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АНОТАЦІЯ 

 

Пушкова А. Г. Санітарно-гігієнічна оцінка та ефективність 

застосування мийно-дезінфікуючого засобу комплексної дії «Аргомол» 

при обробці молочного обладнання. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних 

наук зі спеціальності 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія». – 

Національний університет біоресурсів і природокористування України. 

Київ, 2021. 

Молочне скотарство є однією із важливих складових 

сільськогосподарського виробництва. Нині важливими завданнями 

вітчизняного молочного скотарства є збільшення об’ємів виробництва 

молока, покращення його санітарної якості, економічного потенціалу 

господарств і підприємств молочної промисловості. Отримання молока 

високої якості необхідно розглядати як завдання, що має дуже важливе 

значення, так як від якості молока-сировини залежить виробництво 

високоякісних біологічно повноцінних і епідеміологічно безпечних 

молочних продуктів. 

Дані аналізів якості та безпечності молока-сировини свідчать, що 

воно часто не відповідає вимогам чинного ДСТУ, в основному щодо 

бактеріального обсіменіння – знижується гатунок молока.  

У вимені здорових тварин та молоці є лише незначна кількість 

мікроорганізмів. Але відразу після доїння виникає його поступове 

обсіменіння на всіх технологічних етапах виробництва, зберігання, 

транспортування та переробки. Одним з важливих чинників, що зумовлює 

мікробну контамінацію молока є неякісна санітарна обробка молочного 

обладнання. Воно може бути основним джерелом забруднення молока 

мікроорганізмами, оскільки молоко, що залишається в нерівностях 

молокопроводу та окремих частинах апаратів, є сприятливим середовищем 

для розмноження мікроорганізмів. 60–90 % мікрофлори молока-сировини 
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заноситься саме з технологічного обладнання. Тому першочерговим 

завданням отримання молока високої санітарної якості є недопущення 

занесення в нього мікроорганізмів. Належна санітарна обробка молочного 

обладнання є важливою умовою отримання якісного і безпечного молока. 

Згідно з вимогами ветеринарно-санітарного законодавства ЄС 

кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних 

мікроорганізмів молока-сировини, яке дозволено використовувати для 

виробництва харчових продуктів, зокрема дитячого харчування, не 

повинен перевищувати 100 тис. КУО/см3. З 01 січня 2020 року в Україні 

якість молока, як сировини, регламентується національним нормативним 

документом ДСТУ 3662:2018 «Молоко-сировина коров`яче. Технічні 

умови». Таким чином, було замінено попередній нормативний документ 

ДСТУ 3662-97 «Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі» в 

частині вимог до молока екстра, вищого та першого ґатунків з 01 січня 

2019 р., а з 1 січня 2020 р. запроваджені нові вимоги до молока другого 

ґатунку. 

З 1 січня 2020 р. по 1 січня 2022 р. встановлено перехідний період, 

протягом якого молоко 2-го ґатунку приймається переробними 

підприємствами, але вже виключно в технічних цілях – для виробництва 

нехарчових продуктів. 

В умовах молочно-товарних ферм для максимального видалення з 

робочих поверхонь обладнання залишків молока, білково-жирових 

відкладень, молочного каменя та наявних мікроорганізмів 

використовуються мийно-дезінфікуючі засоби.  

До мийно-дезінфікуючих засобів нині висуваються достатньо 

жорсткі вимоги. Дані засоби повинні бути добре розчинними у воді, легко і 

повністю змиватись при споліскуванні, не мати стійкого запаху і бути 

безбарвними. Вони не повинні мати агресивну дію щодо матеріалів, з яких 

виготовлені доїльне обладнання та молочний інвентар, володіти слабкою 

корозійною активністю, бути стійкими при зберіганні, не знижувати 
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активності протягом тривалого часу. Сучасні засоби мають бути пожежо- і 

вибухобезпечними, безпечними для довкілля та повністю розпадатися на 

нешкідливі сполуки, мати широкий спектр протимікробної активності, 

діяти бактерицидно щодо патогенних та умовно-патогенних 

мікроорганізмів у присутності органічних речовин, не володіти 

подразнюючою дією на шкіру рук. За токсикологічною характеристикою 

бути нетоксичними або малотоксичними. 

На сьогоднішній день розроблено і широко застосовуються як 

імпортні, так і вітчизняні мийно-дезінфікуючі засоби, які прийнято 

поділяти на лужні та кислотні. Лужні засоби емульгують молочний жир, 

розчиняють білки молока, а кислотні – руйнують молочний камінь та 

запобігають його утворенню.  

Проте, той асортимент засобів, що є на ринку, не в повній мірі 

задовольняє вимоги, які до них висуваються. Слід відзначити також 

наявний дефіцит вітчизняних засобів на ринку України. 

Враховуючи вищевикладене, розроблення нових вітчизняних 

ефективних, безпечних та економічно вигідних засобів для санітарної 

обробки молочного обладнання є актуальним та перспективним на 

сьогоднішній день, оскільки їх використання дасть можливість знизити 

собівартість виробництва молока та забезпечити одержання молока-

сировини ґатунку екстра згідно з ДСТУ 3662:2018. 

Дисертаційна робота присвячена експериментальному 

обґрунтуванню розроблення і застосування нового кислотного мийно-

дезінфікуючого засобу для санітарної обробки молочного обладнання. 

Вперше створено новий кислотний мийно-дезінфікуючий засіб 

«Аргомол» для санітарної обробки молочного обладнання на основі таких 

діючих речовин: молочної кислоти, бензалконію хлориду, 

полігексаметиленгуанідину гідрохлориду, колоїдного розчину срібла. 

Експериментально обґрунтовано склад та ефективність застосування 
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розробленого мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» для санітарної 

обробки молочного обладнання. 

Встановлено добру мийну здатність та бактерицидну дію засобу 

щодо мікрофлори Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa. Вивчено гостру токсичність, кумулюючу, подразнюючу, 

сенсибілізуючу та шкірно-резорбтивну дії розробленого засобу. Засіб 

віднесено до 4 класу токсичності згідно класифікації речовин за 

токсичністю (СОУ 85.2-37-736:2011 «Препарати ветеринарні. Визначення 

гострої токсичності»). Встановлено ефективні робочі концентрації та 

експозиції засобу із використанням альтернативних методів оцінки 

ступеня токсичності за показниками активності культури інфузорій 

Tetrahymena pyriformis. 

Розроблено ефективні та безпечні режими застосування засобу для 

санітарної обробки різних типів доїльних установок, охолоджувачів 

молока та цистерн молоковозів. 

Новизна та актуальність розробки підтверджена патентом на корисну 

модель №104955. 

Впровадження у систему санітарно-гігієнічних заходів на молочно-

товарних фермах застосування нового кислотного мийно-дезінфікуючого 

засобу «Аргомол» (ТУ У 24.2-05510830-003:2016), дає можливість 

покращити ефективність санітарної обробки молочного обладнання згідно 

мікробіологічних нормативів чистоти та забезпечити отримання молока-

сировини коров’ячого ґатунку екстра згідно з ДСТУ 3662:2018. 

На основі проведених досліджень виробництву запропоновано 

науково-практичні рекомендації «Застосування мийно-дезінфікуючого 

засобу «Аргомол» у молочному тваринництві» (розглянуто та 

рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, протокол № 3 від 

28.10.2020 р.).  
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Результати досліджень використовуються у навчальному процесі та 

науково-дослідній роботі на факультетах ветеринарної медицини 

споріднених закладів вищої освіти України. Освоєно виробництво 

розробленого мийно-дезінфікуючого засобу та впроваджено його 

застосування в господарствах Одеської області у 2017‒2018 рр. 

 

ANNOTATION 

Pushkova A. G. Sanitary-Hygienic Assessment and Effectiveness of 

the Use Detergent-Disinfectant of Complex Action «Argomol» for 

Treatment of Dairy Equipment. – The qualifying scientific work on the rights 

of the manuscript. 

The thesis for the scientific degree of PhD in veterinary sciences on a 

specialty 16.00.06 «Animal hygiene and veterinary sanitation». National 

University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021. 

Dairy farming is one of the important components of agricultural 

production. Today, the important tasks of domestic dairy farming are to increase 

milk production, improve its sanitary quality, economic potential of farms and 

enterprises of the dairy industry. Obtaining high quality milk should be 

considered as a task that is very important, as the quality of raw milk depends on 

the production of high quality biologically complete and epidemiologically safe 

dairy products. 

Data from analyzes of the quality and safety of raw milk show that it often 

does not meet the requirements of the current DSTU, mainly for bacterial 

contamination - reduced milk quality. 

There are only a small number of microorganisms in the udder of healthy 

animals and milk. But immediately after milking there is its gradual 

contamination at all technological stages of production, storage, transportation 

and processing. One of the important factors that determines the microbial 

contamination of milk is poor sanitation of dairy equipment. It can be the main 

source of contamination of milk with microorganisms, because the milk that 
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remains in the irregularities of the milk duct and certain parts of the apparatus is 

a favorable environment for the reproduction of microorganisms. 60-90% of the 

microflora of raw milk is imported from technological equipment. Therefore, the 

priority of obtaining milk of high sanitary quality is to prevent the introduction 

of microorganisms. Proper sanitation of dairy equipment is an important 

condition for obtaining quality and safe milk. 

According to the requirements of EU veterinary and sanitary legislation, 

the microbiological standard of raw milk, which is allowed to be used for food 

production, in particular baby food, should not exceed 100 thousand CFU / cm3. 

From January 1, 2020 in Ukraine the quality of milk as a raw material is 

regulated by the national normative document DSTU 3662:2018 «Raw cow's 

milk. Specifications». Thus, the previous normative document DSTU 3662-97 

«Whole cow's milk. Procurement Requirements» in terms of requirements for 

extra, premium and first grades of milk from January 1, 2019, and from January 

1, 2020, new requirements for second grade milk were introduced. 

From January 1, 2020 to January 1, 2022, a transition period has been 

established, during which milk of the 2nd grade is accepted by processing 

enterprises, but only for technical purposes - for the production of non-food 

products. 

In the conditions of dairy farms, detergents and disinfectants are used for 

maximum removal of milk residues, protein and fat deposits, milk stone and 

existing microorganisms from the working surfaces of the equipment. 

Detergents and disinfectants are currently subject to rather strict 

requirements. These products must be well soluble in water, easy and 

completely wash off when rinsing, have no persistent odor and be colorless. 

They must not have an aggressive effect on the materials from which milking 

equipment and dairy equipment are made, have low corrosion activity, be stable 

during storage, do not reduce activity for a long time. Modern products must be 

fire and explosion-proof, safe for the environment and completely decompose 

into harmless compounds, have a wide range of antimicrobial activity, act 



8 

bactericidal against pathogenic and opportunistic microorganisms in the 

presence of organic substances, not irritate the skin of hands. To be non-toxic or 

low-toxic according to toxicological characteristics. 

To date, both imported and domestic detergents and disinfectants have 

been developed and widely used, which are divided into alkaline and acid. 

Alkaline agents emulsify milk fat, dissolve milk proteins, and acidic ones 

destroy milk stone and prevent its formation. 

However, the range of tools available on the market does not fully meet 

the requirements for them. It should also be noted the current shortage of 

domestic funds in the Ukrainian market. 

Given the above, the development of new domestic efficient, safe and 

cost-effective means for sanitation of dairy equipment is relevant and promising 

today, as their use will reduce the cost of milk production and ensure the 

production of raw milk in accordance with DSTU 3662: 2018. 

The dissertation is devoted to the experimental substantiation of the 

development and application of a new acid detergent and disinfectant for the 

sanitary treatment of dairy equipment. 

For the first time a new acid detergent-disinfectant «Argomol» was 

created for sanitary treatment of dairy equipment based on lactic acid, 

benzalkonium chloride, polyhexamethylene guanidine hydrochloride, colloidal 

silver solution. The composition and efficiency of the developed detergent-

disinfectant «Argomol» for sanitary treatment of dairy equipment are 

experimentally substantiated. 

Good detergency and effective bactericidal action of the agent against the 

microflora of S. aureus, E. coli, P. aeruginosa have been established. Acute 

toxicity, cumulative, irritating, sensitizing and skin-resorptive effects of the 

developed drug have been studied. The drug is classified as toxicity class 4 

according to the classification of substances by toxicity (SOU 85.2-37-736: 

2011 "Veterinary drugs. Determination of acute toxicity"). Effective operating 

concentrations and exposures of the drug using alternative methods for assessing 



9 

the degree of toxicity by indicators of activity of the culture of ciliates 

Tetrahymena pyriformis. 

Effective and safe modes of application of means for sanitary treatment of 

various types of milking installations, milk coolers and tanks of milk trucks are 

developed. 

The novelty and relevance of the development is confirmed by the patent 

for the utility model №104955. 

Introduction of a new acid detergent-disinfectant «Argomol» (TU U 24.2-

05510830-003:2016) into the system of sanitary and hygienic measures on dairy 

farms, makes it possible to improve the efficiency of sanitary treatment of dairy 

equipment according to microbiological standards of purity and ensure milk 

production - raw materials of extra cow according to DSTU 3662:2018. 

Based on the conducted research, scientific and practical 

recommendations "Application of detergent and disinfectant" Argomol "in dairy 

farming" (considered and recommended for publication by the Academic 

Council of the National University of Life and Environmental Sciences of 

Ukraine, protocol № 3 from 28.10.2020). 

The research results are used in the educational process and research work 

at the faculties of veterinary medicine of related institutions of higher education 

in Ukraine. The production of the developed detergent and disinfectant has been 

mastered and its application in the farms of Odessa region in 2017-2018 has 

been introduced. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Молочне скотарство ‒ одна з провідних галузей 

тваринництва у забезпеченні продовольчої безпеки держави та належної 

якості харчування населення. Саме тому актуальними завданнями 

вітчизняного молочного скотарства сьогодні є не тільки збільшення 

обсягів виробництва молока, але й гарантування його безпечності та 

якості. Отримання молока належної якості треба розглядати як завдання, 

що має надзвичайно важливе значення, оскільки від якості молока-

сировини залежить виробництво якісних, біологічно повноцінних і 

епідеміологічно безпечних молочних продуктів (Джміль О. М., 2006; 

Якубчак О. М. та ін., 2016, Горюк Ю. В., 2017; Кондрасій Л. А., 2018). 

Необхідно зазначити, що у вимені здорових тварин і свіжовидоєному 

молоці є лише незначна кількість мікроорганізмів. Але відразу після 

доїння виникає його поступове обсіменіння на всіх технологічних етапах 

виробництва, зберігання, транспортування та переробки. Одним із 

важливих чинників, що зумовлює мікробну контамінацію молока, є 

неналежна санітарна обробка молочного обладнання. Це обладнання може 

бути основним джерелом забруднення молока мікроорганізмами, оскільки 

молоко, що залишається в нерівностях молокопроводу та окремих 

частинах доїльних апаратів, є сприятливим середовищем для розмноження 

мікроорганізмів. 60–90 % мікрофлори молока-сировини складають саме 

мікроорганізми з технологічного обладнання. Тому належна санітарна 

обробка молочного обладнання є важливою умовою отримання якісного і 

безпечного молока (Мазур Т. Г., 2007; Оленіч Л. О., 2009; Скляр І. О., 

2017; Якубчак О. М. та ін., 2020). 

Розробкою та дослідженнями мийно-дезінфікуючих засобів для 

санітарної обробки молочного обладнання займалися багато вчених 

(Крижанівський Я. Й., 2009; Кривохижа Є. М., 2011; Кухтин М. Д., 2015; 



19 

Максименко П. М., 2017; Лайтер-Москалюк С. В., 2017; Верхолюк М. М., 

2020). 

До мийно-дезінфікуючих засобів зараз висуваються досить жорсткі 

вимоги. Такі засоби мають бути добре розчинними у воді, легко і повністю 

змиватися під час споліскування, не мати стійкого запаху і бути 

безбарвними. Вони не мають чинити агресивну дію щодо матеріалів, з 

яких виготовлено молочне обладнання, мають характеризуватися слабкою 

корозійною активністю та бути стійкими за зберігання, а також не мають 

знижувати активності впродовж тривалого часу. Сучасні засоби мають 

бути безпечними для довкілля та повністю розкладатися на нешкідливі 

сполуки, мати широкий спектр протимікробної активності, діяти 

бактерицидно щодо патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів за 

наявності органічних речовин, не подразнювати шкіру рук. За 

токсикологічною характеристикою бути малотоксичними 

(Коцюмбас І. Я. та ін., 2009; Адаменко Л. В., 2010; Перкій Ю. Б. та ін., 

2012). 

Нині широко застосовуються як імпортні, так і вітчизняні мийно-

дезінфікуючі засоби, проте їх асортимент не повною мірою відповідає 

поставленим до них вимогам. Треба зазначити також про наявний дефіцит 

вітчизняних засобів на ринку України. 

З урахуванням вищевикладеного, розроблення нових вітчизняних 

ефективних, безпечних та економічно вигідних засобів для санітарної 

обробки молочного обладнання є актуальним і перспективним. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація є складовою частиною науково-дослідної теми кафедри 

ветеринарної гігієни імені професора А. К. Скороходька Національного 

університету біоресурсів і природокористування України «Санітарно-

гігієнічні заходи забезпечення здоров’я тварин у господарствах України 

різних форм власності» (номер державної реєстрації 0116U001299, 2016–

2024 рр.), співвиконавцем якої була здобувач. 
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Мета та завдання дослідження. Мета роботи – експериментальне 

обґрунтування розроблення та застосування нового кислотного мийно-

дезінфікуючого засобу для санітарної обробки молочного обладнання. 

Для досягнення цієї мети було поставлено такі завдання: 

– провести аналіз номенклатури та діючих речовин дезінфікуючих 

засобів, що представлені на ринку України; 

– здійснити оцінку санітарно-гігієнічних умов виробництва молока-

сировини коров’ячого у фермах господарств Одеської області; 

– підібрати компоненти, провести їх дослідження щодо сумісності та 

розробити рецептуру нового кислотного мийно-дезінфікуючого засобу для 

санітарної обробки молочного обладнання; 

– дослідити основні фізико-хімічні властивості розробленого 

кислотного мийно-дезінфікуючого засобу; 

– вивчити бактерицидну дію розробленого кислотного мийно-

дезінфікуючого засобу; 

– дослідити токсикологічні показники розробленого кислотного 

мийно-дезінфікуючого засобу на лабораторних тваринах за його впливу у 

різних концентраціях, морфологічні показники периферичної крові 

лабораторних тварин за впливу створеного засобу, визначити безпечні 

концентрації засобу за показниками активності культури інфузорій 

Tetrahymena pyriformis; 

– розробити ефективні режими застосування нового кислотного 

мийно-дезінфікуючого засобу для санітарної обробки молочного 

обладнання; 

– провести виробничу апробацію розробленого кислотного мийно-

дезінфікуючого засобу у молочних фермах; 

– розрахувати економічну ефективність застосування розробленого 

засобу під час проведення санітарної обробки молочного обладнання. 
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Об’єкт дослідження – розроблення та ефективність кислотного 

мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» для санітарної обробки 

молочного обладнання. 

Предмет дослідження – підбір діючих речовин і створення 

кислотного мийно-дезінфікуючого засобу, основні фізико-хімічні 

властивості, бактерицидна дія засобу, токсичність, режими застосування. 

Методи дослідження: фізико-хімічні (розчинність, величина pH, 

загальна кислотність, розчинність кальцію ортофосфату, поверхневий 

натяг, мийна, піноутворювальна здатності, корозійна дія, вплив на дійкову 

гуму), мікробіологічні (кількість мезофільних аеробних і факультативно-

анаеробних мікроорганізмів, титр бактерій групи кишкових паличок, 

мінімальна бактерицидна концентрація, фенольний коефіцієнт, білковий 

індекс), токсикологічні (DL50, кумулююча, подразнююча, сенсибілізуюча, 

шкірно-резорбтивна дії, виживаність інфузорій), клінічні (загальний стан 

тварин), гематологічні (вміст еритроцитів, лейкоцитів, гемоглобіну, 

лейкограма), патоморфологічні та статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше створено новий 

кислотний мийно-дезінфікуючий засіб «Аргомол» для санітарної обробки 

молочного обладнання на основі молочної кислоти, бензалконію хлориду, 

полігексаметиленгуанідину гідрохлориду та колоїдного розчину срібла. 

Експериментально обґрунтовано склад та ефективність застосування 

розробленого кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» для 

санітарної обробки молочного обладнання. 

Встановлено належну мийну здатність та бактерицидну дію засобу 

щодо S. aureus, E. coli, P. aeruginosa. Вивчено гостру токсичність, 

кумулюючу, подразнюючу, сенсибілізуючу та шкірно-резорбтивну дії 

розробленого засобу. Засіб віднесено до 4 класу токсичності згідно з 

класифікацією речовин за токсичністю (СОУ 85.2-37-736:2011 «Препарати 

ветеринарні. Визначення гострої токсичності»). Кислотний мийно-

дезінфікуючий засіб «Аргомол» у концентраціях 0,02–0,5 % за експозиції 
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1–15 хв не проявляє вираженої токсичної дії на інфузорії Tetrahymena 

pyriformis. Встановлено ефективні робочі концентрації та експозиції 

засобу, розроблено ефективні та безпечні режими застосування засобу для 

санітарної обробки різних типів доїльних апаратів і установок, 

охолоджувачів молока та цистерн молоковозів. 

Новизна та актуальність розробки підтверджена патентом на корисну 

модель № 104955. 

Практичне значення одержаних результатів. Впровадження у 

систему санітарно-гігієнічних заходів у фермах з виробництва молока 

коров’ячого нового кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» 

(ТУУ 24.2-05510830-003:2016), дає змогу проводити належну санітарну 

обробку молочного обладнання та забезпечити отримання молока-

сировини коров’ячого ґатунку екстра згідно з ДСТУ 3662:2018. 

На підставі проведених досліджень виробництву запропоновано 

науково-практичні рекомендації «Застосування мийно-дезінфікуючого 

засобу «Аргомол» у молочному тваринництві» (розглянуто та 

рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, протокол № 3 від 

28.10.2020 р.). 

Результати досліджень використовуються у навчальному процесі на 

факультетах ветеринарної медицини Одеського державного аграрного 

університету, Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, Білоцерківського національного аграрного 

університету. Освоєно виробництво розробленого мийно-дезінфікуючого 

засобу та впроваджено його застосування у фермах господарств Одеської 

області у 2017–2018 рр. 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем особисто здійснено огляд  

і аналіз наукової літератури за темою дисертації, виконано 

експериментальну частину роботи, розроблено режими застосування 

засобу, проведено статистичну обробку отриманих результатів. 
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Спільно з науковим керівником розроблено програму досліджень, 

проведено аналіз та узагальнення отриманих експериментальних 

результатів та їх інтерпретацію. 

Дослідження щодо вивчення бактерицидної активності засобу 

проводились у співпраці з провідним лікарем ветеринарної медицини 

бактеріологічного відділу Одеської регіональної державної лабораторії 

Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів Колосовською С. О.; токсикологічні дослідження – 

спільно з провідним лікарем ветеринарної медицини хіміко-

токсикологічного відділу цієї ж лабораторії Сапожниковою О. М. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

доповідалися й обговорювалися впродовж 2016–2020 рр. на Міжнародній 

науково-практичній конференції «Інновації у ветеринарну освіту, науку, 

виробництво» (м. Київ, 2016 р.); XV Міжнародній науково-практичній 

конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів «Проблеми 

ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва» 

(м. Київ, 2016 р.); Науково-практичній і навчально-методичній 

конференції, присвяченій 140-річчю з дня народження вченого-

ветсанексперта Харківської державної зооветеринарної академії професора 

Петрова Олексія Михайловича «Актуальні питання, новітні здобутки та 

перспективи розвитку гігієни і експертизи харчових продуктів та судової 

ветеринарної медицини» (м. Харків, 2017 р.); III Міжнародній науково-

практичній конференції пам’яті професора Петра Столярчука «Управління 

якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи» 

(м. Львів, 2017 р.); XVI Міжнародній науково-практичній конференції 

професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів «Актуальні 

проблеми ветеринарної медицини» (м. Київ, 2017 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Цілі сталого розвитку третього 

тисячоліття: виклики для університетів наук про життя», присвяченій 120-

річчю Національного університету біоресурсів і природокористування 
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України (м. Київ, 2018 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Сучасні тенденції ветеринарної освіти та науки», присвяченій 100-річчю 

факультету ветеринарної медицини (м. Київ, 2019 р.); IV Всеукраїнській 

науково-практичній інтернет-конференції «Сучасні аспекти лікування і 

профілактики хвороб тварин» (м. Полтава, 2020 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 14 наукових 

праць, з яких стаття у науковому фаховому виданні України, 4 статті у 

наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних 

наукометричних баз даних, патент на корисну модель, технічні умови, 

науково-практичні рекомендації, 6 тез наукових доповідей. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 165 

сторінках комп’ютерного тексту, ілюстрована 29 таблицями, 5 рисунками і 

складається з анотацій, вступу, огляду літератури, матеріалів та методів 

досліджень, результатів досліджень, аналізу та узагальнення результатів 

досліджень, висновків, пропозицій виробництву, списку використаних 

джерел, який налічує 216 найменувань, з них 51 – латиницею, та 10 

додатків. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Санітарний стан молочного обладнання та його вплив на 

мікробне обсіменіння молока-сировини 

 

Молоко-сировина, яке асептично отримано від здорової корови, 

містить, у середньому, до 1000 КУО/см3 мезофільних аеробних і 

факультативно анаеробних мікроорганізмів. Під час доїння, а також у 

процесі транспортування до охолоджувача, у молоко з внутрішньої 

поверхні обладнання потрапляє первинна мікрофлора [6, 67, 149]. В 

подальшому кількісний і якісний склад мікрофлори змінюється і 

розвивається, в залежності від умов зберігання і транспортування молока 

та визначає його санітарно-гігієнічні показники при здачі на переробне 

підприємство [12, 94, 174]. Багатьма дослідниками встановлено, що до 

90 % первинної мікрофлори молока при одержанні в умовах ферми 

формується за рахунок мікробного забруднення молочного обладнання 

[77, 84, 182]. 

У залишках молочного білка та жиру на внутрішніх поверхнях 

молочного устаткування за температури 30 0С молочнокислі бактерії 

подвоюють свою кількість протягом 40 хв, бактерії групи кишкових 

паличок – протягом 20 хв. В ідеальних умовах в період між доїннями 

(9 год при дворазовому доїнні) кількість мікроорганізмів зростає, 

приблизно в 16400 разів. Бактерії, які залишаються після дезінфекції в 

кількості 2 %, у середовищі жиро-білкових забруднень можуть відновити 

свою чисельність протягом 3,5 год. Подальший їх розвиток протягом часу, 

який залишається до наступного доїння, зумовлює підвищення мікробного 

обсіменіння до декількох мільйонів мікроорганізмів в 1 см3 змиву [63, 

202]. Визначено, що якщо загальна площа внутрішньої поверхні доїльної 

установки з молокопроводом АДМ-8, не враховуючи охолоджувача, 
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складала біля 20 м2, то мікробне обсіменіння внутрішньої поверхні у 3,5 

млн. КУО/см3 змиву, зумовлювало контамінацію 1,5 т одержаного молока 

до 2 млн. КУО/см3. В такому свіжовидоєному молоці при охолодженні, 

отримана якість зберігається лише за рахунок гальмування 

мікробіологічних процесів, а технологічна цінність і санітарна якість його 

залишаються незадовільними [4, 127, 190]. У разі порушення режиму 

збереження і транспортування такого молока в ньому інтенсивно 

відбуваються небажані мікробіологічні процеси [88, 132, 169], які важко 

усунути наступною термічною обробкою. Зокрема, продукти пептонізації 

білків та токсини бактерій не знищуються навіть стерилізацією [107, 

132,206]. 

При доїнні на внутрішніх поверхнях обладнання накопичуються 

молочний білок і жир, які є поживним і захисним середовищем для 

мікроорганізмів [2, 11, 62, 156, 193, 214]. За хімічною структурою жиро-

білкові залишки на робочих поверхнях молочного устаткування найбільш 

близькі до вершкового масла, але відрізняються від нього великим вмістом 

білка і цукрів [15, 161]. В цих залишках відбуваються інтенсивні 

мікробіологічні процеси з розкладанням органічних речовин і утворенням 

неприємного специфічного запаху. При використанні обладнання з такими 

забрудненнями в молоко попадає велика кількість мікроорганізмів [80, 128, 

167, 204], внаслідок чого знижується його сортність і ціна при реалізації 

[70, 101, 152]. В подальшому солі кальцію молока, твердості води або 

лужних мийних засобів, створюють опору високої міцності і закріплюють 

забруднення на поверхні устаткування, при цьому утворюється різної 

щільності молочний камінь [17, 44, 82, 158]. 

Розрізняють три типи молочного каменю: 1) з відносно високим 

вмістом органічних речовин; 2) переважно з мінеральних речовин; 3) з 

органічних та мінеральних речовин. Молочний камінь є середовищем і 

захистом для бактерій [20, 86, 100]. 
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На сьогоднішній день значна кількість вітчизняних молочних ферм 

використовують доїльні установки з молокопроводом АДМ-8. В той же час 

забезпечення нормативної мікробіологічної чистоти їх внутрішніх 

поверхонь досить трудомістке. Велика кількість стиків між трубами 

молокопроводів, їх малий діаметр, віддаленість молокозбірників від 

доїльних апаратів в ланцюгу транспортування молока, використання 

пластикових та гумових з’єднувальних труб в місцях стиків, відсутність 

автоматичного миття охолоджувача та багато інших факторів сприяють 

утворенню жиро-білкових залишків, які важко видалити [59, 165, 209]. 

Дані залишки адсорбційно зв’язані з поверхнею устаткування і призводять 

до втрат структурних елементів молока (білку і жиру) при одержанні [7, 

69]. Більш досконале обладнання постачають закордонні фірми: «Де-

Лаваль», «Альфа-Лаваль Агрі», «Вестфалія», «Гасконьє Мелотт» тощо [25, 

172]. Проте воно досить дороговартісне. 

Отже, необхідно розробляти ефективні засоби санобробки, які здатні 

видаляти залишки молочного білка і жиру та забезпечувати нормативну 

мікробіологічну чистоту молочного обладнання, з урахуванням специфіки 

вітчизняних молочних ферм. 

 

1.2. Значення санації молочного обладнання для отримання 

безпечного та якісного молока-сировини 

 

Проведення санітарної обробки молочного обладнання є важливою 

умовою в технології одержання молока з високими мікробіологічними 

показниками якості [3, 68, 131]. Санітарну обробку необхідно проводити 

відразу після кожного доїння для запобігання висихання молочних 

залишків [10, 73, 160]. Мета санітарної обробки полягає у знищенні 

патогенної мікрофлори та зменшенні кількості непатогенних 

мікроорганізмів до рівня, що не буде суттєво впливати на мікробіологічні 
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показники якості молока при повторному використанні молочного 

обладнання [5, 146, 203]. 

Санітарна обробка молочного обладнання здійснюється шляхом 

послідовного виконання таких операцій: споліскування теплою (30±5 0С) 

питною водою для видалення залишків молока; миття гарячим (60±5 0С) 

розчином мийного засобу; споліскування теплою (30±5 0С) питною водою 

для видалення залишків мийних засобів; застосування гарячих (65±5 0С) 

дезінфікуючих розчинів; заключне споліскування теплою (30±5 0С) 

питною водою для видалення залишків дезінфікуючих розчинів. 

У випадку, коли використовують мийно-дезінфікуючі засоби, 

операції з миття і дезінфекції поєднують [9, 112, 154, 163]. Залежно від 

виду молочного обладнання, яке використовується, а також оснащення 

підсобними технічними засобами миття та дезінфекцію здійснюють 

вручну, напівавтоматично чи автоматично [14, 108, 142, 191]. Вручну 

санітарну обробку проводять при періодичному догляді за доїльними 

апаратами, а також при повсякденному очищенні молочного посуду і 

інвентаря, механізувати обробку яких або неможливо, або економічно 

недоцільно. До таких предметів відносяться: дійниці, молочні цідилки [1, 

61, 85]. Напівавтоматичний спосіб промивання застосовують виключно 

для обробки переносних доїльних апаратів, який полягає в просмоктуванні 

під дією вакууму мийних і дезінфікуючих розчинів [8, 66, 192]. 

Автоматичний спосіб застосовують для обробки різних доїльних 

установок. Обробку здійснюють за допомогою спеціальних пристроїв, що 

забезпечують циркуляцію розчинів санітарних засобів впродовж 

необхідного відрізку часу [13, 122, 215]. 

Відомо, що споліскування змиває з внутрішніх поверхонь молочного 

устаткування до 80–90 % молочних залишків [16, 64, 99, 103, 170]. 

Важливою умовою є те, щоб температура води була в межах від 30 0С до 

50 0С. Якщо вона нижче 30 0С, то молочний жир погано змивається з 

внутрішніх поверхонь молочного обладнання [19, 56, 87]. Якщо 
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температура води для ополіскування буде вище 50 0С, то це може 

призвести до денатурації молочних білків на поверхнях устаткування [18, 

184, 213]. 

Миття проводиться з метою повного видалення залишків молока з 

молочного устаткування та інвентаря. Під час миття відбуваються різні 

фізичні і хімічні процеси: розчинення осаду, пептизація білкових речовин, 

емульгування і омилення жиру [138, 159, 205]. Ефективність миття 

залежить від рівня забруднення устаткування, змочуваності та структури 

матеріалу очищувальної поверхні, температури і концентрації мийного 

розчину, тривалості миття і твердості води. Поверхневий натяг розчинів 

мийних засобів впливає на їх властивість змочувати поверхні молочного 

обладнання. Якщо поверхня погано змочується, то для кращого 

проникнення мийного розчину в найдрібніші пори жирових залишків 

необхідно знижувати його натяг [79, 140, 198, 207]. 

Мийні засоби повинні добре розчинятися у воді, особливо при 

циркуляційному митті, щоб уникнути осадів [21, 58, 164]. Розчинення 

жирових відкладень досягається за рахунок здатності миючих засобів до 

емульгування жирів [91, 123, 168, 212].  

Після кожного застосування мийних чи дезінфікуючих засобів 

необхідно проводити ополіскування устаткування водою за температури 

30±5 0С для змивання залишків хімічних речовин [72, 141, 173]. Вода для 

споліскування молочного устаткування повинна відповідати вимогам 

ДСТУ [22, 83]. 

Дезінфекція внутрішньої поверхні молочного обладнання повинна 

зменшувати мікробну контамінацію на 98 % [109, 153, 162]. Ефективність 

дезінфекції суттєво знижується, якщо не проведено миття робочих 

поверхонь [24, 60, 93]. Білково-жирові залишки молока здатні знижувати 

дезінфікуючу дію, оскільки створюється фізичний бар’єр, який захищає 

мікроорганізми, що знаходяться в білково-жировому шарі, від дії 
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бактерицидних речовин або дезактивувати механізм бактерицидної дії, 

вступаючи в хімічну реакцію з дезінфектантом. 

Роздільне проведення миття і дезінфекції, якщо правильно вибрані 

концентрації, температура розчинів і тривалість обробки, дозволяє 

отримати позитивні результати санітарної обробки [76, 97, 104, 147]. 

Однак в практичних умовах молочних господарств ефективність обробки 

залежить від багатьох факторів, зокрема від рівня забруднення внутрішніх 

поверхонь молочного устаткування, виду матеріалів, які обробляються, 

способу застосування і якості самих санітарних засобів [26, 113, 200]. 

Окрім вищенаведених вимог на якість обробки можуть впливати і 

суб’єктивні фактори: добросовісність, втома, настрій персоналу, який 

виконує миття [171, 208]. 

Загальним недоліком більшості дезінфікуючих засобів є те, що вони 

втрачають свою активність в присутності органічних речовин та 

спричиняють корозію металів, що псує предмети, які знезаражуються [106, 

114, 145, 176]. 

Миття і дезінфекція є взаємодоповнюючими процесами. Це 

зумовлено тим, що застосування мийних засобів в робочих концентраціях 

не забезпечує нормативної мікробіологічної чистоти устаткування [126, 

148]. При використанні дезінфікуючих засобів проявляється недостатня 

мийна здатність [74, 201].  

Отже, якщо миття і дезінфекцію проводять окремо, то це призводить 

до великих витрат електроенергії, праці та води. Важливо скоротити час 

проведення санітарної обробки за рахунок поєднання миття і дезінфекції в 

одному робочому процесі. При цьому необхідно зберегти їх ефективність, 

знизити витрати електроенергії, води та мийних засобів. Економічно 

ефективно використовувати мийно-дезінфікуючі засоби та розробити для 

них режими санітарної обробки, які б забезпечували нормативну 

мікробіологічну чистоту внутрішніх поверхонь молочного устаткування, 

що дозволить одержувати молоко високої гігієнічної якості. 



31 

1.3. Мийно-дезінфікуючі засоби, які призначені для санації 

молочного обладнання 

 

На сьогоднішній день основним методом санітарної обробки 

молочного обладнання є хімічний. При цьому зазвичай використовують 

хімічні мийно-дезінфікуючі засоби [81, 143]. 

Сучасні мийно-дезінфікуючі засоби – складні суміші мийних та 

дезінфікуючих речовин, які збалансовані за мийною здатністю і 

дезінфікуючою дією із розрахунку, щоб вони були ефективними за різних 

умов санітарної обробки молочного обладнання. За зовнішнім виглядом 

вони можуть бути в формі порошків або рідин, а за хімічними 

властивостями  – лужними або кислотними [111, 179]. Сировиною для 

виготовлення більшості цих засобів є мийні речовини та дезінфікуючі 

сполуки, застосування яких для санітарної обробки молочного обладнання 

дозволено відповідними органами – Міністерством охорони здоров’я 

України та Державної служби України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів [28, 136]. 

На даний час на молочних фермах спостерігається тенденція 

використовування рідких мийно-дезінфікуючих засобів [166, 214]. Це 

зумовлено зручністю застосування рідких засобів в циркуляційних 

системах миття з дозуючими пристроями, що забезпечує постійне 

підтримування концентрації робочих розчинів на необхідному рівні, а 

головне, що концентрати повністю розчиняються у воді. Важливим 

фактором є транспортування і зберігання засобів. Для концентратів 

використовують полімерну тару від 1 до 60 л або бочки 60‒250 л, що є 

зручнішим для зберігання на виробництві у мийних кімнатах з 

підвищеною вологістю повітря у порівнянні з паперовими мішками з 

порошками [118, 197]. 

Мийно-дезінфікуючі засоби мають ряд суттєвих переваг над 

мийними та дезінфікуючими засобами. Вони проявляють високу мийну і 



32 

дезінфікуючу дію в присутності органічних речовин і солей твердості води 

та не руйнують матеріалів із яких виготовлено устаткування. Мають 

дезодоруючу дію, що розширює можливість їх застосування, наприклад, 

для проведення загальних санітарних заходів на фермі: миття стін і підлоги 

в приміщеннях для зберігання і первинної обробки молока; холодильних 

камер та санації годівниць [42, 185]. Подвійна дія даних засобів дає 

можливість поєднати в одному робочому процесі миття і дезінфекцію, що 

в двічі полегшує роботу та економить затрати часу, оскільки необхідне 

знезаражування робочих поверхонь устаткування досягається уже в той 

час, як вони стають чистими [89, 155]. 

Мийно-дезінфікуючі засоби мають і такі переваги, як здатність 

розчиняти білкові забруднення та емульгувати жири, що дозволяє 

використовувати їх при обробці поверхней молочного обладнання без 

попереднього очищення [40, 189].  

Дослідження з вивчення ефективності мийно-дезінфікуючих засобів 

показали, що в умовах різних молочних ферм бактеріологічні показники 

санітарного стану устаткування і одержаного молока мали високий рівень 

чистоти, який залишався протягом трьохмісячного періоду застосування на 

одному рівні. В той же час при застосуванні двох різних засобів (мийних і 

дезінфікуючих) бактеріальне обсіменіння устаткування часто 

перевищувало рівень, який був при застосуванні комбінованих засобів [29, 

117, 150]. 

Мийно-дезінфікуючі засоби нового покоління мають забезпечувати 

мікробіологічну чистоту молочного устаткування згідно уніфікованого 

нормативу з мікробним числом до 500 КУО/см3, що дозволить одержувати 

молоко екстра-ґатунку [90, 105]. 

До мийно-дезінфікуючих засобів для санітарної обробки молочного 

обладнання висуваються достатньо жорсткі вимоги. Для санітарної 

обробки молочного обладнання на фермах можуть бути допущені лише ті, 

які не мають стійкого запаху, добре або повністю розчиняються і 
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змиваються водою з обладнання, не мають подразнюючих і 

сенсибілізуючих властивостей при контакті з шкірою рук оператора, за 

токсикологічною характеристикою є нетоксичними або малотоксичними 

засобами та не пошкоджують устаткування (метал, гума). Величина корозії 

металу не повинна перевищувати 2 г/м2 протягом одного року [75, 119].  

Такі засоби повинні повністю розчинятися у воді за температури 

50 0С у розведенні не більше ніж 1 : 20 протягом 20 хв., та забезпечувати 

мийну здатність на оцінку «добре» або «відмінно». Поверхневий натяг 

розчинів має бути не більше 60 мН/м, піноутворювальна здатність не 

більше 20 % об’єму розчину та стійкість піни не більше 50 % [30, 194]. 

Мийно-дезінфікуючі засоби повинні відповідати також наступним 

вимогам: мати широкий спектр бактерицидної дії щодо мікрофлори 

молочного устаткування; при санобробці знижувати рівень мікробного 

обсіменіння не менш, ніж на 98 %; бути малотоксичними і безпечними для 

навколишнього середовища; стабільними при зберіганні; добре 

розчинятися у воді; бути стійкими до органічного навантаження; 

вибухобезпечними, економічними та зручними при використанні [39, 120]. 

Нині вітчизняна промисловість випускає засоби в порошкоподібній 

формі і у вигляді рідин [95, 151]. Серед імпортних засобів переважна 

більшість в рідкій формі [183, 210]. При виробництві рідких мийних 

засобів не потрібно дорогого обладнання і витрат тепла на висушування, а 

при використанні вони більш зручні і їх легко дозувати. 

При автоматичному способі обробки оптимальна концентрація 

розчинів засобів становить 0,3‒0,5 %. При підвищенні концентрації до 

1,0 % ефективність розчинів збільшується [41, 139]. Однак, подальше її 

підвищення не впливає на ефективність миття. За підвищення температури 

мийна здатність розчинів посилюється і досягає свого максимуму при 

75 0С, а потім знижується. 

Важливою умовою ефективної дії мийно-дезінфікуючих засобів є 

використання їх в рекомендованих концентраціях. Збільшення або 
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зменшення концентрації робочих розчинів знижує ефективність їх 

застосування та призводить до нераціонального використання [110, 171]. 

Кислоти в молочних господарствах використовують для 

профілактики утворення молочного каменя на внутрішніх поверхнях 

молочного устаткування, а також для його видалення [43, 133]. Із кислот 

найчастіше використовують азотну, фосфорну, сірчану, лимонну, оцтову, 

сульфамінову, молочну кислоти та амідосульфокислоту [92]. 

Розчини лужних мийно-дезінфікуючих засобів мають добру мийну 

здатність, але недостатню дію щодо профілактики утворення молочного 

каменя. Тому для забезпечення нормативної мікробіологічної чистоти 

молочного обладнання, після обробки лужними засобами необхідно 

проводити обробку кислотними [96]. 

Для санітарної обробки молочного обладнання застосування мийно-

дезінфікуючих засобів ефективне лише після належного його миття та 

ополіскування водою [129]. Від якості дезінфекції залежить 

мікробіологічна чистота устаткування [181] та гігієнічна якість одержаного 

молока [78]. 

На сьогоднішній день в міжнародній практиці молочних господарств 

для санітарної обробки молочного обладнання використовують наступні 

мийно-дезінфікуючі засоби: хлорактивні засоби; засоби з четвертинними 

амонієвими сполуками (ЧАС); дезінфікуючі засоби, які містять активний 

йод; засоби на основі надоцтової кислоти та пероксиду водню; засоби з 

амфолітними поверхнево-активними речовинами [216]. 

В Україні в основному застосовують хлорвмісні засоби, які 

поділяються на хлорорганічні та хлорнеорганічні сполуки. До першої 

групи належать: хлорамін; трихлорізоціанурова кислота та її солі натрію 

чи калію; 1,3-дихлор-5,5-диметилгідантоїн. До другої відносять: хлорне 

вапно; гіпохлорити кальцію і натрію; хлорований тринатрійфосфат [115]. 

Механізм дії хлорвмісних засобів полягає в тому, що відщеплений 

атомарний хлор вільно проходить через оболонки вегетативних та 
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спорових форм мікроорганізмів і як сильний окиснювач білкових молекул 

викликає хлорування їхніх амінних груп, переводячи білки в інертний 

стан. Крім того, хлор вступає в реакцію з вологою клітини, утворюючи 

додатково бактерицидні хлористоводневу (HCl) і хлорнуватисту (HCl+1 O) 

кислоти [157]. 

Для санітарної обробки молочного обладнання на фермах із 

хлорвмісних засобів широко використовують хлорне вапно, гіпохлорити 

кальцію та натрію, із яких спочатку готують основні розчини, які містять 

2,5 % активного хлору, а перед обробкою – робочі з 0,025 % 

концентрацією активного хлору [116]. 

Хлорамін на відміну від гіпохлоритів більш стійкий до дії світла, 

тепла, менш чутливий до впливу органічних речовин, меншою мірою 

піддається гідролізу в присутності вологи та лужному середовищі. У 

звичайних умовах не втрачає активності протягом тривалого часу. 

Високу антимікробну дію і мийну здатність має дезінфікуюча 

речовина – хлорований тринатрійфосфат, який в 0,5 % концентрації 

викликає загибель через 30 с таких мікроорганізмів, як кишкова паличка, 

стафілокок та стрептокок [186]. 

Таким чином, хлорвмісні речовини дешеві і мають широкий спектр 

антимікробної дії. До їх недоліків відносяться різкий неприємний запах та 

нестабільність при зберіганні. В той же час у всіх засобах, які містять хлор, 

спостерігається закономірність: чим сильніша дія засобу і ширший спектр 

його антимікробної активності, тим більшу корозійну дію він викликає 

щодо металевих предметів [199]. 

На сьогодні досить поширеними є дезінфікуючі засоби на основі 

четвертинних амонійних сполук. Вони характеризуються хорошою 

розчинністю у воді, добрим мийним ефектом, антикорозійними й 

антисептичними властивостями. Серед ЧАС найбільше практичне 

значення мають алкілдиметилбензиламонію хлорид, 

диоктилдиметиламонію хлорид, дидецилметиламонію хлорид [211]. Ці 
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сполуки входять до складу більшості сучасних освоєних дезінфікуючих і 

антисептичних засобів [196]. 

Механізм дії ЧАС полягає у проникненні вуглеводного радикалу 

деззасобу в мембранну структуру мікроорганізмів, внаслідок чого 

змінюються властивості і структура нейтральних і кислих мембранних 

жирів. Це призводить до підвищення проникності цитоплазматичної 

мембрани, витоку з клітини назовні цитоплазматичних компонентів, 

зниження активності ферментних систем бактерій, що функціонально 

пов’язані зі структурним станом жирового матриксу мембрани. ЧАС 

стабільні при зберіганні, мають антистатичний (антиприлипаючий) ефект, 

що сприяє попиту в системі молочного виробництва. Їх бактерицидна 

активність достатньо висока відносно вегетативних форм мікроорганізмів 

[188]. 

Із групи ЧАС для дезінфекції устаткування і поверхонь виробничих 

приміщень в молочній промисловості застосовують «Катамін АБ», в якому 

активнодіючою речовиною є 50+1 % алкілдиметилбензиламонію хлорид. 

Крім нього в його склад входять не більше 1,7 % третинних амінів та вода.  

Даний засіб є високоефективним антимікробним дезінфектантом 

стосовно бактерій групи кишкових паличок, стафілококів, сальмонел, 

пліснявих грибків та дріжджів [79]. 

Дезінфікуючий засіб «Катамін АБ» за параметрами гострої 

токсичності згідно ГОСТ 12.1.007-76 відноситься до 3 класу 

(помірнонебезпечних  речовин). За матеріалами фірми BASF, 

алкілдиметилбензиламонію хлорид більше ніж на 90 % біологічно 

розкладається (метод OECD). При  експозиції 28 днів ступінь розкладу 

досягає за CAS test 83 % DOC, що дозволяє вважати його здатним до 

біорозкладу [180]. Отже, дана субстанція є перспективною для створення 

мийно-дезінфікуючих засобів. 

Із засобів які містять активний йод найчастіше застосовують 

йодофори – це комплексні засоби, які містять йод та поверхнево-активні 
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речовини (полівінілпіролідон, спирт полівініловий, ефір поліфеніловий, 

поліетиленгліколь) або з розчинними у воді полімерами (натрію 

алкіл(аріл)сульфонати). Протимікробна активність йодофорів пов’язана з 

наявністю в цих комплексах іонізованого ( −

3І ), а не молекулярного йоду. 

Також бактерицидна дія посилюється завдяки властивостям поверхнево-

активних речовин пошкоджувати мембрану мікроорганізмів. При 

розчиненні у воді йодофори утворюють прозорі з жовтим відтінком 

розчини. Їх піноутворююча здатність залежить від поверхнево-активної 

речовини, яка входить в склад йодофору і може бути значною або 

відсутньою. Для йодофорів характерна висока бактерицидна дія та добра 

мийна здатність [196].  

На бактерицидну дію йодофорів меншою мірою, порівняно з іншими 

дезінфектантами, впливає рН розчинів. Максимальна активність у 

йодофорів проявляється при величині рН 3‒5, але при її підвищенні 

бактерицидність розчинів знижується. Це слід враховувати при 

використанні твердої води для приготування розчинів. Адже в деяких 

випадках вода може підвищити рН розчинів, які містять 12,5 мг/л 

активного йоду вище 7,0. Тому пропонують використовувати розчини з 

вмістом 25 мг/л активного йоду і 230 мг/л фосфорної кислоти [178]. 

Встановилено, що вміст у засобах 25 мг/л активного йоду за 

бактерицидною дією стосовно E. coli, S. aureus, Salmonella typhosa i 

P. aeruginosa відповідає 100 мг/л активного хлору при однакових умовах 

застосування. 

Дослідники вважають, що використання розчинів йодофорів для 

санітарної обробки молочного обладнання та молочного інвентаря 

ефективне навіть за температури 35‒40 0С [175].  

Отже, санітарні засоби, які в своєму складі містять йод, дорожчі, 

порівняно з хлорвмісними. Однак, концентрація їх для отримання 

бактерицидної дії, аналогічної активному хлору, є значно меншою 
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(12‒25 мг/л). Недоліком йодофорів є корозійна дія на метали, особливо 

оцинковану сталь [187]. 

Серед найбільш часто застосовуваних діючих речовин засобів на 

основі похідних гуанідину використовують полігексаметиленгуанідину 

гідрохлорид, полігексаметиленгуанідину фосфат, октенідину 

дигідрохлорид, хлоргексидину біглюконат. Ці хімічні сполуки досить 

різняться за своїми властивостями. Доведено, що завдяки своїй полімерній 

природі полігуанідин володіє вищою бактерицидною активністю та значно 

нижчою токсичністю, ніж його низькомолекулярний аналог – 

хлоргексидин. Полігуанідини – одна з перспективних груп сучасних 

мийно-дезінфікуючих засобів. Вони мають низьку токсичність, високу 

стабільність, є екологічно безпечними, адже розкладаються до 

нетоксичних речовин, не пошкоджують об’єкти, що обробляються. 

Особливістю речовин цієї групи є пролонгована протимікробна дія після 

застосування [177]. 

Також часто застосовуються мийно-дезінфікуючі засоби, які в 

своєму складі містять надоцтову кислоту. Вони мають високу 

антимікробну активність і широкий спектр дії, відсутність піноутворення, 

добре змиваються з устаткування та екологічно безпечні [25]. 

При розпаді надоцтової кислоти утворюється кисень і оцтова 

кислота. Проміжний продукт – атомарний кисень є сильним окиснювачем. 

Завдяки цьому надоцтову кислоту успішно застосовують проти всіх груп 

мікроорганізмів, в тому числі і проти спороутворюючих бактерій і вірусів. 

Надоцтова кислота проникає в клітини мікроорганізмів, руйнує 

плазматичну мембрану і при цьому окиснює ензими та інші клітинні 

структури [113]. 

Засоби на основі пероксиду водню мають такі позитивні властивості, 

як широкий спектр бактерицидної активності, відсутність запаху, швидко 

розкладаються у зовнішньому середовищі на нетоксичні продукти та 

відсутність алергічної дії. Однак, пероксид водню малостабільний при 
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зберіганні [141] і тому він не має масового використання у практиці на 

молочних фермах. 

На сьогоднішній день найбільш поширеними залишаються 

хлорвмісні мийно-дезінфікуючі засоби, при виробництві яких, як джерело 

активного хлору, використовують: гіпохлорити кальцію чи натрію; 

хлораміни (паратолуолсульфонхлорамід натрію і бензолсульфонхлорамід 

натрію); трихлорізоціанурову кислоту і її солі (дихлорізоціануровий натрій 

чи калій); 1,3-дихлор-5,5-диметилгідантоїн; дихлорантин та хлорований 

тринатрійфосфат [58]. 

Простою формою мийно-дезінфікуючого засобу є засіб 

приготовлений із кальцинованої соди і хлорного вапна. Однак висока 

корозійна здатність обмежує можливості його застосування, особливо на 

молочних фермах з доїльним устаткуванням та молочним інвентарем, який 

виготовлений з алюмінію [156]. 

До недавнього часу найбільш поширеним вітчизняним мийно-

дезінфікуючим засобом залишався «Дезмол», який і на сьогоднішній день 

використовується для санітарної обробки молочного устаткування, але в 

менших масштабах. «Дезмол» – це дрібно зернистий порошок, із слабким 

запахом хлору, добре розчинний у воді, у своєму складі містить: 

сульфанол, натрію триполіфосфат, кальциновану соду, хлорамін Б, 

сульфат натрію. При збовтуванні робочого розчину спостерігається 

помірне піноутворення. Концентрація робочих розчинів становить 

0,25‒0,5 % [108]. 

За кордоном при створенні мийно-дезінфікуючих засобів надають 

перевагу гіпохлоритам натрію і кальцію [184]. На ринку України є досить 

багато хлорвмісних мийно-дезінфікуючих засобів закордонного 

виробництва. Ряд дослідників зазначає, що за фізико-хімічними 

властивостями вітчизняні хлорвмісні засоби поступаються імпортним. При 

зберіганні в рідких засобах може утворюватися осад і відбуватися значне 



40 

зменшення концентрації активного хлору до 35‒45 % від початкового 

вмісту протягом 4‒6 місяців [142, 176]. 

Засоби імпортного виробництва мають добру мийну здатність та 

дезінфікуючу дію, але високу вартість, що значно впливає на собівартість 

одержаного молока. Вартість засобів вітчизняного виробництва є у 1,5‒2 

рази нижчою [77, 105]. 

Таким чином, розроблення мийно-дезінфікуючих засобів є досить 

актуальним питанням, оскільки переважна більшість засобів, які 

застосовують для санітарної обробки молочного устаткування – 

хлорвмісні. Існує потреба у створенні засобів на основі інших речовин, 

більш стійких при зберіганні, не менш ефективних та безпечніших.  

 

1.4. Узагальнення огляду літератури 

 

Проаналізувавши вітчизняну і зарубіжну літературу, робимо 

висновок, що для отримання молока-сировини з нормативними 

мікробіологічними показниками якості, санітарна обробка молочного 

обладнання є критично важливою. 

Нині на ринку України недостатня кількість вітчизняних мийно-

дезінфікуючих засобів. Водночас застосування більшості вітчизняних 

мийно-дезінфікуючих засобів для санітарної обробки молочного 

обладнання повною мірою не забезпечує його чистоту за 

мікробіологічними показниками згідно нормативів, внаслідок чого 

неможливо одержати молоко-сировину ґатунку екстра. Санітарна обробка 

при застосуванні імпортних засобів забезпечує високий рівень чистоти 

внутрішніх поверхонь молочного обладнання. Проте закордонні засоби 

дороговартісні і за наявності на фермі води підвищеної твердості мають 

низьку мийну здатність. Частка якісних і недорогих вітчизняних мийно-

дезінфікуючих засобів досить мала, хоча потреба в них є значною. 
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Таким чином, актуальним науковим завданням сьогодення 

залишається створення нових вітчизняних ефективних, екологічно 

безпечних та доступних за ціною мийно-дезінфікуючих засобів для 

санітарної обробки молочного обладнання. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Матеріали досліджень 

 

Роботу виконано впродовж 2013‒2021 років на кафедрі ветеринарної 

гігієни імені професора А. К. Скороходька Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. Окремі дослідження виконано 

у відділах Одеської регіональної державної лабораторії Державної служби 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. 

Науково-виробничі досліди було проведено у молочних фермах 

господарств ТОВ «Авангард-Д», ТОВ «ЮгАгроСервіс», ПП «Вересень», 

СТОВ АФ «Петродолинське» Одеської області. 

Загальну схему проведення досліджень представлено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Загальна схема проведення наукових досліджень 

 

Аналіз санітарно-гігієнічних умов одержання молока-

сировини коров’ячого у господарствах Одеської області 

 

Аналіз номенклатури та діючих речовин дезінфікуючих 

засобів, що зареєстровані в Україні 

 

Дослідження фізико-хімічних властивостей засобу 

 

Підбір компонентів та розроблення кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» 

 

Дослідження бактерицидної активності засобу 

 

Визначення токсичності засобу 

 

Альтернативний метод на інфузоріях 

 
Гостра токсичність 

Кумулююча, подразнююча, сенсибілізуюча  

і шкірно-резорбтивна дії 

Виробничі дослідження 

 

Розроблення режимів застосування засобу для санітарної обробки 

 

Розроблення документації на кислотний мийно-дезінфікуючий засіб «Аргомол»: технічних 

умов України, патенту на корисну модель, науково-практичних рекомендацій 
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Матеріалом для дослідження був новий кислотний мийно-

дезінфікуючий засіб «Аргомол», діючими речовинами якого обрано 

молочну кислоту, бензалконію хлорид, полігексаметиленгуанідину 

гідрохлорид, колоїдний розчин срібла. 

У дослідах було використано білі миші, мурчаки, штами тест-

культур S. aureus – 209-Р, E. coli – 1257, P. aeruginosa – 27/99, культуру 

війчастої інфузорії Tetrahymena pyriformis (штам WH14). 

 

2.2. Методи досліджень  

 

Фізико-хімічні дослідження. Визначення розчинності, загальної 

кислотності, мийної здатності, піноутворювальної здатності та стійкості 

піни, поверхневого натягу, впливу на дійкову гуму, корозійної активності 

розчинів кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» проводили 

згідно з методичними рекомендаціями «Оцінка придатності та 

ефективності мийних, дезінфікуючих і мийно- дезінфікуючих засобів для 

санітарної обробки доїльного устаткування та молочного інвентаря» [130]. 

Загальну кислотність визначали титрометричним методом. 

Визначення мийного ефекту проводили за допомогою скляних 

циліндрів діаметром – 1,2 см та довжиною – 6 см. На внутрішні поверхні 

скляних циліндрів попередньо наносили сметану, в яку добавляли 10 % 

сажі та просушували при кімнатній температурі дві доби. Циліндри 

вмонтовували в молочний шланг, який з’єднує колектор з бачком 

доїльного апарату. В посудину з 10 л гарячого (55±5 °С) досліджуваного 

розчину занурювали 4 стакани доїльного апарату та включали вакуумну 

установку. 

Після прокачування 10 л розчину, зі швидкістю 10 л/хв, який 

досліджували, відключали вакуумну установку та виймали скляний 

циліндр. Оцінку результатів миття проводили візуально, звертаючи увагу 

на рівень чистоти циліндрів за наступними критеріями: 
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– «незначна» мийна здатність – штучно нанесене забріднення не 

змите; 

– мийна здатність «задовільна» – внутрішні поверхні циліндрів 

мутні, жирні, допускається наявність поодиноких частинок забруднень; 

– мийна здатність «добра» – внутрішні поверхні циліндрів мають 

чистий вигляд, але після споліскування вода збирається в краплі, при 

нанесенні рідини для індикації жирової плівки з’являються жовті плями 

або смуги забарвленого жиру; 

– мийна здатність «відмінна» –  внутрішні поверхні циліндрів чисті, 

змочуваність водою рівномірна, після нанесення рідини для індикації 

жирової плівки немає жовтих плям та смуг [130]. 

Розчини засобу готували на твердій воді. Твердість води для 

проведення досліду доводили штучно до 10 мг/екв/дм3. Для цього на 10 л 

води додавали кальію хлорид безводний у кількості 5,6 г. 

У дослідах з визначення ступеню корозійної активності 

використовували зразки металів, з яких виготовлено доїльне устаткування 

та молочний інвентар ферм: алюміній і нержавіюча сталь, розміром 50 х 20 

мм та товщиною – від 1 до 4 мм по 3–5 штук на кожну із концентрацій 

розчинів. 

У скляний стакан об’ємом 500 см3 наливали розчин у концентрації, 

яка рекомендується для практичного використання, із розрахунку 20 мл на 

кожний квадратний сантиметр площі тест-пластинки. За допомогою 

пінцету, добре вимиті, висушені в сушильній шафі за температури 

100±5 °С та попередньо зважені з точністю до 0,0001 г тест-пластинки 

вставляли в петлю із капронової нитки, підвішували на скляну паличку і 

занурювали в досліджувані розчини так, щоб вони не доторкались дна та 

стінок посудини. Для контролю в іншу посудину наливали дистильовану 

воду і занурювали пластинки таким же способом. Пластинки витримували 

в розчині або воді протягом 7 діб для пластинок з алюмінію та 14 діб – з 

нержавіючої сталі за кімнатної температури. Час експозиції сумарно 
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дорівнює річній тривалості процесу миття або дезінфекції доїльного 

устаткування. 

Після закінчення експозиції пластинки промивали проточною водою, 

обережно протирали всі поверхні ватним тампоном, який попередньо 

змочували 50 % розчином азотної кислоти для видалення продуктів 

корозії, потім промивали дистильованою водою та висушували в 

сушильній шафі протягом 5–7 хв при температурі 100±5 0С. Після повного 

остигання їх зважили з точністю до 0,0001 г. [130]. 

Величину pH визначали згідно інструкції з експлуатації іономіра АІ-

123. 

Мікробіологічні методи.  

Бактерицидну активність засобів визначали згідно «Рекомендаціями 

щодо санітарно-мікробіологічного дослідження змивів з поверхонь тест-

об’єктів та об’єктів ветеринарного нагляду і контролю» [165]. 

Визначення бактерицидної активності на тест-об'єктах проводили 

шляхом нанесення тест-культур на тест-об'єкти з бетону, після чого 

наносили розчини дезінфікуючого засобу, витримували за різних 

експозицій, після чого відбирали змиви із тест-об'єктів. Тампоном, 

змоченим безпосередньо перед взяттям змиву в розчиннику, в 

горизонтально-вертикальному напрямі (до 10 разів у кожному) щільно 

протирали поверхню об’єкту, після чого повертали тампон назад у 

пробірку. 

Визначення бактерицидної активності мийно-дезінфікуючих засобів 

суспензійним методом проводили з використанням тест-культур E. coli 

(1257), S. aureus (209-Р), P. аeruginosa (27/99). Додатково культури 

пройшли випробування на стійкість до температури, фенолу та хлораміну 

згідно з методичними рекомендаціями [165]. Для приготування суспензії 

тест-культур відбирали  однотипі, ізольовані колонії, що виросли на м'ясо-

пептонному агарі після 24-годинної інкубації. Переносили у пробірку із 

фізіологічним розчином та доводили густину інокулюма до 0,5 одиниць за 
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стандартом МакФарланда, що відповідає концентрації 100 млн 

бактеріальних клітин/см3. Вимірювання проводили за допомогою Денсі-ла-

метру. У пробірки з 10 см³ різних розведень мийно-дезінфікуючих засобів 

вносили 1 см³ 100 млн суспензії бактеріальних клітин. Вмістиме пробірки 

перемішували в умовах витримування на водяній бані (65 °С) і через 2, 5, 

15 хвилин проводили висів на м’ясо-пептонний агар. Контролем був 

фізіологічний розчин без дезінфектанту.  

При суспензійному методі тест-культури мікроорганізмів добавляли 

в розчини мийно-дезінфікуючого засобу, витримували за відповідної 

експозиції, після чого висівали на поживні середовища. 

Експозицію 2, 5 і 15 хвилин вибирали в залежності від часу, який 

зазвичай витрачається на обробку молочного обладнання у виробничих 

умовах. Бактерицидну активність мийно-дезінфікуючих засобів визначали 

за температури розчинів 65 0С, оскільки така температура є 

рекомендованою для проведення санітарної обробки молочного 

обладнання [99]. 

Для нейтралізації дії засобів на тест-культури після відповідної 

експозиції ми використовували комерційне поживне середовище Dey-

Engley Neutralizing Broth (Ді Іглі нейралізуючий бульйон, виробник 

Himedia, Індія), який рекомендується використовувати виробником в 

якості нейтралізуючого розчину при контролі якості дезінфекції. 

Визначення бактерицидної концентрації засобу проводили на тест-

культурах мікроорганізмів методом серійних розведень (Косенко М. В. та 

ін., 2002). 

Ефективність санітарної обробки молочного обладнання визначали 

згідно «Рекомендаціями щодо санітарно-мікробіологічного дослідження 

змивів з поверхонь тест-об’єктів та об’єктів ветеринарного нагляду і 

контролю» [165]. 

Санітарну обробку молочного обладнання здійснювали відповідно 

до таких режимів: 
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– споліскування теплою (30±5 0С) питною водою для видалення 

залишків молока; 

– санітарна обробка гарячим (60±5 0С) розчином лужного мийно-

дезінфікуючого засобу;  

– споліскування теплою (30±5 0С) питною водою для видалення 

залишків лужного мийно-дезінфікуючого засобу; 

– санітарна обробка гарячим (65±5 0С) розчином кислотного мийно-

дезінфікуючого засобу; 

– споліскування теплою (30±5 0С) питною водою для видалення 

залишків кислотного мийно-дезінфікуючого засобу. 

Перед та після проведення санітарної обробки з внутрішньої 

поверхні молочного обладнання відбирали змиви для мікробіологічних 

досліджень і проби збірного молока з охолоджувача. В переносних 

доїльних апаратах змиви відбирали з дійкової гуми, колектора, молочного 

шлангу, бачка доїльного апарату. Для аналізу санітарного стану доїльних 

установок з молокопроводом АДМ-8 змиви відбирали з внутрішньої 

поверхні дійкової гуми, колектора, молочного шлангу, а також воду після 

ополіскування молокопроводу. В охолоджувачах молока та цистернах 

молоковозів змиви відбирали з їх внутрішніх поверхонь. Проби 

свіжовидоєного молока-сировини коров’ячого та змивів з молочного 

обладнання відбирали згідно з ДСТУ ISO 707:2002, ДСТУ 7452:2013.  

Із змивів готували послідовні десятикратні розведення 1 : 10, 1 : 100, 

1 : 1000 та 1 : 10000.  

Визначення рівня мікробного обсіменіння змивів та молока 

проводили чашковим методом згідно згідно з ДСТУ ІDF 122С:2003, 

ДСТУ 7357:2013 [34, 37]. З кожного розведення вносили по 1 см3 суспензії 

змивів з доїльного обладнання у п’ять чашок Петрі паралельно і заливали 

розплавленим і охолодженим до 45-50 0С м’ясо-пептонним агаром (МПА). 

Посіви культивували у термостаті за температури 30 0С протягом 72 годин. 
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При визначенні титру БГКП у пробірки з 5 см3 середовища КОДА 

вносили 1 см3 змиву з доїльного устаткування або його розведення. Посіви 

культивували у термостаті за температури 37 0С протягом 24 годин. Оцінку 

результатів досліджень проводили за зміною забарвлення середовища. 

Позитивний результат – середовище забарвлювалося в жовтий колір, 

негативний результат – колір середовища не змінювався [165]. 

Токсикологічні дослідження. Токсикологічні дослідження проводили 

згідно з методичними рекомендаціями «Методи визначення та оцінки 

показників безпеки і якості дезінфікуючих, мийно-дезінфікуючих засобів, 

що застосовуються під час виробництва, зберігання, транспортування та 

реалізації продукції тваринного походження» (Коцюмбас І. Я. та ін., 2009) 

та СОУ 85.2-37-736:2011 «Препарати ветеринарні. Визначення гострої 

токсичності» [144].  

Параметри гострої токсичності нового мийно-дезiнфiкуючого засобу 

«Аргомол» та його 0,5 % робочого розчину визначали на білих мишах 

віком 2–3 мiсяцi. При комплектуванні груп тварин різниця за масою не 

перевищувала 10 %. 

Параметри гострої токсичності концентрату нового мийно-

дезiнфiкуючого засобу «Аргомол» визначали у 2 етапи, де було 

використано всього 48 білих мишей. На орієнтовному етапі було 

сформовано 4 групи по 3 голови білих мишей. У розгорнутому дослiдi 

було сформовано 6 груп по 6 мишей у кожній. 

На проведення досліджень з визначення токсичності 0,5 % робочого 

розчину мийно-дезiнфiкуючого засобу «Аргомол» було використано 27 

клiнiчно здорових нелiнiйних білих мишей. Дослідження проводили у 2 

етапи. Орієнтовний дослід – сформовано 5 груп по 3 білі миші у кожній, 

рогорнутий – 2 дослідні групи по 6 мишей. Робочий розчин вводили в 

шлунок пiддослiдним тваринам за допомогою металевого зонду для білих 

мишей натще, одноразово.  
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Після введення засобу та його робочого розчину спостереження за 

лабораторними тваринами вели протягом 14 діб. У першу добу досліду 

тварини знаходилися під постійним наглядом. При цьому враховували такі 

показники: загальний стан; зовнiшнiй вигляд; особливості поведінки 

тварин; iнтенсивнiсть та характер рухливої активності; наявність судом; 

координацію рухів; реакцію на зовнiшнi подразники (тактильні, звукові, 

свiтловi); стан волосяного покриву; видимих слизових оболонок; 

відношення до корму; ритм і частоту дихання; час виникнення та характер 

iнтоксикацiї, її важкість і перебіг; час загибелі тварин або їх одужання. Всi 

лабораторні тварини, які загинули, були пiдданi патолого-анатомічному 

розтину. Патоморфологічні дослідження проводились згідно 

загальноприйнятої методики [55]. 

Після введення концентрату засобу «Аргомол» враховували дозу та 

кiлькiсть білих мишей, які загинули, та вираховували параметри його 

середньосмертельної дози (LD50) за методом Г. Кербера [23, 33, 137]. 

Для вивчення кумулюючої дії було сформовано дослідну та 

контрольну групи мишей по 10 голів у кожній групі за принципом груп-

аналогів, тварини були масою 18‒20 г. Тваринам дослідної групи раз на 

добу задавали з водою «Аргомол» у дозах із розрахунку 1/5 від DL50. 

Контрольній ‒ випоювали воду без засобу. Дослід тривав протягом 60 діб.  

Подразнюючу дію «Аргомолу» вивчали на шкірі мурчаків. Засіб 

досліджували в концентраціях 0,5; 1,0 і 2,5 %. За добу до дослідів у 

мурчаків на ділянці спини з обох боків вистригали шерсть (2 см2). Для 

експерименту було сформовано три дослідних і одну контрольну групи 

мурчаків по 5 голів у кожній. Двічі на добу (вранці та ввечері) на 

вистрижену поверхню ділянки шкіри рівномірно наносили розчини 

«Аргомолу» у зазначених концентраціях. Тваринам контрольної групи на 

вистрижену поверхню шкіри наносили воду. Щодня візуально оцінювали 

функціональний стан шкіри. Дослідження продовжувались протягом 30 

діб. 



50 

З метою вивчення сенсибілізуючої дії, дослідження проводили на 

мурчаках масою тіла 340–380 г. Групи формувались за принципом груп-

аналогів. У кожній дослідній і контрольній групах було по 8 тварин. 

Попередньо проводили підбір сенсибілізуючої та тестуючої концентрацій 

речовини на 4 мурчаках. На шкіру тварин наносили речовину в нативному 

вигляді, 75 та 50 % водні розчини засобу по 0,2 см3 упродовж 10 діб. Для 

сенсибілізації організму мурчакам речовину вводили внутрішньошкірно, 

одноразово, в зовнішню поверхню вуха по 200 мкг в 0,02 см3. Контрольній 

групі тварин – 0,02 см3 дистильованої води. Починаючи з 12 доби 

дослідним тваринам упродовж семи днів на вистрижені ділянки шкіри 

наносили речовину по 0,2 см3 у вигляді 75 % водного розчину, 

контрольним тваринам – таку ж кількість дистильованої води. Тестування 

тварин проводили на 10 та 20 добу експерименту при нанесенні 0,2 см3 

речовини у нативному вигляді на інтактні ділянки шкіри дослідних та 

контрольних тварин. Після нанесення тестуючої концентрації речовини на 

шкіру, огляд тварин проводили через 24 та 48 годин. Реакцію шкіри 

оцінювали візуально за п’ятибальною уніфікованою шкалою.  

Шкірно-резорбтивну дію «Аргомолу» вивчали на білих мишах 

масою 18–20 г, шкіра яких не мала видимих ознак патології. Було 

сформовано дослідну та контрольну групи по п’ять голів у кожній. 

Протягом 15 діб по дві години на добу хвости мишей з дослідної групи 

занурювали в пробірки з 2,5 та 5,0 % розчинами засобу (температура 

розчинів 28–30 °С). Хвости тварин контрольної групи занурювали в 

пробірки з водою.  

Вміст еритроцитів і лейкоцитів у крові лабораторних тварин 

визначали у камері з сіткою Горяєва, виведення лейкограми − у мазках 

крові, пофарбованих уніфікованим методом за Май-Грюнвальдом, вміст 

гемоглобіну – гемоглобін-ціанідним методом.  

Як тест-об’єкт для альтернативного визначення токсичності 

використовували лабораторну культуру інфузорій Tetrahymena pyriformis 
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(штам WH-14). Температурний оптимум 24–28 °С, рН 6,5–7,5. 

Температура приміщення 13–18 °С.  

Для підтримки стандартних умов культивування користувалися 

культурою в стаціонарній фазі росту. Для цього пересадку інфузорій і 

зміну середовища проводили при температурі 24 °С один раз на тиждень, 

при 12 °С і нижче – один раз у два тижні. При пересадці культури 1–2 см3 

культурального середовища з великою кількістю інфузорій з верхньої 

частини пробірки переносили в нову пробірку, зі свіжим живильним 

середовищем (до 5 см3). 

Контролем слугувала рідка фаза (розчинник) в яку вноситься 

дезінфектант. Умовою для цього була нетоксичність рідкої фази. 

Для швидкого визначення летальних концентрацій дезінфікуючого 

засобу краплю густої культури інфузорій (із заздалегідь підрахованим 

середнім числом клітин) вносили до розчину засобу – вода – живильне 

середовище. Використовували 3–4 розведення. Визначали концентрацію, в 

якій за час до 0,5 год загинуло більше 50 % інфузорій. Її використовують 

як початкову в гострому досліді. 

Для гострого досліду (1 год) в пробірках на 5 см3 готували ряд 

концентрацій засобу, що відрізняються на порядок (5–6) у трьох 

повторюваностях. До кожної з досліджених і контрольних систем вносили 

капіляром по 20 інфузорій. Підрахунок чисельності інфузорій через 1 

годину проводили за допомогою мікроскопа. Для цього весь об’єм рідкої 

фази переносили на скло за допомогою капіляра (краплями) і 

прораховували в них число інфузорій. 

Реєстрацію тест-організмів виконували візуально за впливу різних 

концентрацій засобу через 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 хв за допомогою 

мікроскопу, які повністю входили в поле зору мікроскопу при збільшені 

2×8 та проводили відсотковий підрахунок за формулою 2.1: 

n= 1

2 100

n

n 

,                                                                                              (2.1) 
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де n2 – загальна кількість початкових інфузорій;  

n1 – загальна кількість інфузорій через 30 хв. 

У досліді культивували інфузорію в пептонному середовищі 

наступного складу (г): пептон – 2,0, глюкоза – 0,5, дріжджовий екстракт – 

0,1, натрію хлорид – 0,1, вода – до 100 см3 (рН = 7). Середовище розливали 

по 5 см3 у скляні пробірки місткістю 25 см3 з ватно-марлевими корками, 

стерилізували за тиску 0,5 атм. Протягом 30 хв, після чого охолоджували. 

У пробірки з підготовленим середовищем висівали по 0,1 см3 суспензії 

культури з обов’язковим її бактеріологічним контролем на стерильність 

шляхом посіву на МПА або МПБ. Після цього пересіяну культуру 

зберігали за кімнатної температури в затіненому місці, дослід готували 

згідно чинних рекомендацій [38, 65]. 

У дослідах були використані інфузорії 3–5 добової культури 

Tetrahymena pyriformis, які найбільш стійкі до дезінфектантів. 

Розроблення режимів санітарної обробки молочного обладнання 

засобом «Аргомол» здійснювали згідно з «Рекомендаціями щодо 

санітарно-мікробіологічного дослідження змивів з поверхонь тест-об’єктів 

та об’єктів ветеринарного нагляду і контролю» (Якубчак О. М. та ін., 2005) 

та «Санітарними правилами щодо догляду за доїльним обладнанням та 

молочним інвентарем і контролю їх санітарного стану» (Кухтин М. Д. та 

ін., 2010). 

Розрахунок економічної ефективності застосування кислотного 

мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» для санітарної обробки 

молочного обладнання визначали за цінами 2018 року відповідно до 

загальноприйнятої методики щодо визначення економічної ефективності 

ветеринарних заходів [121].  

Статистичні методи. Статистичну обробку отриманих 

експериментальних результатів досліджень проводили з використанням 

комп’ютерної програми Microsoft Office Excel 2010 та статистичного 

пакета Statistic for Windows 10. Достовірною вважали різницю за р<0,05. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1. Аналіз номенклатури та діючих речовин дезінфікуючих 

засобів для санітарної обробки молочного обладнання, які 

представлені на ринку України 

 

Проведено аналіз «Списку зареєстрованих ветеринарних препаратів, 

кормових добавок, готових кормів та преміксів» в Україні, опублікованого 

на офіційному сайті Державної служби України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів станом на 01.01.2015 р.  

Встановлено, що загальна кількість зареєстрованих дезінфікуючих 

засобів становить 77 препаратів. Для санітарної обробки молочного 

обладнання можуть використовуватись 47 засобів із вказаного списку. 

Номенклатура дезінфікуючих засобів на ринку України представлена  

комерційними препаратами вітчизняного та зарубіжного виробництва. 

Основні діючі речовини засобів – кисневмісні, хлорвмісні, четвертинні 

амонієві, гуанідинові, лужні сполуки, нанорозчини срібла, йодовмісні, 

альдегідні, кислотні, спиртові речовини та їх поєднання.  

За даними аналізу вітчизняних та імпортних засобів, що можуть 

застосовуватись для санітарної обробки молочного обладнання, 

встановлено, що частка імпортних засобів переважає на ринку і становить 

близько 60 %, водночас частка вітчизняних препаратів є нижчою і складає, 

відповідно, близько 40 %.  

Отже, за результатами аналізу номенклатури та діючих речовин 

дезінфікуючих засобів для санітарної обробки молочного обладнання на 

ринку України, виявлено наявний дефіцит вітчизняних препаратів, який 

поповнюється через імпорт засобів. 

На основі проведених аналітичних досліджень можна зробити 

наступний висновок – незважаючи на значну кількість комерційних 
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дезінфікуючих засобів на ринку України, розробка нових ефективних, 

безпечних та економічно вигідних засобів для санітарної обробки 

молочного обладнання, є актуальною та перспективною на сьогоднішній 

день. 

 

3.2. Санітарно-гігієнічні умови отримання молока-сировини 

коров’ячого у фермах господарств Одеської області 

 

Визначення мікробного обсіменіння молока-сировини у процесі його 

отримання проводили в чотирьох господарствах, у яких використовують 

для санітарної обробки молочного обладнання різні мийно-дезінфікуючі 

засоби. 

У фермі господарства ТОВ «Авангард-Д» технологія доїння корів із 

використанням доїльної установки з молокопроводом АДМ-8. Для 

санітарної обробки молочного обладнання використовують 0,5 % розчини 

мийно-дезінфікуючих засобів – лужного «Вімол» та кислотного «Біолайт 

СТ» за температури 65±5 °С та експозиції 20 хв.  

У господарстві ТОВ «ЮгАгроСервіс» технологія доїння у переносні 

доїльні апарати. Для санітарної обробки молочного обладнання  

використовують 0,5 % розчини лужного мийно-дезінфікуючого засобу 

«Hyprochlor» та кислотного «Hypracid» за температури 55±5 °С протягом 

5 хв. 

У фермі господарства ПП «Вересень» технологія доїння корів із 

використанням доїльної установки з молокопроводом АДМ-8. Для 

санітарної обробки молочного обладнання застосовують 0,5 % розчини 

лужного мийно-дезінфікуючого засобу «Dezynfekant A» та кислотного 

«Acid XD» за температури 60±5 °С та експозиції 20 хв.  

У господарстві СТОВ АФ «Петродолинське» технологія доїння у 

переносні доїльні апарати. Санітарну обробку молочного обладнання 

здійснюють 0,5 % розчинами лужного мийно-дезінфікуючого засобу 
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«Дімол» та кислотного «Біолайт СТ» за температури 60±5 °С протягом 

5 хв.  

У фермах усіх господарств свіжовидоєне молоко охолоджують до 

температури 4±1 °С та зберігають в оходженому стані не більше 24 год.  

Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних 

мікроорганізмів у молоці-сировині, отриманому у фермах господарств 

Одеської області, наведено у табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Мікробне обсіменіння молока-сировини, отриманого у фермах 

господарств Одеської області (M±m, n=10) 

№ 

з/п 
Господарство 

Кількість мезофільних аеробних та 

факультативно-анаеробних 

мікроорганізмів, 

тис. КУО /см3 

1. ТОВ «Авангард-Д» 288,5±21,4 

2. ТОВ «ЮгАгроСервіс» 396,7±42,1 

3. ПП «Вересень» 139,2±11,9 

4. СТОВ АФ «Петродолинське» 294,8±23,2 

 

За даними, наведеними в табл. 3.1, встановлено, що найбільше 

мікробне обсіменіння свіжовидоєного молока було у фермі господарства 

ТОВ «ЮгАгроСервіс». При цьому кількість мезофільних аеробних та 

факультативно-анаеробних мікроорганізмів становила 

396,7±42,1 тис. КУО/см3. 

Нижчий рівень мікробного обсіменіння молока був у господарствах 

ТОВ «Авангард-Д» і СТОВ АФ «Петродолинське». Мікробна контамінація 

молока-сировини становила відповідно 288,5±21,4 та 

294,8±23,2 тис. КУО/см3.  

Найменше мікробне обсіменіння молока-сировини встановлено у 

ПП «Вересень» – 139,2±11,9 тис. КУО/см3.  
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Дослідженнями науковців доведено, що до 90 % первинної 

мікрофлори молока потрапляє до нього з внутрішньої поверхні молочного 

обладнання. Тому подальші дослідження були спрямовані на вивчення 

ефективності санітарної обробки даного обладнання. У фермах 

господарств були відібрані змиви з молочного обладнання для 

мікробіологічних досліджень. Результати досліджень наведено в таблиці 

3.2. 

З даних табл. 3.2 видно, що після санітарної обробки молочного 

обладнання 0,5 % розчином лужного мийно-дезінфікуючого засобу 

«Hyprochlor» та 0,5 % розчином кислотного засобу «Hypracid», за 

експозиції 2 хв кількість МАФАнМ у змивах в середньому становила 

128,8±10,2тис. КУО/см3. Дещо кращий рівень мікробіологічної чистоти 

внутрішніх поверхонь молочного обладнання забезпечувала санітарна 

обробка при використанні лужного мийно-дезінфікуючого засобу «Дімол» 

та кислотного засобу «Біолайт СТ» у 0,5 % концентраціях, при цьому 

кількість МАФАнМ у змивах була від 41,4±9,1 до 81,3±6,7 тис. КУО/см3.  

Найвищі показники мікробіологічної чистоти молочного обладнання 

отримали при санітарній обробці 0,5 % розчином лужного мийно-

дезінфікуючого засобу «Dezynfekant A» та кислотного «Acid XD». 

Кількість МАФАнМ змивів у складала від 1,3±1,1  до 1,7±0,2 тис. КУО/см3. 

Аналіз мікробіологічної чистоти окремих складових молочного 

обладнання після проведення санітарної обробки показав, що найбільш 

забрудненим залишався колектор, найменш контамінованими були дійкова 

гума та бачок доїльного апарату.  

Разом з тим, виявлено, що  по мірі надходження молока із молочної 

залози клінічно здорових корів до охолоджувача кількість МАФАнМ його 

збільшувалася, оскільки кожна складова молочного обладнання в 

технологічному процесі вносить певну кількість первинної мікрофлори.  

 

 



57 

Таблиця 3.2 

Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних 

мікроорганізмів у змивах з молочного обладнання при використанні 

різних засобів для санітарної обробки (M±m, n=10) 

Засоби, 

концентрація 

робочих 

розчинів 

Час взяття 

змивів 

Кількість МАФАнМ у змивах з об’єктів досліджень, 

тис. КУО /см3 

дійкова 

гума 
колектор 

молочний 

шланг 

бачок 

доїльного 

апарату 

молоко-

провід 

(зливна 

рідина) 

«Hyprochlor» 

та 

«Hypracid», 

0,5 %  

до обробки 356,8±15,4 287,8±11,1 280,4±7,7 229,8±6,7 - 

після обробки 125,4±9,2* 151,3±11,6* 125,6±11,7* 112,7±18,2* - 

ефективність, 

% 
64,8 47,4 55,2 50,9 - 

«Дімол» та 

«Біолайт 

СТ», 0,5 % 

до обробки 270,3±10,7 194,6±7,9 155,9±4,3 134,7±3,4 - 

після обробки 55,6±8,2* 81,3±6,7* 43,7±4,9* 41,4±9,1* - 

ефективність, 

% 
79,4 58,2 71,9 69,2 - 

«Вімол» та 

«Біолайт 

СТ», 0,5 % 

до обробки 274,1± 9,5 285,3±8,2 154,3±4,1 - 139,8±4,8 

після обробки 6,41±0,05* 6,9±1,1* 6,7±0,2* - 5,2±2,1* 

ефективність, 

% 
97,7 97,6 95,6 - 96,3 

«Dezynfekant 

A» та «Acid 

XD», 0,5 % 

до обробки 204,0± 9,5 145,3±8,0 104,1±4,3 - 106,1±2,4 

після обробки 1,3±1,1* 1,7±0,2* 1,41±0,05* - 1,6±1,3* 

ефективність, 

% 
99,3 99,1 98,3 - 98,5 

Примітка. *p<0,05 – порівняно з результатами досліджень, 

одержаних до санітарної обробки 
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При використанні для санобробки молочного обладнання розчинів 

лужного мийно-дезінфікуючого засобу «Hyprochlor» та кислотного засобу 

«Hypracid» (ТОВ «ЮгАгроСервіс») кількість МАФАнМ у свіжовидоєному 

молоці, яке було відібране з охолоджувача, становила 505,3±52,9 тис. 

КУО/см3, що не відповідає жодному ґатунку згідно ДСТУ 3662:2018 

«Молоко-сировина коров`яче. Технічні умови». В той же час при 

санобробці обладнання лужним мийно-дезінфікуючим засобом «Дімол» та 

кислотним «Біолайт СТ» (СТОВ АФ «Петродолинське») кількість 

МАФАнМ молока становила 324,4±14,2 тис. КУО/см3, що відповідало 

першому ґатунку. Такого ж гатунку (першого) отримано молоко 

свіжовидоєне  відібране з охолоджувача після санобробки лужним мийно-

дезінфікуючим засобом «Вімол» та кислотним «Біолайт СТ» (ТОВ 

«Авангард-Д»).  І лише кількість МАФАнМ молока, яке відібране з 

охолоджувача, після санобробки молочного обладнання лужним мийно-

дезінфікуючим засобом «Dezynfekant A» та кислотним засобом «Acid XD» 

(ПП «Вересень») у 0,5 % концентраціях була 163,7±29,2 тис. КУО/см3. 

Згідно ДСТУ 3662:2018 за мікробіологічними показниками дане молоко 

відповідало вищому ґатунку. 

Таким чином встановлено, що за використання даних засобів для 

санітарної обробки молочного обладнання у жодній з ферм господарств не 

вдалося досягти отримання молока-сировини ґатунку екстра за 

мікробіологічними показниками. 

Отже, дослідженням санітарних умов отримання молока-сировини та 

застосування поширених засобів для санітарної обробки молочного 

обладнання практично підтвердили той факт, що нині на ринку України є 

недостатня кількість вітчизняних ефективних мийно-дезінфікуючих 

засобів, що не дає змоги одержувати молоко-сировину ґатунку екстра. 
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3.3. Підбір компонентів та розроблення рецептури нового 

кислотного мийно-дезінфікуючого засобу 

 

Попередньо здійснивши аналіз складу найбільш поширених мийно-

дезінфікуючих засобів для санітарної обробки молочного обладнання, для 

створення кислотного засобу було обрано такі діючі речовини: молочну 

кислоту, бензалконію хлорид, полігексаметиленгуанідину гідрохлорид, 

колоїдний розчин срібла, інгібітор корозії. Це недороговартісні речовини, 

які мають виражені антимікробні властивості. Зокрема, молочна кислота  – 

речовина з вираженою антимікробною та віруліцидною дією.  Розчинна у 

будь-яких концентраціях. Добре діє на молочний камінь. Відноситься до 4 

класу безпечності речовин, негорюча. Є безпечною до навколишнього 

середовища. Завдяки таким характеристикам має широке застосування в 

харчовій промисловості –  в молокопереробній,  рибопереробній, 

м’ясопереробній та інших. Для своїх дослідів ми обрали її 80% розчин. 

Відомо, що бактерицидна дія кислотних мийно-дезинфікуючих засобів  

обумовлена інактивацією ферментів мікроорганізмів, а також руйнуванням 

клітинних мембран, денатурацією білкових структур бактеріальної  

клітини, що призводить до порушення внутрішньоклітинного метаболізму 

і загибелі бактеріальної клітини. 

Бензалконію хлорид має дуже добру антисептичну дію, а також 

віруліцидну та фунгіцидну. Має добру мийну здатність. Проявляє 

ліполітичну дію на бактеріальні клітини. Екологічно безпечний, добре 

біорозкладається.  Входить до складу багатьох лікарських засобів та 

дезинфектантів. Для досліджень обрано його 50% розчин. 

Полігексаметиленгуанідину гідрохлорид проявляє виражену 

бактерицидну дію, віруліцидну, а також фунгіцидну, завадить утворенню 

біоплівок. Добре розчинний у воді,  має добру мийну здатність та 

антикорозійну дію. Пожежо- та вибухобезпечний. Для досліджень обрано 

його 100% водний розчин.  
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Саме з огляду на наявність добрих мийних властивостей у 

бензалконію хлориду та полігексаметиленгуанідину гідрохлориду їх 

обрано для створення композиції засобу. 

Для підсилення антибактеріальної дії засобу, було вирішено 

включити до його складу колоїдний  розчин срібла (200мг/дм³). За даними 

вітчизняних  вчених, даний розчин підсилює антимікробну дію інших 

складових багатокомпонентних  дезінфікуючих засобів. 

Відомо, що срібло взаємодіє з зовнішніми пептидогліканами 

мікробних клітин блокуючи їх здатність передавати кисень всередину 

клітини бактерії, що призводить до загибелі мікроорганізму. Разом з тим, 

стійкості мікроорганізмів до дії срібла не спостерігається. 

Для зменшення агресивної дії кислотного мийно-дезинфікуючого 

засобу на алюміній та нержавіючу сталь вирішено до його  складу 

включити інгібітор корозії – амоній азотнокислий. 

Конструювання дослідних композицій засобу для санітарної обробки 

молочного обладнання розпочали,  насамперед, з визначення  сумісністі 

компонентів. Задля виключення можливої нейтралізації діючих речовин 

було проведено дослідження з визначення основних їх властивостей- 

бактерицидної та мийної здатностей  окремо у складників засобу і за їх 

компонування.  

Результати досліджень бактерицидної активності компонентів 

засобу наведено в табл. 3.3. 

З даних таблиці видно, що розчин молочної кислоти в 1,0 % 

концентрації за експозиції 5 хв. проявляв бактерицидну дію до тест-

культур мікроорганізмів. В той же час 0,5 % розчин бензалконію хлориду 

та полігексаметиленгуанідину гідрохлориду інактивував S. aureus, E. coli і 

P. аeruginosa за експозиції 2 хв. 

Ці ж компоненти засобу в 0,25 % концентрації проявляли 

бактерицидну дію до S. aureus, E. coli уже протягом 2 хв, однак ця 

концентрація за цей час не інактивувала P. аeruginosa, відсутність росту 
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якої за даної концентрації відмічали через 5 хв. Як бачимо, 0,5 % розчини 

вищезазначених компонентів проявляли бактерицидну дію щодо всіх 

досліджуваних тест-культур. 

Таблиця 3.3 

Бактерицидна активність компонентів нового мийно-дезінфікуючого 

засобу (n=10) 

Дослідні розчини 

Концен-

трація, 

% 

Тест-культури 

S. aureus E. coli P.aeruginosa 

Експозиція, хвилин 

2 5 15 2 5 15 2 5 15 

Молочна кислота 

0,1 + + + + + + + + + 

0,25 + + + + + – + + + 

0,5 + + – + + – + + + 

1,0 + – – + – – + – – 

2,0 – – – – – – – – – 

Бензалконію 

хлорид 

0,1 + + – + + + + + + 

0,25 – – – – – – + – – 

0,5 – – – – – – – – – 

1,0 – – – – – – – – – 

2,0 – – – – – – – – – 

Полігексаметилен-

гуанідину 

гідрохлорид 

0,1 + + – + + + + + + 

0,25 – – – – – – + – – 

0,5 – – – – – – – – – 

1,0 – – – – – – – – – 

2,0 – – – – – – – – – 

Колоїдний розчин 

срібла 

0,1 – – – + + – + + + 

0,25 – – – – – – + – – 

0,5 – – – – – – – – – 

1,0 – – – – – – – – – 

2,0 – – – – – – – – – 

Контроль: дистильвана вода + + + + + + + + + 

Примітка. „+” – наявний ріст; „−” – відсутній ріст 
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Колоїдний розчин срібла у концентрації 0,25 % проявляв 

бактерицидну дію щодо S. aureus та E. coli за експозиції 2 хв, а 

P. aeruginosa – за 5 хв.  

Таким чином, розчини компонентів засобу у концентраціях з 0,5–1 % 

і більше проявляють бактерицидну дію на тест-культури протягом 2–5 хв. 

Вивчення мийних властивостей окремих складових та дослідних 

варіантів засобу проводили за температури 65±5 °С. Результати 

досліджень наведено в табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 

Мийна здатність компонентів нового мийно-дезінфікуючого засобу 

(n=10) 

Дослідні розчини Концентрація розчинів, % Мийна здатність 

Молочна кислота 

0,1 незначна 

0,25 незначна 

0,5 незначна 

1,0 незначна 

2,0 незначна 

Бензалконію хлорид 

0,1 незначна 

0,25 незначна 

0,5 задовільна 

1,0 добра 

2,0 добра 

Полігексаметилен-

гуанідину гідрохлорид 

0,1 незначна 

0,25 незначна 

0,5 задовільна 

1,0 задовільна 

2,0 добра 

Колоїдний розчин срібла 

0,1 незначна 

0,25 незначна 

0,5 незначна 

1,0 незначна 

2,0 незначна 
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З табл. 3.4 видно, що розчини бензалконію хлориду та 

полігексаметиленгуанідину гідрохлориду в 0,1–0,25 % концентраціях 

проявляли незначну мийну здатність.  

Розчини молочної кислоти та колоїдного срібла у всіх досліджуваних 

концентраціях мали незначну мийну здатність. 

Під час вивчення мийної здатності, встановили, що після 

багаторазового прокачування 0,5–1,0 % розчинів досліджуваних 

компонентів засобу в кількості 10 л на поверхнях доїльного устаткування 

залишків осаду солей не відмічалося. 

Вибір кращої композиції засобу проводили після вивчення основних 

фізико-хімічних властивостей дослідних композицій засобу (рН, 

поверхневий натяг, мийна здатність, стійкість до солей твердості води) за 

температури 65±5 °С. 

Результати досліджень фізико-хімічних властивостей розчинів 

наведено в таблиці 3.5. 

З табл. 3.5 видно, що розчини I варіанту засобу у 0,5 % концентрації 

мали гіршу мийну здатність порівняно з ІІ–IV варіантами. При цьому 

значення рН 0,5 % розчинів I-II варіантів було від 3,23±0,03 до 1,97±0,02 

од, а поверхневий натяг становив від 71,83±0,78 до 61,52±0,74 мН/м 

(міліНьютон/метр).  

У IІІ-ІV варіантах концентрація водневих іонів була від 1,92±0,02 до 

1,88±0,02 од, поверхневий натяг складав від 62,07±0,65 до 

60,17±0,69 мН/м. Зниження поверхневого натягу впливає на властивість 

досліджуваних розчинів змочувати поверхні доїльного устаткування, що 

підвищує ефективність миття. У той же час поверхневий натяг розчинів 

мийних засобів згідно нормативу не повинен перевищувати 60 мН/м.  

У процесі проведених досліджень стійкості дослідних варіантів до 

солей твердості води в заданих концентраціях встановили, що варіант I не 

зв’язував солі кальцію та магнію, а II-IV варіанти пом’якшували воду. 
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Таблиця 3.5 

Деякі фізико-хімічні властивості дослідних композицій 

кислотного мийно-дезінфікуючого засобу (n=10) 

Композиції Досліджувана 

концентрація,  

% 

pH Поверхневий 

натяг, мН/м 

Мийна 

здатність I (10 % молочної кислоти, 5 % 

бензалконію хлориду, 1 % 

полігексаметиленгуанідину 

гідрохлориду, 0,1 % колоїдного 

розчину срібла) 

0,1 3,61±0,03 78,21±0,88 незначна 

0,25 3,50±0,03 75,94±0,84 незначна 

0,5 3,23±0,03 71,83±0,78 незначна 

1,0 3,02±0,03 68,46±0,74 задовільна 

2,0 2,86±0,03 64,11±0,71 задовільна  

IІ (20 % молочної кислоти, 10 % 

бензалконію хлориду, 5 % 

полігексаметиленгуанідину 

гідрохлориду, 0,2 % колоїдного 

розчину срібла) 

0,1 3,15±0,02 73,71±0,82 незначна 

0,25 2,34±0,02 67,33±0,79 задовільна 

0,5 1,97±0,02 61,52±0,74 добра 

1,0 1,88±0,02 58,46±0,71 добра 

2,0 1,81±0,02 55,63±0,65 добра 

ІІІ (25 % молочної кислоти, 15 % 

бензалконію хлориду, 10 % 

полігексаметиленгуанідину 

гідрохлориду, 0,5 % колоїдного 

розчину срібла) 

0,1 3,11±0,02 72,55±0,77 незначна 

0,25 2,23±0,02 65,47±0,76 задовільна 

0,5 1,92±0,02 60,17±0,69 добра 

1,0 1,81±0,02 54,38±0,65 добра 

2,0 1,75±0,02 53,84±0,61 добра 

ІV (25 % молочної кислоти, 20 % 

бензалконію хлориду, 15 % 

полігексаметиленгуанідину 

гідрохлориду, 1 % колоїдного 

розчину срібла) 

0,1 3,05±0,02 73,24±0,71 задовільна 

0,25 2,19±0,02 71,14±0,73 добра 

0,5 1,88±0,02 62,07±0,65 добра 

1,0 1,77±0,02 55,82±0,61 добра 

2,0 1,70±0,02 54,46±0,58 добра 

 

Водночас ІІІ-ІV композиції були не стійкими під час зберігання, так 

як відбувався консорціум солей (випадання в осад), хоча вони і мали дещо 

кращі фізико-хімічні властивості відносно І-ІІ варіантів. Тому для 

подальших досліджень було вибрано композицію II. 

Отже, на основі проведених досліджень визначено ефективну та 

оптимальну  композицію нового кислотного мийно-дезінфікуючого засобу 
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для санітарної обробки молочного обладнання, яку ми назвали «Аргомол». 

До складу засобу увійшли, %:  

молочна кислота – 20,0; 

бензалконію хлорид – 10,0; 

полігексаметиленгуанідину гідрохлорид – 5,0; 

колоїдний розчин срібла – 0,2; 

інгібітор корозії (амоній азотнокислий) – 3,0 

дистильована вода до 100. 

 

3.4. Вивчення фізико-хімічних властивостей розчинів нового 

кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» 

 

Мета нашого подальшого дослідження полягала у проведенні 

лабораторних досліджень з визначення придатності запропонованого 

дослідного засобу як якісного кислотного мийно-дезінфікуючого засобу. 

Для санітарної обробки молочного обладнання та інвентарю можуть 

бути використані мийно-дезінфікуючі засоби, які добре розчиняються у 

воді та легко і повністю змиваються, розчини яких не мають запаху і є 

безбарвними, не подразнюють шкіру рук працюючих, не руйнують 

матеріали з яких виготовлені деталі молочного обладнання. 

Розчинність засобів повинна становити не менше 5 % за температури 

20 °С протягом 15–20 хв, не менше 10 % за температури 50 °С; величина 

pH ≤ 2,0; загальна кислотність ˃ 20 %; розчинність кальцію ортофосфату ˃ 

2,5 г; поверхневий натяг розчинів засобу за температури 20 °С не повинен 

перевищувати 60 мН/м; піноутворювальна здатність розчинів засобу не 

повинна перевищувати 20 %, стійкість піни через 5 хв не повинна бути 

більшою 50 %; максимально допустиме середнє арифметичного значення 

абсолютного видовження дійкової гуми повинно бути не більше, ніж 20 

мм, розчини засобу не повинні викликати корозію металевих деталей 

більшу за 2,0 г/м2-рік; мийна здатність розчинів засобу повинна бути 
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відмінною або доброю [130]. 

Вивчення фізико-хімічних властивостей засобу було розпочато 

дослідженнями з визначення розчинності створеного кислотного мийно-

дезінфікуючого засобу за температури 20 та 50 °С (табл. 3.6). Так як 

розроблений нами мийно-дезінфікуюий засіб «Аргомол» відноситься до 

кислотних, тому засобом для порівняння було обрано інший поширений 

кислотний мийно-дезінфікуючий засіб «Eco cid»,  який досить широко 

використовується для видалення молочного каменю з обладнання і містить 

у своєму складі неорганічні кислоти: фосфорну і сірчану. 

Таблиця 3.6 

Дослідження розчинності кислотного мийно-дезінфікуючого засобу 

«Аргомол» та засобу порівняння «Eco cid» за різних температур 

(М ± m, n = 10) 

Назва засобу 

Розчинність 

при t 20 °С, % 

Розчинність 

при t 50 °С, % 

«Аргомол» 30,1 43,3 

Середнє арифметичне 29,5±0,1* 43,0±0,1 

«Eco cid» 28,7* 42,7 

Середнє арифметичне 28,4±0,1 42,5±0,1 

Примітка. *p<0,05 – розчинність відноcно температури 50 °С 

 

«Аргомол» має добру розчинність: за температури 20 °С  протягом 

15 хв розчинність мийно-дезінфікуючого засобу становила 29,5±0,1 %, за 

температури 50 °С розчинність засобу зростала в 1,5 раза (p<0,05) і 

становила  43,0±0,1 %. Це вказує на те, що робочий розчин розробленого 

кислотного мийно-дезінфікуючого засобу буде добре розчинятися, як в 

холодній, так і гарячій воді і не буде випадати в осад.   

Наступним етапом наших досліджень було вивчення мийної 

здатності. Суть методу полягає у дослідженні здатності розчинів засобу 

певної концентрації, приготовлених на твердій воді, за певної температури 
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змивати штучно нанесене забруднення з поверхні скла. 

Дослідження мийного ефекту розчинів кислотного мийно–

дезінфікуючого засобу проводили за допомогою скляних циліндрів 

діаметром 1,2 см і довжиною 6 см відповідно до методичних рекомендацій 

[130]. Результати досліджень мийного ефекту наведені у таблиці 3.7. 

Таблиця 3.7 

Мийна здатність розчинів кислотного мийно-дезінфікуючого засобу 

«Аргомол» та засобу порівняння «Eco cid» (n=10) 

Концентрація, % 
Мийна здатність 

«Аргомол» «Eco cid» 

0,1 Незначна Незначна 

0,25 Задовільна Незначна 

0,5 Добра Задовільна  

1,0 Добра Добра 

2,0 Добра Добра 

Контроль: вода питна Відсутня Відсутня 

Примітка.  Мийна здатність робочих розчинів засобів повинна бути в 

межах/не нижче оцінок «добре» та «відмінно». 

 

З наведених результатів досліджень, які висвітлені в табл. 3.7 видно 

наступне. Розчини кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» 

проявляли добрий мийний ефект починаючи з 0,5 %-ї концентрації і 

зберігали цей ефект при 1,0 та 2,0 %-ї концентрації. Це вказує на те, що в 

розробленого кислотного засобу, окрім функції розчинення молочного 

каменю, ще буде проявлятися мийний ефект, що в свою чергу підвищить 

ефективність санітарної обробки. Водночас мийна здатність у засобу 

порівняння «Eco cid» оцінювалася як «добра» починаючи із 1,0 % 

концентрації.  

Слід зазначити, що мийна здатність розчинів «Аргомолу» є, в 

цілому, кращою за мийну здатність його складників (табл. 3.4), що вказує 

на синергізм обраних компонентів.  
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Наступним етапом досліджень було визначення піноутворювальної 

здатності розчинів засобу «Аргомол». Суть методу полягала у вимірюванні 

об’єму піни, утвореної в результаті вільного падіння 500,0 см3 розчину з 

висоти 450 мм на поверхню цього ж розчину [130]. 

Для дослідження використали кислотний мийно-дезінфікуючий засіб 

«Аргомол» у наступних концентраціях: 0,1, 0,25, 0,5, 1,0 та 2,0 % за 

температури 50 °С. Результати досліджень піноутворювального ефекту та 

стійкості піни наведені у таблиці 3.8 та рис. 3.1. 

Таблиця 3.8 

Піноутворювальна здатність розчинів кислотного мийно-

дезінфікуючого засобу «Аргомол» та засобу порівняння «Eco cid» за 

температури 65±5 °С (М ± m, n = 10) 

Концентрація, % 

Піноутворювальна 

здатність, % 

«Аргомол» «Eco cid» 

0,1 5,5±0,7 0 

0,25 8,1±0,9 2,5±0,1 

0,5 11,4±0,4 3,2±0,2 

1,0 14,3±2,1 4,1±0,2 

2,0 17,2±2,6 4,6±0,2 

 

Примітка. норма величини піноутворювальної здатності ≤ 20,0 %  

 

З даних досліджень табл. 3.8 та рис. 3.1 видно, що засіб «Аргомол» у 

максимальній досліджуваній концентрації 2,0 % показав результати з 

піноутворення 17,2±2,6 % зі стійкістю піни 25,5±2,0 %. А при 0,5 % 

концентрації піноутворювальна здатність становила 11,4±0,4 % і була в 1,7 

раза (p˂0,05) меншою у порівнянні з нормативним показником (≤ 20 %) зі 

стійкістю піни 16,7±1,4 %. Таким чином розчини кислотного мийно-

дезінфікуючого засобу «Аргомол» можливо використовувати для 
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автоматичного процесу миття і дезінфекції доїльних установок. Як бачимо, 

розроблений нами кислотний мийно-дезінфікуючий засіб відповідав 

вимогам нормативних документів та значно не поступався закордонному 

кислотному засобу «Eco cid». Водночас, дещо більша піноутворювальна 

здатність засобу «Аргомол» пояснюється наявністю у його складі 

четвертинної амонієвої сполуки – бензалконію хлориду, яка крім мийного 

ефекту проявляє піноутворення. 

  

Рис. 3.1. Стійкість піни розчинів кислотного мийно-дезінфікуючого 

засобу «Аргомол» та засобу для порівняння «Eco cid» (%, M ± m, n = 10) 

 

Як видно з даних, наведених на рис. 3.1, що засіб «Аргомол» мав 

більшу стійкість піни, порівняно із закордонним засобом порівняння за 

всіх досліджуваних концентрацій. Проте, стійкість піни у «Аргомолу» не 

перевищувала гранично допустиму норму (не більше 50 % через 5 хв) 

навіть за максимально досліджуваної 2,0 % концентрації. Це вказує на те, 

що для зниження піноутворюючої здатності і тривалості стійкості піни у 

склад засобу не потрібно додатково вводити піногасники.  

У подальшому ми провели дослідження з визначення поверхневого 
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натягу розчинів «Аргомолу». Адже, змочувальна здатність розчинів 

мийного засобу в значній мірі залежить від його поверхневого натягу. 

Відомо, що чим менший поверхневий натяг, тим краща змочувальна 

здатність розчину. Вимірювання поверхневого натягу проводили за 

допомогою сталагмометра. Суть методу полягала у підрахунку кількості 

крапель, утворених при витіканні з сталагмометра однакового об’єму 

різних рідин або розчинів, за умови коли величина поверхневого натягу 

однієї з рідин є відомою [130]. 

Результати досліджень з визначення поверхневого натягу розчинів 

кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» та кислотного засобу 

порівняння «Eco cid» наведено у табл. 3.9.  

Таблиця 3.9 

Поверхневий натяг розчинів кислотного мийно-дезінфікуючого засобу 

«Аргомол» та засобу порівняння «Eco cid» за температури 20 °С 

(М ± m, n = 10) 

Концентрація  засобів, % 

Поверхневий натяг, 

мН/м 

«Аргомол» «Eco cid» 

0,1 73,71±0,82 77,62±0,73 

0,25 67,33±0,79 72,14±0,65 

0,5 61,52±0,74 68,53±0,67 

1,0 58,46±0,71 63,48±0,64 

2,0 55,63±0,65 60,06±0,56 

Примітка. норма величини поверхневого натягу ≤ 60,0 мН/м. 

 

З результатів досліджень табл. 3.9 видно, що по мірі підвищення 

концентрації розчинів кислотних засобів їх поверхневий натяг 

зменшувався. Зокрема поверхневий натяг розчинів «Аргомолу» у 

концентрації від 0,1 до 2,0 %, зменшився в 1,3 раза (р<0,05) і становив 

55,63±0,65 мН/м. Це пояснюється наявністю у складі засобу складових, які 
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зменшують силу, яка діє на поверхню рідини, зокрема четвертинні 

амонієві сполуки зменшують поверхневий натяг рідини, тим самим 

підвищують мийну здатність. Засіб «Аргомол» перевищував норму щодо 

показника поверхневого натягу на 1,5 мН/м, відповідно до вимог, які 

ставляться до мийно-дезінфікуючих засобів для санітарної обробки 

молочного обладнання. Незначне перевищення нормативного значення 

поверхневого натягу розчинів кислотних засобів пов’язане з відсутністю у 

їх складі компонентів, що покращують мийні властивості. За концентрації 

робочих розчинів засобу «Аргомол» від 1,0 до 2,0 % поверхневий натяг 

становив менше 60 мН/м. 

Отже, незважаючи на те, що основне завдання кислотних мийно-

дезінфікуючих засобів – це здатність запобігати утворенню та ефективно 

видаляти відкладення молочного каменю з молочного обладнання, 

розроблений нами кислотний мийно-дезінфікуючий засіб має поверхневий 

натяг, який забезпечує добру мийну дію на робочі поверхні у концентрації 

0,5–2,0 %. 

Важливе значення для мийно-дезінфікуючих засобів, які 

використовуються для санітарної обробки доїльних установок і молочного 

обладнання має визначення впливу, який вони чинять на дійкову гуму 

доїльного апарата. Адже засоби використовуються кожен день з кратністю 

два-три рази, за такого впливу дійкова гума піддається зношуванню. Тому 

до мийних засобів, які можуть використовуватися для санітарної обробки 

молочного обладнання ставиться вимога, щоб вони якнайменше руйнували 

поверхню гуми. Тому були проведені дослідження з визначення впливу 

розчинів «Аргомолу» та закордонного засобу порівняння «Eco cid» на 

дійкову гуму. 

Суть методу полягає у визначенні пружності гуми за її видовженням 

під дією навантаження після впливу на неї розчинів мийно-дезінфікуючих 

засобів [130]. Для досліду використовували по п’ять зразків дійкової гуми 

для кожної концентрації засобу, яку перевіряли на пружність при 
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навантаженні в 6 кг протягом 10 секунд. Для досліду використовували 

розчини «Аргомолу» у концентраціях 0,1, 0,25, 0,5, 1,0 та 2,0 %. Зразки 

дійкової гуми занурювали у дослідні концентрації розчинів на 14 діб, після 

чого промивали і просушували. У подальшому піддавали дійкову гуму 

навантаженню у 6 кг для вивчення пружності після застосування дослідних 

засобів, і вираховували середнє арифметичне значення абсолютного 

видовження дійкової гуми. 

Результати досліджень визначення видовження дійкової гуми після 

застосування розчинів мийно-дезінфікуючих засобів наведені у таблиці 

3.10. 

Таблиця 3.10 

Середнє арифметичне значення пружності дійкової гуми при 

застосуванні розчинів кислотного мийно-дезінфікуючого засобу 

«Аргомол» та засобу порівняння «Eco cid» (М±m, n=5) 

Концентрація засобів, % Видовження дійкової гуми, мм 

 «Аргомол» «Eco cid» 

0,1 2,5±0,1 1,7±0,1 

0,25 6,9±0,3 4,5±0,2 

0,5 11,8±0,3 9,3±0,3 

1,0 15,2±0,4 13,8±0,3 

2,0 18,6±0,5 16,9±0,4 

 

Примітка. норма середнього арифметичного значення видовження 

дійкової гуми після впливу розчинів засобу протягом 14 діб не повинна 

перевищувати 20 мм.  

 

З даних досліджень наведених в табл. 3.10 видно, що кислотний засіб 

«Аргомол» навіть за максимально дослідженої 2,0 % концентрації 

протягом 14 діб не спричиняв видовжування дійкової гуми більше 
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допустимої норми у 20 мм. Водночас, за умови його застосування у 0,5 % 

концентрації видовжування дійкової гуми було в 1,7 раза (р<0,05) менше,  

порівняно до норми. Практично аналогічний вплив на дійкову гуму 

спричиняв закордонний кислотний засіб «Eco cid», який був взятий для 

порівняння.  

Таким чином, з отриманих даних випливає, що застосування для 

санітарної обробки розробленого нами кислотного мийно-дезінфікуючого 

засобу «Аргомол» у концентраціях до 2,0 % не спричиняє видовжування 

дійкової гуми більше максимально допустимого значення.  

Важливі дослідження при розробці кислотних мийно-дезінфікуючих 

засобів для санітарної обробки доїльного устаткування становлять 

експерименти з визначення корозійного впливу їх на метали з яких 

виготовлене обладнання і устаткування. У зв’язку з тим, що розчини 

засобів при здійсненні миття і дезінфекції мають контакт з металевими 

частинами молочного обладнання, то при довготривалому використанні 

можуть викликати корозію. Тому величина показника корозійної дії має 

вагоме значення для збереження металевих частин технологічного 

обладнання. 

Суть методу полягала в дослідженні корозійної дії розчинів засобу 

на пластинки з алюмінію та нержавіючої сталі, тобто металів, з яких 

виготовляють технологічне обладнання та інвентар на молочних фермах 

[130]. 

Результати дослідження корозійної дії розробленого кислотного 

мийно-дезінфікуючого засобу відносно нержавіючої сталі та алюмінію 

наведено в табл. 3.11.  

З даних досліджень табл. 3.11 видно, що розчини засобу «Аргомол» у 

концентраціях від 0,1 та 0,5 % проявляли незначну корозійну дію на 

алюміній, так як величина корозії становила 1,14±0,04 г/м2 – рік та 

1,80±0,17 г/м2, відповідно. 
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Таблиця 3.11 

Корозійна дія розчинів кислотного мийно-дезінфікуючого засобу 

«Аргомол» та засобу порівняння «Eco cid» (М ± m, n = 10) 

Концен-

трація 

розчинів, % 

Величина корозії, г/м2 - рік 

Алюміній Нержавіюча сталь 

«Аргомол» «Eco cid» «Аргомол» «Eco cid» 

0,1 1,14±0,04 1,83±0,12 0,14±0,02 0,21±0,02 

0,25 1,51±0,06 2,19±0,16 0,27±0,02 0,47±0,02 

0,5 1,80±0,17*  5,81±0,42 0,50±0,03* 0,83±0,03 

1,0 2,25±0,19 8,9±0,48 0,63±0,03 1,04±0,04 

2,0 3,43±0,22 13,7±0,61 0,77±0,04 1,39±0,04 

Примітка. норма величини корозії 2,0 г/м2-рік; * − р < 0,05 – щодо 

засобу «Eco cid».  

 

Водночас закордонний засіб порівняння «Eco cid» відносно 

алюмінію мав величину корозії до 2,0 г/м2-рік тільки за 0,1 % концентрації. 

За 0,5 % концентрації засобу «Аргомол» його корозійна дія була в 3,2 раза 

(р<0,05) менша, порівняно із засобом порівняння «Eco cid» за цієї 

концентрації.  Це вказує на те, що у новоствореному засобі «Аргомол» 

корозійна дія на алюміній менша через наявність у його складі інгібітора 

корозії – амонія азотнокислого у кількості 3,0 % та 

полігексаметиленгуанідину гідрохлориду, який теж має антикорозійну дію. 

Корозійна дія кислотних засобів «Аргомол» і «Eco cid» на 

нержавіючу сталь була в межах допустимої величини 2,0 г/м2-рік навіть за 

2,0 % концентрації. Однак, за 0,5 % концентрації розчинів, корозійна дія 

засобу «Аргомол» була в 1,7 раза (р<0,05) менша, ніж засобу порівняння.  

Таким чином, можна відзначити, що нержавіюча сталь відноситься 

до металів стійких до корозії. Водночас, застосування розробленого нами 

засобу «Аргомол» не буде перевищувати показник величини корозії у 
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0,5 % концентрації відносно алюмінію і нержавіючої сталі. Застосування 

закордонного засобу «Eco cid» спричиняє значну корозію алюмінію.  

Проте, сучасне молочне устаткування і обладнання в основному 

виготовлене з нержавіючої сталі, тому закордонні засоби, очевидно не 

містять інгібіторів корозії. Однак, кислотний засіб «Аргомол» завдяки 

незначній корозії на алюміній може більш ширше застосовуватися щодо 

обладнання, як з нержавіючої сталі, так і алюмінію.  

Основне призначення кислотних мийно-дезінфікуючих засобів – це 

запобігання відкладення та видалення молочного каменю з молочного 

обладнання. Ця властивість суттєво залежить від таких фізико-хімічних 

показників, як загальна кислотність та величини рН робочих розчинів.  

Тому нами було проведено дослідження з визначення вищеназваних 

показників у створеного кислотного засобу «Аргомол» і «Eco cid». 

Результати дослідження величини рН розчинів кислотних засобів наведено 

на рис. 3.2.  

 

Рис. 3.2. Дослідження рН розчинів кислотного мийно-дезінфікуючого 

засобу «Аргомол» та засобу порівняння «Eco cid», од. (M ± m, n = 10) 
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З даних рис. 3.2 видно, що кислотний мийно-дезінфікуючий засіб 

«Аргомол» мав величину рН розчинів, яка відповідає нормативному 

значенню менше 2,0 од починаючи з 0,5 % концентрації. Водночас 

кислотний засіб «Eco cid» мав дещо нижче значення рН розчинів, зокрема 

за 0,5 % концентрації розчину, величина рН становила 1,72 од, тобто 

менше встановленого нормативного показника. Дещо нижче значення 

величини рН розчинів закордонного засобу «Eco cid» можна пояснити 

наявністю у його складі неорганічних кислот: фосфорна і сірчана, які 

проявляють сильні кислотні властивості.  

Отже, враховуючи дані величини рН розчинів кислотного мийно-

дезінфікуючого засобу «Аргомол», його можна застосовувати для 

санітарної обробки молочного обладнання починаючи з 0,5 % концентрації 

і нижче.   

На рис. 3.3 наведено результати дослідження з визначення загальної 

кислотності розчинів кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» та 

засобу порівняння «Eco cid».  

  

Рис. 3.3. Визначення загальної кислотності розчинів кислотного мийно-

дезінфікуючого засобу «Аргомол» та засобу порівняння «Eco cid», % (M ± m, 

n = 10) 
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З наведених даних на рис. 3.3 видно, що загальна кислотність 

розчинів засобу «Аргомол» починаючи з 0,25 % концентрації становила 

вище 20,0 %, що відповідає вимогам до мийно-дезінфікуючих засобів. 

Проте, якщо порівняти загальну кислотність засобу «Аргомол» з 

кислотністю засобу «Eco cid», то можна відзначити, що за 0,5 % 

концентрації загальна кислотність у засобу «Eco cid» була в 1,3 раза 

(р<0,5) більша. Це пояснюється тим, що загальну кислотність засобу 

забезпечують кислоти, враховуючи те, що у засобі «Eco cid» наявні дві 

кислоти (фосфорна і сірчана) це і обумовлює його вищу кислотність, ніж 

засобу «Аргомол».  Проте, ми можемо констатувати, що засіб «Аргомол» 

за показником загальна кислотність відповідає встановленим вимогам з 

0,25 % концентрації. 

Молочний камінь, який відкладається на внутрішніх поверхнях 

доїльного і молочного обладання у процесі технології доїння та миття 

складається на 70 % із солей кальцію ортофосфату. Тому при розробці 

кислотних мийно-дезінфікуючих засобів перш за все звертають увагу на 

те, за який час і за якої концентрації у лабораторних умовах розчини 

засобу будуть розчиняти сіль кальцію ортофосфат. Кислотні мийні засоби 

вважають придатними для санітарної обробки доїльного устаткування та 

молочного інвентаря за умови, що їх робочі розчини розчиняють не менше 

2,5 г солі кальцію ортофосфату протягом 3–5 хвилинної експозиції. Нами 

було проведено дослідження з визначення здатності розчиняти кальцію 

ортофосфат розчинами кислотного засобу «Аргомол» та засобу порівняння 

«Eco cid». Результати досліджень наведено на рис. 3.4. 

З даних досліджень рис. 3.4 видно, що в загальному засіб «Eco cid» 

за здатністю розчиняти сіль кальцію ортофосфат дещо перевищував 

розроблений нами кислотний засіб «Аргомол». Проте, розчини засобу 

«Аргомол» починаючи з 0,5 % концентрації розчиняли в середньому 

2,61±0,04 г кальцію ортофосфату, що вважається прийнятним для 

застосування для санітарної обробки доїльного обладнання. 
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Рис. 3.4. Дослідження здатності розчиняти кальцію ортофосфат 

розчинами кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» та засобу 

порівняння «Eco cid», г.  (M ± m, n = 10) 

 

Водночас, встановлено, що засіб «Аргомол» у 1,0–2,0 % 

концентрації розчиняє сіль кальцію ортофосфату у кількості 2,8 та 3,1 г 

протягом 3–5 хв. Це вказує на його добрі властивості, як кислотного 

засобу. Тому використання у виробничих умовах для профілактики 

відкладення молочного каменю на поверхнях обладнання необхідно 

застосовувати  засіб «Аргомол» у концентрації не нижче 0,5 %.  

Отже, враховуючи результати проведених фізико-хімічних 

досліджень, ми можемо констатувати наступне. Кислотний мийно-

дезінфікуючий засіб «Аргомол» за фізико-хімічними властивостями 

суттєво не поступається закордонному кислотному засобу-аналогу, який 

наявний на ринку України, а за деякими властивостями (корозійна дія, 

мийна здатність) навіть переважає, тому його можна використовувати у 0,5 

% концентрації та вище для санітарної обробки доїльного і молочного 
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обладнання з метою попередження формування та видалення утвореного 

молочного каменю. 

 

3.5. Вивчення бактерицидної активності кислотного мийно-

дезінфікуючого засобу «Аргомол» 

 

На першому етапі досліджень бактерицидної активності нового 

кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» було випробувано 

його дію щодо санітарно-показових тест-культур  Еscherichia coli (штам 

1257) та Staphylococcus aureus (штам Р 209) в лабораторних умовах на 

тест-об'єктах з бетону за різних часових експозицій.  

Засіб випробовували в 0,1 %, 0,5 %, 1 %, 2 % концентраціях та в 

нерозведеному стані при 0,5 год, 1 год, 1,5 год експозиції.  

Бактерицидну активність кислотного мийно-дезінфікуючого засобу 

визначали за наявністю чи відсутністю росту мікрофлори на поверхнях 

досліджуваних тест-об'єктів. 

Проведеними дослідженнями встановлено бактерицидні властивості 

засобу за різних концентрацій та експозицій, які відображено в табл.  3.12.  

За наявності росту Е. сoli колір середовища КОДА із зеленого 

змінювався на жовтий. З даних досліджень табл. 3.12 видно, що зміни ми 

спостерігали при досліджуваній концентрації препарату 0,1 % та в 

контрольній пробі. У жодній із інших досліджуваних концентрацій засобу 

та експозицій росту кишкової палички відмічено не було, оскільки 

середовище не змінило свій колір (залишилось зеленим). Це свідчило про 

те, що кислотний мийно-дезінфікуючий засіб знезаразив поверхню тест-

об’єкту.  

Ріст золотистого стафілокока в сольовому м'ясо-пептонному бульйоні 

спостерігали також лише при досліджуваній концентрації засобу 0,1 % та у 

контрольному зразку. При помутнінні сольового МПБ для підтвердження 

росту S. aureus змиви пересівали на молочно-сольовий агар і ставили в 
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термостат при температурі 37 °С на 24 год. З'являвся інтенсивний ріст 

білувато-жовтих в'язких колоній середнього розміру. В усіх інших 

досліджуваних варіантах концентрацій засобу та експозицій росту 

мікроорганізмів не було.  

Таблиця 3.12 

Бактерицидна активність розчинів кислотного мийно-дезінфікуючого 

засобу «Аргомол» в умовах in vitro (n=3) 

Засіб 
Ефективність застосування різних концентрацій при 

різних експозиціях 

Досліджувана 

концентрація розчину 
Експозиція 

Е. coli 

1257 

S. aureus 

Р 209 

Концентрат 

0,5 год. - - 

1 год. - - 

1,5 год. - - 

0,1% 

0,5 год. + +++ 

1 год. + ++ 

1,5 год. + ++ 

0,5% 

0,5 год. - - 

1 год. - - 

1,5 год. - - 

1% 

0,5 год. - - 

1 год. - - 

1,5 год. - - 

2% 

0,5 год. - - 

1 год. - - 

1,5 год. - - 

Контроль (стерильна 

водопровідна вода) 

0,5 год. 

1 год. 

1,5 год. 

+ ++++ 

Примітка.  – ріст відсутній; + – ріст присутній; ++ – від 10 до 30 КУО; 

+++ – від 30 до 70 КУО; ++++ – інтенсивний ріст. 
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Таким чином встановлено, що досліджуваний кислотний мийно-

дезінфікуючий засіб «Аргомол» проявляє бактерицидну дію щодо 

Еscherichia coli та Staphylococcus aureus починаючи з 0,5 % концентрації і 

вище. 

Упродовж наступного етапу досліджень бактерицидної активності 

розробленого кислотного засобу «Аргомол» встановлювали його 

мінімальну бактерицидну концентрацію шляхом визначення його впливу 

впродовж 2, 5 та  15 хв на штами мікроорганізмів: S. aureus Р 209, E. coli 

1257 та P. aeruginosa 27/99. Вказані експозиції відповідають часу, який 

затрачається на санітарну обробку доїльного обладнання та молочного 

інвентарю. 

Слід зазначити, що P. aeruginosa не належить до санітарно-

показових мікроорганізмів, але саме його використовують, як індикатор 

при оцінці якості дезінфекції холодильників, охолоджувачів молока та 

інших об’єктів у яких створюються низькотемпературні умови. 

P. aeruginosa культивували на на м'ясо-пептонному бульйоні та 

м'ясо-пептонному агарі за t 37 °С. При рості на МПБ спостерігалося 

помутніння бульйону, утворення плівки, зміна забарвлення середовища на 

синьо-зелене. При культивуванні на МПА росли дрібні колонії з нерівними 

краями, колір  середовища при цьому змінювався на на синьо-зелений. 

На практиці санітарну обробку молочного обладнання здійснюють 

мийно-дезінфікуючими засобами, температура яких повинна перебувати в 

межах 60–85 °С за експозиції 15–30 хв.  

У табл. 3.13 представлені результати досліджень мінімальної 

бактерицидної концентрації засобу «Аргомол» щодо вказаних музейних 

штамів. 

Результати дослідження табл. 3.13 виявили, що мінімальна 

бактерицидна концентрація засобу «Аргомол» відносно S. aureus Р 209 за 

експозиції 2 хв становила  0,371 %, за 5 хв − 0,265 % і за 15 хв − 0,0691 %, 

а E. coli 1257 відповідно 0,134, 0,0493 та 0,0352 %. До музейного штаму P. 
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aeruginosa 27/99 за експозиції 2, 5 і 15 хв вона була однаковою і становила 

0,012856 %. 

Таблиця 3.13 

Мінімальна бактерицидна концентрація кислотного мийно-

дезінфікуючого засобу «Аргомол» до штамів мікроорганізмів за 

температури розчинів 65±5 °С (n=3) 

 

 

№ з/п 

 

 

 

Розведення 

 

 

Концентрація, 

% 

S. aureus 

Р 209 

E. coli 

1257 

 

P. aeruginosa 

27/99 

Експозиція, хв 

2 5 15 2 5 15 2 5 15 

1-6 1:268,8 0,371 − − − − − − − − − 

7 1:376,5 0,265 + − − − − − − − − 

8 1:527,1 0,187 + + − − − − − − − 

9 1:737,9 0,134 + + − − − − − − − 

10 1:1033,1 0,0968 + + − + − − − − − 

11 1:1466,3 0,0691 + + − + − − − − − 

12 1:2024,8 0,0493 + + + + − − − − − 

13 1:2834,7 0,0352 + + + + + − − − − 

14 1:3698,0 0,0251 + + + + + + − − − 

15 1:5566,0 0,01799 + + + + + + − − − 

16 1:7778,4 0,012856 + + + + + + − − − 

17 1:10389,8 0,009182 + + + + + + + + + 

18 1:21343,9 0,006559 + + + + + + + + + 

19 дистильована вода + + + + + + + + + 

Примітка. «+» – наявний ріст; «−» – відсутній ріст 

 

Було проведено порівняльну оцінку бактерицидної ефективності  

розробленого кислотного мийно-дезінфікуючого  засобу «Аргомол» щодо   
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S. aureus Р 209,   E. coli   1257  та P. aeruginosa 27/99 за температури 

робочого розчину 20±2 °С і 65±5 °С. 

Встановлено, що мінімальна концентрація засобу «Аргомол», яка 

спричиняла загибель S. aureus Р 209 за температури розчину 20±2 °С та 

експозиції 2 хв, становила 4 %, а впродовж 5 і 15 хв – 3 %, тоді як за 

температури 65±5 °С вона була меншою відповідно в 10,8, 11,3, 43,4 раза і 

становила 0,371 %, 0,265 % та 0,0691 %. 

Подібні результати одержано і при визначенні даного показника 

відносно   E. coli   1257.   Так,   за   температури  розчину засобу 

«Аргомол» 20±2 °С затримка росту вказаного мікроорганізму  наступала  

від 2 % концентрації за експозиції 2 та 5 хв і від 1,0 % концентрації – за дії 

впродовж 15 хв. За температури розчину засобу «Аргомол» 65±5 °С 

загибель кишкової палички в досліджуваних експозиціях наступала за 

менших концентрацій відповідно в 14,9, 28,9, 40,6 раза. 

Найбільш чутливою до засобу «Аргомол» була P. aeruginosa 27/99. 

Доведено, що за температури розчину 20±2 °С мінімальна бактерицидна 

концентрація засобу «Аргомол» була більшою, порівняно із розчином 

65±5°С, за 2 і 5 хв експозиції – у 56,6 раза, а за дії впродовж 15 хв – у 2,7 

раза і становила, відповідно 0,728 та 0,0352 %. 

Отже, зниження температури кислотного мийно-дезінфікуючого 

засобу «Аргомол» до 20±2 °С зумовило підвищення його мінімальної 

бактерицидної концентрації за  експозиції 2, 5 і 15 хв, порівняно із 65±5  °С 

розчином, щодо  S. aureus Р 209 – у 10,8–43,4 раза, E. coli 1257– у 14,9–40,6 

раза і P. aeruginosa 27/99 – у 2,7–56,6 раза. 

У табл. 3.14 наведено результати дослідження бактерицидної 

активностіі різних концентрацій засобу «Аргомол» за температури 

65±5 °С. 

З аналізу даних табл. 3.14 видно, що розроблений кислотний мийно-

дезінфікуючий засіб «Аргомол» проявляє виражені бактерицидні 

властивості. «Аргомол» за експозиції 2 хв діяв бактерицидно щодо E. coli 
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за концентрації 2,0 %, а щодо P. aeruginosa – починаючи з концентрації 

0,5 %. 

Таблиця 3.14 

Бактерицидна активність кислотного мийно-дезінфікуючого засобу 

«Аргомол» за температури розчинів 65±5 °С щодо тест-культур 

мікроорганізмів (n=5) 

Засіб Концентрація, % 
Експозиція, хв. 

2 5 15 

S. aureus Р 209 

 

 

«Аргомол» 

0,1 + + + 

0,25 + + − 

0,5 + − − 

1,0 + − − 

2,0 + − − 

Контроль: дистильована вода + + + 

E. coli 1257 

 

 

«Аргомол» 

0,1 + + + 

0,25 + + − 

0,5 + − − 

1,0 + − − 

2,0 − − − 

Контроль: дистильована вода + + + 

P. aeruginosa 27/99 

 

 

«Аргомол» 

0,1 + + − 

0,25 + − − 

0,5 − − − 

1,0 − − − 

2,0 − − − 

Контроль: дистильована вода + + + 

Примітка. «+» – наявний ріст; «−» – відсутній ріст 
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За експозиції 5 хв засіб «Аргомол» проявляв бактерицидну дію щодо  

S. aureus та E. coli починаючи з концентрації 0,5 %, а щодо P. aeruginosa –  

з 0,25-відсоткової концентрації. 

Бактерицидна дія засобу за 15 хв експозиції спостерігалась щодо  

S. aureus та E. coli починаючи з концентрації 0,25 %, а щодо P. aeruginosa – 

у всіх досліджуваних концентраціях. 

Отже, проведеними дослідженнями встановлено, що 0,5-відсотковий 

розчин кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол», крім 

здатності розчиняти молочний камінь, проявляє добрі бактерицидні 

властивості за температури 65±5 °С та може бути використаний для 

ефективної санітарної обробки молочного обладнання.  

Результати досліджень фенольного коефіцієнту, який показує, у 

скільки разів засіб діє сильніше чи слабше фенолу, наведено у табл. 3.15.  

 Таблиця 3.15 

Фенольний коефіцієнт 0,5 % розчину кислотного мийно-

дезінфікуючого засобу «Аргомол» (M±m, n=5) 

 

Мікроорганізми 

Е
к
сп

о
зи

ц
ія

, 
х

в
. 

Бактерицидна дія за 

розведення Фенольний 

коефіцієнт 

Середнє 

значення 

«Аргомол» Фенол 

S. aureus 

Р 209 

2 1:268,8 1:70 3,84±0,28  

8,06±0,348 5 1:376,5 1:70 5,38±0,36 

15 1:1466,3 1:98 14,96±0,98 

E. coli 1257 

2 1:737,9 1:70 10,54±0,72  

20,04±0,531 5 1:2024,8 1:98 20,66±1,42 

15 1:2834,7 1:98 28,92±1,71 

P. aeruginosa 

27/99 

2 1:7778,4 1:98 79,37±4,68  

64,25±0,756 5 1:7778,4 1:137,2 56,69±3,21 

15 1:7778,4 1:137,2 56,69±3,28 
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В результаті дослідження фенольного коефіцієнту (табл. 3.15) 

встановлено, що створений засіб  за  2  хв   експозиції   за   дією   був   

сильнішим   від   фенолу   щодо   S. aureus Р 209 – у 3,84 раза, E. coli 1257– 

у 10,54 раза і P. aeruginosa 27/99 – у 79,37 раза. 

За дії засобу «Аргомол» на досліджувані штами мікроорганізмів 

упродовж 5 хв фенольний коефіцієнт був більшим у 5,38, 20,66 і 56,69 

раза, за експозиції 15 хв – у 14,96, 28,92 і 56,69 раза відповідно. 

Отже, дезінфікуючий ефект розробленого засобу «Аргомол» щодо 

S. aureus Р 209, E. coli 1257 і P. aeruginosa 27/99 за температури 37 °С 

перевищував фенол відповідно в 8,06, 20,04 і 64,25 раза. 

Дослідження нового мийно-дезинфікуючого засобу передбачає 

визначення ступеня зниження його активності при взаємодії з білком, який 

наявний на об’єктах, що піддаються обробці. 

У табл. 3.16 наведені результати досліджень білкового індексу засобу 

«Аргомол» за наявності білків сироватки крові великої рогатої худоби.  

Дані дослідження, які наведені в табл. 3.16 виявили, що за наявності 

високомолекулярних білків активність засобу «Аргомол» була меншою і 

різниця відносно S. aureus Р 209 за 2 і 5 хв експозиції становила 1,95 раза, а 

за дії впродовж 15 хв – 5,45 раза. 

Відносно до E. сoli 1257 активність засобу за присутності білків була 

меншою в 3,82, 5,37 і 3,84 раза за експозиції, відповідно, 2, 5 і 15 хв. 

Бактерицидна дія засобу «Аргомол» на P. aeruginosa 27/99 за наявності 

білків була нижчою в 5,30 раза за експозиції 2 хв і в 3,84 раза за експозиції 

5 та 15 хв. 

Середнє значення білкового індексу щодо S. aureus Р 209 становило 

3,12±0,117, E. сoli 1257 –  4,34±0,051  і P. aeruginosa 27/99 – 4,32±0,049. 

Отже, наявність білків сироватки крові великої рогатої худоби 

знижує дезінфікуючу активність розробленого мийно-дезінфікуючого 

засобу «Аргомол» відносно досліджуваних тест-культур мікроорганізмів у 

середньому в 3,93 рази. 
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Таблиця 3.16 

Білковий індекс 0,5 % розчину кислотного мийно-дезінфікуючого 

засобу «Аргомол» за наявності білків сироватки крові великої рогатої 

худоби (M±m, n=5) 

Мікроорганізми 

Е
к
сп

о
зи

ц
ія

, 
х

в
 

Бактерицидна дія 

засобу за розведення 
Білковий індекс 

Середнє 

значення 
без білку з білком 

S. aureus Р 209 

2 1:268,8 1:137,2 1,95±0,113  

3,12±0,117 5 1:376,5 1:192,8 1,95±0,124 

15 1:1466,3 1:268,8 5,45±0,332 

E. coli 1257 

2 1:737,9 1:192,8 3,82±0,280  

4,34±0,051 5 1:2024,8 1:376,5 5,37±0,341 

15 1:2834,7 1:737,9 3,84±0,273 

P. aeruginosa 

27/99 

2 1:7778,4 1:1466,3 5,30±0,322  

4,32±0,049 5 1:7778,4 1:2024,8 3,84±0,254 

15 1:7778,4 1:2024,8 3,84±0,244 

 

У табл. 3.17 наведено результати визначення білкового індексу 

засобу «Аргомол» за наявності білків молока.  

Аналізуючи одержані дані, які наведені в табл. 3.17 виявлено, що 

бактерицидна дія запропонованого засобу без наявності білків молока за 

експозиції 2, 5 і 15 хв щодо S. aureus Р 209 проявлялася у розведеннях  

1:268,8,  1:376,5 та  1:1466,3,  E. coli 1257– 1:737,9, 1:2024,8 та 1:2834,7,  

P. aeruginosa 27/99 – 1:7778,4 за всіх часових діапазонів. 

Наявність білків молока зумовила зниження бактерицидних 

властивостей  деззасобу,  оскільки  затримка  росту  S. aureus Р 209  та 

E. coli 1257 за експозицій 2 і 5 хв була встановлена за розведення 1:70 і 

1:98, а за дії засобу впродовж 15 хв – відповідно 1:192,8 та 1:268,8. Ріст 

P. aeruginosa 27/99 за наявності білків молока був відсутній за дії засобу 
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«Аргомол» впродовж 2 хв у розведенні 1:376,5, 5 хв – 1:527,1 і 15 хв – 

1:737,9. 

Таблиця 3.17 

Білковий індекс 0,5 % розчину кислотного мийно-дезінфікуючого 

засобу «Аргомол» за наявності білків молока (M±m, n=5) 

 

 

Мікроорганізми 
Е

к
сп

о
зи

ц
ія

, 
х

в
 

Бактерицидна дія 

засобу за розведення 

 

Білковий  

індекс 

 

Середнє 

значення без 

білку 

з 

білком 

S. aureus Р 209 

2 1:268,8 1:70 3,84±0,243  

5,09±0,125 5 1:376,5 1:98 3,84±0,262 

15 1:1466,3 1:192,8 7,60±0,442 

E. coli 1257 

2 1:737,9 1:70 10,54±0,684  

13,91±0,337 5 1:2024,8 1:98 20,66±1,374 

15 1:2834,7 1:268,8 10,54±0,672 

P. aeruginosa 

27/99 

2 1:7778,4 1:376,5 20,66±1,332  

15,31±0,294 5 1:7778,4 1:527,1 14,75±0,943 

15 1:7778,4 1:737,9 10,54±0,662 

 

За таких умов білковий індекс щодо S. aureus Р 209 за експозиції 2 і 

5 хв становив 3,84±0,243, а 15 хв – 7,60±0,442. Щодо E. coli 1257та 

P. aeruginosa 27/99 досліджуваний показник за експозиції 2 хв становив 

відповідно 10,54±0,684 і 20,66±1,332, за 5 хв – 20,66±1,374 і 14,75±0,943 та 

за 15 хв – 10,54±0,672 і 10,54±0,662. Середнє значення  білкового індексу 

за експозиції 2-15  хв  відносно  до  S. aureus Р 209 становило 5,09±0,125, 

E. coli 1257– 13,91±0,337 і P. aeruginosa 27/99 – 15,31±0,294. 

Отже, за наявності білків молока коров’ячого активність кислотного 

мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» була нижчою, порівняно із цим 

же показником за їх відсутності в середньому в 11,44 раза. 
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Підсумовуючи мікробіологічні дослідження з визначення 

бактерицидної концентрації кислотного мийно-дезінфікуючого засобу 

«Аргомол» можна зробити висновок, що засіб крім здатності розчиняти 

молочний камінь проявляє добрі бактерицидні властивості щодо тест-

культур мікроорганізмів,  тому його  можна називати дезінфікуючим. Крім 

того мікробіологічними  дослідженнями  встановилено, що концентрація 

засобу «Аргомол» для санітарної обробки доїльного устаткування і 

молочного обладнання повинна становити не менше 0,5 %. Тільки за такої 

концентрації проявляється бактерицидна дія відносно усіх вибраних для 

досліду тест-культур мікроорганізмів протягом 5 хв експозиції. Також 

отримані мікробіологічні дані вказують, що завдяки наявності 

бактерицидного ефекту у запропонованому засобі під час санітарної 

обробки буде забезпечуватися додаткова дезінфікуюча дія (після 

санітарної обробки лужними мийно-дезінфікуючими засобами), що в 

кінцевому етапі покращить мікробіологічну чистоту обладнання.  

 

3.6. Токсикологічні дослідження кислотного мийно-

дезінфікуючого засобу «Аргомол» 

3.6.1. DL50 кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол». 

У наведених нижче результатах досліджень показане визначення 

токсичності засобу «Аргомол» у нативній формі та його 0,5 % розчину, що 

у виробничих умовах планується використовувати як робочий. 

Визначення параметрів гострої токсичності засобу «Аргомол» та 

його робочого розчину проводили в орієнтовному та розгорнутому 

дослідах. 

В орієнтовному досліді встановлено, що введення засобу «Аргомол» 

білим мишам у дозі 1000, 2000 та 3000 мг/кг маси тіла не викликало їх 

загибелі, однак у дозі 6000 мг/кг маси тіла зумовило загибель тварин (табл. 

3.18). 
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Таблиця 3.18 

Визначення параметрів гострої токсичності кислотного мийно-

дезінфікуючого засобу «Аргомол» в орієнтовному досліді (n=3) 

Доза, мг/кг 1000 2000 3000 6000 

Вижило 3 3 3 0 

Загинуло 0 0 0 3 

 

Саме тому в розгорнутому досліді засіб вводили білим мишам у дозі 

3000, 3500, 4000, 4500, 5000 та 5500 мг/кг маси тіла та визначали його 

DL50. 

Дослідженнями встановлено (табл. 3.19), що введення засобу 

«Аргомол» у дозі 3000 мг/кг маси тіла не зумовило загибелі мишей. У той 

час у дозі 3500 мг/кг маси тіла спричинило смерть 1 тварини, у дозі 4000 

мг/кг – 2 тварин, а в дозах 4500, 5000 та 5500 мг/кг маси тіла – відповідно 

4, 5 та 6 тварин.  

Одержані результати свідчать, що зі зростанням дози препарату 

прямо пропорційно зростає і загибель досліджуваних лабораторних 

тварин. 

Результати визначення DL50 кислотного мийно-дезінфікуючого 

засобу «Аргомол» у гострому експерименті наведені у табл. 3.19. 

Таблиця 3.19 

Показники гострої токсичності за внутрішньошлункового введення 

кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» білим мишам в 

розгорнутому досліді (обчислення DL50 за методом Г. Кербера) (n=6) 

Доза, мг/кг 3000 3500 4000 4500 5000 5500 

Вижило 6 5 4 2 1 0 

Загинуло 0 1 2 4 5 6 

Z 0,5 1,5 3 4,5 5,5  

d 500 500 500 500 500  

z d 250 750 1500 2250 2750  
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Розрахунок DL50 нативного мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» 

проводили за формулою: 

DL50= DL100 – Σ (z d)/ m, 

де: DL100 – доза, від якої загинули всі тварини;  

 Σ – символ суми; 

z – половина загальної кількості тварин, які загинули від двох 

наступних доз; 

d – різниця двох наступних доз; 

m – кількість тварин у групі на кожну дозу. 

DL50 = 5500 - (7500:6)=5500-1250=4250 мг/кг 

Отже, за результатами визначення параметрів гострої токсичності 

засобу «Аргомол» в орієнтовному досліді та визначення DL50 в гострому 

експерименті встановлено, що, за умов внутрішньошлункового 

застосування, DL50 для білих мишей становить 4250 мг/кг маси тіла, що 

відповідно до СОУ 85.2-37-736:2011 «Препарати ветеринарні. Визначення 

гострої токсичності», вказує на приналежність засобу до ІV класу 

токсичності, який об’єднує малотоксичні речовини. 

Результати визначення гострої токсичності робочого 0,5 % розчину 

засобу «Аргомол» в орієнтовному і розгорнутому  дослідах  наведені  в 

табл. 3.20. 

Кислотний мийно-дезінфікуючий засіб «Аргомол» в орієнтовному 

досліді вводили лабораторним тваринам у дозах 1000, 2000, 3000, 4000, 

5000 мг/кг маси тіла.  

З наведених даних у вище представленій табл. 3.20 видно, що 

впродовж орієнтовного досліду не було виявлено загиблих мишей. Всі 

тварини мали задовільний апетит, були активними, не було виявлено 

жодних змін у їх поведінці. В розгорнутому досліді робочий розчин 

задавали у дозах 7000 та 11000 мг/кг маси тіла, кожну дозу вводили 6 
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білим мишам. Упродовж проведення розгорнутого досліду для визначення 

гострої токсичності 0,5 % робочого розчину засобу «Аргомол» результати 

досліджень були такими ж, як і за орієнтовного досліду. Всі тварини мали 

задовільний апетит, були активними, не було виявлено будь-яких змін їх 

поведінки. 

Таблиця 3.20 

Результати визначення гострої токсичності 0,5 % робочого розчину 

кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» 

 

Дослід 
Кількість 

тварин у групі 

Доза препарату, 

мг/кг 

Загиблих тварин 

абс. % 

 
О

р
іє

н
то

в
н

и
й

 

3 1000 0 0 

3 2000 0 0 

3 3000 0 0 

3 4000 0 0 

3 5000 0 0 

 
Р

о
зг

о
р
н

у
ти

й
 

6 7000 0 0 

6 11000 0 0 

 

Отже, як видно з наведених даних, застосування робочого розчину 

кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» у вищевказаних 

дозах не викликало загибелі та захворювань тварин як в орієнтовному, так 

і в розгорнутих дослідах. DL50 є більшою за 11000 мг/кг маси тіла і, згідно 

із СОУ 85.2-37-736:2011 [144], засіб у вказаній концентрації можна 

віднести до IV класу токсичності – малотоксичні речовини. 

 

3.6.2. Кумулююча, подразнююча, сенсибілізуюча та шкірно-

резорбтивна дії розчинів кислотного мийно-дезінфікуючого засобу 

«Аргомол». Під час дослідження кумулюючої дії «Аргомолу» проводили 
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спостереження за тваринами дослідної і контрольної груп по 10 голів у 

кожній – відхилень у поведінці і фізіологічних функціях мишей не 

виявилено. За період 60-добового випоювання з водою «Аргомолу» у дозах 

із розрахунку 1/5 від DL50 загибелі білих мишей не виявлено. Після 

закінчення досліду, евтаназії та розтину білих мишей макроскопічних змін 

у внутрішніх органах не встановлено. Це дало змогу зробити висновок, що 

вираженою кумулятивною дією кислотний мийно-дезінфікуючий засіб не 

володіє. 

У процесі вивчення подразнюючої дії засобу встановлено, що 

протягом дослідного періоду (30 діб) нанесення на поверхню шкіри 

мурчаків 0,5; 1,0 і 2,5 % розчинів «Аргомолу» не спричинило будь-яких 

видимих змін, як на поверхні шкіри (набряку, еритеми), так і змін 

фізіологічних функцій дослідних тварин. Враховуючи отримані дані 

можна констатувати, що препарат не володіє вираженою подразнюючою 

дією. 

За дослідження сенсибілізуючої дії встановлено, що в разі нанесення 

на шкіру тварин засобу у всіх досліджуваних концентраціях (100, 75 та 

50 %), подразнюючої дії не спостерігалось. Дослідження наявності 

сенсибілізуючих властивостей показало, що після внутрішньошкірного 

введення у вухо мурчаків, у місці введення змін шкіри не виявили. 

Аплікації засобу у сенсибілізуючій концентрації протягом 10 діб не 

чинили подразнюючої дії на шкіру мурчаків. Упродовж усього досліду 

шкіра була чистою, звичайного кольору. Через 24–48 год після першого та 

другого тестування у дослідних і контрольних тварин реакція шкіри на дію 

засобу становила 0 балів. Протягом усього часу дослідження (10 діб) за 

нанесення на шкіру засобу у концентраціях 50, 75 та 100 % такі реакції як 

гіперемія та набряк були відсутні у всіх дослідних тварин, а тому дія 

препарату була оцінена як 0. Тобто, реакція на аплікації засобу на шкіру 

мурчаків, що проявляється у вигляді гіперемії та набряку, у всіх дослідних 

тварин була відсутньою, як за нанесення 75 % так і 50 % водного розчину, 
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протягом усього терміну дослідження (10 діб). За проведення шкірних 

тестів на сенсибілізованих морських свинках реакція шкіри на дію засобу 

була відсутньою у всіх тварин та оцінювалася як 0 балів. Отримані 

результати свідчать про те, що в умовах досліду, кислотний мийно-

дезінфікуючий засіб «Аргомол» не спричиняє сенсибілізуючої дії на 

організм мурчаків.  

Під час проведення досліджень із визначення шкірно-резорбтивної 

дії засобу, нами не було виявлено ознак токсичної дії 2,5 % та 5,0 % 

розчинів «Аргомолу» на білих мишах. 

Різні концентрації мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» для 

проведення досліджень з визначення його токсичної дії використовувались 

для того, щоб максимально охарактеризувати засіб та визначити 

оптимальну концентрацію для застосування у виробничих умовах. 

Підсумовуючи проведені токсикологічні дослідження можна зробити 

наступний висновок. Кислотний мийно-дезінфікуючий засіб «Аргомол» не 

володіє вираженою кумулюючою, подразнюючою, сенсибілізуючою та 

шкірно-резорбтивною діями. 

 

3.6.3. Морфологічні дослідження периферичної крові мишей за 

внутрішньошлункового введення 0,5 % розчину кислотного мийно-

дезінфікуючого засобу «Аргомол». Результати морфологічних 

досліджень периферичної крові білих мишей після внутрішньошлункового 

введення 0,5 % розчину кислотного мийно-дезінфікуючого засобу 

«Аргомол» наведені у таблиці 3.21.  

Як бачимо,  початкові гематологічні показники у тварин дослідної та 

контрольної груп знаходилися в межах норми. Загальна кількість 

еритроцитів у білих мишей обох груп після внутрішньошлункового 

введення 0,5 % розчину кислотного мийно-дезінфікуючого засобу 

«Аргомол» залишалася в межах фізіологічної норми до кінця терміну 

досліджень. 



95 

Таблиця 3.21 

Морфологічні показники крові білих мишей після 

внутрішньошлункового введення 0,5 % розчину кислотного мийно-

дезінфікуючого засобу «Аргомол», % (M±m, n=10) 

Показники 

Тварини 

контро-

льної 

групи 

Тварини дослідної групи 

Почат-

кові 

дані 

За застосування засобу, через: 

3 год 7 діб 14 діб 

Еритроцити, Т/л 9,0±0,1 9,3±0,1 9,0±0,1 8,5±0,2 9,2±0,1 

Лейкоцити, Г/л 11,6±0,2 11,0±0,3 14,5±0,5* 12,8±0,1* 11,8±0,1 

Гемоглобін, г/л 108,5±1,2 99,3±3,0 110,1±2,3 96,5±2,2 102,3±2,4 

Лейкограма, %:  

базофіли 1,1±0,1 1,1±0,1 2,2±0,4 1,1±0,1 0 

еозинофіли 2,0±0,3 2,0±0,4 4,3±0,4* 4,3±0,2* 3,2±0,3 

нейтрофіли:   

мієлоцити – – – – – 

юні – – – – – 

паличкоядерні 4,0±0,4 4,0±0,3 2,1±0,2 2,1±0,3 2,0±0,2 

сегментоядерні 27,3±1,2 27,3±1,0 24,1±1,3 26,2±1,2 26,7±0,9 

лімфоцити 63,3±0,6 63,3±0,5 63,4±0,2 63,3±0,3 66,2±0,6 

моноцити 2,1±0,2 2,0±0, 1 4,1±0,21 3,1±0,3 2,1±0,4 

Примітка. * – р<0,05 – порівняно із контролем і початковими 

даними. 

 

Кількість лейкоцитів у білих мишей дослідної групи через 3 год 

після введення мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» достовірно 

зростала порівняно з початковими показниками та показниками тварин 

контрольної групи (р˂0,05), що вказує на активацію механізмів захисту, 

зокрема клітинного імунітету. Також, організм мишей дослідної групи 
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відповідав на вплив засобу алергічною реакцією, що було засвідчено 

достовірним зростанням кількості еозинофілів (р<0,05)  порівняно із 

показниками контрольної групи мишей та початковими даними. 

Варто зазначити, що всі вищезгадані гематологічні зміни в 

периферичній крові білих мишей за застосування 0,5 % розчину засобу 

«Аргомол» мали тимчасовий характер, так як аналогічні дослідження 

стану периферичної крові через 7 діб після введення мийно-

дезінфікуючого засобу показали, що всі показники, окрім загальної 

кількості лейкоцитів та еозинофілів, знаходилися в межах фізіологічної 

норми та залишалися такими до закінчення терміну експерименту. Щодо 

загальної кількості лейкоцитів та еозинофілів, то їх кількість залишалася 

достовірно вищою проти показників контрольної групи тварин та 

початкових даних. Проте, результати гематологічних досліджень 

периферичної крові білих мишей обох груп через 14 діб після застосування 

засобу «Аргомол» засвідчили, що всі показники функціонального стану 

периферичної крові знаходилися в межах норми, що вказувало на 

безпечність досліджуваного засобу. 

У крові мишей контрольної групи, за час досліду, достовірних змін 

не виявляли, загиблих тварин не було. 

Отже, проведені дослідження впливу нового мийно-дезінфікуючого 

засобу «Аргомол» на організм білих мишей за його 

внутрішньошлункового введення в об’ємі 1 см3 у 0,5 % концентрації 

вказують на безпечність засобу. 

При проведенні патологоанатомічного розтину за загально 

прийнятою методикою [55] макроскопічних змін у внутрішніх органах не 

виявили. 

 

3.6.4. Вплив кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» 

на культуру інфузорій Tetrahymena pyriformis. Проведені дослідження з 

оцінки гострої токсичності засобу на біологічних об’єктах, хоча і дають 
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інформацію щодо токсичного впливу на організм людини і тварин, але все 

ж таки не дозволяють прослідкувати процес дії безпосередньо на клітину. 

До того ж традиційні методи коштовні і громіздкі, тому експрес-метод 

встановлення максимально допустимого рівня робочих розчинів засобу за 

показниками життєдіяльності інфузорій тетрахімени є одним із 

найоптимальніших. 

Під час проведення дослідів із визначення токсичних властивостей 

мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» на інфузорії Tetrahymena 

pyriformis були отримані наступні результати (табл. 3.22).  

Таблиця 3.22 

Вплив кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» на 

виживаність інфузорій Tetrahymena pyriformis, % (М±m, n=5) 

Ч
ас

 д
ії

, 
х

в
 

К
о

н
тр

о
л
ь
 Концентрація засобу, % 

0,02 0,05 0,1 0,3 0,5 1,0 1,5 

Виживання інфузорій 

1 100 100 100 100 100 100 100 90±6 

5 100 100 100 100 100 100 95±6 75±5 

10 100 100 100 100 100 95±6 90±6 50±4 

15 100 100 100 100 95±6 85±5 75±5 30±2 

20 100 100 100 100 90±6 75±5 55±4 0 

30 100 100 100 95±6 70±4 55±5 40±3 0 

40 100 100 95±6 80±6 55±3 50±4 35±2 0 

50 100 90±6 90±6 65±4 45±3 40±3 20±2 0 

60 100 85±5 80±4 55±3 40±2 35±3 0 0 

 

Так, аналізуючи дані досліду, можна зробити висновок, що за 

експозиції 1–15 хвилин кислотний мийно-дезінфікуючий засіб «Аргомол» 

у концентраціях 0,02–0,5 % по відношенню до інфузорій є малотоксичним.  

Аналізуючи дані табл. 3.22, слід відзначити, що кислотний мийно-

дезінфікуючий засіб «Аргомол» у 0,5 % концентрації починав впливати на 
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кількість інфузорій починаючи з експозиції 10 хв. А вже з 30 хвилини 

кількість загиблих інфузорій різко збільшилась, що свідчило про 

токсичний ефект. У концентраціях вище 0,5 % токсичність засобу 

зростала, спостерігалась затримка росту, пригнічення та загибель 

інфузорій, починаючи з 1-5 хвилин експозиції.  

Проте, аналізуючи вплив 0,1 % розчину засобу з 1 по 20 хвилину 

експозиції (100 % живих інфузорій), зазначаємо, що засіб згубно не 

впливає на клітини інфузорій.  

У результаті проведених досліджень встановлено, що мийно-

дезінфікуючий засіб «Аргомол» у концентраціях 0,02–0,5 % за експозиції 

1–15 хв не проявляв вираженої токсичної дії на інфузорію Tetrahymena 

pyriformis.  

Одержані у процесі дослідження дані щодо токсичності кислотного 

мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» з використанням еспрес-методу 

на інфузоріях дають змогу зробити висновок, що цей засіб є екологічно 

безпечним та малотоксичним. Тому його можна використовувати для 

санітарної обробки молочного обладнання у 0,02–0,5 % концентраціях за 

експозиції 1–15 хвилин. 

 

3.7. Виробничі дослідження розробленого кислотного мийно-

дезінфікуючого засобу «Аргомол» при санітарній обробці молочного 

обладнання 

 

3.7.1. Розроблення режиму санітарної обробки переносних 

доїльних апаратів кислотним мийно-дезінфікуючим засобом 

«Аргомол». Кислотний мийно-дезінфікуючий засіб «Аргомол» 

застосовується для запобігання утворення та видалення молочного каменю 

з одночасною дезінфікуючою дією під час проведення санітарної обробки 

переносних доїльних апаратів, доїльних установок (молокопроводів), 

доїльних залів, дійниць, цідилок, фляг, охолоджувачів, цистерн 
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молоковозів, іншого молочного посуду. Санітарну обробку «Аргомолом» 

можна проводити різними способами: автоматичним промиванням, 

змочуванням, зануренням, протиранням, обприскуванням. 

На основі проведених виробничих досліджень розроблено 

оптимальні ефективні режими застосування кислотного мийно-

дезінфікуючого засобу «Аргомол» для санітарної обробки молочного 

обладнання. При цьому засіб «Аргомол» застосовують почергово з будь-

яким лужним мийно-дезінфікуючим засобом (згідно інструкції виробника) 

для санітарної обробки доїльного обладнання, який зареєстрований в 

Україні згідно чинного законодавства.  

Для відпрацювання схем санітарної обробки молочного обладнання у 

поєднанні із  кислотним мийно-дезінфікуючим засобом «Аргомол» було 

вирішено обрати лужний мийно-дезінфікуючий засіб «Dezynfekant A»,  

діючою речовиною його є гіпохлорит  натрію і він широко 

використовується у молочних фермах. Разом з тим,  використання у 

поєднанні кислотних і лужних мийно-дезінфікуючих засобів забезпечує 

більш гарний ефект. 

Санітарну обробку переносних доїльних апаратів рекомендовано 

проводити шляхом прокачування через них розчину засобу «Аргомол» при 

роботі вакуумного пристрою за таким розробленим режимом: 

1. Споліскування переносних доїльних апаратів від залишків молока 

5 літрами теплої питної води (30±5 °С). 

2. Санітарна обробка доїльних апаратів гарячим розчином лужного 

мийно-дезінфікуючого засобу за температури 60±5 °С. 

3. Споліскування переносних доїльних апаратів від залишків 

лужного мийно-дезінфікуючого засобу 5 літрами теплої питної води 

(30±5 °С). 

4. Санітарна обробка гарячим (65±5 °С) 0,5-відсотковим розчином 

кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» протягом 5 хв. 
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5. Споліскування доїльних апаратів від залишків кислотного мийно-

дезінфікуючого засобу 10 літрами теплої питної води (30±5 °С).  

Результати ефективності санітарної обробки переносних доїльних 

апаратів за використання лужного мийно-дезінфікуючого засобу 

«Dezynfekant A» та кислотного засобу «Аргомол» наведено в табл. 3.23. 

Таблиця 3.23 

Ефективність санітарної обробки переносних доїльних апаратів за 

використання лужного мийно-дезінфікуючого засобу «Dezynfekant A» 

та кислотного засобу «Аргомол» (М ± m, n = 15) 

Час взяття 

змиву, назва 

засобу, 

концентрація 

розчину 

Кількість мезофільних аеробних та факультативно-

анаеробних мікроорганізмів у змивах з об’єктів 

дослідження, тис. КУО/см3 

дійкова 

гума 

колектор молочний 

шланг 

бачок 

доїльного 

апарату 

свіжо-

видоєне 

молоко 

До санітарної 

обробки  

98,8 

±7,2 

43,0 

±2,5 

28,0 

±1,9 

15,3 

±1,1 
– 

Після обробки   

лужним мийно-

дезінфікуючим 

засобом 

«Dezynfekant A» 

5,7 

±0,2 

7,9 

±0,2 

6,4 

±0,2 

2,1 

±0,1 

22,7 

±1,1 
Після 5 хв 

обробки 0,5 % 

розчином засобу 

«Аргомол» 

0,12 

±0,01* 

0,21 

±0,01* 

0,15 

±0,01* 

0,03 

±0,02* 

Ефективність, % 

(до санобробки) 
99,9 99,5 99,5 99,8 – 

Примітка. *р < 0,05 – порівняно з результатами досліджень 

одержаних до санітарної обробки  
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Титр БГКП при дослідженні змивів за повної санітарної обробки 

становив ˃1. 

Результатами досліджень, які наведено в табл. 3.23 виявили, що 

застосування для санітарної обробки 0,5-відсоткового робочого розчину 

кислотного засобу «Аргомол» у поєднанні з лужним мийно-дезінфікуючим 

засобом «Dezynfekant A» забезпечувало зменшення мікробного 

обсіменіння у змивах з доїльних апаратів, в середньому, в 430 разів 

(р<0,05) і становило 127 КУО/см3. Така санітарна обробка відповідає 

встановленому мікробіологічному нормативу чистоти для доїльного 

устаткування – до 500 КУО/см3 у змиві. При цьому за даної санітарної 

обробки доїльних апаратів мікробне обсіменіння молока свіжовидоєного 

становило 22,7±1,1 тис. КУО/см3. Свіжовидоєне молоко з таким 

початковим мікробним обсіменінням реально доставити на 

молокопереробне підприємство екстра ґатунком за умови охолодження до 

температури 4±1 °С і перетримки в охолодженому стані на фермі не довше 

24 год. 

Після візуального оцінювання поверхонь доїльних апаратів, 

виявлено, що обробка апаратів кислотним мийно-дезінфікуючим засобом 

«Аргомол» протягом 5 хв забезпечувала на оцінку «відмінно» руйнування 

молочного каменю. У контролі, де застосовували лише лужний мийно-

дезінфікуючий засіб «Dezynfekant A» через 15 днів виявили видимі сліди 

відкладення молочного каменю на внутрішніх поверхнях доїльних 

апаратів.  

Отже, для санітарної обробки доїльних апаратів оптимальним є 

застосування робочого розчину кислотного мийно-дезінфікуючого засобу 

«Аргомол» у концентрації 0,5 % за температури 65±5 °С протягом 5 хв.  

 

3.7.2. Розроблення режиму санітарної обробки доїльних 

установок з молокопроводом кислотним мийно-дезінфікуючим 

засобом «Аргомол». Санітарну обробку доїльної установки з 
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молокопроводом АДМ-8 рекомендовано проводити автоматичним 

циркуляційним способом за таким розробленим режимом: 

1. Споліскування доїльної установки від залишків молока теплою 

питною водою (30±5 °С). 

2. Санітарна обробка доїльної установки розчином лужного мийно-

дезінфікуючого засобу за температури 60±5 °С. 

3. Споліскування доїльної установки від залишків лужного мийно-

дезінфікуючого засобу теплою питною водою (30±5 °С). 

4. Санітарна обробка гарячим (65±5 °С) 0,5-відсотковим розчином 

кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» протягом 20 хв. 

5. Споліскування доїльної установки від залишків кислотного мийно-

дезінфікуючого засобу теплою питною водою (30±5 °С). 

Результати досліджень ефективності санобробки доїльних установок 

з молокопроводом при використанні 0,5 % розчину кислотного мийно-

дезінфікуючого засобу "Аргомолу" протягом 20 хв, наведено в табл. 3.24.  

Використання 0,5-відсоткового робочого розчину кислотного мийно-

дезінфікуючого засобу «Аргомол» у поєднанні з лужним мийно-

дезінфікуючим засобом «Dezynfekant A» забезпечувало зменшення 

мікробного обсіменіння у змивах з доїльної установки у 205–847 разів 

(р<0,05), що в середньому становило 122,2±5,7 КУО/см3. За такої чистоти 

обладнання мікробне обсіменіння свіжовидоєного молока становило 

24,1±1,3 тис. КУО/см3, що відповідає екстра ґатунку згідно з ДСТУ 

3662:2018 (≤ 100 тис. КУО/см3). 

Після візуального огляду внутрішніх поверхонь доїльної установки, 

виявлено, що застосування кислотного мийно-дезінфікуючого засобу 

«Аргомол» у концентрації 0,5 % протягом 20 хв сприяло повному 

видаленню молочного каменю. Також було проведено визначення якості 

ополіскування за допомогою універсальних індикаторних папірців та  

виявлено, що величина рН змивної рідини з доїльної установки становила 

7,32 од, що відповідало рН води, яка використовується для споліскування. 



103 

Це вказує на те, що кислотний мийно-дезінфікуючий засіб «Аргомол» 

добре змивається з робочих поверхонь доїльної установки АДМ-8 і не буде 

потрапляти у молоко під час наступного процесу доїння.  

Таблиця 3.24 

Ефективність санітарної обробки доїльної установки за використання  

лужного мийно-дезінфікуючого засобу «Dezynfekant A» та кислотного 

дезінфікуючого засобу «Аргомол» (М ± m, n = 30) 

Назва засобу, 

концентрація 

розчину 

Кількість МАФАнМ, тис. КУО/см3 

дійкова 

гума 
колектор 

молочний 

шланг 

молоко-

провід 

(зливна 

рідина) 

свіжовидоєне 

молоко 

До санітарної 

обробки 

76,3 

±5,1 

51,6 

±3,4 

24,7 

±1,5 

56,8 

±2,7 

 

Після обробки   

лужним 

мийно-

дезінфікуючим 

засобом 

«Dezynfekant 

A» 

6,2 

±0,2 

5,1 

±0,2 

4,9 

±0,1 

4,8 

±0,1 

24,1±1,3 

Після 20 хв 

обробки 0,5 % 

розчином 

засобу 

«Аргомол» 

 

0,09 

±0,01* 

 

0,17 

±0,01* 

 

0,12 

±0,01* 

 

0,11 

±0,02* 

Ефективність, 

% (до 

санобробки) 

99,9 99,7 99,5 99,8 – 

Примітка: *р<0,05 – порівняно з результатами досліджень 

одержаних до санітарної обробки 

 

Титр БГКП при дослідженні змивів за повної санітарної обробки 

становив ˃1. 
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Результати досліджень мікробіологічної якості свіжонадоєного 

молока, отриманого за умови проведення санітарної обробки доїльної 

установки АДМ-8 лужним мийно-дезінфікуючим засобом «Dezynfekant A» 

та кислотним дезінфікуючим засобом «Аргомол» у 0,5 % концентрації за 

різних експозицій наведено в табл. 3.25.  

Таблиця 3.25 

Мікробіологічні показники свіжовидоєного молока, отриманого з 

використанням доїльної установки з молокопроводом АДМ-8 після 

проведення санітарної обробки лужним мийно-дезінфікуючим засобом 

«Dezynfekant A» та кислотним дезінфікуючим засобом «Аргомол» у 

0,5 % концентрації за різних експозицій (М±m, n=15) 

Об’єкт 

дослідження 

Експозиція, 

хв 

Контрольне доїння Після обробки 

кількість 

МАФАнМ, 

тис. КУО /см3 

титр 

БГКП 

кількість 

МАФАнМ, 

тис. КУО /см3 

титр 

БГКП 

Молоко 

свіжовидоєне 

15 193,4±10,1 0,1 25,6±2,1* >1 

20 206,7±11,7 0,1 18,7±0,7* >1 

30 201,1±7,9 0,1 15,5±0,6* >1 

Примітка. *– p<0,05– щодо контрольного доїння за умови 

використання прийнятної санітарної обробки на фермі 

 

Як видно даних з табл. 3.25, що після проведення санітарної обробки 

доїльної установки лужним мийно-дезінфікуючим засобом 

«Dezynfekant A» та кислотним засобом «Аргомол» за експозиції 15 хв 

кількість МАФАнМ в свіжовидоєному молоці зменшувалася у 7,5 рази 

(p<0,05) і становила 25,6±2,1 тис. КУО/см3, порівняно з молоком, яке 

отримували у фермі за прийнятих режимів санобробки. Титр БГКП при 

цьому становив більше 1,0.  
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Після проведення санобробки доїльної установки досліджуваними 

мийно-дезінфікуючими розчинами за експозиції 20 хв кількість 

мезофільних мікроорганізмів у свіжовидоєному молоці зменшувалася у 

11,05 раза (p<0,05) і становила 18,7±0,7 тис. КУО/см3 при титрі БГКП >1,0.  

При збільшенні експозиції до 30 хв не відмічено суттєвого 

зменшення кількості мікроорганізмів у свіжонадоєному молоці. Кількість 

МАФАнМ одержаного молока зменшувалася у 12,9 рази (p<0,05) і 

складала 15,5±0,6 тис. КУО/см3, при цьому титр БГКП становив більше 

1,0.  

Таким чином, введення у процес санобробки 0,5 % розчину 

кислотного засобу «Аргомол» за експозиції 20 хв є оптимальним і дає 

змогу отримувати молоко свіжовидоєне з мікробним числом до 20 тис. 

КУО/см3 та  отримання молока екстра ґатунку.  

Отже, проведені дослідження дають підставу вважати, що санітарна 

обробка доїльної установки з молокопроводом із застосуванням 0,5 % 

розчину засобу «Аргомол» за експозиції 20 хв є найбільш оптимальною, 

оскільки вона забезпечує санітарний стан деталей установки з мікробним 

обсіменінням змиву до 500 КУО/см3 та дозволяє одержувати молоко з 

мікробним забрудненням до 20 тис. КУО/см3. 

 

3.7.3. Розроблення режиму санітарної обробки охолоджувачів 

молока кислотним мийно-дезінфікуючим засобом «Аргомол». Після 

санітарної обробки переносних доїльних апаратів, доїльних установок з 

молокопроводом за розроблених нами режимів зменшувалася кількість 

мезофільних аеробних та факультативно анаеробних мікроорганізмів в 

середньому до 122,2±5,7 КУО/см3. За цих досліджень санітарну обробку 

охолоджувача молока не проводили, залишивши для подальшого 

дослідження. 

Санітарну обробку охолоджувачів молока рекомендовано проводити 

за розробленим режимом: 
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1. Споліскування охолоджувача струменем теплої питної води зі 

шланга під тиском за температури 30±5  °С до повного видалення залишків 

молока. 

2. Санітарна обробка охолоджувача лужним мийно-дезінфікуючим 

засобом зі шланга під тиском за температури 60±5 °С. 

3. Споліскування охолоджувача від залишків лужного мийно-

дезінфікуючого засобу струменем теплої питної води зі шланга під тиском 

за температури 30±5 °С протягом 2–3 хв. 

4. Санітарна обробка гарячим (65±5 °С) 0,5-відсотковим розчином 

кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» зі шланга під тиском 

протягом 10 хв. 

5. Споліскування охолоджувача від залишків засобу «Аргомол» 

струменем теплої питної води зі шланга під тиском за температури 30±5 °С 

протягом 2–3 хв. 

6. Визначення якості ополіскування за допомогою універсальних 

індикаторних папірців. 

Ефективність санобробки охолоджувача молока визначали 

використовуючи 0,5 % та 1,0 % розчини за експозиції 10 хв. Результати 

досліджень наведено в табл. 3.26.  

Як видно з даних табл. 3.26, що після санобробки внутрішньої 

поверхні охолоджувача 0,5 % розчином засобу "Аргомол" кількість 

МАФАнМ змиву зменшувалася у 442,2 раза (p<0,05) та в середньому 

становила 0,32±0,11 тис. КУО/см3. Відповідно кількість МАФАнМ 

отриманого свіжого молока зменшувалася у 9,0 раза (p<0,05) і становила 

22,8±0,2 тис. КУО/см3. Титр БГКП при цьому становив більше 1,0. 

Санітарний стан охолоджувача за даної обробки повністю відповідав 

уніфікованому нормативу для молочного устаткування (до 500 КУО/см3). 

Титр БГКП при дослідженні змивів за повної санітарної обробки 

становив ˃1. 
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Таблиця 3.26 

Мікробіологічні дослідження змивів та проб збірного молока з 

охолоджувача при використанні лужного мийно-дезінфікуючого 

засобу «Dezynfekant A» та кислотного мийно-дезінфікуючого засобу 

«Аргомол» (М±m, n=15)  

Концентрація 

 розчину, % 

Об’єкт 

дослідження 

До обробки Після обробки 

кількість 

МАФАнМ, 

тис. КУО /см3 

титр 

БГКП 

кількість 

МАФАнМ, 

тис. КУО /см3 

титр 

БГКП 

0,5  

Змив з 

охолоджувача 
141,5±3,2 0,1 0,32±0,11* >1,0 

Молоко збірне 204,3±7,5 0,1 22,8±0,2* >1,0 

1,0  

Змив з 

охолоджувача 
149,3±4,1 0,1 0,18±0,03* >1,0 

Молоко збірне 183,5±5,8 0,1 17,9±1,3* >1,0 

Примітка. *– p<0,05 – порівняно з результатами досліджень, 

одержаних до санітарної обробки. 

 

Санітарна обробка охолоджувача 1,0 % розчином розробленого  

деззасобу сприяла більшому зменшенню мікробної контамінації 

внутрішніх поверхонь охолоджувача – в 829,4 раза (p<0,05), проти 

контролю, при цьому кількість МАФАнМ становила 0,18±0,03 тис. 

КУО/см3. Кількість мікроорганізмів у свіжому збірному молоці за такої 

санітарної обробки зменшувалася, в середньому у 10,2 разів (p<0,05) і 

становила 17,9±1,3 тис. КУО/см3, а титр БГКП був більше 1,0.  

Отже, враховуючи виробничі дослідження ми вважаємо, що для 

санітарної обробки охолоджувача достатня для використання 0,5 % 

концентрація засобу "Аргомол". Тому в подальших дослідженнях 

визначали залежність ефективності санобробки від експозиції. 
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Результати досліджень ефективності санобробки охолоджувача 

молока 0,5 % розчином засобу "Аргомол" за експозицій 5 хв, 10 хв та 15 хв 

наведено в табл. 3.27. 

З даних табл. 3.27 видно, що після проведення обробки 

охолоджувача 0,5 % розчином лужного засобу «Dezynfekant A»  та 

кислотного засобу  "Аргомол" за експозиції 5 хв кількість МАФАнМ змиву 

зменшувалася у 181,9 раза (p<0,05) і становила 0,76±0,1 тис. КУО/см3.  

Санітарна обробка тривалістю 10 хв зменшувала кількість МАФАнМ 

змиву в 678,5 раза (p<0,05), а при обробці охолоджувача за експозиції 15 

хв – у 742,6 раз (p<0,05) відповідно.  

Таблиця 3.27 

Мікробіологічні дослідження змивів з охолоджувача молока при 

проведенні санітарної обробки 0,5 % розчином лужного мийно-

дезінфікуючого засобу «Dezynfekant A» та кислотним дезінфікуючим 

засобом «Аргомол» за різних експозицій (М±m, n=15) 

Експозиція, хв 
Кількість МАФАнМ змивів, тис. КУО/см3 

до обробки після обробки 

5  138,3±3,2 0,76±0,09* 

10  142,5±3,5 0,21±0,05* 

15  141,1±3,8 0,19±0,05* 

Примітка. *– p<0,05 – порівняно з результатами досліджень, 

одержаних до санітарної обробки 

 

Отже, результати досліджень дають підставу підсумувати наступне, 

що санітарна обробка охолоджувачів молока за допомогою лужного 

мийно-дезінфікуючого засобу «Dezynfekant A» та кислотного засобу  

«Аргомол» у 0,5 % концентрації та за експозиції 10 хв є 

найоптимальнішою, оскільки вона забезпечує їх мікробіологічну чистоту 

згідно уніфікованого нормативу до 500 КУО/см3 змиву та дозволяє 



109 

одержати молоко з мікробним забрудненням  20‒25 тис. КУО/см3 за умови 

проведення комплексу санітарно-гігієнічних заходів. 

Також було проведено визначення якості споліскування за 

допомогою універсальних індикаторних папірців та  виявлено, що рН 

змивної рідини з охолоджувача становив 7,2 од, що відповідав рН води, 

яка використовується для сліскування. 

 

3.7.4. Розроблення режиму санітарної обробки цистерн 

молоковозів кислотним мийно-дезінфікуючим засобом «Аргомол». 

Санітарну обробку цистерн молоковозів проводили після зливу з них 

молока за допомогою апарату високого тиску з підігрівом води. При цьому 

дві мийні головки з форсунками встановлювали на місце кришки люка. З 

форсунок автоматично, під тиском розбризкувалися вода для 

споліскування та розчини досліджуваного засобу. Процес санітарної 

обробки внутрішньої поверхні цистерни рекомендовано проводити за 

таким розробленим режимом: 

1. Споліскування внутрішньої поверхні цистерни молоковоза теплою 

питною водою за температури 30±5 °С до повного видалення залишків 

молока; 

2. Санітарна обробка внутрішньої поверхні цистерни молоковоза 

гарячим лужним мийно-дезінфікуючим засобом за температури 60±5 °С. 

3. Споліскування охолоджувача від залишків лужного мийно-

дезінфікуючого засобу струменем теплої питної води зі шланга під тиском 

за температури 30±5 °С. 

4. Санітарна обробка гарячим (65±5 °С) розчином кислотного мийно-

дезінфікуючого засобу «Аргомол» під тиском протягом 10 хв. 

5. Споліскування внутрішньої поверхні цистерни молоковоза від 

залишків засобу «Аргомол» струменем теплої питної води зі шланга під 

тиском за температури 30±5 °С протягом 5 хв. 

6. Визначення якості ополіскування за допомогою універсальних 
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індикаторних папірців. 

Ефективність санобробки цистерн молоковозів вивчали 

використовуючи 0,5 % і 1,0 % розчини за експозиції 10 хв. Результати 

досліджень наведено в табл. 3.28. 

Як видно з даних табл. 3.28, після санітарної обробки лужним мийно-

дезінфікуючим засобом та 0,5 % розчином засобу «Аргомол» 

зменшувалась мікробна контамінація у 334,8 рази (p<0,05), при цьому 

кількість мікроорганізмів в 1 см3 змиву становила 0,41±0,12 тис. КУО, а 

титр БГКП був більше 1,0. 

Таблиця 3.28 

Мікробіологічні дослідження змивів з внутрішніх поверхонь цистерн 

молоковозів при застосуванні лужного мийно-дезінфікуючого засобу 

«Dezynfekant A» та кислотного мийно-дезінфікуючого засобу 

«Аргомол» (М±m, n=15) 

Експозиція, 

хв. 

Концентрація 

розчину, 

 % 

До обробки Після обробки 

кількість 

МАФАнМ, 

тис. КУО/см3 

титр 

БГКП 

кількість 

МАФАнМ, 

тис. КУО/см3 

титр 

БГКП 

10 
0,5 137,3±3,1 0,1 0,41±0,12* >1,0 

1,0 130,1±2,6 0,1 0,33±0,10* >1,0 

Примітка. *– p<0,05 – порівняно з результатами досліджень, 

одержаних до санітарної обробки 

 

Дещо нижчий рівень мікробного забруднення спостерігали при 

застосуванні досліджуваного засобу в  1,0 % концентрації, при цьому 

мікробна контамінація зменшувалася у 394,2 раза (p<0,05), кількість 

МАФАнМ змиву становила 0,33±0,10 тис. КУО/см3, а титр БГКП був 

більше 1,0. 
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При вивченні оптимальної експозиції застосування засобу 

«Аргомол» санітарну обробку проводили 0,5 % розчином тривалістю 5 хв, 

10 хв та 15 хв.  

Встановлено, що після проведення санітарної обробки за експозиції 

5 хв кількість МАФАнМ змивів з внутрішніх поверхонь цистерн 

зменшувалася  у 295,4 раза (p<0,05) та в середньому становила 1,02±0,2 

тис. КУО/см3. Однак даний рівень мікробіологічної чистоти не відповідав 

нормативу для доїльного устаткування та молочного інвентаря. 

Санітарна обробка тривалістю 10 хв зменшувала мікробне 

забруднення, в середньому в 334 рази (p<0,05), що становило 0,37±0,10 

тис. КУО/см3, а при обробці 0,5 % розчином засобу "Аргомол" за 

експозиції 15 хв кількість МАФАнМ змиву зменшувалася у 381,3 рази 

(p<0,05) і становила 0,34±0,05 тис. КУО/см3, що суттєво не відрізняється 

від обробки тривалістю 10 хв. 

Таким чином, отримані дані свідчать, що застосування засобу 

«Аргомол»  в  0,5–1,0 % концентрації за експозиції 10 хв, за температури 

65±5 0С є оптимальним для миття та дезінфекції цистерн молоковозів, 

оскільки вищенаведені режими санобробки забезпечують нормативну 

мікробіологічну чистоту їх внутрішніх поверхонь з мікробним числом до 

500 КУО/см3 змиву. 

При дослідженні гігієнічної мікробіологічної якості збірного молока, 

що транспортується у цистернах молоковозів на переробне підприємство, 

санітарну обробку  яких проводили за розробленими нами технологічними 

режимами, виявили наступне. Молоко з охолоджувачів  ферм з кількістю 

мікроорганізмів 20‒50 тис. КУО/см3 було доставлене на молокопереробне 

підприємство з мікробним числом 60,0‒80,0 тис. КУО/см3, що відповідає 

екстра-ґатунку. 

 

 3.8. Розрахунок економічної ефективності від застосування 

кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» для санітарної 
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обробки молочного обладнання 

 

Метою нашого наступного етапу досліджень було визначити 

економічну ефективність від застосування засобу «Аргомол» в умовах 

молочного господарства. 

Розрахунок економічної ефективності від застосування кислотного 

мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» проводили у господарстві 

ПП «Вересень» Одеської області. У фермі даного господарства санітарну 

обробку молочного обладнання здійснюють лужним мийно-дезінфікуючим 

засобом «Dezynfekant A», діючою речовиною якого є гіпохлорит натрію та 

кислотним – «Acid XD»,  діючою речовиною якого є азотна кислота (табл. 

3.29). Доїння корів здійснюється за допомогою доїльної установки з 

молокопроводом АДМ-8 дворазово. Розрахунки було проведено на 

поголів’я 100 корів лактуючого стада. Економічну ефективність 

застосування розробленого засобу «Аргомол» розраховували у порівнянні 

із засобом, який використовувався у фермі господарства – «Acid XD». 

Проведено санітарну обробку доїльної установки автоматичним 

циркуляційним способом з використанням лужного мийно-дезінфікуючого 

засобу «Dezynfekant A» та 0,5-відсоткового розчину засобу «Аргомол».  

На розрахункове поголів’я 100 голів лактуючих корів за дворазового 

доїння доїльною установкою АДМ-8 у господарстві за добу в середньому 

використовується 1 л концентрованого засобу для санітарної обробки 

молочного обладнання. Вартість 1 л засобу «Acid XD» – 70 грн, 1 л засобу 

«Аргомол» – 58 грн. Відповідно вартість санітарної обробки молочного 

обладнання на рік становить 25550,00 грн за використання засобу «Acid 

XD» і 21170,00 грн за використання нашого засобу «Аргомол». Середній 

річний надій молока у фермі господарства від однієї корови ‒ 4700 кг 

молока. Тобто середній річний надій від 100 голів лактуючих корів 

становитиме 470000 кг.  
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Таблиця 3.29 

Річний економічний ефект від застосування кислотного мийно-

дезінфікуючого засобу «Аргомол» для санітарної обробки молочного 

обладнання  

 

Завдяки застосуванню 0,5-відсоткового розчину засобу «Аргомол» 

для проведення санітарної обробки молочного обладнання ґатунок молока-

сировини у фермі підвищився з вищого до ґатунку екстра, відповідно 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниці 

виміру 
«Аргомол» «Acid XD» 

1 
Вартість засобу за 

1 л 
грн 58,00 70,00 

2 
Витрати засобу за 

1 добу 
л 1 1 

3 
Вартість обробки 

обладнання на добу 

 

грн 

 

58,00х1=58,00 

 

70,00х1=70,00 

4 
Вартість обробки 

протягом року 
грн 

365х58,00 = 

21170,00 

365х70,00 = 

25550,00 

5 Ґатунок молока  Екстра Вищий 

6 
Закупівельна ціна 

молока за 1 кг 
грн 9 8 

7 
Середній надій від 

100 корів за рік 
кг 470000 

8 Економічний ефект грн 

470000 х 9,0 

-21170,00 

=4208830,00 

470000 х 8,0 

-25550,00 

=3734450,00 
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закупівельна ціна молока збільшилася з приблизно 8,00 грн за один кг 

молока вищого ґатунку до приблизно 9,00 грн за кг молока ґатунку екстра. 

Перевага використання 0,5-відсоткового розчину засобу «Аргомол» 

для санітарної обробки у порівнянні із 0,5-відсотковим розчином засобу 

«Acid XD» є очевидною через його нижчу вартість, а також з урахуванням 

підвищення закупівельної ціни на молоко внаслідок покращення ґатунку 

отриманого молока відповідно до вимог ДСТУ 3662:2018. 

Таким чином, річний економічний ефект за використання для 

санітарної обробки молочного обладнання 0,5-відсоткового розчину 

«Аргомол» у фермі господарства на 100 голів лактуючих корів становить 

4380,00 грн завдяки меншій вартості засобу, і 474380,00 грн від 

покращення ґатунку одержаного молока. Загальний річний економічний 

ефект – 478760,00 грн. 



115 

РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Проведення санітарної обробки молочного обладнання є важливою 

умовою в технології одержання молока з високими мікробіологічними 

показниками безпечності. Санобробку молочного обладнання необхідно 

проводити відразу після кожного доїння із застосуванням 

високоефективних мийно-дезінфікуючих засобів без порушення 

технологічних режимів їх застосування. Адже недотримання відповідних 

режимів санітарної обробки призводить до недостатнього очищення 

внутрішньої поверхні молочного обладнання від залишків молочного білка 

і жиру, які є добрим середовищем для розвитку мікроорганізмів, де вони 

подвоюють свою кількість протягом 30‒40 хв. Під час наступного доїння 

ця мікрофлора попадає в молоко. Дослідженнями встановлено, що до 90 % 

первинної мікрофлори молока при одержанні в умовах молочної ферми 

утворюється за рахунок мікробного забруднення молочного обладнання.  

На основі проведеного аналізу «Списку зареєстрованих 

ветеринарних препаратів, кормових добавок, готових кормів та преміксів» 

в Україні, опублікованого на офіційному сайті Державної служби України 

з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів станом на 

01.01.2015 р., встановлено, що номенклатура дезінфікуючих засобів 

нараховує велику кількість комерційних препаратів. Основними їх 

діючими речовинами є кисневмісні, четвертинні амонієві, йодовмісні та 

хлорорганічні сполуки, гуанідини, луги, нанорозчини срібла, альдегіди, 

кислоти, спирти та їх комбінації.  

Аналізуючи кількість вітчизняних та імпортних засобів, що можуть 

застосовуватись для санітарної обробки доїльного обладнання та 

молочного інвентарю, встановлено, що кількість імпортних засобів 

переважає на ринку і становить близько 60 %, у той час як кількість 

вітчизняних препаратів була меншою і складала близько 40 %.  



116 

Незважаючи на значну кількість комерційних дезінфікуючих засобів 

на ринку України, розробка нових ефективних, безпечних та економічно 

вигідних засобів для санітарної обробки молочного обладнання, є 

актуальною та перспективною на сьогоднішній день. 

Нами було проведено вивчення мікробного обсіменіння молока у 

процесі його отримання в 4 господарствах з різними технологіями 

санітарної обробки молочного обладнання та застосуванням різних засобів. 

Встановлено, що найбільше мікробне забруднення свіжовидоєного 

молока було у господарстві ТОВ «ЮгАгроСервіс». На даній фермі 

санітарну обробку молочного обладнання проводили 0,5 % розчинами 

«Hyprochlor» та «Hypracid». При цьому мікробне забруднення становило 

396,7±42,1 тис. КУО/см3. 

Дещо нижчий рівень мікробного обсіменіння молока був у 

господарствах ТОВ «Авангард-Д» і СТОВ АФ «Петродолинське». 

Мікробна контамінація молока-сировини становила 288,5±21,4 та 

294,8±23,2 тис. КУО/см3, відповідно. Санітарну обробку обладнання у 

даних господарствах здійснюють лужними мийно-дезінфікуючими 

засобами «Вімол» та «Дімол» та кислотним засобом «Біолайт СТ». 

Найменше мікробне обсіменіння молока-сировини встановлено у ПП 

«Вересень» – 139,2±11,9 тис. КУО/см3. У фермі даного господарства 

санітарну обробку молочного обладнання здійснюють лужним мийно-

дезінфікуючим засобом «Dezynfekant A» та кислотним – «Acid XD». 

Встановлено, що при використанні часто застосовуваних 

вітчизняних засобів для санітарної обробки доїльного устаткування, не 

вдалося досягти одержання молока-сировини ґатунку екстра за 

мікробіологічними показниками.  

Вивчення санітарних умов отримання молока-сировини та 

застосування розповсюджених засобів для санобробки молочного 

обладнання практично підтвердили той факт, що на даний час на ринку 

України є недостатня кількість вітчизняних високоефективних мийно-
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дезінфікуючих засобів. А без застосування таких засобів отримання 

молока-сировини ґатунку екстра не є можливим. 

На сьогоднішній день режими санітарної обробки молочного 

обладнання повинні забезпечувати його належну чистоту згідно 

уніфікованого нормативу з мікробним числом змиву до 500 КУО/см3. 

Тільки за даної чистоти молочного обладнання можливо отримати 

свіжовидоєне молоко з мікробним числом 20‒30 тис. КУО/см3. 

Вивчення найбільш поширених засобів санобробки показало, що 

технологічні режими їх застосування не в повній мірі забезпечують 

санітарний стан молочного обладнання з мікробним числом змиву до 500 

КУО/см3. Це і спонукало нас до розробки нового мийно-дезінфікуючого 

засобу та технологічних режимів санітарної обробки обладнання, які б 

дозволили отримати молоко нормативної мікробіологічної якості. 

На даний час для санітарної обробки молочного обладнання широко 

використовують хлорвмісні мийно-дезінфікуючі засоби . В той же час вони 

нестабільні при тривалому зберіганні, корозійно агресивні до молочного 

посуду з алюмінію та оцинкованої сталі, який використовують на 

вітчизняних молочних фермах. Тому при створенні нового засобу для 

санітарної обробки молочного обладнання, попередньо провівши аналіз 

складу найбільш поширених мийно-дезінфікуючих засобів, ми зупинили 

свій вибір на наступних діючих речовинах – молочна кислота, бензалконію 

хлорид, полігексаметиленгуанідину гідрохлорид. Задля покращення 

пролонгованості бактерицидної дії засобу, було вирішено включити до 

його складу також колоїдний розчин срібла. Встановлено, що при 

поєднанні даних дезінфікуючих речовин у певних пропорціях зростає 

бактерицидна активність засобу. 

Задля зниження корозійної дії засобу було вирішено включити до 

його складу інгібітор корозії – амоній азотнокислий. 

Під час створення дослідних композицій засобу для санітарної 

обробки молочного обладнання ми вивчали, в першу чергу, можливість 
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сумісності складових для попередження можливої нейтралізації їх 

бактерицидних і мийних властивостей у результаті хімічної нейтралізації 

діючих речовин. У зв’язку з цим нами було проведено дослідження 

вищенаведених властивостей окремих складових та при їх поєднанні.  

В процесі досліджень встановлено, що при поєднанні діючих 

речовин в певних концентраціях зростала бактерицидна активність та 

проявляється добрий мийний ефект. На основі проведених досліджень 

була визначена найбільш вдала та ефективна дослідна композиція нового 

мийно-дезінфікуючого засобу для санітарної обробки молочного 

обладнання, яку ми назвали «Аргомол». До складу засобу було включено, 

%: молочної кислоти – 20; бензалконію хлориду – 10; 

полігексаметиленгуанідину гідрохлориду – 5; колоїдного розчину срібла – 

0,2; інгібітор корозії (амоній азотнокислий) – 3; дистильованої води – до 

100. 

На основі проведених фізико-хімічних властивостей засобу 

«Аргомол» (розчинність, величина pH, розчинність кальцію ортофосфату, 

поверхневий натяг, мийна, піноутворювальна здатності, корозійна дія, 

вплив на дійкову гуму) відмічаємо, що засіб відповідає вимогам, 

поставленим до мийно-дезінфікуючих засобів для санітарної обробки 

молочного обладнання.  

Мийно-дезінфікуючий засіб «Аргомол» має добру розчинність за 

температури 20 і 50 °С. Робочий 0,5-відсотковий розчин препарату 

проявляє добрий мийний ефект. Величина pH 0,5-відсоткового робочого 

розчину засобу становить 1,97±0,02, поверхневий натяг – 61,52±0,74 мН/м, 

піноутворювальна здатність – 11,4±0,4 %, стійкість піни – 16,7±1,4 %, а 

розчинність кальцію ортофосфату – 2,61±0,04 г, що відповідає вимогам до 

кислотних мийно-дезінфікуючих засобів. Розчин «Аргомолу» у 

концентрації 0,5 % проявляє незначну корозійну дію: для оцинкованого 

заліза показник не перевищує 2,0 г/м2-рік, для нержавіючої сталі ‒ не 

більше 0,5 г/м2-рік, для алюмінію ‒ не більше 1,8 г/м2-рік. Видовження 
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дійкової гуми за впливу розчину засобу у концентрації 0,5 % становило 

11,8±0,3 мм. 

При вивченні бактерицидної дії засобу встановлено, що 0,5 % розчин  

«Аргомолу» за експозиції 2-15 хв. знешкоджує S. aureus, E. coli та 

P. аeruginosa.  

Мінімальна бактерицидна концентрація засобу «Аргомол» відносно 

S. aureus Р 209 за експозиції 2 хв становила  0,371 %, за 5 хв − 0,265 % і за 

15 хв − 0,0691 %, а E. coli 1257 відповідно 0,134, 0,0493 та 0,0352 %. До 

музейного штаму P. aeruginosa 27/99 за експозиції 2, 5 і 15 хв вона була 

однаковою і становила 0,012856 %. 

Для ефективної санітарно-гігієнічної обробки молочного обладнання 

необхідно визначити оптимальну концентрацію мийно-дезінфікуючого 

засобу в робочому розчині. Встановлено, що для забезпечення загибелі 

S. aureus Р-209, E. сoli 1257 і P. aeruginosa 27/99 концентрація засобу 

«Аргомол» у робочому розчині  за  його  температури 65±5 °C повинна 

становити не менше 0,5 %, а експозиція – від 2 до 15 хв.  

В. Л. Коваленко у своїх працях вказує на необхідність при розробці і 

контролі дезінфікуючого засобу визначати фенольний коефіцієнт, який 

вказує на те, у скільки разів засіб за дезінфекційним ефектом відрізняється 

від фенолу. У  нашому  випадку  засіб  «Аргомол»  був  сильнішим  за  

фенол  відносно S.  aureus Р 209 в 3,84 раза за експозиції 2 хв, у 5,38 раза – 

за експозиції  5  хв  і  в 14,96  раза  −  за експозиції  15  хв;  щодо  E. coli 

1257 − відповідно в 10,54, 20,66 та 28,92 раза і P. аeruginosa 27/99 – за 

експозиції 2 хв у 79,37 раза та за експозицій 5 і 15 хв – у 56,69 раза. 

Важливим показником є також білковий індекс, який вказує на 

зниження дезінфікуючої дії засобу за наявності високомолекулярних 

білків. Наявність білків сироватки крові великої рогатої худоби знизила 

бактерицидну дію засобу «Аргомол» за експозицій 2−15 хв відносно до 

S. aureus Р 209 у 3,12 раза, E. сoli 1257 − у 4,34 і P. aeruginosa 27/99 – у 
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4,32 раза, а за наявності білків молока корів − відповідно в 5,09, 13,91 та 

15,31 раза. 

Важливим етапом у розробці нових мийно-дезiнфiкуючих засобiв є 

токсикологiчнi дослідження як нативної готової форми препарату так i 

його робочих розчинів. Дослідження токсичності починають з гострого 

досліду, метою якого є одержання iнформацiї щодо безпечності 

досліджуваної речовини в умовах короткотривалої дії. Усі нові речовини 

підлягають спеціальному вивченню з метою визначення ступеня небезпеки 

отруєнь при потраплянні на шкіру та слизові оболонки. Багаторазове 

застосування засобу може призвести до нагромадження його у тканинах 

організму, тому знання кумулятивних властивостей речовин або умов, які 

можуть призвести до кумуляції, особливо важливі для розуміння 

патогенезу iнтоксикацiї, бо це явище часто лежить в основі гострих i 

хронічних отруєнь. 

За результатами визначення параметрів гострої токсичності засобу 

«Аргомол» в орієнтовному досліді та визначення DL50 в гострому 

експерименті встановлено, що, за умов внутрішньошлункового 

застосування, DL50 для білих мишей становить 4250 мг/кг маси тіла, що 

відповідно до СОУ 85.2-37-736:2011 «Препарати ветеринарні. Визначення 

гострої токсичності», вказує на приналежність засобу до ІV класу 

токсичності, який об’єднує малотоксичні речовини. 

При проведенні розгорнутого досліду для визначення гострої 

токсичності 0,5 % робочого розчину засобу «Аргомол» результати 

досліджень були такими ж, як і за орієнтовного досліду. Всі тварини 

залишились живими, мали задовільний апетит, були активними, не було 

виявлено будь-яких змін їх поведінки. DL50 0,5 % робочого розчину засобу 

«Аргомол» є більшою за 11000 мг/кг маси тіла. 

Під час дослідження кумулюючої дії «Аргомолу» спостерігали за 

тваринами дослідної і контрольної групи. Відхилень у поведінці та 

фізіологічних функціях мишей не виявлено. За період 60-добового 
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випоювання з водою «Аргомолу» у дозах із розрахунку 1/5 від DL50 

загибелі білих мишей не виявлено. Після закінчення досліду, евтаназії та 

розтину білих мишей макроскопічних змін у внутрішніх органах не 

встановлено. Це дало змогу зробити висновок, що вираженою 

кумулятивною дією кислотний мийно-дезінфікуючий засіб не володіє. 

У процесі вивчення подразнюючої дії засобу встановлено, що 

протягом дослідного періоду (30 діб) нанесення 0,5-; 1,0- і 2,5-відсоткових 

розчинів «Аргомолу» не спричинило будь-яких видимих змін на поверхні 

шкіри мурчаків. Враховуючи отримані дані, можна констатувати, що 

препарат не володіє вираженою подразнюючою дією. 

Дослідженням сенсибілізуючих властивостей засобу встановлено, 

що через 24–48 год після першого та другого тестування у дослідних і 

контрольних тварин реакція шкіри на дію засобу оцінювалась у 0 балів. 

Реакція на аплікації засобу на шкіру мурчаків, що проявляється у вигляді 

гіперемії та набряку, у всіх дослідних тварин була відсутньою, як за 

нанесення 75-відсоткового, так і 50-відсоткового водного розчину, 

протягом усього терміну дослідження (10 діб). Отримані результати 

свідчать про те, що в умовах досліду кислотний мийно-дезінфікуючий 

засіб «Аргомол» не спричиняє сенсибілізуючої дії на організм мурчаків. 

За проведення досліджень із визначення шкірно-резорбтивної дії 

засобу не було виявлено ознак токсичної дії 2,5- і 5,0-відсоткових розчинів 

«Аргомолу» на білих мишах. 

Під час вивчення морфологічних досліджень периферичної крові 

білих мишей встановлено, що після внутрішньошлункового введення 0,5-

відсоткового розчину кислотного мийно-дезінфікуючого засобу 

«Аргомол» кількість лейкоцитів у крові білих мишей дослідної групи через 

3 год після введення мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» вірогідно 

зростала відносно початкових показників та показників тварин 

контрольної групи (р<0,05). Також, організм мишей дослідної групи 

відповідав на вплив засобу алергічною реакцією, що було засвідчено 
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достовірним зростанням кількості еозинофілів (р<0,05) у порівнянні із 

показниками контрольної групи мишей та початковими даними. 

Встановлено, що у тварин дослідної групи через 14 діб після 

внутрішньошлункового введення 0,5 % концентрації засобу «Аргомол», всі 

показники функціонального стану периферичної крові знаходилися у 

межах фізіологічних значень, що вказує на безпечність засобу.  

За проведення досліджень із визначення токсичної дії кислотного 

мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» на культуру інфузорій 

Tetrahymena pyriformis встановлено, що 0,1-відсотковий розчин засобу від 

1 до 20 хв експозиції (100 % живих інфузорій) не чинив згубного впливу на 

клітини інфузорій. Засіб «Аргомол» у концентраціях 0,02–0,5 % за 

експозиції 1–15 хв не проявляв вираженої токсичної дії на інфузорії 

Tetrahymena pyriformis. 

Одержані у процесі досліджень дані щодо токсичності кислотного 

мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» з використанням експрес-методу 

на інфузоріях дають змогу зробити висновок, що цей засіб є 

малотоксичним. Тому його можна використовувати для санітарної обробки 

молочного обладнання. 

Нами розроблено технологічні режими застосування засобу 

«Аргомол» для санітарної обробки переносних доїльних апаратів, доїльних 

установок АДМ-8, охолоджувачів молока та цистерн молоковозів, які 

забезпечують нормативну мікробіологічну чистоту їх внутрішніх 

поверхонь. Ефективність санобробки вивчали, використовуючи розчини 

досліджуваного засобу, за різних концентрацій та експозицій.  

Засіб «Аргомол» застосовують почергово з будь-яким лужним 

мийно-дезінфікуючим засобом (згідно інструкції виробника) для 

санітарної обробки доїльного обладнання, який зареєстрований в Україні 

згідно чинного законодавства.  

Результатами досліджень встановлено, що застосування для 

санітарної обробки 0,5-відсоткового робочого розчину кислотного засобу 



123 

«Аргомол» у поєднанні з лужним мийно-дезінфікуючим засобом 

«Dezynfekant A» забезпечувало зменшення мікробного обсіменіння у 

змивах з доїльних апаратів, в середньому, в 430 разів (р <0,05) і становило 

127 КУО/см3. Така санітарна обробка відповідає встановленому 

мікробіологічному нормативу чистоти для доїльного устаткування – до 500 

КУО/см3 у змиві. При цьому за даної санітарної обробки доїльних апаратів 

мікробне обсіменіння молока свіжовидоєного становило 22,7±1,1 тис. 

КУО/см3. Свіжовидоєне молоко з таким початковим мікробним 

обсіменінням реально доставити на молокопереробне підприємство екстра 

ґатунком за умови охолодження до температури 4±1 °С і перетримки в 

охолодженому стані на фермі не довше 24 год. 

Використання 0,5-відсоткового робочого розчину кислотного мийно-

дезінфікуючого засобу «Аргомол» у поєднанні з лужним мийно-

дезінфікуючим засобом «Dezynfekant A» забезпечувало зменшення 

мікробного обсіменіння у змивах з доїльної установки АДМ-8 у 205–847 

разів (р<0,05), що в середньому становило 122,2±5,7 КУО/см3. За такої 

чистоти обладнання мікробне обсіменіння свіжовидоєного молока 

становило 24,1±1,3 тис. КУО/см3, що відповідає екстра ґатунку згідно з 

ДСТУ 3662-2018 (≤ 100 тис. КУО/см3). Після візуального огляду 

внутрішніх поверхонь доїльної установки, виявлено, що застосування 

кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» у концентрації 0,5 % 

протягом 20 хв сприяло повному видаленню молочного каменю.  

Річний економічний ефект за використання для санітарної обробки 

молочного обладнання 0,5-відсоткового розчину «Аргомол» у фермі 

господарства на 100 голів лактуючих корів становить 4380,00 грн завдяки 

меншій вартості засобу, і 474380,00 грн від покращення ґатунку 

одержаного молока. Загальний річний економічний ефект – 478760,00 грн. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та запропоновано 

нове вирішення наукового завдання щодо обґрунтування рецептури та 

розроблення нового кислотного мийно-дезінфікуючого засобу для 

молочного обладнання ‒ «Аргомол». Доведено ефективність його 

застосування, експериментально визначено оптимальні концентрації 

засобу та ефективну експозицію для проведення санітарної обробки різних 

типів доїльних апаратів і установок, охолоджувачів молока та цистерн 

молоковозів. 

1. Для санітарної обробки молочного обладнання на теренах України 

використовується 47 зареєстрованих ветеринарних препаратів, станом на 

01.01.2015 року. Основними діючими речовинами засобів є кисневмісні, 

хлорвмісні, четвертинні амонієві, гуанідинові, лужні сполуки, нанорозчини 

срібла, йодовмісні, альдегідні, кислотні, спиртові речовини та їх 

поєднання. Частка імпортних засобів переважає на ринку і становить 

майже 60 %, водночас частка вітчизняних препаратів є нижчою і складає, 

відповідно, близько 40 %. 

2. Використання поширених лужних та кислотних мийно-

дезінфікуючих засобів («Hyprochlor», «Hypracid», «Dezynfekant A», «Acid 

XD», «Вімол», «Дімол», «Біолайт СТ») для санітарної обробки молочного 

обладнання у фермах господарств ТОВ «Авангард-Д», ПП «Вересень», 

ТОВ «ЮгАгроСервіс», СТОВ «Петродолинське» Одеської області за 

мікробіологічними показниками (ДСТУ 3662:2018) не забезпечило 

отримання молока-сировини ґатунку екстра. 

3. Виробникам молока-сировини в Україні створено новий 

кислотний мийно-дезінфікуючий засіб «Аргомол» для ефективної 

санітарної обробки молочного обладнання. Склад засобу: молочна кислота 

– 20 %; бензалконію хлорид – 10 %; полігексаметиленгуанідину 
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гідрохлорид – 5 %; колоїдний розчин срібла – 0,2 %; інгібітор корозії – 3 

%; дистильована вода до 100 %.  

4. «Аргомол» за температури 20 і 50 °С добре розчиняється у воді. 

Робочий 0,5-відсотковий розчин препарату проявляє добрий мийний 

ефект. Величина pH 0,5-відсоткового робочого розчину засобу становить 

1,97±0,02, поверхневий натяг – 61,52±0,74 мН/м, піноутворювальна 

здатність – 11,4±0,4 %, стійкість піни – 16,7±1,4 %, а розчинність кальцію 

ортофосфату – 2,61±0,04 г, що відповідає вимогам до кислотних мийно-

дезінфікуючих засобів. Розчин «Аргомолу» у концентрації 0,5 % проявляє 

незначну корозійну дію: для оцинкованого заліза показник не перевищує 

2,0 г/м2-рік, для нержавіючої сталі ‒ не більше 0,5 г/м2-рік, для алюмінію ‒ 

не більше 1,8 г/м2-рік. Видовження дійкової гуми за впливу розчину засобу 

у концентрації 0,5 % становило 11,8±0,3 мм.  

5. Кислотний мийно-дезінфікуючий засіб «Аргомол» у 0,5 % 

концентрації за експозиції 5–15 хв проявляє бактерицидну дію щодо тест-

культур мікроорганізмів S. aureus, E. coli, P. aeruginosa.  

6.  Засіб «Аргомол» належить до 4 класу токсичності. Робочий 

розчин засобу не має вираженої подразнюючої, шкірно-резорбтивної, 

сенсибілізуючої та кумулюючої дії. DL50 засобу за умов 

внутрішньошлункового введення для білих мишей становить 4250 мг/кг, а 

DL50 0,5-відсоткового розчину є більшою за 11000 мг/кг маси тіла. Засіб 

«Аргомол» у концентраціях 0,02–0,5 % за експозиції 1–15 хв не проявляє 

вираженої токсичної дії на інфузорії Tetrahymena pyriformis.  

7. Для санітарної обробки різних типів молочного обладнання 

розроблено ефективні та безпечні режими застосування засобу: за 

температури розчинів 65±5 °С – 0,5-відсотковий розчин за експозиції 

5 хв – для санітарної обробки переносних доїльних апаратів; за експозиції 

20 хв – для санітарної обробки доїльних установок з молокопроводом; за 

експозиції 10 хв – для санітарної обробки охолоджувачів молока та 

цистерн молоковозів. 
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8. Застосування для санітарної обробки 0,5-відсоткового робочого 

розчину кислотного засобу «Аргомол» у поєднанні з лужним мийно-

дезінфікуючим засобом забезпечувало зменшення мікробного обсіменіння 

у змивах з доїльних апаратів, в середньому, в 430 разів (р<0,05) і становило 

127 КУО/см3. Така санітарна обробка відповідає встановленому 

мікробіологічному нормативу чистоти для доїльного устаткування – 

до 500 КУО/см3 у змиві. 

9. Загальний річний економічний ефект від використання 

виробниками молока-сировини для санітарної обробки молочного 

обладнання кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» у фермах 

із поголів’ям 100 лактуючих корів становить 478760,00 грн. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

1. Рекомендуємо вітчизняний кислотний мийно-дезінфікуючий засіб 

«Аргомол» (патент на корисну модель № 104955; ТУУ 24.2-05510830-

003:2016) виробникам молока-сировини в Україні для санітарної обробки 

молочного обладнання на молочних фермах різних форм господарювання 

згідно з розробленими режимами його застосування. 

2. Для виробництва безпечного і якісного молока-сировини (ДСТУ 

3662:2018) рекомендуємо застосовувати розроблений засіб згідно з 

науково-практичними рекомендаціями «Застосування мийно-

дезінфікуючого засобу «Аргомол» у молочному тваринництві» (розглянуто 

та рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, протокол № 3 від 

28.10.2020 р.). 
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