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Optymizacja zawartości wilgotności w maśle przy pomocy potokowych 
analizatorów wilgotności  AC-113-K20M 

 

W procesach technologicznych przy produkcji masła śmietankowego parametrem 
podstawowym, określającym jakość gotowego produktu oraz stopień wykorzystania pierwotnego 
surowca, przy optymalnym poziomie wydajności urządzeń produkcyjnych i nakładów 
energetycznych, jest zawartość wilgoci w gotowym produkcie. Wysoka wydajność nowoczesnych 
linii produkcyjnych masła śmietankowego, w połączeniu ze wzrostem produkcji ww. produktu, 
wytwarzanego poprzez ciągłe ubijanie śmietany, zmuszają do stałego podwyższania jakości 
stabilizacji wilgotności masła w potoku technologicznym.  

Wskaźniki jakości masła śmietankowego, a w szczególności, zapewnienie zawartości 
wilgoci na odpowiednim poziomie, określa się stabilnością parametrów fizyko-chemicznych 
surowca, utrzymanie których obecnie jest utrudnione ze względu na zmniejszenie liczby dużych 
farm mlecznych, producentów mleka. 
Różnica parametrów fizyko-chemicznych śmietany może powodować odchylenie wilgotności 
gotowego produktu do 4%. 

Obecnie istniejące sposoby stabilizacji wilgotności, zwykle sprowadzają się do bieżącego 
sterowania przez operatora, przy pomocy opcji maselnicy - dopływ składnika normalizującego oraz 
zmiana prędkości obrotowej zmaślarki, a w niektórych przypadkach i zmiana prędkości obrotowej 
ślimaków urządzenia do oddzielania maślanki. Bieżące informacje o wilgotności gotowego 
produktu operator otrzymuje na podstawie wyników badań laboratoryjnych, jednak czas trwania 
badań laboratoryjnych wynosi około 20 minut, co jest zbyt długo dla sterowania na bieżąco. 
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Doświadczenie eksploatacji maselnicy ciągłego działania (MCD) pokazuje, że przy 

bieżącym sterowaniu, w celu zapewnienia właściwego poziomu zawartości wilgoci, często odbywa 
się  zaniżanie poziomu wilgoci w maśle, które w porównaniu do określonej przez normę wartości 
może osiągać 1,5. 

W chwili obecnej, wszystkie czynności, związane ze stabilizacją wilgotności polegają na 
subiektywnych działaniach operatora, który poprzez zmianę prędkości obrotowej zmaślarki, oraz 
wprowadzenie składnika normalizującego tylko w trybie zwiększenia wilgotności i w granicach, 
określonych instrukcjami technologicznymi. 

Zastosowanie mierników wilgotności, wbudowanych w proces technologiczny produkcji 
masła, i dokonujących pomiaru wilgotności masła w czasie rzeczywistym, pozwala zoptymalizować 
proces wytwarzania masła i w sposób znaczący zwiększyć rentowność produkcji poprzez 
zwiększenie stopnia wykorzystania surowców. 

 
POTOKOWY MIERNIK WILGOTNOŚCI  

 Przeznaczony do pomiaru wilgotności masła zwierzęcego. Zakres pomiaru wilgotności: od 10 do 
35% . Czułość – 0,1%. Urządzenie można łatwo zintegrować z nowoczesnymi systemami 
zarządzania produkcją, na jego podstawie można również zbudować system automatycznego  

kontroli pracy  maselnicy ciągłego działania (MCD). 
Budowa urządzenia umożliwia łatwy i szybki demontaż 
oraz instalację urządzenia pod czas serwisowania 
maszyny – mycia, konserwacji itd. Urządzenie instaluje 
się w wytłaczarce przy wyjściu z maszyny maślarskiej 
 
Urządzenie jest mikrofalowym miernikiem wilgotności, 
zbudowanym na podstawie techniki milimetrowego 
zakresu fal, co zapewnia niezmiernie małą czułość 
urządzenia na temperaturę substancji oraz zawartość 

soli. Zasada działania miernika wilgotności polega 
na pomiarze wielkości wchłaniania energii 
mikrofalowej przez wilgotną substancję oraz 
przetworzenia tej wielkości w kod cyfrowy z 
zastosowaniem nowoczesnej techniki 
mikroprocesorowej 

 
Miernik wilgotności zapewnia automatyczne korygowanie wyników pomiaru w zależności od 
zachodzących w substancji zmian temperaturowych. Urządzenie jest wyposażone w wyjście 
analogowe 4-20 mA oraz linię łączności z komputerem RS 485. Jest wykonane z materiałów, 
dopuszczonych do zastosowania w przemyśle spożywczym. 
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Dostarczany zestaw urządzenia zawiera oprogramowanie 
umożliwiające gromadzenie danych i wyświetlania wartości wilgotności w 
skali czasu rzeczywistego, co pozwala rejestrować dane komputerowo, 
obserwować, przechowywać i drukować informację dotyczące wilgotności z 
dowolnego okresu czasowego. 

 

Przykłady montażu czujników sensorycznych na wytłaczarkach: 

 

 
Podstawowe parametry techniczne 

 

Parametr wartość  

Zakres pomiaru wilgotności, %  od 10 do 32 

Błąd pomiaru wilgotności 
 

nie więcej niż  0,5%,   

temperatura kontrolowanego materiału, °С  od +5 do +25 

Wyjście analogowe  mA, 4-20 

Czas ustalenia trybu pracy, minuty nie więcej niż  20 

Tryb pracy ciągły 

Miernik wilgotności działa przy wahaniu napięcia zasilania 220 (+22…–33) 50 Gc  

łączność z komputerem RS485 
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Układ na zmaślarce  МС9 
SIMON FRERES Zakres 
wilgotności 15-27%,  
odchylenie 
średniokwadratowe 0,21%. 
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