
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ДОЇЛЬНИХ УСТАНОВОК 

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 1 

МЕТА РОБОТИ – засвоїти наступні технологічні розрахунки: 

продуктивності праці операторів; кількості доїльних апаратів, що 

обслуговує оператор; кількості операторів, необхідних для 

обслуговування доїльної установки; продуктивності доїльної 

установки (за кількістю корів, молока); продуктивність доїльної 

установки для доїння в доїльних залах. 

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

1.1 Завдання для самостійної підготовки  
Вивчити: 

- типи і оцінка доїльних установок [1, с. 616...620; 2, с. 

216…220]. 

Скласти звіт по роботі: 

- номер, найменування та мета роботи; 

- класифікація доїльних установок. 

 

1.2 Питання для самопідготовки 

1.2.1  Які доїльні установки застосовуються для доїння в 

стійлах? 

1.2.2 Які доїльні установки застосовуються для доїння в 

доїльних залах? 

1.2.3 Які доїльні установки застосовуються для доїння в літніх 

таборах? 

1.2.4 Які доїльні установки застосовують при привязному та 

безприв’язному утриманні корів? 

 

1.3 Рекомендована література 

1. Ревенко І.І. Машини та обладнання для тваринництва: 

підручник / І.І. Ревенко, М.В. Брагінець, В.І. Ребенко. – К.: Кондор, 

2009. – 730 с. 

2. Механізація виробництва продукції тваринництва /І.І. 

Ревенко, Г.М. Кукта, В.М. Манько та ін..; За ред. І.І. Ревенка. – К.: 

Урожай, 1994 -264с. 

 

 



2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

2.1 Програма робіт 

2.1.1 Ознайомитися з: 

- методикою технологічного розрахунку доїльних установок. 

2.1.2 Провести  розрахунки згідно отриманих вихідних даних по 

п.2.3 

Скласти звіт та захистити роботу. 

 

2.2 Оснащення робочого місця 

2.2.1 Доїльні установки УДА-16, АДМ-8А, УДС-3Б. 

2.2.2Методичні вказівки до практичної роботи №1. 

2.2.3 Інструкція з охорони праці на робочому місці. 

2.2.4 Література, наочні стенди, макети. 

 

2.3 Теоретичні відомості  

Технологія машинного доїння корів розробляється на основі 

зоотехнічних вимог, які складаються як  до технологічного 

обладнання так і для технологічного процесу доїння. Застосування 

типу доїльної установки залежить від таких чинників, як технологія 

утримання тварин, продуктивність молочного стада, економічні 

обґрунтування. 

При прив'язному утриманні корів застосовуються доїльні 

установки АД-100Б, ДАС-2В з доїнням в індивідуальні доїльні відра, а 

також установки типу АДМ-8, УДМ-100, УДМ-200 з доїнням у 

молокопровід і безпосереднім очищенням та охолодженням молока. 

Установки цих типів монтуються безпосередньо в стійлах. 

При безприв'язному утриманні тварин доїння здійснюється в 

доїльних залах, де  використовуються доїльні установки типу 

"Тандем" (УДТ-6, УДА-8А), "Ялинка" (УДЕ-8, УДА-16А), а також 

"Карусель"(УДА-100). Дані типи доїльних установок можна 

використовувати і при прив'язному утриманні для середніх і великих 

промислових комплексів. 

У літніх таборах застосовуються пересувні доїльні установки 

УДС-ЗА, УДС-ЗБ, УДЛ-Ф-12. 

Доїння корів здійснюється періодично 2-3 рази на добу залежно 

від прийнятого розпорядку дня. 



Процес машинного доїння на всіх типах доїльних установок 

здійснюється згідно правил, які передбачають виконання комплексу 

підготовчих і заключних операцій, що викликають рефлекс 

молоковіддачі і забезпечують виведення молока. Перед надяганням і 

зніманням доїльних стаканів необхідно проводити підготовчо-

заключні операції, до яких входять: масаж вимені з підмиванням його 

теплою водою (40-42°С); витирання вимені; надівання доїльних 

стаканів; машинне додоювання (однією рукою відтягують за колектор 

доїльні стакані вниз і вперед, іншою масажують частини вимені 

протягом 25-30 с); зняття доїльних стаканів. 

Тривалість машинного доїння корови залежить від її 

продуктивності та інтенсивності молоковіддачі і може становити від 3 

до 7 хвилин, а для високопродуктивних із середньорічним надоєм  до 

7000 кг,  більше 7 хвилин. 

Для організації процесу машинного доїння корів  необхідно 

обґрунтувати кількість доїльних апаратів, з якими одночасно може 

працювати оператор, визначити кількість установок та їх 

продуктивність, розробити графік погодження технологічних 

операцій та послідовності доїння корів оператором машинного доїння. 

Робота виконується за вихідними даними з таблиці 1. 

 

Таблиця 1 - Завдання до розрахунків 

 

Показники 
ВАРІАНТИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тип доїльної 

установки 

АД-

100А 

АДМ-8 

АД-100Б 

УДС-3Б 

ДАС-2Б 

УДА-8А 

АД-100А 

УДА-16А 

ДАС-2В 

УДС-3А 

АД-100Б 

АДМ-8 

АД-100А 

УДА-8А 

ДАС-2Б 

УДА-16А 

 Поголів’я, 

корів 
200 400 600 800 1000 600 200 400 

 Кратність 

доїння,  Кр 
2 3 2 3 3 3 3 2 

Середньоріч 

ний надій від 

корови, 
срQ , 

кг 

4000 4100 4200 4500 4800 5000 4400 4700 

 



2.3.1 Кількість доїльних апаратів
адn .

 ,од., що може 

обслуговувати оператор машинного доїння при доїнні в доїльне відро 

або у молокопровід  визначається за формулою 
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де 
мt  - середній час машинного доїння корови заданої групи, 

хв.(залежить від продуктивності корови, 

інтенсивності молоковіддачі та є випадковою 

величиною і характеризується 

середньоквадратичним відхиленням) 

зпt .
- тривалість підготовчо-заключних операцій при доїнні 

однієї корови, хв. (Додаток А, табл.А1) 

Кількість доїльних апаратів, що обслуговує оператор 

машинного доїння при роботі на доїльних установках для доїння в 

доїльних залах регламентується ії технічною характеристикою. 

 

2.3.2 Продуктивність праці оператора машинного доїння 
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де 
пК  - коефіцієнт завантаження оператора машинного доїння. 

Коефіцієнт
пК  розраховується за формулою 
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де дt - тривалість доїння однієї корови, хв. 

..зпмд ttt  ,    (4) 

зt  - тривалість заключних операцій, хв. (Додаток А, табл.1) 

 



2.3.3 Кількість операторів
опN  для обслуговування доїльної 

установки визначається за формулою 
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де 
устM - поголів'я корів, що обслуговує одна установка, гол.; 

дT  - тривалість одного доїння усіх корів на фермі, год.  

Доцільна тривалість одного доїння не більше 3-4 годин в 

доїльному залі і від 2 до 2,5 годин в стійлах корівника і літніх таборах 

[4]. 

Для доїльних залів приймають кількість операторів машинного 

доїння відповідно до технічної характеристики доїльної установки. 

2.3.4 Технічна продуктивність доїльної установки
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Загальна кількість доїльних апаратів може перевищувати 

кількість доїльних апаратів, якими комплектується доїльна установка 

для доїння в стійлах. 

2.3.5 Продуктивність доїльної установки в молокопровід  

мдW . , кг/год., визначається за формулою 
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де 
срQ - середньорічний надій на корову, кг; 

еK  - коефіцієнт, який враховує сезонність виробництва 

молока, приймається еK =1,2... 1,3; 

pK  - кратність доїння. 



2.3.6 Продуктивність доїльної установкиу разі доїння в 

доїльних залах 
удW .

, корів/год., визначається за формулою 
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де
an  - кількість доїльних апаратів , з якими одночасно працює 

оператор. (Додаток Б, табл.Б1) 

При доїнні у стійлах кількість доїльних установок 

регламентується технічною характеристикою корівників і доїльних 

установок. 

  

2.4 Після виконання роботи, студент складає звіт, який 

вміщує наступні дані: 

1 Номер, найменування та мета роботи. 

2 Класифікація доїльних установок. 

3 Вихідні дані для розрахунку. 

4 Технологічні розрахунки доїльних установок по п.2.3. 

5 Висновки по роботі. 

Пункти 1,2  студент виконує самостійно, як підготовку до 

практичних занять. 

 

2.5 Контрольні запитання 

2.5.1 Що характеризує коефіцієнт завантаження оператора 

машинного доїння? 

2.5.2 Які чинники впливають на кількість доїльних апаратів на 

одного оператора при прив’язному утриманні? 

2.5.3 За рахунок чого можна підвищити технічну продуктивність 

доїльної установки? 

2.5.4 Тривалість машинного доїння корів. 

2.5.5 Які операції машинного доїння відносять до заключних? 

2.5.6 Які операції машинного доїння відносять до підготовчих? 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 

 

Вакуум-насос, електродвигун (двигун) і розподільний щит 

розміщуються в спеціальному приміщенні. Розміщувати яке-небудь 

інше устаткування в цьому приміщенні забороняється. 

При монтажі установок : 

а) шківи насоса і електродвигуна з приводним ременем мають 

бути звернені до стіни і закриті обгороджуванням; 

б) корпуси електродвигунів заземляють; 

в) рубильники і запобіжники мають бути закритого типу; 

г) при прокладенні трубопроводу усередині корівника відстань 

між трубами і електропроводами допускається не менше 10 см; 

д) вакуумні трубопроводи з'єднуються з вакуумним насосом 

струмонепровідним патрубком завдовжки не менше 1 м 

При роботі доїльних установок і машин по переробці молока 

забороняється проводити технічне обслуговування і усувати в них які-

небудь несправності. 

Для проведення цієї роботи рубильник необхідно вимкнути і 

повісити трафарет "Не вмикати! Працюють люди". 

Під час випробування системи молоковакуумпроводу на 

герметичність корів з корівника необхідно виводити. 

Під час під'єднання трубопроводу гарячої води до 

молоковакуупроводу для промивання системи крани мають бути 

закриті, шланги надійно вдягнені на кінці патрубків 

молоковакуумпровода. 

Експлуатувати молоковакуумпровід в системі окремих скляних 

труб з вадами (тріщини, сколи скла) забороняється. 

Забороняється зберігати в машинному відділенні гас, бензин і 

інші легкозаймисті речовини. 

Для полегшення праці доярок на фермах необхідно мати 

пристосування для транспортування і підйому фляг. 

При застосуванні двигунів внутрішнього згорання для приводу 

доїльних установок і машин необхідно забезпечити виведення 

відпрацьованих газів з приміщення (вихлопна труба двигуна 

виводиться з приміщення). Це приміщення має бути обладнане 

механічною припливно-витяжною вентиляцією. 



Охолоджувальні (для молока) резервуари (місткості) повинні 

мати загальну міцну кришку з отворами для установки бідонів, 

закріплену на петлях із замком. 

Занурення і виїмка бідонів виробляються спеціально 

обладнаними для цієї мети підйомними пристосуваннями. 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток А 

Таблиця А1 - Середні затрати часу оператора на ручні та машинно-

ручні операції при доїнні однієї корови 

В секундах  

НАЗВА 

ОПЕРАЦІЇ 

Варіант доїння, тип доїльної установки 

Для доїння 

в переносні 

відра 

АД-100А 

ДАС-2Б 

Для 

доїння в 

молоко-

провід 

АДМ-8А 

УДМ-100 

З індивідуальними 

станками типу 
З групо-

вими 

станками 

типу 

«Ялинка» 

УДС-3А 

(3Б) 
«Тандем» 

Впускання корови 

у станок 
  20 22 14 

Підмивання, 

витирання і масаж 

вим’я, здоювання 

молока 

32 32 25 24 24 

Надівання 

доїльних стаканів 
18 21 15 9 9 

Машинне 

додоювання 
22 22 22 22 22 

Зняття доїльних 

стаканів  
7 8 6 4 4 

Перенесення 

доїльного апарату  
10 10    

Зливання молока в 

бідони 
42     

Перехід від однієї 

корови до іншої 
18 18 8 5 2 

Перенесення відра 

з водою і заміна 

води 

40 40    

Випускання корів  

з станка  
  10 8 8 

 

 

 

 

 



Додаток Б 

Таблиця Б1 – Технічні характеристики доїльних установок 

Показники 

Тип, марка доїльної установки 

З переносними відрами 
З молоко-

проводом 
„Тан 

дем” 

ДА-

8А 

„Ялин 

ка” 

УДА-

16А 

З 

прохідни

ми 

станками 

АД-

100А 

АД-

100Б 

ДАС-

2Б 

ДАС-

2В 

АДМ

-8А-1 

АДМ-

8А-2 

УДС

-3А 

УДС

-3Б 

Поголів’я, гол. 100 100 100 100 100 200 200 200 100 100 

Кількість операторів 4 4 4 3-4 2 4 1 1 2 2 

Кількість апаратів, з 

якими працює 

оператор 

2 2 2 3-2 3 3 8 16 4 4 

Продуктивність 

праці оператора, 

кор./год. 

15 15 15 14-15 28 28 63 73 25 25 

 



 


