
ПРОЕКТУВАННЯ ПОТОКОВОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ 

ДОЇННЯ КОРІВ 

Методичні вказівки до практичної роботи № 5 

МЕТА РОБОТИ – вміти розробити загальну технологічну схе-

му лінії доїння корів, підібрати необхідне технологічне обладнання та 

визначити його кількість. 

 

1 ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

 

1.1 Завдання для самостійної підготовки до роботи 

 

Вивчити: 

1.1.1 Зоотехнічні вимоги до машинного доїння корів [1,2]. 

1.1.2 Умови вибору варіанту та засобів машинного доїння корів 

[2]. 

 

1.2 Питання для самостійної підготовки 

 

1.2.1 Зоотехнічні вимоги до процесу машинного доїння корів.  

1.2.2 Які підготовчі операції необхідно виконати для повноцін-

ної молоковіддачі? 

1.2.3 Які показники свідчать про закінчення молоковіддачі? 

1.2.4 Чим шкідливе для корів явище «сухого» доїння? 

1.2.5 Які фактори впливають на вибір варіанту доїння корів? 

1.2.6 Варіанти і засоби машинного доїння при прив’язному 

утриманні корів. 

1.2.7 Варіанти і засоби машинного доїння при безприв’язному 

утриманні корів. 

 

1.3 Рекомендована література 

 

1. Проектування механізованих технологічних процесів тварин-

ницьких підприємств / І.І.Ревенко, В.Д.Роговий, В.І.Кравчук та ін.; За 

ред. І.І. Ревенка. – К.: Урожай, 1999. – 190 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. 

– 264 с.  
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2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

2.1 Програма роботи 

2.1.1 Розробити технологічну схему лінії.  

2.1.2 Визначити продуктивність технологічної лінії. 

2.1.3 Вибрати машини і обладнання для лінії та визначити необ-

хідну його кількість. 

 

2.2 Теоретичні відомості 

Машинне доїння істотно полегшує і підвищує продуктивність 

праці тваринників, створює передумови для одержання високосорт-

ного молока, особливо при доїнні в молокопровід.  

Ефективне й без шкідливих наслідків доїння можливе тільки 

при дотриманні технології, що виходить із фізіологічних особливос-

тей молоковіддачі тварин. Ця технологія може включати ручні, ма-

шинно-ручні й машинні операції, співвідношення яких залежить від 

вибору технічного обладнання та організації процесу доїння. 

Відповідно до зоотехнічних вимог технологічного процесу не-

обхідно: 

- доїння проводити в одні й ті ж години, дотримуючись встанов-

леної черговості обслуговування окремих груп тварин та режимів ро-

боти доїльної апаратури (рівень вакууму, частота пульсацій, тип дої-

льного апарата). Такий підхід виробляє умовний рефлекс і сприяє мо-

локовіддачі; 

- при доїнні в стійлах корів слід підняти за годину до цього, 

прибрати гній, замінити підстилку і провітрити приміщення, тобто 

створити передумови одержання високоякісного молока без сторон-

нього запаху; 

- у разі доїння в спеціальних залах тварин слід направляти на 

переддоїльні майданчики із таким розрахунком, щоб час перебування 

на них не перевищував 20 хвилин; 

- перед доїнням перевірити справність доїльних апаратів, рівень 

вакууму, частоту пульсацій, підігріти доїльні стакани у воді при тем-

пературі 48
0
С; 

- щоб викликати повноцінний рефлекс молоковіддачі, слід під-

готувати вим’я протягом 40…60 с, тобто обмити його теплою 

(40…45
0
С) водою, зняти вологу чистим рушником чи салфеткою, 

зробити попередній масаж, здоїти в спеціальну кружку по 2 або 3 ців-

ки молока з кожної дійки для зменшення його бактеріологічного за-

бруднення та контролю стану вим’я; 
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- доїльні стакани встановлювати на дійки лише після припус-

кання молока, не допускаючи при цьому підсмоктування повітря у 

піддійкові камери (шляхом перегинання молочних трубок до одяган-

ня стаканів на дійки); 

- здійснювати контроль за процесами машинного доїння та мо-

локовіддачі, своєчасно визначити закінчення останньої (момент, з 

якого потік молока становитиме менше 200…225 г/хв.) і не допускати 

холостої роботи доїльного апарата, коли молоко з дійок не надходить 

у стакани (явище «сухого» доїння), що є основною причиною захво-

рювання тварин на мастит; 

- тривалість машинного додоювання (із моменту, коли інтенсив-

ність молоковіддачі знижується до 400 г/хв.) не повинна перевищува-

ти 30 с і виконується одночасно із заключним масажем вим’я; 

- закінчувати доїння після повної молоковіддачі, знімаючи дої-

льні стакани при виділенні молока з дійок дрібними краплями, після 

цього відкрити на кілька секунд клапан колектора, щоб забезпечити 

відсмоктування залишків молока з доїльного апарата. 

Порушення наведених правил супроводжується недобором мо-

лока, захворюванням корів на мастит. За технологією машинного до-

їння всі операції потрібно виконувати і виконувати якісно, оскільки 

будь-які порушення спричиняють технологічні збитки. 

Крім забезпечення зоотехнічних вимог щодо процесу доїння, 

установки повинні: 

- сприяти стимуляції молоковіддачі і повному видаленню моло-

ка з вимені без ручного додоювання; 

- мати засоби автоматичного дотримання заданого рівня вакуу-

мметричного тиску в робочій системі, а також можливість регулю-

вання частоти пульсацій доїльних апаратів; 

- не спричиняти під час доїння небезпечних дій стосовно тварин 

і обслуговуючого персоналу; 

- не створювати під час роботи надмірного шуму; 

- відзначатися простотою в обслуговуванні, високою експлуата-

ційною надійністю та довговічністю. 

Залежно від способу утримання корів, їх продуктивності, розмі-

рів ферми та екологічних особливостей господарства для кожної фе-

рми вибирають відповідно технологію та організаційну схему ма-

шинного доїння, а на їх основі – доїльне обладнання певного типу. 

Якщо спосіб утримання прив’язний, стійлово-пасовищний або 

стійлово-табірний, віддають перевагу доїнню корів у стійлах, при 

якому молоко збирається у переносні відра або молокопровід і за до-
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помогою останнього транспортується на первинну обробку і тимча-

сове зберігання. При цьому способі доїння відсутні операції по пере-

міщенню корів до місць доїння, більше уваги можна приділити інди-

відуальному догляду за тваринами. 

При доїнні молока в переносні відра потрібно мати найпрості-

ший набір технічних засобів, але у цього варіанта найбільші затрати 

праці через ручні операції при переміщенні доїльних апаратів уздовж 

фронту доїння і транспортуванні молока до молочної. Технологія до-

їння у відра може бути рекомендована для нетипових приміщень, не-

великих ферм із низьким рівнем механізації, а також у випадку над-

лишку трудових ресурсів. 

Доїння в стійлах у молокопровід забезпечує поліпшення якості 

молока і підвищення продуктивності праці за рахунок відсутності ру-

чних операцій при транспортуванні молока. Проте значна довжина 

молокопроводів потребує додаткових матеріальних витрат і усклад-

нення технічного обслуговування. Такий варіант застосовують на ме-

ханізованих фермах, забудованих типовими приміщеннями з молоч-

ними відділеннями й обладнаних опаленням, вентиляцією та каналі-

зацією. 

Доїння на доїльних майданчиках і в залах найчастіше застосо-

вують при безприв’язному способі утримання. Ця технологія придат-

на також у разі використання автоматичних прив’язей - відв’язей. 

Особливістю даної технології доїння є обмежене переміщення опера-

тора машинного доїння і рух тварин на доїння безперервним потоком 

або групами у рухомі чи стаціонарні групові або індивідуальні доїль-

ні станки. 

Доїння на доїльних майданчиках і в залах можна рекомендувати 

для великих молочнотоварних комплексів із потоковою технологією 

виробництва молока. 

За такої технології відсутні операції по перенесенню доїльних 

апаратів і транспортуванню молока. Раціональна організація праці і 

вузька спеціалізація, а при застосуванні маніпуляторів доїння – авто-

матизація процесу дозволяють досягти найвищої продуктивності 

праці оператора. У свою чергу, зростають витрати на формування од-

норідних технологічних груп корів і ускладнюється індивідуальний 

контроль за тваринами. 

Використання доїльних установок зі стаціонарними індивідуа-

льними, послідовно розміщеними станками типу «Тандем» із боко-

вим входом забезпечує організацію індивідуального доїння, що зни-

жує вимоги до формування однорідних груп тварин. 
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Доїльні установки зі станками типу «Ялинка» відрізняються від 

попередніх тим, що мають групові станки, розміщенні по обидва боки 

траншеї. Станки обладнані вхідними і вихідними дверми, через які 

впускають і випускають тварин групами по 8 або 16 корів. Ця особ-

ливість висуває додаткові вимоги щодо формування однотипних груп 

тварин, але сприяє підвищенню продуктивності праці операторів до-

їння. 

Доїльні установки конвеєрного типу мають рухому платформу, 

на якій розміщені доїльні станки. На вході до конвеєра є обладнання 

для санітарної обробки вим’я. 

При стійлово-пасовищному способі утримання корів у більшості 

випадків недоцільно переганяти тварин на доїння в стаціонарні дої-

льні зали чи приміщення, оскільки це значно впливає на продуктив-

ність. У таких випадках тварин доять безпосередньо на пасовищах. 

Крім того, режим випасання на багаторічних культурних пасо-

вищах передбачає зміну місцезнаходження літнього табору, який у 

більшості випадків важко електрифікувати від електромережі. Ці 

особливості вимагають застосування для доїння корів пересувних 

установок з автономним енергозабезпеченням. 

Під час доїння корів у доїльних залах і на майданчиках тварини 

знаходяться в доїльних станках (стаціонарних чи пересувних). Стан-

ки обладнанні доїльними апаратами та іншими засобами для контро-

лю і керування процесом доїння та обслуговування тварин. Така тех-

нологія забезпечує скорочення тривалості технологічних операцій за-

вдяки їх механізації та автоматизації і підвищення якості виконання 

при подальшій спеціалізації праці операторів. 

Сучасне доїльне обладнання складається з уніфікованих базових 

агрегатів (вакуумна установка, доїльна апаратура, очисники та охо-

лодники молока, пристрій для циркуляційного промивання тощо). Рі-

вень уніфікації установок для доїння корів у стійлах у загальний мо-

локопровід з установками доїльних залів досягає 70…80%. Відрізня-

ються вони переважно за кількісним складом базових елементів, ор-

ганізацією процесу доїння, а, отже, і техніко-економічними показни-

ками. 

На раціональний вибір варіанта доїння значний вплив має про-

дуктивність корів та їх концентрація на фермі. Затрати (матеріальні, 

трудові, економічні), пов’язані із процесом доїння, формуються із 

двох складових. У першу чергу, це витрати на саме доїння корів і, 

крім того, на технічне обслуговування доїльної апаратури та молоч-

ного обладнання. Друга частина витрат суттєво зростає в міру техніч-
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ного ускладнення доїльної установки. Тому технічно складне доїльне 

обладнання доцільно застосовувати в умовах високопродуктивного 

стада корів і при достатній їх кількості на кожну доїльну установку. 

На малопродуктивних фермах слід віддавати перевагу доїнню корів у 

стійлах у переносні відра. Для ефективного застосування доїльних 

установок із молокопроводом річна продуктивність корів повинна 

бути не менше 2800…3000 кг на одну голову, а для варіантів з авто-

матизованими конвеєрними доїльними лініями – 5000…6000 кг. 

 

2.3 Оснащення робочого місця   

 

Методичні вказівки до даної роботи з розрахунку один екземп-

ляр на двох студентів. 

 

2.4 Вихідні дані до виконання роботи 

 

Робота виконується за вихідними даними з таблиці 1.  

Таблиця 1 - Завдання до розрахунків 

Показник 
Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Виробничий 

напрям ферми 
Молочно - товарний 

2 Поголів’я, 

гол. 

100 200 300 400 800 1000 1200 1400 

3 Спосіб утри-

мання корів 
Прив’язний Безприв’язний 

4 Тривалість 

однократного 

доїння корів, 

год. 

1,0 1,2 1,3 1,5 1,5 1,7 1,8 2,0 

5 Добовий на-

дій на одну ко-

рову, кг 

10 12 15 13 15 20 18 17 

6 Кратність ви-

везення молока 

з ферми 

1 2 2 3 2 2 3 3 

7 Місткість од-

ного корівника, 

гол. 

100 200 100 200 400 200 400 200 
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2.5 Рекомендації щодо виконання роботи й оформлення звіту  

 

Виконати розрахунки за одним з варіантів завдання у наступній 

послідовності. 

 

2.5.1 Технологічна схема лінії розробляється по заданому варіа-

нту завдання залежно від способу утримання корів на фермі. Основ-

ними операціями, передбаченими технологією доїння є перевірка те-

хнічного стану доїльної апаратури; в холодну пору року підігрівання 

доїльних апаратів у гарячій воді; обмивання вимені теплою 

(40…45
0
С) водою; обтирання його чистим рушником або серветкою; 

масаж дійок і вимені; здоювання перших струменів молока; огляд 

стану вимені і дійок; одівання і вмикання доїльних апаратів; контроль 

за ходом доїння; здійснення машинного додоювання; знімання доїль-

них апаратів. Видоєне молоко після обліку, очищення і охолодження 

збирається у резервуар - охолодник. Схема виконується графічно у 

вигляді схеми. Вона дає наочне уявлення про послідовність виконан-

ня операцій і полегшує вибір комплекту машин та обладнання. 

 

2.5.2 Продуктивність технологічної лінії доїння корів дW  ви-

значається за формулою 

д

р

д
Т

кМ
W


 ,     (2.1) 

де М  - загальна кількість корів на фермі, гол.; 

рк - коефіцієнт, що враховує характер розподілу отелень. При 

рівномірному розподілі отелень протягом року рк = 0,8…0,85; 

дТ  - тривалість однократного доїння всіх корів, год. Відпові-

дно до зоотехнічних вимог час дТ не повинен перевищувати 1,5…2,25 

години. 

 

2.5.3 Вибір машин та обладнання для технологічної лінії здій-

снюють згідно із розробленою схемою для кожної або декількох опе-

рацій. Машини і обладнання повинні забезпечувати безперервність 

роботи лінії, транспортувати або переробляти молоко згідно із зоо-

технічними вимогами. 

 

2.5.4 Необхідна кількість доїльних установок у.дn  типу «ялин-

ка», «тандем», «карусель» визначається за формулою 
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у.д

д
у.д

W

W
n  ,     (2.2) 

де 
у.дW  - продуктивність доїльної установки прийнятої марки, 

гол/год. (додаток А). 

Необхідна кількість лінійних доїльних установок, які викорис-

товуються стаціонарно в однотипних корівниках, розраховується за 

формулою 

1

коркор

у.д
m

nm
n


 ,      (2.3) 

або 

1

у.д
m

М
n  ,      (2.4) 

де корm  - місткість одного типового корівника на фермі, гол.; 

корn  - кількість однотипних корівників на фермі; 

1m  - кількість корів, що обслуговуються однією доїльною 

установкою, гол. (додаток А). 

Кількість основних операторів машинного доїння опN , необ-

хідна для доїння всіх корів на фермі, визначається за формулою 

оу.доп znN  ,     (2.5) 

де оz  - кількість операторів, що обслуговують доїльну установку 

за її технічною характеристикою, люд. (додаток А). 

 

2.5.5 Кількість танків - резервуарів молока резn  для його оста-

точного охолодження і тимчасового зберігання визначається за фор-

мулою 

1

сум

рез
V

V
n  ,     (2.6) 

де сумV  - сумарна місткість резервуарів для зберігання молока, 

м
3
; 

1V  - місткість одного резервуара прийнятої марки, м
3
 (додаток 

Б). 
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Сумарна місткість резервуарів визначається за формулою 

в

доб
сум

і

V
V  ,     (2.7) 

де добV  - добовий надій молока на фермі, м
3
; 

ві  - кратність вивезення молока з ферми.. 

Добовий надій молока на фермі визначається за формулою 

м

добд
доб

qm
V




 ,      (2.8) 

де дm  - кількість дійних корів на фермі, гол.; 

добq  - добовий надій молока на одну корову, кг; 

м  - щільність молока, кг/м
3
. Приймається м  = 1027 кг/м

3
. 

 

Звіт повинен містити: номер і найменування роботи; мету ро-

боти; вихідні дані для розрахунків; розрахунки по п.2.5; висновки по 

роботі. 

 

2.6 Питання для самоконтролю   

2.6.1 Які вимоги пред’являються до засобів машинного доїння 

корів? 

2.6.2 Від яких чинників залежить вибір технологічної схеми ма-

шинного доїння корів? 

2.6.3 Із яких технологічних операцій складається процес машин-

ного доїння корів? 

2.6.4 Як визначити продуктивність технологічної лінії машинно-

го доїння корів? 

2.6.5 Як визначити необхідну кількість доїльних установок типу 

«ялинка», «тандем», «карусель»? 

2.6.6 Як визначити необхідну кількість лінійних доїльних уста-

новок? 

2.6.7 Як визначити необхідну кількість операторів машинного 

доїння? 

2.6.8 Як визначити необхідну кількість резервуарів для охоло-

дження і зберігання молока? 

2.6.9 Як визначити добовий надій молока на фермі? 
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Додаток А 

Технічна характеристика доїльних установок 

Таблиця А.1 - Установки для доїння корів у стійлах 

Показник 
АД-

100А 
ДАС-2Б 

«Брацлавчанка» 

АДМ-8А МВС-12 

УДМ-50 
УДМ-

100 

УДМ-

200 

Поголів’я корів, 

гол. 
100 100 50 100 200 200 200 

Кількість доїль-

них апаратів 
10 10 3 6 12 12 12 

Тип і марка дої-

льного апарата 

Тритак-

тний 

«Волга» 

АДУ-1-

04 

Двотак-

тний 

ДА-2, 

АДУ-1 

Двотактний 

ДА-2, 

АДУ-1 

Двотакт-

ний 

АДУ-1-

09, 

АДУ-1-

03 

Двотакт-

ний 

ДА-50 

Кількість майст-

рів машинного 

доїння, люд. 

3…4 3…4 1 2 4 4 4 

Продуктивність 

установки за 1 

годину основного 

часу, корів 

45…60 50…64 25…30 40…60 104 88…104 88…104 

Продуктивність 

майстра машин-

ного доїння за 1 

годину змінного 

часу, корів, при 

роботі: 

з двома апарата-

ми 

з трьома апарата-

ми 

 

 

 

 

 

 

12 

 

18 

 

 

 

 

 

 

14 

 

20 

 

 

 

 

 

 

15 

 

22 

 

 

 

 

 

 

15 

 

22 

 

 

 

 

 

 

15 

 

22 

 

 

 

 

 

 

17 

 

22 

 

 

 

 

 

 

16 

 

22 

Вакуумна устано-

вка: 

   марка вакуум-

ного насоса 

   їх кількість 

 

РВН-

40/350 

1 

 

РВН-

40/350 

1 

 

 

УВУ-60/45А 

2 

 

УВУ-

60/45А 

2 

 

УВУ-

60/45А 

2 

Потужність при-

воду, кВт 3 3 3,75 4,75 8,75 5,5 4 

Маса установки, 

кг 870 975 1140 1355 2180 3400 2800 
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Додаток А 

 

Таблиця А.2 - Установки для доїння корів у доїльних залах 

 

Показник 

 

УДТ-

6 

УДА

-8А 

УДЕ-

8 

УДА

-16А 

УДА

-100 

УДС-

3Б 

Кількість корів, на яку ро-

зрахована установка, голів 

180-

200 

160-

180 

200-

220 

180-

200 

300-

400 
100 

Кількість майстрів ма-

шинного доїння, люд. 
2 1 2 1 2 2 

Кількість операторів для 

керування рухом корів, 

люд. 

1 1 1 1 1 - 

Кількість доїльних апара-

тів 
8 8 16 16 16 8 

Продуктивність доїльної 

установки за 1 годину ро-

боти, корів 

72 62 80 70 100 40-50 

Потужність привода, кВт 19,4 22 22 22 22 5,5 

Маса установки, кг 
4000 4105 4190 4300 

1280

0 
3150 
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Додаток Б 

 

Таблиця Б.1 – Технічна характеристика резервуарів-

охолоджувачів молока 

 

Показник 

 

Марка резервуара-охолоджувача 

ТОМ-

2А 

РНО-

1,6 

РНО-

2,5 

РПО-

1,6 

РПО-

2,5 

РНО-

Ф-1,0 

Місткість молочної 

ванни, м
3
 

1,8 1,6 2,5 1,6 2,5 1,0 

Температура охоло-

дженого молока, °С 
6 4 4 4 4 4 

Тривалість охолоджен-

ня молока з 35 °С, год. 
2,5 3 3 3 3 3 

Встановлена потуж-

ність електродвигунів, 

кВт 

12,07 7,3 10,8 1,28 1,28 1,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


