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ВИВЧЕННЯ БУДОВИ ТА АНАЛІЗ РОБОТИ  

ДОЇЛЬНИХ АПАРАТІВ 

Методичні вказівки до лабораторної роботи №18 

 

МЕТА РОБОТИ 

Вивчити будову, призначення, технологічний процес та прове-

дення регулювання доїльних апаратів. 

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

1.1 Завдання для самостійної підготовки (Додаток А) 

Вивчити: 

 фізіологічні основи машинного доїння [1,с.201...204; 2, 

с.563…564]; 

 основні вимоги до доїльних апаратів [1, с. 202...203]; 

 класифікація доїльних апаратів та його складових елемен-

тів[1, 204…208; 2, с. 568…576]. 

Ознайомитися: 

 з режимами роботи доїльних апаратів [1, с.204…206]. 

Скласти звіт по роботі: 

 номер, найменування та мета роботи; 

 основні вимоги до доїльних апаратів; 

 класифікацію доїльних апаратів та їх складових. 

1.2 Питання для самопідготовки (тести - Додаток Б) 

1.2.1 Фізіологічні основи машинного доїння корів. 

1.2.2 Основні вимоги до доїльних апаратів. 

1.2.3 Класифікація доїльних апаратів та його їх складових. 

1.2.4 Будова та принцип дії доїльного апарата. 

1.2.5  Режими роботи доїльних апаратів. 

 

1.3 Рекомендована література 

1 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 Посібник-практикум з механізації виробництва продукції 

тваринництва  / І.І.Ревенко, В.М.Манько, С.С.Зарайська та ін.//за ред. 

І.І.Ревенко. – К.: Урожай, 1994. – 288 с. 
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2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

2.1 Програма робот 

2.1.1 Виконуючи роботу студенту необхідно вивчити: 

 призначення, будову і технологічний процес доїльного апа-

рату АДУ-1 (МДФ 03 000,  АДС-1); 

 правила розбирання та збирання доїльного апарата та уві-

мкнення його у роботу; 

2.1.2 Ознайомитись: 

 з технологічним процесом і особливостями доїльних апара-

тів “Волга”, ДА-2М, ”Імпульс-59”, Duovac 300, "Стимопульс", "Нур-

лат". 

Скласти звіт та захистити роботу. 

 

2.2 Оснащення робочого місця 

2.2.1 Доїльний апарат АДУ-І і його складові одиниці: колектор 

пульсатор, доїльні стакани, шланги. 

2.2.2 Доїльні апарати “Волга”, ДА-2М, ДА-50, М-59. 

2.2.3 Плакати з конструктивно - технологічними схемами доїль-

них апаратів. 

2.2.4 Пристрої для розбирання та збирання доїльних апаратів. 

2.2.5 Фрагмент діючої доїльної установки типу АД-100А. 

2.2.6 Методичні вказівки до лабораторної роботи №18. 

 

2.3 Теоретичні відомості 

 

2.3.1 Будова доїльних апаратів та функції їх основних елеме-

нтів. 

Доїльні апарати (рис. 1) (виконавчі елементи доїльної машини) 

призначені для виведення молока з вимені через дійки за допомогою 

вакууму. Вони мають підвісну частину, до якої входять колектор та 

комплект молочних і вакуумних трубок, молочний і повітряний шлан-

ги, з’єднані кільцями, та ручку, на якій встановлено пульсатор і за до-

помогою якої апарат підключають до повітряного і молочного трубо-

проводів. До складу доїльної апаратури може також входити пристрій 

для зоотехнічного обліку молока УЗМ-1А. Його включають послідов-

но в лінію молочного шланга.  
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а – “Волга”: 1 – доїльне відро, 2 – кришка відра, 3 – пульсатор, 4 – за-

тиск включення апарата, 5 – доїльні стакани, 6 – колектор, 7 – молоч-

ний шланг, 8 – повітряний шланг, 9 – молочні трубки, 10 – повітряні 

трубки,     б – уніфікований АДУ-1: 1 – доїльні стакани, 2 – гумова (по-

вітряна) трубка, 3 – колектор, 4 – пульсатор; в – ДА-2М (обладнаний 

для доїння в відра в системі молокопроводу): 1 – ручка для підклю-

чення до магістральної лінії розрідження, 2 – пульсатор, 3 – шланг си-

стеми розрідження, 4 – повітряний шланг, 5 – доїльний стакан,  6 – 

колектор, 7 – молочний шланг, 8 – кришка відра, 9 – доїльне відро. 

 

Рисунок 1 – Доїльні апарати 
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Якщо доїння здійснюється не в загальний молокопровід, а в пе-

реносні відра, то ручку підключення не встановлюють, а пульсатор 

розміщують на кришці відра, з’єднаній повітряним і молочним шлан-

гами з підвісною частиною апарата. Відро шлангом сполучається та-

кож з вакуум-проводом.  

Незалежно від типу, марки та конструктивних особливостей, ос-

новні елементи доїльних апаратів мають чітко визначені функції: 

 доїльні стакани – видоюють молоко; 

 колектор – розподіляє вакуум у міжстінкові камери доїльних 

стаканів, збирає від них молоко і спрямовує його в молочний шланг. 

Крім того, у випадку тритактного доїння забезпечує періодичну пода-

чу атмосферного повітря в піддійкові камери доїльних стаканів і цим 

самим створює такт відпочинку; 

 пульсатор – перетворює постійний вакуум у пульсуючий, тоб-

то такий, що чергується з атмосферним тиском; 

 молочні та повітряні шланги і трубки (комплект) – сполуча-

ють перелічені вузли в єдину систему (доїльний апарат) і одночасно є 

магістралями для проходження повітря і молока. 

 

2.3.2 Будова, принцип роботи та технологічні регулювання 

доїльних апаратів. 

 

Тритактний доїльний апарат «Волга» (рис. 1, а) складається з 

чотирьох двокамерних доїльних стаканів 5, колектора 6, пульсатора 3, 

доїльного відра  1 із кришкою 2 і двох гумових шлангів: повітряного 8 

і молочного 7. Кожний стакан з'єднується з колектором двома трубка-

ми: молочною 9 і повітряною 10. Схеми доїльних апаратів АДУ-1 і 

ДА-2М, багато в чому схожі на розглянуту вище (рис. 1, б и в).  

Доїльний стакан апарату «Волга» (рис. 2) складається з алюмі-

нієвої гільзи 1, соскової гуми 2, єднального кільця 3, оглядової чашеч-

кі 6 і гумового кільця 5. Гільза має патрубок 4 для з'єднання повітря-

ної трубки з колектором. Соскова гума циліндричної форми з діамет-

ром соскового отвору 23 мм. У її верхній частині є присосок, у внут-

рішній порожнині якого завжди підтримується вакуум, що сприяє в 

період такту відпочинку утриманню стакана на соску.  
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Двотактний доїльний апарат ДА-2М випускається в двох варі-

антах: для доїння із збиранням молока в відро і в молокопровід. Апа-

рат вмикається в роботу відкриттям клапана, розташованого в нижній 

частині корпусу його колектора, що не має клапанного механізму, то-

му що він, на відміну від апарату, «Волга» виконує тільки функції 

збору молока і передачі його в доїльне відро або молокопровід. Прин-

цип дії цього апарату схожий із роботою АДУ-1 двотактного вико-

нання. 

Робочий процес доїльного апарата німецької фірми «Импу-

льс-59» протікає по двотактному циклу і відрізняється від АДУ-1 

тільки тим, що передні і задні соски видоюються попарно, що обумо-

влено конструкцією пульсатора. Такий апарат складніший за констру-

кцією, але має суттєві переваги: пом’якшується механічна дія на 

вим’я, покращується вакуумний режим внаслідок одночасного впуску 

повітря тільки в двох доїльних стаканах, а також проходить часткове 

розгойдування доїльного апарата, що здійснює незначний масаж ви-

мені.  

В останні роки замість доїльних апаратів тритактного ДА-3М 

“Волга” і двотактного ДА-2М “Майга” стали виготовляти уніфікова-

 

 
 

 

1 – гільза; 2 – дійкова гума; 3 – молочна трубка;  

4 – кільце монтажне. 

 

Рисунок 2 - Доїльний стакан апарату «Волга» 
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ний доїльний апарат АДУ-1, який має п’ять модифікацій (в таблиці 1 

їх три). У цьому апараті збільшено об’єм камер колектора в 1,5 рази, 

діаметр молочних і повітряних патрубків (порівняно з ДА-2М); вико-

ристовується  нова конструкція доїльного стакана із суцільною мета-

левою гільзою з неіржавіючої сталі та суміщена з молочною трубкою 

дійкова гума; пульсатор не має регулювання частоти пульсацій. Це 

значно спрощує обслуговування апарата.          

Доїльний стакан АДУ-1 (рис. 3) має лише дві деталі: металеву 

гільзу з патрубком для повітряної трубки та дійкову гуму з молочною 

трубкою. У місці надівання на патрубок колектора молочна трубка 

має потовщення для збільшення міцності та строку служби. На моло-

чні трубці перед дійковою гумою є три кільцевих буртика для періо-

дичного, у міру спрацювання, натягування дійкової гуми. 

Доїльний стакан має дві камери: піддійкову – всередині дійкової 

гуми та міжстінкову – всередині гільзи навколо дійкової гуми.  

Пульсатор АДУ-1 (рис. 4) – мембранного типу, з нерегульова-

ною частотою пульсації. Він складається з корпуса, камери керування, 

гумового кільця, кришки, прокладки, клапана, обойми, мембрани, по-

вітряного фільтра, гайок та кришок. 

Колектор АДУ-1 (рис. 5) складається з корпуса 3, до якого крі-

питься скоба, прозорої камери 5 для збирання молока, клапана 6, гу-

мової прокладки 4, шайби 7 і розподільника 2, що двома гвинтами 1 

кріпиться до корпуса. 

 
    

 

 

 

 

 

 

1 – гільза; 2 – дійкова гума з 

молочною трубкою 

 

 Рисунок 3 - Доїльний стакан 

двотактного апарату АДУ-1 
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ПП – повітряний патрубок, ПЗТ – патрубок змінного вакууму, ППТ – патру-

бок постійного вакууму, а, б – канали з’єднання камер, в – дросель, 1, 10, 12 

– гайки, 2, 6 – прокладки, 3 – кришка, 4 – клапан, 5 – обойма, 7 – корпус, 8 – 

мембрана, 9 – гумове кільце, 11 – втулка, Iп – камера постійного вакууму, ІІп, 

ІVп – камери змінного вакууму, ІІІп – камера атмосферного тиску 

Рисунок 4 – Пульсатор доїльного апарата  АДУ-1 

                     (основне виконання) 

 
а 

 
б 

а – загальний вид, б – перетин; 1 - гвинт, 2 - розподільна камера, 3 - корпус, 

4 - гумова прокладка,   5 - молочна камера, 6 - клапан, 7 - гумова шайба, 8 - 

патрубки молочні для з'єднання з піддійковими камерами доїльних стаканів, 

9 - вхідний патрубок розподільної камери, з'єднується шлангом змінного ва-

кууму з вихідним патрубком пульсатора, 10 - вихідні патрубки розподільної 

камери для з'єднання з міжстінними камерами доїльних стаканів, 11 - вихід-

ний патрубок молочної камери,  Іп, ІІп - камери відповідно змінного і пос-

тійного вакууму 

 

Рисунок 5 - Колектор доїльного апарату АДУ-1 (двотактний варіант) 
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Принцип роботи доїльного апарата АДУ-1 в двотактному ви-

конанні наступний (рис. 6). При підключенні доїльного апарата до 

вакуум-проводу повітря відсмоктується з доїльного відра 8, молочно-

го шланга 20, камери ІІк колектора(клапан колектора перед цим слід 

підняти) та піддійкових камер 15 доїльних стаканів. Одночасно повіт-

ря відсмоктується з камери Іп пульсатора. У камері ІVп пульсатора в 

цей час атмосферний тиск. Під дією різниці тисків над і під мембра-

ною (у камері Іп – вакуум, а в камері ІVп – атмосферний тиск( вона 

прогнеться вгору і підніме клапан 4. При цьому камера ІІп 

роз’єднається з камерою ІІІп і з’єднається з камерою Іп. Тоді вакуу-

муються камера пульсатора, патрубок 24, повітряний шланг 10, роз-

подільна камера ІVк  колектора, повітряні трубки 11, міжстінкові ка-

мери 14 доїльних стаканів. Отже, у піддійкових 15 і міжстінкових 14 

камерах створюється вакуум. Дійкова гума стає прямою, за рахунок 

вакууму сфінктер дійки відкривається і розпочинається такт ссання. 

Під дією вакууму молоко відсмоктується з молочних цистерн дійок і 

по молочній трубці надходить у камеру колектора, а потім по шлангу 

20 – у доїльне відро 8. Повітря крізь кільцеву щілину навколо стержня 

клапана 18 підсмоктується в камеру Ік і сприяє інтенсивному відве-

денню молока з колектора в доїльне відро. 

Поступово повітря відсмоктується нерегульованим каналом 7 з 

камери керування ІVп пульсатора. В результаті цього тиск повітря на 

мембрану з боку камери ІVп зменшується і під дією атмосферного ти-

ску з камери ІІІп клапан 4 опускається. При цьому він роз’єднує каме-

ри змінного вакууму ІІп та Іп і одночасно сполучає камеру ІІп з ІІІп 

атмосферного тиску. Повітря з камери ІІп пульсатора шлангом через 

розподільну камеру ІVк колектора потрапляє у міжстінкові камери 

доїльних стаканів. Оскільки в піддійковій камерах 15 підтримується 

вакуум, а в міжстінковій камері 14 утворюється атмосферний тиск, то 

під дією різниці тисків дійкова гума стискає дійку і закриває її сфінк-

тер. Відбувається такт стискання: дійкова гума масажує дійки. За-

вдяки цьому прискорюється кровообіг в дійках і припуск молока в 

молочні цистерни. Одночасно повітря з камери ІІп пульсатора по ка-

налу 7 надходить до камери керування ІVп. Площа клапана, що зна-

ходиться під дією атмосферного тиску з боку камери ІІІп, значно ме-

нша за площу мембрани з боку камери ІVп, тому мембрана прогина-

ється вверх. При цьому переміщується вгору і клапан пульсатора. Він 
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знову роз’єднує камери ІІІп і ІІп, а камеру ІІп з’єднує з камерою Іп. 

Внаслідок цього в міжстінкових камерах стаканів знову створюється 

вакуум і починається новий цикл з такту ссання. Процес доїння по-

вторюється. 

 
а – такт ссання, б – такт стискання; Іп – камера постійного вакууму 

пульсатора, ІІп та ІVп – камери змінного вакууму пульсатора, ІІІп – 

камера постійного атмосферного тиску пульсатора, Ік – камера пос-

тійного вакууму колектора, ІVк – камера змінного вакууму колектора, 

1 – гайка, 2 прокладка, 3 – кришка, 4 – клапан, 5 – обойма, 6 – мем-

брана, 7 – з’єднувальний клапан, 8 – доїльне відро, 9 – кришка, 10 – 

шланг змінного вакууму, 11 – трубка змінного вакууму, 12 – гільза 

стакана, 13 – вим’я, 14 – міжстінкова камера доїльного стакана, 15 – 

підбійкова камера,  16 – дійкова гума з конусом та молочною  труб-

кою, 17 – молочний патрубок, 18 – клапан, 19 – фіксатор клапана, 20 – 

молочний шланг, 21 – вакуумний шланг, 22 – трійник, 23, 24 – патру-

бки пульсатора, 25 – вакуум провід.   

Рисунок 6 – Схема роботи уніфікованого доїльного апарата 

 АДУ-1 двотактного виконання 
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Доїльний апарат АДУ-1 тритактного виконання відрізняєть-

ся від попереднього варіанту складнішою будовою колектора (рис.7), 

конструкцію якого обладнано камерою атмосферного тиску К-3 для 

подачі його в піддійкову камеру при такті відпочинку.   

 

 
а – загальний вид, б – деталі колектора; 1 – кран, 2 – кришка,              

3 – шайба, 4 – мембрана, 5 – напрямне сідло, 6 – клапан, 7 – корпус, 8 

– канал підсмоктування повітря. 

   

Рисунок 7 – Колектор тритактного виконання 

доїльного апарату   АДУ-1 

 

Доїльний апарат МДФ 03 000 (різновид апарату АДУ- 1) 
(рис. 8) випускається для  автоматизованих доїльних установок 

УДА-8А "Тандем" і УДА-16 "Ялинка", має ті ж характеристики, 

що і основне виконання апарату АДУ- 1, і відрізняється від нього  

наступним. 

Пульсатор 1 марки АДУ 02.000-01 відрізняється від основного 

виконання конструкцією штуцера атмосферного повітря. Він глад-

кий, конусний, під'єднується до повітропроводу відфільтрованого чи-

стого повітря доїльних установок "Тандем" або "Ялинка". 

Колектор МДФ 03.030 (рис 8, б) доїльного апарату використо-

вується в комплекті з маніпулятором на автоматизованих доїльних 

установках, у зв'язку з чим зменшена його висота в порівнянні з ос-

новним виконанням колектора АДУ 03.000. Колектор МДФ 03.030 

К-1 - камера постійного ваку-

уму;  

К-2 – камера змінного вакууму 

(молочна);  

К-3 – камера атмосферного ти-

ску; 

 К-4 – камера змінного вакууму 

(розподільно-управляюча) 
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складається з пластмасового корпусу і гумової пробки-клапана 14. 

Корпус виготовлено у формі циліндра з чотирма патрубками для до-

їльних стаканів. Один кінець корпусу закритий пробкою-клапаном, 

інший є штуцером молочного шланга 3 для з'єднання колектора з 

молокопроводом. Між корпусом і пробкою-клапаном 14 є щілина 13 

для підсосу атмосферного повітря в молочну камеру в тій же кілько-

сті, що і в основному виконанні колектора, тобто 0,3-0,6 м3/год. 

 

  

 а - загальна схема; б - колектор; в - доїльний стакан; 1 - пульса-

тор; 2 - шланг змінного вакууму; 3 - молочний шланг; 4 - колек-

тор; 5 - стопорний болт осі поперечного центрування колектора;    

6 - вісь поперечного центрування підвісної частини доїльного апа-

рату; 7 - вісь центрування стаканів у вертикальній площині; 8 - до-

їльний стакан; 9 - дійкова гума; 10 - трубка вакуумна; 11 - тримач 

підвісної частини апарату; 12 - розподільник колектора; 13 - щіли-

на для підсосу повітря; 14 – пробка 

Рисунок 8 -  Доїльна апаратура МДФ 03.000 для 

автоматизованих доїльних установок 

 

Колектор і доїльні стакани є складовими частинами маніпулято-

ра, вони не взаємозамінні з аналогічними вузлами основного виконан-

ня апарату АДУ- 1. Це слід враховувати при переведенні установок з 

автоматизованого режиму роботи на звичайний, і навпаки. 
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Доїльний апарат АДС- 1 (АДУ- 1 з вібропульсатором) 
Доїльний апарат складається з вузлів апарату АДУ- 1 і його мо-

дифікацій (доїльні стакани, колектор, шланги, трубки) і спеціально 

розробленого вібропульсатора (рис. 9), який забезпечує необхідний 

режим роботи апарату. 

 

 
 

А-А 

 

1 - камера високочастотного керуючого  блоку; 2 - гайка; 3 - дифузор; 

4 – кільце-ущільнювач; 5 - канал, що сполучає вихід низькочастотного 

блоку з входом високочастотного блоку; 6 - вихідна камера низькоча-

стотного блоку; 7 - дросельний канал; 8 - камера низькочастотного 

управляючого блоку; 9 - опора клапана; 10 - камера постійного ваку-

уму низькочастотного блоку; 11 - клапан; 12 - канал (камера) атмос-

ферного тиску; 13 - штуцер вихідний (змінного вакууму); 14 – кільце-

ущільнювач; 15 - плоский дросель камери високочастотного керуючо-

го блоку; 16 - мембрана; 17 - штуцер вхідний постійного вакууму; 18 - 

дросель фільтру; 19 - гайка фільтру; 20 – фільтрувальний елемент 

Рисунок 9 - Вібропульсатор 

 

На рисунку  10 представлена схема АДС- 1, пульсатор якого 

складається з низькочастотного П1 (1 Гц) і високочастотного П10 (10 

Гц) блоків (блоки працюють за першою схемою мембранних пульса-

торів - дивись Додаток А). Вхід низькочастотного блоку (камера I) 
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під'єднується до вакуум-проводу доїльної установки, вихід його (ка-

мера II) через перехід Пр - до входу високочастотного блоку (камера 

I'), вихід якого (камера II') шлангом змінного вакууму до розподільної 

камери колектора (К) і далі трубками до міжстінних камер доїльних 

стаканів (С). Через фільтр(Ф) в камеру III пульсатора постійно підво-

диться атмосферний тиск. 

   

 

  

П1 - низькочастотний блок пульсатора; П10 - високочастотний блок 

пульсатора; Ф - фільтр; ДД' - дросельні канали; ПР - перехід між 

блоками; К - колектор; С - доїльний стакан; 1,2 - клапани; I, I' - вхі-

дні камери; II, II' - вихідні камери; III - камера атмосферного тиску; 

IV, IV' - камери керування. 

   

Рисунок 10 - Схема роботи доїльного апарату АДС-1 

 

Працює АДС-1  наступним чином. При такті ссання вакуум з ка-

мери I блоку П1 поступає в камеру II (клапан 1 знаходиться в ниж-

ньому положенні) і далі по переходу Пр в камеру 1' блоку П10. З ка-

мери 1' вакуум поступає в камеру II' (клапан знаходиться у верхньому 

положенні) і далі по шлангу Ш в розподільну камеру колектора (К) і 
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звідти по патрубках змінного вакууму в міжстінні камери доїльних 

стаканів (С). Одночасно по дросельному каналу Д' вакуум поширю-

ється в камеру IV ', і як тільки сила, діюча на клапан 2 вниз (з боку 

камери III), перевищить силу, діючу на клапан 2 вгору (з боку камери 

IV'), він переміститься вниз, атмосферне повітря з камери III посту-

пить в камеру II' і далі по шлангу і патрубкам в міжстінні камери дої-

льних стаканів, знижуючи в них рівень вакууму. Одночасно атмосфе-

рне повітря поступить по дросельному каналу Д' в камеру IV ', і кла-

пан 2 знову повернеться у верхнє положення, та з камери I' в камеру 

II' і далі в міжстінні камери стаканів почне поширюватися вакуум. 

Поки з блоку П' по переходу Пр в камеру I' блоку П10 поступає 

вакуум, клапан 2 блока П10 перемкнеться кілька разів, оскільки цей 

блок налаштований на підвищену частоту пульсацій, і за час такту 

ссання в міжстінні камери доїльних стаканів з частотою 10 Гц посту-

пають імпульси змінного вакууму. Одночасно вакуум з переходу Пр 

поступово поширюється по дросельному каналу Д в камеру IV блока 

П1. Як тільки тиск в ній досягне певної величини, сила, що діє з боку 

камери III, перевищить силу, що діє з боку керуючої камери IV, і кла-

пан 1 переміститься у верхнє положення. Атмосферний тиск поши-

риться з камери III в камеру II і далі по переходу Пр в камеру I'. Оскі-

льки в камерах I' і III створюється атмосферний тиск, то в камері II' 

також буде атмосферний тиск, який пошириться в міжстінні камери, і 

наступить такт стискання. Далі цикл повторюється. 

Таким чином, під час такту ссання в міжстінних камерах доїль-

них стаканів поступають імпульси змінного вакууму, за рахунок чого 

стінки дійкової гуми здійснюють коливання частотою 10 Гц з амплі-

тудою 1-2 мм. Ці коливання передаються на дійки тварині і викону-

ють стимуляцію рефлексу молоковіддачі в процесі машинного доїння. 

При цьому імпульси змінного тиску знижують рівень вакууму в між-

стінних камерах доїльних стаканів відносно вакууму піддійкових ка-

мер, за рахунок чого створюється напівстискаючий режим роботи дій-

кової гуми під час такту ссання. 

Дійкова гума постійно облягає дійку корови і масажує його під 

час такту ссання, попереджаючи застійні явища і знижуючи тим са-

мим шкідливий вплив вакууму. Оскільки дійкова гума в такті ссання 

знаходиться в напівстислому стані, зменшується наповзання доїльних 

стаканів на дійки тварин, що зменшує час на машинне додоювання. 
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В таблиці 1 приведені параметри вітчизняних доїльних апаратів. 

Таблиця 1   -   Параметри вітчизняних доїльних апаратів 
 

Показники 

Виконання апарату АДУ- 1 СБ- 42 

"Волга" Основне МДФ 03.000 03 04 АДУ-1М 

Тип Одночасного доїння 2-х тактні                     3-хтакт. 

Марка  

доїльної ус-

тановки 

АДМ- 8 

АДС-2Б 

УДС- 3 

УДА-8А 

УДА-16А 

УДА- 100 

АДМ-8А 

ДАС-2В 

УДС- 3 

АДМ- 8 

ДАС-2Б 

УДС- 3 

АДМ- 8 

ДАС-2Б 

УДС- 3 

АД- 100 

УДС-3А 

Робочий 

вакуум, кПа  
 48  46 45  48 48  53 

Тип 

пульсатора 

АДУ 

02.000 

АДУ 

02.000 

АДУ 

02.100 

АДУ 

02.200 

ПМ- 1; 

ППД 

00.000 

СБ-1А 

Частота пуль-

сацій в хв. 

  

675 

  

675 

  

655 

  

605 

  

666 

  

605 

Частота сти-

мулююча, Гц 

  

- 

  

- 

  

- 

  

101,5 

  

- 

  

- 

Співвідношен-

ня тактів,  % 

ссання 

стискання 

відпочинку 

  

  

683 

323 

- 

  

  

683 

323 

- 

  

  

653 

353 

- 

  

  

733 

273 

- 

  

  

685 

325 

- 

  

  

603 

103 

303 

Марка 

колектора  

АДУ 

03.000 

МДФ  

03.030 

АДУ 

03.100 

АДУ 

03.000 

ШРИБ- 

161-13 
СБ-2А 

Режим впус-

кання повітря 

в колектор 

Безпере-

рвний 

підсос 

Безперерв-

ний підсос 

Періо-

дично в 

такт 

стискан-

ня 

Безпе-

рерв-

ний 

підсос 

Безпере-

рвний 

підсос 

Періоди-

чно 

у такт 

відпочи-

нку 

Об'єм молочної 

камери колек-

тора, см3 

  

100 

  

100 

  

100 

  

100 

  

200 

  

24 

Витрата повіт-

ря апаратом,  

м3/год. 

  

2,7 

  

2,7 

  

3,2 

  

4,05 

  

2,7 

  

3,6 

 

2.3.3 Доїльні апарати з автоматично керованими параметрами 
Більшість світових фірм виробляють доїльні апарати з керова-

ним режимом роботи. Основне призначення цих апаратів знижувати 

шкідливу дію вакууму на дійки корів на початку і наприкінці доїння. 
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Система Duovac 300  фірм Alfa - Laval з пульсатором попарно-

го доїння золотникового типу і з пристроєм, який змінює величину 

вакууму, задає на початку і в кінці доїння щадний режим (вакуум під 

дійкою - 35 кПа,  частота пульсацій - 48 в хв.,  співвідношення тактів 

1:2)  і основний  режим доїння після збільшення швидкості молоко-

віддачі до 200 г/хв.  (вакуум - 51 кПа, частота - 60 в хв., співвідношен-

ня 3:1). 

Доїльний апарат "Нурлат" фірми Петротрейд (м. Санкт-

Петербург) (за типом апарату Шведської фірми Аlfa – Laval) забезпе-

чує два рівні вакууму, який поступає під дійку корови. При інтенсив-

ності видоювання до 200 г/хв. і нижче величина вакууму дорівнює 

33±3 кПа (на початку і в кінці доїння), при інтенсивності більше 200 

г/хв.  - 50±1 кПа. Апарат складається з вузлів доїльного апарату АДУ- 

1 (доїльних стаканів, шлангів, трубок) і додатково розроблених вузлів 

(рис. 11): потоковимірювача 7, блоку управління 5, пульсатора попар-

ного доїння золотникового типу без регулювання частоти пульсацій 4. 

Ці три вузли об'єднано в один.  

  

1 - скоба кріплення керуючого 

блоку; 2 - сигнальний механізм 

режиму роботи апарату; 3 - шланг 

керування вакуумом в піддійко-

вій камері; 4 - пульсатор; 5 - блок 

керування вакуумним режимом 

апарату;   6 - патрубок вихідний 

(до шлангу молокоприймальни-

ка); 7 - потоковимірювач; 8 - пат-

рубок вхідний (до молочного 

шланга колектора) 

  

Рисунок 11 - Керуючий блок 

доїльних апаратів Duovak 300 і 

"Нурлат"       

  

Система "Стимопульс" фірми Westfalia (рис. 12) має режим 

стимуляції на початку доїння тривалістю 40, 60 або 90 с (встановлю-

ється оператором). У міжстінні камери доїльних стаканів подається 
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змінний вакуум з частотою 300 в хв., в піддійковій камері 20 кПа.  Пі-

сля цього апарат переходить на основний режим доїння: вакуум 50 

кПа, частота пульсацій 60 в хв.  При зниженні інтенсивності  потоку 

молока наприкінці доїння нижче 200 г/хв.   запалюється сигнальна ла-

мпа. Якщо потік молока протягом 30 с не  перевищує 200  г/хв., пуль-

сатор вимикається  на  такті  стискання і одночасно знижується рівень 

вакууму в піддійкових камерах. 

 

 а 

 

 

 

б 

а - загальний вигляд; б - блок керування; 1 - блок керування; 2 - колек-

тор; 3 - доїльні стакани; 4 - шланги; 5 - кран підключення до вакуум-

ної і молочної систем 

 

Рисунок 12 - Доїльний апарат "Стимопульс" (ФРН) 

 

В таблиці 2 наведені основні характеристики доїльних апаратів з 

керованими параметрами. 
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Таблиця 2 - Доїльні апарати з керованими параметрами 

  

Фірма-

розробник 

Режими роботи 

доїльного  

апарату 

Параметри, що 

змінюються зале-

жно від режиму 

Межі зміни 

параметрів 

Alfa - Laval 

(Швеція) 

(Duovac 300) 

Початковий до 

інтенсивності 

доїння 200 г/хв.; 

Основний при 

інтенсивності 

> 200 г/хв.; 

Завершальний 

при  200 г/хв. 

Величина ваку-

уму, кПа 

  

  

Частота пульса-

цій, Гц 

Співвідношення 

тактів 

35 - 51 - 35 

  

  

  

 

0,8 - 1,0 - 0,8 

  

1:2 - 3:1 - 1:2 

Westfalia 

(ФРН) 

(Stimopuls) 

Попередня сти-

муляція; 

Основне доїння; 

 

Завершальне при 

< 200 г/хв.,  

витримка 30 с, 

відключення на 

такті стискання 

Тривалість сти-

муляції (частотою 

5 Гц), с; величина 

вакууму 20 кПа 

Основне і завер-

шальне доїння: 

вакуум 50 кПа 

Частота пульсацій  

1 Гц 

Співвідношення 

тактів 67:33 

 

 

40; 60; 90 за-

лежно від ча-

су лактації 

корови 

Петротрейд 

(РФ) 

(Нурлат) 

Початковий до 

інтенсивності 

доїння 200 г/хв.; 

Основний при 

інтенсивності 

> 200 г/хв.; 

Завершальний 

при  200 г/хв. 

Величина ваку-

уму, кПа 

  

Частота пульса-

цій, Гц 

  

 Співвідношення 

тактів, % 

 

33 - 50 - 33 

  

  

0,75-1,0- 0,75 

  

  

60:40- без зміни 

  

 2.4 Після виконання роботи, студент складає звіт, який 

вміщує дані: 

1 Номер, найменування та мету роботи. 
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2 Основні вимоги до доїльних апаратів. 

3 Класифікація доїльних апаратів та його складових елементів. 

4 Основні елементи доїльних апаратів та їх функції. 

5 Особливості роботи доїльного апарату АДУ-1. Відмінності 

конструкції і роботи апаратів МДФ 03 000,  АДС- 1 від основного 

виконання АДУ-1.   

6 Технічні характеристики вітчизняних доїльних апаратів. 

7 Основні характеристики доїльних апаратів з керованими пара-

метрами. 

Пункти 1 - 3 студент виконує самостійно як підготовка до ла-

бораторних занять. 

 

2.5 Контрольні запитання 

2.5.1 Назвіть основні складові одиниці доїльного апарату АДУ-1, 

МДФ 03 000,  АДС- 1? 

2.5.2 Призначення пульсатора? 

2.5.3 За рахунок чого відбувається зміна тактів при роботі пуль-

сатора? 

2.5.4 Призначення колектора? 

2.5.5 У здійсненні якого такту приймає участь клапанний меха-

нізм колектора при тритактному режимі роботи? 

2.5.6 Відмінність роботи доїльних апаратів з керованими пара-

метрами? 

2.5.7 Які камери має пульсатор? 

2.5.8 Відмінність в конструкції та роботі МДФ 03 000,  АДС- 1? 

2.5.9 Які камери має колектор?  

2.5.10 Поясніть взаємодію між доїльним стаканом, пульсатором і 

колектором? 

2.5.11 Чим різняться між собою стакани доїльних апаратів “Вол-

га” і АДУ-1? 

2.5.12 Чим різняться між собою пульсатор і колектор доїльних 

апаратів “Волга” і АДУ-1? 

2.5.13 Як підключити до роботи доїльний апарат  АДУ-1? 
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ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ 

ТА ОБСЛУГОВУВАННІ ДОЇЛЬНИХ АПАРАТІВ 

 

1  До роботи з доїльними апаратами необхідно допускати осіб, 

які пройшли навчання по техніці машинного доїння. 

2  Працювати з доїльними апаратами необхідно тільки у спец 

одягу. 

3  Усі роботи по технічному обслуговуванню, якщо цього не 

потребує технологія, необхідно виконувати при вимкнутому доїльно-

му апараті . 

4  Дезінфекцію та промивання доїльних апаратів необхідно ви-

конувати тільки спеціальними миючими розчинами, дотримуючись 

правил їх використання. 

5  Розбирання та збирання доїльних апаратів необхідно викону-

вати тільки використовуючи стандартні пристрої. 
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ДОДАТОК А 

(довідковий) 

А.1 Фізіологічні основи машинного доїння 

Фізіологічний процес доїння складається з 3 етапів: молоковід-

ворення, молоковіддачі, молоковиведення. 

Молочна залоза корів складається з чотирьох частин, у яких є 

велике число дрібних залоз – альвеол 2 (рис. А.1), що виробляють мо-

локо з речовин, що надходять сюди з кров'ю. Молочні протоки 3 зв'я-

зують альвеоли з молочною цистерною 4 і дійкою 5. На кінці дійки є 

запираючий мяз – сфінктер 6.  

12

11

10

9

8
1

2

3

4

5

6 7

• 1 – шкірний покрив

• 2 – альвеольна тканина

• 3 – молочні шляхи

• 4 – молочна цистерна вимені

• 5 – молочна цистерна дійки

• 6 – м'язове кільце дійки –

сфінктер

• 7 – вивідний канал

• 8 – передня артерія

• 9 – передня вена

• 10 – нерв

• 11 – лімфатичні вузли

• 12 – лімфатичні сосуди

 
Рисунок А.1 - Повздовжній переріз вимені 

(правої бокової частини) 

У процесі молоковідворення молоко накопичується в альвеолах. 

При цьому тиск всередині вимені підвищується на 4 кПа. З альвеол 

через протоки молоко надходить у порожнину цистерни не самопли-

вом, а видавлюється особливими м'язами зірчастої форми, що оточу-

ють альвеоли і протоки. 
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Внутрішній механізм молоковіддачі зводиться до наступного. 

При ссанні вимені телям або при доїнні подразнення закінчень нерво-

вих волокон (рецепторів) передається через центральну нервову сис-

тему в головний мозок тварини. У відповідь на це подразнення (зов-

нішній сигнал) мозок подає команду в гіпофіз (залозу внутрішньої се-

креції, розташовану в головному мозку), що виділяє в кров особливий 

гормон - окситоцин. 

Окситоцин, дійшовши по системі кровообігу до вимені, викли-

кає швидке й енергійне скорочення зірчастих м'язів (рис. А.2), у ре-

зультаті цього молоко з альвеол інтенсивно переходить у молочні ци-

стерни і соски. Відбувається так називаний припуск молока, що є від-

повіддю тварини на зовнішні подразнення.  

заповнена молоком стиснута зірчатими клітками 

під дією окситоцину

1 – секреторні клітки, 2 – гроно  жирових кульок, 

3 – зірчасті клітки

Рисунок А.2 - Молочна альвеола в розрізі

 
Час від одержання зовнішнього сигналу до активного припуску 

складає біля 45 с. За цей час повинні бути виконані всі підготовчі опе-

рації на вимені і ввімкнений у роботу доїльний апарат. Дана вимога 

має особливо важливе значення тому, що окситоцин знаходитися в 

крові нетривалий час, потім він руйнується і перестає впливати на 

альвеоли. Активний стиск альвеол при доїнні триває увсього лише 3-4 

хв., а потім наступає спад і повне припинення молоковіддачі. 
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Перша і найважливіша вимога фізіології - виробити у тварини 

повноцінний і стійкий рефлекс молоковіддачі, інакше кажучи, прив-

чити корову швидко і цілком віддавати молоко при доїнні машиною. 

Це досягається належним підготуванням вимені і правильної органі-

зації роботи дояра. 

Друга вимога зводиться до правильної організації проведення 

підготовчих, основних і заключних операцій. 

Процес доїння складається із двох етапів: молоковіддачі і моло-

ковиведення. Молоковіддача є задачею зооінженерною, а молокови-

ведення – інженерно-технічною.  

 

А.2 Основні вимоги до доїльних апаратів 

Основні вимоги, що ставляться до доїльних апаратів такі: про-

пускна здатність повинна відповідати максимальному значенню інте-

нсивності молоковіддачі; конструктивні параметри колектора – забез-

печувати відсутність зворотного потоку молока; частота пульсацій, 

співвідношення тактів і вакуумний режим доїльного апарата – бути 

незмінним у процесі доїння або автоматично пристосуватись до умов 

доїння; технічний стан дійкової гуми – відповідати безпечним умовам 

доїння.   

 

А.3 Класифікація доїльних апаратів та його складових еле-

ментів 

Основною частиною доїльної машини, що здійснює видоювання 

молока, є доїльний апарат. Для вилучення молока з цистерн вимені і 

дійок необхідно створити різницю тисків, достатню для відкривання 

сфінктера і подолання гідравлічних втрат напору.  

Залежно від способу створення різниці тисків доїльні апарати 

поділяються на витискні і висмоктуючі.   

За принципом дії на дійку: без стимуляції та із стимуляцією. 

Робочими органами доїльного апарата, що здійснюють процес 

доїння і безпосередньо взаємодіють з твариною, є доїльні стакани. 

Розрізняють два типи доїльних стаканів – однокамерні і двокамерні. 

Зараз в основному використовуються двокамерні доїльні стакани. 

За принципом роботи доїльних стаканів висмоктуючі доїльні 

апарати поділяються на три- і двотактні, а також безперервного від-
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смоктування. Під тактом тут розуміють період часу, протягом якого 

залишається фізіологічно незмінна дія доїльного апарата на тварину. 

Період часу, протягом якого проходить чергування різнойменних так-

тів, називається циклом. 

За характером доїння: одночасного та попарного доїння. Відпо-

відно, перші – це доїльні апарати, які на всі дійки діють одночасно, а 

другі -  взаємодіють з дійками за схемою: коли в лівих дійках здійс-

нюється такт ссання, у правих відбувається стискання або відпочинок.  

За способом збирання молока: в доїльне відро, пересувну міст-

кість, молокопровід, окремо по дійкам. 

За способом керування: без керування, з керуванням режиму ро-

боти. 

У камерах доїльного стакана може установлюватись атмосфер-

ний чи надлишковий тиск або вакуум. У доїльних апаратах вакуумно-

го типу забезпечуються комбінації, що відповідають тактам ссання, 

стискання і відпочинку (рис. А.3).  

Під час такту ссання створюється вакуум у міжстінній і під-

дійкових камерах доїльних стаканів. Внаслідок рівності тисків з 

обох боків дійкової гуми остання не діє на дійку, а за рахунок різниці 

тисків з обох боків сфінктера (вакуум під ним і тиск, близький до ат-

мосферного, всередині дійки) він відкривається і молоко витікає з дій-

ки у піддійкову камеру доїльного стакана.  

Під час такту стискання в міжстінній камері встановлюєть-

ся атмосферний тиск, а у піддійковій залишається вакуум. На дій-

кову гуму діє сила з боку міжстінної камери, обумовлена різницею 

тисків, яка сплющує дійкову гуму і стискає дійку. Дія вакууму на дій-

ку з боку піддійкової камери припиняється внаслідок повного сплю-

щення дійкової гуми і відокремлення дійки від піддійкової камери. 

Під час такту стискання масажується дійка, поновлюється кровообіг, 

подразнюються рецепторні зони дійки, що стимулює рефлекс молоко-

віддачі. 

Під час такту відпочинку в обох камерах доїльного стакана 

установлюється тиск, близький до атмосферного. Відсутня дія сил 

як на дійку, так і на дійкову гуму. Дійка відпочиває, кровообіг в ній 

нормалізується. 
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а 

 
б 

a – двотактне доїння, б – тритактне доїння; 1 – гумова манжета,                  

2 – корпус стакану, 3 – дійкова гума, 4 – молочний гумовий патрубок, 

5 – ущільнювальне кільце 

  

 Рисунок А.3 – Схема роботи і пристрій двокамерних стаканів 

вакуум 

вакуум 

атмосферний 

тиск 

атмосферний 

тиск 

1 

2 
3 

4 

5 

вакуум 

вакуум 

атмосф. 

 тиск 



26 

 

Тритактний доїльний апарат найбільш пристосований до фізіо-

логічного процесу доїння і є найбезпечнішим для здоров’я тварин (на-

віть при тривалій роботі у період відсутності молоковіддачі). Але за 

конструкцією цей апарат дещо складніший і має меншу пропускну 

здатність порівняно з іншими типами доїльних апаратів. 

Найпоширенішим типом доїльних апаратів є двотактний із так-

тами ссання і стискання. Таке чергування тактів дає змогу значно 

спростити конструкцію і підвищити пропускну здатність за рахунок 

збільшення тривалості такту ссання у робочому циклі доїння. Основ-

ним недоліком даного апарату є підвищена загроза травмування дійки 

під час “сухого” доїння.    

Колектори бувають (рис. А.4) дво-, три- і чотирикамерні. Дво-

камерні забезпечують двотактне доїння з одночасною роботою доїль-

них стаканів; трикамерні - з попарною; чотирикамерний використо-

вується в тритактних та низьковакуумних доїльних апаратах, а також 

з однокамерними доїльними стаканами.  

 
а – двотактного доїльного апарата, б – тритактного доїльного               

апарата, в – доїльного апарата з однокамерними стаканами, 1к – каме-

ра  постійного вакууму, 2к і 4к – камери змінного вакууму, 3к – камера     

атмосферного тиску. 

 

Рисунок А.4 – Схеми колекторів 

 

Пульсатори бувають (рис. А.5): пневмомембранні, пневмограві-

таційні, золотникові і електромагнітні.  

 

 

 



27 

 

 
а – мембранний, б – гравітаційний, в – електромагнітний, 1п – камера 

постійного вакууму, 2п і 4п – камери змінного тиску, 3п – камера атмо-

сферного тиску. 

Рисунок А.5– Типи пульсаторів 

 

Збудження коливань у пневмомембранних пульсаторах і пневмо-

гравітаційних здійснюється за рахунок потенціальної енергії розрі-

дженого повітря, тому інші види енергії не потрібно підводити до 

пульсатора. Це є їх основною перевагою. Недоліком таких пульсато-

рів є нестабільність частоти пульсацій. Електромагнітні пульсатори 

забезпечують стабільну частоту пульсацій, але потребують електрич-

ного живлення, це ускладнює конструкцію та підвищує небезпечність 

обладнання. 

У вітчизняних доїльних апаратах застосовуються дві схеми пне-

вмомембранних пульсаторів (рис. А. 6, А. 7). Пульсатори мають чоти-

ри камери: П1 - камера постійного вакууму (вхідна), П2 - камера змін-

ного вакууму (вихідна), П3 - камера постійного атмосферного тиску, 

П4 – керуюча камера змінного вакууму. Робота пульсатора здійсню-

ється за допомогою мембрани Мб і клапана Кл. Частота пульсацій ре-

гулюється за допомогою гвинта регулювального ВР, який перекриває 

дросельний канал між камерами П2 і П4. 

Пульсатори доїльних апаратів  АДУ-1 працюють за першою схе-

мою (см. рис. А.6). Однак жодна з наведених схем не придатна для по-

парного доїння дійок, коли необхідно подавати змінний вакуум для 

кожної парі доїльних стаканів окремо, оскільки їх дія по фазі має бути 

зрушена на 180°. В такому випадку застосовується пульсатор золотни-

кового типу із співвідношенням тактів 2:1…3:1 (продовження тактів 

ссання і стискання) і з нерегульованим числом пульсацій 1 Гц.  
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а а  

б б 

а - такт ссання; б - такт стискання; П1 - камера постійного ваку-

уму; П2 - камера змінного вакууму; П3 - камера атмосферного тиску;        

П4 – камера керування (змінного тиску); Мб - мембрана; Кл, Кн - кла-

пан; Дк - дросельний канал; Вр - гвинт регулювання частоти пульса-

цій; Вх - вхідний патрубок (постійного вакууму); Вих - вихідний пат-

рубок (змінного тиску); РР- робочий вакуум; РПВ - змінний вакуум  

Рисунок А.6 -  Схема пульсато-

ра  (перша схема) 

Рисунок А.7-  Схема пульсато-

ра  (друга схема) 

Вих 
Вих 

Вих 


