
ВИВЧЕННЯ БУДОВИ ТА АНАЛІЗ РОБОТИ ДОЇЛЬНИХ УС-

ТАНОВОК ДЛЯ ДОЇННЯ В ДОЇЛЬНИХ ЗАЛАХ 

 

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 20 

 

МЕТА РОБОТИ – вивчити призначення, будову та робочий 

процес доїльних установок, а також отримати теоретичні навички на-

лагодження установок на різні режими роботи. 

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

1.1 Завдання   для   самостійної   підготовки   (Додаток А) 

1.1.1  Вивчити: 

- способи доїння [1, с.517…519]; 

- класифікацію доїльних установок [2, с. 616...620]. 

1.1.2 Ознайомитись з технологією машинною доїння [3, с.  

450...454]. 

Скласти звіт по роботі: 

- номер, найменування та мета роботи; 

- способи та принципи доїння; 

- класифікація доїльних установок. 

 

1.2   Питання для самостійної підготовки 

1.2.1 Способи доїння 

1.2.2 Обов'язкові операції машинного доїння 

1.2.3 Класифікація доїльних установок 

 

1.3   Рекомендована література 

1 Скляр  О. Г.  Механізація    технологічних     процесів   у   тва-

ринництві: навч. посібник/ О.Г.Скляр, Н.І.Болтянська. – Мелітополь: 

Колор Принт, 2012. – 720 с. 

2 Ревенко І.І. Машини та обладнання для тваринництва: підруч-

ник / І.І. Ревенко, М.В. Брагінець, В.І. Ребенко. – К.: Кондор, 2009. – 

730 с. 

3 Мельников С.В. Механизация и автоматизація   животноводче-

ских ферм. – Л.: Агропромиздат, І986. 
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2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

2.1  Програма роботи  

2.1.1 Вивчити призначення, будову та технологічний процес в 

різних режимах роботи доїльних установок УДА-16А, УДА-8А та 

УДА-100А. 

2.1.2  Ознайомитись з особливостями доїльних залів            

«Ялинка 30°», «Ялинка 50°», TURN-STYLES HBR, TURN–STYLES 

PER, «Європаралель» . 

2.1.3 Провести аналіз основних показників доїльних установок 

УДА-16А, УДА-8А та УДА-100А і результати занести в таблицю 1. 

 

Таблиця 1 – Аналіз основних показників доїльних установок. 

Назва  

доїльної ус-

тановки 

Пропускна 

спроможність, 

кор./год. 

Тип доїльного 

станка 

Режим 

 роботи 

    

 

2.2 Оснащення робочого місця 

2.2.1 Фрагмент діючої доїльної установки УДА-16 з доїльним  

автоматом 

2.2.2  Плакати доїльних установок 

2.2.3  Методичні вказівки до лабораторної роботи №20 

 

2.3 Теоретичні відомості 

2.3.1 Доїльна установка УДА-16А 

Автоматизована доїльна установка УДА-16А призначена для до-

їння корів в доїльному залі при застосуванні групових станків типу 

«Ялинка». Перевага установок з груповими станками полягає у змен-

шенні витрат часу на впуск і випуск корів в доїльні станки порівняно з 

індивідуальними. Однак групове доїння вимагає комплектування од-

норідної череди корів за часом видоювання. Доїльна установка УДА-

16А (рис. 1) складається з двох групових станків (кожен на вісім ко-

рів), розміщених вздовж траншеї, яка є робочим місцем оператора 

машинного доїння.  

Станки оснащені впускними і випускними дверима, а також сту-

пінчастою (ялинкоподібною) огорожею з металевими щитами для ві-
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докремлення годівниць та захисту оператора. Доїльна установка ком-

плектується двома вакуумними установками УВУ-65/45А, а також до-

їльними апаратами МД-Ф-1 (по вісім на кожен груповий станок). Ко-

жен станок має вісім годівниць для видачі комбікормів. Доїльний ав-

томат складається з автомата керування і маніпулятора. 

 
І – доїльний зал; ІІ – корівник; ІІІ – котельня; ІV – насосне відділення; 

V – мийне відділення; VІ – молочна; VІІ – вигульний майданчик;        

1 – доїльні станки; 2 – каналізаційна решітка; 3 і 7 – відповідно вихід-

ні та вхідні ворота; 4 – годівниця; 5- траншея; 6 – східці 

Рисунок 1 – Схема розміщення обладнання доїльного агрегату  

УДА-16А «Ялинка-автомат» 

 

Маніпулятор доїння (рис. 2) призначений для керування режи-

мом доїння в автоматичному режимі. Він полегшує встановлення дої-

льних стаканів на дійки, забезпечує автоматичне додоювання корів і 

знімання стаканів з дійок, виводить підвісну частину апарата із зони 

розміщення вимені корів у станку і підтримує її в неробочому поло-

женні. 

До складу маніпулятора входять: 

 підвісна частина (доїльні стакани, з’єднані з трубчастим колек-

тором 9); 

 стріла із шарнірами 10 та 11 регулювання відповідно бокового 

та поздовжнього нахилу колектора, шарнірно змонтована на стояку 5 

доїльного станка; 

 пневмоциліндри механічного додоювання 8 та виведення дої-

льної апаратури із станка 7; 
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 перемикач 4, за допомогою якого пневмоциліндри підключа-

ються до вакуум-магістралі. 

 
а – загальний вид; б – принципова схема; 1 – пульсатор; 2 – датчик 

потоку молока; 3 – затискач; 4 – перемикач; 5 – стояк доїльного стан-

ка; 6 – кронштейн; 7 – пнемоциліндр виведення доїльного апарата;     

8 – пневмоциліндр механічного додоювання; 9– колектор; 10 – шарнір 

бокового нахилу колектора; 11 – шарнір поздовжнього нахилу колек-

тора; 12 – молочний шланг; 13 – повітряний шланг;14 – молокопровід; 

15 – вакуум-провід 

Рисунок 2 – Маніпулятор доїння 

 

Автомат керування складається з датчика 2 потоку молока, кор-

пуса 5 (рис. 3), в якому знаходяться поплавок 6 з клапаном 9 та гол-

кою 7. Корпус має один вхідний (вгорі якого знаходиться клапан 9) і 

два вихідні 8 та 4 патрубки. Клапан 9 взаємодіє з плунжерним пере-

микачем 2, а голка регулює відкриття каліброваного отвору патрубка 

8. Плунжерний перемикач 2 оснащений головкою 1 для зручного пе-

реміщення плунжера і фіксації його скобою 3 в стартовому (верхньо-

му) положенні. Головка має два патрубки: перший шлангом 
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з’єднується з відтягуючою порожниною циліндра 8, а другий через 

трійник з відштовхуючою камерою циліндра, а також з циліндром 7. 

Автомат керування патрубком 10 з’єднують з колектором, а пат-

рубками 8 і 4 – з молокопроводом. Крім того, за допомогою патрубка 

12 та перемикача автомат керування підключають до вакуумної магіс-

тралі.  

 
а – стартовий режим; б – початок контролю за доїнням; в – режим 

зменшення швидкості доїння; г – режим відключення доїльного апа-

рата; 1 – головка; 2 – плунжерний перемикач; 3 – скоба; 4, 8 – патруб-

ки; 5 – корпус; 6 – поплавок; 7 – голка; 9 – клапан; 10 – молочний 

штуцер; 11 – повітряний отвір; 12 – штуцер постійного вакууму 

Рисунок 3 – Схема роботи автомата керування маніпулятора 

 

Молоко із стаканів через колектор надходить крізь вхідний пат-

рубок у камеру датчика і звідти відсмоктується у молокопровід. При 

заповненні молоком камери датчика поплавок піднімає головку плун-

жера, скоба звільняється і під дією власної ваги падає. З цього момен-

ту режим доїння контролює автомат. Більша частина молока через ви-

хідний патрубок у кришці надходить у молокопровід. У верхньому 

положенні поплавка голка максимально відкриває калібрований отвір 

для відведення молока. При цьому поплавок в камері датчика колива-

ється. Це забезпечує очистку отвору від забруднень.. 

При зменшенні інтенсивності молоковіддачі до 0,3 кг/хв. рівень 

молока в камері датчика знижується і воно продовжує відсмоктувати-

ся тільки крізь калібрований отвір. Коли поплавок з голкою опуска-

ються, отвір каналу штуцера суміщається з каналом штуцера, 
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з’єднаним з силовим вакуумпроводом. При цьому вакуум поширюєть-

ся в ліву частину пневмоциліндра машинного додоювання. Поршень 

та шток його переміщуються вправо і відтягують доїльні стакани вниз 

із зусиллям 52 Н, що забезпечує режим додоювання При зниженні 

швидкості молоковіддачі до 0,17 кг/хв. канал штуцера суміщається з 

отвором штуцера атмосферного тиску. Одночасно опускається клапан, 

закриває отвір у кришці корпуса, відключаючи колектор від вакуум-

проводу. Крізь прорізь у колекторі в піддійкові камери доїльних ста-

канів надходить атмосферне повітря. Воно через штуцер потрапляє 

також у ліву половину циліндра додоювання і відтягує стакани, а з 

правої частини циліндра повітря відсмоктується. Внаслідок цього 

шток пневмоциліндра додоювання переміщується вліво і піднімає 

стакани над підлогою, а інший циліндр повертає стрілу з доїльним 

апаратом і виводить маніпулятор із станка. 

Кормороздавач доїльної установки складається з приймального 

бункера, ланцюгово-шайбового транспортера, що розташований в 

трубі, дозаторів з накопичувачами, зворотних роликів і системи керу-

вання. Сітка в приймальному бункері запобігає потраплянню в корм 

сторонніх речей. Привод транспортера складається з електродвигуна, 

редуктора, зірочок і напрямних, натяжного шківа і системи натяжіння.  

На валу редуктора встановлена запобіжна муфта. Приймальний 

бункер завантажують вручну. Він кріпиться на рамі приводної станції 

і зв'язаний з кінцями труб петлі транспортера. Кінець труби транспор-

тера, по якій ланцюг переміщує корм з бункера, з’єднаний з його ни-

жньою частиною. На цьому рівні труба підходить до лінії годівниць. 

Тут вона відвідним роликом повертається догори під кутом 90° і під-

німається до рівня приймальних камер-дозаторів. Далі трубопровід 

проходить під дозаторами, утворюючи П-подібну  петлю і повертаєть-

ся в верхній частині приймального бункера так, що скребковий лан-

цюг проходить вище рівня концентратів. Проходячи протилежну стін-

ку бункера, ланцюг охоплює ведучу зірочку, натяжне колесо і, охоп-

люючи гладку канавку ведучої зірочки, повертається в нижню части-

ну бункера. Кут охоплення ланцюга транспортера ведучої зірочки 90°, 

натяжного колеса – 180°. 

Ведуча зірочка приводиться в обертання від електродвигуна че-

рез черв’ячний редуктор. Вал електродвигуна з'єднаний з валом реду-

ктора клинопасовою передачею. Натяжне колесо, яке призначено для 
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натяжіння  ланцюга, підвішене на пружині, яка безперервно натягує 

ланцюг на ділянці після ведучої зірочки. Корм висипається в труби 

дозаторів через отвори в нижній частині труб транспортера. В схему 

керування електродвигуном приводної станції включений мікропере-

микач, змонтований в трубі кінцевого дозатора. Після заповнення до-

заторів приводна станція автоматично вимикається. 

Дозатор кормороздавача (рис.4) складається з корпуса 1 і пнев-

мокамери 3 з пультом керування. Принцип роботи дозатора наступ-

ний. Під дією пневмосигналу переміщується лоток 6 до задньої стінки 

дозатора. В щілину, що утворилась, зсипається порція корму, яка по 

похилій площині задньої стінки дозатора зсипається в годівницю. 

 
1 – корпус;  2 – пружина; 3 – пневмокамера; 4 — патрубок, 5 – загаль-

ний вид дозатора з пневмокамерою; 6 – лоток;  7 - важіль 

Рисунок 4 – Дозатор кормороздавача 

 

При зміні пневматичного  сигналу лоток під дією пружини 2 пе-

реміщується до передньої стінки дозатора, просуваючи до неї нову 

порцію корма. Порція корму, що видається за один хід лотка 6, не ре-

гулюється. Число ходів лотка, від якого залежить кількість корма, 

встановлюється дояркою повертанням на визначений кут покажчика 

пульта. Пульт складається з корпуса з закріпленими на ньому пневмо-

камерою нерухомого диску і основи з собачкою. Для подачі корма до-

ярка повертає показник пульта керування. Пульт керування подає 

пневматичні сигнали через систему трубопроводів і пульсопідсилю-

вачів до пневмокамери 3 дозаторів, яка забезпечує видачу через доза-

тор на кожний пневмосигнал однієї порції корма. При повороті на   
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певний кут показника одночасно повертається диск пневмокрана і 

з'єднує пульсатор з вакуумпроводом. Пульсатор через пульсопідси-

лювач по трубопроводам подає пневмосигнал до пульсопідсилювача і 

до пневмокамери пульта. Мембрана пневмокамери 3 переміщує  шток 

і важіль 7, який повертає на деякий кут вал. Останній, повертаючись, 

переміщує кінець важеля з собачкою в зачеплення з одним із зубів по-

кажчика. Від вільного повертання показник утримується собачкою. 

При зміні пневмосигнала (з вакууму на атмосферний тиск) пружина 2 

через важіль 7 повертає на деякий кут показник і зв'язаний з ним через 

вал диск пневмокрана. Коли покажчик повертається на один оберт, 

пневмокран від'єднує пульсатор від вакуумпровода і видача корма 

припиняється. Після  видачі певного числа порцій (в залежності від 

кута повороту покажчика) пульт керування автоматично припиняє 

подачу сигналів і видача корма припиняється. 

Технологічна лінія доїльної установки призначена для транс-

портування молока в молочне відділення; розміщення пульсаторів і 

подачі вакууму до них; подачі розчину, що промиває доїльні апарати, 

подачі води до розбризкувачів для підмивання вимені. Вона містить 

молокопровід з колекторами для  підключення доїльних апаратів. Вхід 

в молочне приміщення здійснюється  пластмасовими трубами, які 

прокладені в тунелі. Молокопровід закінчується  системою елементів 

для з'єднання з повітророзподілювачем. Доїльна установка УДА-16 

включає два основних відділення: доїльний зал і молочну. 

Обладнання молочного відділення приймає молоко з молоко-

проводів, здійснює його очищення, охолодження й подачу в місткість 

для зберігання. Комплектується воно двома молочними насосами, 

один працює при доїнні і обидва при промиванні.  

Лінія промивання зібрана із скляних і металевих труб, з'єднаних 

муфтами відводів шлангів і промивних голівок.   

Командний прилад блока керує роботою електромагнітних кла-

панів, які в свою чергу пропускають чи не пропускають повітря або 

вакуумметричний тиск в пневмокамери вентилів та кранів. Кнопка-

лампочка запуску командного приладу розташована на кришці короб-

ки пульта  керування, індикатор – на її боковині. Індикатор має рукоя-

тку, за допомогою якої здійснюється доступ до програми з метою ус-

тановки в початкове положення або перестановки положень програми. 

Електроводопідігрівач підігріває воду до температури 40... 45° для пі-
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дмивання вимені і мийний розчин в період циркуляційного промиван-

ня до 75°. Шафа керування роботою водопідігрівача укомплектована 

термометром, пускозахисною апаратурою, пакетним вимикачем, пе-

ремикачем програми. 

Робочий процес доїльної установки УДА-16А складається з трьох 

режимів: прополіскування перед доїнням, власно доїння і промивка 

після доїння. 

Режим переддоїльного прополіскування передбачає прополіску-

вання всіх молокопроводних шляхів і переналадку з режиму  проми-

вання в режим доїння. Для підготовки до переддоїльного прополіску-

вання в доїльному залі необхідно закільцювати молокопровід з лінією 

промивання (відкрити затискач на шлангах); з'єднати доїльні стакани з 

промивними голівками; зафіксувати в верхньому положенні голівки  

пневмодатчиків маніпуляторів доїння підйомом з поворотом упорної 

втулки. З цією ж метою в молочній відключити подачу холодоносія до 

охолоджувача молока; перемикач шафи керування встановити в по-

ложення „Промивка ”.  

Режим доїння. В фільтр встановлюється промитий фільтруючий 

елемент або новий. Від'єднується молокопровід від лінії промивання, 

а доїльні стакани від промивних голівок; фільтр з'єднують з охоло-

джувачем, а охолоджувач - з місткістю, подають в охолоджувач холо-

доносій. Після перевірки готовності доїльної установки до роботи 

оператор з робочого місця за допомогою дистанційного керування ві-

дкриває вхідні ворота доїльних станків і запускає корів; зачиняє вхідні 

ворота; включає дозатор, що подає комбікорм в годівниці; виконує 

санобробку вимені; масажує вим’я; здоює перші струмені молока в 

кухоль, що закритий чорною сіткою; надіває доїльні стакани на дійки 

вимені, переходячи по черзі до наступної корови. Молоко, що видою-

ється, транспортується по молокопроводу в молокоприймач, з якого 

молочним насосом через фільтр і пластинчастий охолоджувач пода-

ється в молочний танк. Після закінчення доїння відбувається автома-

тичне зняття доїльних стаканів. Оператор перемикає пульт керування 

кормороздавачем з положення „автомат“ на положення „вимкнено“, 

відкриває вихідні ворота і випускає корів. Пропускна спроможність 

установки 70…75 корів за годину. 
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Режим промивання після доїння. Після закінчення доїння доїльні 

автомати і систему збору та первинної обробки молока звільняють від 

залишків молока. Для цього доїльні стакани з’єднуються з промивни-

ми голівками; голівки пневмодатчиків піднімаються на упори; відкри-

ваються затискачі, які з'єднують молокопровід з промивним трубоп-

роводом, кінці шлангів якого піднімаються над кромкою ванни; вми-

каються молочні насоси до повного звільнення молокоприймальника. 

У ванну заливають 20 л холодної води і опускають в неї кінці всмок-

тувальних шлангів промивної лінії. Після спорожнення ванни і моло-

копроводів від води вмикається молочний насос і працює до повного 

спорожнення молокоприймальника. Промивку молокопровідних шля-

хів установки виконують наступним чином. Згідно операційної карти 

оператор готує мийно-дезінфікуючий розчин, ванну заповнюють хо-

лодною водою, туди ж занурюють кінці всмоктувальних шлангів про-

мивної лінії і натискають кнопку командного пульта при положенні 

„промивка“ перемикача шафи керування. Промивка здійснюється в 

автоматичному режимі згідно заданої програми.  

Основні правила експлуатації доїльних установок полягають в 

проведенні технічного обслуговування доїльних апаратів і обладнання 

доїльної установки, магістральних вакуумпроводів, молокопроводів і 

іншого обладнання, а також усунення несправностей. Для збільшення 

строку служби гумових деталей їх замінюють, а знятий з доїльних 

апаратів і добре промитий комплект складають на „відпочинок“. Дій-

кову гуму, мембрану замінюють через 3...4 тижні, молочні шланги і 

вакуумні трубки – через тиждень. Для зберігання змінної та запасної 

гуми використовують спеціальні шафи. При експлуатації доїльних 

апаратів необхідно слідкувати за міцністю дійкової гуми; поява на ній 

отворів порушує роботу доїльного апарата і приводе до потрапляння 

молока через міжстінкові камери в пульсатор. В процесі експлуатації 

доїльних установок найбільш часто трапляються несправності вакуу-

мних насосів і доїльних апаратів. Вакуумний насос, що нормально 

працює, повинен забезпечувати роботу всієї установки при ввімкненні 

всіх доїльних апаратів без зниження вакууму. Зниження вакууму в си-

стемі може трапитися через знос вкладишів і втулок ротора вакуумно-

го насоса. Зношені вкладиші і втулки замінюють на нові. Несправ-

ність доїльних апаратів обумовлена зносом їх гумових деталей або 

неправильним збиранням пульсатора, колектора та доїльних стаканів. 
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Доїльний апарат не працює, якщо в камерах постійного вакууму пуль-

сатора і колектора немає достатнього розрідження (вакууму). Якщо 

пульсатор не працює при наявності вакууму, необхідно перевірити 

герметичність з'єднання кришки і пульсатора. Пульсатор погано пра-

цює при наступних несправностях: ослаблена гайка стрижня пульса-

тора або невірно надіта мембрана; гвинт, що регулює частоту пульса-

цій, повністю відвернутий або завернутий; засмічені отвір в мембрані 

і канали в кришці і корпусі, що з’єднують дві камери змінного тиску 

пульсатора. Для усунення несправностей пульсатор розбирають, чис-

тять та регулюють. Іноді пульсатор працює при перегнутому шлангу 

змінного вакууму і зачиненому молочному шлангу, а при підключенні 

доїльних стаканів він припиняє роботу. В цьому разі несправність слід 

шукати в доїльних стаканах і колекторі. Найбільш характерні з цих 

несправностей розрив шлангів і дійкової гуми; їх засміченість і пору-

шення герметичності з’єднання; зісковзування трубок змінного ваку-

уму з колектора або доїльних стаканів; порушення герметичності 

кришки і корпуса колектора. Робота колектора може бути порушена 

або зовсім припинена, якщо сильно зношена його мембрана, витягую-

чись, вона не в змозі підняти стрижень з клапаном догори. В цьому 

випадку необхідно змінити мембрану. Порвані шланги замінюють на 

нові, а засмічені чистять щітками і старанно промивають. 

Особливості доїльного залу «Ялинка 30°»(рис. 5, а). У доїльних 

залах корову встановлюють під кутом 30° до доїльної ями. Приєднан-

ня підвісної частини до вимені корови здійснюється збоку. Конструк-

ція доїльного залу забезпечує комфортні умови доїння, зручне поло-

ження підвісної частини й гарний огляд вимені. Ворота, що широко 

відкриваються, рухливий грудний упор і зиґзаґоподібний задній упор 

– все це полегшує рух корів, дає їм почуття безпеки й забезпечує пра-

вильне положення під час доїння.  

Особливості доїльного залу «Ялинка 50°» (рис.5, б). У доїльних 

залах корову встановлюють під кутом 50° до доїльної ями, що забез-

печує легкий доступ до вимені при доїнні ззаду, зиґзаґоподібний гру-

дний упор чітко визначає стійло-місце кожної корови, а ширина плат-

форми доїльного залу дозволяє здійснювати швидкий і зручний вхід і 

вихід корови. Зиґзаґоподібна верхня й зміщена нижня частини задньо-

го упору фіксують положення корови, забезпечуючи операторові без-

печний і легкий доступ до вимені. 
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Рисунок 5– Фрагменти доїльних установок «Ялинка 30°» (а) 

та  «Ялинка 50°» (б) 

 

Нова функція доїльних залів «Ялинка 30°» та  «Ялинка 50°» – 

фронтальний вихід. Ця функція дозволяє одночасно випускати з дої-

льного залу всіх корів, що перебувають на одній стороні залу, що під-

вищує продуктивність великих доїльних залів. Пакет додаткового 

устаткування може містити в собі захисний екран і устаткування для 

годівлі корів у залі, а компактна й гладка окантовка доїльної ями за-

безпечує операторові зручний доступ до вимені. Для захисту устатку-

вання від шкідливого впливу навколишнього середовища стійла дої-

льних залів виготовляються зі сталі, оцинкованої гарячим способом. 

2.3.2 Доїльний агрегат «Тандем-автомат» УДА-8А  
Доїльний агрегат «Тандем-автомат» УДА-8А (рис. 6) з індивіду-

альними станками дає змогу здійснювати індивідуальний облік моло-

ка, транспортувати його в молочне відділення, фільтрувати, охоло-

джувати і тимчасово зберігати в охолодженому стані. 

Такі установки доцільно використовувати на тих фермах, де тва-

рини істотно різняться за продуктивністю і швидкістю молоковіддачі. 

Розміщення в індивідуальних станках дає змогу враховувати індиві-

дуальні особливості доїння корів, впускати у станок і випускати тва-

рин незалежно від інших, що особливо важливо для племінних ферм. 

Робочим місцем оператора машинного доїння є траншея глибиною 
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0,7…0,8 м, що значно поліпшує умови його роботи. На дно траншеї 

покладено дерев’яну решітку, а з боків розміщено кронштейни, до 

яких прикріплено оцинкований вакуум-провід. 

 
1 – резервуар-охолодник молока; 2 – пластинчастий охолодник;           

3 – електроводонагрівач; 4 – термометр; 5 – пульт керування; 6 – си-

ловий вакуум-провід; 7 – лічильник молока; 8 – маніпулятор доїння;   

9 – технологічний вакуум-провід; 10 – молокопровід; 11 – водопровід 

лінії підмивання вимені; 12 – розбризкувач; 13 – вакуумний насос;    

14 – вакуум-регулятор; 15 – запобіжна камера; 16 – молокозбірник;   

17 – вакуумний балон; 18 – молочний насос; 19 – фільтр; 20 – запобі-

жний клапан 

Рисунок 6 – Структурно-функціональна схема доїльного 

агрегату УДА-8А «Тандем-автомат» (режим  

доїння) 

 

Установка (рис. 7) складається з двох секцій, розміщених вздовж 

траншеї по чотири індивідуальні станки в кожній. Кожен станок має 

ворота для впускання і випускання корови. Відкривають і закривають 

їх за допомогою важільного механізму з пневматичним приводом. 
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Система роздавання кормів забезпечує транспортування їх із 

бункера до годівниць ланцюгово-шайбовим конвеєром та видавання в 

годівниці за допомогою напівавтоматичних дозаторів. Дозатори діють 

від пневматичних пульсаторів. 

 

 
1 – прохід для корів; 2 – вхідні ворота; 3 – доїльний станок; 4 – годів-

ниця; 5 – робоча траншея; 6 – ворота для виходу корови 

Рисунок 7 – Загальна схема доїльного залу агрегату  

УДА-8А «Тандем-автомат» 

 

Уніфікована вакуумна установка УВУ-60/45 працює в режимі  

60 м3/год. і забезпечує роботу доїльних апаратів, дозаторів кормороз-

давача та системи керування дверима доїльного залу, а також транс-

портування молока, промивання доїльної апаратури і молочного обла-

днання. 

Доїльна апаратура кожного доїльного станка складається з дої-

льного апарата МД-Ф-1 та лічильника молока УЗМ-1А. У періоди між 

доїннями апаратуру підвішують на кронштейни, розміщені на стінках 

траншеї. Скляний молокопровід із патрубками для під’єднання шлан-

гів від лічильників прикріплено до вакуум-проводу. Зверху станків (на 

висоті 1400 мм) розміщений скляний трубопровід для підведення води 

і розчинів до промивних головок для стаканів доїльних апаратів. По-

ряд із водопроводом прокладено металевий оцинкований повітропро-

від із патрубками для під’єднання шлангів, якими очищене повітря 

підводиться до пульсаторів. Вздовж осі траншеї над станками прохо-
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дить металевий оцинкований трубопровід подачі води на розбризку-

вачі для підмивання вимені. 

У молочному відділенні розміщене уніфіковане обладнання мо-

лочної лінії (молокозбірник, відцентровий насос, фільтр, пластинчас-

тий охолодник), а також обладнання циркуляційного промивання 

(працює в автоматичному режимі). Останнє включає бак, дозатор 

мийних розчинів, блок керування та водонагрівач. 

В процесі підготовки доїльної установки до роботи споліскують 

доїльну апаратуру і систему молокопроводу. Для цього вмикають ва-

куумні насоси і перевіряють рівень вакууму (47±1 кПа). Кнопкою 

„Старт“ вмикають автомат промивання (має засвітитися сигнальна 

лампочка у кнопці). Впевнившись, що у бак автомата промивання на-

дходить гаряча вода, повільно відкривають засувку над запобіжною 

камерою і молокозбірником. Споліскування виконується автоматично 

і триває 15 хв. За цей час оператор впускає першу групу корів на пе-

реддоїльний майданчик. 

Після споліскування (гасне сигнальна лампочка) обладнання пере-

микають у режим доїння. Для цього перемикач на блоці керування моло-

чним насосом встановлюють в положення „1“ і від’єднують від молоч-

ного фільтра перехідник циркуляційного трубопроводу. Виймають на-

прямний каркас із корпусу фільтра, надівають на нього чистий фільтру-

вальний елемент і встановлюють його на місце в корпус. Молочний ру-

кав переносять із перехідника (перехідник заглушують ковпачком) до 

фільтра, а рукав від охолодника з бака автомата промивання кутником 

приєднують до резервуара для зберігання молока. Відкручують кран по-

дачі води до водонагрівача, встановлюють перемикач шафи керування у 

положення „Доїння“, вмикають насос подачі холодної води, знімають 

доїльні стакани з мийних головок, перекривають затискачі на шлангах, 

що з’єднують молокопровід із лінією промивання. 

Автоматизовану доїльну установку УДА-8А обслуговує один 

оператор. Під час доїння він відчиняє вхідні ворота станків однієї з 

двох секцій і вхідні ворота переддоїльного майданчика з того самого 

боку, з якого заходять чотири корови. Після кожної корови зачиняє 

вхідні ворота відповідного станка, а після четвертої корови – і вхідні 

ворота переддоїльного майданчика. Почергово готує корів, що знахо-

дяться у станках, до доїння, переводить ручку крана маніпулятора у 

крайнє ліве положення, підводить доїльні стакани під вим’я і швидко 
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надіває їх на дійки, злегка натискає вниз важіль маніпулятора і пере-

микає ручку крана маніпулятора у крайнє праве положення. Доїння, 

додоювання корови, знімання і виведення доїльного апарата з-під ви-

мені корови виконується автоматично. Пропускна спроможність уста-

новки 60…65 корів за годину. 

Далі оператор впускає корів у другу секцію і повторює переліче-

ні операції. Видоєних корів оператор випускає зі станка, відчинивши 

вихідні ворота. У звільнений станок впускає наступну корову. Так те-

хнологічний процес повторюється до завершення доїння групи корів. 

2.3.3 Доїльний агрегат УДА-100 «Карусель». 

Круговий доїльний зал «Карусель» (рис. 8) був сконструйований 

і побудований вперше на молочній фермі Уолкон-Гордон (штат Нью-

Джерсі, США). На установках типу «Карусель» оператори обслуго-

вують станки зсередини або ззовні.  

Доїльна установка являє собою кільцевий конвеєр (внутрішній 

діаметр – 12 м, зовнішній – 15 м) на платформі якого розміщено 16 

доїльних станків. Потужність приводу платформи 4 кВт від мотор-

редуктора 4 з безступінчастим варіатором, що забезпечує частоту обе-

ртання платформи: один оборот за 6...14 хв. До складу агрегату вхо-

дять також кормороздавач, маніпулятори доїння, молокопровід, ваку-

умна установка з повітропроводом, пункт санітарної обробки вимені, 

системи електропроводів та керування. 

Автомат керуванням доїння забезпечує: 

 обмивання вимені теплою водою з використанням щіток; 

 керування конвеєром за допомогою 6 датчиків; 

 зупинку платформи, якщо корова за період її оберту не повніс-

тю віддала молоко (маніпулятор доїння не зніме доїльні стакани з ді-

йок), або ж не встигла зайти в станок із санітарного пункту чи зійти з 

платформи після доїння; 

 реєстрацію звільнення платформи коровою; 

 вмикання в роботу обладнання (розбризкувача води, щіток, об-

дування теплим повітрям) санітарної обробки корів; 

 закривання воріт санітарного пункту. 
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I – доїльний зал; II – машинне відділення; III – котельна; IV – кімната  

відпочинку; V – лабораторія; VI – гардероб і санвузол; VII – кормове  

відділення; 1 – доїльний станок; 2 – доїльні апарати; 3 – шафа для за-

пасних частин; 4 – привід конвеєра; 5 – бак для відвійок; 6 – бак для 

молока; 7 – сепаратор; 8 – охолодник; 9 – молокоприймальний бак; 10 

– пульт керування; 11 – бак-акумулятор холоду; 12 – холодильна ма-

шина; 13 – вакуумний насос; 14 – електроводонагрівач; 15 – паровий 

котел; 16 – бойлер; 17 – бункер-дозатор комбікормів 

Рисунок 8 – Схема розміщення обладнання доїльного агрегату УДА-

100 «Карусель» із станками типу «Ялинка» 

 

Доїльна установка УДА-100 «Карусель» з доїльним майданчи-

ком карусельного типу, на якому розміщуються корови і знаходиться 

доїльне устаткування, призначена для безперервного доїння корів на 

молочнотоварних фермах і комплексах промислового типу, транспор-

тування видоєного молока в молочне приміщення, фільтрації, охоло-

джування його і подачі в ємність для зберігання; дозволяє доїти корів 

в ритмі конвеєра, що створює умови для автоматизації процесу до-

їння. Пропускна спроможність установки 100 корів за годину. Опера-

тори, що обслуговують поголів’я знаходяться всередині установки. 
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Якнайкращі умови для застосування установки – на фермах з 

безприв’язним утриманням тварин. На доїльній установці передбачені 

наступні технологічні операції: підготовку установки до доїння; підгін 

корів на переддоїльний майданчик; впуск корів на переддоїльний 

майданчик; впускання корів на установку УОВ-Ф-1 для автоматичної 

санобробки вимені за допомогою циліндрових щіток 1 (рис. 9); впус-

кання корови в доїльний верстат конвеєра; здоювання перших стру-

менів молока і надівання доїльного апарату; автоматизоване доїння, 

додоювання, знімання доїльного апарату після припинення молоко-

віддачі; вимір молока, надоєного від кожної корови (при контрольних 

доїннях); транспортування молока в молочне приміщення; фільтрацію 

молока; охолоджування молока і подачу його в ємність для зберіган-

ня; випуск корови з доїльного верстата після закінчення доїння і зні-

мання доїльного апарату; промивання і дезінфекцію доїльної установ-

ки.  

 
1 – циліндрова щітка; 2 – шланг для подачі води; 3 – привід; 4 – пнев-

моциліндр 

Рисунок 9 – Фрагмент установки УОВ-Ф-1 для обмивання 

 вимені 

 

Під час доїння агрегат УДА-100 обслуговують оператор і скотар. 

Відповідно до графіка, скотар підганяє чергову групу корів на перед-

доїльний майданчик і направляє їх в пункт санобробки доїльного аг-

регату.  

При вході чергової корови в доїльний станок на платформі опе-

ратор на пульті керування дозатором встановлює задану норму видачі 
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комбікорму. Потім він піднімає головку пневмодатчика, встановлює її 

на скобу, а доїльні стакани – на дійки корови і регулює підвісну час-

тину доїльного апарата так, щоб забезпечити однаковий натяг усіх 

молочних трубок.  

У режимі доїння, молоко від доїльних апаратів по двох незалеж-

них кільцевих молокопроводах поступає в молокоприймальник, і далі 

відкачується молочними насосами в ємність для зберігання молока. 

Машинне додоювання корів і знімання доїльних стаканів із ви-

мені виконується автоматом без участі оператора. В пункті саноброб-

ки обмивання вимені наступної корови почнеться лише після того як 

відповідний датчик просигналізує про вихід з платформи чергової ко-

рови. 

Промиванням установки керує система автоматичного проми-

вання, уніфікована з доїльною установкою АДМ-8А. Миючий розчин 

або вода з бака промивання поступають до технологічної лінії, вста-

новленої на кільцевій платформі, звідки через доїльну апаратуру пос-

тупає на два кільцеві молокопроводи і потім в молокоприймальник. 

Для промивання пластинчастий охолоджувач доїльної установки 

УДА-100А підключається між молочним насосом і баком для проми-

вання. Промивання здійснюється під тиском, що створюється молоч-

ним насосом, а вода або миючий розчин поступає до бака промивання, 

а потім, залежно від програми, в каналізацію або на повторний круг 

циркуляції. Програма встановлюється на пульті керування. 

TURN-STYLES HBR – доїльні зали «Карусель» (рис. 10) ротор-

ного типу модифікації «Ялинка» (дояр перебуває всередині) можуть 

вміщати від 16 до 40 стійл і призначені для ферми із середнім і вели-

ким поголів’ям худоби. HBR забезпечує зручне розміщення корів, що 

підвищує результати доїння. Додаткове устаткування для годівлі тва-

рин у залі забезпечує реалізацію комплексної стратегії годівлі у випа-

дку використання частково змішаного раціону, а також може викорис-

товуватись для згодовування концентрованих кормів під час пасови-

щного сезону або для роздавання додаткового корму. 

Розділові ворота забезпечують швидкий вхід і вихід тварин. Си-

стема спроектована для максимальної оптимізації робочих умов доя-

ра, включаючи гарний огляд і зручність доступу до вимені для очи-

щення дійок і приєднання доїльного апарата.  
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Найбільш доцільно доїльні зали «Карусель» встановлювати на 

великих молочнотоварних фермах із загальним поголів’ям дійної че-

реди більше 1000 тварин. Оператор і доїльне устаткування перебува-

ють всередині платформи, доїльні апарати підключаються збоку. 

 

 
Рисунок 10 – Фрагмент доїльного залу TURN-STYLES HBR 

 

Процес зміни тварин, а, відповідно, і доїння відбувається без-

зупинно, більше не потрібно часу для очікування при зміні груп. Пла-

тформа рухається з однією встановленою швидкістю, установлена си-

стема придушення вакууму для того, щоб не провокувати стресову 

поведінку корів. 

Також при використанні автоматизації процесу доїння може ви-

користовуватися функція зупинки обертання платформи на випадок, 

якщо корова наближається до виходу, але доїння ще не закінчене. До-

їльний зал розрахований на 28 доїльних місць працює на 1 приводі та 

2 моторах. Доїльний зал, розрахований на 30 доїльних місць і більше, 

працює на 2 приводах і 2 моторах. Доїльний зал «Карусель» оснаще-

ний високотехнологічною обертовою головкою – пристроєм, через 

який проходить вакуум-провід й молокопровід. Тривалість одного 

оберту – 6,5…18 хвилин.  
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Доїльний зал TURN-STYLES PER компанії ДеЛаваль може вико-

ристовуватися як у фермерських господарствах, так і для промислово-

го виробництва молока (рис. 11).  

 

 
Рисунок 11 – Фрагмент доїльного залу TURN-STYLES PER 

 

Доїльний зал TURN–STYLES PER – доїльний зал роторного ти-

пу з паралельними стійлами (від 20 до 60 стійл) і зовнішнім розташу-

ванням оператора забезпечує максимальну продуктивність роботи до-

яра, навіть. якщо потрібно доїти поголів’я в 500 або 2000 корів. Цей 

доїльний зал створює безперервний потік корів від накопичувача до 

виходу з доїльного залу. Він дозволяє тугодійним коровам залишатися 

на платформі ще один оберт без порушення процесу доїння. 

У доїльному залі «Європаралель» (рис. 12) корови розміщуються 

паралельно одна одній, задньою частиною до доїльної ями. Стійлове 

устаткування, виконане з оцинкованої сталі, відрізняється надійністю 

й практичністю.  

Спеціальний задній упор охороняє персонал від травм, виклика-

них ударами ратиць протягом доїння. Система індексації (притиску) 

дозволяє притискати корів до краю доїльної ями для зручного розмі-

щення при доїнні. Мінімальна відстань між доїльними апаратами за-

ощаджує сили й час оператора при переміщеннях під час доїння. 

За допомогою потужних пневмоприводних циліндрів здійсню-

ється керування вихідними воротами під час заповнення залу, індек-
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сації тварин і виходу із залу. Приєднання підвісної частини відбува-

ється позаду корови, що дає гарний огляд і доступ до дійок вимені. 

Шийні роздільники можуть бути зафіксовані в трьох різних положен-

нях, щоб не робити тиску на чутливі частини тіла тварини. Індексація 

корів дозволяє розташовувати тварин у положенні, зручному для до-

їння. Потім, після закінчення доїння, вихідні ворота піднімаються, і 

корови одночасно залишають зал, надаючи наступній групі можли-

вість для заходу. 

 

 

Рисунок 12 – Фрагмент доїльної установки «Європаралель» 

 

Вихід здійснюється за допомогою ротаційних воріт. Доїльні зали 

«Європаралель» забезпечують високу пропускну здатність, завдяки 

широкій зоні входу й швидкому виходу. На доїльні місця корови по-

падають із накопичувача за допомогою механічного або електричного 

підганяльника. Тварини притискаються ближче до гнойових лотків, це 

сприяє підтримці чистоти в залі. Устаткування доїльного залу містить 

у собі: 

 молочні пости; 

 систему керування процесом доїння й промивання; 

 вакуумну установку й молокоприємник. 

MС200 — це сучасна мікропроцесорна система керування моло-

чним постом (рис. 13).  
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Рисунок 13 – Мікропроцесорна система керування молочним  

постом MС200  
 

Система має безліч нових розширених функцій: дисплей показ-

ників надою і інтенсивності потоку молока, модернізовані програми 

пульсації з автоматичною стимуляцією вимені, пульсація, що контро-

люється молочним потоком, автоматичне знімання доїльного апарата 

по закінченні доїння, оповіщення про скидання доїльного апарата або 

низький надій, а також дистанційне програмування. Вона повністю 

контролює процес з моменту приєднання оператором доїльного апа-

рата й до знімання по завершенні доїння. 

Система складається з декількох з’єднаних між собою модулів: 

Пульсатор-ідентифікатор, всередині якого встановлено електронний 

блок, що складається з мікропроцесора й програмного забезпечення, 

що контролюють пульсацію й процес доїння. Система оснащена су-

часною програмою, що забезпечує вдосконалений алгоритм пульсації, 

включаючи стимуляцію вимені, контроль молочного потоку, настро-

ювання будь-яких пропорцій і інтенсивності. Система має чотирици-

фровий дисплей і миготливі індикатори показань про надої і іншу ін-

формацію. Датчик вільного потоку молока вимірює рівень потоку мо-

лока з використанням променів ближньої (довгохвильової) інфрачер-

воної (ІЧ) області спектра. Він повністю герметичний і не має рухо-

мих частин. Молочний потік вільно проходить через внутрішню труб-
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ку датчика. Сигнали інтенсивності потоку потрапляють на головну 

схему керування пульсатора. Подвійний соленоїдний вентиль сконст-

руйований аналогічно пульсатору і містить більшість його механічних 

частин, але функціонує як контрольний клапан. Вентиль отримує ко-

манди з пульсатора й керує вакуумним клапаном відключення. Спо-

лучна коробка забезпечує зручне приєднання всіх модулів системи і 

містить у собі водонепроникні ущільнювачі і перемикач живлення. 
 

2.4 Після виконання роботи, студент складає звіт, який вмі-

щує: 

1  Номер,  найменування  та мету роботи. 

2 Способи доїння. 

3 Класифікацію доїльних установок. 

4 Призначення та аналіз основних показників (таблиця 1) доїль-

них установок УДА-16А УДА-8А та УДА-100А. 

5 Призначення та принцип роботи основних вузлів доїльних ус-

тановок УДА-16А УДА-8А та УДА-100А. 

Пункти 1,2,3 студент виконує самостійно, як підготовку до ла-

бораторних занять. 
 

2.5 Контрольні запитання 

2.5.1 Призначення доїльних установок УДА-16, УДА-8А та 

УДА-100А 

2.5.2 Основні вузли доїльних установок УДА-16, УДА-8А та 

УДА-100А 

2.5.3 Технологічний   процес   доїльних установок УДА-16, 

УДА-8А та УДА-100А 

2.5.4 Налагодження на різні режими роботи установки УДА-16А 
 

2.6   Рекомендована література 

1 Скляр  О. Г.  Механізація    технологічних     процесів   у   тва-

ринництві: навч. посібник/ О.Г.Скляр, Н.І.Болтянська. – Мелітополь: 

Колор Принт, 2012. – 720 с. 

2 Ревенко І.І. Машини та обладнання для тваринництва: підруч-

ник / І.І. Ревенко, М.В. Брагінець, В.І. Ребенко. – К.: Кондор, 2009. – 

730 с. 

3 Мельников С.В. Механизация и автоматизація   животноводче-

ских ферм. – Л.: Агропромиздат, І986. 
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Додаток А  

(довідковий) 

 

А.1 Способи доїння корів 

Способи доїння корів можуть бути різними: природний – смок-

тання вимені телям; ручний – витискання молока з вимені руками доя-

ра; машинний – відсмоктування або витискання молока з дійок доїль-

ним апаратом. 

При природному способі для того, щоб витягувати молоко, теля 

вбирає дійку в рот, притискує її до ньоба і створює вакуум в ротовій 

порожнині, розмикаючи щелепи і витягуючи язика. Цей акт може бу-

ти розділений на дві фази: активну і пасивну. У активній фазі одноча-

сно відбуваються два процеси: а) створення вакууму на кінці дійки (у 

ротовій порожнині) і б) створення від’ємного тиску всередині дійки. У 

фазі відпочинку вакуум в кінці дійки послаблюється в міру розслаб-

лення рота теляти. До кінця кожного циклу в дійковій цистерні зали-

шається вакуум близько 20 мм рт. ст. Далі тиск на основу дійки пос-

лаблюється, і дійкова цистерна заповнюється молоком. Потім цикл 

повторюється. За одну хвилину можна спостерігати 100…120 циклів. 

Смоктання телям – найбільш швидкий спосіб евакуації молока з мо-

лочної залози. 

При ручному доїнні навколо дійки вакууму не створюється. Мо-

локо виводиться через дійковий канал під дією високого тиску всере-

дині дійкової цистерни, створюваного при стисненні дійки рукою (ри-

сунок А.1). Для цього великим і вказівним пальцями витискають мо-

локо. Далі під тиском пальців (середнього, безіменного і мізинця) мо-

локо витісняється через дійковий канал, при цьому дійка масажується. 

Недоліки ручного доїння: 

 
Рисунок А.1 – Схема доїння корови вручну 
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 одночасно можна видоювати молоко тільки з двох дійок, тоді 

як рефлекс молоковіддачі розповсюджується одразу на все 

вим’я корови; 

 молоко, що поступає у відкрите відро, забруднюється; 

 доїння пов’язане з великими витратами праці;  

 за зміну одна доярка видоює зазвичай лише 10…12 корів. 

Всі недоліки ручного доїння усуваються при машинному доїнні 

корів. Поширено його в більшості крупних господарств. Машинне до-

їння значно полегшує працю доярок, підвищує його продуктивність у 

декілька разів, що веде до зниження собівартості молока. При машин-

ному доїнні отримують доброякісне молоко: воно поступає з вимені в 

закриту систему і не стикається з навколишнім середовищем. Робота 

доярок при машинному доїнні полягає в підготовці корів до доїння 

(обмивання, масаж вимені, здоювання перших струменів молока), на-

діванні доїльних стаканів на дійки вимені, спостереженні за роботою 

доїльної машини і в своєчасному її вимкненні. 

Після знімання стаканів перевіряють повноту видоювання ко-

рови при легкому масажі вимені. Іноді корову додоюють машиною 

після механічного масажу вимені. Машинне доїння корови триває за-

звичай 4…7 хв., причому за 1 хв. видоюється близько 2…3 кг молока. 

Машинне доїння повинне відповідати зоогігієнічним і зоотехнічним 

вимогам. 

А.2 Класифікація доїльних установок 

Типи і загальна оцінка. Залежно від технології виробництва мо-

лока та способу утримання корів є кілька варіантів організації доїння 

корів: у стійлах переносними або пересувними апаратами зі збиран-

ням молока у відра чи бідони; у стійлах переносними апаратами зі 

збиранням молока у молокопроводи; у станках стаціонарних доїльних 

залів або на доїльних майданчиках; у доїльних станках пересувних 

доїльних установок на пасовищах і в літніх таборах. 

Відповідно до наведених технологічних рішень, доїльні установ-

ки класифікують за такими ознаками (рисунок А.2, А.3):  

 умовами експлуатації – стаціонарні та пересувні;  

 розміщення корів під час доїння – у стійлах і станках доїль-

них установок; 
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Рисунок А.2 – Класифікація доїльних установок 
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Рисунок А.3 – Класифікація доїльних установок 
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 характером використання станків під час доїння – нерухомі і 

рухомі (конвеєрні);  

 розміщенням станків – радіальне, паралельне, послідовне (ти-

пу «Тандем»), під кутом (типу «Ялинка»);  

 способом збирання молока від доїльних апаратів – у відра (бі-

дони) та в молокопровід. 

 числом корів у станку – індивідуальні та групові;  

Останнім часом провідні закордонні фірми почали виробництво 

автоматизованих доїльних установок з вільним доступом тварин для 

доїння (доїльні роботи). 

Доїння корів у стійлах застосовують за прив’язного, стійлово-

пасовищного або стійлово-табірного утримання корів. Доїння у стій-

лах передбачає збирання молока у відра або у молокопровід, яким во-

но транспортується на первинну обробку і тимчасове зберігання. Під 

час доїння у стійлах відсутні операції переміщення тварин до місць 

доїння, можна краще забезпечити індивідуальний підхід до тварин. 

Доїння в переносні відра можливе за найпростішого набору тех-

нічних засобів, але потребує найбільших затрат праці у зв’язку з пот-

ребою ручного переміщення доїльних апаратів вздовж фронту доїння і 

транспортування молока до молочної. 

Доїння у стійлах у молокопровід створює умови поліпшення 

якості молока і підвищення продуктивності праці за рахунок своєчас-

ної первинної обробки молока і відсутності ручних операцій щодо йо-

го транспортування. Проте значна довжина молокопроводів потребує 

додаткових затрат (матеріальних, трудових) на технічне обслугову-

вання. 

Навантаження на одного оператора в разі доїння у переносні 

відра досягає 16…20 корів, а у молокопровід – до 50 корів. 

Технологію доїння в стійлах у переносні відра можна рекомен-

дувати малим фермам (підсобні, фермерські господарства тощо); у 

молокопровід – за умов потоково-цехової системи виробництва моло-

ка. 

Доїння у спеціалізованих доїльних залах і на доїльних майданчи-

ках найчастіше застосовують за безприв’язного утримання корів або у 

варіантах, коли використовують автоматичні прив’язі. Особливість 

такої технології доїння полягає в тому, що тварини самі заходять без-

перервним потоком чи групами у рухомі або стаціонарні, групові чи 
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індивідуальні доїльні станки, а оператор із обмеженим переміщенням 

їх обслуговує. 

Доїльні станки обладнані доїльними апаратами, засобами конт-

ролю і керування процесом доїння та обслуговування тварин. Опера-

тор під час доїння знаходиться у заглибленні, що забезпечує зручність 

обслуговування тварин.  

Такий варіант забезпечує також скорочення часу проведення те-

хнологічних операцій за рахунок механізації та автоматизації, підви-

щення якості їх виконання в результаті подальшої спеціалізації праці 

операторів. 

Доїльні установки із стаціонарними індивідуальними послідовно 

розміщеними станками типу „Тандем” передбачають індивідуальне 

обслуговування корів під час доїння, що знижує вимоги до формуван-

ня однорідних груп тварин, загрозу їх травмування і захворювання 

маститом. 

У доїльних установках із груповими станками „Ялинка” впус-

кають і випускають тварин у станки групами по 8 корів. Це накладає 

додаткові вимоги щодо формування однотипних груп корів, але спри-

яє підвищенню продуктивності праці операторів. 

Доїльні установки типу „Ялинка“ відрізняються від установок 

„Тандем“ лише тим, що вони обладнані двома груповими станками, 

розташованими по обидва боки траншеї. Корови в станках розташо-

вуються під кутом 30° по осі траншеї, головами від оператора. Станки 

обладнані вхідними і вихідними дверима, які дозволяють впускати і 

випускати тварин у станок групами.  

Останнім часом все ширше застосування набувають групові 

станки з розташуванням корів перпендикулярно до осі траншеї „бік 

до боку”. Це дозволяє ще компактніше розташовувати корів у станках 

та обслуговувати їх під час доїння ззаду, що зменшує вірогідність тра-

вмування оператора твариною. 

Групові доїльні станки застосовуються і в доїльних установках 

типу „Полігон”. Подальше підвищення продуктивності праці опера-

тора може бути досягнуто при застосуванні конвеєрних доїльних ус-

тановок. 

Доїльні установки конвеєрного типу мають рухомі станки. На 

вході конвеєра можуть бути розміщені зони санітарної обробки ви-

мені. Раціональна організація праці і вузька спеціалізація, а в разі 
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оснащення маніпуляторами доїння – ще й автоматизація процесу, да-

ють змогу досягти максимальної продуктивності праці оператора і рі-

зко підвищити коефіцієнт використання технологічного обладнання. 

Проте, при цьому ускладнюється індивідуальний контроль за твари-

нами. Крім того, для досягнення високої ефективності потрібно фор-

мувати однорідні технологічні групи корів. Тому такий варіант можна 

рекомендувати для великих молочнотоварних комплексів із потоко-

вою технологією виробництва молока. 

Стійлово-пасовищний спосіб утримання корів обумовлює недо-

цільність перегону тварин на доїння в приміщення чи стаціонарні дої-

льні зали, оскільки при цьому неминучі значні втрати їх продуктивно-

сті. У такому разі тварин доять безпосередньо на пасовищах. 

Випасання корів на багаторічних культурних пасовищах перед-

бачає зміну місцезнаходження літнього табору. Здебільшого літній 

табір важко електрифікувати від електромережі. Ці особливості пот-

ребують застосування для доїння корів пересувних доїльних устано-

вок з автономним енергозабезпеченням. 

Агрегати для доїння корів у стійлах корівників або стаціонарних 

літніх таборів у переносні відра комплектують магістральним вакуум-

проводом із вакуумними кранами для під’єднання доїльних апаратів, 

вакуумною установкою, доїльними апаратами, пристроєм для миття 

та дезінфекції доїльних апаратів, двома ручними візками для переве-

зення молочних фляг, шафою для зберігання запасних частин. 

 


