
ВИВЧЕННЯ БУДОВИ ТА АНАЛІЗ РОБОТИ  

ДОЇЛЬНИХ УСТАНОВОК ДЛЯ ДОЇННЯ В СТІЙЛАХ  

ТА НА ПАСОВИЩАХ 

 

Методичні вказівки до практичної роботи №19 

 

МЕТА РОБОТИ 

Вивчити призначення, будову, робочий процес та регулювання 

доїльних установок для доїння в стійлах та на пасовищах, а також 

одержати практичні навички налагодження установки на різні режими 

роботи. 

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

1.1 Завдання для самостійної підготовки (Додаток А) 

Вивчити: 

 зоотехнічні вимоги до машинного доїння [1, с.202…203]; 

 системи доїльних установок (див. Додаток А); 

  технологію машинного доїння (див. Додаток А). 

Скласти звіт по роботі: 

 записати номер, найменування та мету роботи; 

 зоотехнічні вимоги до машинного доїння; 

 системи доїльних установок. 

 

1.2 Питання для самостійної підготовки 

1.2.1  Зоотехнічні вимоги машинного доїння. 

1.2.2  Класифікація доїльних установок. 

1.2.3  Технології машинного доїння. 

 

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 Скляр  О. Г.  Механізація    технологічних     процесів   у   тва-

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

Колор Принт, 2012. – 720 с. 

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

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

730 с. 



2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

2.1 Програма робот 

2.1.1 Виконуючи роботу студенту необхідно вивчити: 

 - загальну будову доїльної установки АДМ-8А,  УДС-3Б; 

 - робочий процес на різних режимах і основні правила експлуа-

тації доїльних установок, відмінності в роботі та конструкції. 

2.1.2 Ознайомитись: 

 з порядком і правилами комплектування доїльної установки 

АДМ-8А для доїння 100 і 200 корів; 

 будовою та роботою доїльної установки УДМ-200 «Брацла-

вчанка», АД-100Б 

Скласти звіт та захистити роботу. 

 

2.2 Оснащення робочого місця 

2.2.1 Фрагмент діючої доїльної установки АДМ-8А та УДС-3Б. 

2.2.2 Плакати доїльних установок. 

2.2.3 Методичні вказівки до лабораторної роботи №19. 

 

2.3 Теоретичні відомості 
2.3.1 Доїльні установки АД-100Б, ДАС-2В і УДС-В (рис. 1) 

призначені для машинного доїння 100 корів в переносні доїльні відра 

при прив'язному утриманні корів. Вони складається з дев'яти доїльних 

апаратів, вакуум-проводу (трубопроводів 1″ і 11/2″), візка для переве-

зення фляг, пристрою промивання, шафи запасних частин, вакуумної 

установки (УВУ- 60/45). Доїльний агрегат обслуговують чотири дояри 

з двома доїльними апаратами кожен.  

Технологічний процес роботи доїльного агрегату складається з 

наступних операцій: а) підготовка до доїння; б) доїння; в) транспорту-

вання молока в молочне відділення; г) промивання і дезінфекція дої-

льного апарату. 

Пристрій промивання монтують в мийному або молочному при-

міщенні ферми. Для обмивання зовнішніх поверхонь апаратів і обпо-

ліскування доїльної апаратури є два розбризкувачі, які рукавами (за-

вдовжки 2,5 м) з'єднуються з водопроводом. 

У режимі доїння робота доїльного агрегату заснована на прин-

ципі відсмоктування молока доїльним апаратом з цистерни дійки ви-

мені корови під дією розрідження (вакууму), що створюється в систе-

мі трубопроводів вакуумним насосом. 



 
1 - вакуум-провід; 2 - доїльний апарат; 3 - шафа для зберігання дійко-

вої гуми і запасних частин; 4 - установка для промивання апаратів;     

5 - вакуум-регулятор; 6 - вакуумна установка; 7 - вакуум-балон; 8 – 

вакуумметр. 

Рисунок 1 - Доїльні установки із збором молока в доїльні відра 

 

Процес промивання здійснюється таким чином. Після закінчення 

доїння доїльну апаратуру, поверхні відер і кришок від молока обми-

вають з розбризкувачів.   

Потім доїльні стакани апаратів опускають у відра (по два в кож-

не відро) і фіксують шайби колектора доїльного апарату в положення 

"Промивання". На штуцер з внутрішньої сторони кришок встановлю-

ють насадки, опускають їх у відра і фіксують кришки дугами на гор-

ловині відра. Встановлюють їх на кронштейни колекторних труб, а 

магістральні вакуумні шланги підключають до кранів колекторної 

труби вакуум-проводу пульсопідсилювачів. У пластмасові відра, які 

встановлені на підлозі, заливають по 8 л гарячої води (55…65 °С) з 

мийно-дезінфікуючими засобами і відкривають крани на колекторній 

трубі. 

Регулювання величини розрідження в системі здійснюється шля-

хом збільшення або зменшення кількості регулювальних шайб. Для 

збільшення розрідження додаткові шайби навісити, для зменшення -

зняти. За показниками стрілки індикатора визначається запас продук-

тивності вакуумного насоса. Стрілка індикатора запасу вакууму має 

бути за третьою міткою по вертикалі (подача повітря не більше 15 

м3/год.). 



Доїльна установка ДАС-2В призначена для тих же цілей, що і 

установка АД-100Б. Відмінність полягає в тому, що ДАС-2В комплек-

тується уніфікованими доїльними апаратами АДУ-1 і вакуумними на-

сосами УВУ- 60/45. 

2.3.2 Доїльну установку АДМ-8А (рис. 2) призначено для ме-

ханізації доїння корів у стійлах, транспортування видоєного молока в 

молочне відділення, індивідуального або групового (від 50 корів) об-

ліку, фільтрації, охолодження та подачі його в місткості для тимчасо-

вого зберігання. Доїльну установку випускають у двох  виконаннях 

АДМ-8А- 2 і АДМ-8А- 1, які обслуговують відповідно 200 і 100 корів. 

 

 
1 – вакуум-провід; 2 - перемикач; 3 - молокопровід; 4 - пристрій під-

йому; 5 – молочно-вакуумний кран; 6 - пристрій промивання; 7 - елек-

троводонагрівач; 8 - пристрій зоотехнічного обліку молока (УЗМ-1А); 

9 - доїльна апаратура; 10 - автомат промивання; 11 - резервуар молока; 

12 - молочний насос; 13 - молокоприймач; 14 - фільтр; 15 - дозатор 

молока; 16 - охолодник молока;17 - шафа запасних частин; 18 - уста-

новка вакуумна УВУ-60/45А 

 

Рисунок 2 – Доїльна установка АДМ-8А 

 



Установка складається з наступних основних вузлів (див. рис. 1): 

уніфікованої вакуумної установки УВУ-60/45А 18, молоко- 3 і ваку-

ум-проводів 1, доїльної апаратури, лічильників групового та індивіду-

ального (УЗМ-1А) 8 надою, а також дозаторів молока 15, молоко-

приймача 13, фільтра 14, пластинчатого охолодника 16, молочного 

насосу 12, пристрою для піднімання молоко - та вакуум-проводів 4, 

автомату промивання молочної лінії 10, перемикача 2 та шафи запас-

них частин 17. Стійлові ланки вакуум-проводу і молокопроводу роз-

ташовують в стійловому приміщенні. Молокоприймач, молочний на-

сос, дозатори, автомат промивання розташовують в спеціальному 

приміщенні (молочною); вакуум-насоси - у вакуум-насосній. 

Уніфікована вакуумна установка УВУ-60/45А (рис. 3) призна-

чена для створення робочого вакууму у системі вакуум-проводів. По 

вакуум-проводу (виготовлений із стальних оцинкованих труб) підво-

диться робочий вакуум до пульсатора доїльних апаратів, а також до 

молокоприймача. 

 

 

1 - двигун; 2 - вакуум-насос; 3 - мас-

лянка; 4 - рама 

 

Рисунок 3 - Вакуумна установка  

УВУ 60/45 

Вакуум-регулятор підтримує постійність вакууму в системі 

шляхом відкриття клапана регулятора при вакуумі вище за норму і 

закриття - при його зниженні. 

Вакуум-регулятор АДМ 08.000 (рис. 4) застосовують на усіх дої-

льних установках уніфікованого ряду. Він складається з двох частин: 

власне регулятора і індикатора резерву подачі вакуум-насоса. Клапан 

1  спирається на сталеве сідло 2, вмонтоване в пластмасову кришку 3. 

При ввімкненому вакуум-насосі перепад тисків, діючий на клапан, 

урівноважується вантажем - сталевими шайбами 5. Для збільшення 

чутливості регулятора вантаж підвішений до клапана на пружині 4. 



Для гасіння коливань пружини вантаж знизу обладнано амортизую-

чими шайбами 7, зануреними в масло. У прозорий ковпак 6 заливають 

близько 0,4 кг дизельного масла. У міру забруднення (приблизно 1 раз 

на місяць) масло в регуляторі міняють. 

 Прапорець 9 індикатора резерву подачі вакуум-насоса показує 

кількість резервного повітря (на шкалі 10 є три мітки, відповідні 5, 10 

і 15 нм3/год.) від загальної подачі  вакуумного насоса. 

Прапорці індикаторів у вакуумних насосів під час доїння повин-

ні знаходитися нижче за третю мітку шкали, тобто повітря повинно 

підсмоктуватися більше 15 нм3/год. 

 

 

1 - клапан; 2 - сідло; 3 - кри-

шка; 4 - пружина; 5 - шайби 

(вантаж); 6 - ковпак; 7 - шай-

би амортизуючі; 8 - основа 

індикатора продуктивності 

вакуумного насоса; 9 - пра-

порець індикатора; 10 - міт-

ки продуктивності 

Рисунок 4 - Регулятор  

вакууму АДМ 08.000 

 Вакуум-проводи служать для передачі вакууму до місць видою-

вання корів.  Для цього використовують водогазопровідні оцинковані 

труби. Магістральні ділянки вакуум-проводу доїльної установки виго-

товляють з труб з умовним проходом 40 мм, а робочі ділянки (уздовж 

стійл корівника в місцях доїння тварин) - 25 мм. На вакуум-проводі 

встановлено три вакуумметри 4 для контролю вакууму в системі: в 

приміщенні вакуум-насосної, в молочному відділенні молокоприйма-

ча і в центральному проході корівника. 

За рахунок того, що більшість типів вакуумних насосів відкачу-

ють із вакуумної системи повітря порціями, вакууметричний тиск, 

який установлюється в системі, має постійну і змінну складові (пуль-

сації). Для згладжування пульсацій вакууму у систему включають до-

даткову місткість – вакуумний балон (рис. 5) з відкидним шарнірно 

закріпленим дном. Він виконує також функцію відстійника, де збира-

ються волога і бруд, що потрапляють у вакуум-провід з повітрям або 

випадково молоко внаслідок переповнення доїльного відра. У випадку 

відсутності такого відстійника вони потрапили б до вакуум-насосу і 



призвели  до його поломки внаслідок обмеженого об’ємного стискан-

ня. Через вакуумний балон видаляється також мийний розчин у разі 

промивання вакуум-проводу. 

Доїльні апарати підєднують до вакуум-проводу за допомогою 

молочно-вакуумних кранів (рис. 6).    

Молокопровід складається із скляних і поліетиленових труб, 

з’єднаних між собою муфтами. По ньому видоєне молоко транспорту-

ється у молочне відділення. Розподільники розділяють лінію молоко-

проводу на дві гілки, кожна з яких забезпечує доїння і груповий облік 

видоєного молока від 50 корів. 

 1- патрубок вакуумний магістральний, 

2- середній патрубок, 3- патрубок ва-

куумний насосний, 4- гайка,            

5,12 - прокладки, 6- кронштейн кульо-

вого клапана, 7- балон, 8- кульовий 

клапан, 9 - кронштейн, 10- скоба,      

11- кришка. 

 

Рисунок 5 - Вакуумний балон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-гайка, 2- шайба,3- притискач, 4- скоба, 5- корпус, 6-оболонка і 

амортизатор, 7- гвинт, 8- переміщувач, 9- прокладки, 10- вакуум-

провід    

Рисунок 6 - Кран молочно-вакуумний 



В молокоприймач входять скляні балон-молокозбірник 5 (рис. 

7) з поплавцевим датчиком 2, запобіжна камера 15, вакуумний кран 

13, молочний насос 1 з пультом керування 14. Ці вузли молокоприй-

мача змонтовані на загальній рамі. 

Молокозбірник 5 - це скляна місткість на 50 л з чотирма отво-

рами: два для введення молока з молокопроводу 6 (групових лічиль-

ників), одне вгорі для під'єднання до магістрального вакуум-проводу 

12 і одне знизу для установки датчика 2 ввімкнення молочного насо-

са і виведення молока через штуцер назовні. 

Запобіжна камера розбірна, яка складається з камери 3 (рис. 8) і 

кришки 7, призначена для запобігання втратам молока при випадко-

вих відмовах молочного насоса і переповнюванні молокозбірника. 

Крім того, запобіжна камера не дозволяє засмоктуватися молоку або 

миючому розчину у вакуум-провід, щоб не пошкодити вакуумний 

насос при попаданні в нього рідини. 

При переповнюванні молокозбірника і запобіжної камери поп-

лавець 2 спливає і перекриває гніздо 5 магістрального вакуум-проводу 

9. Молочна лінія доїльної установки відключається від джерела ваку-

уму і доїння припиняється. Після усунення недоліків, що викликали 

переповнювання молокозбірника, молоко з камери 15 (см. рис. 7) сті-

кає по шлангу до штуцера 3 і відкачується молочним насосом. Якщо 

вакуум-насос не вимкнений, поплавець 2 (см. рис. 8) притиснутий до 

гнізда 5 вакуум-проводу 9. Для його скидання вниз і подачі розрі-

дження в молочну лінію необхідно закрити кран 13 (см. рис. 6, попла-

вець при цьому опуститься під дією власної маси), а потім знову пла-

вно відкрити його. 

Датчик керування молочним насосом призначений для авто-

матичного періодичного ввімкнення і вимкнення молочного насоса 

у міру набору і відкачування молока або мийного розчину з моло-

козбірника. 

Доїльна установка АДМ-8А комплектується доїльними апарата-

ми АДУ-1 та пристроями для зоотехнічного обліку молока УЗМ-1А. 

Останній встановлюють на ручці доїльного апарата при контрольному 

доїнні корів. 

 



 

1 - молочний насос; 2 - датчик 

вмикання молочного насоса;          

3 - штуцер; 4 - поплавець датчика; 

5 - молокозбірник; 6 - молокопро-

від; 7 - шланг подачі мийної ріди-

ни у верхню частину молокозбір-

ника 5 і запобіжну камеру 15;       

8 - розбризкувач; 9 - кришка;      

10 - розподільник мийної рідини; 

11 - шланг подачі мийної рідини в 

запобіжну камеру; 12 - вакуум-

провід магістральний;   13 - кран; 

14 - пульт управління молочним 

насосом;  15 - запобіжна камера; 

16 – шланг 

 

Рисунок 7 - Молокоприймач 

  

1 - перехідник зливного штуцера; 

2 - поплавець; 3 - камера; 4 - про-

кладка; 5 - гніздо; 6 - розбризку-

вач;  7 - кришка; 8 - штуцер пода-

чі мийної рідини; 9 - магістраль-

ний вакуум-провід; 10 - патрубок 

з'єднання з молоко збірником 

 

Рисунок 8 -  Запобіжна камера  

Фільтр очищає молоко від механічних домішок. Фільтруваль-

ний елемент одівають на спіраль, відкритий кінець якого заправляють 

всередину спіралі і закріплюють пробкою. Зараз в АДМ-8А застосо-

вується фільтрувальний елемент одноразового використання – голко-

пробивне термозакріплене двошарове полотно. У процесі фільтрації 

молоко проходить два ступеня очищення, що значно підвищує його 

якість. Новий фільтр затримує частки розміром більше 5-6 мкм, тобто 

в два рази дрібніші, ніж лавсановий фільтр. До комплекту входить 

1000 фільтрувальних елементів. 



В пластинчатому охолоднику температура молока знижується 

за допомогою проточної холодної води. Він складається із 34 пластин, 

стиснутих двома плитами за допомогою болтів і гайок. 

Для піднімання ланок молокопроводу у місцях кормових прохо-

дів у проміжках часу між доїнням призначений пневмопружинний 

пристрій (рис. 9), підвішений на шарнірних кронштейнах. Після вві-

мкнення вакуумного насоса мембранні механізми підіймання опуска-

ють підняту ланку молокопроводу, а при вимкненні насоса підніма-

ють її. 

 

1 - скоба; 2 - мембрана;         

3 - з’єднувач ; 4 -  крон-

штейн; 5 -  вісь; 6 - пружи-

на; 7 - гвинт ; 8 - стержень; 

9 - труба. 

 

Рисунок 9 - Пристрій для 

підйому молокопроводу 

Пристрій для промивання підводить та розподіляє мийну ріди-

ну по доїльних апаратах. Автомат промивання керує циклом проми-

вання молочної лінії і складається з блока керування, пневмомеханіч-

них вентилів холодної та гарячої води, бачка для мийного реактиву та 

бака для мийної рідини. Процес промивання проводиться систематич-

но відповідно до заданої програми. 

У процесі підготовки до роботи впевнюються, що доїльна уста-

новка знаходиться в положенні “Промивання”. При цьому розподіль-

ники молокопроводу в корівнику відкриті (рис. 10, 11), на засувках 

перемикачів видно знак “Душ”, шланг підведення молока до охоло-

джувача з’єднаний із шлангом для промивання верхньої частини мо-

локозбірника; шланг від пневмоконтролю бака автомату промивання 

з’єднаний з вихідним кінцем молочного фільтра, кран подачі холодної  

води в охолодник закритий, доїльна апаратура з’єднана з пристроєм 

для промивання, а рукоятки підключені до кранів трубопроводу про-

мивання; покажчик блоку керування автомата промивання знаходить-

ся в положенні початку етапу І проти знака “S” на прозорому ковпаку. 



 Після цього закривають  вакуумний кран молокоприймача (пе-

реміщують засувку від себе), перевіряють рівень масла у маслянках 

вакуумних установок і при необхідності доливають його. Вмикають 

вакуумну установку і натискають кнопку блока керування автоматом 

промиванням (повинна загорітися лампочка). Поступово відкривають 

вакуумний кран молокозбірника.  

Після прополіскування видаляють залишки води з молокопровід-

них шляхів. Для цього роз’єднують кутник промивного трубопроводу 

і патрубок перемикача. У патрубок перемикача запускають губку. 

Прикриваючи рукою кінець патрубка і регулюючи швидкість перемі-

щення губки, пропускають її крізь всю гілку молокопроводу. Вико-

нують такі ж операції з другим перемикачем для спорожнення другої 

гілки молокопроводу. Зєднують кутники промивного трубопроводу з 

патрубком перемикача. Спорожнюють дозатори молока шляхом під-

німання штоків з поплавцем до упору. Закривають вакуумний кран 

молокозбірника, натискають на кнопку на блоці керування молочним 

насосом і спорожнюють молокозбірник. 

 

1 - електронагрівач; 2 - вакуумний насос; 3 - колекторна труба; 4 - дої-

льний апарат; 5 - автомат промивання; 6 - пластинчатий охолоджувач 

молока; 7 - дозатор молока; 8 - фільтр молочний; 9 - молочний насос;  

10 - молокозбірник; 11 - запобіжна камера; 12 - кран вакуумний;          13 

- розподільник молокопроводу; 14 - перемикач; 15 - молокопровід; 16 - 

колекторна труба з молочними кранами; 17 - пневмомеханічний вентиль 

холодної води; 18 - вентиль подачі гарячої води; 19 – водопровід 

Рисунок 10 - Схема роботи доїльної установки АДМ-8А- 200 

в режимі промивання 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – ванна, 2 – шланга, 3 – фільтр, 4 - охолоджувач молока, 5 - камера, 

6 - молочний насос, 7 - повітророзподільник, 8 - лічильник молока,     

9 - патрубок повітророзподільника, 10 - вакуумний кран до шафи ке-

рування, 11 - головний вакуумний кран, 12- кінці молокопроводу,     

13 - гасник потоку, 14 - перемикач молочної лінії; 15 – вакуум-провід, 

16 - вакуумметр, 17 - диференційний клапан, 18 - шафа керування, 19 - 

суматор, 20 - блок керування молочним насосом, 21 - шафа керування 

промиванням, 22 - труби від молокопроводу, 23 - труба до водопідіг-

рівача, 24 - труба від водонагрівача, 25– електричний підігрівач води, 

26 - колекторна труба, 27 - молочний вакуумний кран,       28–

розподільник води, 29 - труба розподільника води, 30 - молочний танк 

Рисунок 11 - Установка для циркуляційного миття та дезінфекції 

доїльних апаратів і молочної лінії 

 

Потім переключають доїльну установку в положення “Доїння” 

(рис. 12). Для цього відпускають притискачі перемикачів режимів, 

знімають засувки і виймають губки із отворів засувок. Встановлюють 

засувки у перемикачах у положення “Доїння” , знімають шланг подачі 

молока з бака автомата промивання і встановлюють на молочний ре-

зервуар. Від’єднують шланг подачі молока до охолоджувача від шла-

нга промивання верхньої частини молокозбірника, а перехідник шлан-

га промивання заглушують ковпачком. Від’єднують шланг від пнев-

мокрану бака автомата промивання і корпус фільтра. Виймають з кор-

пуса фільтра спіраль і виймають з неї пробку.  

 



      

1 - вакуумний насос; 2 - вакуум-балон; 3 - вакуум-регулятор; 4 - дої-

льний апарат; 5 - танк-охолоджувач молока; 6 - магістральний ваку-

ум-провід; 7 - пристрій підйому молокопроводу;       8 - робочий ваку-

ум-провід; 9 - молокопровід;   10 - перемикач з доїння на промивання; 

11 - дозатор молока; 12 - пластинчатий охолодник молока;                 

13 - фільтр молочний; 14 - молочний насос; 15 - молокозбірник;        

16 - запобіжна камера;        17 - кран вакуумний; 18 - роздільник мо-

локопроводу; 19 - доїльний апарат; 20 - кран молочний 

 

Рисунок 12 -   Схема роботи доїльної установки АДМ - 8А-200 

 

Встановлюють фільтрувальний елемент на спіраль, заправляють 

відкритий кінець усередину спіралі і закріплюють його пробкою. Спі-

раль з фільтрувальним елементом і пробкою встановлюють у корпус 

фільтра і приєднують до нього шланг подачі молока до охолоджувача. 

Натискають на кнопку суматорів і встановлюють лічильники в поло-

ження “0”. Перекривають роздільник молокопроводу в корівнику, по-

вертають гумові шайби і звільняють клапани колекторів доїльних апа-

ратів від фіксації. Повільно відкривають вакуумний кран молокозбір-

ника і кран для подачі холодної води в охолоджувач молока. Знімають 

доїльну апаратуру з пристрою промивання і переносять її у корівник. 

Потім вимикають вакуумну установку.    

 

 

 

 



Таблиця 1 - Технічна характеристика доїльних установок АДМ 

 

Показники АДМ-8, вик. 04 АДМ-8-1 АДМ-8-2 

Обслуговує, голів  200 100 200 

Кількість майстрів ма-

шинного доїння, люд. 

4 2 4 

Кількість апаратів, з яки-

ми одночасно працює 

один оператор 

3 3 3 

Продуктивність праці 

оператора, голів/год. 

25 26 26 

Марка доїльного апарата АДУ-1-01 АДУ-1-09 АДУ-1-09 

Робочий вакуум, кПа 48 45 45 

 

2.3.3 Доїльну установку з молокопроводом УДМ-100 (на 100 

корів), УДМ-200  (на 200 корів) «Брацлавчанка» призначено для ме-

ханізованого доїння та первинної обробки молока з прив’язним утри-

манням корів.  

Доїльна установка складається з вакуум проводу та скляного 

молокопроводу із стаціонарними підйомниками, які встановлені над 

стійлами. 

Доїльні апарати з’єднуються з молокопроводом і вакуум-

проводом за допомогою сумісних молочно-вакуумних кранів. В цент-

рі приміщення розташовані дозатори молока по одному на групу ко-

рів, яку обслуговує одна доярка. 

Дозатори мають електронний пульт індикації кількості надоєно-

го кожною дояркою молока. Із дозаторів молоко потрапляє в молоко-

приймач, відділяється від вакууму і автоматично, молочним насосом 

перекачується в молочний танк, проходячи через фільтр і охолоджу-

вач. 

В порівнянні з серійним агрегатом АДМ-8А в 3 рази скорочена 

кількість стиків, забезпечений стабільний вакуумний режим, збільше-

на надійність і скорочена трудомісткість обслуговування і ремонту. 

Установка відповідає європейським стандартам. Молокоприймальний 

вузол має скляний молокоспорожнювач MS 8800 ВО1, молочний на-



сос НМУ- 6, пристрій для керування ним і групового обліку молока, 

молочний фільтр багаторазового використання, сполучну арматуру, 

яка підводить промивальну трубу з шиберним краном, пристрій для 

виведення або виймання очищаючої губки. Фільтр сполучений з напі-

рним молокопроводом діаметром 25×1,5, по якому молоко потрапляє 

в резервуар. 

Установка має поєднані уніфіковані молоковакуумні крани, до 

яких підключаються доїльні апарати. Передбачена можливість вико-

ристання доїльних апаратів вітчизняного і імпортного виробництва. 

Для забезпечення санітарної обробки є пристрій промивання з 

електронним автоматом, який забезпечує роботу по двох програмах: 

переддоїльне обполіскування і циркуляційне промивання установки з 

використанням рідких мийне-дезінфікуючих засобів. 

Технологічний процес доїння і організація роботи на доїльній 

установці УДМ- 200 аналогічна установці АДМ-8А.  

2.3.4 Універсальну доїльну станцію УДС-3Б призначено для 

машинного доїння корів і первинної обробки молока  на пасовищах та 

в літніх таборах в станках паралельно-прохідного типу. Випускається 

УДС-3Б для стада 200 корів у двох виконаннях: основному і 01.  

 Основне виконання доїльної установки забезпечує доїння у мо-

локопровід тритактними доїльними апаратам АДУ-1, виконання 01 - у 

переносні доїльні відра  доїльними апаратами «Волга».  

При роботі станції основного виконання (з молокопроводом) об-

слуговують два оператори, виконання 01 - чотири з двома апаратами і 

переносними відрами кожен. 

Доїльна станція УДС-3Б (рис. 13) складається з двох секцій (по 

чотири доїльних станка паралельно-прохідного типу в кожному),  си-

лового агрегату 1, молокопроводу 15, вакуум-проводу 14, доїльної 

апаратури 8, чотирьох бункерів-дозаторів 13 з дозаторами для концен-

трованих кормів, обладнання для первинної обробки молока, установ-

ки для промивання молочного обладнання, агрегату  водопостачання і 

освітлюваного обладнання. Силовий агрегат складається з вакуумного 

насосу з бензо- і електроприводами, відцентрового насосу для цирку-

ляції води через охолодник і електричного генератора для освітлення 

робочої зони доярів в темний час доби. 

Станки шириною 800 мм призначені для фіксації корів під час 

доїння і кріплення складових частин доїльної станції. Кожна секція 

включає чотири паралельно-прохідних станка і встановлена на труб-

частих полоззях.  



 
1 - силовий агрегат; 2 - ящик з льодом; 3 - цистерна; 4 - фільтр-

охолоджувач; 5 - діафрагмовий насос; 6 - дуга-фіксатор; 7 - розбриз-

кувач; 8 - доїльний апарат; 9 - насос-змішувач;10 - бак холодної води; 

11 - водогрійний котел; 12 - вихідні двері; 13 - бункер кормороздава-

ча; 14 – вакуум-провід; 15 - молокопровід; 16 – вакуум-регулятор;      

17 – вакуум-балон; 18 - запобіжна камера 

Рисунок 13 – Загальний вид доїльної станції УДС-3Б 

 

Вгорі станки закриті брезентовим тентом. Між кожними двома 

станками встановлено по одному бункеру (ємність 0,2 м3) для сухих 

комбікормів, обладнаних шнековим дозатором із ручним приводом, 

двома лотками і перекидною заслінкою. За допомогою перекидної за-

слінки   комбікорму   можуть   направлятись   у   годівницю  одного 

або другого станка. Годівниця закріплюється на випускних дверях 

станка. Кількість комбікорму, що видається тварині, регулюється чис-

лом поворотів рукоятки приводу шнека. 

В доїльній установці УДС-3Б основного виконання застосову-

ється доїльний апарат АДУ- 1 і введений пристрій зоотехнічного об-

ліку молока УЗМ-1А. Доїльна апаратура забезпечує видоювання мо-

лока з вимені корови за рахунок вакууму і подачу молока в молоко-

провід.  

Молокопровід 15 виготовлений з нержавіючих труб діаметром 

42 мм, які сполучені прозорими кутниками. Він служить для транспо-

ртування молока від доїльних апаратів або лічильників молока (при 

контрольному доїнні) у фільтр-охолоджувач молока 4 . 



Вакуумна лінія включає вакуум-провід 14, вакуум-балон 17, ва-

куум-регулятор 16. По трубопроводах вакуум від вакуумного насосу 

підводиться до вакуумного балона, вакуум-проводу, вакуум-

регулятора, діафрагмового насоса 5, фільтра-охолоджувача 4, доїльної 

апаратури 8, діафрагмового насоса-змішувача 9. Для захисту від попа-

дання рідини у вакуумну лінію є запобіжна камера 18. 

Обладнання для первинної обробки молока включає фільтр-

охолоджувач молока 4, охолоджувальний ящик 2 і діафрагмовий на-

сос 5. Фільтр-охолоджувач використовують для охолодження і очи-

щення молока від механічних домішок.  

Бак охолоджувального ящика на одну третину заповнюється во-

дою і льодом. Тепла вода, яка поступає у фільтр-охолоджувач, зрошує 

лід, охолоджується і далі, вже холодна вода, використовується для 

охолодження молока в процесі доїння. Термоізоляція ящика з льодом 

досягається деревостружковими плитами. 

Вакуумний зрошувальний охолоджувач складається з корпусу 1 

(рис. 14), гофрованої теплообмінної поверхні 3, молокоприймача 5 з 

патрубком 7 для переливання молока і патрубком 12 для під'єднання 

до вакуумної магістралі, фільтру 15, кришки 10 з патрубками 11 і 14 

підвода молока. На корпусі охолоджувача закріплені осі 16 його під-

вісок, а також патрубок 1 відведення охолодженого молока, також па-

трубки 4 введення і виведення охолоджуваної води. Для ущільнення 

місць роз'єму служать гумові прокладки. 

При подачі вакууму по патрубку 12 в зрошувачі створюється ро-

зрідження, більше, ніж в молокопроводі. Під дією різниці тисків з па-

трубків 11 і 14 молоко з молокопроводу через фільтр 15 поступає на 

розподільник 5. По отворах в днищі розподільника молоко зливається 

на гофровану теплообмінну поверхню 3, тонким шаром стікає в під-

дон охолоджувача, виходить через патрубок 1 і далі діафрагмовим на-

сосом перекачується в резервуар. 

Через нижній патрубок 4 в охолоджувач подається холодна вода, 

яка рухається по спіральному каналу, утвореному корпусом 2 і гофро-

ваним циліндром 3, протитечією до молока, віднімає тепло від молока 

і виводиться через верхній патрубок 4. Кратність витрати води до мо-

лока рівна трьом та забезпечує охолодження молока до температури 

на 3…4°С більше, ніж температура охолоджуваної рідини. 

 



Агрегат водопостачання змонтований на окремих полозах і 

складається з водогрійного котла 11 місткістю 0,1 м3 і бака для холод-

ної води 10 місткістю 0,175 м3. Він забезпечує отримання теплої і га-

рячої води, необхідної для підмивання вимені корів під час доїння, а 

також промивання обладнання. Діафрагмовий насос-змішувач, що 

працює від пульсатора, здійснює змішування холодної і гарячої води в 

заданому співвідношенні і подачу її у водопровід до розбризкувачів і 

лінію промивання. Необхідні режими роботи насоса встановлюють 

поворотом ручки крану. 

До складу силового агрегату входить вакуумна установка УВУ- 

60/45, бензодвигун УД-25С потужністю 8кВт з генератором струму, 

водяний насос. Установка може працювати і від зовнішньої мережі 

електричного струму. 

Технологічний процес і правила експлуатації. Перед доїнням ко-

рів заповнюють водою водогрійний котел і бак для холодної води аг-

регату водопостачання, розпалюють котел і підігрівають воду, заван-

тажують у бункера кормороздавачів комбікорм, в охолоджувальний 

ящик (якщо установка не підключена до холодильних машин) заси-

пають куски льоду так, щоб рівень води був на 100 мм нижче верхньої 

кромки ящика. Потім запускають силовий агрегат, прополіскують мо-

лочну лінію теплою водою і переводять доїльну установку на режим 

доїння (рис. 15). 

 

1 - патрубок відведення молока;         

2 - корпус; 3 - циліндр гофрований;     

4 - патрубки підведення і відведення 

води; 5 - розподільник; 6 - молоко-

приймач; 7 – патрубок переливання;   

8, 13 – ковпачки; 9 – прокладення;    

10 – кришка; 11, 14 – патрубки з ков-

пачками для подачі молока; 12 – пат-

рубок вакуумний; 15 – фільтр;          

16 – вісь підвіски 

Рисунок 14 – Вакуумний охоло-

джувач  молока 

 



 
1 - вакуум-насос; 2 - клапан запобіжний; 3 - насос водяний; 4 - вакуум-

балон; 5 - вакуум-регулятор; 6 - вакуумметр; 7 - ящик охолоджуваль-

ний; 8 - ванна мийної рідини; 9 - місткість для збору молока; 10 - за-

побіжна камера; 11 - насос молочний; 12 - фільтр-охолоджувач;         

13 - розбризкувач для підмивання вимені; 14 - доїльний апарат;         

15 - кран вакуумний; 16 - лічильник молока (індивідуальний); 17 - бак 

холодної води; 18 - котел водогрійний; 19 - насос-змішувач 

 

Рисунок 15 – Схема роботи станції УДС-3Б в режимах  

доїння і промивання 

 

Кожен із двох операторів, які обслуговують доїльну установку 

УДС-3Б основного виконання, працює із чотирма доїльними апарата-

ми. Спочатку оператор впускає корову в один із крайніх станків своєї 

секції, фіксує її дугою і поворотом рукояті шнека-дозатора засипає 

корм у годівницю. Після цього він проводить санітарну обробку ви-

мені корови і операції підготовки її вимені до доїння (обмиває вим'я 

теплою водою із розбризкувала, обтирає його рушником, робить під-

готовчий масаж і здоює перші струмені молока із кожної дійки вруч-

ну). Встановивши доїльний апарат і впевнившись у нормальній моло-

ковіддачі, оператор впускає другу корову у сусідній станок і прово-

дить ті ж самі операції по підготовці її до доїння і закріпленню друго-

го апарату Аналогічні операції проводяться оператором у станках 

другого проходу секції. Потім оператор повертається до першого ста-

нка, проводить машинне додоювання корови, вимикає і знімає доїль-



ний апарат. Після цього корова у станку змінюється, виконуються 

вищевказані операції і оператор переходить до станка корови, яка за-

йшла другою. 

Видоєне молоко (див. рис. 15) поступає від доїльного апарату 14 

у молокопровід, по ньому у фільтр-охолоджувач 12, де охолоджується 

водою із охолоджувального ящика 7 або холодильної установки. Далі 

молоко насосом 11 відкачується з охолоджувача і подається в цистер-

ну 9 місткістю 600 л. 

Після видоювання останньої корови залишки молока видаляють 

з молочної лінії, обмивають зовні доїльні апарати за допомогою розб-

ризкувачів 13 і переводять доїльну установку на режим циркуляційної 

промивки (див. рис. 15). 

Промивка виконується по наступній програмі: прополіскування 

молочної лінії (2 ...2,5 хв.), циркуляційна промивка і дезінфекція (15 

хв.), прополіскування після промивки і видалення залишків води про-

дуванням повітря. 

 

Таблиця 2 - Технічна характеристика доїльної установки УДС-3Б 

 

Показник 
Варіант виконання 

основний 01 

Поголів'я корів, яке обслуговується до-

їльною установкою, гол. 
100...200 100...200 

Продуктивність установки, гол/год. 45 60 

Кількість доїльних апаратів, шт. 8 8 

Встановлена потужність, кВт:   

бензинового двигуна 

 електродвигуна 

 

8 

5,5 

 

8 

5,5 або 4,0 

Мінімальні розміри майданчика для 

монтажу доїльної установки, м 
18x6 16x6 

Маса установки, кг 2100 1670 

Обслуговуючий персонал, люд. 2 4 

 

 

 



Основні регулювання. Глибину вакууму у вакуум-проводі регу-

люють зміною маси вантажу вакуум-регулятора у межах 54... 55 кПа. 

Число пульсацій пульсатора приводу діафрагмового молочного насоса 

регулюють гвинтом регулювання пульсацій так, щоб воно складало 

30...35 пульсацій за хвилину, а пульсатора приводу насоса-змішувача -

25…30 пульсацій за хвилину 

Паси приводу вакуум-насоса регулюють по прогину їх гілки у 

середній частині Прогин повинен знаходитись у межах 15±2 мм при 

зусиллі 30 Н. Аналогічно регулюють паси приводу водяного насоса і 

генератора. Прогин повинен знаходитись у межах 10±2 мм при зу-

силлі 10 Н. 

 

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

щує дані: 

1 Номер, найменування та мету роботи. 

2 Зоотехнічні вимоги до машинного доїння. 

3 Системи доїльних установок. 

4 Призначення доїльної установки АД-100Б та технологічний 

процес роботи. 

5 Призначення доїльної установки АДМ-8А, УДМ-200 «Брац-

лавчанка». Призначення основних вузлів та основні технологічні ре-

гулювання на процес промивання та доїння. 

6 Призначення та технологічний процес доїльної станції УДС-

3Б.  

7 Технічні характеристики доїльних установок. 

Пункти 1 - 3 студент виконує самостійно, як підготовку до 

лабораторних занять. 

 

2.5 Контрольні запитання 

 

2.5.1 Назвіть основні складові одиниці доїльної установки АДМ-

8? 

2.5.2 Перерахуйте основні елементи уніфікованої вакуумної ус-

тановки УВУ-50/45А? 

2.5.3 Назвіть основні складові одиниці лічильника молока? 

2.5.4 Як відрегулювати величину розрідження у системі доїльної 

установки? 

2.5.5 Який перепад розрідження повинен бути в молокопроводі  і  

вакуумпроводом? 



2.5.6 Призначення та будова диференціального клапана? 

2.5.7 Призначення та будова вакуум регулятора? 

2.5.8 Будова та принцип роботи системи збору та обліку молока? 

2.5.9 Як переобладнати доїльну установку з режиму промивання 

на режим доїння? 

2.5.10 Як замінити молочний фільтр доїльної установки? 

2.5.11 Поясніть схему доїльної установки АДМ-8 при доїнні? 

2.5.12 Поясніть схему доїльної установки АДМ-8 на промиван-

ні? 

2.5.13 Поясніть принцип роботи автомата промивання. 

2.5.14 Як роз’єднати молокопровід на дві окремі гілки? 

2.5.15 Назвіть витрату масла вакуумним насосом при його нор-

мальній експлуатації? 



Правила 

охорони праці при обслуговуванні  доїльних установок 

 

1. До роботи на доїльних установках необхідно допускати 

осіб, які пройшли навчання по машинному доїнню. 

2. Усі роботи по технічному обслуговуваною доїльної уста-

новки, якщо цього не потребує технологія виконання робіт, необхідно 

виконувати при виключеній електричній мережі. 

3. Надійність заземлення доїльної установки необхідно пере-

віряти не менше одного разу на рік. 

4. Вакуум-магістраль повинна бути відокремлена від вакуум-

насоса гумовим шлангом довжиною не менше 0,5 м. 

5. Електронагрівач повинен бути відокремлений від системи 

промивання гумовим шлангом довжиною не менше 0,5 м. 

6. Усі рухомі частини машин і місця, небезпечні в відношенні 

можливого ураження електричним струмом, повинні мати огорожу та 

попереджуючі знаки. 

7. У машинному відділенні забороняється зберігання палив-

но-мастильних матеріалів. 
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Додаток А 

(довідковий) 

 

А.1 Зоотехнічні вимоги до машинного доїння 

Під час доїння повинні забезпечуватись такі основні вимоги: 

стабільність виконання всіх технологічних операцій; час перебування 

корів на переддоїльних майданчиках не більше 20 хв.; тривалість опе-

рацій підготовки вимені до доїння не менше 40 і не більше 60 с; влас-

не доїння не більше 4-6 хв., а операцій машинного додоювання 30 с; 

доїльні апарати повинні вимикатися, якщо інтенсивність молоковід-

дачі знизилась до 200 мл/хв.; робота доїльних апаратів після закінчен-

ня молоковіддачі – не більше 1 хв.  

 

А.2 Системи доїльних установок 

Доїльні установки залежно від складності і розмірів мають декі-

лька систем: 

- доїльні апарати; 

- вакуумну; 

- молокопровідну; 

- промивання апаратів і молокопровідної системи; 

- фіксації тварин при доїнні; 

- керування процесом доїння; 

- годування сухими комбікормами. 

Обов'язковими в будь-якій установці є доїльні апарати і вакуум-

на система. 

Вакуумна система включає (рис. А.1) : 

- вакуумну установку (вакуумний насос з двигуном); 

- вакуумний балон; 

- вакуумний регулятор; 

- вакуумметр; 

- вакуум-проводи; 

- крани. 

Основними вузлами молокопровідної системи доїльних ус-

тановок уніфікованого ряду є: 

 - молокопровід; 

 - молокоприймач; 

 - молочний насос; 
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 - фільтр молока; 

 - охолоджувач молока пластинчатий; 

 - пристрій зоотехнічного обліку молока УЗМ-1 (лічильник 

молока індивідуальний) для контрольних доїнь; 

 - груповий лічильник молока (від 50 голів) на доїльних 

установках із стійловим молокопроводом. 

 

1 - двигун; 2 - вакуумний насос; 3 - вакуум-регулятор;                    

4 - вакуумметр; 5 - вакуум-балон; 6 - магістральний вакуум-

провід; 7 - робочі ділянки вакуум-проводу; 8 - вакуумні крани  

Рисунок А.1 - Схема вакуумної системи доїльної  

установки  

 

Для видоювання молока доїльними машинами розроблена спеці-

альна технологія, що включає ряд операцій, які можна підрозділити на 

дві групи (рис. А.2) : 

   - операції з безпосередньою дією  на  вим'я тварини; 

   - інші операції (без дії на вим'я). 

При цьому  найбільш  суттєву роль грають якість і своєчасність 

виконання таких операцій,  як підготовка  вимені до доїння (стимуля-

ція рефлексу молоковіддачі), машинне видоювання, контроль за про-

цесом доїння  і  завершальні операції.  Ці операції,  за винятком ма-

шинного доїння, повинні виконувати оператори.  Неякісне  і  несвоє-

часне  виконання їх приводить до великих втрат.  Тому дуже важливо, 

щоб навантаження на оператора (кількість доїльних апаратів і обслу-

говуваних корів) була обґрунтованою. 
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А.3 Технологія машинного доїння 
 

 
Рисунок А.2 - Схема технологічного процесу доїння тварин 
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При ручному доїнні оператор увесь час зайнятий однією коро-

вою, поки не видоїть її. При машинному ж доїнні він має можливість, 

поки корова доїться, підготувати до доїння ще декілька корів і підк-

лючити до них апарати. Таким чином, оператор може обслуговувати 

декілька апаратів. Кількість їх залежить від часу машинного доїння, 

від часу підготовчих операцій (здоювання перших струменів молока, 

підмивання, витирання, масаж вимені, надівання доїльного апарату на 

вим'я корови), від часу впускання корів у станки і випуску з станків, 

від часу завершальних операцій (машинне додоювання, вимкнення 

апарату) і т. д. 

  


