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Останнім ча сом по над 80% нез
би ра но го мо ло ка в країні ви роб ле но в 
гос по дар ст вах на се лен ня. Для за до во
лен ня по треб цьо го сег мен ту ви роб
ників про по ну ють ся різно типні си с те ми 
доїння. Під час ви бо ру технічних за собів 

ма шин  но го доїння на перший план 
ви ходять  пи тан ня що до їхньої вар тості 
й тех но логічної при дат ності. Для 
дрібно го то ва ро ви роб ни ка в цьо му 
сенсі най при ваб ливіши ми мож на вва
жа ти мобільні доїльні ус та нов ки. 
Ос нов на пе ре ва га об лад нан ня та ко го 
ти пу в то му, що йо го мож на ви ко ри с то
ву ва ти як для доїння корів у примі щен
нях, так і на па со ви щах. 

До йо го скла ду вхо дять: змон то вані 
на візку ва ку ум ний на сос (із еле к т ро
при во дом або дви гу ном вну трішньо го 
зго рян ня), ра ма яко го од но час но мо же 
слу гу ва ти й ва ку ум ним ба ло ном, та 
один або два доїль ні апа ра ти, відповід
но, з од ним або дво ма доїльни ми відра

ми. У тех но ло гічно му відно шенні та ку 
си с те му доїння мож на кла сифіку ва ти як 
доїння в пе ре сув ну ємність із ав то ном
ним дже ре лом ва ку ум ме т рич но го ти с ку.

За га лом мобільні доїльні си с те ми 
імпо ну ють дрібно му ви роб ни кові, але 
за ли ша ють ся най менш дос лідже ни ми з 
по гля ду ек сплу а тацій них особ ли во с тей 
і тех но логічних па ра метрів відповідно 
до кон крет них умов ви роб ництва.

 Вод но час із на явністю спільних 
оз нак за кон ст рук тив ним ви ко нан ням і 
тех но логічни ми по каз ни ка ми відомі 
мобільні доїльні ус та нов ки ма ють і 
певні відмінності (табл. 1).

Так, шведсь ка фірма DeLaval про по
нує ви роб ни кам мо ло ка мобільні доїль
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Марка 
установки

Показник

Рекомендоване 
поголів’я  корів

Одночасне 
доїння, 

гол.

Пропускна 
здатність, 
гол./год

Об’єм (кіль-
кість) моло-

козбірної 
ємності, л 

(шт.)

Робочий 
(макси-

мальний) 
вакуум-

метричний 
тиск, кПа

Продуктивність 
вакуумного 

насоса, м3/год

Встановлена 
потужність, 

кВт

Маса, 
кг

Сarello 20 2 - 25 (2) - - - -

Bosio 16 1 8 25 (1) 44-46 10,2 0,75 67

32 2 16 25 (2) 44-46 10,2 0,75 82

MobiMelk - 2 - 40 (1) - 12 - -

Mini-Milker - 1 - 30 (1) - 8,4 0,57 58

GEPV 160 10 1 6 23 (1) 48 9,6 0,37 65

GEPV 250 20 2 - 23 (2) 48 15 0,75 -

УДИ-5 10 1 6 23 (1) 47-48 10 0,75 65

УІД-10 1-15 1 8 19 (1) 47 6 0,55 57

УІД-20 4-20 2 12 19 (2) 47 6 0,55 65

“Берізка-1” 1-12 1 12 20 (1) (60) - 0,55 -

“Берізка-2” 24 2 20-22 30 (1) (60) - 0,75 -

Таблиця 1. Техніко-тех но логічні ха рак те ри с ти ки мобільних доїльних аг ре гатів
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ні ус та нов ки Carello та Bosio. Су часніша 
ус та нов ка Bosio при зна че на для об слу
го ву ван ня знач но більшо го по голів’я, 
хо ча у них є й де що спільне: обо ма ус та
нов ка ми мож на доїти корів з до по мо
гою од но го чи двох доїльних апа ратів зі 
зби ран ням мо ло ка в од не або два доїль
ні відра од на ко вої ємності, вста нов лені 
на візку. Відмінність тільки в кон ст рук
тив но му ви ко нанні, зо к ре ма, в ус та
новці Carello не має ва ку ум но го ба ло на 
(обов’яз ко вий еле мент лінійних доїль
них ус та но вок).

Пе ре сув на доїльна ус та нов ка Mobi
Melk фірми Westfalia Surge має ана
логічне при зна чен ня, але мо ло ко від 
двох доїльних апа ратів зби рається в 
од ну, вста нов ле ну на візку ємність 
збіль ше но го об’єму — 40 л (з алюмі
нію) або 33 л (з не ржавіючої сталі). 
Ва ку ум но му на со су мо же на да ва ти дії 
як еле к т ро дви гун, так і дви гун 
внутрішньо го зго рян ня (ос танній варі
ант роз ши рює сфе ру ви ко ри с тан ня). 
Зо к ре ма, її мож на ви ко ри с то ву ва ти в 

умо вах, де не має еле к т ро по с та чан ня, 
на при клад на па со ви щах. На явність 
однієї ємнос ті, а не двох доїль них 
відер, як в об лад нанні фірми De Laval, 
і ком пакт не розміщен ня ва ку ум но го 
на со са на ва ку ум но му ба лоні (ре си
вері) змен шує га ба ри ти ус та нов ки, що 
по зи тив но впли ває на її ма не в ровість у 
корівни ку й на па со ви щах.

В індивіду аль них доїльних ус та нов
ках GEPV160 і GEPV250 італій ської 
фірми Interpuls на візку змон то ва но 
тільки еле к т ро дви гун із ва ку ум ним 
на со сом і ва ку ум ний ба лон, а од не або 
два доїльні відра з доїльни ми апа ра та ми 
потрібно пе ре но си ти вруч ну, що ство
рює помітні не зруч ності та ус клад нює 
ро бо ту опе ра то ра. В цьо му разі мобіль
ною мож на вва жа ти тільки ва ку ум ну 
ус та нов ку. Сам же про цес доїння з ви ко
ри с тан ням та ко го об лад нан ня мож на 
роз гля да ти як доїння в пе ре носні доїль
ні відра, ана логічні лінійним доїль ним 
ус та нов кам, але з мобільною ва  ку ум
ною ус та нов кою.

Та ку са му особ ливість ма ють віт чиз
няні пе ре сувні доїльні ус та нов ки УДИ
5, що пред став лені на рин ку ТОВ 
“Аг ро си с те ма”. 

Най по тужніший у нашій країні 
ви роб ник доїльно го об лад нан ня — 
ВАТ “Брац лав” — про по нує ус та нов ки 
для ін дивіду аль но го доїння: УІД10 (з 
од ним доїльним апа ра том зі зби ран
ням мо ло ка в од не мо лоч не відро) та 
УІД20 (з дво ма доїльни ми апа ра та ми 
зі зби ран ням мо ло ка в два мо лочні 
відра). Їхня кон ст рук тив на особ
ливість — спе цифічна фор ма ва ку ум
но го ба ло на, який ви ко нує функцію 
ра ми візка. Це об лад нан ня за кон ст
рукцією подібне до мобільних ус та но
вок Bosio. Де я ка відмінність між ни ми 

Примітка. Кількість доїльних апа ратів вка за но з роз ра хун ку на од но го опе ра то ра.

Показник

Варіант доїння 

у переносні відра у молокопровід у пересувну ємність

двома доїльними 
апаратами

трьома 
доїльними 
апаратами

трьома 
доїльними 
апаратами

чотирма 
доїльними 
апаратами

одним доїльним 
апаратом

двома доїльними 
апаратами

Пропускна здатність, гол./
год 45-72 88-112 до 24

Продуктивність роботи 
оператора, гол./год 14-16 до 20 19-25 26-29 6-12 16-22

Затрати праці,
люд.×год/гол. 0,05-0,071 0,034-0,053 0,083-

0,17
0,045-
0,063

Питома енерго-ємність,
кВт×год/гол. 0,04-0,07 0,087-0,125 0,045-

0,12
0,034-
0,047

Питома металомісткість,
кг/гол. 8,7-10,2 16-17,3 3,1-6,5 2,6-3,25

Таблиця 2. Техніко-еко номічні по каз ни ки си с тем доїння

Продукція шведської  
фірми DeLaval має  
неабиякий попит  
на світовому ринку
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є в тех но ло гічних по каз ни ках. Так, 
вітчиз ня не об лад нан ня по сту пається 
за про пу ск ною здатністю та про дук
тив ністю опе ра то ра ма шин но го доїння 
на варіанті з дво ма доїльни ми апа ра та
ми. Се ред про аналізо ва них зразків 
най ви щу про пу ск ну здатність і про дук
тивність праці ма ють індивіду альні 
доїльні ус та нов ки “Берізка1” та 
“Берізка2”. Прин ци по вим у кон ст
рукції цьо го об лад нан ня мож на вва жа
ти на явність ли ше однієї мо ло козбірної 
ємності різно го об’єму для різної кіль
кості доїльних апа ратів і те, що тут 
не має ва ку ум но го ба ло на. 
  За та кої різно манітності як кон ст
рук тив них рішень та ма роч но го скла
ду, так і ши ро ко го варіюван ня тех но
логіч них по каз ників ефек тив ності 
ро бо ти, в разі, ко ли не має по рівняль
них ха рак те ри с тик цих мо біль них 
доїльних ус та но вок з кла сич ни ми си с
те ма ми доїння, то ва ро ви роб ни кам і 
досі склад но зро би ти раціональ ний 
вибір тієї чи іншої си с те ми доїння за 
од но тип них ви роб ни чих умов.

Ми досліди ли еко номічну до ціль
ність і ек сплу а таційну зручність різних 

варіантів доїння й 
доїльно го об лад нан ня, 
на сам пе ред, для умов 
ма лих гос по дарств. 
При цьо му по  рів ню ва
ли тех но логічні па ра
ме т ри та пи томі ви т ра
ти (табл. 2).

Да ний аналіз зас від
чив (рис. 1), що, з од но
го бо ку, най ви щу про
дук тивність опе ра то ра 
ма шин но го доїння за 
най мен ших за трат пра
ці (на 25–32% мен ші 
по  рів  ня но з доїнням у 
пе ре носні мо лочні від
ра, а в разі доїння в 
пе ре сув ну мо лоч ну 
єм ність — на 59–69% у 
варіанті з од ним доїль
ним апа ра том, та на 
16–24% — у варіанті з 
дво ма доїль ни ми апа
ра та ми) за без пе чу ють 
лінійні доїльні ус та нов
ки за доїння в мо ло ко
провід. А з дру го го 
бо ку, ос танні ма ють 

най  ви щу ме та ломіст кість (на 41–46% 
ви щу порівня но з доїнням у пе ре носні 
мо лочні відра й на 62–83% порівня но з 
мобільним доїль ним аг ре га том) та енер
гоєм ність (на 41–44% ви щу порівня но з 
доїнням у пе ре носні мо лочні відра, а в 
разі доїн ня в пе ре сув ну мо лоч ну ємність 
з од ним доїль ним апа ра том — на 4–48% 
і на 61–62% за умо ви доїння дво ма 
доїльни ми апа ра та ми) об слу го ву ван ня 
тва рин. Зва жа ю чи на це, за сто су ван ня 

та ко го ти пу доїльних ус та но вок в осо би
с тих і не ве ли ких фер мерсь ких гос по
дар ст вах по т ре бує знач них капіталь них 
вкла день і збільше них за трат праці для 
за без пе чен ня якісно го об слу го ву ван ня 
доїль но го об лад нан ня в про цесі йо го 
ек сплу а тації. 
  Май же од на кові по каз ни ки за енер
гоємністю ма ють си с те ми доїн ня в 
мо ло ко провід та доїльні си с те ми, в 
яких на візку змон то ва но ли ше ва ку
ум ну ус та нов ку, а мо лоч ну єм ність 
тре ба пе ре но си ти вруч ну. По тре бою в 
роз дільно му пе реміщенні візка та 
мо лоч ної ємності по яс ню ють знач но 
ниж чу (на 68–80%) про дук тивність 
праці опе ра то ра ма шин но го доїння 
під час ви ко ри с тан ня та ко го мобільно
го аг ре га ту. З ог ля ду на це збільшу
ють ся до 0,17 люд..год/гол. і пи томі 
за тра ти пра ці, які вищі (на 58–63%) 
навіть по рівня но із си с те мою доїння 
дво ма доїльни ми апа ра та ми в пе ре
носні відра.
  Си с те ми доїння в пе ре нос ну єм ність 
та в мо ло ко провід за пи то мою енер
гоємністю (відповідно, на 15–32% і 
61–62%) по сту па ють ся варіан ту доїння 
мобільною ус та нов кою з пе ре сув ною 

ємністю й дво ма доїль
ни ми апа ра та ми. Мо 
більний аг ре гат з дво ма 
доїльни ми апа ра та ми, 
не за леж но від то го, 
зби ра ють мо ло ко в дві 
ємності чи в од ну, але 
збільше но го об’єму, ви 
різняється та кож кра 
щи ми по каз ни ка ми ме 
та  ломісткості (на 68– 
70% мен ший по  рівня но 
з доїн ням у пе ре носні 
мо лочні від ра та на 
81–84% — у мо ло ко
провід). 

За пи то ми ми за тра
та ми праці на об слу го
ву ван ня однієї ко ро ви 
пе ре ва ги, як уже за зна
ча ло ся, на ко ристь си с

тем доїння в мо ло ко провід. Але мобіль
ний аг ре гат із дво ма доїльни ми апа ра
та ми по сту пається та ко му варіан ту 
ли ше на 11–16%. І по яс нюється це тим, 
що в разі доїння в мо ло ко провід один 
опе ра тор ма шин но го доїння об слу го вує 
на один доїльний апа рат більше.
  От же, за технікоеко номічни ми по 
каз   ни ка ми перші по зиції зай ма ють мо 
біль ні си с те ми доїння з дво ма доїльни
ми апа ра та ми.  

Рис. 1. Порівняль на оцінка си с тем доїння
Найпотужніший у нашій країні виробник 
доїльного обладнання – ВАТ “Брацлав”
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