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СТАБІЛЬНІСТЬ ВАКУУМНОГО РЕЖИМУ МОБІЛЬНОЇ ДОЇЛЬНОЇ УСТАНОВКИ  

Мобільні доїльні установки вітчизняного та закордонного виробництва, порівняно із 

стаціонарними доїльними установками, наділені вищою продуктивністю, мають менші затрати 

праці, питому енерго- та металоємність, за умови однакової обслуговуючої здатності [1, 2, 3]. Набір 

структурних елементів такого обладнання, аналогічний до стаціонарних доїльних установок типу 

«відро» та «молокопровід». Проте мобільні доїльні установки мають відмінності щодо 

конструкційно-технологічних параметрів вакуумної системи. Це робить їх найменш дослідженими 

щодо впливу особливостей конструкційного виконання та технологічних характеристик на 

ефективність машинного доїння корів.  

Основне завдання вакуумної системи забезпечити бажаний рівень та стабільність робочого 

вакуумметричного тиску у вакуумній мережі, оскільки постійні флуктуації тиску зумовлюють 

скорочення надоїв молока на 9,2 % та зниження швидкості доїння на 11,8 % [4]. Тому рівень та 

стабільність робочого вакуумметричного тиску у вакуумній мережі вважається однією із основних 

техніко-технологічних характеристик будь-яких доїльних установок. Щодо позитивного впливу на 

стабільність вакуумметричного тиску раціонального об’єму вакуумного ресивера відзначається в 

багатьох роботах [4]. Але, стосовно мобільних доїльних установок, не формалізовано взаємозв’язок 

між параметрами структурних елементів вакуумної системи та стабільністю режимних 

характеристик виконавчих механізмів. 

У зв’язку із чим необхідно встановити раціональне співвідношення між параметрами 

структурних елементів вакуумної системи за умови забезпечення оптимальних техніко-

технологічних характеристик мобільної доїльної установки під час доїння. Тобто, потребує 

детального вивчення особливостей впливу об’ємів складових вакуумної системи на стабільність 

вакуумметричного тиску у вакуумній мережі. 

Кожне включення доїльного апарата мобільної доїльної установки у роботу супроводжується 

падінням тиску у вакуум-проводі. Величина падіння вакуумметричного тиску, незважаючи на 

неперервне функціонування вакуумного насоса, відповідно до виконаних досліджень [5, 6, 7], 

залежить від геометричних параметрів складових вакуумної системи. Робота пульсатора доїльного 

апарата супроводжується періодичним впуском до вакуумної мережі повітря із атмосферним 

тиском, об’єм якого відповідає об’єму камер змінного тиску. Це спричиняє тимчасові коливання 

рівня вакуумметричного тиску з періодичністю яка відповідає частоті пульсації. Таким чином, 

кожен пульс супроводжується падінням вакуумметричного тиску (∆рПП) у вакуум-проводі, 

величина якого рівна різниці між величиною номінального (робочого) тиску у вакуум-проводі (рПВ) 

та миттєвою величиною сукупного тиску (рПс): 
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де рПВ – початковий (робочий) вакуумметричний тиск у вакуум-проводі, кПа; 

рПс – миттєве значення величини сукупного вакуумметричного тиску у вакуум-проводі при 

включенні у роботу пульсатора доїльного апарата, кПа; 

Vзм
П
 – об’єм камер системи пульсатор-колектор змінного тиску, кПа; 

V
П
 – сукупний об’єм елементів вакуумної системи, м

3
. 

 

За результатами експериментальних досліджень встановили залежність (рис. 1) впливу об’єму 

вакуумного балона (VБ) на коливання у вакуум-проводі вакуумметричного тиску (рПП) під час 

роботи пульсатора доїльного апарата, отримали рівняння регресії: 
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де рПП – амплітуда коливання вакуумметричного тиску у вакуум-проводі під час роботи 

пульсатора доїльного апарата, кПа; 

VБ – об’єм вакуумного балона, м
3
. 

Рівняння регресії (2) вказує на квадратичну залежність амплітуди коливання 

вакуумметричного тиску у вакуумній магістралі від об’єму вакуумного балона та початкового 

(робочого) вакуумметричного тиску, налаштованого вакуумним регулятором мобільної доїльної 

установки. Рівняння (2) справедливе для фіксованого об’єму молокозбірника 0,020 м
3
. Для інших 

значень місткості доїльного відра коефіцієнти регресії мають відмінні значення, хоча характер 

залежності залишається аналогічним. 

 

 
 

Рисунок 1 – Залежність амплітуди коливання тиску (рПП) у вакуумній мережі від об’єму 

вакуумного балона (VБ) та початкового тиску вакуум-проводу рПВ при фіксованому об’ємі 

молочної місткості 0,020 м
3
. 

Поверхня відклику (рис. 1) характеризує вплив об’єму вакуумного балона на стабільність 

вакуумметричного тиску у вакуумній магістралі під час роботи пульсатора доїльного апарата. 

Аналіз поверхні відклику (рис. 1) свідчить про наявність екстремуму в діапазоні об’ємів 

вакуумного балона 0,014–0,018 м
3
, в межах робочого тиску у вакуум-проводі 46–53 кПа. При цьому 

коливання вакууму майже відсутні (0,21–0,27 кПа). Це можна пояснити несуттєвим впливом 

«зайвого» повітря у вакуумній системі, котра оснащена вакуумним балоном із раціональним 

об’ємом. Стійкість роботи виконавчих механізмів зросте на 93 %, порівняно із системами без 

вакуумного балона, що позитивно впливає на режимні характеристики мобільної доїльної 

установки. 

Амплітуда коливання вакуумметричного тиску, відповідно до рівняння (1), знижується за 

умови вищого рівня миттєвого вакуумметричного тиску. Дослідженнями встановлено, що при 

незмінному об’ємі елементів вакуумної системи, миттєве значення вакуумметричного тиску (рПс) 

зростає при збільшенні об’єму вакуумного балону (VБ) незалежно від початкового тиску рПВ 

(наперед встановленого вакуумним регулятором, відповідно до експлуатаційних вимог щодо 

стабільної роботи доїльного апарата) вакуумної мережі. Це можна пояснити зростанням парціальної 

складової тиску вакуумної мережі при зниженні парціального тиску об’ємів елементів змінного 

тиску системи пульсатор-колектор. З цієї причини знижується амплітуда коливання тиску у вакуум-

проводі (рПП), під час роботи пульсатора. Причому до величини вакуумного балона VБ=0,010 м
3
 

інтенсивність стабілізації тиску становить 73,89 %, а на проміжку VБ=0,010–0,015 м
3
 інтенсивність 

значно нижча – 28,57 %. 
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В діапазоні об’ємів вакуумного балона VБ=0,014–0,018 м
3
, в межах робочого 

вакуумметричного тиску у вакуумній мережі рПВ=46–53 кПа, стійкість роботи пульсатора доїльного 

апарата зростає на 92,6–93,2 %. Об’єм вакуумного балона більший за 0,020 м
3
 не має суттєвого 

впливу на зниження амплітуди коливання вакуумметричного тиску у вакуумній мережі. Отримане 

рівняння регресії (2), що пов’язує амплітуду зміни тиску (рПП) з об’ємом структурних елементів 

вакуумної системи та робочим вакуумметричним тиском вакуум-проводу, є достовірним, оскільки 

коефіцієнт детермінації становить 0,953. 
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ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТРАНСМІСІЇ МТА З ПРИЧИПНИМИ 

ТЕХНОЛОГІЧНИМИ АГРЕГАТАМИ 

Сучасні енергонасичені причіпні агрегати споживають значну потужність ~ 5 … 50 кВт, яку 

необхідно транспортувати на відстані 1…5 м і більше. 

Наведено класифікацію трансмісії та оцінено показники їх якості (надійність, вартість, 

експлуатаційні витрати, кількість відмов та вартість пристроїв). 

Доведено, що для тракторів класу 0,9…1,4 т.с при споживаній потужності N ~ 20 кВт і ƞ ~ 0,85 

застосування гідравлічної трансмісії бажано тільки в імпульсних режимах τ -1…10 хв. В 

пропонованому випадку час нагріву робочої оливи до 100°С не перевищує 10…20 хв. 

Заміна МТА самохідними машинами знімає проблеми трансмісії, але приводить до не 

ефективного використання протягом року (для невеликих фермерських господарств – це 

недозволена розкіш). 

Найраціональніше – причіпні технологічні машини з механічною трансмісією, однак шарнірне 

з'єднання   технологічної машини з трактором накладає обмеження на маневрування, як двох – чи 

трьох ланкового ланцюга. 

На рис. 1 показано МТА (вид зверху) та радіус повороту.  


