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ОЦІНКА СТАБІЛЬНОСТІ ВАКУУМНОГО РЕЖИМУ МОБІЛЬНОЇ 

ДОЇЛЬНОЇ УСТАНОВКИ  
 

Найбільш привабливими засобами машинного доїння корів для особистих 
селянських господарств слугують мобільні доїльні установки. Основною 
перевагою обладнання даного типу є доступна вартість та мобільність, що 
розширює можливості використання як у приміщеннях утримання корів так і на 
пасовищах [1, 2]. Проте мобільні доїльні установки різних фірм-виробників 
мають відмінності щодо конструкційно-технологічних параметрів вакуумної 
системи. Це проявляється у неоднаковому співвідношенні між об’ємами 
вакуумної мережі та молокозбірника при різній швидкодії вакуумного насоса.  

Відомо, що технологічні параметри та структурно-функціональні схеми 
вакуумної системи мобільних систем доїння впливають на рівень та 
стабільність вакуумметричного тиску [3]. Встановлено, що 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. Ось чому формалізація 
взаємозв’язку між параметрами структурних елементів вакуумної системи та 
стабільністю режимних характеристик виконавчих механізмів мобільної 
доїльної установки є актуальним завданням. 

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], 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 коливанням вакуумметричного тиску (рПП) у вакуум-проводі. 
Аналітично, величину коливання тиску можна встановити як різниця 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, 
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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; VМ – об’єм 
молокозбірника, м3; VБ – об’єм вакуумного балона, м3. 

За результатами експериментальних досліджень отримали рівняння 
регресії, яке визначає вплив об’єму вакуумного балона (VБ) на коливання у 
вакуум-проводі вакуумметричного тиску (рПП) під час роботи пульсатора 
доїльного апарата: 
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Рівняння (2) вказує на квадратичну залежність амплітуди коливання 
вакуумметричного тиску від об’єму вакуумного балона при заданому рівні 
початкового вакуумметричного тиску та фіксованого об’єму молокозбірника – 
0,020 м3. Для інших значень місткості доїльного відра коефіцієнти регресії 
мають відмінні значення, характер залежності залишається аналогічним. 

Відповідно до рівнянь (1) та (2) коливання тиску знижуються зі 
збільшенням об’єму вакуумного балона. 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 м3 
інтенсивність стабілізації тиску становить 73,89 %, а на проміжку VБ=0,010–
0,015 м3 інтенсивність значно нижча – 28,57 %. Встановлено, що об’єм 
вакуумного балона більший за 0,020 м3 не має суттєвого впливу на зниження 
амплітуди коливання вакуумметричного тиску у вакуумній мережі.  
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В останні роки виробництво кормових добавок тваринного і рибного 

походження в Україні різко знизилось, а вартість імпортованих дуже висока. В 
той же час у нашій країні останнім часом інтенсивного розвитку набула галузь 
промислового птахівництва, зокрема вирощування і переробка на м’ясо курчат-
бройлерів. При цьому значна кількість нехарчових відходів забою птиці на 
багатьох птахофабриках не переробляється на кормові цілі, що не тільки 
призводить до великих втрат цінної високобілкової сировини, але й є 
серйозною причиною забруднення навколишнього середовища і погіршення 
екології довкілля. 

Раніше нами розроблена і впроваджена в НВП «Біокор-Агро» 
Обухівського району Київської області та ефективно працює екологічна 
малогабаритна технологія виробництва високопротеїнових кормових добавок з 
нехарчових відходів переробки риби і забою птиці, на яку одержано декілька 
патентів на винаходи та затверджено вітчизняні стандарти на виробництво цих 
кормових добавок. Ця технологія розрахована для виробництва кормових 


