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ВСТУП 

 

Інтенсифікація виробництва молока та прагнення підвищити його якість 

ставить низку вимог щодо проходження процесу доїння. Також 

регламентуючими умовами є повнота видоювання, тривалість доїння, 

виконання допоміжних операцій, залишковий ефект у тварини після зняття 

доїльних стаканів тощо. Для зменшення затрат на одиницю виробленої 

продукції необхідно збільшити швидкість видоювання, досягнути синхронності 

у роботі системи тварина – оператор – машина, але при цьому не порушити 

психологічно-фізіологічний баланс тварини, що може спричинити не лише 

погіршення технології доїння, а й викликати захворювання [1-9]. Чим менше 

складових у системі, тим легше нею керувати, стежити за проходженням 

кожної операції, контролювати її стан та підтримувати якісні та кількісні 

показники на встановленому рівні [6]. Проте для простого керування слід 

застосовувати пристрої, що мають швидку реакцію на дію керуючого сигналу 

при відхиленнях від заданих значень в межах норм, а також незначну, 

визначену наперед, інерційність.  

Удосконалення процесу доїння можливе шляхом часткового або повного 

налаштування виконавчих органів доїльного апарату під особливості 

інтенсивності молоковіддачі, реакції тварини на ті чи інші чинники [5, 10-15]. 

Актуальність теми. Більшість сучасних доїльних апаратів, що широко 

застосовуються в Україні, працюють у незмінному режимі, що не відповідає 

характеру молоковіддачі, а тому не можуть забезпечити зазначених вимог [2-4, 

16-18]. Найважливішою складовою в доїльному апараті, що відповідає за 

пристосованість машинного доїння фізіології молоковіддачі тварини, є 

пульсатор – пристрій, який генерує імпульси змінного вакуумметричного тиску 

[16, 19-23]. 

У напрямі розвитку технології та технічних засобів машинного доїння 

працювало чимало провідних вчених. Аналіз та систематизація праць низки 

вітчизняних науковців Є. І. Адміна, В. Т. Дмитріва, В. О. Дріго, О. О. Заболотька, 
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Л. П. Ліщинського, І. І. Ревенко, В. П. Саврана, В. М. Сиротюка, В. В. Ткача,  

А. І. Фененка та зарубіжних вчених Л. П. Карташова, В. Ф. Корольова, Н. И. 

Краснова, Дж. А. Мейна, В. М. Победінського, Д. Й. Рейнемана, С. Б. Спенсера, 

В. Ф. Ужика та ін. стосовно машинного доїння корів показали, що сучасний 

доїльний апарат повинен якнайповніше використовувати фізіологічний рефлекс 

молоковіддачі, не залишаючи молока в молочних цистернах і не створюючи 

ефекту "холостого доїння", що може призвести до появи клінічного та 

субклінічного маститу у корови.  

Найчастіше доїльні апарати обладнані пневмомембранними 

пульсаторами, оскільки вони прості за будовою та експлуатацією, не 

потребують підведення додаткової енергії [16, 24-28]. Проте їх роботу складно 

повністю узгодити з процесом доїння і вирішення цього недоліку в основному 

досягається включенням у систему доїльного апарату додаткових пристроїв чи 

елементів, що ускладнюють конструкцію, а це не завжди є доцільно. Значно 

рідше використовуються електромагнітні, що спричинено необхідністю 

підведення додаткової енергії та пониженням безпеки життя тварини через 

появу можливості негативної дії електричного струму [14, 29]. 

Світові виробники молочного обладнання такі, як “Fullwood” (Англія), 

“De Laval” (Швеція), “GEA farm technologies” (Німеччина), “Leli” (Німеччина) , 

“InterPuls S.p.A.” (Італія) , “SAC” (Данія), “Gascoigne-Melotte” (Англія), “Aqro 

Milk-Bauer” (Чехія) та інші вже тривалий час займаються освоєнням та 

виробництвом пульсаторів електромагнітного типу. На фоні стрімкого розвитку 

електро-автоматики та впровадження комп’ютерних технологій використання 

людського фактора у процесі доїння тварини повинно відходити на другий 

план. Однак детальніший аналіз новітніх розробок та впроваджень пульсаторів 

вказує на те, що не завжди можна повністю керувати процесом генерування 

імпульсів. В інших випадках робота пульсаторів корегується, однак вимагає 

додатково здійснення допоміжних процесів [1, 15, 30-32].  

Впровадження пульсаторів із електромагнітним керуванням дає змогу 

спростити спосіб регулювання параметрів, що характеризують машинне доїння 
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(частота пульсацій, співвідношення тактів) , а також пришвидшити оперативне 

реагування на відхилення технологічних параметрів під час роботи доїльного 

апарату  [11, 16, 33-37]. Електромагнітні пульсатори дають змогу використати в 

повній мірі переваги зворотного зв’язку в алгоритмі виконання процесу 

виведення молока з вимені корови. На практиці це відображатиметься у 

можливості повної автоматизації створення таких коливань вакуумметричного 

тиску, які б відповідали необхідним на конкретний момент часу параметрам 

технологічного процесу. 

Електромагнітний пульсатор найчастіше застосовується при доїнні в 

доїльних залах, де є найвищий показник автоматизації процесу доїння корів. А 

оскільки автоматизація є найперспективнішим напрямком розвитку молочного 

тваринництва, то необхідно застосовувати пульсатори такого типу, що 

передбачає можливість використання його в складі автоматизованої системи 

управління технологічним процесом (АСУ ТП) [ 12, 15, 37, 38]. Перешкоди, що 

стримують  використання електромагнітного пульсатора, можливо подолати 

шляхом чіткого визначення та аналізу першопричин. Поетапного 

обґрунтування його конструктивних параметрів, що безпосередньо 

впливатимуть на технологію доїння, а також визначення оптимальних 

показників системної взаємодії з доїльним апаратом як єдиною комплексною 

підсистемою [1, 19, 28, 39, 40]. Тенденція світового розвитку автоматичних 

систем доїння корів в доїльних залах є наочним прикладом того, що переваги 

електромагнітного пульсатора відіграють вирішальну роль у виборі способу 

генерування змінного вакуумметричного тиску [10, 11, 14, 15, 32, 37, 38, 41]. 

Тому прийняття такої ж тенденції на теренах України є неминучим.  

Тож дисертаційні дослідження на обрану тему сьогодні є не лише 

актуальними, але й перспективним напрямком, враховуючи динаміку розвитку 

молочного тваринництва. 

Зв’язок роботи з науковими програмами. Робота виконана відповідно 

до програми науково-дослідних робіт “Розробка технічних засобів та 

ресурсоощадних технологій в землеробстві, рослинництві і тваринництві”  
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(№ держ. реєстр. 0106U002075, 2006–2010 рр.), “Розробка проектно-керованих  

інноваційних систем, ресурсоощадних технологій і технічних засобів у 

агропромисловому виробництві та його енергозабезпеченні” (№ держ. реєстр. 

0111U001251, 2011–2015 рр.) факультету механіки та енергетики та "Розробка 

теоретичних основ механізації і автоматизації технологічних процесів у 

тваринництві та технічних засобів їх реалізації" кафедри автоматизації 

тваринництва, якості та стандартизації Львівського національного аграрного 

університету, в яких здобувач був співвиконавцем окремих розділів.  

Мета і завдання дослідження. Метою досліджень є підвищення 

ефективності машинного доїння корів шляхом обґрунтування конструкційно-

технологічних параметрів пневмоелектромагнітного пульсатора попарної дії. 

Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання: 

- проаналізувати існуючі конструкції пульсаторів, їх основні параметри та  

обґрунтувати конструкційно-технологічну схему пневмоелектромагнітного 

пульсатора попарної дії;  

- встановити умови настання тактів стиску і ссання залежно від 

конструкційних параметрів перепускних та каліброваних отворів, мембрани та 

вакуумметричного тиску на основі силового аналізу основної та керуючої 

частини пульсатора; 

- проаналізувати часові характеристики перехідних процесів роботи 

пульсатора залежно від конструкційних параметрів та вакуумметричного тиску; 

- експериментально підтвердити теоретично обґрунтовані раціональні  

параметри пневмоелектромагнітного пульсатора попарної дії: діаметри 

каліброваних отворів, потужність приводу, діаметри перепускних отворів та 

мембрани; 

- провести виробничу перевірку пневмоелектромагнітного пульсатора і  

техніко-економічну оцінку результатів досліджень. 

Об’єкт досліджень – технологічний процес роботи доїльного апарата з 

пневмоелектромагнітним пульсатором попарної дії та пневмоелектромагнітний 

пульсатор попарної дії. 
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Предмет досліджень – закономірності зміни часових характеристик 

роботи пневмоелектромагнітного пульсатора попарної дії доїльного апарата, 

що характеризують енергоспоживання під час реалізації технологічного 

процесу і впливають на  ефективність машинного доїння корів. 

Методи досліджень. Під час розробки аналітичної моделі пульсатора 

використані закони теоретичної механіки, газової динаміки та електродинаміки. 

Основою математичної моделі є рівняння, які описують залежності 

технологічних і конструкційних параметрів пневмомеханічної системи 

пульсатора. 

Для обґрунтування параметрів пульсатора використано математичне 

моделювання за допомогою програмного забезпечення MatLab. Підтвердження 

теоретичних моделей експериментальні дослідження проводили з 

використанням багатофакторного планованого експерименту та статистичної 

обробки отриманих результатів за допомогою програмного забезпечення 

Statistica, Microsoft Excel. Дослідження виконували в науково-дослідній 

лабораторії кафедри автоматизації тваринництва, якості та стандартизації 

Львівського національного аграрного університету з дотриманням державних і 

галузевих стандартів. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

- дістало подальший розвиток силовий аналіз пульсатора в статиці, що 

уможливлює визначення умов настання тактів ссання та стиску і враховує 

діаметри каліброваних отворів, масу та хід якоря-клапана, масу клапанів та 

діаметри перепускних отворів, мембрани; 

- вперше одержано функціональні залежності тривалості часової 

затримки завершення руху клапанів під час переходу пульсатора від такту 

ссання до такту стиску та від такту стиску до такту ссання від конструкційних і 

технологічних параметрів пульсатора, що дозволило підвищити точність 

визначення співвідношення та тривалість тактів; 

- дістало подальший розвиток функціональні залежності тривалості 

переднього та заднього фронтів індикаторної діаграми, тривалості такту ссання 
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від конструкційних і технологічних параметрів пульсатора, що враховують 

момент початку руху мембрани керуючої камери, перекриття клапаном 

перепускного отвору та особливості конструкції пневмоелектромагнітного 

пульсатора попарної дії; 

- вперше одержано, за результатами експериментальних досліджень, 

залежності, які встановлюють кореляційний взаємозв’язок між тривалістю 

часової затримки завершення руху клапанів, тривалістю переднього та заднього 

фронтів індикаторної діаграми, тривалістю такту ссання та конструкційними і 

технологічними параметрами пульсатора, які уможливлюють використання 

пульсатора для адаптивного режиму доїння відповідно інтенсивності 

молоковіддачі корови; 

- вперше обґрунтовано раціональні параметри пневмоелектромагнітного 

пульсатора попарної дії, а саме: діаметр каліброваного отвору dкв; діаметр 

верхнього перепускного отвору dІ; діаметр нижнього перепускного отвору dІІІ; 

діаметр мембрани Dm; діаметр каліброваного отвору для з'єднання керуючої 

камери з атмосферою dка. 

Практичне значення одержаних результатів: 

Розроблені конструкція пневмоелектромагнітного пульсатора попарної 

дії з обґрунтованими параметрами та блок керування ним на основі 

мікроконтролера ATtiny 2313 і програмне забезпечення керування доїльним 

апаратом, що уможливлює адаптацію режимів роботи до інтенсивності 

молоковіддачі корови, передані у ВАТ “Брацлав” для виконання дослідно-

конструкторської розробки пневмоелектромагнітного пульсатора попарної дії 

доїльного апарата (акт від 13.09.2012 р.). 

Удосконалено лабораторну установку для проведення експериментальних 

досліджень пневмоелектромагнітного пульсатора попарної дії та доїльного 

апарата і програмне забезпечення для опрацювання отриманих даних щодо 

тривалостей часових затримок, фронтів індикаторної діаграми, тактів. 

Пневмоелектромагнітний пульсатор попарної дії в складі 

автоматизованого доїльного апарата використовується на кафедрі автоматизації 
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тваринництва, якості та стандартизації Львівського національного аграрного 

університету для виконання лабораторних робіт в процесі вивчення дисциплін 

"Машини та обладнання для тваринництва" та "Автоматизовані системи 

управління технологічними процесами в АПК" (акт від 11.09.2014 р.). 

Особистий внесок здобувача. Основні теоретичні та експериментальні 

дослідження, які висвітлюють суть дисертаційної роботи, виконані здобувачем 

особисто. В опублікованих у співавторстві працях ним: проведено аналіз 

принципу роботи та конструкційно-технологічних параметрів пульсаторів  

[42, 43], здійснено моделювання зміни положення клапана пневмоелектро-

магнітного пульсатора та динамічних характеристик пневматичної системи [35, 

44], встановлено залежність споживаної потужності від конструкційно-

технологічних параметрів [45, 157], виведено теоретичні залежності часових 

характеристик перехідних процесів [46, 47], розроблено пневмоелектро-

магнітний пульсатор, удосконалено стенд для дослідження й діагностики 

обладнання та методику проведення експериментальних досліджень [50-53, 49], 

запропоновано спосіб доїння [102]. 

У наукових працях за темою дисертації, що написані у співавторстві, 

особистий внесок здобувача становить від 55 % до 70 %. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати наукових 

досліджень, що містяться у дисертації, доповідались і одержали позитивну 

оцінку на: Міжнародній науково-технічній конференції “Сучасні проблеми 

землеробської механіки (VIII конференція) та технічний прогрес у 

сільськогосподарському виробництві (XV конференція)” (Глеваха, ННЦ 

“ІМЕСГ”, 17-18 жовтня 2007 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції, присвяченій 108-й річниці від дня народження академіка Петра 

Василенка, “Сучасні проблеми землеробської механіки” (Львів, ЛНАУ, 17-18 

жовтня 2008 р.); XV Міжнародному симпозіумі по машинному доїнню 

сільськогосподарських тварин (Брацлав, ВАТ "Брацлав", 21-24 липня 2010 р.); 

IX Міжнародній науково-методичній конференції “Інженерно-технічне 

забезпечення інноваційних технологій сервісу машин” (Харків, ННІ ТС 
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ХНТУСГ, 24-25 березня 2011 р.); ХІХ Міжнародній науково-технічній 

конференції “Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві” та VI 

Всеукраїнській конференції-семінарі аспірантів, докторантів та здобувачів у 

галузі аграрної інженерії (Глеваха, ННЦ “ІМЕСГ”, 5-7 липня 2011 р.); V 

Міжнародній науково-технічній конференції “Проблеми енерго- і ресурсо-

ощадності” “ENERGIA 2011”  (Львів, ЛНАУ, 22-23 вересня 2011 р.); ХХ 

Міжнародній науково-технічній конференції "Технічний прогрес у 

сільськогосподарському виробництві" та VII Всеукраїнській конференції-

семінарі аспірантів, докторантів та здобувачів у галузі аграрної інженерії 

(Глеваха, ННЦ "ІМЕСГ", 22-24 травня 2012 р.); ХVI Міжнародному симпозіумі 

по машинному доїнню сільськогосподарських тварин (Республіка Білорусь, м. 

Мінськ – м. Гомель, РУП "НПЦ НАНБ МСГ" ВАТ "Гомельагрокомплект",  

27-29 червня 2012 р.); VІI Міжнародній науково-технічній конференції 

"Енергобіотехнології-3" (Львів, ЛНАУ, 26-27 червня 2013 р.). 

Публікації. За основними результатами наукових досліджень 

опубліковано 14 друкованих праць, з яких 6 у фахових наукових виданнях, 1 – у 

міжнародному виданні (міжнародна наукометрична база Index Copernicus (IC)), 

2 патенти України на винахід, 3 патенти України на корисну модель, 2 тези 

доповідей. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаних джерел зі 161 

найменувань та 21 додатка на 56 сторінках. Загальний обсяг дисертації 

становить 216 сторінок, основний текст викладено на 140 сторінках, містить 15 

таблиць, 65 рисунків. 

 

http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php
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РОЗДІЛ 1 

СТАН ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1 Особливості фізіології доїння корів 

 

Процес формування молока складається з трьох частин: 

молокоутворення, накопичення молока та виведення його з вимені корови. 

Молокоутворення (секреція молока) – це процес, що починається з синтезу 

молока в клітинах молочних залоз і закінчується його виведенням з клітин у 

містку систему вимені [1, 54-56]. Тому на молокоутворення безпосереднього 

впливу доїльний апарат не має. Накопичення молока відбувається в молочних 

залозах, а точніше в альвеолах, котрі розміщені в залозистій тканині вимені 

корови. Накопичення молока полягає у надходженні його від альвеол через 

молочні протоки та канали до молочних цистерн, збільшуючи таким чином їх 

об’єм [16, 54, 56-58]. Виходячи із особливостей цієї частини процесу 

формування молока, можна стверджувати, що в цьому випадку доїльний апарат 

значного впливу теж не несе. Хоча, якщо розглядати доїння як технологічний 

процес, то на молокоутворення і молоконакопичення  значно впливають 

різноманітні навмисні і ненавмисні дії чи подразники як машин чи механізмів 

так і людини-оператора.  

 Молоковиведення – це безпосереднє завдання, яке поставлено перед 

процесом доїння [54, 57, 59, 60]. Способи, якими проводиться виведення 

молока з вимені корови,  можна поділити на три основні групи: ссання теляти, 

ручне доїння та машинне доїння. Ссання теляти хоча і є природнім способом, 

що сформувався внаслідок еволюції та є найбільш ощадливим і пристосованим 

до фізіологічних особливостей корови, однак його не можливо використати для 

промислового отримання молока та для інших цілей, окрім годування власне 

телят. Незважаючи на природний розвиток такого способу отримання молока, 

він не є оптимальним, оскільки не сприяє повному виведенню молока з вимені 

корови, а лише 82,1-89,5% від загальної кількості молока [54]. Це спричинено 
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двома основними недоліками, котрі притаманні ссанню теляти: 

- виведення молока одночасно відбувається лише з однієї дійки вимені 

корови; 

- подовжена тривалість ссання, що не повністю відповідає тривалості дії 

окситоцину. 

 Хоча цей спосіб абсолютно не придатний для отримання молока для 

цілей людини, проте всі інші способи за основу для доїння беруть вихідні 

параметри, що випливають із цього способу. Не слід нехтувати такими його 

основними позитивними сторонами:  

- зміна частоти ссання у відповідності до наповнення дійок вимені 

корови; 

- зміна вакуумметричного тиску в піддійковому просторі відповідно до 

молоковіддачі; 

- зміна зусилля стискання дійки вимені корови в залежності від вмісту в 

ній молока; 

- зміна тривалості такту ссання в процесі всього доїння; 

- наявність масажу дійки та цілого вимені корови під час доїння. 

Винахідники та виробники молочного обладнання намагаються якомога 

повніше втілити ці позитивні сторони способу ссання теляти в сучасних 

машинах та обладнаннях для доїння корів. 

Характер доїльних рухів і подразників може позитивно або негативно 

впливати на функціональну діяльність молочних залоз корови. У разі 

систематичних больових або неприємних відчуттів у корови знижується 

продуктивність, виникають захворювання вимені. Щоб краще проаналізувати 

принципи сучасного машинного доїння корисно розглянути відмінності і 

схожість доїльних рухів та подразників, створюваних ротовою порожниною 

теляти, руками доярки та доїльними апаратами [54]. 

Відомо, що ссання теляти – це результат отримання молока із вимені 

корови шляхом поєднання двох основних дій: створення вакуумметричного 

тиску в піддійковому просторі та витискаюча дія ротової порожнини [1, 57, 61]. 
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Тому першим способом, яким людина почала отримувати молоко для своїх 

цілей, стало ручне доїння. Саме ручне доїння використовує метод отримання 

молока поступовим механічним витисканням його з дійок вимені корови. Ручне 

доїння в порівнянні зі ссанням теляти має лише одну суттєву перевагу – доїння 

відбувається одночасно з двох дійок вимені корови. Але не має всіх тих 

позитивних сторін способу молоковиведення притаманних ссанню теляти. Так, 

якщо прийняти кількість молока, що отримується за рахунок ссання теляти за 

одну хвилину з однієї дійки вимені корови за 100%, то при ручному доїнні 

кількість отриманого молока від однієї дійки за одну хвилину буде  76,8%, а 

при машинному з використання двотактного доїння – 68,2% [54]. З чого можна 

зробити висновок, що питома кількість молока при ссанні теляти є найвищою, 

за нею слідує ручне доїння, а найменший показник при машинному доїнні.  

Однак із всіх трьох способів отримання молока, механізації та 

автоматизації піддається лише третій – машинне доїння. У порівняні з ручним 

доїнням воно в 2-3 рази має більшу продуктивність [27, 62]. Тобто доїння корів 

за допомогою пристроїв, машин та механізмів. Основними недоліками 

машинного доїння є невідповідність параметрів процесу, фізіологічним 

особливостям тварин. Близько 50% втрат молока відбувається через 

недосконалість конструкцій і режимів роботи доїльних апаратів [4, 19, 57, 58, 

63, 64]. Тому все нове доїльне обладнання повинно розроблятись відповідно до 

певних вимог, котрі диктуються фізіологічними, ветеринарними, 

технологічними та економічними особливостями машинного доїння. Серед них 

можна виділити  [2-7, 11, 16-18, 21, 65-68, 90]: 

- при конструюванні необхідно виходити з павловських принципів 

регуляції процесів лактації, роботи молочної залози, сфінктера; 

- основні фізіологічні і механічні впливи, що забезпечують виведення 

молока з вимені (тиск на дійку, його зміна під час тактів тощо), повинні бути в 

межах природніх значень; 

- доїльний апарат повинен забезпечувати видоювання одної корови в 

середньому не довше ніж за 4-6 хв зі швидкістю доїння молока в середньому 2 
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л/хв. Основна маса молока (біля 75%) повинна бути отримана в перші 2-3 хв, в 

період найбільш вираженого рефлексу віддачі молока. В цих цілях бажано на 

робочий такт відводити найбільше часу (до 70-80%); 

- пульсатор доїльного апарату повинен забезпечувати одночасне 

видоювання молока як з передніх, так і з задніх чвертей вимені корови; 

- механізм дії робочих частин апарату доцільно зробити таким, щоб він 

найбільш повно копіював механізм дії ссання теляти і роботу руки дояра; 

- велику увагу слід приділяти тим особливостям, які чинять будь-який 

вплив на нервову систему тварини під час доїння. Позитивні фактори при 

цьому намагаються посилити, а негативні послабити; 

- своїми діями на вим’я корови доїльний апарат не повинен викликати 

патологічної гіперемії, венозного застою крові, підтікань, кроводою, клінічного 

чи субклінічного маститу; 

- застосування доїльного апарату повинно забезпечувати повну безпеку 

доїння корів тощо. 

Відповідно доїльні апарати, що застосовуються на фермах, повинні 

видоювати корів порівняно швидко, повно і без негативного впливу на тварину. 

Процес машинного доїння корів є складною взаємопов’язаною триланковою 

системою: тварина – доїльний апарат – оператор [25, 62, 66, 69-73]. Якщо 

обов’язкові вимоги щодо перших двох складових було розглянуто, то третя – 

оператор машинного доїння не повністю.  

Оператор машинного доїння обов’язково повинен дотримуватись і 

виконувати всі підготовчі та заключні операції, бути уважним, відповідальним 

та досвідченим [54, 62, 72, 74-78]. Багато вітчизняних і зарубіжних учених, які 

працюють у галузі молочного тваринництва, вказують на необхідність і 

важливість стимуляції корів перед початком доїння. Незадовільна підготовка 

корови до доїння, особливо недостатній масаж вимені та дійок, може мати 

своїм наслідком зниження виділення гормону окситоцину, погіршення 

готовності тварини до віддачі молока, повільне й неповне видоювання, 

зниження молочної продуктивності [1, 16, 27, 54, 55, 57, 58, 61, 63, 79]. Тому 
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важливо відокремити вплив дій людини чи зовнішніх подразників на 

молокоутворення та накопичення молока від впливу доїльного апарату на 

молоковиведення. Оскільки в протилежному випадку ефективність доїльного 

апарату, як пристрою для виведення молока з вимені корови, можна помилково 

занизити.  

Доїння – це складний процес, мета якого полягає в тому, щоб отримати 

все молоко, вироблене організмом корови за певний час, і створити умови  для 

подальшого збільшення продуктивності тварини. Система, що приймає участь в 

машинному доїнні, є самоналаштовуваною, алгоритми керування в ній мають 

випадковий характер. Ведуча ланка системи – оператор. Нижчі елементи 

системи мають риси автономності [33]. У даному випадку покращити стан 

системи тварина - доїльний апарат - оператор можна зміною параметрів та 

характеристик доїльного апарату, а особливо виконавчих елементів. 

 

1.2 Аналіз параметрів та особливостей ефективного машинного 

доїння 

 

Слід зауважити, що при ручному доїнні якість подразників корови значно 

вища, ніж при машинному. Це можна пояснити деякими причинами. По-перше, 

дояр може працювати в оптимальному режимі; по-друге, він практично миттєво 

реагує на зміну показників молоковіддачі корови, змінюючи ритм і темп 

доїння; по-третє, руки доярки комплексно діють на рецептори дійки і вимені 

тварини, в той час, як апарат чинить тільки механічну дію [33, 63]. Ще однією 

причиною нижчих показників машинного доїння є неповнота видоювання. 

Якщо розглянути дослідження науковців у галузі фізіології корів, молоко 

містить  протеїн, котрий за допомогою негативного зворотного зв’язку діє на 

секреторні клітини вимені. Цей інгібітор синтезується для виділення молока [4, 

27, 54, 57, 78, 80, 81]. У зв’язку з цим важливо спорожнювати альвеоли 

наскільки можливо ретельно. У результатах експериментів одна половина 

вимені спорожнювалась повністю, а інша половина залишалась невидоєною. 
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Спорожнена молочна залоза відразу ж наповнювалась розчином сахарози і в ній 

секреція молока продовжувалась, незважаючи на високий тиск у вимені. І, 

навпаки, в невидоєній частині вимені секреція молока була загальмованою [59]. 

Тому повне видоювання всіх чвертей вимені необхідне не лише для того, аби 

вивести все молоко, але й для того, щоб забезпечити продовження 

продукування його молочними залозами корови та уникнути можливості появи 

захворювання тварини [82, 83].  

Проте, хоч  машинне доїння має ряд серйозних недоліків, його значимість 

та монопольність у розвитку молочного тваринництва не варто недооцінювати 

[84, 85]. Виходячи з особливостей ссання теляти та ручного доїння, напрямки 

розвитку доїльних апаратів, а відповідно і види машинного доїння  корів, 

поділяються на два основні напрями: доїння в результаті витискання молока та 

доїння в результаті дії вакуумметричного тиску. Існують також варіанти 

доїльних апаратів, що в тій чи іншій мірі поєднують ці два напрями. У 

результаті постійного розвитку та вдосконалення технології та технічних 

пристроїв пройдено значний шлях від механічних доїльних апаратів, що 

виводили молоко з вимені корови витискними пристроями, до пнемо-

механічних, що працюють в автоматичному режимі, від неперервного 

відсмоктування шляхом дії постійного вакуумметричного тиску до циклічної 

зміни (дво- і тритактні доїльні апарати) [16, 22, 23, 77, 86-88, 89]. У результаті 

такого тривалого розвитку та розбіжності думок конструкторів та авторів 

пропонованих доїльних апаратів на сьогодні існують десятки різних типів 

доїльних апаратів, що відрізняються як за технологічними особливостями, так і 

за конструкцією. 

Основні доїльні апарати, що набули розповсюдження на тваринницьких 

фермах України та зарубіжжя можна звести до єдиної таблиці, хоча це буде не 

повний перелік (табл. А.1) [36]. Відповідно провівши огляд використовуваних 

пристроїв видно, що вітчизняне виробництво представляє набір доїльного 

обладнання для доїння в дво- або тритактному режимі з виведенням молока зі 

всіх чвертей вимені тварини одночасно. А зарубіжні виробники віддають 
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перевагу доїнню лише в двотактному режимі з переважаючим використанням 

попарного (почергового) виведення молока. Також вітчизняні виробники 

забезпечують ринок доїльними апаратами, що працюють при 

вакуумметричному тиску 45-51 кПа та з частотою пульсацій (1..1,33) ±0,08 Гц, 

а європейські – при тиску 32-50 кПа та частоті пульсацій  1±0,08 Гц. Також слід 

зазначити, що дедалі більше зростає кількість доїльних апаратів закордонного 

виробництва, керування роботою яких здійснюється за допомогою електричних 

сигналів. 

Як видно, є значні розбіжності, котрі слід прийняти до уваги, 

враховуючи, що на сьогодні передові виробники доїльного обладнання – це 

європейські концерни та мегавиробники, що мають розвинену інфраструктуру 

та потужні наукові центри [10, 12]. 

З-поміж цих всіх показників ефективності того чи іншого доїльного 

апарата можна виділити основні та найзначущіші, на які він безпосередньо 

впливає (рис. 1.1) [33, 54, 88]. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Основні групи показників ефективності машинного доїння 
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машинному доїнні; тривалості латентного періоду; загального часу доїння; 

тривалості машинного доїння, машинного додоювання, холостого доїння; 
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загального надою молока; машинного надою; кількості молока, видоєного при 

машинному додоюванні; середньої інтенсивності видоювання молока за 

загальний час доїння, середньої інтенсивності видоювання молока за перші 3 

хвилини; кількості захворювань корів клінічними і субклінічними маститами; 

тривалості безрозбірної експлуатації доїльних апаратів тощо  [25, 91, 92]. 

Рисунок 1.2 ілюструє класифікацію факторів, що впливають на 

ефективність використання доїльних апаратів та технологічний процес 

машинного доїння в цілому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 –  Класифікація факторів, що впливають на ефективність доїння 
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часу додоювання (ручного, машинного із використанням ручних операцій чи 

повністю машинного); 

- стимулювання для покращення продуктивності корів спричиняє 

збільшення молокоутворення протягом лактаційного періоду завдяки 

виникненню позитивних нейрогуморальних утворень у тварини під час 

машинного доїння; 

- переважна більшість застарілих типів доїльних апаратів спричиняли 

погіршення здоров’я тварини, утворення маститів, тому це питання слід 

враховувати під час використання машинного доїння. 

Розглянемо по черзі всі технологічні фактори та їх особливості, 

параметри стосовно фізіології доїння, які впливають на забезпечення якісного 

доїння та ефективності технології. 

Вакуумметричний тиск, що створюється вакуумною установкою, 

регулюється за допомогою різноманітних вакуумрегуляторів, клапанів тощо. 

Проте через наявність робочого обладнання, що підключається до вакуумної 

лінії, через втрати тиску завдяки місцевим опорам чи втратам по довжині, його 

значення може коливатись у значних межах. У ДСТУ ISO 5707:2012 чітко 

прописуються вимоги щодо можливих відхилень значень тиску від 

номінального: під час проходження фази доїння "b" тиск не повинен бути 

меншим ніж зменшене на 4 кПа максимальне значення тиску, а під час фази "d" 

– більшим 4 кПа, а перепад тиску між санітарним вловлювачем та міжстінкової 

камерою доїльного стакана – 2 кПа [21]. Тварини завжди реагують на зміну 

значення вакуумметричного тиску під час доїння.  

Як відомо, під час доїння в результаті рефлексу молоковиведення 

відбувається значне підвищення внутрішньовименного тиску, що обумовлює 

найбільш повне випорожнення вимені від молока. Також встановлено, що при 

роботі доїльних машин вакуумметричний тиск повинен бути не більшим 66,7 

кПа [57]. Це підтверджують інші вчені. Зазначається, що слід підтримувати 

постійний вакуумметричний тиск у вакуумпроводі. Значення вакуумметрич-

ного тиску під час доїння корів тритактними апаратами – 50,7-53,3 кПа, 
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двотактними дещо менший – 48-50,7 кПа [71, 93-95]. Проте ці межі значень не є 

обов’язковими і єдино правильними, так за наведеними даними значення 

вакуумметричного тиску може коливатись в межах 33-80 кПа, але найчастіше 

використовуються доїльні апарати з робочим тиском 46-50 кПа [54, 77, 96].  

Вальдман К. Е. методом рентгенозйомки досліджував вплив 

вакуумметричного тиску на моторну активність дійок при доїнні двотактним 

доїльним апаратом “Імпульс” М-59 (Німеччина). Початковим фоном був 

вакуумметричний тиск у доїльному стакані 50,7 кПа, частота пульсацій – 

0,83 Гц. При доїнні зі стабільним пульсуючим вакуумметричним тиском не 

спостерігалось зміни моторики дійки – дійкова цистерна була постійно 

відкрита. Коливання вакуумметричного тиску в межах 29,3-50,7 кПа також не 

викликало зміни в моториці дійки. При пониженні вакуумметричного тиску з 

50,7 кПа до 29,3 кПа інтенсивність виділення контрастної рідини значно 

зменшувалась. Таким чином зменшення швидкості видоювання при більш 

низькому вакуумметричному тиску, вірогідно, обумовлено неповним 

відкриттям дійкового каналу [57]. Дослідження щодо вакуумметричного тиску, 

з яким теля висмоктує молоко з дійок вимені, показали, що його значення 

становить 16–21,3 кПа. Завдяки додатковому стисканню дійки ззовні ротом 

теля створює додатковий тиск, що в сумі з вакуумметричним дає 26,7 кПа. [54]. 

Таким чином можна стверджувати, що нижній рівень вакуумметричного тиску 

може бути в межах > 29,3–50,7 кПа. 

Важливим завданням є правильний підбір режиму роботи по частоті 

пульсацій змінного вакуумметричного тиску. Багато джерел вказує на те, що 

частота пульсацій в доїльних апаратах повинна бути в межах 0,75-3 Гц, а 

найпоширенішими значеннями є 0,83-1,17 Гц [1, 25, 59, 97]. Королев В. Ф. 

стверджує, що число пульсацій коливається в межах 0,5-3 Гц, причому 

найкращими є значення 0,67-1 Гц. Оскільки підвищення частоти є зручним для 

під’єднання доїльних стаканів до дійок вимені корови і сприяє покращеному 

утримуванні їх на малих та недорозвинених дійках. Проте збільшення частоти 

спричиняє зростання витрати енергії [16, 57].  
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Закордонні дослідники та науковці теж не мають спільної думки щодо 

правильного вибору частоти пульсацій. На основі дослідів з двотактним 

доїльним апаратом В. Фріц відзначає, що при збільшенні числа пульсацій 

зростає швидкість доїння незначно, такий же результат наводить Craig T.V. [57, 

98]. Уітлстон і Вералл (W. Whittlestone, S.Verall) не знайшли значної різниці в 

швидкості видоювання при частотах пульсації 0,35; 0,7 та 1,37 Гц. У дослідах 

Петерсена (W. Petersen) досліджувався вплив зміни частоти пульсацій з 0,33 Гц 

до 2 Гц на молоковиведення. Тут теж не було виявлено значного впливу. При 

аналогічних дослідах Клоуса (P. Clough) досліджувалось доїння при частоті 

пульсатора 0,3; 0,83 та 1,33 Гц. Як результат було отримано дані щодо 

збільшення надою в першу хвилину доїння на 0,87 кг, а середня швидкість 

зросла на 154 г/хв. Загальна тривалість доїння при цьому скоротилась на 1,27 

хв. Ці дані були підтверджені німецькими вченими (W. Stewart, L. Schultz), які 

теж досліджували діапазон зміни частоти пульсацій 0,33-1,33 Гц. Вони 

експериментально довели, що найбільше збільшення швидкості 

молоковиведення відбувається при зростанні частоти пульсацій від 0,33 до 0,83 

Гц. А в дослідах Петіт і Ніколаса (K. Petit, A. Nicolas) при дослідженні частот 

0,33; 0,58; 0,83; 1,16; 1,5 Гц оптимальною виявилась частота 1,16 Гц для 

двотактного пульсатора. 

Дослідження та аналіз [27] показує, що для виникнення рефлексу 

молоковіддачі необхідно, щоб нервові закінчення стінок дійок вимені 

подразнювались, посилали сигнали на м’язові структури вимені, примушуючи 

їх розслаблятись, і на нейрогіпофіз, який виділяє окситоцин. Важливо 

визначити, при якій частоті стискань дійок з альвеол вимені можна отримати 

молоко. Автор наполягає на думці, що частота пульсацій сучасних доїльних 

апаратів є експериментально необґрунтованою. Ним було проведено досліди на 

коровах. Частоту стискань дійки за хвилину рукою доярки досліджували в 

таких градаціях: 1; 1,33; 1,67; 2; 2,33 та 2,67 Гц. У результаті проведених 

дослідів було отримано графік (рис. 1.3) залежності повноти видоювання від 

частоти пульсацій. Рефлекс молоковіддачі виникає в корів при всіх 
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досліджуваних частотах стискання дійки. Найвища активність молоковіддачі 

була відмічена при частотах 2 – 2,33 Гц. Ці дані слід розглядати як орієнтовні, 

оскільки доїння проводилось вручну, проте цілком очевидно, що підвищення 

частоти подразнення рецепторів дійок вимені підсилює рефлекс молоковіддачі, 

що призводить до більш повного виведенню молока з альвеолярної ємкості 

[27].  

 
 

Рисунок 1.3 – Вплив частоти стискання дійки на повноту видоювання:  по 

вертикалі – залишкове молоко, %; по горизонталі – частота стискань, Гц 

 

Чимало науковців сходиться на думці, що тварини повинні доїтись з 

однією частотою пульсацій протягом всього процесу доїння, а недотримання 

цієї умови спричиняє зменшення надоїв молока від корови [16, 26, 27, 62, 71]. 

Якщо проаналізувати з якою частотою відбувається природнє виведення 

молока з вимені корови під час ссання теляти, то отримаємо наступні 

результати (рис. 1.4) [54]: 

 

Рисунок 1.4 – Залежність частоти смоктальних рухів теляти від хвилини 

підсисання: , , ,  
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Відсутність єдиної думки щодо правильного вибору частоти роботи 

доїльних апаратів пов’язана зі специфічними особливостями та 

конструкційними параметрами досліджуваних доїльних апаратів, дія яких на 

корову відбувається по-різному, з різними підходами до реалізації доїння, 

використання різних порід корів тощо. 

Як видно природній спосіб виведення, а саме частота доїльних рухів, 

значно відрізняється від пропонованого виробниками доїльного обладнання. 

Виходячи з отриманих даних можна зробити висновок, що можливо 

організувати доїльний апарат із змінною частотою доїння в невеликих межах 

без завдання шкоди тваринам, оскільки такий спосіб є природнім. Але треба 

враховувати обмежуючі фактори, великий досвід практичного використання 

доїльних апаратів та передові тенденції сучасного машинного доїння корів. 

При удосконаленні технології машинного доїння особливу увагу слід 

приділити повноті видоювання четвертей вимені доїльним апаратом під час 

кожного доїння [33, 77, 88, 99-100]. Доїльні апарати в залежності від 

конструкційних особливостей пульсатора забезпечують одночасне (синхронне), 

попарне чи індивідуальне доїння часток вимені, співвідношення тактів ссання 

та стиску в межах від 50:50 до 80:20 [77, 94, 97, 98]. Аналізуючи доїльні 

апарати, що використовуються на сьогодні, можна зробити висновок, що 

кардинально правильної думки щодо того, яке доїння краще: дво- чи тритактне, 

не існує. В Україні та країнах СНД доволі часто застосовується тритактне 

доїння, з використанням доїльних апаратів АДУ-1.003, хоча переважаючими 

все-таки є двотактні [36, 101]. Найпоширенішим типом доїльних апаратів є 

двотактний, оскільки таке чергування тактів дає змогу значно спростити 

конструкцію і підвищити пропускну здатність за рахунок збільшення 

тривалості такту ссання у робочому циклі доїння. Основним недоліком даного 

апарата є підвищена загроза травмування дійки під час “сухого доїння”. 

Тритактні доїльні апарати здебільшого застосовують при продуктивності корів 

менше 4500 кг з інтенсивністю молоковіддачі 2,9-4,0 кг/хв та зі слабкою 

придатністю корів до машинного доїння. Двотактні використовують для більш 
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продуктивних корів – до 6000-8000 кг та інтенсивністю виведення молока 4,0-

9,0 кг/хв [36]. 

Використовуються також доїльні апарати попарної дії, що почергово або 

асинхронно видоюють окремо задню і окремо передню пару дійок вимені 

корови. Такі апарати складніші за конструкцією, але мають ряд значних 

переваг: лагідніша дія на дійки вимені корови; можливість забезпечення 

одночасного видоювання дійок з різною продуктивністю; згладжується 

вакуумний режим через зменшення одночасного впуску повітря в систему; 

розгойдування вимені корови, що діє як додаткова стимуляція рефлексу 

молоковіддачі [17, 18, 65, 30, 36, 102]. 

Згідно з наведених даних переважаюча більшість двотактних доїльних 

апаратів працює за співвідношенням такту ссання до такту стиску 60-66:30-34, 

більшість тритактних (найпоширеніші на Україні є “Волга”, АДУ-1.003) за 

співвідношенням тактів ссання:стиск:відпочинок – 60-66:10:24-30 [36].  

Є дані, що при машинному доїнні у вимені залишається до 12% молока 

від одного надою, а від систематичного недодоювання виникає захворювання 

вимені і знижується молочна продуктивність корів [54]. 

Дослідження, в яких співвідношення між тактами ссання і стиску 

змінювалось від 50:50 до 83:17, а такт ссання подовжувався з 50% до 84% від 

тривалості циклу пульсації, показали, що це збільшує швидкість доїння. Але 

швидкість не може характеризувати активність рефлексу молоковіддачі у корів. 

У доїльного апарата М-59 тривалість такту ссання більша, ніж у ДА-3М, і в 

результаті в М-59 вища швидкість доїння і більша повнота видоювання молока 

з вимені. У ДПР-2 тривалість такту ссання більша, ніж у ДА-3М, проте, повнота 

спорожнення вим’я в них однакова [27]. У дослідженнях [103] виявлено, що 

більшу кількість молока при доїнні голштинської породи корів отримано при 

співвідношенні тактів 60:40 у порівнянні із двома іншими – 65:35 та 70:30. Ці 

дані вказують на недостатнє вивчення впливу співвідношення тактів на 

молоковіддачу.Тому особливу увагу слід звернути на використання доїльних 

апаратів попарної дії.  
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Важливі дослідження доїння корів були проведені Адміном Е. І. в 

співпраці з іншими вченими. Вони дослідили процес доїння корів 

симентальської та степової породи, під час якого проводилось окреме доїння 

кожної чверті вимені корови. Дані дослідів занесені в таблиці 1.1 і 1.2 [54]. 

 

Таблиця 1.1 – Кількість молока та молочного жиру, одержаного з правих 

та лівих часток вимені корови 

Інтервал між початком 

доїння правих і лівих 

часток вимені, хв 

Праві частки вимені Ліві частки вимені 

Видоєні 

першими 

Видоєні 

другими 

Видоєні 

першими 

Видоєні 

другими 

Кількість молока в % від надою всього вимені: 

5,1 50,9 48,2 51,8 49,1 

Кількість жиру в % від надою всього вимені: 

5,1 52,6 43,0 57,0 47,4 

 

Таблиця 1.2 – Кількість молока та молочного жиру, одержаного з 

передніх та задніх часток вимені корови 

Інтервал між початком 

доїння правих і лівих 

часток вимені, хв 

передні частки вимені задні частки вимені 

Видоєні 

першими 

Видоєні 

другими 

Видоєні 

першими 

Видоєні 

другими 

Кількість молока в % від надою всього вимені: 

3,7 38,6 36,4 63,6 61,4 

Кількість жиру в % від надою всього вимені: 

3,7 38,6 34,5 65,5 61,4 

 

За даними таблиці 1.1 відслідковується різниця надою молока від правих 

та лівих дійок, навіть, враховуючи усереднене значення між видоєними 

першими та другими. Ліві частки за результатами експерименту дають на 0,9% 

більше молока і на 4,4% більше жиру. Аналогічно дані таблиці 1.2 зображають 

тенденцію розподілу молка між передніми та задніми дійками вимені. Так, 

задні спродукували молока на 25 % більше від передніх та на 26,9% більше 

жиру. Різниця між правими і лівими не значуща і нею можна знехтувати, а між 

задніми і передніми різниця становить четвертину всього молока. Такий 

великий показник варто брати до уваги під час проектування технологічного 
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процесу. При використанні доїльних апаратів одночасного доїння всіх часток 

вимені корови в деякий момент настає “холосте доїння” – оскільки передні 

частки вимені корови, в які виробляють менше молока, вже спорожнились, а 

задні ще дояться. Таким чином на сфінктер, канал та протоки діє 

вакуумметричний тиск піддійкової камери доїльного стакана. Тому передові 

виробники молочного обладнання широко впроваджують доїльні апарати 

попарної дії, оскільки завдяки їм можливо уникнути явища “холостого доїння”. 

А у висновках досліджень [104] зазначено, що більш ощадливий режим доїння 

для дійок вимені корови при попарному (альтернативному доїнні формату 2х2).  

Дослідники також звернули увагу на вплив форми індикаторної діаграми 

роботи пульсатора на процес машинного доїння [1, 16, 17, 105-107]. Так вони 

зазначають, що перехід від такту ссання до такту стиску повинен відбуватись 

більш плавно, щоб уникнути різких ударів, що може спричинити больові 

відчуття в тварини, сприяти погіршенню молоковіддачі та зменшенню 

продуктивності. А перехід від такту стиску до такту ссання, навпаки – 

швидким, що покращити кровообіг у дійках вимені корови, сприяти 

додатковому масажу. Ці переходи безпосередньо залежать від тривалості фаз 

пульсатора доїльного апарату [21, 108]. Динаміка перехідних процесів відіграє 

велике значення у формуванні ефективного машинного доїння. Існують також 

доїльні апарати, обладнані вібропульсатором, який створює мікроколивання 

дійкової гуми, масажуючи та стимулюючи таким чином вим’я [23, 36, 102].  

Вагомість та особливість тривалості та форми перехідних процесів 

настільки велика, що 1996 році стандартом на ISO 5707 було визначено 

конкретні вимоги щодо фаз доїння, а в 2012 році їх включено до переліку 

стандартів України  під назвою ДСТУ ISO 5707:2012 [21]. Де наведено графічне 

зображення індикаторної діаграми зміни тиску в міжстінковій камері 

двотактного доїльного апарата та зазначено, що тривалість перехідних процесів 

не повинна перевищувати в сумі 55% від загальної тривалості циклу доїння. 

Конструкційні параметри доїльного апарату (доїльного стакану, дійкової 

гуми, підвісної частини) хоч і впливають у значній мірі на ефективність доїння, 
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проте не стосуються основних режимних характеристик роботи доїльного 

апарата і виходять за межі поставлених завдань у роботі. Також немає потреби 

розглядати кваліфікацію оператора машинного доїння, дотримання ним всіх 

правил машинного доїння та додоювання, організацію підготовчих та 

заключних операцій, оскільки це не стосується напряму роботи. 

З вищенаведеного можна зробити висновок, що сучасний доїльний апарат 

повинен найповніше використовувати час (4-5 хв), протягом якого активно 

відбувається рефлекс молоковіддачі, бо збільшення тривалості доїння не 

завжди дає збільшення надоїв молока, а, навпаки, може призвести до появи 

хвороби тварини [31, 86, 94, 95, 99, 109, 110]. Доїльний апарат повинен 

забезпечувати змінний режим роботи відповідно до інтенсивності 

молоковіддачі, змінюючи при цьому співвідношення тактів та 

вакуумметричний тиск [17, 27, 30, 31, 34, 40, 77, 92], не виходячи при цьому за 

межі встановлених вимог [21]. Значення вакуумметричного тиску в 

піддійковому просторі не повинно виходити за межі 30–51 кПа, частота 

пульсацій в орієнтовних межах 0,85-1,08 Гц, співвідношення між тактами – 

регульоване відповідно до молоковіддачі задніх та передніх часток вимені 

корови, створити генерацію змінного вакуумметричного для забезпечення 

одночасного попарного видоювання молока із двох пар дійок – передньої і 

задньої, не травмувати тварину, покращувати молоковіддачу тощо. 

 

1.3 Роль пульсаторів у формуванні параметрів машинного доїння корів 

 

Якщо аналізувати дві структури – доїльний апарат та пульсатор, як один 

із виконавчих механізмів, доцільно проаналізувати їх роль у забезпеченні 

параметрів процесу машинного доїння Суть побудованої діаграми (рис. 1.5) 

полягає в тому, щоб зобразити, на які технологічні параметри процесу доїння 

впливає кожна структура.  

Пульсатор реалізує значну частину основних технологічних параметрів 

доїльного апарату, тому, щоб забезпечити відповідність доїльного апарату 
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вимогам, виведеними у висновку до п. 1.2. необхідно створити пульсатор, що 

матиме змогу їх реалізувати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Вплив пристроїв на параметри машинного доїння 

 

Відповідно до проведеного аналізу існуючі дослідження в галузі 

машинного доїння корів за останні десятиліття вирішують основну задачу: як 

створити доїльний апарат, що буде найбільш повно відповідати фізіологічному 

природньому процесу виведення молока із вимені корови, не призводячи при 

цьому до негативної наслідків, захворювання корів та зниження молоковіддачі. 

Заради цього створюються доїльні апарати, що адаптують значення 

вакуумметричного тиску в залежності від молоковіддачі і доїльні апарати, що 

змінюють співвідношення тактів ссання і стиску, або відпочинку (при 

тритактному доїнні), або ж їх поєднання. Поставлене завдання спробують 

вирішувати конструюванням доїльних машин, що одночасно з процесом доїння 

створюють дію зовнішніх чинників для формування рефлекторних реакцій на 

зразок високочастотної вібрації доїльних стаканів та колектора, місцевого 

обігріву тіла корови, звукових чи шумових впливів, електричних сигналів тощо. 
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Проте для поєднання всіх переваг кожного із цих типів доїльних апаратів 

довелось би створити машину, яка була б складна в користуванні, дорога в 

виготовленні та обслуговуванні та мала обмежений набір станів. Для того, щоб 

адаптувати машину відповідно до особливостей доїння тварини – живого 

організму, треба прикласти значні потуги. Оскільки пульсатор задає всі головні 

параметри технологічного процесу доїння, то вирішення майже у повній мірі 

поставлених задач досягається запровадженням пульсатора, котрий 

працюватиме за алгоритмом, що найбільш повно описуватиме біологічно-

механічний процес виведення молока з вимені корови. 

Основними недоліками пневмомембранних пульсаторів є залежність 

частоти пульсацій вакуумметричного тиску на виході з нього від значення 

постійного вакуумметричного тиску на його вході. А зміна частоти пульсацій, 

як відомо, негативно впливає на рефлекс молоковіддачі корови [54, 77, 111]. 

Тому, щоб забезпечити реалізацію змінного режиму роботи доїльного апарату в 

залежності від молоковіддачі, як того рекомендують дослідження [41, 102, 112, 

113], пневмомембранні пульсатори повинні мати надзвичайно складну 

конструкцію або їх неможливо чи економічно недоцільно виготовляти. 

Пульсатори кулькові чи поршневі є зазвичай поодинокими випадками ніж 

правилом, тому доцільність їх використання під великим сумнівом. Вони теж 

не позбавлені недоліків пневмомембранних.  

Сучасний розвиток мікропроцесорної техніки, її дешевизна та простота 

експлуатації, універсальність використання та малі габаритні розміри дали 

новий поштовх у використанні в галузі доїння сільськогосподарських тварин. 

Дедалі зростаючий рівень автоматизації технологічних процесів теж призвів до 

доцільності запровадження електромеханічних пристроїв, керування якими 

надзвичайно легко робити за допомогою мікропроцесорів. Завдяки новим 

досягненням сьогодні не виникає великих труднощів задати найскладніші 

алгоритми роботи доїльних апаратів, що будуть враховувати стан корови, 

особливості конкретної особини, інтенсивності молоковіддачі, час доїння тощо 

[68, 100, 109, 112-115]. Пристрої, що дозволяють перетворювати електричні 
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сигнали в певного способу поведінку виконавчих елементів доїльного апарату – 

доїльних стаканів, називаються електромагнітними, електронними чи 

електропульсаторами. Це пульсатори, що створюють змінний вакуумметричний 

тиск у міжстінкових камерах доїльних стаканів. 

Підсумовуючи вищенаведені особливості впливу технологічних 

параметрів на ефективність процесу машинного доїння корів можна описати 

основні вимоги до пульсаторів, якими бажано було б їх забезпечити для 

оптимального проходження процесу доїння з врахуванням всіх позитивних 

сторін.  

Пульсатор, як було зазначено, є основним пристроєм, що задає режими 

роботи доїльного апарата та відповідає за ефективну роботу всього доїльного 

апарата. Тому до пульсатора ставиться ряд вимог, деякі з них обов’язкові, а 

деякі носять рекомендаційний характер [16, 24, 25-28, 63]: 

- характеристики не повинні залежати від параметрів довкілля; 

- характер роботи пульсатора не повинен залежати від коливань 

вакуумметричного тиску в вакуумпроводі чи від інших підведених комунікацій; 

- повинен забезпечувати просте регулювання параметрів процесу доїння; 

- забезпечувати задану швидкість перехідних процесів; 

- відповідати високим санітарно-гігієнічним якостям; 

- незначна вага та габаритні розміри; 

- універсальність для застосувань у різних типах доїльних установок; 

- надійність та безпечність в експлуатації. 

 

 1.4 Аналіз та класифікація пульсаторів доїльного апарату  

 

Всі пульсатори, що використовувались у минулому, впроваджені у 

виробництво сьогодні, чи поки що в проектах та пройшли лише патентування 

можна поділити на групи відповідно до певних ознак.  Класифікація дозволяє 

чітко визначитись зі сферою використання, особливостями будови, роботи та 

обслуговування. Провівши огляд та аналіз всіх пульсаторів доїльних апаратів 
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розроблено класифікацію (рис. 1.6). Незважаючи на досить розгалужену 

класифікацію пульсаторів доїльних апаратів для подальшого вибору типу 

пульсатора доцільно проаналізувати загальні риси основних їхніх груп. Зведені 

дані (табл. 1.3) було отримано під час огляду, аналізу, оцінки значимості та 

систематизації тих чи інших наявних даних [15-19, 22, 26, 27, 36, 63, 116].  

 

Таблиця 1.3 – Зведені характеристики пульсаторів 

У переважаючій більшості доїльних установок вітчизняного виробництва 

застосовуються пневмомембранні пульсатори. Конструкційні розміри та
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Рисунок – 1.6 Класифікація пульсаторів доїльних апаратів 
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параметри, яких часто не достатньо обґрунтовані та взаємозв’язані із 

технологічним особливостями машинного доїння [42, 117, 118]. Їх робота в 

значній мірі залежить від вакуумметричного тиску. Різкі зміни тиску 

призводять до зміни частоти пульсацій доїльного апарату. Крім цього 

регулювання пульсаторів проводиться індивідуально і потребує уважності 

обслуговуючого персоналу. 

Застосування пульсаторів електромагнітного типу дозволяє регулювати 

частоту пульсацій в межах від 0,73 до 2,12 Гц а співвідношення тактів - від 8:1 

до 2,5:1, що дає можливість широкого використання їх в переважаючій 

більшості доїльних апаратів.  Електромагнітні пульсатори надійні в роботі, 

прості в обслуговуванні і їх робота не залежить від вакуумметричного тиску. 

Ця система пройшла державні випробовування і була рекомендована до 

серійного випуску на теренах Радянського союзу [70]. Інші автори теж 

рекомендуються використання електромагнітних пульсаторів як надійних, 

сучасних, з гнучких регулюванням пристроїв [16, 33, 34-38, 43, 119]. 

Враховуючи характеристики та параметри доїльного апарату (п. 1.2), 

вимоги до пульсатора (п. 1.3) та дані, наведені в табл. 1.3, найоптимальнішим 

пульсатором для використання в сучасних доїльних апаратах, який найкраще 

пристосований до фізіології тварини та особливостей протікання процесу 

молокоутворення та молоковіддачі, буде електромагнітний з підсилювальною 

ланкою. Цей тип пульсаторів може забезпечити виконання всіх вимог та 

створити додаткові позитивні якості доїльного обладнання при незначному 

енергоспоживанні [68, 100, 37]. Тому в подальшому дослідження 

проводитимемо стосовно пульсаторів електромагнітного типу. 

 

1.4.1 Експериментальні взірці, авторські розробки, патенти 

електромагнітних пульсаторів 

 

Для попарного доїння дійок застосовувався електромагнітній пульсатор, 

що зображено на рис. Б.1 [16]. Основною його частиною є електрмагніт, 
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плюсовий вивід обмотки якого виводиться на металеву гільзу, що ізольована 

від нього прокладкою. Контакт гільзи з пружиною, закріпленою в 

вакуумпроводі і з'єднаною з джерелом живлення, відбувається при підведенні 

патрубка до крану вакуумпроводу. При відсутності струму в обмотці 

електромагніта у патрубку 8 діє вакуум, а в патрубку 9 – атмосферний тиск. 

Коли в обмотці електромагніта починає протікати електричний струм, стержень 

піднімається, в патрубку 8 створюється атмосферний тиск, а в патрубку  

9 – вакуумметричний. Стержень є одночасно якорем електромагніта і 

пульсорозподільником для попарного доїння дійок вимені корови [16].  

Цей тип пульсатора характерний тим, що зниження енергоспоживання 

відбувається шляхом наявності розподільника. Але це призводить до 

необхідності виконувати деталі пульсатора з великою точністю; наявності пар 

тертя, що потребують додаткового облсуговування та частій заміні; 

унеможливлення використання в приміщеннях, повітря в яких забруднене 

дрібними частинками. 

На рис. Б.2 показана схема електромагнітного пульсатора, розташованого 

на кришці доїльного відра, що забезпечує одночасність такту ссання для всіх 

дійок. Постійний вакуумметричний тиск є у патрубку, який з'єднаний з вакуум-

насосом. Через цей патрубок відкачується повітря з відра через зворотний 

клапан. Особливість цього пульсатора в тому, що якорем електромагніту слугує 

пластина [16]. Робота пульсатора базується на почерговому перекритті двох 

отворів, в одному з яких є постійний вакуумметричний тиск, а в іншому – 

постійний атмосферний. Пульсатор відноситься до електромагнітних без ланки 

підсилення, тобто дія електромагніту безпосередньо направлена на відривання 

клапана, на який діє різниця атмосферного та вакуумметричного тиску. 

Пульсатор зручний тим, що гарантує повну відповідність зміни значення 

вакуумметричного тиску у вихідному патрубку електричному сигналу, що 

підводиться до клем електромагніту. Однак у результаті цього споживана 

потужність значно зростає, що є негативною стороною. 

Значну відмінність від попереднього має електромагнітний пульсатор 
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доїльного апарату, запатентований Нікітенком Г. В. та Грінченком В. А. [120]. 

Він складається з корпуса з повітрезабірними отворами, в якому виконані 

камери постійного і змінного вакууму, що з’єднуються між собою через 

комутований клапаном отвір (рис. Б.3). Особливістю даного пульсатора є 

наявність у корпусі додатково встановленого лінійного двигуна зі збірним 

якорем з двох магнітних вставок і немагнітної прокладки, прикріплений 

завдяки штоку і розміщеним між двома магнітопроводами П-подібної форми з 

намагнічувальними котушками [120]. Лінійний двигун дає змогу забезпечувати 

двосторонній рух якоря, а відповідно і клапана, що перекриває почергово 

отвори підведення атмосферного та вакуумметричного тиску. Це дозволяє 

швидко переводити пульсатор з одного стану в інший, забезпечити більшу 

точність технічних характеристик доїльного апарату. Даний пульсатор має ряд 

недоліків, основними серед яких є: наявність пар тертя; електромагніти, що 

керують клапаном, який безпосередньо перекриває вакуумний канал; вірогідно 

збільшене енергоспоживання. 

Принципово інакше конструкційне виконання енергозберігаючого 

електрокерованого пульсатора (рис. Б.4). Особливістю даного пульсатора в 

тому, що між корпусом пульсатора і кришкою встановлена вставка з двома 

камерами змінного вакуумметричного тиску, з вихідними патрубками і 

центральними вертикальними отворами у кожній [121]. За прототип для даного 

винаходу взято електрокерований пульсатор попарного видоювання дійок 

вимені (фірма Альфа-Лаваль № 966780-82, 1982). Проте цей пульсатор досить 

складний за конструкцією і його обслуговування у процесі експлуатації 

потребує високої кваліфікації персоналу, крім того він має підвищені затрати 

електроенергії тому, що у процесі його роботи відносний час живлення 

електромагнітів складає 70% і більше тривалості процесу доїння. 

Автор патенту, Cавран В. П., перед винаходом поставив задачу 

спрощення конструкції і обслуговування пульсатора, а також зниження 

енергозатрат на його роботу в процесі доїння і забезпечення високої швидкості 

та повноти видоювання. Поставлену задачу вирішено інакшим конструкційним 
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виконанням, а також зміненим алгоритмом роботи пульсатора: при відсутності 

струму у котушці електромагніту у відповідній парі доїльних стаканів 

відбувається такт ссання, а при подачі струму – такт стиску, що забезпечує 

зниження енергозатрат. У попередньо розглянутих електрокерованих 

пульсаторах струм від генератора імпульсів до котушок електромагнітів 

подається при такті ссання (у сумі - 75% від тривалості роботи пульсатора), а у 

запропонованому Савраном В. П. забезпечується відсутність струму у 

котушках при такті ссання і наявність струму під час тактів стиску (у сумі - 

25% від тривалості роботи пульсатора), що дозволяє знизити затрати 

електроенергії, а також підвищити надійність роботи у процесі доїння, що 

забезпечить попарне доїння дійок вимені корови [121]. 

Італійські вчені Sicuri Roberto і Nicolini Gabriele запропонували 

наступний варіант електромагнітного пульсатора (рис. Б.5). Пульсатор електро-

пневматичного типу, в ньому є два взаємонезалежні пульсаційні канали, по 

одному для кожної пари доїльних стаканів. Оскільки пульсатор може 

застосовуватись на різних типах доїльних установок, робота яких може 

базуватись на різній “філософії” доїння, то дуже зручно було б мати пульсатор, 

яким би можливо було змінювати відсоткове співвідношення тривалості всіх 

чотирьох фаз (a, b, c, d). Це дає змогу оптимізувати роботу пульсатора на 

підставі особливостей доїльної установки і прийнятого способу та алгоритму 

“філософії” доїння. Це і є основною метою винаходу [122-124]. 

Основною відмінність від пульсатора, наведеного на рис. Б.4 є інакше 

конструкційне виконання, складність якого не викликає сумнівів, проте 

застосування клапанів циліндричної форми, на нашу думку є кращим, оскільки 

дозволяє простіше реалізувати керування пульсаціями, покращити швидкість 

реагування якоря на електромагнітне поле, зменшити опір переміщенню тощо. 

Додатковою перевагою, як декларують винахідники, є те, що даний винахід дає 

можливість керувати тривалістю різних фаз доїння. 

Ще одним принципово інакшим вирішенням відзначається 

електромагнітний пульсатор, що наведений на рис. Б.6. Відомий також як 
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мембранний клапан для створення пульсацій вакуумметричного тиску в 

доїльних апаратах та установках. У даному пульсаторі якір виконано таким 

чином, що він може перебувати у двох умовно стійких положеннях (верхній і 

нижній). Це досягається завдяки особливому конструкційному виконанню пари 

електромагніт – якір. Автор винаходу стверджує, що в даному виконанні, 

клапан має енергоспоживання приблизно 0,01 Вт, що є приблизно в 200 раз 

менше аніж інші досі відомі клапани [125]. Однак даний клапан має ряд 

недоліків, основним з яких є наявність рухомих з’єднань, що необхідно 

виконати з високою точністю, адже важіль має кульковий шарнір, що 

обертається в корпусі клапана і при цьому повинен забезпечити герметизацію 

камери пристрою. 

Wilhelm Huckebrink запропонував своє вирішення проблеми формування 

вакуумметричних пульсацій (рис. Б.7). Пристрій названо керованим 

електромагнітним клапаном, однією зі сфер застосування якого є використання 

в ролі пульсатора доїльного апарата [126].  

Електромагнітний клапан (пульсатор) складається із головного та 

допоміжного клапану. Головний клапан розташований в конічному сідлі, що 

забезпечує подачу вакуумметричного або атмосферного тиску в міжстінкову 

камеру доїльного стакану. Допоміжний клапан керує головним з допомогою 

штока, клапана та діафрагми. Допоміжний клапан виготовлений у вигляді 

повзункового клапану, який під'єднаний до відкритих каналів, що відповідають 

за фазу роботи електромагнітного клапана. [126]. Запропонований пульсатор 

охарактеризовано винахідником як пристрій, який має зменшену споживану 

потужність, покращує керування перехідними режимами роботи доїльного 

апарату. В основу винаходу покладено пульсатор, в якому є керуюча камера з 

перепускним отвором, діаметр якого створює незначну силу, необхідну для 

керування клапаном, що забезпечує незначну споживану потужність 

електромагніту. Недоліком пристрою є необхідність створення прецизійної 

пари повзунок – сідло, оскільки в інакшому випадку відбуватиметься 

підсмоктування повітря в місці їх з’єднання, порушуючи роботу пульсатора. 



40 

Відомо також електромагнітний пульсатор (рис. Б.8), який 

характеризується значно зменшеною споживаною потужністю, покращеним 

керуванням перехідними процесами роботи доїльного апарату. Даним 

пульсатором автори вирішували завдання зменшення витрати електроенергії на 

привід клапанів. Робота пульсатора базується на підніманні або опусканні 

дискового клапана, що виконаний із феромагнітного матеріалу. Він почергово 

відкриває або закриває отвір підведення вакуумметричного або атмосферного 

тиску до керуючої камери пульсатора. Керуюча камера завдяки наявній гумовій 

мембрані керує основним клапаном, що забезпечує змінний вакуумметричний 

тиск у міжстінковій камері доїльних стаканів [127]. Використання 

підсилювальної ланки у вигляді керуючої камери з мембраною дозволяє 

зменшити енергоспоживання, але впливає на перехідні процеси доїльного 

апарту. Відомо також і інші електромагнітні пульстаори, конструкція яких не 

значно відрізняється від наведених вище [128, 129] чи є їх частковими 

випадками.  

 

1.4.2 Практика передових фірм-виробників молочного обладнання у 

використанні електромагнітних пульсаторів 

   

Передові закордонні фірми виробники молочного обладнання 

виробляють великий спектр доїльних установок, які все частіше пропонують 

обладнувати електромагнітними пульсаторами. Так у працях проведено 

розширений аналіз та дослідження пропонованого обладнання закордонних 

виробників, що стосується розвитку автоматизації в галузі доїння корів. 

Пропонуються зведені дані щодо використань пульсаторів пневматичного та 

електричного (електромагнітного типів) [116] (табл. 1.4). Домінуюче 

використання пневматичних пульсаторів відтісняється впровадження 

електромагнітних пульсаторів згідно наведених даних. Причому використання 

пульсаторів попарної дії на сьогодні вважається найоптимальнішим стосовно 

ефективності технологічного процесу машинного доїння корів. Результатом 
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проведення аналізу виробництва електромагнітних пульсаторів станом на 2014 

рік є зведена таблиця В.1 [130-134]. 

 

Таблиця 1.4 – Порівняння технічних характеристик пульсаторів 

закордонного виробництва  

Показник 
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Landtechnik” 

“Alfa-Laval 
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Тип  Попарної дії 

Марка – – 
EP 

2090 
НР101 – 

UNI-

PULS 
– – 

LEC-

TRON 
Р94 

Частота 

пульсацій, Гц, 

основна 

1 1 1 1 0,83-1 0,5-2 1 – 0,5-2 1 

Стимулююча 

частота 
3000 – – 48 180 – – – 200 – 

Фаза  

стимуляції, с 
60 – – 

задає 

покуп. 
– – – – 20-50 – 

Співвідношення 

тактів, % 
60/40 60/40 70/30 60/40     60/40 60/40 

Вакуумметричний 

тиск, кПа 
42 42 50/33 50/33 36-42 32-54 42-44 – 42-44 42-44 

Наповнювач  – повітря – рідина – – рідина – – – 

Вага, кг – – – 0,410 – 0,322 – – – – 

 

Шведська фірма-виробник молочного обладнання DeLaval виготовляє 

електромагнітні пульсатори для доїльних установок (табл. В.1, №1). 

Комплектуються доїльні установки електромагнітним пульсатором EP2090. Він 

спроектований для створення комфортних умов доїння та збереження здоров'я 

корів. Пульсатор характеризується пониженим енергоспоживанням. 

Використовується в доїльних установках як прив'язного, так і безприв’язного 

утримання корів, стаціонарного чи мобільного типів. Він може бути поєднаний 

із системою Duovac
™

, що передбачає контроль вакуумметричного тиску в 

залежності від потоку молока. Пульсатор EP 2090 створює стабільну пульсацію 

тиску і співвідношення тактів незалежно від температури, вологості чи інших 



42 

факторів довкілля. Його основу складає високоточна електрична схема 

управління, що ретельно протестована відповідно до шаблону для кращої 

надійності під час роботи у важких умовах корівника. Пульсатор обладнаний 

малопотужними електромагнітами, що живляться напругою 12 В для 

зменшення енергоспоживання [130].  

Коректні часові характеристики змінного вакуумметричного тиску 

важливі для швидкого доїння та хорошого здоров'я вимені корови. Пульсатор 

DeLaval EP100 розроблений для використання у складі всіх нових чи старих 

типів доїльних установок для доїння в доїльних залах, незалежно від 

розташування вакуумпроводу. Пульсатор EP100 (табл. В.1, №2), на відміну від 

пульсатора EP 2090, управляється імпульсами від центрального пульсатора 

DeLaval DMP150 або DMP500. Це дає змогу забезпечити вирівнювання 

вакуумметричного тиску в доїльній установці і допомагає проводити безпечне 

та стабільне доїння. Пульсатор обладнано електромагнітами, які легко 

чистяться та просто встановлюються. Для зменшення зношування та 

енергоспоживання ці пульсатори є енергоощадними, з напругою живлення 12 

В. Мінімальне переміщення клапанів забезпечує швидку і точну дію та тривалу 

безперебійну роботу. Також пульсатор обладнаний штифтовим контактом для 

швидкого монтажу для встановлення та обслуговування. Центральні 

пульсатори забезпечують повне налаштування часових характеристик (частоти 

пульсацій та співвідношення тактів) для стабілізації вакуумметричного тиску та 

забезпечення здоров'я вимені корів. Використовується для попарного чи 

одночасного доїння в широких межах зміни частоти пульсації і співвідношення 

тактів [130]. 

Концерн GEA Farm Technologies (WestfaliaSurge, Німеччина) виготовляє 

електромагнітний пульсатор AutoPuls Apex P (табл. В.1, №3). Він може 

застосовуватись для одночасного чи попарного доїння. Є можливість 

налаштувати частоти і співвідношення імпульсів відповідно до будь-якої 

породи тварин без необхідності заміни комплектуючих частин. Імпульсно-

магнітна складова, що керується за допомогою електроніки, завжди зберігає 
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правильний режим. AutoPuls Apex P самостійно керує функціями пульсатора 

[131]. Пульсатори Apex поєднують всі переваги пристроїв з електромагнітним 

керуванням:  

- ексклюзивна надійність і довговічність в екстремальних умовах; 

- частоту імпульсів та їх співвідношення можна легко змінювати; 

- регульована тривалість фази С у межах 3 %. 

Один із провідних виробників молочного обладнання – компанія SAC 

(Данія) теж займається виробництвом автоматизованих доїльних установок, що 

можуть укомплектовуватись електромагнітними пульсаторами UNIPULS 

Electronic (табл. В.1, №4). Живлення цього пульсатора здійснюється від 

електричної батареї (акумулятора), що дозволяє використовувати його без 

необхідності додаткового підведення електромережі. Пульсатор виконується в 

двох варіантах:  

- частота пульсацій 0,83 Гц, співвідношення тактів 50/50; 

- частота пульсацій 1Гц, співвідношення тактів 60/40. 

Завдяки електронному управлінню досягається точність та 

безперебійність частоти пульсацій. Електроніка, електромагніти і вакуумний 

клапан виконані в єдиному герметичному корпусі, що дозволяє 

використовувати його в забруднених і надміру зволожених приміщеннях [132]. 

Відомий світовий виробник молочного обладнання Gascoigne-Melotte 

(Велика Британія) пропонує електромагнітні пульсатори Lectron TL (табл. В.1, 

№5) і TLE [133]. Lectron TL придатний для одночасного або попарного доїння. 

При використанні разом з центральним блоком Lectron 612 пульсатор Lectron 

TL може забезпечувати різні співвідношення тактів між передньою і задньою 

парою дійок вимені корови. Пульсатор характеризується в цілому низьким 

енергоспоживанням, а при використанні з лінією фільтрації повітря, працює 

дуже тихо. Пульсатор Lectron TLЕ розроблений для вимог доїння в корівнику і 

має свій власний блок управління. Таким чином, потребує тільки під’єднання 

джерела живлення електроенергії. Пульсатор може працювати з кожним 

доїльним апаратом, що дозволяє використовувати його в корівниках з 
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прив’язним утримуванням [133]. 

Відомо також електромагнітний пульсатор LE30 (табл. В.1, № 6) або його 

попередня модель LE20 від фірми InterPuls (Італія). Особливістю даного 

пульсатора є зручність монтажу та заміни кільцевих прокладок та клапанів 

електромагніта. Управління роботою пульсатора здійснюється від так званого  

центрального регулятора (блока управління). Може працювати в попарному чи 

одночасному режимі при доїнні передніх та задніх пар дійок вимені корови. 

Має зменшений струм живлення електромагнітів, що становить 0,26 А, та 

створює можливість гнучкого регулювання параметрів роботи [134].  

Аналіз даних пристроїв підтверджує теоретичні викладки науковців та 

вказує на перспективний напрямок розвитку пульсаторів доїльних апаратів, які 

уможливлюють підвищення ефективності машинного доїння шляхом 

налаштування параметрів доїльних машин відповідно фізіологічним 

особливостям корів. 

 

1.5 Напрямки подальших досліджень 

 

На основі проведеного аналізу літературних джерел та наукових 

публікацій і технічних документацій встановлено, що найчастіше 

використовувані пневмомембранні пульсатори не усувають залежність частоти 

пульсацій від вакуумметричного тиску та не дозволяють забезпечити 

реалізацію змінного режиму роботи доїльного апарату. Найбільш 

перспективним напрямком підвищення ефективності машинного доїння корів, 

яка полягає в повноті молоковиведення молока, зменшенні тривалості 

машинного доїння та реалізація адаптивного попарного доїння відповідно до 

інтенсивності молоковіддачі та стану тварини, є використання доїльних 

апаратів, обладнаних пневмоелектромагнітними пульсаторами. 

Пневмолектромагнітні пульсатори, що використовуються у складі доїльних 

апаратів, часто характеризуються підвищеним енергоспоживанням через 

відсутність підсилювальної ланки або роботу електромагніта під час такту 
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ссання, мають прецизійні пари, складну конструкцію чи не пристосовані для 

забезпечення раціональних часових характеристик індикаторної діаграми.  

Тому необхідно запропонувати пульсатор що забезпечує можливість 

проведення доїння в попарному режимі, створює можливість налаштування 

співвідношення тактів, частоти пульсацій та часових характеристик у 

відповідності з інтенсивністю молоковіддачі чи керуючись згідно 

запрограмованого шаблону або алгоритму доїння для конкретних умов. Також 

слід забезпечити  пониження енергоспоживання електромагнітного пульсатора 

та стабільність роботи доїльного апарату не залежно від перепадів 

вакуумметричного тиску у вакуумній системі доїльної установки. Оскільки 

часові характеристики пневмоелектромагнітного пульсатора безпосередньо 

відображені на індикаторній діаграмі, то слід адаптувати функціональні 

залежності для визначення переднього та заднього фронту до конструкційних 

особливостей пульсатора, визначити тривалості часових затримок, що 

виникають внаслідок інерційності системи та встановити раціональні 

конструкційні параметри пристрою. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ 

ПНЕВМОЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПУЛЬСАТОРА 

 

2.1 Структурно-функціональна модель пневмоелектромагнітного 

пульсатора 

 

Відомо, що пульсатор задає режим доїння та визначає його основні 

параметри. Оскільки він складається із значної кількості складових частин, що 

взаємодіють між собою завдяки електричній, магнітній, механічній, 

пневматичній дії та їх поєднання, то постає необхідність у проведенні аналізу 

та чіткого розділення пульсатора на функціональні елементи. Слід зазначити, 

що не кожен конструкційний елемент відповідає за виконання конкретної 

функції, а може виконувати дві чи більше, або навпаки – для виконання однієї 

функції використовується дві і більше деталі пульсатора [135].  

Запропонована конструкція пневмоелектромагнітного пульсатора 

попарної дії повністю симетрична відносно вертикальної площини, що 

проходить через центр вихідного отвору для подачі вакуумметричного тиску 

(центр ваги) [50]. Тому розглядати пульсатор повністю немає потреби. 

Незважаючи на його симетричність, різні параметри доїння задніх та передніх 

пар дійок вимені корови досягаються подачею відповідних електричних 

сигналів на клеми електромагнітів. Тому будемо розглядати лише одну 

половину пульсатора, маючи на увазі, що інша описується аналогічно. Таким 

чином розглядатимемо конструкцію, що зображена на рис. 2.1. 

Робота пульсатора описується наступним чином. За відсутності напруги 

на клемах електромагніту 2, якір-клапан 3 знаходиться в нижньому положенні  

перекриває калібрований отвір 4, та відкриває доступ проходження 

атмосферного тиску через електромагніт до керуючої камери IV. Тим часом у 

камері І діє постійний вакуумметричний тиск і за рахунок різниці тисків у цих 
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камерах створюється сила, що діє на шток 6 та на закріплені на ньому клапани 

7 і 8 донизу. Таким чином відкривається отвір, що з’єднує камеру постійного  

 

Рисунок 2.1 –  Схема пульсатора для визначення основних елементів:        

І – камера постійного вакуумметричного тиску; ІІ – робоча камера; ІІІ – камера 

атмосферного тиску; IV – керуюча камера; 1 – корпус; 2 – електромагніт;  

3 – якір-клапан; 4 – калібрований отвір; 5 – мембрана; 6 – шток; 7 – верхній 

клапан; 8 – нижній клапан; 9 – патрубок підводу постійного вакуумметричного 

тиску; 10 – вихідний патрубок перемінного вакуумметричного тиску 

 

вакуумметричного тиску I з робочою камерою II, в якій відповідно 

встановлюється тиск, що, в свою чергу, передається через патрубок 10 та 

шланги до міжстінкових камер доїльних стаканів. При цьому отвір, що з’єднує 

робочу камеру ІІ з камерою атмосферного тиску ІІІ, перекрито нижнім 

клапаном 8. Відбувається такт ссання. 

При подачі напруги на електромагніт, якір-клапан 3 піднімається та 

перекриває отвір доступу атмосферного тиску до керуючої камери IV, а 

відкриває калібрований отвір 4 та з’єднує камеру постійного вакууму І з 

керуючою камерою. Відбувається процес відкачування повітря з керуючої 

камери і, коли сила піднімання штока 6 перевищить силу, що діє вниз, верхній 

клапан 7 перекриє отвір, що з’єднує камеру постійного вакууму I з робочою 

камерою II, а нижній клапан 8 відкриє доступ атмосферного тиску з камери ІІІ в 

робочу камеру ІІ. У робочій камері таким чином встановиться атмосферний 

тиск, який через патрубок 10 та шланги надійде до міжстінкових камер 
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доїльних стаканів. Відбуватиметься такт стиску. Після цього цикл відбувається 

повторно. 

Побудуємо функціональну модель пневмоелектромагнітного пульсатора, 

виходячи із вищенаведених конструкційних та функціональних особливостей і 

принципу роботи. Функціональна модель дає змогу спростити аналіз та 

уникнути надмірної деталізації в роботі та дослідженнях 

пневмоелектромагнітного пульсатора.  

На рис. 2.2 наведено функціональну модель пропонованого пульсатора, 

де зв'язок між елементами показано за допомогою стрілок.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 –  Функціональна модель пульсатора 

 

Також наведено основні параметри, якими характеризується кожен 

елемент моделі. А саме: 

- електромагніт описується напругою живлення U та споживаною 

потужністю N; 

- якір-клапан та калібрований отвір описуються ходом якоря h, 

діаметром каліброваних отворів для підведення атмосферного та 

вакуумметричного тиску dkа і dkв відповідно, маса якоря-клапана mяk; 

- керуюча камера характеризується постійним об’ємом VIV; 

- мембрана характеризується діаметром Dm, товщиною δ; 

- система клапанів включає верхній та нижній клапани, які перекривають 

відповідно верхній отвір, що сполучає робочу камеру з камерою постійного 

вакуумметричного тиску, діаметром dI і нижній – для сполучення робочої 

камери з камерою атмосферного тиску діаметром dIII; 
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- робоча камера характеризується об’ємом VIІ. 

Розглянемо ці характеристики на параметричній схемі (рис. 2.3) та їх 

взаємозв’язки із елементами конструкції. Окрім наведених є інші 

характеристики, які в тій чи іншій мірі впливають на роботу пульсатора і 

будуть розглянуті пізніше або за несуттєвістю ми їх не розглядатимемо. Сюди 

можна віднести хід якоря-клапана, вага частин пульсатора, діаметри сполучних 

патрубків, хід штока тощо.  

 

Рисунок 2.3 – Параметрична схема пульсатора стосовно конструкційно-

технологічних характеристик (пояснення в тексті) 

 

2.2 Модель роботи пульсатора в статиці 

 

Розглядаючи роботу пульсатора слід зазначити, що є два стійких 

положення рівноваги рухомих елементів пульсатора, що чергуються в часі і, 

відповідно, забезпечують функціонування двох тактів роботи доїльного апарату 

– ссання та стиску. Керуючись існуючими прикладами розрахунку параметрів 

обладнання для доїння здійснимо силовий аналіз пневмоелектромагнітного 

пульсатора [16, 19, 24, 26, 31, 105, 136-138].  Розглянемо розподіл сил, що діють 

на рухомі елементи пульсатора, під час такту ссання (рис. 2.4).  
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Відповідно до конструкційних параметрів, характеру силових взаємодій 

та функціональних особливостей пульсатора його можна розділити на дві 

частини – керуючу та основну. 

 

Рисунок 2.4 – Розподіл під час такту ссання:  

VI – об’єм камери постійного вакуумметричного тиску; VII – об’єм робочої 

камери; VIV – об’єм керуючої камери; FKIII  – сила, створена різницею тисків у 

камерах III та II, що діє на клапан 8 (рис. 2.1); Fпр.м.  – сила пружності мембрани; 

Fм1 – сила, що створена різницею тисків у камерах IV та II пульсатора;  

Fяк1  – сила, створена різницею тисків у каліброваному отворі та надякірному 

просторі електромагніту; Gk – вага клапанів та штока; Gяк – вага якоря-клапана. 

 

Керуюча складається з електромагніту, якоря-клапана та каліброваного 

отвору, а основна частина пульсатора – з системи клапанів, мембрани та камери 

змінного та постійного тиску. 

Розглянемо сили, що діють у керуючій частині пульсатора під час такту 

ссання. На якір-клапан буде діяти сила ваги, яка описується виразом: 

gmG якяк  ,     (2.1) 

де  mяк – маса якоря-клапана, кг. 

Також, на якір-клапан діє сила, створена різницею тисків у каліброваному 
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отворі та надякірному просторі, який з’єднано з навколишнім середовищем. 

Тиск у каліброваному отворі, який з’єднаний каналом із камерою постійного 

вакуумметричного тиску VI, рівний РI. Сила, спричинена різницею тисків, 

визначається з виразу: 
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,     (2.2) 

де dkв – діаметр каліброваного отвору, що з’єднує камеру постійного вакууму І 

та керуючу камеру ІV, м; 

Ратм – атмосферний тиск, кПа; 

РI – вакуумметричний тиск у камері постійного вакуумметричного тиску 

пульсатора, кПа. 

Розглядаючи основну частину пульсатора опишемо наступні сили, що 

прикладені до центру ваги клапанно-штокової групи, до якої відноситься 

рухомий шток, котрий верхнім кінцем прикріплений до рухомої мембрани, та 

верхній і нижній клапани, що жорстко приєднані нього. Сили, які направлені 

від мембрани, вздовж осі штока, до нижніх клапанів, забезпечують перекриття 

нижнім клапаном отвору підведення атмосферного тиску до робочої камери та 

відкриття отвору підведення вакуумметричного тиску верхнім клапаном. 

Відповідно наявна сила ваги: 

gmG KK  ,      (2.3) 

де mk  - маса клапанів та штока, кг. 

Сила, що діє на мембрану, прогинаючи її напрямку дії ваги,  зі штоком та 

клапанами, створена різницею тисків РI та РIV у камерах I та IV пульсатора 

відповідно, визначається за формулою [16]: 
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де Dm - діаметра мембрани, м; 

РIV – тиск у керуючій камері пульсатора IV, кПа; 

dш - діаметр шайби, м. 

Наступні дві сили діють на шток, намагаючись його перемістити вверх. 

Сила пружності мембрани, яка має жорсткий центр і характеризується 
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невеликим переміщенням, визначається за виразом [139]: 
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Q ,      (2.5) 

де h – хід мембрани, м; 

AQ  - коефіцієнт конструкційних особливостей мембрани; 

R – радіус мембрани, м; 

E – модуль Юнга для гуми, Па; 

δ – товщина мембрани, м. 

Коефіцієнт, що враховує конструкційні розміри, визначається за 

формулою [139]: 
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де μ – коефіцієнт Пуансона; 

q – коефіцієнт конструкційних розмірів мембрани. 

 
0

r

R
q  ,      (2.7) 

де r0 – радіус жорсткого центру, м.  

Як матеріал для мембрани використовується вакуумна гума 7889, що 

характеризується відомими фізичними параметрами: модуль Юнга (Е) 

становить 3-8 МПа; коефіцієнт Пуассона μ для гуми знаходиться в межах 0,45-

0,5 [140-142]. Мембрану доцільно виготовити з листа товщиною 1,5 мм. 

Тоді з виразу (2.5) можна визначити силу пружності за виразом: 

2
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 .      (2.8) 

Якщо зробити заміну 
2

3

RA

E
с

Q


 - пружність мембрани, то вираз (2.8) 

набуде вигляду hcF
м.пр

 . 

А сила, що створена різницею тисків у камерах III і II, діє на нижній 

клапан з діаметром dIII. Оскільки камера III є камерою постійного атмосферного 

тиску, то рівняння для визначення сили матиме вигляд [143, 144]: 
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де dIII – діаметр нижнього перепускного отвору, м; 

РII  – тиск у робочій камері II пульсатора, кПа. 

Таким чином для забезпечення виконання такту ссання положення 

верхнього та нижнього клапанів повинно однозначно визначається наступними 

нерівностями. Для керуючої частини: 

01  якяк FG ,     (2.10) 

(умова буде забезпечуватись завжди при відсутності напруги, оскільки 

вага і сила 1як
F завжди направлені вниз) та для основної частини: 

kIIIмпрmk FFFG  .1 .     (2.11) 

Пульсатор буде знаходитись у такому стані доки на електромагніт не 

надійде напруга живлення. В момент подачі напруги розподіл сил в основній 

частині залишиться незмінним, а в керуючій з’явиться електромагнітна сила 

(рис. 2.5). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Розподіл сил під 

час переходу від такту ссання до такту 

стиску (пояснення в тексті) 

 

Для переходу пульсатора від стану, що відповідає такту ссання, до стану, 

що відповідає такту стиску, необхідно, щоб електромагнітна сила, що діє на 

якір-клапан електромагніта була більшою за суму сил якG  та 1якF . Тобто 

повинна виконуватись нерівність: 

1якякел FGF  ,     (2.12) 
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де елF  - електромагнітна сила, що діє на якір-клапан, Н. 

Визначити її можна, скориставшись працями [44, 136, 137]: 
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,     (2.13) 

де wI – ампер-витки електромагніту, А; 

µ0 – магнітна проникність у вакуумі, ( 7
0 104   ), Гн/м; 

h – переміщення якоря клапана, м; 

d – діаметр якоря-клапана, м. 

В такому випадку якір-клапан переміститься вверх, відкриваючи 

калібрований отвір з діаметром dkв. Через певний проміжок часу, завдяки 

відкритому каналу сполучення керуючої та камери постійного 

вакуумметричного тиску в першій встановиться тиск, рівний або наближений 

до вакуумметричного. Відбудеться перерозподіл сил в основній частині (рис. 

2.6). Таке положення клапанів відповідатиме такту стиску. 

  

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Розподіл сил під 

час такту стиску (пояснення в тексті) 

 

 

Для керуючої частини сили залишаться такі ж як у попередньому стані, 

окрім сили 2якF , яка обчислюється за виразом: 
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де dkа – діаметр каліброваного отвору, що з’єднує керуючу камеру ІV та камеру 

атмосферного тиску, м; 

Ратм – атмосферний тиск, кПа; 
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РIV – вакуумметричний тиск у керуючій камері пульсатора, кПа.  

Зміниться розподіл сил та їх характер для основної частини. Слід 

зазначити, що сила пружності мембрани мпрF .  у цьому випадку направлена в 

протилежну сторону і сприяє відкриттю верхнього клапана. Вага залишиться 

незмінною, оскільки кількість та маса складових елементів клапанно-штокової 

групи не змінилась. Сила, що направлена вверх створена різницею тисків у 

камерах I та II визначається так: 
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де dI – діаметр верхнього перепускного отвору, м. 

Таким чином, умова, що гарантує підтримання всіх елементів пульсатора 

в положенні, що відповідає такту стиску, для керуючої частини пульсатора, 

матиме вигляд:  

2якякел FGF  .     (2.16) 

Нерівність, що описує стан та положення складових елементів основної 

частини пульсатора під час такту стиску, матиме вигляд: 

мпрkkI FGF . .     (2.17) 

В момент припинення подачі напруги до електромагніту ліва частина 

виразу (2.16) прирівнюється до нуля, і, відповідно, нерівність втрачає зміст. 

Якір-клапан електромагніту опускається під дією власної ваги та різниці тисків 

донизу, перекриває калібрований отвір dkв (рис. 2.7). 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Розподіл сил під 

час переходу від такту стиску до такту 

ссання (пояснення в тексті) 
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При цьому рівняння, що описує розподіл сил в основній частині 

пульсатора, набуде вигляду:  

1. ммпрkkI FFGF  .    (2.18) 

Під дією постійно зростаючої сили тиску на мембрану при певному його 

значенні в керуючій камері починається рух мембрани з клапанами донизу. 

Після цього пульсатор переходить у стан, зображений на рис. 2.4, і цикл 

повторюється. 

 

2.3 Аналів результатів дослідження моделі роботи пульсатора в 

статиці 

 

Розглядаючи силові залежності для основної частини пульсатора при 

такті ссання (2.3-2.9) та аналізуючи вираз (2.11) завдяки підстановці фактичних 

конструкційних розмірів, параметрів та характеристик окремих елементів 

побудуємо ряд діаграм. Так, можна визначити значення вакуумметричного 

тиску в керуючій камері пульсатора, при якій відбудеться перехід пульсатора 

від такту ссання до такту стиску.  

На рис. 2.8 зображено зміну сил, що діють у пульсаторі в залежності від 

діаметра мембрани при вазі клапанів mk=0,005 кг, ході мембрани h=0,001 м, 

товщині мембрани δ=0,0015 м,  діаметрі нижнього клапана dIII=0,008 м, радіусі 

r0=0,005 м та номінальному вакуумметричному тиску 48 кПа. Завдяки зміні 

діаметра мембрани Dm можна досягти необхідних часових інтервалів в 

індикаторній діаграмі роботи пульсатора. 

Точка перетину двох ліній, які відображають сумарну зміну сил, що діють 

у протилежні сторони клапанно-штокової групи пульсатора, є моментом 

переходу пульсатора в інший такт роботи – стиску. Це відбувається завдяки 

підніманню якоря-клапана електромагніта та відкачування повітря з керуючої 

камери до моменту, коли він становитиме 35 кПа, 38 кПа та 42,3 кПа для 

діаметрів мембрани 22, 24 , 29 мм відповідно (рис. 2.8). 
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Рисунок 2.8 – Визначення моменту переходу пульсатора від такту ссання 

до такту стиску в залежності від тиску в керуючій камері при діаметрі 

мембрани керуючої камери 22, 24, 29 мм:   ;  

 

При умові, що діаметр отвору dIII залишається постійним,  доцільнішим є 

вибір такого діаметра мембрани, щоб точка перетину ліній на графіку лежала 

якомога лівіше – ближче до середніх значень вакуумметричного тиску. Це 

забезпечить більш стійке положення рухомих частин пульсатора під час такту 

стиску та пришвидшить перехід від такту ссання до такту стиску. 

Оскільки значення діаметра мембрани при такті стиску не має вагомого 

значення (2.17), то слід використовувати мембрану діаметром Dm<=22 мм.  

Якщо розглядати керуючу частину пневмоелектромагнітного пульсатора 

в момент подачі живлення на електромагніт, то аналізуючи нерівність (2.12) і 

підставляючи значення кількості витків електромагніту 1200, масу якоря-

клапана mяк = 0,005 кг, діаметр клапана dk = 0,009 м, напругу в діапазоні  

U=10-24 В при активному опорі котушки 180 Ом можна побудувати графіки 

(рис. 2.9), що описують розподіл сил елF , якG , 1якF .  
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Рисунок 2.9 – Розподіл сил у керуючій частині в залежності від підведеної 

напруги до електромагніту при вакуумметричному тиску 48 кПа: 

- - - - - - -    –  Fел;                       – Gяк + Fяк1 

 

Побудова графіків дає можливість порівняти сили, що діють на клапан та 

визначити необхідну потужність, яку треба підвести до електромагніту, щоб 

подолати силу притягання якоря-клапана до гнізда завдяки вакуумметричному 

тиску в каліброваному отворі діаметром dкв. Звідси видно, що момент 

переведення пульсатора від такту ссання до такту стиску відбудеться при 

виконанні умови (2.12), при чому він залежить від діаметра каліброваного 

отвору dkв  і напруги живлення електромагніта. 

Так, при вакуумметричному тиску 48 кПа, мінімальна напруга живлення, 

котру треба подати на клеми електромагніта, щоб забезпечити виконання такту 

стиску, становить 11,5 В, 13,9 В, 17,3 та 21,2 В для діаметрів каліброваного 

отвору dkв  0,5 мм, 1 мм 1,5 мм та 2 мм відповідно. 

Якщо розглядати залежність мінімальної напруги живлення від діаметра 

0,5 

  1 

1,5 

dkв=2 мм 
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каліброваного отвору та постійного вакуумметричного тиску в камері І, який 

може змінюватись у певних межах у вакуумній системі доїльної установки, то 

отримаємо такий графік (рис. 2.10). 

 

Рисунок 2.10 – Розподіл сил у керуючій частині в залежності від 

підведеної напруги до електромагніту при вакуумметричному тиску Р1=46, 48, 

50, 52 кПа:  

 

Відповідно до побудованого графіку (рис. 2.10) при використанні 

каліброваного перепускного отвору діаметром 1,5 мм та при максимально 

допустимому тиску в системі необхідно збільшити напругу на електромагніті 

до 17,9 В. А при діаметрі 0,5 мм – до 11,5 В щоб виконалась одна з умов 

переходу пульсатора від такту ссання до такту стиску. 

Отримавши сукупність значень напруги, яку слід прикласти до клем 

електромагніту пульсатора, щоб забезпечити його роботу та значення 

активного опору обмотки  - 180 Ом, побудуємо графіки, що відображають 

залежність енергоспоживання пульсатора від діаметру каліброваного отвору dкв 

- - - - - - -    –  Fел;                       – Gяк + Fяк1 

ΔР=2 кПа 

Р1=46 кПа, 

ΔР=2 кПа 

Р1=46 кПа, 

dкв=1,5 мм 

dкв=1 мм 

dкв=0,5 мм 

  ΔР=2 кПа 

  Р1=46 кПа, 
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та тиску Р (рис. 2.11, рис. Г.1). Реактивною складовою потужності знехтуємо, 

оскільки основний час електромагніт працює в ролі активного навантаження. 

Встановлено, що при діаметрі каліброваного отвору dкв=0,3-0,5 мм та 

номінальному вакуумметричному тиску 48 кПа слід затратити 2,9-3,1 Вт.  

 

Рисунок 2.11 – Залежність необхідної потужності електромагніта від 

вакуумметричного тиску при діаметрі каліброваного отвору: 

 

 

Проаналізуємо силові залежності для основної частини пульсатора при 

такті стиску (2.3-2.8, 2.15) та нерівність (2.17). Підставивши відповідні 

значення конструкційних параметрів мембрани та вагу клапанів, зазначені 

вище, прийнявши діаметр верхнього перепускного отвору dI=0,008 м, 

визначимо сили та їх залежність від вакуумметричного тиску в камері І 

пульсатора (рис. 2.12). Відповідно до побудованого графіка та проведених 

обчислень, мінімальний вакуумметричний тиск у камері І пульсатора повинен 

бути більшим 29,1 кПа (точка перетину двох прямих на графіку) для 

забезпечення виконання такту стиску. Отже при заданих конструкційних 

розмірах та допустимих стандартом коливаннях вакуумметричного тиску  

<4 кПа пульсатор зберігатиме стійкість.  



61 

 
Рисунок 2.12 – Зміна сил, що діють на клапанно-штокову групу 

пульсатора в залежності від значення тиску в камері І пульсатора під час такту 

стиску:  

 

Оскільки на розміщення точки перетину прямих не впливають основні 

конструкційні параметри, що розглядаються як значимі фактори (dkв, U), або 

незначно впливають (Dm), то на графіку є лише одне положення, яке 

однозначно визначається тиском у камері І. Перехід пульсатора від такту 

стиску до такту ссання описується нерівністю (2.18). 

Для визначення вакуумметричного тиску в керуючій камері, при якій 

відбудеться перехід до такту ссання, прирівняємо праву і ліву частину виразу. 

Або скористаємось графічною побудовою (рис. 2.13). Графічна залежність для 

умов конструкційних параметрів, ваги елементів вказаних вище та діаметра 

dІ=0,008 м вказує на малий запас по силі, яка утримує рухомі частини 

пульсатора в такті стиску. Незначна нещільність перекриття якорем-клапаном 

отвору, що з’єднує керуючу камеру пульсатора із атмосферним тиском, або 

інший вплив зовнішніх факторів призводитиме до зменшення 

вакуумметричного тиску в керуючій камері. Це буде причиною переходу 

пульсатора в такт ссання. Тому вирішенням даної проблеми буде збільшення 

- - - - - - -    –  Fk1;                        –  Gk + Fпр.м 
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діаметром dІ отвору, що з’єднує камери VI та VII пульсатора або зменшення 

діаметра мембрани Dm. 

   

Рисунок 2.13 – Визначення моменту переходу пульсатора від такту 

стиску до такту ссання в залежності від діаметру мембрани керуючої камери: 

 

 

Як видно із побудови, момент переходу пульсатора від такту стиску до 

такту ссання відбувається при вакуумметричному тиску в керуючій камері 

пульсатора 46 кПа і незначно залежить від діаметра мембрани. У зв’язку із 

великим зміщенням стану пульсатора під час такту стиску в сторону такту 

ссання, як видно із графіка рис. 2.13, при значних коливаннях 

вакуумметричного тиску пульсатор буде переходити або наближатись до такту 

ссання, особливо при діаметрі мембрани Dm=22 мм. Це явище є негативним і 

його слід усунути.  

Для цього проведемо дослідження зміни сили Fk1 в залежності від 

діаметра dІ  (рис. 2.14). 

- - - - - - -    –  Fk1;                      – Gk + Fпр.м+ Fм1 
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Рисунок 2.14 – Зміна моменту переходу пульсатора від такту стиску до 

такту ссання в залежності від вакуумметричного тиску в керуючій камері при 

різних значеннях діаметра мембрани Dm та верхнього перепускного отвору dІ: 

 - - - - -  – Fk1;  –––––––  –   Gk1+Fпр.м+Fм1 

 

Як видно з рис. 2.14 доцільно вибрати діаметр dІ =18 мм та Dm=24 мм для 

інших рівних умов, при цих параметрах момент переходу пульсатора від такту 

стиску до такту ссання зміститься в сторону меншого значення 

вакуумметричного тиску – 24 кПа. 

 

2.4 Модель роботи пульсатора в динаміці 

 

Динамічні процеси в пульсаторі пов'язані відкачуванням чи наповненням 

камер змінного вакуумметричного тиску повітрям. Витрата повітря 

визначається відповідно до конструкційних особливостей та технологічних 

параметрів доїльного апарату [145, 146]. Розглянемо перехід доїльного апарату 

від такту стиску до такту ссання. Цьому стану відповідає рух клапанно-

8 
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14 

 

16 

 

18  

 

dІ =20 мм 

 

Dm=29 мм 

         22  

24 
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штокової групи вниз. Після того, як якір-клапан опуститься вниз і відкриється 

отвір, що сполучає камеру IV з атмосферою, починає надходити повітря до цієї 

камери, змінюючи в ній тиск і густину повітря. Надалі, вважатимемо, що має 

місце адіабатичний процес руху повітря. Тоді виконується співвідношення 

[147, 148 ]: 
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і рівняння Бернуллі [148]: 
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 (2.19) 

де Рa – атмосферний тиск, кПа; 

ρа – густина повітря при нормальних умовах, кг/м
3
;  

Р, ρ – змінні значення тиску та густини, кПа, кг/м
3
; 

k –  показник політропи (k=1,41 для повітря); 

u – швидкість повітря, м/с. 

Візьмемо похідну за часом від рівності (2.18): 
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Масу повітря, яке надходить  у камеру за одиницю часу можна знайти за 

формулою: 

aкака
hdu

dt

dm
 ,     (2.21) 

де dка, hка – діаметр і висота кільцевого зазору для з'єднання з атмосферою, м. 

Протікання повітря через канал довжиною l та діаметром d 

супроводжується втратами тиску від тертя, оскільки має місце коефіцієнт опору 

руху повітря λ, а протікання через отвір характеризується коефіцієнтом опору 

отвору ε [149, 150]. Тому матиме місце коефіцієнт витрати повітря
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[151]. Враховуючи коефіцієнт витрати повітря μ, вираз (2.19) для визначення 
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швидкості та 
dt

dm

Vdt

d

0

1



, з виразу (2.20) одержуємо диференціальне рівняння:  
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де K1

 

– коефіцієнт конструкційних параметрів та стану повітря під час переходу 

пульсатора від такту стиску до такту ссання, с
-1
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 ; 

V0 – об’єм керуючої камери, м
3
. 

Диференціальне рівняння (2.22) справджується до тих пір поки тиск 

камери змінюється від початкового значення Р1 (вакуумметричний тиск) до 

деякого тиску Р3, значення якого знаходиться з рівняння статики: 

0
2111
 S)PP(GS)PP(

ak3
.     

Звідси:  
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 ,    (2.23) 

де S1

 
– площа мембрани, на яку діє вакуумметричний тиск,
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2
; 

S2 – площа верхнього перепускного клапана, на яку діє вакуумметричний 

тиск,
 4

2

I

2

d
S


 , м

2
;  

gmG
kk

 - вага клапана, Н. 

В рівнянні (2.22) відокремлюємо змінні і проводимо інтегрування 
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де 
a

P

P
z  . 

Тривалість 1
  цього етапу знаходимо з виразу (2.24), вказавши верхню 

границю 
a

3

a

3
P

P

P

P
z  , тобто: 
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Означені інтеграли у формулах (2.24) і (2.25) обчислимо у середовищі 

Matlab, використавши метод трапеції або метод Сімпсона.  

Після того, як тиск у камері зростає і стає 
3

PP  , почне рухатись клапан. 

Його рух можна описати диференціальним рівнянням: 

21112

2

S)PP(xсGS)PzP(
dt

xd
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akak
 .  (2.26) 

Диференціальне рівняння (2.22) зміниться оскільки об’єм камери IV буде 

збільшуватись 
10

xSVV  . У результаті отримаємо:  
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 .    (2.27) 

Систему диференціальних рівнянь (2.26, 2.27) потрібно інтегрувати 

числовими методами (зокрема методом Рунге-Кутта) поки переміщення 

1
hx0   (h1 – хід клапана) при початкових умовах: при t=0, x=0, 0

dt

dx
V , 

a
P

P
z 3 . 

У результаті буде отримано значення часу 
2

 , за який клапан 

переміститься в нижнє положення.  

Якщо при х=h1 буде )PP(P  1z
a5

 , то потрібно інтегрувати рівняння 

(2.27) при х=h1, тобто 

 






aP

P

z
k

zk

k

k

zz

dz

VK

ShV
t

5

1
1

01

110

.

    (2.28) 

Тривалість етапу 
'

2
  знаходимо з (2.28): 
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де 
a

5
P

P
z 5 ; 

Р5  - тиск, при якому х=h1, кПа. 

Після того, як система клапанів разом із мембраною займе крайнє нижнє 

положення (після проходження часу 
1

 + 
2

 ), відбудеться перекриття нижнього 

перепускного отвору dIII. Таким чином камера постійного вакуумметричного 

тиску І з'єднається з камерою перемінного вакуумметричного тиску ІІ і 

почнеться процес відкачування повітря із об’єму камери ІІ, зі з’єднувальних 

шлангів та міжстінкових камер доїльних стаканів. Розпочнеться такт ссання. У 

відповідності до проходження адіабатичного процесу справджується 

співвідношення: 
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і рівняння Бернуллі:

 
































k

k

P

PP

k

k
u

1

11

12 1
1

2


.

    

(2.31) 

Візьмемо похідну за часом від рівності (2.31): 
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Маса повітря в камері Va  доїльного апарата, що описує сумарний об’єм 

міжстінкових камер пари доїльних стаканів, з’єднувального шлангу та робочих 

камер пульсатора за одиницю часу становитиме: 
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Підставивши (2.33) в (2.32) одержимо диференціальне рівняння:  
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Диференціюється від початкового значення Ра до деякого тиску РІ. 

В рівнянні (2.34) відокремлюємо змінні та інтегруємо:  
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Тривалість переднього фронту індикаторної діаграми знаходимо 

підставивши границі інтегрування, а саме: 
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Означені інтеграли у формулах (2.36) і (2.37) обчислюємо числовими 

методами. 

Розглянемо перехід доїльного апарату від такту ссання до такту стиску. 

Цьому стану відповідає рух клапанно-штокової групи вверх. Після того, як 

якір-клапан, внаслідок дії електромагнітної сили, піднімається вгору, 

відкривається отвір, який сполучає камеру IV з тиском 
a

PP   з камерою, в якій 

постійно діє вакуумметричний тиск 
1

PP  . Повітря з камери IV починає 

перетікати в іншу камеру при цьому має місце адіабатичний рух повітря і 

справджуються співвідношення (2.30, 2.31) 

Похідні за часом від рівності зазначених рівностей матимуть вигляд 

аналогічний виразу (2.31). Маса повітря, яке відкачується з камери IV за 

одиницю часу дорівнює: 
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Звідси матимемо вираз: 
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– максимальний об’єм камери IV, 110
ShVV
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Підставивши (2.32) в (2.38) одержимо диференціальне рівняння:  
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Диференціальне рівняння має місце доки тиск у камері IV змінюється від 

початкового значення Ра до деякого тиску Р4, значення якого знаходимо з 

рівняння статики: 
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Звідси тиск визначатиметься таким чином: 
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де с – жорсткість мембрани, Н/м; 
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В рівнянні (2.39) відокремлюємо змінні та інтегруємо: 
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Тривалість цього степу знаходимо замінивши 
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Означені інтеграли у формулах (2.41) і (2.42) обчислюємо числовими 

методами. 

Після того, як тиск у камері IV зменшиться і стане 
4

PP  , почне рухатись 

вгору клапан. Його рух описує диференціальне рівняння  
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Диференціальне рівняння, яке описує зміну тиску матиме вигляд:  
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Систему диференціальних рівнянь (2.43, 2.44) інтегруємо методом Рунге-

Кутта  поки 
1

hx0   при початкових умовах: t=0, x=0, 0
dt

dx
V , 
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В результаті буде отримано значення часу 
5

 , за який клапан 

переміститься у верхнє положення.  

Якщо при х=h1 буде )PP1(Pz
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 , то потрібно інтегрувати рівняння 

(2.44) при 
1

6

P

P
z

6
 : 







6z

k

zk

zz

dz

VK

V
t

113

0

1 .

    (2.45) 

Тривалість етапу 
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Після того, як система клапанів разом із мембраною займе крайнє верхнє 

положення (після проходження часу 
4

  + 
5

 ) відбудеться перекриття отвору dI. 

Таким чином камера постійного атмосферного тиску з'єднається з камерою 

перемінного вакуумметричного тиску ІІ і почнеться процес наповнення 

повітрям об’єму камер, що утворені з’єднувальними шлангами та 

міжстінковими камерами доїльних стаканів. Розпочнеться такт стиску. У 

відповідності до проходження адіабатичного процесу справджується 

тотожності (2.18, 2.19), а також відповідні їм похідні за часом (2.20).  

Масу повітря, яке надходить у камеру Va за одиницю часу можна знайти 

за формулою: 
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Диференціальне рівняння (2.48) справджується до тих пір поки тиск 

камери Va змінюється від початкового значення Р1 (вакуумметричний тиск) до 

атмосферного тиску Рa. У рівнянні (2.48) відокремлюємо змінні і проводимо 

інтегрування: 
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де 
a

P

P
z  . 

Тривалість заднього фронту індикаторної діаграми знаходимо 
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користуючись виразом (2.49), вказавши верхню границю 1
а

Р

Р
, тобто: 
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2.5 Аналіз результатів дослідження моделі роботи пульсатора в 

динаміці 

 

Розглянемо моделювання параметрів пульсатора під час переходу 

доїльного апарату від такту стиску до такту ссання (рух клапанно-штокової 

групи вниз). Тривалість часової затримки завершення руху клапанів 
12

t = 
1

  + 

2
 визначатиметься як сума двох періодів, що визначаються за виразами (2.25-

2.27). Для сталого значення діаметра мембрани Dm=30 мм, діаметра отвору 

з'єднання керуючої камери з атмосферою dka=1 мм та змінних значеннях 

діаметру dI верхнього перепускного отвору та вакуумметричного тиску 

отримаємо результати (рис. 2.15, а). Здійснимо моделювання 12
t  при різних 

значень діаметра мембрани Dm та постійному діаметрі dI =6 мм, dka=1 мм (рис. 

2.15, б).  

 
Рисунок 2.15 – Залежність тривалості 

12
t  часової затримки завершення 

руху клапанів від діаметра верхнього перепускного отвору dI (а) та діаметра 

мембрани Dm (б) при вакуумметричного тиску в системі: 

                      P1=40 кПа;                         P1=48 кПа; 

                        P1=44 кПа;                         P1=52 кПа 

б а 
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Діаметр отвору з'єднання керуючої камери пульсатора з атмосферною dka  

впливає на формування часової затримки 
12

t , що видно з рис. 2.16. 

 
Рисунок 2.16 – Залежність тривалості 12

t  часової затримки завершення 

руху клапанів від діаметра каліброваного отвору з'єднання з атмосферою dka 

при вакуумметричному тиску в системі при умові, що Dm=30 мм, dka=1 мм: 

 

 

 

Як видно із приведених моделей, на значення затримки моменту початку 

відкачування повітря з доїльних стаканів будуть впливати всі три змінювані 

конструкційні параметри пульсатора – Dm, dI, dka та в меншій мірі 

вакуумметричний тиск P1 у системі. Причому значення вакуумметричного 

тиску впливає не суттєво тому, що зміна тиску від 40 до 52 кПа спричиняє 

зменшення тривалості на 2,4% для максимального випадку. Тож найбільшого 

значення 
12

t  набуде при мінімальному значенні Dm=22 мм і діаметрі 

каліброваного отвору для з'єднання з атмосферою dka і максимальному значенні 

dI=18 мм. Причому це значення не перевищуватиме 18,3·10
-3 

с. Максимальне 

значення тривалості часової затримки в 22 рази менше ніж тривалість такту 

ссання (при частоті 1 Гц і співвідношенні 60:40 tcc= 0,6 с). Час 
12

t  можливо 

компенсувати зміною моменту подачі напруги до електромагніту. 

Тривалість часової затримки завершення руху клапанів при переході 

пульсатора від такту ссання до такту стиску  визначатиметься як сума двох 

                       P1=40 кПа;                         P1=48 кПа; 

                        P1=44 кПа;                         P1=52 кПа 
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періодів 
45

t = 
4

  + 
5

 , що обчислюються згідно виразів (2.42 - 2.44), 

промодельована (рис. 2.17, 2.18) (рух клапанно-штокової групи вгору).  

 
Рисунок 2.17 – Залежність тривалості 45

t  часової затримки завершення 

руху клапанів від діаметра нижнього перепускного отвору dIII (а) при (dкв =0,5 

мм, Dm=30 мм) та діаметра мембрани Dm при (dкв =0,5 мм, dIII =6 мм) (б) при 

вакуумметричного тиску в системі: 

 

 

 Рисунок 2.18 – Залежність 

тривалості 
45

t  часової затримки 

завершення руху клапанів від 

діаметра каліброваного отвору dкв 

(dIII=6, Dm=30 мм) при 

вакуумметричному тиску в 

системі: 

 

 

 

              P1=40 кПа;                P1=44 кПа;               P1=48 кПа;           P1=52 кПа 

                       P1=40 кПа; 

                        P1=44 кПа; 

                        P1=48 кПа; 

                        P1=52 кПа. 

а б а б 
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Як видно з графіків, максимального значення тривалість 
45

t  набуде при 

мінімальних значеннях діаметру каліброваного отвору для з'єднання керуючої 

камери з камерою постійного вакуумметричного тиску dкв =0,3..0,5 мм і 

більших значеннях Р1. У меншій мірі 
45

t  змінюється при мінімальних значеннях 

dIII і максимальних Dm. Таким чином найбільша тривалість часової затримки 

виникатиме при dкв=0,3 мм і становитиме 0,124..0,134 с  при тиску 48-52 кПа. 

Аналогічно до  часу 
12

t  час 
45

t  може бути, при необхідності, скомпенсований 

зміною моменту подачі та зняття живлення з електромагнітів пульсатора 

доїльного апарату. 

Відповідно до проведеного моделювання згідно виразів 2.25–2.27, 2.36, 

2.42–2.44, 2.49 отримано індикаторну діаграму, котра відображає зміну 

вакуумметричного тиску в міжстінкових камерах стаканів доїльного апарату з 

використанням запропонованої моделі пульсатора (рис. 2.19). Індикаторна 

діаграму побудовано автоматично з врахуванням всіх попередньо введених 

незмінних конструкційних параметрів та додатково відображено керуючі 

сигнали напруги, що подаються на клеми електромагніта пульсатора та 

прийнято значення змінних параметрів: dka=1 мм;  dкв=0,5 мм; dI=dIII=6 мм;  

РІ=48 кПа, Dm =0,03 м. 

Визначення тривалості фаз та тактів пульсацій проводилось відповідно до 

вимог стандарту ISO 5707.2012 “Установки доїльні. Конструкція та робочі 

характеристики”. 

Також проводилось визначення часових інтервалів tr та tf, які є тривалістю 

переднього та заднього фронту індикаторної діаграми відповідно та мають 

вагомий вплив на ефективність та якість машинного доїння корів [106, 107, 

151].  

Якщо аналізувати тривалості переднього та заднього фронтів 

індикаторної діаграми tr та tf , то слід відзначити, що ці величини залежать від 

трьох основних конструкційних характеристик пульсатора – діаметрів 

перепускних отворів dI, dIII  та вакуумметричного тиску РІ (рис. 2.20). 
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Рисунок 2.19 – Індикаторна діаграма роботи пульсатора: а, b, с,  

d – тривалості фаз роботи доїльного апарата, с; tсс – тривалість такту ссання, с; 

tст – тривалість такту стиску, c; Tц – тривалість циклу пульсацій, с;  

tr – тривалість переднього фронту, с; tf – тривалість заднього фронту, с;  

t12, t45 – тривалість часової затримки завершення руху клапанів при переході від 

такту стиску до ссання та від ссання до стиску відповідно, с: 

 

Рисунок 2.20 – Залежність тривалості фронтів індикаторної діаграми при 

діаметрі dIII=6 мм і dI =6 мм відповідно та діаметрі мембрани Dm=30 мм:  

а – тривалість переднього фронту tr; б – тривалість заднього фронту tf  

                     -  вакуумметричний тиск;                         - напруга живлення 
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Характер зміни фронтів обумовлений однаковими адіабатичними 

процесами відкачування та наповнення замкнутого об’єму робочих камер 

доїльного апарату. Незначна зміна вакуумметричного тиску несуттєво впливає 

на ці параметри, тому в діапазоні 44-52 кПа збільшення становить 18,5%.  При 

мінімальних значеннях діаметрів перепускних отворів (6-8 мм) тривалості 

фронтів зростають до рівня 0,138-0,184 с. При виборі параметрів пульсатора 

слід врахувати ці значення. Так, якщо для переднього фронту індикаторної 

діаграми tr  можливо використати діаметр dI  максимальних значень 12-16 мм,  

то для заднього фронту tf  значення dIІІ не повинно перевищувати 6-8 мм.  

Такі обмеження щодо значень діаметрів перепускних отворів, що 

з’єднують камеру змінного вакуумметричного тиску із камерами постійного 

вакуум- і атмосферного тиску пов’язані із характером стискання дійкової гуми 

при різких перепадах тиску. Якщо значення tf будуть малими, то відбувається 

сповільнення молоковіддачі та збільшення тривалості доїння, явище удару 

дійкової гуми по дійці вимені та дискомфорт корови [106]. 

Не менш важливо дослідити вплив параметрів пульсатора на значення 

тривалості тактів ссання та стиску tcc, tст. Оскільки пульсації вакуумметричного 

тиску пульсатором створюються завдяки надходженню електричних імпульсів 

на клеми електромагнітів, то відхилення тривалості циклу Tц від тривалості 

імпульсу чи порушення режиму роботи доїльного апарату не може бути, окрім 

того випадку, коли виконується одна з двох умов: 

t45+tf > tст, 

t12+tr> tcc. 

Попередньо було обчислено значення цих величин. Встановлено, що для 

умов співвідношення тактів роботи пульсатора  tcc:tст=60:40 та частоти роботи  

1 Гц найменше значення тривалості припадає на такт стиску і становить 0,4 с. 

Максимальна тривалість часової затримки t45=0,134 с буде при умові, що 

dкв=0,3 мм, вакуумметричний тиск 52 кПа, і відповідно максимальна тривалість 

заднього фронту tf =0,184 с. Тобто умова не виконується, бо 0,134+0,184<0,4, 

отже режим доїння (характер індикаторної діаграми) не порушиться. Матиме 
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місце лише зсув у часі імпульсів тиску відносно імпульсів напруги. Тому 

можна розглядати лише тривалість такту ссання, прийнявши, що тривалість 

такту стиску доповнює її до тривалості Tц (при 1 Гц Tц=1 с) і матиме такий 

самий характер зміни. 

Залежність тривалості такту ссання від вакуумметричного тиску та 

діаметра каліброваного отвору dка для з'єднання керуючої камери з атмосферою 

буде зростаючого характеру, без можливості пошуку оптимуму (рис. 2.21). При 

значеннях діаметра dка тривалість tcc залишається майже на одному рівні, проте 

використання діаметра dка=1 мм призведе до різкого зменшення тривалості 

такту. Відсутність значень діаметрів каліброваного отвору менше 1 мм 

пов’язана із тим, що згідно виразу 2.13. сила, з якою електромагніт діє на якір 

клапан буде значно більша при малих значеннях зазору. Так, наприклад, при 

значенні напруги на клемах електромагніта 20 В сила, що створена різницею 

тисків при 48 кПа буде становити 0,2 Н, а сила притягування якоря клапана – 

2,01 Н, що в 10 разів більше необхідної для забезпечення такту стиску. 

 
Рисунок 2.21 – Залежність тривалості такту ссання tcc від діаметра 

каліброваного отвору dка, що з'єднує керуючу камеру з камерою атмосферного 

тиску, і вакуумметричного тиску Р при dкв=0,3 мм, dI=dIII=6 мм, Dm =30 мм 

 

Залежність тривалості такту ссання від іншого каліброваного отвору, 

який зєднує керуючу камеру з камерою постійного вакуумметричного тиску 
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має чітко виражений експоненціальний характер (рис. 2.22).  

 

Рисунок 2.22 – Залежність тривалості такту ссання tcc від діаметра 

каліброваного отвору dкв, що з'єднує керуючу камеру з камерою постійного 

вакуумметричного тиску, і вакуумметричного тиску Р при dка=1 мм,       

dI=dIII=6 мм, Dm =30 мм 

 

В даному випадку значення діаметру  dкв  взято в межах 0,3-2 мм, оскільки 

обмежуючим фактором є максимальна сила дії електромагніта при заданих 

значеннях напруги. Для забезпечення переходу пульсатора від такту стиску до 

такту ссання необхідно подати напругу 12 В, яка забезпечить підіймальну силу 

0,064 Н. Притому вона повинна бути більшою за сили, які діють на якір клапан 

донизу, що становитимуть при діаметрі dкв=0,5 мм 0,058 Н. Хоча умова (2.12) 

виконується, проте відсутній достатній запас по силі призведе до можливих 

збоїв у роботі пульсатора при незначних забрудненнях сідел клапанів, 

перекосах пристрою, окисленню контактів тощо. Тому, щоб отримати 

можливість управлінням пульсатором за допомогою керуючих імпульсів 

напруги амплітудою 12 В, необхідно використовувати діаметр каліброваного 

отвору для з'єднання з постійним вакуумметричним тиском меншим 0,5 мм. 

Тож діаметри обох каліброваних отворів є неоднаково значимими і в 

різній мірі впливає на формування технологічних параметрів процесу доїння з 

використанням доїльного апарату обладнаного запропонованим пульсатором. 
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Так зменшення dкв від 2 мм до 0,3 мм спричиняє збільшення тривалості такту 

ссання на 0,13 с (22%), а  зміна dка при тому ж значенні вакуумметричного 

тиску 48 кПа спричиняє зростання на 1%. 

Характер зміни тривалості такту ссання в залежності від діаметрів 

перепускних отворів dI та dIII відображено на рисунках 2.23, 2.24. Хоча на рис. 

2.23 поверхня має максимум для певного значення вакуумметричного тиску, 

але незначна зміна tcc (0,641-0,632 с) унеможливлює оптимізацію вибору 

діаметра dI, оскільки він несуттєво впливає на індикаторну діаграму при 

розглядати лише tcc. 

Діаметр нижнього перепускного отвору dIII впливає на значення 

тривалості такту ссання при зміні від 6 до 18 мм майже прямолінійно і разом із 

зміною тиску від 40 до 52 кПа дає плоску площину, що зображено на рис 2.24. 

Тут при вакуумметричному тиску 48 кПа та зростанні діаметра dIII (6-18 мм) 

тривалість такту ссання змінюється в діапазоні 0,595-0,64 с. Це дає можливість 

забезпечити найбільш наближене значення тривалості такту до тривалості 

відсутності напруги на клемах електромагніту (забезпечити відповідність 

індикаторної діаграми заданому алгоритму роботи). Для всіх інших постійних 

значень dIII доцільно вибрати рівним 12-16 мм, бо при цих значеннях тривалість 

такту становить 0,60-0,61 с. 

 

Рисунок 2.23 – Залежність тривалості такту ссання tcc від діаметра 

верхнього перепускного отвору dІ та вакуумметричного тиску Р при dка=1 мм, 

dкв=0,5 мм, dIII=6 мм, Dm =30 мм 
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Рисунок 2.24 – Залежність тривалості такту ссання tcc від діаметра 

нижнього перепускного отвору dІII та вакуумметричного тиску Р при dка=1 мм, 

dкв=0,5 мм, dI=6мм, Dm =30 мм 

 

Не менш важливим фактором, що впливає на формування технологічних 

параметрів доїльного апарату з використанням пневмоелектромагнітного 

пульсатора є діаметр мембрани (рис. 2.25), що виконує функцію управління 

робочими клапанами.  

 
Рисунок 2.25 – Залежність тривалості такту ссання tcc від діаметра 

мембрани  Dm та вакуумметричного тиску Р при dка=1 мм, dкв=0,5 мм,       

dI=dIІІ= 6 мм 
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Діаметр слід вибрати керуючись аналізом досліджень роботи пульсатора 

в статиці та динаміці. Якщо результати роботи в статиці вказує на необхідність 

Dm <=24 мм, то результати роботи в динаміці вказують на доцільність вибору 

діаметру з діапазону 22-26 мм, оскільки при цих  значеннях тривалість такту 

ссання незначно відрізнятиметься від ідеального і становитиме 0,61-0,62 с.  

В кожній із залежностей (рис. 2.20-2.25) поряд із геометричними 

розмірами конструкційних елементів пульсатора значну роль відіграє значення 

вакуумметричного тиску в системі. Хоча цей вплив менший, проте при значних 

перепадах тиску в системі може спричиняти відхилення індикаторної діаграми 

від заданої, тому при виборі конструкційних параметрів слід враховувати, що 

тиск згідно вимог може бути номінального в межах 44-55 кПа.  

Враховуючи попередні аналізи результатів моделювання тривалості такту 

стиску наведемо поверхню відгуку для цього параметру для найбільш значимих 

факторів, якими є діаметр каліброваного отвору dкв  та діаметр перепускного 

отвору dIІІ для з'єднання з атмосферою для випадку постійного 

вакуумметричного тиску 48 кПа (рис. 2.26) при dка=1 мм, dI=6мм, Dm =30 мм. 

 

Рисунок 2.26 – Залежність тривалості такту ссання tcc від найбільш 

вагомих конструкційних розмірів при значенні вакуумметричного тиску 48 кПа 
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2.6 Висновки за розділом 

 

1. На підставі функціональної моделі та структурної схеми побудовано  

моделі роботи пульсатора в статиці та динаміці, що описують силові взаємодії, 

динаміку руху елементів та процеси зміни тиску в керуючій та робочій камерах 

запропонованої конструкції пневмоелектромагнітного пульсатора попарної дії 

доїльного апарата. 

2. За результатами моделювання роботи пневмоелектромагнітного 

пульсатора в статиці та динаміці встановлено, що характер часових 

характеристик процесу доїння залежать від розмірів каліброваного отвору для 

з'єднання керуючої камери з атмосферним повітрям та для з'єднання з камерою 

постійного вакуумметричного тиску, а також об’ємів керуючої та робочих 

камер доїльного апарату, діаметрів перепускних отворів з’єднання робочої 

камери та камери вакуумметричного і атмосферного тисків, діаметра мембрани, 

маси клапанів, напруги живлення та параметрів електромагнітів. Взаємозв’язок 

та визначення цих параметрів здійснюється за допомогою формул (2.10, 2.11, 

2.12, 2,16, 2.17, 2.18). 

3. Встановлено, що потужність, необхідна для роботи пульсатора, 

залежить від діаметра каліброваного отвору для з'єднання керуючої камери з 

камерою постійного вакуумметричного тиску dкв, маси якоря-клапана mяк, 

ампер-витків електромагніта wI і вакуумметричного тиску Рвак та змінюється в 

межах 2,9-3,1 Вт при діаметрі каліброваного отвору не більше 0,3-0,5 мм та 

вакуумметричному тиску 48 кПа.  

4. Використання виведених диференціальних рівнянь пневмоелектро-

магнітного пульсатора (2.24, 2.26, 2.27) при такті ссання та (2.41, 2.43, 2.44) при 

такті стиску, а також (2.36, 2.49) забезпечило можливість побудови 

індикаторної діаграми роботи пульсатора, на основі чого встановлено, що 

найбільш суттєво впливає на тривалість переднього та заднього фронтів 

індикаторної діаграми діаметр верхнього dІ та нижнього dІІІ перепускного 

отвору відповідно і вакуумметричний тиск Рвак забезпечуючи діапазон зміни 
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цих величин у межах 0,06-0,17 с відповідно, а також встановлено, що 

тривалість такту ссання може змінюватись у межах 0,603-0,718 с при зміні 

найбільш вагомих факторів, якими є діаметр каліброваного отвору для з'єднання 

керуючої камери з камерою постійного вакуумметричного тиску dкв та діаметр 

нижнього перепускного отвору dІІІ при вакуумметричному тиску 48 кПа.  

5. Визначено, що діаметр отвору з’єднання керуючої камери з 

атмосферою dка доцільно забезпечити 2-3 мм, оскільки в цих межах tcc 

змінюється незначно, а тривалість t12=(2,5..3,4)·10
-3

 с. Діаметр мембрани Dm 

доцільно зменшити до 22-24 мм для забезпечення покращення стійкості 

пульсатора під час такту стиску, при цьому діаметр перепускного отвору dI  з 

тією ж метою доцільно забезпечити >10 мм, оскільки тривалість переднього 

фронту індикаторної діаграми може бути зменшена без нанесення шкоди 

тварині. 

6. Визначено, що діаметр перепускного отвору dIІІ  не повинен 

перевищувати 6-10 мм, оскільки недотримання цих меж спричинятиме 

зменшення тривалості заднього фронту індикаторної діаграми менше 0,09-0,1 с, 

що негативно впливатиме на тварину та ефективність доїння. 

7. Використання каліброваного отвору dкв діаметром 0,4-0,5 мм 

дозволить при незначному впливі на тривалості такту ссання 0,61-0,64 с, 

зменшити необхідну напругу живлення електромагніта до 11,5 В при 

номінальному вакуумметричному тиску 48 кПа.  

8. Виявлено, що тривалість часової затримки завершення руху клапанів 

12
t  під час переходу пульсатора від такту стиску до такту ссання та тривалість 

часової затримки завершення руху клапанів 
45

t  під час переходу пульсатора від 

такту ссання до такту стиску може становити 0,124..0,134 с  при dкв=0,3 мм і 

тиску 48-52 кПа. Тому при подачі або знятті напруги з електромагніту доцільно 

забезпечити випередження електричного сигналу відносно необхідно 

індикаторної діаграми. Максимальна значення часової затримки 
12

t та 
45

t  

становить 18·10
-3 

c та 134·10
-3

 c відповідно. 



85 

 

РОЗДІЛ 3 

ПРОГРАМА І МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ПНЕВМОЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПУЛЬСАТОРА 

ПОПАРНОЇ ДІЇ 

 

3.1 Програма експериментальних досліджень 

 

Відповідно до проведеного аналізу особливостей процесу машинного 

доїння та відомих пристроїв, що створюють змінний вакуумметричний тиск у 

міжстінкових камерах доїльних стаканів визначено найбільш вагомі 

технологічні параметри доїння. Від них залежить ефективність машинного 

доїння та стан тварин. Визначено, що найбільш повно відповідатиме 

особливостям обраного способу машинного доїння та відтворюватиме  

обґрунтовані параметри і характер їх зміни пневмоелектромагнітний пульсатор 

попарної дії.   

Проведено теоретичні дослідження згідно яких виведено ряд 

залежностей, що дають змогу правильно вибрати основні конструкційні 

розміри пульсатора та його технологічні характеристики. Проте під час 

теоретичних досліджень виведено ідеалізовані формули, котрі не враховують 

всіх можливих зовнішніх та внутрішніх по відношенню до доїльного апарата 

факторів. Так, не враховано фізико-хімічні параметри повітря, відхилення 

розмірів пульсатора від ідеальних, не відповідність характеристик 

використовуваних матеріалів, з яких виготовлено пульсатор тим, що 

приймались у розрахунках тощо. Тому виникає необхідність підтвердження чи 

спростування правильності виведених залежностей шляхом проведення ряду 

експериментів у виробничих або наближених до виробничих умовах. З метою 

проведення експериментальних досліджень було виготовлено дослідний зразок 

пневмоелектромагнітного пульсатора, конструкційне рішення якого 

підтверджено патентом України на винахід дод. Д [50]. Перед проведенням 

експериментів поставлено наступні завдання програми досліджень: 
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- дослідження впливу діаметра каліброваного отвору на споживану 

потужність електромагніту і на характер зміни часових характеристик та 

тривалість тактів роботи пульсатора;  

- дослідження впливу діаметрів перепускних отворів на часові 

характеристики та на зміну тривалості тактів роботи пульсатора;  

- дослідження впливу коливання вакуумметричного тиску у 

вакуумпроводі на форму індикаторної діаграми та основні часові інтервали, що 

її характеризують;  

- дослідження роботоздатності пневмоелектромагнітного пульсатора 

попарної дії в умовах, наближених до виробничих. 

 

3.2 Методика експериментальних досліджень 

 

3.2.1 Апаратне забезпечення досліджень, вибір обладнання та 

вимірювальних приладів 

 

Відповідно до проведеного теоретичного дослідження виготовлено 

дослідний зразок пневмоелектромагнітного пульсатора, загальний вигляд 

зображено на рис. 3.1. 

 
а      б 

Рисунок 3.1 – Загальний вигляд збоку (а) та зверху (б) 

пневмоелектромагнітного пульсатора попарної дії 
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Конструкційно пневмоелектромагнітний пульсатор виконано із багатьох 

деталей та вузлів (рис. 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Будова пневмоелектромагнітного пульсатора попарної дії:  

1 – електромагніт; 2 – якір-клапан; 3 – вставка з каліброваним отвором;  

4 – верхня кришка; 5 – мембрана; 6 – корпус; 7 – верхній клапан; 8 – нижній 

клапан; 9 – шток; 10 – нижня кришка; 11 – пластина; 12 – штуцер підведення 

постійного вакуумметричного тиску; 13 – штуцер під'єднання міжстінкових 

камер доїльних стаканів; 14 – фільтр; 15 – сітка; 16 – болт; 17 – шайба, гайка 
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На основі проведеного аналізу щодо обладнання для дослідження 

доїльного обладнання було вибрано найбільш близький за призначенням 

комплекс [152]. Проте, враховуючи особливості проведення необхідних 

досліджень, було введено зміни. З метою дослідження роботи 

пневмоелектромагнітного пульсатора попарної дії було удосконалено 

лабораторний стенд Львівського національного аграрного університету [115]. В 

основу лабораторної установки для проведення експериментальних досліджень 

покладено технічне рішення підтверджене патентом на корисну модель України 

«Стенд для дослідження і діагностики доїльного обладнання» дод. Е  [53]. 

Використана лабораторна установка дає можливість проводити вимірювання 

вакуумметричного тиску у вхідному патрубку пульсатора, у вихідних 

патрубках пульсатора, в міжстінній та піддійковій камерах доїльних стаканів, 

крім того є можливість перетворення аналогових сигналів від первинних 

перетворювачів у цифровий, з подальшою їх обробкою та зберіганням (рис. 

3.3). Також стенд дає можливість відображати графік зміни відповідних тисків 

(одночасно до 8 графіків) у конкретних точках у часі. 

Змонтовані додатково вакуумметри дозволяють візуально слідкувати за 

зміною вакуумметричного тиску чи для виставлення початкових умов 

експериментів без необхідності залучення точної цифрової обробки 

аналогового сигналу від первинних перетворювачів. 

Запропонована схема встановлення вимірювальних перетворювачів 

дозволяє проводити дослідження роботи пульсатора, визначати вплив 

встановлених параметрів на характер зміни тисків у міжстінковій та піддійковій 

камерах доїльних стаканів, отримувати дані про вакуумметричний тиск у 

колекторі, на вході та виході пульсатора, в молочній та вакуумній лінії. 

Розглянутий стенд для дослідження було використано із деякими 

змінами. Так обладнання та пристрої для обліку молоковіддачі, обробки 

відповідної інформації не було включено в робочий стенд, оскільки 

молоковіддача не була досліджуваною величиною. Зовнішній вигляд та 

структура описаної лабораторної установки зображено  на рис. 3.4. 
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Рисунок 3.3 – Структурна схема лабораторної установки: 1 – місткість 

для замінника молока; 2 – імітатор інтенсивності  молоковіддачі; 3 – імітатор 

вимені;  4  –  доїльні  стакани; 5 – колектор; 6 – молочний кран; 7 – пульсатор; 

8, 9 – вакуумний та молочний шланг; 10 – термоанемометричні вимірювачі 

інтенсивності молоковіддачі; 11 – електронні блоки; 12 – інтерфейс приймання-

передачі даних; 13 – тензометричний вимірювальний перетворювач тиску в 

піддійковій камері доїльного стакана; 14 – тензометричний вимірювальний 

перетворювач тиску у міжстінковій камері доїльного стакана; 15 – тензо-

метричний вимірювальний перетворювач тиску в колекторі; 16 – тензо-

метричний вимірювальний перетворювач тиску у вхідному патрубку 

пульсатора; 17 – тензометричний вимірювальний перетворювач тиску у 

вихідних патрубках пульсатора; 18, 19 – тензометричний вимірювальний 

перетворювач тиску у вакуумпроводі та молокопроводі; 20 – тензометричний 

вимірювальний перетворювач інтенсивності молоковіддачі імітатора;  

21 – АЦП; 22 – блок живлення пульсатора; 23 – блок живлення; 24 – комп’ютер 
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 Рисунок 3.4 – Лабораторна установка для проведення експериментальних 

досліджень пневмоелектромагнітного пульсатора та доїльного апарата:  

1 – вакуумпровід; 2 – бідон для молока; 3 – імітатор інтенсивності молоко-

віддачі; 4 – імітатор вимені; 5 – доїльні стакани; 6 – колектор; 7 – пневмо-

електромагнітний пульсатор; 8 – молочний шланг; 9 – вакуумний шланг;  

10 – молокозбірний бідон; 11 – тензометричний вимірювальний перетворювач 

тиску у міжстінковій камері доїльного стакана; 12 – тензометричний 

вимірювальний перетворювач тиску у колекторі; 13 – тензометричні 

вимірювальні перетворювачі тиску у патрубках пульсатора; 14 – блок 

керування пневмоелектромагнітним пульсатором; 15 – тензопідсилювач  

8АНЧ-7М; 16 – блок живлення ВИП-009; 17 – комп'ютер, АЦП L-154;  

18 – вакуумметр  

 

Пульсатор 7 розміщений на молочному крані 6 і змінний 

вакуумметричний тиск по вакуумному шлангу 8 подається до розподільника 

колектора 5. Для зняття параметрів вакуумметричного тиску використовуються 
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тензометричні вимірювальні перетворювачі: у піддійковій камері доїльного 

стакана – 13, у міжстінковій камері доїльного стакана – 14, у колекторі 

доїльного апарата – 15, на вході в пульсатор – 16, на виході з пульсатора – 17, у 

вакуумпроводі – 18, у молокопроводі – 19. Інформація від тензометричних 

вимірювальних перетворювачів надходить до електронного блоку АЦП 21. 

Живлення  вимірювальних перетворювачів інформації здійснюється блоком 

живлення 22. Вся інформація зчитується і обробляється в комп’ютері 23. 

Як електронний блок АЦП виступає плата розширювач для ПК L-154. L-

154 призначена для перетворення аналогових сигналів у цифрову форму для 

ПК. Основні технічні характеристики плати такі: 

- розрядність – 12 біт; 

- вхідний опір – 2 МОм; 

- максимальна частота вхідного сигналу – 70 кГц; 

- нелінійність перетворення – ±0.8 МЗР, макс ± 1.2 МЗР; 

- відсутність пропусків коду – 12 біт; 

- зміщення нуля – ±0.5 МЗР. 

Технологічні параметри роботи пневмоелектромагнітного пульсатора, а 

відповідно і доїльного апарату задавав блок керування пневмоелектро-

магнітним пульсатором 14 [48] (рис. 3.5), принципова електрична схема якого 

наведена на рис. Ж.1. Блок надає можливість ручної зміни таких основних 

параметрів як частота пульсацій, співвідношення тактів, та зсув між тактами 

роботи двох вихідних ліній (патрубків). Алгоритм роботи пристрою зображено 

на рис. Ж.2. Основна підпрограма, яка дозволяє проводити калібрування роботи 

пульсатора з можливістю ручного встановлення технологічних параметрів 

машинного доїння, що виконується мікроконтролером блоку керування, 

занесена в дод. Ж.  

Для визначення споживаної потужності пневмоелектромагнітним пульса-

тором було використано блок живлення постійного струму Б5-44, що забезпе-

чує живлення стабілізованою напругою і струмом обладнання. Він дозволяє 

регулювати напругу в межах 0-30 В, струм – 0-1 А, при дискретності 1 мА. 
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Похибка напруги становить ±0,5% Ucт+0,1% Uмакс, струму ±1% Іcт+0,2% Імакс. 

 

Рисунок 3.5 – Блок керування роботою пневмоелектромагнітного 

пульсатора: 1 – світловий індикатор; 2 – кнопки керування; 3 – мікроконтролер; 

4 – індикація подачі живлення на електромагніти пульсатора; 5 – вихідна шина 

 

В лабораторній установці використано тензометричні вимірювальні 

перетворювачі для вимірювання значення вакуумметричного тиску. Вони 

виготовлені за допомогою нанесення тензометричних пластин на мембрану. 

Тому перед використанням таких первинних вимірювальних перетворювачів 

необхідно спочатку провести тарування. Метою тарування є визначення 

залежності між значенням напруги з виходу вимірювального перетворювача чи 

підсилювача та значенням вакуумметричного тиску. Тарування виконувалось за 

схемою (рис. 3.6). 

 
Рисунок 3.6 – Схема тарування тензометричних вимірювальних 

перетворювачів: 1 – вакуумметр 0БВ1-160; 2 – тензометричний вимірювальний 

перетворювач; 3 – тензопідсилювач 8АНЧ-7М; 4 – ПК із вбудованим АЦП;  

5 – вакуумний клапан; 6 – вакуумпровід; 7 – вакуумні шланги 
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Результати проведеного тарування відображені в таблицях И.1-И.3. 

Вимірювання значення напруги проводилось у триразовій повторності. Після 

чого виводилось середнє значення, в результаті чого отримано ряд кривих (рис. 

3.7-3.9). 

 

Рисунок 3.7 – Тарувальна крива тензометричного вимірювального 

перетворювача, розташованого у вихідному патрубку №1 пульсатора 

 

 

Рисунок 3.8 – Тарувальна крива тензометричного вимірювального 

перетворювача, розташованого у вихідному патрубку №2 пульсатора 
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Рисунок 3.9 – Тарувальна крива тензометричного вимірювального 

перетворювача, розташованого у міжстінковій камері доїльного стакану 

 

На рисунках додатково зображено рівняння, що описує дану графічну 

залежність та коефіцієнт достовірності апроксимації R
2 

рівняння. Він вказує 

наскільки отримані спостереження відповідають виведеній моделі. 

 

3.2.2 Визначення залежності тривалості часових інтервалів t12 та t45 

роботи від конструкційно-технологічних параметрів пульсатора 

 

Тривалість часових інтервалів t12 та t45 є величинами, що безпосередньо 

впливають на технологічний процес машинного доїння. Від них залежить  

суміщення точки початку переходу пульсатора з одного такту в інший і 

навпаки, а відповідно і на тривалості тактів ссання та стиску.  

На основі аналізу теоретичних викладок розд. 2.5 щодо величин  t12 та t45 

(рис. 2.15-2.18) встановлено, що найбільш значимими факторами, котрі 

впливають на їх значення, є dI, dka та dIІІ, dkв відповідно. 

Діаметри каліброваних отворів змінювались за допомогою використання 

змінних насадок, що встановлюються на різь у відповідному перепускному 

каналі пульсатора (рис. 3.10). 
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 Визначення тривалостей часових затримок t12, t45 проводитиметься за 

допомогою отриманих експериментальних індикаторних діаграмах (рис. К.1). 

Фактичне вимірювання шуканих величин відбувалось за допомогою 

програмного забезпечення дод. Л. Алгоритм програми побудований таким 

чином, що визначались значення t12 та t45 для триразової повторності, в 

результаті чого отримували точніші результати.  

Діаметри каліброваного отвору змінювались у межах 0,3 мм – 0,5 мм з  

інтервалом у 0,1 мм, та в межах 0,5-1,5 мм за інтервалом 0,5 мм. Менші 

значення діаметрів не використовувались, оскільки важко виготовити та 

підвищена ймовірність накопичення бруду. 

 

Рисунок 3.10 – Змінні вставки з різними діаметрами каліброваних 

отворів: 1 – dкв=0,4 мм; 2 – dкв=0,5 мм; 3 – dкв=1 мм; 4 – dкв=1,5 мм; 5 – вигляд 

збоку 

 

Калібрований отвір діаметром більшим 2 мм не використовувався, 

оскільки це призводить до значного зростання споживаної потужності 

електромагнітами пульсатора. Зміна діаметрів перепускних отворів з 

1 

1 

2 

3 

4 

5 
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діаметрами dI, dIІІ здійснюється встановленням додаткових тонких жорстких 

прокладок (рис. 3.11) між корпусом 6 та нижньою кришкою 10, та між 

нижньою кришкою 10 та пластиною 11 (рис. 3.2). Таким чином формуються 

сідла для клапанів з відповідними  необхідними діаметрами. 

 

 

  
Рисунок 3.11 – Пластини зі змінними діаметрами перепускних отворів:  

1 – d=14 мм; 2 – d=10 мм; 3 – d=6 мм 

 

При дослідженні часової затримки t12 було враховано, що на її значення 

найбільше впливає верхній перепускний отвір діаметром dІ, калібрований отвір 

для з'єднання керуючої камери з атмосферним тиском dка та, в меншій мірі, 

мембрана діаметром Dm. Тому було досліджено залежність параметру від 

діаметрів dІ, dка та Dm при значенні вакуумметричного тиску Рвак=48 кПа, 

оскільки ця величина незначно впливає на тривалість t12. Таким чином 

проведено ряд однофакторних експериментів, які було згруповано по значеннях 

вакуумметричного тиску, що характеризуються такими параметрами:  

- зміна dІ в інтервалі 6-16 мм, ΔdІ = 2 мм; 

- зміна dка в інтервалі 1-3 мм, Δdка = 0,5 мм; 

- зміна Dm в інтервалі 0,022-0,03 м, ΔDm = 2 мм; 

- значення вакуумметричного тиску стала, становить 48 кПа.  

Аналогічне дослідження проводилось для часової затримки t45. При чому було 

1 2 3 d 
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враховано, що цей параметр найбільше залежить від факторів: діаметра 

перепускного dІІІ та каліброваного отвору dкв, діаметр мембрани Dm: 

- зміна dІІІ в інтервалі 6-16 мм, ΔdІІІ = 2 мм; 

- зміна dкв в інтервалі 0,3-0,5 мм, Δdкв = 0,1 мм; 

- зміна dкв в інтервалі 1-2 мм, Δdкв = 0,5 мм; 

- зміна Dm в інтервалі 0,022-0,03 м, ΔDm = 2 мм; 

- вакуумметричний тиск сталий, становить 48 кПа. 

При дослідженнях залежностей за необхідності конструкційні розміри 

dI=6 мм, dIІІ=6 мм, dкв = 0,5 мм, Dm = 30 мм, dка=1 мм впродовж досліджень 

залишались постійними та рівними вказаним значенням. 

Одним із способів компенсації негативних впливів конструкційних 

параметрів, за умови, якщо їх неможливо змінити, або їх зміна ускладнить 

виконання пульсатора, є зміна алгоритму керування відповідно до отриманих 

значень t12 та  t45. 

 

3.2.3 Визначення залежності тактів роботи пульсатора доїльного 

апарата від діаметру нижнього перепускного отвору dIII діаметра 

каліброваного отвору dкв та вакуумметричного тиску Рвак 

 

Відповідно до викладок, наведених у розд. 2.5., для умов 

пневмоелектромагнітного пульсатора попарної дії, що керується вхідними 

імпульсами напруги, які подаються на електромагніти, для визначення 

тривалості тактів ссання та стиску та їх співвідношення достатньо знати 

тривалість одного із них.  Причому за результатами теоретичних досліджень 

найбільш впливовими параметрами на тривалість такту ссання, а отже і такту 

стиску, є діаметр перепускного отвору dIІІ, діаметр каліброваного отвору dкв та 

вакуумметричний тиск Рвак. Тому було обрано дослідження залежності 

тривалості такту ссання від конструкційно-технологічних параметрів доїльного 

апарату. 

 У результаті проведених експериментів отримано набір індикаторних 
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діаграм, декотрі з них зображено на рис. К.1. Їх опрацювання проводилось за 

допомогою програмного забезпечення наведеного в дод. Л. Визначення 

тривалості такту ссання проводилась відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 

5707.2012. 

Для дослідження більшості процесів у сільському господарстві доцільно 

проводити плановані експерименти за планом Бокса-Бенкіна оскільки такий 

план у порівнянні з ортогональними та рототабельними є більш економічним 

по кількості дослідів проте має такі ж властивості [153-155]. Тому для 

проведення експерименту було обрано трифакторний експеримент на трьох 

рівнях за планом Бокса-Бенкіна, оскільки кількість дослідів у нас незначна 

N<30. Також буде передбачено триразову повторність дослідів.  

Перед початком експерименту необхідно провести вибір меж зміни 

залежних (змінних) факторів та провести їх кодування для зручності 

подальшого відображення та обчислення. Кодування факторів  проводили за 

формулою [153, 155, 156]: 

,0


ii

i

XX
х


      (3.1) 

де iх – кодоване значення фактора  (безрозмірна величина), верхній рівень  

позначається +1, а нижній –1 (в центрі експерименту нульовий рівень); 

iX – натуральне значення фактора (розмірна величина);  

0iX – натуральне значення фактора на нульовому рівні; 

 – інтервал варіювання.  

Інтервал варіювання визначали за формулою [153]: 

2

н

і

в

і хх 
 ,     (3.2) 

де 
н

і

в

і хх , – значення і -го фактора на верхньому і нижньому рівні відповідно. 

Після отримання рівняння поверхні відгуку в кодованих факторах вони 

розкодовуються для аналізу за формулою (3.1), а розрахунки коефіцієнтів 

рівняння регресії здійснюють при кодованих значеннях. Це значно полегшує 
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роботу. 

Згідно вищенаведеного тривалість такту ссання найбільшою мірою 

залежить від нижнього перепускного отвору діаметром dIІІ, вакуумметричного 

тиску Рвак та діаметру каліброваного отвору dкв. Тож визначимо характер 

залежності тривалості такту ссання tсс від цих факторів. Нульовий рівень 

фактора діаметра dIІІ  відповідно до теоретичних досліджень вибрано 10 мм, 

інтервал варіювання 4 мм, оскільки обмежуючим параметром є тривалість 

заднього фронту імпульсу вакуумметричного тиску, а охопити доцільно 

мінімально і максимально допустимі при даному конструкційному виконанні 

пульсатора. Вакуумметричний тиск на нульовому рівні становить 48 кПа, як 

найбільш поширений номінальний робочий тиск у вакуумпроводі доїльних 

установок, а інтервал в 4 кПа дозволить охопити апарати, що працюють на 

понижених тисках, або ж на установках з великими втратами тиску. Діапазон 

значень діаметра каліброваного отвору dкв обмежений з нижньої сторони 

значенням тривалості такту ссання та складністю виготовлення і становить  

0,3 мм, а з верхньої межу визначає максимальна підіймальна сила 

електромагніта, тому максимальне значення обрано 0,5 мм. Відповідно крок 

варіювання становить 0,1 мм. Дані, щодо результатів кодування факторів та їх 

позначення (табл. 3.1) було застосовано під час проведення планованого 

експерименту другого порядку та під час здійснення розкодування факторів та 

опрацювання результатів.  

Планований експеримент проводився за класичним симетричним 

некомпозиційним трирівневим планом другого порядку, що характеризується 

як простий, але достатньо надійний в плані отриманої достовірності даних.  

Результати проведеного кодування та планування експерименту занесені 

в таблицю 3.2 з врахуванням рандомізації проведення дослідів згідно 

рекомендацій [155], для усунення впливу послідовності прийнятих незалежних 

факторів, та невідомих факторів, які при однаковій послідовності можуть 

впливати на точність даних. Ця операція проводиться для кожної повторності.  
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Таблиця 3.1 – Границі зміни факторів та їх кодовані значення 

 

Фактор 

 

П
о

зн
ач

ен
н

я
 

Р
о

зм
ір

н
іс

ть
 

Рівні факторів 

Ін
те

р
в
ал

 

в
ар

ію
в
ан

н
я
  

 

ε верхній нульовий нижній 

Кодоване значення 

+ 0 - 

Діаметр перепускного 

отвору, dIІІ 
1х  мм 14,0 10,0 6,0 4,0 

Діаметр каліброваного 

отвору, dкв 2х
 мм 0,5 0,4 0,3 0,1 

Вакуумметричний 

тиск, Рвак 
x3

 кПа 52 48 44 4,0 

 

Таблиця 3.2 – Матриця планованого факторного експерименту 

№ 

експери-

менту 

Рандомізація 

досліду 

Варіювання 

факторами 
Тривалість такту ссання 

 у 
x1 x2 x3 

1 1 -1 -1 0 y1 

2 15 1 -1 0 y2 

3 13 -1 1 0 y3 

4 5 1 1 0 y4 

5 3 -1 0 -1 y5 

6 14 1 0 -1 y6 

7 12 -1 0 1 y7 

8 4 1 0 1 y8 

9 10 0 -1 -1 y9 

10 11 0 1 -1 y10 

11 6 0 -1 1 y11 

12 2 0 1 1 y12 

13 8 0 0 0 y13 

14 9 0 0 0 y14 

15 7 0 0 0 y15 

 

3.2.4 Визначення залежності тривалості переднього tr та заднього tf 

фронту індикаторної діаграми від діаметрів перепускних отворів dI та dIІІ 

та вакуумметричного тиску Рвак 

 

Тривалість переднього tr  та заднього tf  фронту визначались із отриманої 

індикаторної діаграми роботи пневмоелектромагнітного пульсатора. Причому 
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тривалість переднього фронту tr визначалась як інтервал часу між моментом 

початку зростання вакуумметричного тиску більше 4 кПа та моментом коли 

тиск досягнув значення на 4 кПа меншого за максимальний рівень. А 

тривалість заднього фронту tf визначалась як інтервал часу між моментом 

зменшення тиску нижче 4 кПа від максимального вакуумметричного тиску та 

моментом досягнення вакуумметричного тиску 4 кПа. Опрацювання 

індикаторних діаграм проводилось за допомогою програмного забезпечення 

дод. Л. Визначення проводитиметься по отриманих експериментальних 

індикаторних діаграмах. 

Оскільки на практиці постановка повного багатофакторного 

експерименту на трьох і більше рівнях факторів проводиться рідко тому, що це 

не дає значного виграшу в отриманні інформації від експерименту, а лише 

призводить до затрати зайвих ресурсів та часу на реалізацію досліду та обробку 

результатів [153-155]. Тому буде проведено трифакторний експеримент на 

трьох рівнях за симетричним некомпозиційним планом Бокса-Бенкіна, оскільки 

кількість дослідів у нас незначна N<30. Проведено триразову повторність 

дослідів для кращої достовірності результатів, аналогічно до п. 3.2.3. 

Здійснюємо вибір меж зміни залежних (змінних) факторів та проводимо їх 

кодування для зручності подальшого відображення та обчислення. Для цього 

використаємо вираз (3.1) та (3.2). 

Отримавши рівняння поверхні відгуку, кодовані фактори відповідним 

чином розкодовуються для аналізу за формулою (3.1), а розрахунки 

коефіцієнтів рівняння регресії здійснюють при кодованих значеннях. Такий 

підхід значно полегшує роботу. 

Як було доведено в п. 2.5. значення тривалостей фронтів індикаторної 

діаграми tr та tf  залежить від отворів з діаметром dI і dIІІ відповідно та 

вакуумметричного тиску Рвак, то виникає необхідність виявлення між цими 

трьома змінними залежність та її характер. Значення нульового рівня фактора 

для діаметрів dI,  dIІІ  відповідно до теоретичних досліджень вибрано 10 мм, а 

інтервал варіювання 4 мм, оскільки зменшення діаметра менше 6 мм створить 
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значне сповільнення наповнення та відкачування повітря із міжстінкових камер 

стаканів, а при збільшенні понад 14 мм тривалості часових затримок tr та tf  не 

значно змінюється при зміні діаметру. Значення вакуумметричного тиску на 

нульовому рівні обрано 48 кПа, як номінальний робочий тиск більшості 

доїльних установок, інтервалом обрано 4 кПа, оскільки є достатньо багато 

доїльних апаратів, що працюють з використанням робочого вакуумметричного 

тиску в цьому інтервалі або в наближеному до нього.  

Дані щодо проведеного кодування факторів, та їх позначення виведено в 

табл. 3.3. Дані щодо кодування та планування експерименту було використано 

під час проведення експерименту та здійснення розкодування факторів під час 

опрацювання результатів. 

Внаслідок проведення факторного експерименту отримаємо два рівняння 

регресії за двома функціями відгуку tr та tf відповідно.  Обидві змінні можливо 

визначити із отриманих індикаторних діаграм, тому немає потреби двічі 

проводити експеримент. 

Результати проведеного кодування та планування експерименту занесемо 

в табл. 3.4. Причому дві функції відгуку y та q описуватимуть залежність 

переднього та заднього фронтів індикаторної діаграми. 

 

Таблиця 3.3 – Границі зміни факторів та їх кодовані значення 

 

Фактор 

 

П
о

зн
ач

ен
н

я
 

Р
о

зм
ір

н
іс

ть
 

Рівні факторів 

Ін
те

р
в
ал

 

в
ар

ію
в
ан

н
я
  

 ε
 верхній нульовий нижній 

Кодоване значення 

+ 0 - 

Діаметр 

перепускного 

отвору, dI 
1х  мм 14,0 10,0 6,0 4,0 

Діаметр 

перепускного 

отвору, dIІІ 
2

х  мм 14,0 10,0 6,0 4,0 

Вакуумметричн

ий тиск, Рвак 3
х  кПа 52 48 44 4,0 
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Таблиця 3.4 – Матриця планованого факторного експерименту 

№ експери-

менту 

Рандомізація 

досліду 

Варіювання 

факторами 

Тривалість 

переднього 

фронту tr 

Тривалість 

заднього 

фронту  tf x1 x2 x3 

1 5 -1 -1 0 y1 q1 

2 10 1 -1 0 y2 q2 

3 12 -1 1 0 y3 q3 

4 1 1 1 0 y4 q4 

5 7 -1 0 -1 y5 q5 

6 6 1 0 -1 y6 q6 

7 4 -1 0 1 y7 q7 

8 9 1 0 1 y8 q8 

9 15 0 -1 -1 y9 q9 

10 2 0 1 -1 y10 q10 

11 13 0 -1 1 y11 q11 

12 11 0 1 1 y12 q12 

13 3 0 0 0 y13 q13 

14 8 0 0 0 y14 q14 

15 14 0 0 0 y15 q15 

 

Математичне оброблення результатів проведення експерименту 

проводиться згідно методики, наведеної в п. 3.3, за якою буде перевірено на 

відсутність відхилень значень в окремих дослідах, складено математичну 

модель, перевірено її адекватність. 

 

3.2.5 Визначення залежності енергоспоживання пульсатора від 

конструкційних та технологічних параметрів 

 

Відповідно до проведених досліджень енергоспоживання 

пневмоелектромагнітного пульсатора попарної дії [157] в п. 2.2, основними 

факторами, що впливають на споживану потужність електромагнітами 

пульсатора, є вакуумметричний тиск у робочій камері пульсатора та діаметр 

отвору, який перекривається якорем-клапаном. Щоб встановити залежність між 

цими величинами проведемо планований факторний експеримент. Для даних 

умов найпридатнішим є повнофакторний експеримент 3
2
 з дослідженням зміни 

факторів на трьох рівнях, оскільки кількість повторень дослідів буде 
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незначною. Використання даного плану дасть змогу отримати достовірні 

результати без втрати інформації.  

Враховуючи вибрані нульові рівні та інтервали варіювання, згідно п. 

3.2.3-3.2.4, результати проведення кодування факторів планованого 

експерименту згідно формули 3.1 наведено в табл. 3.5.  

 

Таблиця 3.5 – Інтервали зміни факторів та їх кодовані значення 

 

Фактор 

 

П
о

зн
ач

ен
н

я
 

Р
о

зм
ір

н
іс

ть
 

Рівні факторів 

Ін
те

р
в
ал

 

в
ар

ію
в
ан

н
я
  

 ε
 верхній нульовий нижній 

Кодоване значення 

+ 0 - 

Діаметр 

каліброваного 

отвору, dкв 
1х  мм 0,9 0,6 0,3 0,1 

Вакуумметричний 

тиск, Рвак 
2х  кПа 52 48 44 4,0 

 

Планований експеримент  побудований за планом другого порядку, та 

відповідає класичному повному факторному плану другого порядку, значні 

переваги та простота проведення якого є вирішальними для даного 

дослідження. Сформовано матрицю планованого експерименту (табл. 3.6). 

 

Таблиця 3.6 –  Матриця планованого двофакторного експерименту 

№ експ-у 
Рандомізація 

досліду 

Варіювання факторами Спож. потужність, N 

x1 x2 у 

1 4 0 + y1 

2 9 - 0 y2 

3 8 0 0 y3 

4 1 - + y4 

5 3 + - y5 

6 7 + + y6 

7 2 0 - y7 

8 5 + 0 y8 

9 6 - - y9 
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Перевірка на відтворюваність дослідів визначалась згідно умови (3.3), 

враховуючи відповідні значення степенів вільності f1=m-1=2, f2=N=9 і рівня 

значимості q = 0,05. Коефіцієнти при членах рівняння регресії визначено за 

допомогою методу найменших квадратів з використанням програмного 

забезпечення. Адекватність математичної моделі перевірено за методикою 

(3.17-3.19). 

 

3.3 Математичне оброблення даних експериментальних досліджень 

  

Статистичний оброблення отриманих результатів проведених 

експериментів проводилась по відомій методиці [154-156]. Оскільки всі досліди 

мають однакову повторюваність, то для визначення відтворюваності дослідів 

слід провести оцінку за критерієм Кохрена (G-критерій). 

При умові:  

Тp GG  ,
     

(3.3) 

де GТ – табличне значення критерію Кохрена, що визначається для степенями 

вільності f1=m-1, f2=N і рівня значимості q (в технічних розрахунках 

приймають 5%-ний рівень значимості q = 0,05); 

 Gр – розрахункове значення критерію Кохрена. 

проведені  досліди є відтворюваними. Якщо ж  виконується умова: 

Тp GG  ,      (3.4) 

досліди є не відтворюваними. Розрахункове значення критерію визначається з 

виразу:  





N

n
gi

maxg

p

S

S
G

1

2

2

,     (3.5) 

де  
2

maxg
S  - максимальне значення порядкової дисперсії у дослідах; 

2

gі
S  - порядкова дисперсія, яка визначається за формулою: 
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g
сі

gi ,     (3.6) 

де  

m

y

y

m

n
i

c


 1 ,      (3.7) 

де  m – кількість дослідів, що повторюються (повторюваність дослідів). 

Для випадку трифакторного експерименту згідно плану Бокса-Бенкіна 

при варіюванні факторів на трьох рівнях доцільно зобразити рівняння регресії 

другого порядку у вигляді [153, 154]: 

.xxbxxbxxbxbxbxbxbxbxbby
3223311321123

2

33

2

2221
2

113322110




(3.8) 

де b0, bi, bij,  bii – коефіцієнти при факторах; 

xi, – фактор планованого експерименту. 

Ці величини (b0, bi, bij,  bii) називаються коефіцієнтами регресії і 

визначаються по відомій методиці за формулами [153-155]: 

0
yb 

0 ,      (3.9) 
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,     (3.10) 
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,  (3.12) 

де 0
y  – середнє значення відгуку в нульових точках; 

A, B, C1, C2, D1,  – табличні значення коефіцієнтів, які стосуються 

конкретного плану факторного експерименту та області планування [153]; 

N – кількість дослідів; 

ig
x – значення і-го кодованого фактора в рядку матриці в g-му досліді;  

gj
x – значення j-го кодованого фактора в рядку матриці в u-му досліді; 

lg
x – значення l-го кодованого фактора в рядку матриці в u-му досліді; 
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1

1

n

i

і 


2

1

n

i

– сумування для стовбців плану, що відповідають елементам  j,  l , 

зв’язаним з і-м елементом у схемі плану.  

Для повного двофакторного експерименту рівняння регресії другого 

порядку матиме вигляд: 

.xxbxbxbxbxbby
2112

2

2221
2

1122110




  (3.13) 

Перевірку визначення коефіцієнтів регресії проводилось з використанням 

комп'ютера та програмного забезпечення Statistica. 

Зрозуміло, що один фактор більше впливає на функцію відгуку, а інший – 

менше. Тому необхідно провести оцінку значимості коефіцієнтів. Статистична 

значимість коефіцієнтів регресії перевіряється за допомогою критерію 

Стьюдента (t – критерій). 

Значимість коефіцієнтів регресії розраховують по t–критерію, шляхом 

знаходження довірчого інтервалу для кожного коефіцієнта регресії за 

формулою  [153, 158]:  

ib

i

ip
s

Nb
t


 ,

 

(3.14) 

де Sbi – середньоквадратична похибка коефіцієнтів регресії [155]: 
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де 
2

e
S  – головна дисперсія, що залежить лише від похибки досліду та кількості 

дослідів. 

Головна дисперсія визначається за формулою: 

)1-m(N

)yy(
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 1 1

2

2
;    (3.16) 

Значимість коефіцієнтів регресії перевіряють за умовою: 
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тip tt       (3.17) 

де tт – табличне значення критерію, знайдене для вибраного рівня значимості 

(0,05) та степеня вільності fп=N(m-1),  

де N – кількість дослідів (рядків у матриці плану); 

m – кількість повторностей одного досліду. 

Після проведення аналізу значимості коефіцієнтів регресії переписують її 

рівняння, відкинувши при цьому не значимі коефіцієнти. Придатність рівняння 

регресії для опису реальної залежності критерію оптимізації від факторів 

визначається відомим методом [153, 155]. Згідно нього адекватність 

кореляційної моделі визначається за допомогою критерію Фішера (F–

критерію). У даному випадку порівнюють дві дисперсії – одна характеризує 

розсіювання середніх дослідних даних ciy  відносно значень змінної величини 

piу̂ , що розраховані за допомогою знайденого рівняння регресії (передбачувані 

значення). Ця дисперсія називається дисперсією адекватності і визначається з 

виразу [153, 155]: 

 
,

d-N

уу̂
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 1

2

2

                             (3.18) 

де ciy  – середнє значення змінної отримане дослідним шляхом; 

piу̂ – середнє значення змінної отримане розрахунковим шляхом; 

d – кількість значимих коефіцієнтів у рівнянні регресії. 

Адекватність моделі оцінюється за умовами: 

Тp FF  – модель адекватна, 

Тp FF   – модель не адекватна,       (3.19) 

де FТ – табличне значення F–критерію, визначене для заданого значення 

довірчої ймовірності (0,95) і ступеню вільності головної дисперсії f1=N-d та 

дисперсії адекватності f2=N(m-1). 
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Розрахункове значення критерію Фішера розF  визначаємо зі 

співвідношення [153]: 

.
S

Sm
F

г

ад

роз 2

2


      (3.20)  

 

3.4 Висновки за розділом 

 

1. Розроблений дослідний зразок пневмоелектромагнітного пульсатора 

попарної дії та блока керування забезпечує можливість створення змінного 

вакуумметричного тиску в міжстінковій камері доїльного стакана та 

дослідження впливу конструкційних розмірів на часові характеристики 

індикаторної діаграми та споживану потужність електромагнітів.  

2. Удосконалений стенд для дослідження роботи пневмоелектро-

магнітного пульсатора попарної дії, що обладнаний тензометричними давачами 

вимірювання тиску, 12-бітним АЦП для перетворення аналогового сигналу та 

блоком живлення стабілізованою напругою та струмом, забезпечує необхідну 

точність та достовірність експериментальних даних.   

3. Наведені плани багатофакторного експерименту забезпечують 

адекватність отриманих регресійних моделей щодо визначення ступеня впливу 

конструкційних параметрів пневмоелектромагнітного пульсатора та 

вакуумметричного тиску на роботу доїльного апарату, а методика 

математичного оброблення отриманих даних забезпечує можливість 

встановити достовірність отриманих результатів. 
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РОЗДІЛ 4 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ПНЕВМОЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПУЛЬСАТОРА 

ПОПАРНОЇ ДІЇ 

 

4.1 Визначення впливу конструкційних параметрів пульсатора на 

характер зміни тривалості часових затримок t12 та t45 

 

У результаті проведених експериментальних досліджень за методикою, 

описаною в п. 3.2.2, було отримано низку даних щодо тривалості часових 

затримок t12 та  t45 при різних значення конструкційних параметрів пульсатора 

та при постійному вакуумметричному тиску 48 кПа. Ці дані представлені в дод. 

М, Н. 

На рис. 4.1. зображено зміну t12 від діаметра перепускного отвору dI, 

відповідно до теоретичного рівняння (2.25, 2.28) та отримані експериментальні 

дані, в результаті проведення експерименту згідно методики п. 3.2.2. 

 

Рисунок 4.1 – Залежність часової затримки t12 завершення руху клапанів 

від діаметра верхнього перепускного отвору dI:  

             – експериментально отримані середні значення вимірюваної  величини; 

             –  розрахована вимірювана величина 

 

Було визначено рівняння регресії для отриманих даних:  

 
279650402100080 x,x,,ŷ 
 ,     (4.1) 
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де ŷ  – функція зміни t12, x – змінний фактор dI. 

Відповідно до отриманого рівняння регресії (4.1) та проведених 

розрахунків (дод. М) було визначено  коефіцієнт детермінації, що характеризує 

міру залежності варіації функції від незалежної змінної  dI. Значення  R
2
 = 0,981 

вказує, що виведена модель підтверджує експериментальні дані. Розраховане 

значення критерію Фішера Fр = 1,89 дає можливість прийняти адекватність 

моделі з довірчою ймовірністю 0,95 у діапазоні зімни діаметра dI=6-16 мм, 

оскільки табличне значення критерію становить FТ = 3,5 [153]. 

Також величина  t12 залежить від dка, графічне зображення залежності 

наведено на рис. 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – Залежність часової затримки t12 завершення руху клапанів 

від діаметра каліброваного отвору dка:  

             – експериментально отримані середні значення вимірюваної  величини; 

             –  розрахована вимірювана величина 

 

У результаті проведених аналогічних обчислень було отримано рівняння 

регресії та визначено коефіцієнт детермінації: 

2319818131101920 x,x,,ŷ  ,     (4.2) 

R
2
 =0,988. 

де ŷ – функція зміни t12, x – змінний фактор dка. 

Це дає можливість говорити про відповідність рівняння регресії 
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результатам експериментальних досліджень при dка=1-3 мм і частково 

виведеним залежностям (2.25, 2.28). Аналіз за критерієм Фішера вказує на 

адекватність моделі, оскільки Fр = 0,47<FТ = 4,1 [153]. 

Аналогічне попереднім дослідженням проведено стосовно незалежного 

фактора Dм (рис. 4.3). 

 

Рисунок 4.3 – Залежність часової затримки t12 завершення руху клапанів 

від діаметра мембрани Dm:  

             – експериментально отримані середні значення вимірюваної  величини; 

             –  розрахована вимірювана величина 

 

У результаті опрацювання отриманих експериментальних даних було 

виведено рівняння регресії для умови Dм=22-30 мм: 

2451960555507310 x,x,,ŷ  ,     (4.3) 

де ŷ  – функція зміни t12, x – змінний фактор Dм. 

Значення часової затримки, отримане відповідно до рівняння регресії при 

максимальному значенні діаметра мембрани Dм = 30 мм, на 37,3% більше за 

теоретичні. Причина цього у значній похибці вимірювання малих часових 

інтервалів. 

При дослідженні залежності t45 від трьох незалежних факторів dІІІ, dка та 

Dm отримано три сімейства кривих (рис. 4.4-4.6), що відображають відповідні 

результати експериментальних досліджень (дод. Н).  
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Рисунок 4.4 – Залежність часової затримки t45 завершення руху клапанів 

від діаметра нижнього перепускного отвору dIІІ:  

             – експериментально отримані середні значення вимірюваної  величини; 

             –  розрахована вимірювана величина 

 

 

Рисунок 4.5 – Залежність часової затримки t45 завершення руху клапанів 

від діаметра каліброваного отвору dкв: 

             – експериментально отримані середні значення вимірюваної  величини; 

             –  розрахована вимірювана величина 

 

Аналіз результатів залежності часового інтервалу t45 від значення 

діаметра перепускного отвору dІІІ показав, що експериментальні дані 

описуються рівнянням регресії вигляду: 

247380131206730 х,x,,ŷ      (4.4) 

де ŷ  – функція зміни t45, x – змінний фактор dIII. 

Рівняння (4.4) відображає наближену до лінійної залежність між 
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залежною і незалежною змінною для умови dIII=6-16 мм, а коефіцієнт 

детермінації R
2
 =0,954 характеризує отриману модель як таку, що підтверджує 

експериментальні спостереження.  Аналіз моделі 4.4 за критерієм Фішера дає 

позитивний результат (дод. Н). 

При дослідженні зміни t45 від значення діаметра каліброваного отвору dкв 

отримано наступне рівняння регресії: 

382 10148623526222550 xxx,,ŷ     (4.5) 

де ŷ  – функція зміни t45, x – змінний фактор dкв. 

Для якого R
2
 =0,967, отже дані підтверджуються виведеним рівнянням 

при зміні dкв у діапазоні 0,3-2 мм, проте розраховане значення коефіцієнта 

Фішера перевищує табличне (дод. Н.), що свідчить про недоцільність 

використання поліноміальної моделі для опису даної залежності. У даному 

випадку доцільно використати експоненціальну модель.  

 

Рисунок 4.6 – Залежність часової затримки t45 завершення руху клапанів 

від діаметра мембрани Dm:  

             – експериментально отримані середні значення вимірюваної  величини; 

             –  розрахована вимірювана величина 

 

Для даних, що зображені на рис. 4.6 було визначено рівняння регресії:  

 
2079714347610 x,x,,ŷ      (4.6) 

де ŷ  – функція зміни t45, x – змінний фактор Dм. 

Відповідно до отриманого рівняння регресії (4.6) і розрахунків (дод. Н.) 
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обчислено  коефіцієнт детермінації, значення якого R
2
 = 0,957 вказує на те, що 

отримані спостереження підтверджують виведену модель. А розраховане 

значення критерію Фішера Fр = 3,83, дає можливість прийняти адекватність 

моделі з довірчою ймовірністю 0,95, оскільки табличне значення критерію 

становить FТ = 4,1 [153]. 

У результаті проведення ряду дослідів, описаних вище, встановлено, що 

вплив діаметра перепускного отвору dІ, каліброваного отвору dка та діаметра 

мембрани Dм на тривалість часової затримки t12 є незначним, а найбільше 

значення t12 змінюється в межах 0,001–0,01 с при зміні dка від 3 до 1 мм, що 

становить менше 1,7 % від номінальної тривалості такту ссання (при 

співвідношенні тактів 60:40). Також встановлено вплив діаметра перепускного 

отвору dІІІ, каліброваного отвору dкв та діаметра мембрани Dм на тривалість 

часової затримки t45. Найбільше впливає діаметр каліброваного отвору dкв, 

оскільки t45 змінюється в межах 0,001–0,12 с при зміні dкв від 2 мм до 0,3 мм, що 

становить близько 20% від номінальної тривалості такту ссання. Значні 

відхилення даних, отриманих за допомогою виведених рівнянь регресій, від 

даних, отриманих теоретичним шляхом свідчать про значну похибку 

вимірювання невеликих часових затримок, оскільки частота опитування 

тензометричних давачів становила 1 кГц.  

 

4.2 Результати проведення трифакторного планованого 

експерименту визначення залежності тривалості такту ссання від 

конструкційно-технологічних параметрів 

 

 Згідно розробленої методики п. 3.2.3 було проведено багатофакторний 

планований експеримент зі зміною факторів на трьох рівнях, суть якого 

полягала у визначенні залежності між тривалістю такту ссання tcc  пульсатора 

та діаметра перепускного отвору dІІI, каліброваного отвору dкв і   

вакуумметричного тиску Рвак. Результати проведеного експерименту зображені 

в таблицях додатка П. Також у додатку П містяться додаткові дані, що 
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полегшують проведення обробки результатів експерименту. 

Перевірку на відтворюваність даних було проведено за критерієм 

Кохрена, табличне значення якого для степенів вільності f1=3-1=2, f2=15 

становить 0,3346 [153-155], а отже умова (3.4): 

3346027430 ,G,G
Тp
  

виконується, і досліди є відтворюваними. Коефіцієнти рівняння регресії в 

кодованому вигляді (3.8) визначені і становлять: 

b0 0,65609 b12 0,02008 

b1 -0,07751 b13 0,01899 

b2 -0,09036 b33 0,00218 

b3 0,02142 b22 -0,00970 

b11 0,00750 b23 0,00855 

Рівняння регресії з врахуванням значень коефіцієнтів набуде вигляду: 

.xx,xx,xx,x,

x,x,x,x,x,,ŷ

3231213
2

2

21
2

321

0086001900201000220

0097000750021420090400775065610




 (4.7) 

Після того, як було проведено визначення коефіцієнтів рівняння регресії, 

виникає необхідність визначення їх вагомості. Вагомість коефіцієнтів було 

визначено відповідно до запропонованої методики п. 3.3. використовуючи 

критерій Стьюдента (t-критерій). Так для умови вагомості критерію повинна 

виконатись умова (3.16), згідно якої розрахункове значення t-критерію tір 

повинно бути більшим табличного значення tт для відповідного ступеня 

вільності (3.14). Відповідно до даних, наведених у дод. П, всі коефіцієнти в 

рівнянні регресії є вагомими окрім b33. Отже, математична модель (4.7) 

запишеться в наступному вигляді: 

.xx,xx,xx,

x,x,x,x,x,,ŷ

323121

2

21
2

321

00860019002010

0097000750021420090400775065610




 (4.8) 

Розкодувавши рівняння 4.8 згідно відомої методики [153, 155] та 

підставивши дійсні значення коефіцієнтів регресії, які зазначено в дод. П, 

отримаємо кінцевий вигляд математичної моделі для умови зміни факторів 

dІІI=6-14 мм, dкв=0,3-0,5 мм, Рвак=44-52 кПа: 

квIIIвакIII

квIIIквIIIвакквIIIcc

dd,Рd,       

dd,d,d,Р,d,d,,t

011000060

325100148520684680000107155583811 22




 (4.9) 
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Наступним кроком потрібно здійснити перевірку адекватності отриманої 

моделі (рівняння регресії) експерименту. Для проведення дослідження 

адекватності використовувався критерій Фішера. А умова, згідно якої модель 

може бути адекватною вказана в запропонованій методиці розд. 3.3 (3.19). 

Тобто розрахункове значення критерію Фішера Fр повинно бути меншим від 

табличного FТ при тих же значення ступенів свободи, які становитимуть: f1=15-

9=6, f2=15·(3-1)=30. Отримане табличне значення критерію становить 2,42 [153-

155], а розрахункове - 1,11. Отже модель може бути адекватною, а рівняння 

регресії будемо використовувати як опис залежності тривалості такту ссання tсс 

у залежності від  dІІІ, dкв та Рвак. Було проведено також оцінку наскільки рівняння 

регресії точно описує теоретично виведене рівняння. Для цього було визначено 

абсолютні та відносні похибки, значення яких занесено до дод. П. Аналізуючи 

ці дані слід зазначити, що абсолютна похибка не перевищувала значення  

0,029 с, а відносна + 4,76%. Рівняння регресії для двох факторів при третьому 

на нульовому рівні наведено на рис. 4.7- 4.8. 

 

  Рисунок 4.7 – Залежність тривалості tсс такту ссання: а – від діаметра 

нижнього перепускного отвору dIІІ та каліброваного отвору dкв при вакуум-

метричному тиску Рвак=48 кПа; б – від вакуумметричного тиску Рвак та діаметра 

нижнього перепускного отвору dIІІ при діаметрі каліброваного отвору dкв=0,4 мм 
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Рисунок 4.8 – Залежність тривалості tсс такту ссання від вакуум-

метричного тиску Рвак та діаметра каліброваного отвору dкв при діаметрі 

нижнього перепускного отвору dІІІ=0,01 м 

 

Результати співставлення математичного та експериментального 

визначення тривалості такту ссання доїльного апарату, обладнаного 

пневмоелектромагнітним пульсатором зображено на рис. 4.9.-4.11. 

 
Рисунок 4.9 – Залежність тривалості tсc такту ссання від діаметра 

каліброваного отвору dкв при вакуумметричному тиску Рвак=48 кПа та діаметрі 

нижнього перепускного отвору dІІІ =10 мм: 

             – експериментальна залежність вимірюваної  величини; 

             –   теоретична залежність 
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Рисунок 4.10 – Залежність тривалості tсc такту ссання від діаметра 

нижнього перепускного отвору dІІІ при вакуумметричному тиску Рвак=48 кПа та 

діаметрі каліброваного отвору dкв =0,4 мм: 

             – експериментальна залежність вимірюваної  величини; 

             –   теоретична залежність 

 

 

Рисунок 4.11 – Залежність тривалості tсc такту сссання від 

вакууметричного тиску при діаметрі нижнього перепускного отвору dІІІ =10 мм 

та діаметрі каліброваного отвору dкв =0,4 мм: 

             – експериментальна залежність вимірюваної  величини; 

             –   теоретична залежність 

 

Встановлено, що найбільший вплив на тривалість такту ссання tсс 

пневмоелектромагнітного пульсатора мають діаметри каліброваного отвору dкв 

та нижнього перехідного отвору dІІІ,, меншою мірою впливає вакуумметричний 
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тиск Рвак. Так при зміні діаметра dкв в межах 0,3–0,5 мм та dІІІ=10 мм 

відбувається зменшення тривалості такту ссання на 11,4%, а при сталому 

значенні dкв=0,4 мм зміна діаметра dІІІ в діапазоні 6–14 мм спричинює 

зменшення тривалості такту ссання на 11,3 %. 

 

4.3 Результати проведення трифакторного планованого 

експерименту визначення залежності тривалості переднього та заднього 

фронту індикаторної діаграми від конструкційно-технологічних 

параметрів 

 

Дані залежності описано математичними рівняннями (2.36, 2.49) та 

розроблена методика для їх підтвердження за допомогою експериментальних 

досліджень п. 3.2.4. Відповідно до цієї методики тривалість фронтів 

індикаторної діаграми визначатиметься як функція від діаметру перепускного 

отвору dІІI та dІ, а також вакуумметричного тиску Рвак.. Причому було проведено 

один багатофакторний експеримент, результатом якого є дві функції відгуку 

тривалості часової затримки tr та tf. 

Результати проведення факторного експерименту вказано в дод Р. для 

тривалості переднього фронту tr та в дод. С. для тривалості заднього фронту 

індикаторної діаграми tf.  

У результаті перевірки дослідів на відтворюваність за критерієм Кохрена 

встановлено, що для умови степенів вільності f1=2 та f2=15 умова (3.4) матиме 

вигляд: 

для визначення тривалості переднього фронту імпульсу тиску tr: 

3346016050 ,G,G
Тp
 ; 

для визначення тривалості заднього фронту імпульсу тиску tf: 

3346020270 ,G,G
Тp
 . 

Отже в обох випадках досліди відтворювані. Визначено значення 

коефіцієнтів рівняння регресії в кодованому вигляді (3.8): 

Таблиця 4.1 - Коєфіцієнти рівняння регресії 
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При дослідженні функції tr При дослідженні функції tf 

b0 0,11875 b0 0,11675 

b1 -0,10536 b1 -0,09950 

b11 -0,01919 b11 -0,02038 

b2 -0,00106 b2 -0,00350 

b22 0,00184 b22 -0,00037 

b3 0,01034 b3 0,01100 

b33 0,00058 b33 -0,00288 

b12 0,00015 b12 0,00550 

b13 -0,00484 b13 -0,00750 

b23 -0,00227 b23 -0,00250 

Отже рівняння регресії набудуть вигляду: 

для визначення тривалості переднього фронту імпульсу діаграми tr: 

,xx,xx,xx,x,

x,x,x,x,x,,ŷ

323121

2

3

2

21
2

321

00230004800002000060

001800192001030001101054011880




  (4.10) 

для визначення тривалості заднього фронту імпульсу діаграми tf 

.xx,xx,xx,x,

x,x,x,x,x,,ŷ

323121

2

3

2

21
2

321

00250007500055000290

000400204001100003500995011680




 (4.11) 

У результаті перевірки всіх коєфіцієнтів на значимість шляхом 

визначення перевірки умови (3.17) співставлення довірчого інтервалу за t-

критерієм при мінімальному рівні значимості 0,05. Результати наведено в дод. 

П, Р та для рівняння (4.10) незначимими коєфіцієнтами будуть b2, b22, b12, b33, а 

для (4.11) - b22. Відкинувши невагомі коєфіцієнти, рівняння регресії спроститься 

без суттєвих змін результату. 

Для того, щоб можна було використати гіпотезу про адекватність 

значення функції відгуку, використаємо умову (3.19). Для цього розрахуємо 

значення критерія Фішера, знаючи значення дисперсії неадекватності 
2

ад
S  

математичної моделі та дисперсії похибки досліду 
2

г
S : 

визначення тривалості переднього фронту імпульсу тиску tr: 

61081  ,S 2

ад ; 
51083  ,S 2

e , тоді F=m
2

ад
S /

2

e
S =0,15; 

визначення тривалості заднього фронту імпульсу тиску tf: 

510082  ,S 2

ад ; 
510683  ,S 2

e , тоді F=m
2

ад
S /

2

e
S =1,69. 
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Враховуючи, що степені вільності для даного експерименту табличне 

значення критерію Фішера становить 2,21 та 2,42 [153] відповідно, то про 

обидві математичні моделі можна сказати, що вони з ймовірністю 95% 

відповідають фактичному характеру зміни функції відгуку. Кінцеві теоретичні 

регресійні рівняння, що описують залежність tr та tf, з врахуванням 

розкодованих значень коефіцієнтів рівняння регресії, їх вагомості та конкретні 

позначення параметрів, будуть такими: 

вакIвакIІІвакIIr
Pd,Рd,Р,d,d,,t 0002000010100274131199941290970 62   , (4.12) 

.Pd,Pd,dd,

Р,Р,d,d,d,,t

вакIвакІІIIIII

ваквакIIIIIIIf

54

21052

10871032875171

1081103112514371273375285750








(4.13) 

Рівняння регресії (4.12, 4.13) адекватні при dI= dIІІ=6-14 мм та Рвак=44-52 

кПа. Виведені теоретичні рівняння (2.36, 2.49) для визначення тривалості 

переднього та заднього фронту індикаторної діаграми повністю 

підтверджуються експериментальними дослідженнями, оскільки встановлено, 

що на значення tr не впливає значення діаметру перепускного отвору dIII, а на 

значення tf майже не впливає діаметр dI, як видно з виразів (4.12, 4.13).   

Графічне представлення математичних моделей (4.12, 4.13) при 

нульовому значенню рівня фактора dI для функції tr та dIII для функції tf 

зображена на рис. 4.12 та 4.13. 

 

 

Рисунок 4.12 – Залежність 

тривалості tr передньго фронту 

індикаторної діаграми від 

діаметра верхнього перепускного 

отвору dI та вакуумметричного 

тиску Рвак при dIІІ=0,01 м. 
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Рисунок 4.13 – Залежність тривалості tf заднього фронту індикаторної 

діаграми від діаметра нижнього перепускного отвору dIII та вакуумметричного 

тиску Рвак при dI=0,01 м. 

 

Співвідношення між отриманими даними згідно аналітичних розрахунків 

та згідно результатів опрацювання планованих експериментів і побудови 

рівняння регресії для тривалості переднього фронту індикаторної діаграми tr 

зображено на рис. 4.14-4.16. 

 
Рисунок 4.14 – Залежність тривалості tr переднього фронту індикаторної 

діаграми від діаметра нижнього перепускного отвору dIIІ при dI=10 мм, Рвак=48 

кПа: 

             – експериментальна залежність вимірюваної  величини; 

             –   теоретична залежність 
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Рисунок 4.15 – Залежність тривалості tr переднього фронту індикаторної 

діаграми від діаметра верхнього перепускного отвору dI при dIІІ=10 мм, Рвак=48 

кПа: 

 

 

Рисунок 4.16 – Залежність тривалості tr переднього фронту індикаторної 

діаграми від тиску Рвак  при dIІІ= dІ=10 мм: 

 

Відповідні співвідношення для тривалості заднього фронту індикаторної 

діаграми tf зображено на рис. 4.17-4.19. 

             – експериментальна залежність вимірюваної  величини; 

             –   теоретична залежність 

             – експериментальна залежність вимірюваної  величини; 

             –   теоретична залежність 
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Рисунок 4.17 – Залежність тривалості tf заднього фронту індикаторної 

діаграми від діаметра верхнього перепускного отвору dІ при dIІІ =10 мм,  

Рвак=48 кПа: 

 

 

Рисунок 4.18 – Залежність тривалості tf заднього фронту індикаторної 

діаграми від діаметра нижнього перепускного отвору dIІІ при dІ=10 мм,  

Рвак=48 кПа: 

 

Відповідно до проведених досліджень та розрахунків можна стверджувати, 

що побудовані моделі (2.36, 2.49) підтверджують експериментальні 

дослідження, а отже на вибір параметрів пульсатора впливають отримані 

рівняння. 

             – експериментальна залежність вимірюваної  величини; 

             –   теоретична залежність 

             – експериментальна залежність вимірюваної  величини; 

             –   теоретична залежність 
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Рисунок 4.19 – Залежність тривалості tf заднього фронту індикаторної 

діаграми від тиску Рвак  при dIІІ= dІ=10 мм: 

 

З метою забезпечення тривалості заднього фронту tf  більше 0,09-0,1 с для 

ощадливого доїння діаметр нижнього перепускного отвору dIІІ варто виконати 

діаметром не більшим ніж 6–10 мм. Для забезпечення швидкого наростання 

переднього фронту індикаторної діаграми tr доцільно використати діаметр 

верхнього перепускного отвору dI з максимальним значенням 12–14 мм. Тоді як 

використання будь яких діаметрів із досліджуваного діапазону 6–14 мм 

значною мірою впливає на формування тривалості переднього фронту 

індикаторної діаграми tr, а dІІІ – на тривалість заднього фронту індикаторної 

діаграми tf. Так, тривалість переднього фронту змінюється в межах 0,07–0,18 с 

при Р=48 кПа, а заднього 0,07–0,17 с (при Dм = 30 мм). 

 

4.4 Результати проведення двофакторного планованого експерименту  

визначення залежності потужності N від діаметру каліброваного отвору dкв 

та вакуумметричного тиску Рвак 

 

Відповідно до розробленої методики було проведено планований 

двофакторний експеримент, мета якого полягала у визначенні залежності між 

споживаною потужністю електромагніта пульсатора та діаметра каліброваного 

             – експериментальна залежність вимірюваної  величини; 

             –   теоретична залежність 
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отвору dкв і значенням вакуумметричного тиску Рвак. Результати проведеного 

експерименту зображені в дод. Т. 

Шуканим рівнянням регресії був вираз (3.13):  

.2112

2

2221
2

1122110 xxbxbxbxbxbby 


    

Для даного експерименту факторами є:  x1 – діаметр каліброваного отвору 

dкв , а x2 – вакуумметричного тиску Рвак. У результаті проведених обчислень було 

досліджено експеримент на повторюваність за критерієм Кохрена. В основі 

перевірки є порівняння значення табличного критерію Gр із розрахованим Gт. 

Отже було знайдено при ступенях свободи f1=3-1=2 та  f2=9 та беручи рівень 

вагомості 0,05 розрахункове значення критерію рівне 0,3073, а табличне – 

0,4775. Отже, експеримент є повторюваний, а досліди зняті в достатній 

кількості. 

У результаті визначення кодованих коефіцієнтів при факторах рівняння 

регресії було отримано наступні значення: b0=3,670370; b1=0,384444;  

b11=-0,208889; b2=0,026667; b22=-0,064444; b12=-0,145000. 

Вагомість коефіцієнтів було визначено відповідно критерію Стьюдента (t-

критерій). Тобто для того, щоб коефіцієнт був вагомим необхідно, щоб 

розрахункове значення t-критерію  tір було більшим табличного значення tт для 

ступеня свободи f=9·(3-1) при заданій значимості 0,95. Табличне значення 

tт=2,101 було меншим для значень t-критеріїв коефіцієнтів окрім b2 та b22 для 

яких tір=0,86 та tір=2,08 відповідно. Як видно із дод. Т, не всі коефіцієнти є 

вагомими, а загальна кількість вагомих коефіцієнтів становить 4.  

Завдяки знайденим даним та враховуючи дійсні фактори експерименту та 

значимі розкодовані коефіцієнти  отримано уточнене рівняння регресії при 

умові dкв=0,3-0,5 мм та Рвак=44-52 кПа:  

вакквквкв
Pd,d,dN 181010410331110 26    (4.14) 

Графічне відображення рівняння регресії наведено на рис. 4.20. 

Для проведення дослідження адекватності використовувався критерій 

Фішера. Умова, згідно якої модель може бути адекватною вказана в 

запропонованій методиці (3.19). Ступені свободи для визначення табличного та 
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розрахункового значення критеріїв Фішера становитимуть: f1=5, f2=18. 

Отримане табличне значення критерію становить 2,77 [153], а розрахункове – 

0,64. Отже модель може бути адекватною, а рівняння регресії будемо 

використовувати як опис залежності потужності N від діаметра dкв та тиску Рвак. 

 

 Рисунок 4.20 – Залежність потужності електромагніту N від діаметра 

каліброваного отвору dкв та вакуумметричного тиску Рвак 

 

Також проведено визначення похибки для рівняння регресії що описує 

відповідну залежність. Обчислені значення абсолютних та відносних похибок 

занесено в додатку Т. Згідно отриманих даних відхилення експериментальних 

даних від теоретичного моделювання споживаної потужності становить  

0,39-0,83 Вт або 12,1-21,3 % при вакуумметричному тиску 48 кПа та діаметрі 

каліброваного отвору 0,3-0,5 мм. Найменше значення споживаної потужності 

буде при мінімальному діаметрі каліброваного отвору dкв=0,3 мм і становитиме 

3,29 Вт. 

Графік для залежності потужності електромагніту від діаметра 

каліброваного отвору для умови постійного вакуумметричного тиску 48 кПа 

(рис. 4.21) показує, що математична модель і модель, отримана в результаті 

опрацювання експериментальних даних, є узгодженими, а  значна різниця між 

теоретичною потужністю та фактичною може характеризувати недосконалість 
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конструкції пульсатора та недосконалість методики вимірювань споживаної 

потужності з використанням джерела живлення постійного струму Б5-44. 

 

Рисунок 4.21 – Залежність потужності електромагніту N від діаметра 

каліброваного отвору dкв: 

           – експериментальна залежність вимірюваної величини; 

           – теоретична залежність; 

           – уточнена теоретична модель (введено коефіцієнт пропорційності k) 

 

Введенням коефіцієнта пропорційності k=1,21 можна привести 

результати теоретичних досліджень до експериментально отриманої моделі, 

при цьому відносна похибка не перевищуватиме 5% у діапазоні зміни  

dкв =0,35–0,5 мм, сумістивши таким чином відповідний графік (пунктирна лінія 

на рис. 4.21). 

 

4.5 Висновки за розділом 

 

1. Експериментально визначено вплив діаметра нижнього перепускного 

отвору dІІІ, каліброваного отвору dка та діаметра мембрани Dм на тривалість 

часової затримки завершення руху клапанів при переході від такту стиску до 

такту ссання t12. Причому їх вплив незначний, а найбільше значення t12 

зменшується від 0,01 до 0,001 с при збільшенні dка  від 1 до 3 мм, що становить 

1,7 % від номінальної тривалості такту ссання. 
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2. Експериментально встановлено вплив діаметра верхнього 

перепускного отвору dІ, каліброваного отвору dкв та діаметра мембрани Dм на 

тривалість часової затримки завершення руху клапанів при переходів від такту 

ссання до такту стиску t45. Причому найбільше впливає діаметр каліброваного 

отвору оскільки t45 збільшується в межах 0,001-0,12 с при зменшенні  dкв від 2 

мм до 0,3 мм, що становить 20 % від номінальної тривалості такту ссання. 

3. Встановлено, що найбільший вплив на тривалість такту ссання tсс 

пневмоелектромагнітного пульсатора має діаметр каліброваного отвору  dкв та 

діаметр нижнього перепускного отвору dІІІ, а в меншій мірі –  вакуумметричний 

тиск Рвак. Так при збільшенні діаметра dкв у межах 0,3-0,5 мм відбувається 

зменшення тривалості такту ссання на 11,4%, а збільшення діаметра dІІІ в 

діапазоні 6-14 мм спричиняє зменшення такту ссання на 11,3 %. 

4. У результаті проведених планованих факторних експериментів та 

опрацювання отриманих даних виведено рівняння залежностей тривалості 

такту ссання від конструкційних та технологічних параметрів пульсатора, 

підтверджено достовірність теоретичних розрахунків та результатів 

експериментальних досліджень, причому похибка не перевищує 4,76 %. 

5. Експериментально встановлено, що зменшення діаметра верхнього 

перепускного отвору dІ та нижнього перепускного отвору dІІІ від 14 до 6 мм у 

значній мірі впливає на формування тривалості переднього tr та заднього tf 

фронту індикаторної діаграми відповідно. Так, тривалість переднього фронту 

зростає в межах 0,074-0,179 с при Р=48 кПа, (при dIII =10 мм, Dм = 30 мм), а 

заднього 0,072-0,171 с  (при dI =10 мм, Dм = 30 мм). 

6. Отримані результати теоретичних залежностей тривалості переднього і 

заднього фронту індикаторної діаграми, такту ссання, часових затримок 

завершення руху клапанів, потужності від конструкційних та технологічних 

параметрів дають наближені до експериментальних значення і можуть бути 

використані для проектування пневмоелектромагнітних пульсаторів доїльних 

апаратів.
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РОЗДІЛ 5 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МАШИННОГО ДОЇННЯ 

КОРІВ ДОЇЛЬНИМ АПАРАТОМ З ПНЕВМОЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ 

ПУЛЬСАТОРОМ ПОПАРНОЇ ДІЇ 

 

5.1 Мета і завдання виробничих досліджень 

 

Основною метою проведення виробничих випробувань було перевірка 

роботоздатності пневмоелектромагнітного пульсатора в умовах, наближених до 

виробничих, дослідження впливу пристрою на фізіологічні особливості корів та 

на ефективність машинного доїння, проведення порівняння економічних 

показників доїльного апарата обладнаного розробленим пульсатором та 

пульсатором АДУ – 1, що є одним із найпоширеніших у промисловому 

виробництві країни.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 

- дослідити вплив роботи пневмоелектромагнітного пульсатора на надої 

молока; 

- дослідити тривалість машинного доїння; 

- визначити залишок молока при ручному додоюванні; 

- оцінити ступінь впливу доїльного апарату, обладнаного пневмоелектро-

магнітним пульсатором на стан дійок вимені корови. 

 

5.2 Методика виробничих досліджень 

 

Для визначення ефективності машинного доїння проведене порівняння 

доїння доїльним апаратом, обладнаним розробленим пневмоелектромагнітним 

пульсатором в умовах, наближених до виробничих (рис. 5.1), та доїльним 

апаратом АДУ-1 в умовах ННДЦ Львівського НАУ. Технологічні параметри 

доїльних апаратів були однаковими як для АДУ-1 так і для обладнаного 

пневмоелектромагнітним пульсатором попарної дії: вакуумметричний тиск – 
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48-50 кПа; співвідношення тактів – 60:40 і 70:30; частота пульсацій – 1 Гц. 

 
Рисунок 5.1 – Процес доїння корови з використанням 

експериментального доїльного апарату 

 

Випробовування проводились на двох групах корів чисельністю 10 голів 

кожна. Групи формувались по продуктивності корів для забезпечення більшої 

достовірності даних. Таким чином підібрано 20 корів з продуктивністю 2700-

3500 кг/рік та добовими надоями 11-17 кг. Також було враховано вимоги згідно 

запропонованої методики [159]: жива вага, середньодобовий надій, стан вимені 

та дійок тощо. 

Створені таким чином дві групи якомога подібніших корів протягом 14 

днів доїлись за допомогою доїльного апарата АДУ – 1 та запропонованого з 

обов’язковим контролем розміру добового надою кожен день. При контрольних 

доїннях визначались основні показники процесу відповідно до методики РД 

10.25-1.87 "Випробування сільськогосподарської техніки. Установки доїльні 

для корів. Програма та методика випробувань". Кількість молока визначалась 

методом зважування на технічних вагах ВТНЕ/1-15H1. Стан дійок вимені 

визначався зовнішнім оглядом та тактильних відчуттів. 

 

5.3 Результати випробувань 

 

В результаті проведених випробувань встановлено, що в контрольній І-й 

групі, яка доїлась доїльним апаратом АДУ – 1 середньодобовий надій становив 
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13,8 кг, а в дослідній ІІ-й групі, що доїлась запропонованим доїльним апаратом, 

середньодобовий надій становив 14,7 кг (табл. 5.1).  

Також було встановлено, що протягом доїння в 3 корів у 7-ми випадках  

І-ї контрольної групи виявлено подразнення та надмірне почервоніння дійок 

вимені, при цьому в дослідній групі таких випадків не виявлено. 

Спостерігалось також агресивна або неспокійна поведінка тварин під час 

доїння контрольної групи серійним апаратом, особливо на початку доїння. Такі 

випадки спостерігались 19 разів. 

 

Таблиця 5.1 – Показники надою для корів І-ї та ІІ-ї групи 

 

Група (доїльний апарат) 

Характеристики процесу 

середньо-

добовий 

надій 

тривалість 

дослідження, 

днів 

кількість 

контрольних 

доїнь 

І-а (АДУ – 1) 13,80 14 140 

ІІ-а (доїльний апарат, 

обладнаний пнемоелектро-

магнітним пульсатором) 

14,66 14 140 

Абсолютне відхилення ІІ-ї 

групи від І-ї, кг 

0,9 0 0 

Відносне відхилення ІІ-ї групи 

від І-ї, % 

6,2 100 100 

 

Збільшення надоїв молока на 6,2 % пов’язане із ефективнішим 

виведенням молока із вимені, ощадливішим та комфортнішим для тварини 

доїнням, що видно із поведінки тварин під час процесу (дод. Х). 

Дані, щодо фізіологічних змін, поведінки та стану дійок вимені тварини  

для дослідної та контрольної групи акумульовані та проаналізовані (табл. 5.2). 

Як видно, корови контрольної групи під час доїння доїльним апаратом 

зазнавали негативного впливу значно частіше, ніж корови дослідної групи, які 

доїлись доїльним апаратом з пневмоелектромагнітним пульсатором попарної 

дії. 
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Таблиця 5.2 – Дані, щодо стану тварин, вимені та дійок при машинному 

доїнні для умов контрольної та дослідної групи 

Показник І-а група 

(контрольна) 

ІІ-а група 

(дослідна) 

Кількість 

контрольних доїнь 

Неспокійна чи подразлива 

поведінка під час доїння 
22 (15,7%) 7 (5,0%) 140 

Явно виражене 

почервоніння,  

збільшення,  

синюшність 

 

16 (11,4%) 

8 (5,7%) 

12 (8,6%) 

 

3 (2,1%) 

- 

1 (0,7%) 

140 

Деформовані основи та 

кінці дійок 
19 (13,6%) 2 (1,4%) 140 

  

Результати досліджень кількісних характеристик процесу машинного 

доїння (табл. 5.3) дають можливість визначити обґрунтованість використання 

доїльного апарату, обладнаного пневмоелектромагнітним пульсатором у 

порівнянні із АДУ – 1 та необхідні при подальшому визначенні економічної 

ефективності доїння.  

 

Таблиця 5.3 – Кількісні показники молоковіддачі за результатами 

виробничих випробувань 

Кількісний 

показник 

І контрольна 

група, доїння 

АДУ-1 

ІІ дослідна група, доїння за 

допомогою пнемоелектро-

магнітного пульсатора 

Кількість корів, гол 10 10 

Кількість спостережень 139 137 

Загальний надій молока, кг 7,23 7,46 

Надій молока за допомогою апарата, 

кг 

6,90±1,34 7,33±1,19 

Машинне додоювання, кг 0,22±0,04 0,10±0,03 

Ручне додоювання, кг 0,10±0,03 0,03±0,02 

Тривалість доїння апаратом, хв 4,07±1,40 3,69±1,08 

Тривалість машинного додоювання, с 9,4±5,2 7,5±4,6 

Інтенсивність молоковіддачі, кг/хв 1,70±0,25 1,99±0,41 

 

Як видно із результатів, наведених у табл. 5.3. надій молока при доїнні 

запропонованим пневмоелектромагнітним пульсатором збільшився на 0,43 кг 
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для разового доїння в порівнянні із серійним доїльним апаратом. При цьому 

незначно зменшилась тривалість машинного доїння – на 0,38 хв і збільшилась 

інтенсивність молоковіддачі – на 0,29 кг/хв. Ці дані свідчать про збільшення 

кількості виведеного молока з вимені корови, зростання швидкості виведення, а 

кількість залишкового молока у вимені корови при цьому зменшується із 4,6% 

до 1,8% при використанні доїння за допомогою доїльного апарата, обладнаного 

пневмоелектромагнітним пульсатором попарної дії. 

 

5.4 Економічна ефективність застосування пневмоелектромагнітного 

пульсатора попарної дії 

 

Проведені теоретичні та експериментальні дослідження 

пневмоелектромагнітного пульсатора вказують на те, що його використання у 

складі доїльного апарата забезпечить виконання технологічного процесу 

машинного доїння з сталою частотою пульсацій, яка не залежить від значення 

вакуумметричного тиску, з можливістю попарного незалежного доїння, зі 

змінним співвідношенням тактів для окремих пар дійок у процесі доїння, 

уникнення ударів дійкової гуми під час переходу від такту ссання до такту 

стиску. Ці основні переваги доїльного апарату дозволять підвищити 

ефективність використання доїльного апарату, обладнаного 

пневмоелектромагнітним пульсатором. 

Ефективність використання запропонованого обладнання можна оцінити 

за допомогою грошових витрат на виробництво молока. Собівартість молока, 

як основний економічний показник, включає в собі вартість витрат сировини, 

матеріалів, палива, електроенергії; перенесену вартість машин, будівель, 

споруд (амортизаційні відрахування); витрати на оплату праці; витрати по 

реалізації продукції; відрахування до фонду соціального страхування і 

соціального забезпечення [160]. В цілому річний економічний ефект 

складається із трьох складових частин: 

- ефект від зниження експлуатаційно-виробничих витрат; 
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- ефект від зменшення втрат молока через неякісне доїння; 

- ефект від покращення якості молока. 

Оскільки конкретних даних щодо покращення якості молока немає, 

економічний ефект будемо розраховувати по двох перших складових. 

За основу для порівняння було обрано доїльний апарат АДУ-1 та доїльна 

установка УДМ-100, що укомплектована даними апаратами. Вона була 

використана при виробничих випробуваннях. Пульсатор АДУ-1 вибраний для 

порівняння тому, що він або його аналоги є найпоширенішими на 

тваринницьких господарствах України, а їх серійне виробництво і забезпечення 

комплектуючими не припиняється.  

Визначення економічної ефективності проводилось із врахуванням 

відомих методик та загальноприйнятих формул [39, 160, 161].  

Так загальний річний економічний ефект визначається згідно виразу: 

дбпнппббр
Е)ВВ(EQПQПЕ      (5.1) 

де Пб, Пп – прямі експлуатаційні затрати на виробництво одиниці продукції для 

базового та пропонованого варіанту відповідно, грн/ц; 

Qб, Qп – річний надій молока від корів, що обслуговуються базовим та 

пропонованим доїльним апаратом, ц; 

Ен – нормативний галузевий коефіцієнт ефективності капіталовкладень 

(Ен=0,15); 

Вп, Вб – балансова вартість пропонованого та базового обладнання, грн; 

Ед – економія за рахунок додаткового надходження молока, грн. 

  93746514648040262244015004310128279208326 ,,,,,2,Е
р

 грн 

Прямі експлуатаційні затрати визначаються за формулою:  

QЕТАЗkП елр /)(      (5.2) 

де k – коефіцієнт врахування інших затрат, k=1,05; 

З – затрати на оплату праці, грн; 

А – амортизаційні відрахування, грн; 

Тр – відрахування на ремонт та технічне обслуговування, грн; 
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Еел  – вартість використаної електроенергії, грн;  

Q – річний надій молока від корів, ц. 

832629207724757173320051 ,/),,(,П
б


 
грн/ц, 

28273101427240395318673320051 ,/),,,(,П
п


 
грн/ц. 

Тут затрати на оплату праці визначатимуться так: 

TnmЗ 12         (5.3) 

де m – кількість доїльних установок, що обслуговують все поголів’я, m=1 шт;  

n – кількість операторів машинного доїння, що обслуговують доїльну 

установку, n=2 чол; 

T – розмір оплати праці одного оператора за рік (станом на 09.2014 середня 

заробітна плата становила 3055 грн), грн. 

7332030552112 
бп

ЗЗ  грн/ц. 

Амортизаційні відрахування обчислюються за формулою: 

В,А  1420  ,       (5.4) 

де В – вартість обладнання, грн. 

757140261420 ,,А
б

  грн, 

53186224401420 ,,А
п

  грн, 

Причому вартість обладнання рівна:  

мр kСВ   ,     (5.5) 

де Ср – ринкова вартість обладнання, грн; 

kм – коефіцієнт, що враховує вартість доставки та монтажу обладнання, 

kм=1,1. 

4026113660  ,В
б  грн, 

224401120400  ,В
п грн. 

Відрахування на ремонт та технічне обслуговування визначаються як 

певна частка від вартості обладнання: 

BTp  18,0 ,     (5.6) 

77244026180 ,,T
бp

  грн,
 

2403922440180 ,,T
пp

  грн. 
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Вартість електроенергії, що споживається базовим та пропонованим 

обладнанням визначається за формулою:  

ДЦtWEел  ,    (5.7) 

де W – потужність електродвигунів чи інших споживачів доїльної установки, 

кВт; 

t – тривалість роботи електрообладнання протягом доби, год; 

Ц – вартість 1 кВт електроенергії, грн/кВт·год (відповідно до постанови 

Національної комісії регулювання електроенергетики від 22 січня 2001 р. № 47, 

від 26 квітня 2012р. №524 та від 17 березня 2011 року № 344, для 

сільськогосподарських споживачів вартість електроенергії становить  93,46 

коп/кВт·год); 

Д –  кількість робочих днів у році, діб. 

4353659306720390 ,,,,E
ел

 грн. 

Тривалість роботи доїльної установки t визначається відповідно до 

кількості доїнь, продуктивності установки та параметрів обладнання: 

да

мд

n

tkN
t





60

,     (5.8) 

де N – поголів’я корів, гол; 

kд – кратність доїння, kд=2; 

tм – середня тривалість доїння однієї корови, хв; 

nда – кількість доїльних апаратів, nда=6. 

672
660

842100
,

,
t 




 год. 

Економічний ефект у результаті надходження додаткового молока 

визначається як добуток додаткового молока на його вартість: 

мбпзд
Ц)QQ(kЕ  ,    (5.9) 

де kз – постійний коефіцієнт зменшення результату при додаткових затратах на 

прибавочну продукцію, kз=0,75; 

Цм – закупівельна ціна молока, грн/ц (середню ціну для реалізації молока 
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сільськогосподарськими підприємствами взято із досліджень, так станом на 

09.2014 р. серенє значення становить 342,4 грн/ц). 

0846480434229200410175 ,,),3(,0Е
д

 грн. 

Строк окупності капітальних вкладень визначається згідно відношення: 

р

бп

Е

ВВ
Т


 ,     (5.11) 

50
437474

402622440
,

,
Т 




 
р. 

Результати проведених обчислень для базового технологічного процесу 

машинного доїння корів із використанням доїльної установки УДМ-100, 

обладнаної доїльними апаратами АДУ-1 та пропонованого варіанту доїльної 

установки із використанням пневмоелектромагнітних пульсаторів попарної дії 

[51] для дійного стада поголів’ям 100 корів систематизовано та наведено в 

таблиці 5.4. 

 

Таблиця 5.4 – Основні економічні показники машинного доїння  

(в цінах станом на 1.09.2014) 

Показник 
Од. 

виміру 

Варіант  

АДУ-1-

004 

Пневмоелектро-

магнітний пульсатор 

Річний надій молока (100 голів)  ц 2920,00 3101,04 

Оплата праці грн 73320,00 73320,00 

Амортизаційні відрахування грн 571,69 3186,48 

Відрахування на ремонт і ТО грн 724,68 4039,20 

Вартість електроенергії грн 0,00 35,48 

Прямі  експлуатаційні затрати  грн/ц 26,83 27,28 

Балансова вартість грн 4026,0 22440,0 

Додаткове надходження молока ц   181,0 

Економічний ефект від дод. 

надходження  молока  
грн  46491,1 

Прямі експлуатаційні затрати на 1 гол грн/гол 783,47 846,10 

Капітальні вкладення  грн/гол 40,26 224,40 

Річний економічний ефект на 1 гол грн/гол   374,66 

Річний економічний ефект на 1 ц грн/ц   12,08 

Річний економічний ефект грн   37465,9 
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Також слід враховувати, що при розрахунку економічного ефекту не було 

враховано додаткові надходження від зменшення кількості хворих тварин, 

оскільки використання пневмоелектромагнітного пульсатора є ощадливим, не 

враховано додаткові надходження від покращення стимулювання. Ці додаткові 

причини збільшення економічної ефективності потребують детального 

дослідження у виробничих умовах, тому мають лише теоретичний характер. 

Також збільшення ефективності від впровадження пневмоелектро-

магнітного пульсатора попарної дії можливе при використанні його в складі 

автоматизованого доїльного апарату [52], що представлений в дод. У та 

впровадження способу доїння зі стимуляцією [102], (дод. Ф). 

Використання пневмоелектромагнітного пульсатора попарної дії 

враховуючи лише точно відомі показники роботи обладнання дозволить 

отримати річний економічний ефект у розмірі 37465,9 грн, що в комплексі з 

іншими інноваціями дасть змогу вивести доїння на якісно новий рівень. 

 

5.5 Висновки за розділом 

 

1. Використання розробленого пневмоелектромагнітного пульсатора 

попарної дії у складі доїльного апарату забезпечує збільшення середньої 

інтенсивності виведення молока з вимені корови до 1,99 кг/хв, збільшення 

надоїв за рахунок покращення процесу виведення молока з вимені в порівнянні 

з контрольною групою на 6,2 %. 

2. Економічний ефект з розрахунку на 1 ц молока становить  12,08 грн 

завдяки підвищенню інтенсивності молоковіддачі, збільшенню 

середньодобового надою та повноти видоювання корів. 

3. Річний економічний ефект для тваринницької ферми з поголів’ям 100 

корів з використанням доїльного апарату з пневмоелектромагнітним 

пульсатором попарної дії буде становити 37465,9 грн (в цінах на 1.09.2014 р.). 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації виконано теоретичне узагальнення та представлено нове 

вирішення ситуаційної науково-практичної задачі підвищення ефективності 

машинного доїння корів шляхом обґрунтування параметрів пневмоелектро-

магнітного пульсатора попарної дії доїльного апарата.  

1. Встановлено, що для підвищення ефективності машинного доїння 

корів, зниження енергоспоживання та забезпечення повноти виведення молока 

окремо з передніх і задніх чвертей вимені доцільно застосувати в доїльному 

апараті пневмоелектромагнітний пульсатор попарної дії з керуючою камерою, 

що забезпечує чергування тактів роботи при незначних затратах енергії. 

2. Встановлено закономірності часових характеристик тактів роботи 

пульсатора, у результаті чого отримано теоретичні залежності (2.24, 2.26, 2.27, 

2.36, 2.41, 2.43, 2.44, 2.49), які описують взаємозв’язок тривалості перехідних 

процесів у камерах змінного вакуумметричного тиску залежно від 

конструкційно-технологічних параметрів пневмоелектромагнітного пульсатора 

попарної дії за умови забезпечення регулювання часових характеристик такту 

ссання і такту стиску шляхом зміни алгоритму керування. 

3. Для покращання стійкості пульсатора під час такту стиску та усунення 

впливу коливань вакуумметричного тиску діаметр мембрани Dm повинен 

становити 22–24 мм, а діаметр верхнього перепускного отвору dI – 12–14 мм. 

4. За умови забезпечення мінімального енергоспоживання в межах  

3,48–3,88 Вт та дотримання часових характеристик роботи пневмоелектро-

магнітного пульсатора попарної дії діаметр каліброваного отвору при 

вакуумметричному тиску 48 кПа повинен становити 0,4–0,5 мм. 

5. При вакуумметричному тиску 48 кПа тривалість переднього фронту 

індикаторної діаграми зростає в межах 0,074–0,108 с при зменшенні діаметра 

верхнього перепускного отвору в межах 10–14 мм, а заднього фронту – у межах 

0,101–0,171 с при зменшенні діаметра нижнього перепускного отвору від 10 до 

6 мм. 
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6. Для забезпечення часових характеристик режиму пульсації 

пневмоелектромагнітного пульсатора попарної дії з частотою 1 Гц та 

співвідношенням між тактами ссання:стиск від 60:40 до 70:30 при 

вакуумметричному тиску 48–50 кПа, діаметр нижнього перепускного отвору  

dIII повинен становити 6–8 мм, діаметр верхнього перепускного отвору  

dI – 12-14 мм, діаметр каліброваного отвору dка для з’єднання керуючої камери 

з атмосферою – 2-3 мм, діаметр каліброваного отвору dкв для з'єднання з 

вакуумметричним тиском – 0,4–0,5 мм.  

7. Розрахунковий річний економічний ефект від провадження 

пневмоелектромагнітного пульсатора попарної дії у складі автоматизованого 

доїльного апарата для умов тваринницької ферми з поголів’ям 100 дійних корів 

становить 37465,9 грн завдяки збільшенню інтенсивності молоковіддачі на  

0,29 кг/хв, при цьому середньодобовий надій від корови зросте на 6,2 %. 
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Додаток А 

Технічні характеристики доїльних апаратів 

 

Таблиця А.1 – Технічні характеристики доїльних апаратів, що 

використовуються на молочних фермах України 
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“ Волга ” 3 тактний 50-51 0,51-0,52 60-65 10 25-30 60±5 

ДА-2М 2 тактний 49 0,50 66 34 -- 80±5 

АДУ-1.02 2 тактний 47 0,48 66 34 -- 67±5 

АДУ-1.09 2 тактний 48 0,49 60-65 40-35 -- 66±6 

АДУ-1.03 3 тактний 45 0,46 66 10 24 65±5 

ДА-Ф-50 2 тактний 48 0,49 60-65 40-35 -- 60±6 

ДА-Ф-70 2 тактний 48 0,49 60 40 -- 60±1 
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-- 60±1 
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Додаток Б  

Огляд конструкцій електромагнітних пульсаторів 

 

 
Рисунок Б.1 –  Схема електромагнітного пульсатора для попарного 

доїння: 1 – електромагніт; 2 – кожух; 3 – металева гільза; 4 – прокладка;  

5 – патрубок; 6 – пробка; 7 – стержень; 8 і 9 – патрубки пульсуючого 

вакуумметричного тиску. 

 

 
Рисунок Б.2 – Схема електромагнітного пульсатора, розміщеного на 

кришці доїльного відра: 1 – електромагніт; 2, 4, 7 – камери; 3 – підставка;  

5, 10 – патрубки; 6 – кришка відра; 8 – отвір; 9 – зворотній клапан;  

11 – пластина; 12 – контакт; 13 – канал. 
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Продовження додатку Б 

 
Рисунок Б.3 – Електромагнітний пульсатор доїльного апарата: 1 – корпус; 

2 – патрубок підведення вакуумметричного тиску; 3 – вихідний патрубок;  

4 – канал подачі атмосферного тиску; 5 – камера постійного вакуумметричного 

тиску; 6 – камера змінного вакуумметричного тиску; 7 – клапан; 8 – шток;  

9 – ущільнювач; 10 – пружина; 11 – кільце; 12, 13, 14, 15 – якір; 16 – статор; 17, 

18 – обмотка статора; 19, 20, 21 – електроконтакти. 

 
Рисунок Б.4 – Електромагнітний пульсатор: 1 – корпус; 2 – патрубки 

постійного вакууму; 3 – прокладка; 4 – вставка; 5 – камера змінного вакууму;  

6 – патрубки змінного вакууму; 7 – вертикальний отвір; 8 – стержень;  

9 – кільцеві канавки; 10 – отвори з’єднання з атмосферою; 11 – мембрани;  

12 – стержні клапанів; 13 – гумові клапани; 14 – кришка; 15 – керовані камери; 

16 – плоскі прогумовані клапани; 17 – канали постійного вакууму; 18 – канали 

змінного вакууму; 19 – електромагніт; 20 – канали атмосферного повітря;  

21 – виводи електромагнітів. 
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Рисунок Б.5 –  Схема електромагнітного пульсатора, розробленого Sicuri 

R. та Nicolini G: 12 – центральний штуцер; 14.1, 14.2 – мембранні клапани; 16.1, 

16.2 – клапани; 18.1, 18.2 – елементи клапанів; 20 – шток; 24.1, 24.2 – кільцеве 

сідло; 25.1, 25.2 – камера; 26 – діафрагма; 28 – камера атмосферного повітря; 

30.1, 30.2 – кільце; 32 – еластичний виступ. 

 
Рисунок Б.6 – Мембранний клапан: 10 – корпус; 11 – корпус клапана;  

12 – шток; 14 – мембрана; 16 – нижній клапан; 18 – ущільнювач; 20 – отвір 

підведення атмосферного тиску; 22 – керуюча камера; 24 – перепускний отвір; 

25 – важільний клапан; 26 – плече важеля; 28 – корпус магніту; 29 – скоба;  

30 – тримач; 31 – верхній магніт; 32 – електромагніт; 33 – нижній магніт;  

34 – контакти; 46 – сідло клапана; 48 – отвір підведення атмосфери; 50 – робоча 

камера; 52 – вихідний патрубок; 54 – камера атмосферного тиску;  

58 – ущільнююче кільце. 
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Рисунок Б.7 – Керований електромагнітний клапан: 1 – корпус;  

2 – мембрана; 3 – шток; 4 – камера постійного вакуумметричного тиску;  

5 – робоча камера; 6 – вихідний патрубок; 7 - камера атмосферного тиску;  

8 – отвір підведення атмосферного тиску; 9 – тарілка; 10 – перепускний канал; 

11 – канал постійного вакуумметричного тиску; 12 – сідло клапана; 13 – клапан; 

14 – шток; 15 – електромагніт; 16, 17 – клеми живлення. 

 

Рисунок Б.8 – Електромагнітний пульсатор доїльного апарату: 1 – корпус; 

2 – пластина; 3 – вихідний патрубок; 4 – мембрана; 5 – шток; 6, 7 – клапан;  

8 – фільтр; 9 – корпус фільтра; 10 – електромагніт; 11 – якір-клапан;  

12 – прокладка; 13 – кришка; 14 – сідло клапана; 15, 16 – отвір з'єднання 

робочої камери з камерою атмосферного тиску та вакуумметричного тиску 

відповідно. 



167 

 

Додаток В 

Характеристики електромагнітних пульсаторів закордонного 

виробництва, що виготовляються станом на 2013 р. 

 

Таблиця В.1 – Характеристики електромагнітних пульсаторів 

№ 

п/п 
Тип 

Марка/ 

виробник 

Зовнішній 

вигляд 

Основні  

технічні 

характеристики 

Прим. 

1 2 3 4 5 6 

1 Електро-

магнітний, 

попарної 

дії  

EP2090, 

DeLaval 

 

- частота 

пульсацій – 60 

імп/хв 

 (50 імп/хв
 

для 

DuoVac); 

- співвідношення 

тактів – 65/35, 

70/30, 60/40; 

- вхідна напруга   

- 12В; 

- вага – 280 г; 

- розміри – 

80x65x110 мм. 

 

 

 

2 Електро-

магнітний, 

попарної 

дії 

EP100, 

DeLaval 

 

- частота 

пульсацій – 60 

імп/хв; 

- співвідношення 

тактів – 65/35, 

70/30, 60/40; 

- вхідна напруга - 

12В; 

- енергоспожи-

вань – 5 Вт; 

- розміри –  

80x65x110 мм. 
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Продовження таблиці В.1 

1 2 3 4 5 6 

3 Електро-

магнітний, 

Одно-

часної 

або 

попарної 

дії в 

залежнос-

ті від 

виконання 

AutoPuls 

Apex P, 

GEA Farm 

Techno-

logies 

(Westfalia 

Surge) 

 

 

- частота 

пульсацій – 60 

іпм/хв; 

- вхідна напруга - 

12В; 

- регульована фаза 

с – 3%; 

-  робочий 

вакуумметричний 

тиск 44 кПа. 

М
о

д
и

ф
ік

ац
ії

: 
A

u
to

P
u

ls
 A

p
ex

 Z
 

A
u
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P

u
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p
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4 Електрома

гнітний, 

попарної 

дії 

UNIPULS 

Electronic, 

SAC 

 

 
 

- частота 

пульсацій – 50/60 

імп/хв (в 

залежності від 

конфігурації); 

- робочий 

вакуумметричний 

тиск 36-42 кПа; 

- вага – 0,32 кг. 
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о
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р
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5 Електрома

гнітний, 

одночасно

ї чи 

попарної 

дії 

Lectron TL 

Gascoigne-

Melotte 

 

 

- Напруга 

живлення – 12±1 

В; 

- Струм 

живлення – 0,5 А; 

- Робочий тиск – 

  36-50 кПа; 

- Частота 

пульсацій – 

 регульована; 

- Співвідношення 

тактів – 

регульоване; 

- Розміри – 

80х60х113 мм 

- Вага – 0,57 кг 
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1 2 3 4 5 6 

6 Електрома

гнітний, 

попарної 

дії 

LE30, 

InterPuls 

 

- Напруга жив-

лення – 12/24 В; 

- Струм живлення 

 0,26/0,13 А; 

- Робочий тиск – 

  36-50 кПа; 

- Частота 

пульсацій – 

 регульована; 

- Співвідношення 

тактів – адаптивне; 

- Вага - 0,4 кг 
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Додаток Г 

Результати теоретичних досліджень енергоспоживання пульсатора 

 

 

 

Рисунок Г.1 – Залежність потужності електромагніту від 

вакуумметричного тиску Р та діаметру каліброваного отвору dкв 
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Додаток Д 

 

П
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Додаток Е 
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Додаток Ж 

Програмно-апаратне забезпечення блока керування пневмоелектромагнітним 

пульсатором попарної дії 

Основна підпрограма управляння електромагнітним пульсатором 

#include <tiny2313.h>   

#include <delay.h>   

#define on(x) (PORTA|=1<<(x-1)) 

#define off(x) (PORTA&=~(1<<(x-1))) 

#define clock 1000000  

#define N 64 //  

eeprom unsigned int param[4]={15624, 4687, 4687, 2}; // if need 

eeprom unsigned char r_param[4]={60, 30, 30, 0}; //or  {50, 50, 50, 0} 

unsigned int period, ssanna1, ssanna2; 

unsigned char n, t1, t2, zsyv; 

const unsigned char number [10]={0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F}; // 

unsigned char hundr, ten, one, temp=0; 

void real_param (unsigned char a, unsigned char b, unsigned char c, unsigned char d ) { 

         n=a;// r_param[0];  

        t1=b;//r_param[1]; 

        t2=c;//r_param[2]; 

        zsyv=d;//r_param[3];        } 

      interrupt [EXT_INT0] void int0(void)        { 

delay_ms(100); 

   if ((PIND&3)==3) { // if don't push 12 

         temp=0x08; // out freq. 

         if (n<=120) {  t1=r_param[1]; 

            t2=r_param[2]; 

            n+=1;  

            period=(46872/n);//(46872/n)*20; 

            period*=20;   

            param[0]=period; 

            ssanna1=period/100;//(t1*period)/100 

            ssanna1*=t1; 

            param[1]=ssanna1; 

            ssanna2=period/100;//(t2*period)/100 

            ssanna2*=t2; 

            param[2]=ssanna2; 

            ICR1=period; 

            OCR1A=ssanna1;   

            OCR1B=ssanna2;  

            r_param[0]=n; } //  }      

else  if ((PIND&3)==2) { temp=0x04; // 

              t1=r_param[1]; 

         if (t1<=90) {            t1+=1; 

            period=param[0];  

ssanna1=period/100; 

            ssanna1*=t1; 

            param[1]=ssanna1;  

            r_param[1]=t1; }}//  
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Продовження додатку Ж 
     else if ((PIND&3)==1)  {//    

          temp=0x02; //  

          t2=r_param[2]; 

                 if (t2<=90) { 

                 t2+=1; 

                 period=param[0]; 

                 ssanna2=period/100; 

                 ssanna2*=t2; 

                 param[2]=ssanna2;  

                 r_param[2]=t2;  }        }   

        else   {   //  if push 12 _zsyv 

        temp=0x01; // out zsyv 

        zsyv=r_param[3]; 

        if (zsyv<9) 

        {zsyv+=1; 

        param[3]=zsyv; 

        r_param[3]=zsyv; }//  reboot zsyv 

        } 

while ((PIND&0x0F)!=0x0F) { } 

}   

interrupt [EXT_INT1] void int1(void) { 

delay_ms(100); 

    switch (PIND&3) {            

       case 3:  

            {temp=0x08; // out freq. 

         if (n>=20) { 

            real_param(r_param[0], r_param[1], r_param[2], r_param[3]); 

            n-=1;  

            period=(46872/n);//(46872/n)*20; 

            period*=20;   

            param[0]=period; 

            ssanna1=period/100;//(t1*period)/100 

            ssanna1*=t1; 

            param[1]=ssanna1; 

            ssanna2=period/100;//(t2*period)/100 

            ssanna2*=t2; 

            param[2]=ssanna2; 

            ICR1=period;  

            OCR1A=ssanna1;  

            OCR1B=ssanna2;  

            r_param[0]=n; } 

            }; break; //   

        case 2: { 

             temp=0x04; //  

            t1=r_param[1]; 

         if (t1>=10) 

            { t1-=1; 

            period=param[0]; 

            ssanna1=(t1*period)/100; 

            param[1]=ssanna1;  

            r_param[1]=t1; }  
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             }; break; 

          case 1: { 

          temp=0x02; //  

          t2=r_param[2]; 

                 if (t2>=10) { 

                 t2-=1; 

                 period=param[0]; 

                 ssanna2=(t2*period)/100; 

                 param[2]=ssanna2;  

                 r_param[2]=t2;}; 

                 }; break; 

             case 0: { 

             temp=0x01; //  

           zsyv=r_param[3]; 

        if (zsyv>0) 

        {zsyv-=1; 

        param[3]=zsyv; 

        r_param[3]=zsyv; };//   

        }; break; 

       } 

       while ((PIND&0x0F)!=0x0F) { }  }  

interrupt [TIM0_COMPA] void timer0_compa(void) { 

TCCR0B=0x00;// turn off timer 0  

zsyv-=1; 

if (zsyv>0) 

TCCR0B=0x04;  

else 

  {if (PINA.1==0) 

  on(2); 

  else 

  off(2); }} 

interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf(void) { 

off(1);    

zsyv=param[3]; 

if (zsyv>0) 

TCCR0B=0x04;  // start timer (0,1с) 

else off(2); } 

interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa(void) { 

on(1); } 

interrupt [TIM1_COMPB] void timer1_compb(void) { 

zsyv=param[3]; 

if (zsyv>0) 

TCCR0B=0x04; // запуск таймера (о,1с) 

else on(2); } 

void num (unsigned char i) {  

 hundr=0;  

  while (i>=100) {i-=100; hundr++;} 

  ten=0; 

  while (i>=10) {i-=10; ten++;} 

  one=i; } 

   void main(void) { 
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period=param[0]; 

ssanna1=param[1]; 

ssanna2=param[2];  

TCCR1A=0x02; 

TCCR1B=0x1B;  

PORTA=0x03; //  

DDRA=0x03; 

DDRB=0xFF; 

DDRD=0x70; 

PORTD=0x0F;  

TCCR0A=0x02; 

OCR0A=194; //  

ICR1=period;    

OCR1A=ssanna1; 

OCR1B=ssanna2; 

GIMSK=0xC0; 

EIFR=0xC0; 

 TIMSK=0xE1; 

ACSR=0x80; 

#asm("sei") 

temp=1; 

while (1) { 

  if ((temp&0x0F)!=0) { 

real_param(r_param[0], r_param[1], r_param[2], r_param[3]); 

 if ((temp&0x0F)==0x08) num (n); 

  else if ((temp&0x0F)==0x04)  

  {num (t1); 

  hundr=1; } 

    else if ((temp&0x0F)==0x02)  

    {num (t2); 

    hundr=2; } 

      else  

        {hundr=0; 

        ten=0; 

        one=zsyv; } 

  temp=0; } 

PORTD|=0x40; 

 PORTB=number[hundr]; 

 delay_ms(4); 

  PORTB=0; 

 PORTD&=0x0F; 

 PORTD|=0x20; 

 PORTB=number[ten]; 

delay_ms(4); 

PORTB=0; 

 PORTD&=0x0F; 

PORTD|=0x10; 

 PORTB=number[one]; 

 delay_ms(4); 

PORTB=0; 

PORTD&=0x0F; }} 
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Продовження додатку Ж 

 

 
 

Рисунок Ж.1 – Принципова електрична схема блока керування роботою 

пневмоелектромагнітного пульсатора 
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Продовження додатку Ж 

 

 
Рисунок Ж.2 – Алгоритм роботи блока керування 

пневмоелектромагнітним пульсатором попарної дії з ручним введенням 

заданих технологічних параметрів доїння 
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Додаток И 

Результати тарування 

 

Таблиця И.1 – Результати тарування тензометричного вимірювального 

перетворювача, розташованого у вихідному патрубку №1 пульсатора 

Вакуумметричний 

тиск, кПа 

Напруга з тензометричного ВП, В Середнє 

значення, В Замір №1 Замір №2 Замір №3 

0 0,002 0,002 0,008 0,004 

1 0,033 0,039 0,033 0,035 

2 0,070 0,088 0,078 0,079 

3 0,115 0,118 0,127 0,120 

4 0,139 0,143 0,145 0,142 

5 0,175 0,174 0,179 0,176 

6 0,226 0,235 0,242 0,234 

7 0,259 0,259 0,268 0,262 

8 0,315 0,329 0,313 0,319 

9 0,332 0,334 0,340 0,335 

10 0,368 0,379 0,366 0,371 

11 0,407 0,419 0,414 0,413 

12 0,448 0,459 0,443 0,450 

13 0,489 0,488 0,495 0,491 

14 0,514 0,519 0,513 0,515 

15 0,548 0,555 0,571 0,558 

16 0,576 0,584 0,581 0,580 

17 0,611 0,611 0,618 0,613 

18 0,646 0,644 0,650 0,647 

19 0,687 0,700 0,683 0,690 

20 0,708 0,720 0,720 0,716 

21 0,722 0,720 0,728 0,723 

22 0,750 0,767 0,762 0,760 

23 0,776 0,787 0,783 0,782 

24 0,828 0,828 0,837 0,831 

25 0,849 0,861 0,858 0,856 

26 0,884 0,887 0,896 0,889 

27 0,897 0,898 0,905 0,900 

28 0,928 0,934 0,927 0,930 

29 0,962 0,962 0,971 0,965 

30 0,977 0,979 0,987 0,981 

31 0,983 0,992 0,992 0,989 

32 1,019 1,021 1,023 1,021 

33 1,029 1,027 1,033 1,030 

34 1,057 1,058 1,065 1,060 

35 1,078 1,078 1,087 1,081 
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Продовження додатку И 

Продовження таблиці И.1 

 

Вакуумметричний 

тиск, кПа 

Напруга з тензометричного ВП, В Середнє 

значення, В Замір №1 Замір №2 Замір №3 

36 1,106 1,109 1,119 1,111 

37 1,118 1,119 1,126 1,121 

38 1,141 1,147 1,144 1,144 

39 1,154 1,160 1,173 1,162 

40 1,184 1,190 1,184 1,186 

41 1,196 1,196 1,202 1,198 

42 1,213 1,217 1,229 1,220 

43 1,229 1,241 1,245 1,239 

44 1,238 1,242 1,243 1,241 

45 1,258 1,263 1,274 1,265 

46 1,272 1,280 1,283 1,278 

47 1,277 1,287 1,276 1,280 

48 1,290 1,302 1,305 1,299 

49 1,300 1,305 1,301 1,302 

50 1,310 1,309 1,314 1,311 

51 1,329 1,330 1,337 1,332 

52 1,331 1,333 1,334 1,333 

53 1,337 1,347 1,345 1,343 

54 1,354 1,369 1,363 1,362 

55 1,357 1,364 1,371 1,364 
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Таблиця И.2 – Результати тарування тензометричного вимірювального 

перетворювача, розташованого у вихідному патрубку №2 пульсатора 

Вакуумметричний 

тиск, кПа 

Напруга з тензометричного ВП, В Середнє 

значення, В Замір №1 Замір №2 Замір №3 

0 -0,003 0,007 -0,005 -0,001 

1 0,006 0,006 0,015 0,009 

2 0,015 0,022 0,035 0,024 

3 0,093 0,094 0,105 0,097 

4 0,119 0,130 0,117 0,122 

5 0,154 0,157 0,166 0,159 

6 0,180 0,181 0,190 0,184 

7 0,222 0,236 0,230 0,229 

8 0,245 0,250 0,261 0,252 

9 0,271 0,270 0,279 0,273 

10 0,314 0,317 0,327 0,319 

11 0,343 0,343 0,351 0,346 

12 0,369 0,376 0,374 0,373 

13 0,401 0,417 0,412 0,410 

14 0,436 0,444 0,444 0,441 

15 0,453 0,460 0,456 0,457 

16 0,506 0,503 0,511 0,507 

17 0,518 0,523 0,535 0,525 

18 0,532 0,537 0,552 0,540 

19 0,574 0,581 0,584 0,580 

20 0,587 0,590 0,603 0,593 

21 0,639 0,642 0,645 0,642 

22 0,665 0,666 0,672 0,668 

23 0,702 0,706 0,704 0,704 

24 0,729 0,728 0,732 0,730 

25 0,737 0,735 0,742 0,738 

26 0,755 0,754 0,761 0,757 

27 0,797 0,808 0,792 0,799 

28 0,828 0,842 0,829 0,833 

29 0,845 0,852 0,867 0,855 

30 0,879 0,876 0,883 0,880 

31 0,895 0,906 0,907 0,903 

32 0,917 0,917 0,925 0,920 

33 0,933 0,936 0,934 0,934 

34 0,968 0,971 0,973 0,971 

35 0,978 0,984 0,980 0,981 
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Продовження додатку И 

Продовження таблиці И.2 

 

Вакуумметричний 

тиск, кПа 

Напруга з тензометричного ВП, В Середнє 

значення, В Замір №1 Замір №2 Замір №3 

36 0,984 0,998 0,995 0,993 

37 1,017 1,022 1,036 1,025 

38 1,030 1,034 1,043 1,036 

39 1,054 1,060 1,055 1,056 

40 1,074 1,078 1,089 1,080 

41 1,081 1,087 1,099 1,089 

42 1,115 1,114 1,122 1,117 

43 1,125 1,125 1,132 1,127 

44 1,140 1,140 1,149 1,143 

45 1,155 1,158 1,169 1,161 

46 1,172 1,172 1,179 1,174 

47 1,178 1,177 1,186 1,180 

48 1,197 1,208 1,194 1,199 

49 1,218 1,218 1,225 1,220 

50 1,224 1,225 1,233 1,227 

51 1,234 1,237 1,238 1,236 

52 1,246 1,256 1,241 1,248 

53 1,256 1,264 1,257 1,259 

54 1,268 1,273 1,287 1,276 

55 1,284 1,292 1,286 1,287 
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Продовження додатку И 

 

Таблиця И.3 – Результати тарування тензометричного вимірювального 

перетворювача, розташованого у міжстінковій камері доїльного стакану 

Вакуумметричний 

тиск, кПа 

Напруга з тензометричного ВП, В Середнє 

значення, В Замір №1 Замір №2 Замір №3 

0 -0,003 -0,002 0,005 0,000 

1 -0,001 0,010 -0,006 0,001 

2 0,030 0,037 0,034 0,034 

3 0,037 0,042 0,038 0,039 

4 0,055 0,068 0,052 0,058 

5 0,078 0,078 0,086 0,081 

6 0,108 0,107 0,114 0,110 

7 0,128 0,134 0,146 0,136 

8 0,157 0,161 0,171 0,163 

9 0,162 0,172 0,158 0,164 

10 0,178 0,181 0,181 0,180 

11 0,199 0,200 0,207 0,202 

12 0,211 0,218 0,232 0,220 

13 0,237 0,247 0,243 0,242 

14 0,263 0,263 0,272 0,266 

15 0,275 0,281 0,294 0,283 

16 0,290 0,290 0,299 0,293 

17 0,316 0,331 0,321 0,322 

18 0,337 0,337 0,344 0,339 

19 0,342 0,341 0,349 0,344 

20 0,358 0,370 0,354 0,361 

21 0,397 0,398 0,404 0,400 

22 0,405 0,404 0,412 0,407 

23 0,415 0,426 0,411 0,418 

24 0,438 0,439 0,445 0,440 

25 0,466 0,476 0,468 0,470 

26 0,478 0,485 0,497 0,486 

27 0,490 0,500 0,499 0,496 

28 0,503 0,514 0,496 0,505 

29 0,540 0,550 0,538 0,543 

30 0,554 0,553 0,558 0,555 

31 0,554 0,561 0,574 0,563 

32 0,577 0,583 0,580 0,580 

33 0,598 0,606 0,600 0,601 

34 0,603 0,609 0,612 0,608 

35 0,621 0,626 0,638 0,629 
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Продовження додатку И 

Продовження таблиці И.3 

 

 

 

Вакуумметричний 

тиск, кПа 

Напруга з тензометричного ВП, В Середнє 

значення, В Замір №1 Замір №2 Замір №3 

36 0,633 0,647 0,637 0,639 

37 0,657 0,664 0,654 0,658 

38 0,679 0,691 0,673 0,681 

39 0,688 0,687 0,695 0,690 

40 0,707 0,705 0,713 0,708 

41 0,709 0,713 0,724 0,716 

42 0,729 0,734 0,731 0,731 

43 0,739 0,745 0,741 0,742 

44 0,753 0,758 0,769 0,760 

45 0,778 0,778 0,786 0,781 

46 0,793 0,793 0,800 0,795 

47 0,799 0,799 0,808 0,802 

48 0,811 0,812 0,821 0,815 

49 0,826 0,831 0,842 0,833 

50 0,845 0,851 0,840 0,845 

51 0,856 0,869 0,866 0,864 

52 0,874 0,874 0,884 0,877 

53 0,903 0,903 0,909 0,905 

54 0,915 0,915 0,924 0,918 

55 0,924 0,925 0,932 0,927 
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Додаток К 

Індикаторні діаграми роботи пульсатора 

 

 
а) 

 
б) 

 

 Рисунок К.1 – Індикаторні діаграми роботи електромагнітного 

пульстаора попарної дії: а) при Рвак=44 кПа, dкв=0,5мм, dІ =10 мм, dІІІ =14 мм;  

б) при Рвак=48 кПа, dкв=0,5мм, dІ =6 мм, dІІІ =14 мм;  

tст tсс 

tст tсс 
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Додаток Л 

Програма визначення часових характеристик роботи пульсатора на основі 

експериментально отриманих діаграм 

unit Unit1; 

 

interface 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls; 

 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    Memo1: TMemo; 

    Memo2: TMemo; 

    Memo3: TMemo; 

    Memo4: TMemo; 

    Button1: TButton; 

    Edit1: TEdit; 

    Label1: TLabel; 

    Label2: TLabel; 

    Label3: TLabel; 

    Label4: TLabel; 

    Label5: TLabel; 

    Button2: TButton; 

    Memo5: TMemo; 

    Memo6: TMemo; 

    Memo7: TMemo; 

    Memo8: TMemo; 

    Label6: TLabel; 

    Label7: TLabel; 

    Label8: TLabel; 

    Label9: TLabel; 

    Label10: TLabel; 

    Label11: TLabel; 

    Edit2: TEdit; 

    Edit3: TEdit; 

    Edit4: TEdit; 

    Edit5: TEdit; 

    Label12: TLabel; 

    Label13: TLabel; 

    Label14: TLabel; 

    Label15: TLabel; 

    Label16: TLabel; 

    Label17: TLabel; 

    Edit6: TEdit; 

    Edit7: TEdit; 

    Edit8: TEdit; 

    Edit9: TEdit; 
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Продовження додатку Л 
    Label18: TLabel; 

    Edit10: TEdit; 

    Label19: TLabel; 

    Memo9: TMemo; 

    Memo10: TMemo; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure FormCreate(Sender: TObject); 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

var 

  Form1: TForm1; 

implementation 

{$R *.dfm} 

  var a, b, c, d, x, y ,w: real; 

 max,min,risn,risn2, dop, x1,x2: real; 

    n1,n2, n: integer; 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

label 

m1,m2; 

begin 

memo4.Lines.Clear; 

n1:= memo1.Lines.Count; 

n:=0; 

 a:= strtofloat(edit6.Text); 

  b:= strtofloat(edit7.Text); 

  c:= strtofloat(edit8.Text); 

  d:= strtofloat(edit9.Text); 

  m1: 

  x:=strtofloat(memo1.Lines[n]); 

   y:= a + (b*x) + (c*(x*x)) + (d*(x*(x*x))); 

   memo4.Lines.Add(floattostr(y)) ; 

   n:=n+1; 

   if n<n1 then goto m1; 

end; 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

memo1.lines.clear; 

memo4.lines.clear; 

end; 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

label zz1,zz2,zz3,kin; 

begin 

w:=strtofloat(edit1.Text); 

dop:= strtofloat(edit10.Text); 
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Продовження додатку Л 
 

 // max & min 

memo5.Lines.Clear; 

memo6.Lines.Clear; 

memo9.Lines.Clear; 

memo2.Lines.clear; 

memo3.Lines.Clear; 

memo7.lines.Clear; 

memo8.Lines.Clear; 

 x1:=0; 

 x2:=0; 

n:=memo4.lines.count; 

  n1:=0; 

  max:=0; 

  min:=60;     /// 

  repeat       //   max 

       if strtofloat(memo4.Lines[n1])>max then 

         begin 

           max:=strtofloat(memo4.lines[n1]); 

           n1:=n1+1; 

         end 

         else n1:=n1+1; 

   until n1=n; 

n1:=0; 

min:=60; 

    repeat    //min 

       if strtofloat(memo4.Lines[n1])<=min then 

         begin 

          min:=strtofloat(memo4.lines[n1]); 

          n1:=n1+1; 

         end 

         else n1:=n1+1; 

    until n1=n-1; 

   memo10.lines.Add(floattostr(max-w)); 

   memo10.lines.Add(floattostr(min+w));  //goriz 

    n1:=0; 

    repeat    //вирахування точок переходу через нижню горизонталь вверх 

        if strtofloat(memo4.Lines[n1])< min+w then 

          begin 

             if strtofloat(memo4.Lines[n1+1])>min+w then 

                begin 

                x1:=n1+(((min+w)-strtofloat(memo4.Lines[n1]))/(strtofloat(memo4.lines[n1+1]) - 

strtofloat(memo4.lines[n1]))); 

                   memo2.Lines.add(floattostr(x1));  

                   n1:=n1+1; 

                end 

               else n1:=n1+1; 

         end 
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         else n1:=n1+1;  

    until n1=n-1; 

   n1:=0; 

    repeat    / 

        if strtofloat(memo4.Lines[n1])> max-w then 

          begin 

             if strtofloat(memo4.Lines[n1+1])<max-w then 

                begin 

                     x1:=n1+((strtofloat(memo4.Lines[n1])-(max-w))/(strtofloat(memo4.lines[n1]) - 

strtofloat(memo4.lines[n1+1]))); 

                   memo3.Lines.add(floattostr(x1)); 

                   n1:=n1+1; 

                end 

               else n1:=n1+1; 

         end 

         else n1:=n1+1; 

    until n1=n-1; 

      x1:=memo2.lines.Count; 

      x2:=memo3.lines.Count; 

        n1:=0; 

        if strtofloat(memo2.Lines[0])<strtofloat(memo3.Lines[0]) then 

          begin 

            repeat 

                if x1>=n1 then memo9.lines.add(memo2.Lines[n1]); 

                if x2>=n1 then   memo9.lines.Add(memo3.Lines[n1]); 

                 n1:=n1+1; 

              until n1=x2 ; 

          end 

          else 

            begin 

            n1:=0; 

              repeat 

                if x2>=n1 then memo9.lines.add(memo3.Lines[n1]); 

                if x1>=n1 then memo9.lines.Add(memo2.Lines[n1]); 

                n1:=n1+1; 

 until n1=x2; 

            end ; 

            n1:=0; 

       if strtofloat(memo2.Lines[0])<strtofloat(memo3.Lines[0])then       begin 

       repeat 

           memo5.Lines.add(floattostr(strtofloat(memo9.lines[n1+1])-strtofloat(memo9.Lines[n1]))); 

            memo6.Lines.add (floattostr(strtofloat(memo9.lines[n1+2])-strtofloat(memo9.Lines[n1+1]))); 

          n1:=n1+1; 

         until n1<memo9.lines.Count-2; 

         end; 

        n1:=0; 

        n:=memo9.lines.Count; 

         if strtofloat(memo2.Lines[0])>strtofloat(memo3.Lines[0])then 
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       begin 

           zz1: 

            if n1<n-1 then memo6.Lines.add(floattostr(strtofloat(memo9.lines[n1+1])-

strtofloat(memo9.Lines[n1]))); 

            if n1<n-2 then memo5.Lines.add (floattostr(strtofloat(memo9.lines[n1+2])-

strtofloat(memo9.Lines[n1+1]))); 

            n1:=n1+2; 

           if n1<n-1 then    goto zz1; 

         end; 

         x1:=0; 

         x2:=0; 

         n:=0; 

         n1:=memo5.lines.count; 

         n2:=memo6.lines.count; 

         repeat 

         x1:=x1+ strtofloat(memo5.Lines[n]); 

         n:=n+1; 

         until n=n1; 

         n:=0; 

         repeat 

         x2:=x2 + strtofloat(memo6.Lines[n]); 

         n:=n+1; 

         until n=n2; 

         edit2.Text:=floattostr(x1/n1); 

         edit3.Text:=floattostr( x2/n2); 

         dop:=strtofloat(edit10.Text); 

         n1:=0; 

         x1:=1; 

         zz2: 

         if n1+2= memo4.lines.Count then goto kin; 

         risn:=strtofloat(memo4.lines[n1])-strtofloat(memo4.Lines[n1+1]); 

         risn2 :=strtofloat(memo4.lines[n1+1])-strtofloat(memo4.Lines[n1+2]); 

         if abs(risn)<=dop then  //якшо різниця-1 в межах допуска 

           begin 

             if risn2>dop then    //якщо різниця-2 більша, i крива почала йти вниз 

               begin 

                  x1:=n1; 

                  repeat 

                   n1:=n1+1; 

                   if n1>memo4.Lines.Count-1 then goto kin; 

                   risn:=strtofloat(memo4.lines[n1])-strtofloat(memo4.Lines[n1+1]); 

                  until abs(risn)<=dop ; 

                   memo7.Lines.Add(floattostr(n1-x1)); 

                   goto zz2; 

               end 

               else 

                 begin 
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if abs(risn2)<=dop then   

                    begin                   

                      n1:=n1+1; 

                      goto zz2; 

                    end ; 

                   if risn2<(dop*-1) then   

                     begin                   

                      x2:=n1; 

                      repeat 

                        n1:=n1+1; 

                        if n1>memo4.Lines.Count-1 then goto kin; 

                        risn:=strtofloat(memo4.lines[n1])-strtofloat(memo4.Lines[n1+1]); 

                      until abs(risn)<=dop ; 

                      memo8.Lines.Add(floattostr(n1-x2)); 

                      goto zz2; 

                      end 

                 end 

           end 

            else 

            begin 

               n1:=n1+1; 

               goto zz2; 

            end ; 

      kin: 

      x1:=0; 

         x2:=0; 

         n:=0; 

         n1:=memo7.lines.count; 

         n2:=memo8.lines.count; 

         repeat 

         x1:=x1+ strtofloat(memo7.Lines[n]); 

         n:=n+1; 

         until n=n1; 

         n:=0; 

         repeat 

         x2:=x2 + strtofloat(memo8.Lines[n]); 

         n:=n+1; 

         until n=n2; 

         edit4.Text:=floattostr(x1/n1); 

         edit5.Text:=floattostr( x2/n2); 

end; // end 

end. // end 
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Додаток М 

Результати дослідження зміни тривалості t12 від конструкційних параметрів 

пульсатора 

 

 

 

де у1, у2, у3 – виміряні значення t12, ус – середнє значення; 

Fp – розрахункове значення критерію Фішера; 

FТ – табличне значення критерію Фішера 



199 

 

Додаток Н 

Результати дослідження зміни тривалості t45 від конструкційних параметрів 

пульсатора 

 

 

 

 

де у1, у2, у3 – виміряні значення t45, ус – середнє значення вимірюваної величини; 

Fp – розрахункове значення критерію Фішера; 

FТ – табличне значення критерію Фішера; 
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Додаток П 

Результати проведення планованого трифакторного експерименту визначення залежності  

тривалості такту ссання tcc від діаметра отвору dIII, каліброваного отвору dвак  та вакуумметричного тиску Рвак 

 

 

yi – і-ий замір залежного фактору (критерію оптимізації); ус – середнє значення критерію оптимізації; S
2
пі – порядкова 

дисперсія; yp – розрахункове значення критерію оптимізації; ∑(yi-yc)
2
 – сума квадратів відхилень середнього значення 

від розрахункового значення функції відгуку. 

200 
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Продовження додатку П 
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Додаток Р 

Результати проведення планованого факторного експерименту визначення залежності  

тривалості переднього фронту імпульсу вакуумметричного тиску tr  від діаметра отвору dI, dIII  та тиску Рвак 

 

 
yi – і-ий замір залежного фактору (критерію оптимізації); ус – середнє значення критерію оптимізації; S

2
пі – порядкова 

дисперсія; yp – розрахункове значення критерію оптимізації; ∑(yi-yc)
2
 – сума квадратів відхилень середнього значення 

від розрахункового значення функції відгуку. 
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Продовження додатку Р 
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Додаток С 

Результати проведення планованого факторного експерименту визначення залежності  

тривалості переднього фронту імпульсу вакуумметричного тиску tf  від діаметра отвору dI, dIII  та тиску Рвак 

 

 
yi – і-ий замір залежного фактору (критерію оптимізації); ус – середнє значення критерію оптимізації; S

2
пі – порядкова 

дисперсія; yp – розрахункове значення критерію оптимізації; ∑(yi-yc)
2
 – сума квадратів відхилень середнього значення 

від розрахункового значення функції відгуку. 
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Продовження додатку С 
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Додаток Т 

Результати проведення планованого двофакторного експерименту визначення залежності  

потужності N від діаметра каліброваного отвору dкв та вакуумметричного тиску РІІ  

 

 

yi – і-ий замір залежного фактору (критерію оптимізації); ус – середнє значення критерію оптимізації; S
2
пі – 

порядкова дисперсія; yp – розрахункове значення критерію оптимізація відповідно до теоретичних досліджень; ∑(yi-

yc)
2
 – сума квадратів відхилень середнього значення від розрахункового значення функції відгуку. 
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Продовження додатку Т 
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Додаток У 
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Продовження додатку У 
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Продовження додатку У 
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Додаток Ф 
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Продовження додатку Ф  
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Продовження додатку Ф  
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Додаток Х 
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Додаток Ц 
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Додаток Ш 

 

 




