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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Більшість сучасних доїльних апаратів, що широко засто-

совуються в Україні, працюють у незмінному режимі, що не відповідає характеру 

молоковіддачі. Найважливішою складовою в доїльному апараті, що відповідає за 

пристосованість машинного доїння до фізіології молоковіддачі корови, є пульсатор 

– пристрій, який генерує імпульси змінного вакуумметричного тиску. 

Найперспективнішим напрямом розвитку молочного тваринництва є його  

автоматизація. Існуючі пневмомембранні пульсатори, є прості за будовою та в  

експлуатації, не потребують підведення додаткової енергії. Проте їх роботу складно 

повністю узгодити з процесом доїння. Вирішення цього недоліку в основному дося-

гається введенням у систему доїльного апарата додаткових пристроїв чи елементів, 

що ускладнюють конструкцію, а це не завжди доцільно. Значно рідше використо-

вуються електромагнітні пульсатори, що спричинено необхідністю підведення  

додаткової енергії. Впровадження таких пульсаторів дає змогу спростити спосіб  

регулювання параметрів, що характеризують машинне доїння (частота пульсацій, 

співвідношення тактів, тривалість перехідних процесів), а також пришвидшити  

оперативне реагування на відхилення технологічних параметрів під час роботи  

доїльного апарата. Пневмоелектромагнітні пульсатори дають змогу використати  

повною мірою переваги зворотного зв’язку в алгоритмі виконання процесу виведен-

ня молока з вимені корови. На практиці це відображатиметься в можливості повної 

автоматизації створення таких коливань вакуумметричного тиску, які б відповідали 

необхідним на конкретний момент часу параметрам технологічного процесу. 

У зв’язку з вищенаведеним необхідно чітко визначити та проаналізувати  

першопричини, поетапно обґрунтувати конструкційні параметри та подолати пере-

шкоди, що стримують використання пневмоелектромагнітних пульсаторів.  

Підвищення ефективності машинного доїння корів шляхом обґрунтування 

конструкційно-технологічних параметрів пневмоелектромагнітного пульсатора  

попарної дії має важливе народногосподарське значення, а дослідження є актуаль-

ними. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота вико-

нана відповідно до програми науково-дослідних робіт “Розробка технічних засобів 

та ресурсоощадних технологій в землеробстві, рослинництві і тваринництві”  

(№ держ. реєстр. 0106U002075, 2006–2010 рр.), “Розробка проектно-керованих  

інноваційних систем, ресурсоощадних технологій і технічних засобів у агропромис-

ловому 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 за-

собів їх реалізації" кафедри автоматизації тваринництва, якості та стандартизації 

Львівського національного аграрного університету, в яких здобувач був співвикона-

вцем окремих розділів. 

Мета і завдання дослідження. Метою досліджень є підвищення ефективності 

машинного доїння корів шляхом обґрунтування конструкційно-технологічних пара-

метрів пневмоелектромагнітного пульсатора попарної дії. 

Для досягнення мети необхідно було вирішити такі завдання: 
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- проаналізувати існуючі конструкції пульсаторів, їх основні параметри та  

обґрунтувати конструкційно-технологічну схему пневмоелектромагнітного пульса-

тора попарної дії;  

- встановити умови настання тактів стиску і ссання залежно від конструкцій-

них параметрів перепускних та каліброваних отворів, мембрани та вакуумметрично-

го тиску на основі силового аналізу основної та керуючої частини пульсатора; 

- проаналізувати часові характеристики перехідних процесів роботи пульса-

тора залежно від конструкційних параметрів та вакуумметричного тиску; 

- експериментально підтвердити теоретично обґрунтовані раціональні па-

раметри 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 дослідження – технологічний процес роботи доїльного апарата з  

пневмоелектромагнітним пульсатором попарної дії та пневмоелектромагнітний 

пульсатор попарної дії. 

Предмет дослідження – закономірності зміни часових характеристик роботи 

пневмоелектромагнітного пульсатора попарної дії доїльного апарата, що характери-

зують енергоспоживання під час реалізації технологічного процесу і впливають на  

ефективність машинного доїння корів. 

Методи дослідження. Під час розробки аналітичної моделі пульсатора вико-

ристані закони теоретичної механіки, газової динаміки та електродинаміки. Осно-

вою математичної моделі є рівняння, які описують залежності технологічних і конс-

трукційних параметрів пневмомеханічної системи пульсатора. 

Для обґрунтування параметрів пульсатора використано математичне моделю-

вання за допомогою програмного забезпечення MatLab. Підтвердження теоретичних 

моделей експериментальні дослідження проводили з використанням багатофактор-

ного планованого експерименту та статистичної обробки отриманих результатів за 

допомогою програмного забезпечення Statistica, Microsoft Excel. Дослідження вико-

нували в науково-дослідній лабораторії кафедри автоматизації тваринництва,  

якості та стандартизації Львівського національного аграрного університету з дотри-

манням державних і галузевих стандартів. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

- дістало подальший розвиток силовий аналіз пульсатора в статиці, що умож-

ливлює визначення умов настання тактів ссання та стиску і враховує діаметри каліб-

рованих 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 пара-

метрів пульсатора, що дозволило підвищити точність визначення співвідношення та 

тривалість тактів; 

- дістало подальший розвиток функціональні залежності тривалості передньо-

го та заднього фронтів індикаторної діаграми, тривалості такту ссання від конструк-

ційних і технологічних параметрів пульсатора, що враховують момент початку руху 



3 

 

мембрани керуючої камери, перекриття клапаном перепускного отвору та особли-

вості конструкції пневмоелектромагнітного пульсатора попарної дії; 

- вперше одержано, за результатами експериментальних досліджень, залеж-

ності, 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 технологічни-

ми 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 атмо-

сферою 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 уможлив-

лює адаптацію режимів роботи до інтенсивності молоковіддачі корови, передані у 

ВАТ “Брацлав” для виконання дослідно-конструкторської розробки пневмоелектро-

магнітного 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 часо-

вих затримок, фронтів індикаторної діаграми, тактів. 

Пневмоелектромагнітний пульсатор попарної дії в складі автоматизованого 

доїльного апарата використовується на кафедрі автоматизації тваринництва, якості 

та стандартизації Львівського національного аграрного університету для виконання 

лабораторних робіт в процесі вивчення дисциплін "Машини та обладнання для тва-

ринництва" та "Автоматизовані системи управління технологічними процесами в 

АПК" (акт від 11.09.2014 р.).  

Особистий внесок здобувача. Основні теоретичні та експериментальні дос-

лідження, які висвітлюють суть дисертаційної роботи, виконані здобувачем особис-

то. В опублікованих у співавторстві працях ним: проведено аналіз принципу роботи 

та конструкційно-технологічних параметрів пульсаторів [1; 2], здійснено моделю-

вання зміни положення клапана пневмоелектромагнітного пульсатора та динамічних 

характеристик пневматичної системи [3; 4], встановлено залежність споживаної  

потужності від конструкційно-технологічних параметрів [5; 6], виведено теоретичні 

залежності часових характеристик перехідних процесів [7; 14], розроблено пневмо-

електромагнітний пульсатор, удосконалено стенд для дослідження й діагностики 

обладнання та методику проведення експериментальних досліджень [8–11; 13],  

запропоновано спосіб доїння [12]. 

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

тий внесок здобувача становить від 55 % до 70 %.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати наукових досліджень, 

що містяться у дисертації, доповідались і одержали позитивну оцінку на: Міжнарод-
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ній 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 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 “Проб-

леми енерго- і ресурсоощадності” “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 роботи. 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. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і завдання  

дослідження, окреслено новизну та практичне значення отриманих результатів. 

У першому розділі "Стан питання і задачі досліджень" проведено аналіз літе-

ратурних джерел, технічної документації, патентів та інших першоджерел, що  

характеризують особливості функціонування пульсаторів доїльних апаратів, на під-

ставі чого розроблено їх класифікацію.  

У напрямі розвитку технології та технічних засобів машинного доїння  

працювало чимало провідних вчених. Аналіз та систематизація праць низки вітчиз-

няних науковців Є. І. Адміна, В. Т. Дмитріва, В. О. Дріго, О. О. Заболотька, 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  

http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php
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повинен якнайповніше використовувати фізіологічний рефлекс молоковіддачі, не 

залишаючи молока в молочних цистернах і не створюючи ефекту "холостого доїн-

ня", що може призвести до появи клінічного та субклінічного маститу у корови.  

Доїльний апарат повинен забезпечувати змінний режим роботи відповідно до інтен-

сивності молоковіддачі, регулюючи вакуумметричний тиск у піддійковому просторі 

доїльного стакана, частоту пульсацій, співвідношення між тактами задніх та перед-

ніх дійок вимені корови, не травмувати їх, забезпечувати повноту видоювання. 

Оскільки пульсатор реалізує значну частину основних технологічних парамет-

рів доїльного апарата, для забезпечення відповідності останнього наведеним вимо-

гам необхідно використовувати пневмоелектромагнітний пульсатор попарної дії, що 

дасть змогу найповніше їх реалізувати. При цьому пневмоелектромагнітний пульса-

тор повинен мати понижене енергоспоживання, щоб не травмувати корову та змен-

шити експлуатаційні затрати. Використання пульсаторів пневмоелектромагнітного 

типу дозволяє регулювати частоту пульсацій у межах 0,73-2,12 Гц, співвідношення 

тактів ссання і стиску змінювати в процесі машинного доїння в межах від 8:1 до 1:1, 

забезпечувати адаптивну зміну тривалості та характеру зміни вакуумметричного ти-

ску. Використання такого типу пульсаторів дає змогу проводити доїння за заданими 

алгоритмами, що регламентуються інтенсивністю молоковіддачі, а частота пульса-

цій не залежить від коливань вакуумметричного тиску. 

Враховуючи це, є необхідність проведення теоретичних та експеримен-

тальних досліджень роботи пневмоелектромагнітного пульсатора з метою обґрунту-

вання його конструкційно-технологічних параметрів для створення можливості  

подальшого використання у виробництві та забезпечення економічної ефективності. 

У другому розділі "Теоретичні дослідження роботи пневмоелектромагнітного 

пульсатора" подані результати дослідження роботи пневмоелектромагнітного пуль-

сатора в статиці та динаміці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема симетричної половини 

пульсатора: І – камера постійного вакуу-

мметричного тиску; ІІ – робоча камера;  

ІІІ – камера атмосферного тиску; IV – ке-

руюча камера; 1 – корпус; 2 – електрома-

гніт; 3 – якір-клапан; 4 – калібрований 

отвір; 5 – мембрана; 6 – шток; 7 – верхній 

клапан; 8 – нижній клапан; 9 – патрубок 

підведення постійного вакуумметричного 

тиску; 10 – патрубок перемінного тиску 

Запропонована конструкція пневмо-

електромагнітого пульсатора попарної 

дії (рис. 1) симетрична відносно верти-

кальної площини, що проходить через 

вісь вихідного отвору для подачі  

вакуумметричного тиску.  

Попарне незалежне доїння дійок 

вимені корови досягається завдяки  

наявності керуючої камери ІV, яка в  

поєднанні з мембраною 5 виконує функ-

цію пневмопідсилювача, що забезпечує 

зменшення енергоспоживання пульса-

тора. 

 Для проведення аналізу виділимо в 

пульсаторі керуючу частину, до якої 

входять якір-клапан, електромагніт,  

калібровані отвори dkа, dkв та основну  

частину, яка складається з камери змін-

ного   і   постійного   вакуумметричного 
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тиску, робочої камери, мембрани, штока та клапанів, отворів діаметрами dI, dIII. 

Силовий аналіз пульсатора проведемо для двох стійких положень рівноваги 

рухомих елементів пульсатора, що відповідно забезпечують функціонування двох 

тактів роботи доїльного апарата – ссання та стиску. 

У такті ссання співвідношення сил, що діють на якір-клапан та клапанно-

штокову групу пульсатора (рис. 2), описуються нерівностями: 

для керуючої частини пульсатора: 

01  якяк FG ,      (1) 

де gmG
якяк
 ; )(

4

2

1 Iатм
kв

як РP
d

F 





; mяк – маса якоря-клапана, кг; dkв – діаметр ка-

ліброваного 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; 

  
а)       б) 

Рисунок 2 – Розподіл сил під час тактів ссання (а) та стиску (б): VI – об’єм камери 

постійного вакуумметричного тиску; VII – об’єм робочої камери; VIV – об’єм керую-

чої камери; FKIII – сила, створена різницею тисків у камерах III та II, що діє на кла-

пан діаметром dIII; FKI – сила, створена різницею тисків у камерах II та IІI, що діє на 

клапан діаметром dI; Fпр.м. – сила пружності мембрани; Fм1 – сила, що створена різ-

ницею тисків у камерах IV та II пульсатора; Fяк1, Fяк2 – сили, створені різницею тис-

ків у каліброваному отворі та над'якірному просторі електромагніту; Fел – сила дії 

електромагніту на якір-клапан; Gk – вага клапанів і штока; Gяк – вага якоря-клапана 

 

для основної частини пульсатора: 

kIIIм.прmk
FFFG 

1
,     (2) 

де gmG KK  ; 
)(

12

)( 22

1 IIV
шшmm

m PP
ddDD

F 





; 2

3

.
RA

Eh
F

Q

мпр




; 

)(
4

2

IIатм
III

kIII РP
d

F 





; mk – маса клапанів та штока, кг; Dm – діаметр мембрани, м; 

dш – діаметр шайби, м; РIV – тиск у керуючій камері пульсатора IV, кПа; h – хід мем-

брани, м; E – модуль Юнга для гуми, Н/м
2
; δ – товщина мембрани, м; AQ – коефіці-
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єнт, що враховує конструкційні параметри мембрани; R – радіус мембрани, м;  

dIII – діаметр нижнього клапана, м; РII – тиск у робочій камері II пульсатора, кПа. 

Під час такту стиску співвідношення сил (див. рис. 2), що діють на якір-клапан 

та клапанно-штокову групу пульсатора, описуються нерівностями: 

для керуючої частини пульсатора: 

2якякел FGF  ,      (3) 

де 2

2

0

2

2
1

4
)(

h

d
wIFeл


 ; );РP(

d
F

IVатм

kа

як





4

2

2



 
wI – ампер-витки електромагніту, А; 

µ0 – магнітна проникність у вакуумі, Н·А
-2

; d – діаметр якоря-клапана, м;  

h – переміщення якоря-клапана, м; dkа – діаметр каліброваного отвору, що з’єднує 

керуючу камеру ІV та камеру атмосферного тиску, м;  

для основної частини пульсатора: 

мпрkkI FGF . ,      (4) 

де )(
4

2

III
I

kI РP
d

F 





; dIII – діаметр нижнього клапана, м. 

Умова переходу пульсатора від такту ссання до такту стиску та від такту стис-

ку до такту ссання описується нерівностями відповідно: 

kIIIм.прмk
FFFG 

1
,      (5) 

1. ммпрkkI FFGF  .
    

 (6) 

Умови (3, 4) та (5, 6) визначають моменти зміни тактів пульсатора залежно від 

конструкційних та технологічних параметрів. Аналіз нерівності (5) показує, що зі 

збільшенням діаметра мембрани момент переходу від такту ссання до такту стиску 

зміщується в сторону більших значень вакуумметричного тиску в керуючій камері 

пульсатора і визначається перетином двох ліній (рис. 3). Вони відображають зміну  

сумарних сил, що діють у протилежні сторони клапанно-штокової групи пульсатора, 

і визначають момент переключення пульсатора в такт стиску.  

 
    а)      б) 

Рисунок 3 – Графік визначення моменту переходу пульсатора від такту ссання до 

такту стиску залежно від діаметра Dm мембрани керуючої камери (а) та від такту  

стиску до такту ссання в залежності від вакуумметричного тиску при діаметрі верх-

нього перепускного отвору dІ=8-20 мм (б) 
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Це відбувається в процесі піднімання якоря-клапана електромагніту та відка-

чування повітря з керуючої камери до моменту, коли вакуумметричний тиск стано-

витиме 35 кПа, 38 кПа та 42,3 кПа при діаметрах мембрани 22 мм, 24 мм та 29 мм 

відповідно. 

Аналіз нерівності (6) обґрунтовує раціональність застосування діаметрів верх-

нього перепускного отвору dІ =18 мм та мембрани Dm=24 мм, оскільки при цих  

конструкційних параметрах пульсатора момент переходу пульсатора від такту стис-

ку до такту ссання зміститься до середнього значення вакуумметричного тиску –  

24 кПа (рис. 3, б). 

Моделювання переходу пульсатора від такту ссання до такту стиску (нерів-

ність (3)) при використанні каліброваного перепускного отвору діаметром  

dkв = 1,5 мм та вакуумметричного тиску в системі пульсатор – доїльний стакан  

РII = 52 кПа показує, що напруга живлення електромагніту пульсатора повинна ста-

новити  не менше ніж 17,9 В, а при діаметрі dkв =0,5 мм – не менше ніж 11,5 В. При 

вакуумметричному тиску Pвак=44-52 кПа та діаметрі каліброваного отвору для з'єд-

нання керуючої камери з атмосферою dkа=0,3-0,5 мм споживана потужність електро-

магніту, необхідна для забезпечення функціонування пульсатора, становить  

2,9-3,1 Вт. 

Приймемо, що під час роботи пульсатора має місце адіабатичний процес руху 

повітря, який описується рівнянням Бернуллі, а маса m повітря, яке надходить у  

камеру за одиницю часу t під час переходу пульсатора від такту стиску до такту 

ссання, визначається за формулою 

aкака
hdu

dt

dm
 ,      (7) 

де u – швидкість руху повітря, м/с; dка – діаметр каліброваного отвору для з'єднання 

керуючої камери з камерою атмосферного тиску, м; hка – висота зазору при нижньо-

му розміщенні клапана, м; 
a

  – густина повітря при атмосферному тиску, кг/м
3
. 

Провівши інтегрування, враховуючи вираз (7) і рівняння Бернуллі, та задав-

шись межами (від РІ/Ра до Р3/Ра), отримаємо рівняння для визначення моменту часу 

початку руху мембрани керуючої камери при переході пульсатора від такту стиску 

до такту ссання: 

 




a

a
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P

P

P
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dz
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1

1

1
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де
a

akaka
P

k

k

V

hdk
K





1

2

0

1



  – коефіцієнт конструкційно-технологічних параметрів 

пульсатора; 
a

P

P
z   – відношення тисків; 

1

21

1
S

GS)PP(
PP ka

3




 
– тиск у момент почат-

ку руху мембрани, кПа; k – показник політропи (k=1,41); μ – коефіцієнт витрати  

повітря; Ра – атмосферний тиск, кПа; Р1 – вакуумметричний тиск у камері I пульса-

тора, кПа; Р – поточне значення тиску в керуючій камері, кПа; S1 – площа мембрани 

діаметром Dm, м
2
; S2 – площа верхнього перепускного клапана діаметром dI, м

2
;  

V0 – об’єм керуючої камери під час такту стиску, м
3
. 
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Враховуючи, що рух клапанно-штокової групи пульсатора можна описати  

диференціальним рівнянням 

21112

2

S)PP(xсGS)PzP(
dt

xd
m

akak
 ,   (9) 

де х – переміщення мембрани, м (приймемо в межах 0
1

hx   (h1 – хід клапана, м),  

при початкових умовах: t=0, x=0, 0
dt

dx
V ,

a
P

P
z 3 , а наповнення повітрям керую-

чої камери, врахувавши зміну об'єму 
10

xSVV  , описується диференціальним  

рівнянням 

   k

k

k

k

zz
)xSV(

VK

dt

dz 11

10

01 1





  ,    (10) 

момент перекриття клапаном перепускного отвору dIII визначається з рівнянь (9) і 

(10). 

Оскільки перехід доїльного апарата від такту ссання до такту стиску відбува-

ється за тими ж законами, що розглядались попередньо, то момент часу початку  

руху мембрани керуючої камери, прийнявши 
1

P

P
z  , 

1
P

P
z a

1


 

і 
1

4

P

P
z

4
 , визначати-

меться з виразу 

 





1z

z
k

zk

zz

dz

K
t

4

1

1

3 ,     (11) 

де P4 – вакуумметричний тиск у керуючій камері при початку руху мембрани, кПа. 

Рух клапанно-штокової групи вверх при початкових умовах t=0, x=0, 

0
dt

dx
V  описується диференціальним рівнянням 

1113112

2

S)PzP(S)PP(G)xh(c
dt

xd
m

akk
 ,

   
(12) 

де S3 – площа нижнього перепускного клапана діаметром dIІІ, м
2
. 

Відкачування повітря з керуючої камери описується диференціальним рівнян-

ням, при умові 0
1

hx   та 
4

zz  : 

1
1

11

13 





k

k

zz
)xSV(

VK

dt

dz ,
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де
1

1

1
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1
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k
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V

hdk
K kвkв






 

– коефіцієнт конструкційно-технологічних параметрів 

пульсатора; dкв – діаметр каліброваного отвору для з'єднання керуючої камери з  

камерою постійного вакуумметричного тиску, м; hкв – висота зазору при верхньому 

розміщенні клапана, м; 
1

  – густина повітря при вакуумметричному тиску, кг/м
3
,  

V1 – об’єм керуючої камери під час такту ссання, м
3
. 

Момент перекриття клапаном перепускного отвору діаметром dI можна визна-

чити, використавши вирази (12) і (13). 

Користуючись виразами (8), (11) для розрахунку тривалості відкачування та 

наповнення керуючої камери пульсатора, запишемо вирази для встановлення трива-
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лостей переднього tr та заднього tf  фронтів індикаторної діаграми, які визначаються 

як тривалості відкачування та наповнення робочих камер пульсатора та доїльного 

апарата:  







1

a

P

P

k

zkr

zz

dz

K
t

12
1

1
,     (14) 
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1

1
1

4 .

     (15) 

З рівнянь (11–13) визначено тривалість часової затримки завершення руху 

клапанів t45 під час переходу пульсатора від такту ссання до такту стиску (рис. 4, а). 

Встановлено, що при малих значеннях діаметра каліброваного отвору dкв=0,3–0,5 мм 

значення цієї часової характеристики роботи пневмоелектромагнітного пульсатора 

зросте до 0,04– 0,134 с при різних значеннях вакуумметричного тиску.  

У результаті проведеного моделювання за рівняннями (14) і (15) встановлено, 

що найбільший вплив на тривалість переднього tr (рис. 4, б) та заднього tf фронтів 

індикаторної діаграми мають: діаметр перепускного отвору dІ, що з'єднує камери 

змінного та постійного вакуумметричного тиску; діаметр перепускного отвору dІІІ, 

що з'єднує камери атмосферного та змінного вакуумметричного тисків; вакуум-

метричний тиск Р. Збільшення діаметра перепускного отвору dІ з 6 до 16 мм призво-

дить до триразового зменшення tr з 0,17 до 0,06 с при Р=48 кПа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)     б) 
  

 

 

Рисунок 4 – Графіки залежності тривалості часової затримки завершення руху кла-

панів t45 від діаметра каліброваного отвору dкв (а) та тривалості переднього фронту 

індикаторної діаграми (б) від вакуумметричного тиску Р та діаметра верхнього пе-

репускного отвору dI для умов діаметрів dI =6 мм і dIII=6 мм відповідно при діаметрі 

мембрани Dm =0,03 м 

 

Взаємозв'язок між основними параметрами роботи пневмоелектромагнітного 

пульсатора попарної дії та їх значення визначають форму індикаторної діаграми 

                       P=40 кПа;                         P=44 кПа; 

                        P=48 кПа;                         P=52 кПа 

tr, c 

 

dI, м 
P, кПа 

t45, c 

 

dкв, мм 
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(рис. 5), отриманої моделюванням виразів (8–15) для умов значень змінних парамет-

рів: dka=1 мм; dкв=0,5 мм; dI=dIII=6мм; РІ=48 кПа, Dm =0,03 м. Додатково відображено 

керуючі сигнали напруги, що подаються на клеми електромагніту пульсатора.  

Реалізація такту стиску та ссання можлива за умови виконання нерівностей: 

       t45+tf < tст,      (16) 

t12+tr< tcc.        

Оскільки пульсації вакуумметричного тиску пульсатором створюються над-

ходженням електричних імпульсів на електромагніти, то невиконання цих умов  

призведе до відхилення тривалості циклу Tц роботи пульсатора від тривалості  

імпульсу чи порушення режиму роботи доїльного апарата. 

При заданій частоті роботи доїльного апарата 1 Гц та відношенні такту ссання 

до такту стиску tcc:tст=60:40 тривалість такту стиску становить 0,4 с, яка є гранич-

ним значенням для суми інтервалів часу t45+tf. Оскільки управління пульсатором 

здійснюється за допомогою керуючих імпульсів напруги, то тривалість циклу Тц  

буде незмінною в процесі роботи при сталій тривалості імпульсів. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

                       – вакуумметричний тиск;                         –  напруга 

Рисунок 5 – Індикаторна діаграма роботи пульсатора: а, b, с, d – тривалості фаз ро-

боти доїльного апарата, с; tсс – тривалість такту ссання, с; tст – тривалість такту сти-

ску, 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 відпо-

відно, с 

 

Максимальна тривалість часової затримки завершення руху клапанів  

t45=0,134 с буде при умові, що діаметр каліброваного отвору dкв=0,3 мм та вакуум-

метричний тиск Р=52 кПа, а максимальна тривалість заднього фронту індикаторної 

діаграми tf становитиме 0,184 с. Умова (16) виконується, бо 0,134+0,184<0,4, отже, 

режим доїння (характер індикаторної діаграми) не порушиться. Наявним буде лише 

зсув у часі імпульсів тиску відносно імпульсів напруги. Тому можна розглядати ли-

 Рвак, 

  кПа 
 

40 

 
30 

 
20 

 
10 

 
0 

1 2 

 

Т, с 
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ше тривалість такту ссання, прийнявши, що тривалість такту стиску доповнює її до 

величини Tц (при 1 Гц Tц=1с) і матиме такий самий характер зміни. 

Враховуючи попередні аналізи результатів моделювання тривалості такту 

ссання, наведемо поверхню відгуку для цього параметра при найбільш значущих 

факторах (рис. 6), прийнявши значення постійного вакуумметричного тиску 48 кПа,  

 
 

якими є діаметр каліброваного 

отвору dкв, діаметр нижнього пере-

пускного отвору dIІІ для з'єднання з 

атмосферою та вакуумметричний 

тиск Р. Виявлено, що зміна діамет-

ра нижнього перепускного отвору 

dІІІ для з'єднання з атмосферою  

незначно впливає на тривалість  

такту ссання при діаметрі калібро-

ваного отвору dкв понад 0,5 мм. У 

разі зменшення діаметра dІІІ та dкв 

відбувається збільшення тривалості 

такту стиску понад 0,71 с. 

Споживана потужність електро- 

Рисунок 6 – Залежність тривалості такту 

ссання від конструкційних параметрів при 

вакуумметричному тиску Р=48 кПа, dІ=10 мм 

 

У третьому розділі "Програма і методика експериментальних досліджень 

пневмоелектромагнітного пульсатора попарної дії" розроблено програму та запропо-

новано методику експериментальних досліджень, удосконалено стенд для дослі-

дження доїльного обладнання, підібрано апаратні та вимірювальні засоби. 

Програма експериментів передбачала дослідження впливу: діаметра калібро-

ваного отвору на споживану потужність електромагніту і на характер зміни часових 

характеристик та тривалість тактів роботи пульсатора; діаметрів перепускних отво-

рів на часові характеристики та на зміну тривалості тактів роботи пульсатора; коли-

 

магнітів пульсатора обчислюється з 

умови (3), оскільки для переходу 

пульсатора від стану, що відповідає 

такту ссання, до стану, що відпові-

дає такту стиску, необхідно, щоб 

електромагнітна сила ел
F  була біль-

шою за суму сил ваги якоря-кла-

пана якG  та сили 1якF , створеної різ-

ницею тисків в електромагніті.  

Використавши електромагніти з 

відомими параметрами (напруга 

живлення U=10–24 В, опір обмотки 

R=150 Ом, кількість витків 1000), 

знайдемо потужність, яка витрача-

тиметься на перехід пульсатора з 

одного такту в інший (рис. 7). 

Рисунок 7– Залежність необхідної потужності 

електромагніту від вакуумметричного тиску 

при різних діаметрах каліброваного отвору 

 

tcc, c 
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вання вакуумметричного тиску у вакуумпроводі на форму індикаторної діаграми та 

основні часові інтервали, що її характеризують; працездатності пневмоелектромаг-

нітного пульсатора попарної дії в умовах, наближених до виробничих. 

Загальний вигляд пневмоелектромагнітного пульсатора попарної дії зображе-

но на рис. 8, а на рис. 9 наведено основні складові, що мають змінні діаметри каліб-

рованих та перепускних отворів. 

На основі проведеного аналізу існуючих стандартів було удосконалено лабо-

раторну установку для дослідження роботи пневмоелектромагнітного пульсатора 

попарної дії, загальний вигляд якої приведено на рис. 10. 

    
   а)       б) 

Рисунок 8 – Загальний вигляд пневмоелектромагнітного пульсатора попарної дії (а) 

та конструкційна схема (б): 1 – електромагніт; 2 – верхня кришка; 3 – корпус;  

4 – нижня кришка; 5 – фільтр; 6 – якір-клапан; 7 – мембрана; 8 – шток; 9 – клапани 

 

 
Рисунок 9 – Змінні вставки з різними діаметрами каліброваних отворів та пластини 

зі змінними діаметрами перепускних отворів: 1 – dкв=0,4 мм; 2 – dкв=0,5 мм;  

3 – dкв=1 мм; 4 – dкв=1,5 мм; 5 – вигляд збоку; 6 – d=14 мм; 7 – d=10 мм; 8 – d=6 мм 

 

Для проведення експерименту щодо визначення залежності тривалості тактів 

роботи доїльного апарата від діаметра перепускного отвору dIІІ, діаметра каліброва-

ного отвору dкв та значення вакуумметричного тиску Р, а також щодо визначення  

залежності тривалості переднього tr та заднього tf фронтів індикаторної діаграми від 

діаметрів перепускних отворів dI та dIІІ та значення вакуумметричного тиску Р було 
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обрано трифакторний експеримент за симетричним некомпозиційним планом Бокса-

Бенкіна другого порядку, оскільки кількість дослідів у нас незначна – N<30. Повтор-

ність дослідів триразова. 

 
Рисунок 10 – Лабораторна установка для проведення експериментальних дослід-

жень пневмоелектромагнітного пульсатора та доїльного апарата: 1 – вакуумпровід;  

2 – бідон для молока; 3 – імітатор інтенсивності молоковіддачі; 4 – імітатор вимені; 

5 – доїльні стакани; 6 – колектор; 7 – пневмоелектромагнітний пульсатор; 8 – молоч-

ний 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 – тензоме-

тричні вимірювальні перетворювачі тиску у патрубках пульсатора; 14 – блок керу-

вання пневмоелектромагнітним пульсатором; 15 – тензопідсилювач 8АНЧ-7М; 

16 – блок живлення ВИП-009; 17 – комп'ютер, АЦП L-154; 18 – вакуумметр 

 

Рівні варіювання незалежних змінних в експерименті обрано відповідно до 

конструкційних і технологічних особливостей, вони становлять: діаметр верхнього 

перепускного отвору dІ 6–14 мм з кроком 4 мм; діаметр нижнього перепускного 

отвору dIІІ 6–14 мм з кроком 4 мм; діаметр каліброваного отвору dкв 0,3–0,5 мм з 

кроком 0,1 мм; вакуумметричний тиск Рвак 44–52 кПа з кроком 4 кПа. 

 

У четвертому розділі "Результати експериментальних досліджень пневмо-

електромагнітного пульсатора попарної дії" наведено результати проведення експе-
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риментів щодо визначення залежності часових характеристик пневмоелектро-

магнітного пульсатора від його конструкційних та технологічних параметрів. 

У результаті проведення експериментальних досліджень отримані дані зміни 

параметрів пневмоелектромагнітного пульсатора: тривалість часової затримки  

завершення руху клапанів при переході від такту стиску до такту ссання і навпаки 

(t12, t45); тривалість переднього і заднього фронтів індикаторної діаграми (tr, tf);  

тривалість такту ссання tcс. Також визначено вплив конструкційно-технологічних 

параметрів пульсатора на споживану потужність N електромагнітами пульсатора. 

У результаті проведення однофакторних експериментів виведено рівняння  

регресії для зміни часу t12 залежно від діаметра перепускного отвору dІ, калібровано-

го отвору dка та діаметра мембрани Dм. Відповідні експерименти були проведені для 

тривалості t45. У результаті 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. 

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. 

У результаті проведення трифакторного планованого експерименту визначен-

ня залежності такту ссання від конструкційно-технологічних параметрів, встановле-

но рівняння регресії: 

.dd,Рd,       

dd,d,d,Р,d,d,,t

квIIIвакIII

квIIIквIIIвакквIIIcc

011000060

325100148520684680000107155583811 22




(12) 

Аналізуючи отримані дані щодо адекватності математичної моделі, потрібно 

зазначити, що відносна похибка не перевищує значення ± 4,76%. 

Адекватність теоретичної моделі роботи пневмоелектромагнітного пульсатора 

було перевірено за критерієм Фішера. Табличне значення критерію становить 2,42, а 

розрахункове – 1,11, отже, модель є адекватною. Рівняння регресії використовуємо 

для опису залежності тривалості такту ссання tсс від dІІІ, dкв та Рвак. Графічне відобра-

ження рівняння регресії для двох факторів при третьому на нульовому рівні для 

умов dІ=10 мм та Dм=30 мм наведено на рис. 11. 

Встановлено, що найбільший вплив на тривалість такту ссання tсс пневмоелек-

тромагнітного пульсатора мають діаметри каліброваного отвору dкв та нижнього  

перехідного отвору dІІІ,, меншою мірою впливає вакуумметричний тиск Рвак. Так при 

зміні діаметра dкв в межах 0,3–0,5 мм та dІІІ=10 мм відбувається зменшення трива-

лості 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 %. 
У результаті проведення трифакторного планованого експерименту визначен-

ня залежності тривалості переднього та заднього фронтів індикаторної діаграми  

виведено відповідні рівняння регресії (13, 14): 

вакIвакIІІвакIIr
Pd,Рd,Р,d,d,,t 0002000010100274131199941290970 62  

,(13)
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.Pd,Pd,dd,

Р,Р,d,d,d,,t

вакIвакІІIIIII

ваквакIIIIIIIf

54

21052

10871032875171

1081103112514371273375285750









 (14) 

Враховуючи степені вільності для даних експериментів, табличне значення 

критерію Фішера становить 2,21 та 2,16, а розраховане – 0,15 та 1,69 відповідно, то-

му про обидві математичні моделі можна сказати, що вони з ймовірністю 95% від-

повідають фактичному характеру зміни функції відгуку. Відповідні площини відгу-

ку для рівнянь регресії (13) і (14) для умов dІ=10 мм та Dм=30 мм приведено на  

рис. 12. 

               
      а)       б)  

Рисунок 11 – Графічне зображення залежності тривалості такту ссання tсс від діамет-

рів dIІІ та dкв при незмінному вакуумметричному тиску Рвак=48 кПа (а) та від вакуум-

метричного тиску Рвак і діаметра dIІІ (б) при незмінному dкв=0,4 мм 

               
 а)       б) 

Рисунок 12 – Графічне зображення математичної моделі залежності tr від діаметра dI 

та вакуумметричного тиску Рвак (а) при dIІІ=0,01 м та залежності tf від діаметра dIII та 

вакуумметричного тиску Рвак (б) при dI=0,01 м  
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- - - теоретичні дані;         експериментальні дані 

Відповідно до досліджень можна стверджувати, що побудовані моделі  

підтверджують експериментальні дослідження, а отже, вибір параметрів пульсатора 

необхідно проводити за допомогою отриманих рівнянь. Тобто якщо для переднього 

фронту індикаторної діаграми tr доцільно використати діаметр перепускного отвору 

dI з максимальним значенням 12–14 мм, то для заднього фронту tf значення dIІІ варто 

взяти не більшим ніж 6–8 мм. Виявлено, що зміна діаметра перепускного отвору dІ в 

межах 6–14 мм значною мірою впливає на формування тривалості переднього фрон-

ту індикаторної діаграми tr, а dІІІ – на тривалість заднього фронту індикаторної діаг-

рами tf. Так, тривалість переднього фронту змінюється в межах 0,07–0,18 с при  

Р=48 кПа, (для умов dIII =10 мм, Dм = 30 мм), а заднього 0,07–0,17 с (для умов  

dI =10 мм, Dм = 30 мм). 

Співвідношення між отриманими даними згідно з теоретичними викладками 

та результатами опрацювання експериментальних даних і виведених рівнянь регре-

сії для тривалостей переднього та заднього фронтів індикаторної діаграми tr та tf  

зображено на рис. 13. Встановлено, що найбільша відносна похибка між даними для 

тривалості tr становить 3,99% при dI =0,006 м, dIII =0,01 м, Р=44 кПа, а для тривалості  

tf – 4,95% при dI =0,006 м, dIII =0,014 м, Р=48 кПа. 

  
 

а)      б) 

Рисунок 13 – Графік залежності тривалості фронту індикаторної діаграми від 

діаметра перепускного отвору: а) переднього фронту від діаметра верхнього 

перепускного отвору dI; б) заднього фронту від

 

діаметра нижнього перепускного 

отвору dIIІ 

 

Також за результатами проведення двофакторного планованого експерименту  

визначення залежності потужності N від діаметра каліброваного отвору dкв та  

вакуумметричного тиску Рвак побудовано рівняння регресії 

вакквквкв
Pd,d,dN 181010410331110 26  ,   (15) 

а його графічне зображення подано на рис. 14. 

Крім цього визначено відхилення експериментальних даних від теоретичного 

моделювання споживаної потужності, яке 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 каліб-

рованого отвору dкв=0,3 мм і становитиме 3,29 Вт. 

dIII, м 

- - - теоретичні дані;         експериментальні дані 

tf, с tr, с 

dI, м 
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Рисунок 14 – Залежність потужності N від діаметра каліброваного отвору dкв та  

вакуумметричного тиску Рвак 

 

Графік залежності потужності електромагніту від діаметра каліброваного 

отвору для умови постійного вакуумметричного тиску 48 кПа (рис. 15) показує, що 

математична модель і модель, отримана в результаті опрацювання експерименталь-

них даних, є узгодженими, а значна різниця між теоретичною потужністю та  

фактичною може характеризувати недосконалість конструкції пульсатора та недос-

коналість методики вимірювань споживаної потужності з використанням джерела 

живлення постійного струму Б5-44. 

 
Рисунок 15 – Залежність потужності електромагніту від діаметра каліброваного 

отвору 

 

Введенням коефіцієнта пропорційності k=1,21 можна привести результати  

теоретичних досліджень до експериментально отриманої моделі, при цьому віднос-

на похибка не перевищуватиме 5% у діапазоні зміни dкв =0,35–0,5 мм, сумістивши  

таким чином відповідний графік (пунктирна лінія на рис. 15).  

У п’ятому розділі "Економічна ефективність машинного доїння корів доїль-

ним апаратом з пневмоелектромагнітним пульсатором попарної дії" проведено роз-

           – теоретичні дані;  

            – експериментальні  

               дані;  

            – уточнена модель 
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рахунки економічної ефективності використання пневмоелектромагнітного пульса-

тора попарної дії. 

Використання розробленого пневмоелектромагнітного пульсатора попарної 

дії забезпечує збільшення середньої інтенсивності виведення молока з вимені коро-

ви до 1,99 кг/хв, збільшення надоїв за рахунок покращання процесу виведення  

молока з вимені порівняно з контрольною групою на 6,2 %. 

У результаті проведених розрахунків економічної ефективності визначено, що 

прямі експлуатаційні затрати під час використання доїльного апарата, обладнаного  

пневмоелектромагнітним пульсатором попарної дії, у складі доїльної установки  

становлять 27,28 грн/ц. При цьому, попри зростання зведених затрат на виробництво 

молока, отримано річний економічний ефект у розмірі 12,08 грн/ц. 

Впровадження розробленого пневмоелектромагнітного пульсатора для умов 

тваринницької ферми з поголів’ям кількістю 100 голів дасть змогу отримати еконо-

мічний ефект у розмірі 37465,9 грн (в цінах станом на 1.09.2014 р.). 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертації виконано теоретичне узагальнення та представлено нове вирі-

шення ситуаційної науково-практичної задачі підвищення ефективності машинного 

доїння корів шляхом обґрунтування параметрів пневмоелектромагнітного пульсато-

ра 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 пневмо-

електромагнітний пульсатор попарної дії з керуючою камерою, що забезпечує  

чергування тактів роботи при незначних затратах енергії. 

2. Встановлено закономірності часових характеристик тактів роботи пульса-

тора, у результаті чого отримано теоретичні залежності (8–15), які описують взаємо-

зв’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 вакуум-

метричному тиску 48 кПа повинен становити 0,4–0,5 мм. 

5. При вакуумметричному тиску 48 кПа тривалість переднього фронту індика-

торної 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. 

6. Для забезпечення часових характеристик режиму пульсації пневмоелектро-

магнітного 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 
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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 пневмоелектро-

магнітного 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 середньо-

добовий надій від корови зросте на 6,2 %. 
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Лаврик Ю.М. Обґрунтування параметрів пневмоелектромагнітного 

пульсатора попарної дії доїльного апарата. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеці-

альністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробницт-
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ва. – Львівський національний аграрний університет Міністерства освіти і науки 

України, Львів, 2015. 

У роботі висвітлено питання підвищення ефективності машинного доїння ко-

рів за допомогою впровадження пневмоелектромагнітного пульсатора попарної дії з 

обґрунтованими конструкційно-технологічними параметрами. Дисертація містить 

аналіз існуючих пульсаторів, прогресивних напрямів їх розвитку, рекомендацій, що-

до параметрів процесу доїння та доїльного апарата.  

Розроблено математичну модель, що дозволяє проводити моделювання часо-

вих характеристик роботи пневмоелектромагнітного пульсатора попарної дії залеж-

но від конструкційно-технологічних параметрів пристрою. Розроблено програму та 

методику експериментальних досліджень конструкційно-технологічних параметрів 

пульсатора. Спроектовано і виготовлено експериментальний взірець пристрою. За 

результатами проведених факторних експериментів побудовано адекватні матема-

тичні моделі для визначення тривалостей тактів роботи пульсатора, фронтів індика-

торної діаграми, часових затримок завершення руху клапанів. Проведено виробничу 

перевірку та техніко-економічну оцінку результатів дослідження. 

Ключові слова: доїння, доїльний апарат, пневмоелектромагнітний пульсатор, 

часові характеристики, такт ссання, такт стиску, індикаторна діаграма, калібрований 

отвір, адаптація. 

 

АННОТАЦИЯ 

Лаврик Ю. М. Обоснование параметров пневмоэлектромагнитного пуль-

сатора попарного действия доильного аппарата. – Рукопись. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по 

специальности 05.05.11 – машины и средства механизации сельскохозяйственного 

производства. – Львовский национальный аграрный университет Министерства об-

разования и науки Украины, Львов, 2015.  

В работе освещены вопросы повышения эффективности машинного доения 

путем обоснования конструкционно-технологических параметров пневмоэлектро-

магнитного пульсатора попарного действия и улучшения соответствия параметров 

машинного доения физиологическим особенностям животных. 

Диссертация содержит анализ существующих пульсаторов, прогрессивных 

направлений их развития, рекомендаций относительно параметров процесса доения 

и доильного аппарата. На основе проведенного анализа построена классификация 

пульсаторов доильных аппаратов, установлено, что пневмоэлектромагнитный пуль-

сатор попарного действия позволяет реализовать основные технологические пара-

метры  

машинного доения. Использование пульсаторов пневмоэлектромагнитного типа 

позволяет регулировать частоту пульсаций, соотношение между тактами, обеспечи-

вать адаптивность, продолжительность и характер изменения вакуумметрического 

давления в межстенной камере доильного стакана. 

Предложены функциональная модель и схема пневмоэлектромагнитного 

пульсатора, которая обеспечивает возможность проведения парного независимого 

доения сосков вымени коровы благодаря наличию управляющей камеры, которая в 

сочетании с мембраной является пневмоусилителем, что обеспечивает уменьшенное 
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энергопотребление. Проведен силовой анализ основной и управляющей частей 

пульсатора в статике с целью определения условии наступления тактов сосания и 

сжатия и конструкционно-технологических параметров, от которых зависит работа 

пульсатора. 

Разработана математическая модель работы пульсатора в динамике на основе 

зависимостей момента времени начала движения мембраны управляющей камеры, 

момента времени перекрытия клапанами пропускных отверстий, продолжительно-

сти переднего и заднего фронтов индикаторной диаграммы, что позволяет обосно-

вать рациональные конструкционно-технологические параметры устройства. В ре-

зультате установлено, что при частоте пульсации 1 Гц и соотношении тактов соса-

ния и сжатия 60:40 с увеличением вакуумметрического давления Р и уменьшением 

диаметра калиброванного отверстия dкв продолжительность временной задержки за-

вершения движения клапанов t45 увеличивается по экспоненциальному закону, 

уменьшение диаметра пропускного отверстия dI, dIII и увеличение вакуумметричес-

кого давления приводит к росту продолжительности переднего tr и заднего tf фрон-

тов индикаторной диаграммы, а уменьшение диаметров калиброванного dкв и про-

пускного dIII отверстий вызывает увеличение продолжительности такта сосания tcc. 

В результате анализа работы пульсатора установлено, что для улучшения 

устойчивости пульсатора во время такта сжатия и исключения влияния колебаний 

вакуумметрического давления диаметр мембраны Dm должен составлять 22–24 мм, а 

диаметр верхнего пропускного отверстия dI – 12–14 мм. 

Разработана программа и методика экспериментальных исследований конст-

рукционно-технологических параметров пульсатора. Спроектирован и изготовлен 

экспериментальный образец устройства. По результатам проведенных факторных 

экспериментов построены адекватные математические модели для определения 

продолжительности временной задержки завершения движения клапанов при пере-

ходе от такта сжатия к такту сосания t12 и от такта сосания к такту сжатия t45, про-

должительности переднего tr и заднего tf фронтов индикаторной диаграммы, дли-

тельности такта сосания. Анализ уравнений регрессии показал, что продолжитель-

ность такта сосания tcc при диаметре нижнего пропускного отверстия dIII=10 мм и 

калибровочного отверстия dкв = 0,3 мм возрастает от 0,6 до 0,7 с при росте вакуум-

метрического давления от 44 до 52 кПа, а при уменьшении диаметров пропускных 

отверстий dIІІ и dI от 14 до 6 мм продолжительность переднего и заднего фронтов 

индикаторной диаграммы tr и tf растет экспоненциально до 0,17–0,18 с. 

При условии обеспечения временных характеристик режима пульсации пнев-

моэлектромагнитного пульсатора с частотой 1 Гц и соотношением между тактами 

сосание:сжатие от 60:40 до 70:30 при вакуумметрическом давлении 48–50 кПа диа-

метр нижнего пропускного отверстия dIII должен составлять 6–8 мм, диаметр  

верхнего пропускного отверстия dI – 12–14 мм, диаметр калиброванного отверстия 

dкв для соединения с вакуумметрическим давлением – 0,4–0,5 мм. 

Установлено, что при вакуумметрическом давлении 48 кПа длительность  

переднего фронта индикаторной диаграммы растет в пределах 0,074–0,108 с при 

уменьшении диаметра верхнего пропускного отверстия в пределах 10–14 мм, а зад-

него фронта – в пределах 0,101–0,171 с при уменьшении диаметра нижнего про-

пускного отверстия от 10 до 6 мм. 
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Проведены экспериментальные исследования для определения зависимости 

потребляемой мощности пульсатора от конструкционно-технологических парамет-

ров, в результате чего установлено, что при диаметрах калиброванного отверстия 

dкв=0,4-0,5 мм, пропускных отверстий dI =6-8 мм и dIІІ=12-14 мм, диаметре мембраны 

Dм≤24 мм, отверстия для соединения с атмосферой dка=2-3 мм и вакуумметри-

ческом давлении 48 кПа потребляемая мощность электромагнитами пульсатора  

составляет N=3,48–3,88 Вт. 

Результаты экспериментальных исследований пневмоэлектромагнитного 

пульсатора попарного действия доильного аппарата переданы в ОАО "Брацлав" для 

осуществления опытно-конструкторской разработки устройства. 

На базе учебно-научно-исследовательского центра Львовского НАУ проведе-

на производственная проверка пневмоэлектромагнитного пульсатора попарного 

действия. Проведен расчет технико-экономической оценки результатов исследова-

ний. Установлено, что расчетный экономический эффект от внедрения пневмо-

электромагнитного пульсатора попарного действия при использовании на животно-

водческой ферме с поголовьем 100 коров с доением в стойлах будет составлять 

37465,9 грн, благодаря чему срок окупаемости капиталовложений при внедрении 

предложенной технологии доения с использованием пневмоэлектромагнитного 

пульсатора составит меньше года. 

Ключевые слова: доение, доильный аппарат, пневмоэлектромагнитный пуль-

сатор, временные характеристики, такт сосания, такт сжатия, индикаторная  

диаграмма, калиброванный отверстие, адаптация. 
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Dissertation Thesis highlight the issue of increasing the efficiency of machine milk-

ing cows by introducing electromagnetic pulsator of pairwise action by design-

technological parameters. The thesis contains an analysis of existing pulsators, progressive 

trends of development of recommendations on parameters of milking and milking  

machine. 

The mathematical model allows modeling of the temporal characteristics depending 

on the pulsator design-technology parameters of the device. The program and methods of 

experimental research design-technology parameters pulsator. Designed and  

developed experimental device model. The results of the factorial experiments built  

adequate mathematical models to determine the cycle duration of pulsator, durations front 

indicator diagram, points in time overlapping flaps vias. A production test and feasibility 

study results. 
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