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Dojící za�ízení 
 

Ú�el: 
� získávání mléka od krav (po otelení) 
� minimáln� 2x denn� 
� snaha, aby princip byl co nejpodobn�jší sání telete 

 
dojící za�ízení: 

� stabilní 
� mobilní 

 
dojení do: 

� konví 
� potrubí 

 
Dojící za�ízení do potrubí 

I. vlastní dojící za�ízení 
� 4 strukové násadce 
� hadice 
� rozd�lova� 
� pulsátor 
� rychlospojka 

II. pevná �ást za�ízení 
� výv�va s motorem 
� vzdušník 
� regulátor podtlaku 
� podlakové potrubí, mlé�né potrubí 
� kohouty a uzáv�ry 
� p�erušova� podtlaku 
� p�isávací ventil 
� zásobník mléka, chladící za�ízení 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
rozd�luje mlé�nou i podtlakovou �ást 
k jednotlivým strukovým násadc�m 
 
 
 
 

podtlak 
x 

atmosféra 
mléko 

Struková guma 

Strukové pouzdro 

Strukový násadec 

Rozd�lova�  
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Pulsátor - slouží k vytvá�ení pulz� (asi 50 pulz�/min) 
 Druhy: 

� membránový 
� pístový 
� elektromagnetický (velmi �asto – lze se�izovat délku jednotlivých pulz�) 

 
pulsátory: 

� centrální (pro celou dojírnu) 
� jednotkový 

 
centrální pulsátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednotkový pulsátor 
 
 
 
 
 
 

Výv�va - rota�ní, tlakov� nevyvážené �erpadlo 
 mazání výv�vy – kapací mazací p�ístroj (asi 15 kapek/min) 
 
 
Vzdušník - pojistka k zachycení kapaliny (aby se nedostala do výv�vy), zásobník podtlaku  

po spušt�ní výv�vy se musí uzav�ít víko 
 
 

Regula�ní podtlakový ventil  
  - se�izuje se jím velikost podtlaku v za�ízení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Podtlakové potrubí 

Potrubí ke strukovým násadc�m 

Podtlakové potrubí 
Potrubí ke strukovým 
násadc�m 

Regulace podložkami 

Regulace p�edp�tím pružiny 

Regulace posouvání závaží 
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Vakuometr - u regula�ního ventilu 
  - na konci podtlakového potrubí 
 
 
Podtlakové potrubí 
  - kovové 
 
Mlé�né potrubí 
  - nerezové 
  - sklen�né 
 
P�isávací ventil 
 - p�isává se p�es n�j vzduch do mlé�ného potrubí – bubliny tla�í potrubím mléko 

do mlé�nice 
 
P�erušova� podtlaku 
 - dostává mléko z podtlakového systému do bazénu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chlazení mléka 
 - pr�tokový chladi� 
 - chladící zásobník (zásobník s chladícím za�ízením) 
   - tank 
   - bazén 
Teplota zchlazeného mléka uskladn�ného v tanku nebo bazénu asi 4 až 5°C. 
 
Konvové dojení 
 Konev je za�azena za rozd�lova� 

Využití  – dojení mleziva (mléko t�sn� po otelení obsahuje n�které další látky 
 
d�ležité pro tele) 

  – drobní chovatelé 
 
Dojírny  hala ur�ená pouze k dojení 
 krávy chodí za dojením 

Ošet�ovatel je pod úrovní zví�ete – pohodlí pro obsluhu 
 
Druhy: 

– kruhová 
– rybinová 
– tandemová 

Kontrolní otázky : 
1. Vyjmenujte �ásti dojícího za�ízení do potrubí. 
2. K �emu slouží pulsátor? 
3. Jak je dopraveno mléko do mlé�nice? 
4. Jaká je teplota zchlazeného mléka?

Podtlakové potrubí 

Mlé�né potrubí 
Pulsátor (asi 20 pulz�/min) 


