
:  سادسالدرس ال
أجزاء المحلب اآللى



:الھدف من الدرس

:بعد االنتھاء من ھذا الفصل یتوقع ان یكون الطالب قادرًا على 
األجزاء المختلفة المكونة للمحلب اآللى التعرف على•
المكونة للمحلب اآللى األجزاء تركیب دراسة•
المختلفة المكونة للمحلب اآللى أھمیة األجزاء دراسة•



أجزاء المحلب اآللى
: Vaccum Pumpمضخة التفریغ .١

تعتبر مضخة التفریغ بمثابة الرئتین 
للمحلب اآللى

 جمیع فى المستعملة والطریقة
:ھى المحالب أنواع
 وبمعدل نسبیًا الھواء تفریغ نظام

 على للحصول ودقیق محسوب
 منو المطلوب السالب الضغط

 معینة مواصفات ذات أنبوب خالل
  .التصمیم حسب معین بطول



 النسبى الھوائى التفریغ وعملیة
 فیھ الضغط تجعل األنبوب بھذا
  العادى الجوى الضغط من أقل
  الضغط مستوى یتراوح حیث

 بین ما الحالة ھذه مثل فى السالب
كیلوباسكال ٥٠-٤٠

 الریش أو الدافع بواسطة
Impellers الھواء سحب یتم 

  الفراغ على للحصول الخارج الى
  .المطلوب النسبى



: Vacuum Controllerالمنظم لمضخة التفریغ  .٢
 التفریغ مضخة منظم یعتبر
 اآللى للمحلب المدبر العقل

 األنبوب على كصمام یعمل ھو
 قبل التفریغ لمضخة الرئیسى

 المحلب أجزاء الى تفرعھ
.المختلفة
 مقدار على المحافظة ھى وفائدتھ

 الى الھوائى التفریغ استقرار أو
  ، الجوى الضغط نصف حوالى

 الجوى الھواء بدخول یسمح وقد
 عند للتفریغ العام النظام الى

 أو النسبة من أكبر تفریغ حدوث
. المقررة الكمیة



:Pulsatorsالنوابض  .٣
 التعاقب عملیة بتنظیم تقوم التى ھى

  والضغط التخلخلى الضغط بین المستمر
 یحدثھا pulsation والنبض العادى
 تفریغ بعملیة یتحكم الذى النابض
  لنظام وفقًا وذلك اللبن من الضرع
 .بدقة محسوب
  بھا یتحكم التى النسبة على منھ الضرع وتفریغ الحلیب إخراج عملیة تعتمد

pulsationالنبض بنسبة تسمى وھى والراحة الحلب مرحلتى بین النابض
ratio :
ü االسطوانة بین الفراغ فیھ یكون الذى الوقت الى تشیر التى النسبة ھى 

  یكون الذى الوقت الى الحلب مرحلة فى الحالبة لكؤوس والخارجیة الداخلیة
، ٣٨:٦٢  ھى نسبھ وأفضل ، الراحة وقت فى الفراغ ھذا



 الحدیثة النظم معظم فى النبض نسبة
  الربعین حلب فیھا یتم التى والمتطورة
 مًعا األمامیین والربعین معًا الخلفیین
. ٥٠:٥٠ ، ٤٠:٦٠ وھى بالتناوب
ü بالدرجة االختالف ھذا سبب یعود 

  الحلیب كمیة من %٦٠ أن إلى األولى
الخلفیین الربعین من تكون المنتج

pulsation النبض سرعة أو معدل rate: 
 البطانة وغلق فتح فیھا یتم التى للنبض الضرب مرات عدد عن عبارة ھو

  الجید الحلب ففى .بالدقیقة عددھا یقدر وعادة الحلمات لكؤوس المطاطة
 فى خفقة ٦٠-٤٠ ، ٦٠-٥٠ بین النابض خفقات عدد یكون ، المتوازن
.دقیقة/ضربة ٦٠-٥٥ حوالى ھى والمثالیة المفضلة النسبة ان اال الدقیقة



على نھایة فتحة الحلمة فیؤثر ذلك
فیخرج اللبن من الضرعفتقل مقاومة العضلة العاصرة  

: تتم عملیة الحلب على مرحلتین
Milk phaseمرحلة الحلب  :المرحلة األولى

یكون النابض فى مرحلة الضغط التخلخلى السالب داخل حجرة التفریغ 
فى كؤوس الحلمات

وجود ضغط سالب مستمر تحت فتحة الحلمةمع 

مما یؤدى الى انبساط االسطوانة المطاطیة



توقف نزول اللبن مؤقتًا مما یؤدى ل
الى جانب إنھا فى ھذه المرحلة تسمح بتبادل الدم بین الحلمة والضرع  

Rest phaseمرحلة الراحة  :ثانیةالمرحلة ال

 یسمح فیھا النابض بدخول الھواء الجوى العادى القادم من المنظم
فیحدث امتالء حجرة التفریغ بالھواء   

فتضغط االسطوانة المطاطیة الداخلیة لكؤوس الحلب على الحلمة 

أى ضغط موجب فى حجرة التفریغ مع ضغط سالب مستمر تحت فتحة الحلمة



الحلمة

اسطوانة داخلیة 
من المطاط المرن

اسطوانة خارجیة 
صلبھ

حجرة التفریغ

تفریغ مستمر

انبوبة التفریغ 
القصیرة



یسمح النابض بدخول 
الھواء الجوى العادى 

  القادم من المنظم
فیحدث امتالء حجرة 

   التفریغ بالھواء

مرحلة الراحة  
Rest phase



فتضغط االسطوانة 
المطاطیة الداخلیة 

على الحلمة 
أى ضغط موجب فى 

  حجرة التفریغ



النابض فى مرحلة 
الضغط التخلخلى 

السالب 
أى سحب الھواء

 Milkمرحلة الحلب 
phase



مع وجود ضغط سالب 
مستمر تحت فتحة 

الحلمة



فیؤثر ذلك على نھایة 
فتحة الحلمة

فتقل مقاومة العضلة 
العاصرة 

فیخرج اللبن من الضرع



ویستمر التناوب بین 
ھذه المراحل حتى تمام 

تصفیة الضرع من 
اللبن الكلى



:Vacuum Gaugeمقیاس التفریغ  .٤
 قیاس على یعمل جھاز عن عبارة ھو

  من مدرج وھو األنابیب داخل الضغط
 ٧٦أو كیلوبالسكال ١٠٠ الى صفر
زئبق سم

ü مضخة منظم جھاز بعد تركیبھ یتم 
التفریغ

üالتخلخلى والضغط العادى الجوى الضغط بین الفرق على قیاسھ فى یعتمد  
، التفریغ انابیب داخل

üومتابعتھ قراءتھ من للتمكن واضح بمكان الضغط قیاس جھاز وضع ویتم 
 سعتھ حسب المحلب فى موزع جھاز من أكثر یستخدم وقد العمل، خالل

.وطاقتھ



:Vacuum Pipelinesأنابیب التفریغ  .٥
üأجزاء ومختلف التفریغ مضخة بین وصل حلقة بمھمة الضغط انابیب تقوم 

المنتظمة بصورتھا تعمل لكى التخلخلى الضغط وصول تتطلب التى المحلب
üأو البالستیك من أو للصدأ المقاوم الصلب الفوالذ من األنابیب ھذه صنعوت 

.المجلفنھ الحدید األنابیب
üالمغلقة أو الحادة النھایات عن البعد المحلب فى األنابیب ربط عند یفضل  

 ھذه فى للھواء المطلوبة االنسیابیة على للحفاظ اإلمكان بقدر واالنحناءات
 األنابیب

üوغسل التفریغ لصمامات منھ لالستفادة مناسب انحدار عمل مراعاة 
وتعقیمھا األنابیب

üمحكمة وتكون رؤیتھا یمكن مكشوف ظاھر مكان فى األنابیب ھذه نصبت 
  والشد الربط
ü٢٠٠ حوالى حدود فى داخلى ضغط تتحمل إنھا من بالتأكد فحصھا یتم 

.الحرارة درجات مختلف وعلى كیلوباسكال



Milk اللبن نقل أنابیب .٦ Pipelines:

üالزجاج من أو للصدأ قابل الغیر الفوالذ من األنابیب ھذه تصنع  
  الخزانات الى الحلب نقطة من اللبن لتوصیل وذلك للكسر المقاوم

.وتخزینھ لتبریده المركزیة
üعلى األنابیب قطر یعتمد:  
المحلب طول .٣   الحلب وحدات عدد .٢  الحالبة الحیوانات عدد .١ 
üمتر/سم١ بمعدل األنابیب ھذه فى انحدار ھناك یكون أن یجب 

  قطر ٢/١ –٣/١الى یصل األنابیب داخل فى اللبن ومستوى
.األنبوبة

ü٠.٨ حوالى قطرھا الھواء لدخول اللبن مجمع فى صغیرة فتحة وھناك-
 باتجاه اللبن مجمع فى المتجمع اللبن دفع فى لتساعد وذلك ، ملم ١

مقبولة وبانسیابیة الخزانات



üمن وھو حلب وحدة بكل الخاص اللبن تنك الى اللبن ینتقل 
  یتجھ أو النظام بھذا المحلب كان ان حالة فى المدرج الزجاج
.األخرى المحالب أنواع بعض فى اللبن خزانات الى مباشرة

üمن معینة ارتفاعات على معلقة الحلیب نقل نابیبأ وتكون 
  كیلو ٥٠- ٤٨ ضغط على الحصول یتطلب التصمیم وھذا المحلب
األنابیب إلى ودفعھ الحلیب لرفع باسكال

üتم الجیدة االنسیابیة على الحصول ولغرض األخیرة اآلونة وفى 
  وقوف مرابط أسفل مواقع فى الحلیب أنابیب نصب نحو التوجھ
.بفاعلیة الطریقة تلك نجحت ولقد المحلب في األبقار



أنابیب اللبن



:Cluste Assmblyمجمع اللبن  .٧
  من اللبن مجمع یتكون

للحلمات كؤوس أربع .١
:جزأین من منھا كل یتكون
ü الفوالذ من مصنع معدني جزء 

 من أیًضا یصنع وقد للصدأ المقاوم
 جانبي أنبوب وفیھ الشفاف البالستیك
التعاقب على ویعمل بھ یتصل صغیر
üالفراغ من حیز یتكون بحیث المعدني الجزء تبطین بھ یتم مطاطي وجزء  

بینھما
 یصنع وقد الشفاف البالستیك أو الفوالذ من مصنوع للحلیب واحد مجمع .٢

 ، ٣٠٠ ،١٥٠ مثل متنوعة سعات ولھ للكسر المقاوم الزجاج من أیًضا
والتصمیم القطیع إنتاجیة حسب مل ٥٠٠



  بدخول یسمح مناسب قطر ذات جانبیة فتحة .٣
  انسیابیة تسریع في للمساعدة الجوى الھواء
الناقلة األنابیب باتجاه الحلیب

  غالف بین تربط للحلیب قصیرة أنابیب أربع .٤
  ویتدفق بالحلمة تحیط التي المطاطیة البطانة

 مجمع نحو اتجاھھ في اللبن خاللھا من
  الكؤوس

  بین ربطت تىوال للضغط قصیرة انابیب أربع .٥
 ومجمع الحالبة كؤوس فى التفریغ حجرة

الطویل الضغط
  الكؤوس مجمع فى الشكل أنبوبیة زوائد أربع .٦

  مائلة وھى الصغیرة الحلب أنبوبة بھا یتصلو
  المجمع داخل الى ھواء تشفط ال حتى التصمیم

  الحلمات على تركیبھ عدم فترة خالل

ü الطویلة الحلیب أنبوبة قطر یكون أن یوصى  
األقل على ملم١٤،١٠ والقصیرة والشفافة



:Sanitary Trapالمرشح . ٨
üمحكم غطاء لھ الشكل أسطوانى مستطیل أو مربع وعاء عن عبارة ھو  

 المضغوط البالستیك أو للصدأ المقاوم الفوالذ من مصنوع
üنقل انابیب تستعمل التى الحلب نظم جمیع فى وضرورى مھم ووجوده 

  واللبن الماء دخول منع على یساعد جھاز ألنھ الزجاجیة األوانى أو اللبن
اآللى الصمام عمل آللیة تبعًا التفریغ مضخة نظام الى غریبة مواد أى أو
üالمحلب تصمیم حسب على مناسبة استیعابیة طاقة لھ
üالمحالب أنواع من الكثیر فى الضغط تخلخل لخزان مكمًال یعتبر عملھ.



:  Receiver Uniteوحدة االستقبال األولى . ٩
üاللبن مجمع من والمتفرعة للبن الناقلة الشفافة المطاطیة األنابیب إن  

  اللبن فیھا ینتقل التى للصدأ المقاوم الفوالذ من المصنوعة الحلب وانابیب
 الموجود الخزان ھذا فى اللبن ونقل جمع لعملیة األولى المرحلة فى تنتھى
  المحلب أجزاء ضمن
üوجیدة سھلة الیھ اللبن انسیابیة تكون بحیث مناسب موقع فى وضعھ یتم
üالى بھ مرفقھ سحب مضخة بواسطة سحبھ یتم بھ اللبن تجمع بعد 

  للصدأ، المقاوم الفوالذ من مصنوع وھو الرئیسیة الخزانات
üفى اللبن ارتفاع مستوى وصول عند آلیًا تعمل عوامة بھ تكون أن یفضل 

  ، معین حد الى الخزان
üخزان من أكثر یستعمل وقد أكثر أو لترًا ٥٠ - ٤٠ سعتھ تكون ان یفضل 

.القطیع وإنتاجیة المحلب حسب



الشكل یوضح 
تركیب وحدة حلب 

آلى







:Milk Pumpمضخة سحب اللبن والمصفاة . ١٠
üحیث ،الرئیسى الخزان الى األولى اللبن خزان من اللبن سحب على تعمل 

 ثانیة الخزان الى اللبن عودة یمنع مما واحد اتجاه ذات ساحبة مضخة انھا

üالتصفیة جھاز فى یمرر الخزان من اللبن خروج بعد Milk Filter الذى  
 السحب مضخة من بالقرب یقع

üورقى بكیس الحلزونى النابض تلبیس یتم حیث Sock الشكل أنبوبى ، 
 تعمل الغرض لھذا معدة جوفاء اسطوانة داخل فى یوضع ترطیبھ بعدو

  الخزانات الى اللبن فى تتواجد قد التى األوساخ الشوائب دخول منع على
  المركزیة

üالواحدة الحلبة فى مرتین وأ حلبتین كل بین الورقى الغالف استبدال ویتم  
 الممطرة األیام وفى العدد الكبیرة القطعان فى خاصة



:Milk Recordingتسجیل إنتاج اللبن . ١١
:بغرض وسائل عدة استخدامب التسجیل عملیة تتم
  اللبن من البقرة إلنتاجیة الدقیقة البیانات على الحصول١.
 القطیع تدریج٢.
  اإلنتاج متطلبات یلبى ومتوازن دقیق تغذیة نظام وضع٣.
 الوراثى والتحسین االنتخاب عملیات فى ساعدت٤.

:من إما المحلب، طبیعة حسب التسجیل ویتم

üبقرة كل إنتاجیة لقیاس حلب، وحدة بكل خاصة زجاجیة تنكات

üحدیثة نظم ابتكرت حیث ومفیدة كبیرة تطورات حدثت األخیرة اآلونة فى 
 ولكل بدقة بقرة لكل اللبن إنتاج لتسجل والكمبیوتر التحكم بلوحة مرتبطة
 حلب عملیة





یھلب اآللاالمح أشكال
تقلیدیة محالب١.

                     السمكة عظمة محالب٢.

 اسطوانیة محالب٣.

٢ ١
١٢٣
١٢٣

الشكل یوضح 
وحده حلب 

متنقلة



سادسأسئلة الدرس ال

:أھمیة كًال من األجزاء التالیة فى المحلب اآللىوضح س 
 مقیاس -  النوابض –  التفریغ مضخة منظم - التفریغ مضخة   

 - المرشح -  اللبن مجمع النقل انابیب - التفریغ انابیب  -  التفریغ
. اللبن سحب مضخة - االستقبال وحدة خزان

؟اللبن من حیوان كل انتاجیة تسجیل أھمیة ما س

؟)الحلب مراحل ( اآللى الحلب حدوث میكانیكیة أشرح س


