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1. Gépi fejés technológiája, 

2. A fejőberendezések működési elve, részegységei.

3. Stand fejőberendezések szerkezeti kialakítása, működése.

4. Fejőberendezések üzemeltetése 

A fejés gépesítésének műszaki kérdései



• Gépi fejés: a) és b) a tejleadási sebesség
0,2 l/min-nél nagyobb

• Vak fejés, vagy üres fejés: c) a tejleadási
sebesség 0,2 l/min-nél kisebb

• Gépi utófejés: d) a tejleadási sebesség újra
nagyobb 0,2 l/min-nél

A fejési sebesség alakulása a fejési idő alatt

A fejési idő felosztása a tejleadási 
sebesség alapján:



A fejési sebességgörbe (kg/min) és a
fejési görbe (kg) alakulása fajta és
egyedfüggő. A fejés kezdeti
szakaszában a tejleadási sebesség
maximuma a bemutatott esetben 6
kg/min-nél nagyobb, az átlagos érték
2,5 kg/min értékű. A fejőberende-zésnek
alkalmasnak kell lenni a szélső értékek
melletti működésre is.

A fejési jellemzők alakulása egy vizsgált egyednél

A jelleggörbék elemzése nélkülözhetetlen a szelekciós 
munkában is, például a gépi fejésre alkalmas egyedek 

kiválasztásában. 



Kétterű fejőkehely működése

a. Szívó ütem
b. Szorító vagy tehermentesítő ütem

A kétterű fejőkehely jelölt részei:

1. Rövid pulzáló cső csatlakozó 
2. Külsőtér (váltakozó nyomás)
3. Rövid tejcső csatlakozó, 
4. Belsőtér (állandó vákuum)

A két munkaütem:

A kétterű fejőhely a fejőgép
fejőkészülékének fontos része, ezen
keresztül kapcsolódik a gép az állattal.
Kialakítása, valamint működése
nagymértékben befolyásolhatja a tejleadást
és a tőgy egészségi állapotát. Tejleadás
csak a szívóütemben van, ilyenkor a kehely
külső és belső terében is vákuum található.
A szorító ütemben a külső térben a
vákuumot légköri nyomás váltja fel, az 50
kPa nyomáskülönbség a fejőgumit
összelapítja, ezzel tehermentesül a
tőgybimbó a vákuum alól. Ezért nevezik a
szorító ütemet újabban tehermentesítő
ütemnek. A bimbóra ható ismétlődő szorító
hatás miatta a masszírozó ütem
elnevezéssel is lehet találkozni.



Kétterű fejőkehely kialakítása, részeinek elnevezése 

A dia teljes részletességgel mutatja be egy kétterű
fejőkehely kialakítását, részeinek megnevezését. A
gyakorlatban ilyen részletességű felbontás nem
szokásos, egyes elnevezések is eltérnek. Pl. a
kehely és kehelygumi helyett a csésze és fejőgumi
elnevezés az általánosabb, mint a fejőkehely fejő
része.
A fejőcsésze korábban alumínium öntvényből és
műanyagból is készült, ma általános a saválló acél
alkalmazása. A fejőgumi több méretben, alakban
és kiviteli formában is kapható a
kereskedelemben. Kiválasztásnál több szempontot
kell figyelembe venni (pl. higiéniai, tőgybimbó
jellemzői, fejőgép kialakítása). A rövid tejtömlő
gyakran része a fejőguminak, egy darabban
készülnek (lásd ábra), de a 2 vagy 3 darabos
kiviteli változat is ismert. Ez utóbbiak nehezebben
tisztíthatók, kevésbé higiénikusak. A fejőcsésze és
fejőgumi közötti külső teret nevezik pulzációs
térnek is, miután benne periodikusan változik a
nyomás.



A külső vagy pulzációs tér nyomásértékei az idő függvényében

a+b  c+d
A fejőgumi alakja az ütemek alatt



a. Lassú átmenet szívásra
b. Kevésbé lassú átmenet szívásra
c. Mérsékelt átmenet szorításra
d. Gyors átmenet szívásra, lassú szorításra

A pulzátor diagrammok változatai

Kétütemű fejőkészülék nyomásdiagramja

1. belsőtér, 2. külsőtér

A pulzátor és a fejőkészülék nyomásdiagramja

A pulzátor (magyarul ütemező feladata a periódikusan változó
nyomás (vákuum és légköri) biztosítása a fejőkelyhek
előzőekben vázolt működéséhez. Az egyes gyártók különböző
megfontolásokból eltérő jellemzőkkel rendelkező pulzátorokat
készítenek, melyek nyomásdiagramja jelentősen eltérhet
egymástól (bal oldali ábra). Az eltérések a fejés sebességére
is kihatnak. A nyomásviszonyokat az összeszerelt
fejőkészüléknél vizsgálva sokkal változékonyabb görbét
kapunk a kelyhek külső (pulzációs) terénél. A belső tér
vákuumértéke kisebb ingadozást mutat.



Fejőkészülékek ütemezése

A fejőkészülékek lehetnek szimmetrikus (mind
a nagyé kelyhet a jobboldaliakat és a
baloldaliakat egyszerre ütemezi) és
aszimmetrikus (2-2 kelyhet ütemez együtt)
működésűek. A szokásos ütemszám (40) 50-
60/min. A szívó-szorító (tehermentesítő) ütem
aránya megegyezhet (50-50%-os, 1:1
ütemarány), de többnyire a szívó ütem a
hosszabb. Felső határként a 75-25% (3:1)
ütemarány fordult elő a hazai gyakorlatban. A
3:1 ütemarányú aszinkron vagy váltva ütemező
fejőkészülék két-két fejőkehelynél lejátszódó
nyomásviszonyokat szemlélteti az ábrán
bemutatott működési vázlat. Egy-egy oldalon a
teljes ütemciklust 4 részre osztva 3 rész a
szívó (75%) egy rész a szorító (25%)
ütemrészre jut.



A. ha a szívási ütemrész 75% (3:1 
ütemarányú készülék), a tej  
átáramlását az egyik oldalról a másikra, 
csak levegő beengedésével vagy nagy 
térfogatú kollektorral tudjuk 
megakadályozni.

B. ha a szívási ütemrész aránya 50% 
(1:1 ütemarányú készülék), a tej 
átáramlásának egyik oldalról a másikra, 
kisebb a veszélye.

J  jobboldali bimbók
B  baloldali bimbók

Különböző szívó-szorító ütemarányú fejőkészülékek jellemzői

Miután tejleadás csak a szívó ütemben lehetséges, a megnövelt szívó-szorító ütemarányú
készülékek nagyobb fejési teljesítményre képesek, vagyis gyorsabb lesz a fejés, rövidül a fejési idő
nagyobb tejhozamú állománynál is. Az ábra a gyakorlatban előforduló két szélső értéknél szemlélteti
az egyes oldalak nyomásviszonyait. Fő jellemzőjük:



Rotációs rendszerű vákuumszivattyú  és kiegészítő egységei

A fejőberendezések működtetéséhez a vákuumot ma még leggyakrabban rotációs vákuumszivattyúkkal
biztosítják.
A rotációs vákuumszivattyú:

- az álló- és-
- a forgórészből áll.

Az állórészben csapágyazott forgórész excentrikus elrendezésű. A forgás következtében a lapátok,
valamint a forgó- és az állórész által bezárt térfogat csökken. Az összesűrített levegő a kipufogó oldalán
távozik el. A rotációs rendszerű vákuumszivattyúnál a súrlódás csökkentése és a jó tömítés miatt
olajozásra van szükség, amire leggyakrabban az injektoros változatot használják. A szívó oldalon
visszacsapó szeleppel ellátott rezgéscsillapító közdarabbal csatlakozhat a hálózathoz. A kipufogó (kiömlő)
oldalon a távozó olajcseppeket olajleválasztó berendezés beépítésével fogják fel.



Forgódugattyús és hajlékonylapátos vákuumszivattyú

Vízgyűrűs vákuumszivattyú

Alternatív lehetőségek a vákuum előállításánál

A rotációs rendszerű vákuumszivattyúk
mellett többféle levegős
közegtovábbítóval is találkozni lehet az
utóbbi időben. Az alternatív változatok
bevezetés részben környezetvédelmi
szempontból jelenthet előnyt, a zajhatás
csökkenthető és egyes változatoknál a
kenés elmaradása miatt nem jut
szennyező anyag a környezetbe.
Alkalmazásuk energiafelhasználást is
mérsékelheti.



A főbb részegységek:

1. Rotációs vákuumszivattyú
2. Légüst
3. Szabályozószelep
4. Mérőóra
5. Vákuumvezeték
6. Vákuumcsap

Vákuum előállító egység és a vákuumvezeték kiépítési vázlata
standfejő fejőgépeknél

A vezeték részek:

• szívóoldali vezeték a légüstig
• T idom a szabályozószelep 

csatlakoztatásához
• T elágazás az istállón belül

d1, és d2, U alakban kiépített 
vákuumvezeték a standok fölött

• kipufogó vezeték az 
olajleválasztóval 

A stand vagy istálló fejőgépek vákuum előállító és elosztó egysége
fixen beépítésre kerül, az ábra ezt a stabil részt mutatja. A vákuumot
minden tehénálláshoz oda kell vinni. A tartóépületben a vákuum
vezetékeket „U” alakban építik ki a kötött állássorok fölött, 2-2
tehenenként egy-egy vákuumcsap található. A vákuumszivattyú
légüstön és szabályozó szelepen keresztül csatlakozik a kiépített
vezetékhez. A légüst szerepe hármas: puffer tartályként, kondenzvíz
és mosóvíz felfogó tartályként is szolgál. A vákuum előállító egységet
általában az istállótértől elkülönített teremben helyezik el, így
célszerűen két nyomásmérő órára is szükség van.



A szabályozóval ellátott vákuumszivattyú jelleggörbéi

1. Vákuumszivattyú jelleggörbe

2. Szabályozószelep jelleggörbe

3. Szabályozott jelleggörbe

Qvsz – vákuumszivattyú légszállítás

Qü – üzemi szükséglet

Qsz – szabályozó szelepnél             
beengedett tartalék mennyiség

A szabályozott szakaszban a szivattyú és a szabályozószelep ellentétesen dolgozik a hálózatra. A
vákuumszivattyú igényelt légszállító teljesítménye (Qvsz) a mindenkori üzemi szükséglet (Qü) és a
szabályozószelep által beengedett (Qsz) tartaléklevegő-mennyiség összegéből adódik. Minél
meredekebb a szabályozószelep jelleggörbéje (2) annál kisebb vákuumingadozást idéz elő a rendszer
légfogyasztásában bekövetkező változás. A levegőszükséglet meghatározásánál a gépkönyvek vagy az
idevonatkozó szabványok adatait kell figyelembe venni. Az újabb fejlesztési törekvések előtérbe került a
túlméretezett vezetékrendszer és légszállító kapacitás (készülékenként minimum 150 l/min), illetve az
alacsonyabb (pl. 40-42 kPa) névleges vákuum használata is.



Vákuumtérben súlyozott szabályozó 
szelep

1. fedél, 2. súly, 3. szelep, 4. levegő 
bevezető cső

Szabályozószelepek kialakítása

A fejőberendezés belső tereiben a vákuum állandó
értéket a szabályozó szelepek biztosítják. Típusai:

• súly terhelésű
• rugó terhelésű és
• szervó-rendszerű membrános vákuumszabályozó

szelepek.
A rugóterhelésű szabályozószelepek szabályozási
tartománya a rugó előfeszítésének mértékével
változtatható. Az ábra egy különleges súlyterhelésű
szabályozó szelepet szemléltet, melynél a súly
vákuumtérben helyezkedik el. A rugóterhelésűeknél
gyorsabb szabályozást tesz lehetővé.



Szervó-rendszerű szabályozás

A szervo-rendszerű szabályozó érzékelő szelepe a nyomásváltozást a membrános szabályozószelephez
közvetíti. Ez a nagyméretű kúpos zárótestet működtetve gyorsan tudja változtatni a rendszer légszállítását.
A szervo szabályozószelepek karakterisztikái, összevetve a hagyományos súlyterhelésű szeleppel, jóval
meredekebbek (érzékenyebben szabályoznak).



Tejvezetékes fejőkészülék kettősműködésű membrán-
pulzátorral

1. Állandó vákuumtér

2. Változó nyomású tér

3. Vezérlő, vagy szabályozótér

Pulzátorok kialakítása, működése

Kettősműködésű pulzátor a membrános szelepcsoport két 
helyzetében

A pulzátorok vezérlésüket tekintve három 
csoportba sorolhatók: 

• pneumatikus pulzátorok 
• hidraulikus pulzátorok 
• elektromos pulzátorok

A pneumatikus vezérlésű pulzátorok általában
membrános megoldásúak. A pulzálását az üzemi
vákuum és a légbeeresztő furaton beáramló
atmoszferikus levegő biztosítja. Az ütemszám
egy légátvezető furat áteresztő-képességének
szabályozó csavarral történő változtatásával
állítható. A dián egy aszinkron kettős működésű
pneumatikus membránpulzátor (Elfa típus) és
ilyen pulzátorral felszerelt tejvezetékes
fejőkészülék felépítési vázlata látható.



1. Tolattyú

2. Váltónyelv

3. Rugó

4. Membrán

5. Szelepszár

Hidropneumatikus pulzátor

A hidraulikus vezérlésű pulzátorokat a pneumatikus
megoldásúakhoz hasonlóan az üzemi vákuum
működteti. Az ütemszám állandóságát kalibrált furaton
átáramló, állandó viszkozitású olaj (csillapító folyadék)
teszi lehetővé. A pulzálás frekvenciáját az olaj
átáramlási ideje határozza meg. A hidraulikus
pulzátorokat általában gyárilag beállított
ütemszámmal szállítják.



1. Tekercs

2. Szelep

3. Membrán

4. Szeleptest

Elektromos pulzátor

Az elektromos vezérlésű pulzátorok
működésének lényege, hogy a vákuum az
atmoszferikus levegő beáramlását
szabályozó légszelep mozgatását egy vagy
két, váltakozva áram alá helyezett
elektromágneses tekercs végzi. Ezekben a
berendezésekben az ütemszám
(pulzusszám) változtatható. Több
elektromos pulzátor konstrukciónál -
megszabott határok között - a szívási és
szorítási ütem aránya is beállítható.



Sajtáros fejőgép felépítése, változatai

A sajtáros fejőberendezéseknek két változata
használatos. A stabil sajtáros fejőberendezés,
amelynél vákuumszivattyú és a
csővezetékrendszer az épület tartozéka, a
sajtáros fejőkészülék része mobil, emiatt
félstabil rendszerűnek is nevezték. A másik
változat a mobil sajtáros fejőberendezés, ahol a
fejéshez szükséges valamennyi részegység
kerekekkel ellátott kocsira van szerelve. A
sajtáros fejőberendezéseket egyre inkább csak
kisüzemekben, valamint nagyüzemek
elletőistállóiban és betegistállóiban alkalmazzák.
Létezett fejőtankos kivitelben is, amikor a sajtárt
néhány száz liter űrtartalmú, vákuum alá
helyezett tartály (tank) váltotta fel, a hozzá
kapcsolódó készülékek száma 2 vagy 4 db volt.



Sajtáros fejőgép részegységei, üzemeltetése

1. Villanymotor

2. Vákuumszivattyú

3. Légüst

4. Szabályozószelep

5. Vákuummérő óra

6. Vákuumcsap

7. Pulzátor

8. Sajtár

9. Kollektor

10. Kehely

A dián látható nagyüzemi tehénistállókban alkalmazott stabil sajtáros fejőgép felépítési vázlatán az 1-6
részegységek stabilan kiépítésre kerülnek. A 7-10 részegység (pulzátor, sajtár, kollektor és a kelyhek
alkotja a sajtáros fejőkészüléket, amelyet tehéntől tehénig kell mozgatni az épületben, tehát mobil kivitelű.
Kötött tartásban az állatokat a helyükön fejik meg, innen származik a standfejő elnevezés. A sajtáros
fejőkészüléket a fejőnek mozgatni kell és a sajtárok kiürítését is neki kell végezni, így egy ember csak két
készüléket tud kezelni. Egy 100-120 fh hazai tehénistállóban 4 fejő 8 készüléket üzemeltetve végezte a
fejést.



Tejvezetékes fejőberendezés felépítése

A tejvezetékes istállói, vagy standfejő
fejőberendezéseknél az épületbe
kiépítésre kerül a tejvezeték is a
vákuumvezeték mellett. A tejvezetékek
anyaga rendszerint rozsdamentes acél,
nagyobb épületeknél üveg. A tejvezeték
tejfolyás irányú lejtése 0,5%. A tejvezeték
tejleválasztótól mért legtávolabbi pontján
szabályozó szelepet és vákuummérőt
célszerű elhelyezni (a dián ez nem
látható). A tejvezetéket körvezetékként kell
kiépíteni. A tej vákuum alóli kivételére
tejleválasztóval is fel van szerelve.
Továbbá a fejőberendezés tisztításához
mosóautomatát és készülékmosót is
beépítenek. Alapvető előnyük a sajtáros
fejőberendezésekkel szemben, hogy a
tejszállítási munka teljesen gépiesített. A
tej a kifejéstől számított 2-5 perc alatt a
tejhűtőbe kerül, ami a tej minősége
szempontjából lényeges előny. Az ábrán a
tejleválasztóból a tej közvetlenül a hűtő-
tárolóba jut.



Tejvezetékes fejőberendezés üzemeltetése

A tejvezetékes fejőberendezéseket a nagyüzemi tehenészetekben 150-200 férőhelyig alkalmazzák. Mai
viszonyaink között a magántehenészetekben 30-80 férőhely között javasolható a tejvezetékes fejés.
Miután a fejőkészülék hosszú tejtömlője a tejcsapon keresztül a pulzátorvezetékkel párhuzamosan
kiépített (üveg vagy rozsdamentes acél) tejvezetékhez kapcsolódik és a tej a vezetékben lévő vákuum
hatására a fejőkészülékből a tejvezetékbe és ezen keresztül a tejházban lévő tejleválasztóba
(vákuumoldóba) kerül. A felső ábrán látható változatnál a tejleválasztó szivattyúja a tejet egy
puffertárolóba juttatja, ahonnan a hűtőbrendezésre kerül. Az istállói fejőberendezések nagy hátránya,
hogy a fejő kényelmetlen testhelyzetben (guggolva) dolgozik, valamint a fejőkészülékek csatlakoztatása,
áthelyezése jelentős időveszteséggel jár. Egy fejő három (automatizálás esetén négy) készüléknél többet
nem tud kezelni.



Szivattyús tejleválasztók

A leválasztó edénybe beérkező tej
mennyiségét villamos elektródák vagy
más jelfogók (mágnes az úszóban,
Reed relé a tartó csőben, stb.)
érzékelik. Amikor a tej pl. a legfelső
elektródát eléri, a leválasztó
edényhez csatlakozó centrifugáils
rendszerű tejszivattyú bekapcsol és a
tejet kiszívja, majd a hűtőtároló
edénybe továbbítja. A tej
visszaáramlását a szivattyú előtt vagy
mögött elhelyezkedő visszacsapó
szelep akadályozza meg. A motorral
egybeépített szivattyú kisebb
berendezéseknél közvetlenül is
ráépíthető a gyűjtőedény aljára (alsó
ábra).



Zsilipelő rendszerű tejleválasztás

A zsilipelő rendszerű tejleválasztókat korábban a szivattyús leválasztok kialakítása előtt használták.
Hátrányuk a nagy vákuumfogyasztás és a keltett vákuumingadozás volt. Az ábra az egyik változat
felépítési vázlatát mutatja, melynek működését a vezérlő és az erősítő pulzátor biztosítja. A tejválasztó
edénybe érkező tej zsilipkamrába akkor áramlik át, amikor az erősítő pulzátor a kamra terét vákuum alá
helyezi, illetve a kamrából akkor folyik ki, amikor az erősítő pulzátor légköri nyomású levegővel tölti fel. A
leválasztott tej térfogatárama az erősítő pulzátor ütemszámának változtatásával szükség esetén
szabályozható.



Fejőberendezések tisztítása

Fejőberendezések tisztítási módjai:

• kézi eszközökkel (kisebb sajtáros fejőgépeknél),
• cirkulációsan, standfejőgépeknél (nagyobb sajtáros és a tejvezetékes istállói fejőgépeknél),
• cirkulációsan, fejőtermi fejőberendezéseknél (helyben tisztítás).

Követelmények a cirkulációs tisztításnál:

• a folyadék áramoltatás megfelelő időtartalma,
• a tisztítófolyadék kellő hőmérséklete,
• a tisztítófolyadék szükséges mennyisége és koncentrációja,
• a tisztítófolyadék megfelelő sebessége.

A tökéletes tisztításhoz mind a négynek érvényesülni kell, némelyik a másikat
részben kiválthatja (pl. ha kisebb a hőmérséklet, a koncentráció növelésével
elérhető a kívánt tisztító hatás).



Tejvezetékes fejőgépek tisztítása, mosása

A tejvezetékes fejőberendezéseknél a cirkuláció
tisztítás (mosás) kiterjed a tejjel érintkező
valamennyi részegységre. A tisztító vagy mosó
automata megfelelő program szerint végzi el a
tisztító folyadékok hőmérsékletének,
koncentrációjának beállítását és a folyadékok
(beleértve az öblítővíz) áramoltatását. A tisztító
folyadék a mosóhelyre csatlakoztatott készülékek
által jut be a tejvezetékbe, majd a tejleválasztó
segítségével vissza az automatához. A folyamat a
program szerint meghatározott ideig tart.

A tisztítás lépései: 

• a rendszer vizes öblítése (43-45ºC)
• lúgos mosás (55-60ºC)
• újbóli vizes öblítés
• savas mosás (a tej- és vízkőkiválás miatt a

víz keménységétől függően heti egy vagy több
alkalommal szükséges)

• fejés előtt újbóli átöblítése a rendszernek. 



Vákuumvezeték mosása

A vákuumhálózat a beáramló tejgőzök, valamint az istálló légterében levő por lerakódása következtében
gyorsan szennyeződik. A csövek falára lerakódó szennyeződések csökkentik a cső keresztmetszetét,
megnövelik az áramlási ellenállásokat. A vákuumvezetékeket folyadék átáramoltatásával lehet tisztítani. A
tisztításhoz 60-70 ºC-os mosófolyadékot kell használni. A rendszer tiszta vizes átöblítése után – nyitott
fejőcsap-állások mellett – 15-20 perces levegő átáramoltatásával a csőben maradt vízmaradványokat is
kiszáradnak.



1. Gépi fejés technológiája
- a fejés folyamata, a fejési sebesség alakulása

2. A fejőberendezések működési elve, részegységei
- kétterű fejőkehely kialakítása
- kétütemű fejőgép működési elve

3. Stand fejőberendezések szerkezeti kialakítása, működése
-vákuum szolgáltató részegység felépítése, működése
-pulzátorok változatai, kialakításuk, működésük
-sajtáros fejőgépek felépítése
- tejvezetékes fejőgépek kialakítása, tej kivétele a vákuum alól

4. Fejőberendezések tisztítása
- tisztítási módok
- tejvezetékes fejőgépek cirkulációs mosása
- vákuumvezeték mosása  

Előadás összefoglalása



1. Hogyan és milyen paraméterekkel működik a kétütemű 
fejőgép?

2. Milyen részekből áll a vákuumszolgáltató berendezés?

3. Milyen vezérlésű pulzátorokat alkalmaznak a mai 
gyakorlatban?

4. Mi a különbség a sajtáros és tejvezetékes 
fejőberendezések között?

5. Milyen változatai vannak a tejleválasztóknak?

Előadás ellenőrző kérdései



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME:

Fejés gépesítésének műszaki kérdései II.

Előadás anyagát készítette:  Prof. Dr. Kacz Károly CSc
Dr. Csiba Mátyás PhD
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