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Fejés gépesítésének műszaki kérdései 
II.

1. Fejőtermi fejőgépek felépítése, működése. 

2. Fejőtermek kialakítása, fejőállások elrendezési    
változatai.

3. Fejőrobotok.

4. Számítógépes telepirányítási rendszer és 
egyes elemei.



1. Vákuumvezeték

2. Tejvezeték

3. Kombináltvezeték

4. Mosófej

5. Tejgyűjtő

6. Kollektor

Felső tejvezetékes fejőházi fejőgép

Az első felsővezetékes fejőházi fejőgépek működési rendszerüket tekintve az istállói tejvezetékes
fejőgépekhez hasonlítottak. Az eltérés a következőkben foglalható össze: A vákuum- és
tejvezetéken kívül kiépítésre került a kombinált mosó- és vákuumvezeték is. A tejvezeték és a
fejőkészülékek közé tejmérő üvegballont szereltek be, és a készülékek mosása mosófejekhez
csatlakoztatva is helyben történt. A kiépített tejvezeték csak a tej szállítására szolgált fejéskor a
kombinált vezeték biztosította a stabil vákuumot a fejéshez. A fejőgép mosásakor a kombinált
vezeték mosóvezetékként üzemelt.



Alsó tejvezetékes fejőházi fejőgép

Az újabban kizárólag az alsó tejvezetékes rendszerű fejőházi fejőberendezéseket építik be. Felépítését
az ábra szemlélteti. A megemelt légszállító kapacitás (min 150 l/min készülékenként) és a tőgy szintje
alá süllyesztett nagy keresztmetszetű (3-4 cm2 gyűjtőkeresztmetszet/készülék) tejvezeték miatt az
üvegballonra nincs szükség. A tejszállítását és a fejővákuumot is a tejvezeték biztosítja. A nagy
teljesítményű fejést a nagy gyűjtőterű (min. 150 cm3) kollektorok és az ott bevezetett 7-10 l/min.
tejszállító levegő nagyobb szívó ütemarányú gépek esetén is biztosítják. Nagyobb fejőházaknál a
tejvezetéket ikresítve építik ki, így kisebb átmérő adódik, amelynek a tisztítása könnyebben
megoldható.

1. Vákuumszivattyú

2. Légüst

3. Vákuumvezeték

4. Folyadékcsapda

5. Mosóvezeték

6. Tejvezeték

7. Tejleválasztó



Fejőautomata működése

A fejési művelet automatikus
szabályozásánál az egyes fejőautomaták
kizárólag a tejfolyást figyelve avatkoznak
be a folyamatba. A tejfolyás
sebességének érzékelésére több
megoldás is született. Az ábrán
példaképpen az egyik ilyen automata
működése követhető nyomon a fejési idő
folyamán. A kettős vákuummal dolgozó
automata a stimulálási és késleltetett
utófejési fázisban csökkentett vákuummal,
ütemszámmal és szívó ütemaránnyal
üzemel. A villamos vezérlő áramkört úszós
mágnes kapcsoló működteti.
Készüléklevevő automata felszerelésekor
az utófejés egy beállítható időtartamig
(célszerűen 2-2,5 min) folyik, majd a
készülék levétele elkezdődik.



Ütemszám és ütemarány automatikus változtatása a tejleadási sebesség 
függvényében

a. percenkénti ütemszám

b. ütemarány

P1, P2, P3  választható

programok a fajtától függően

A tejfolyás függvényében szabályozó fejőautomaták között olyan korszerű
berendezések is használatosak, amelyeknél az állományhoz igazíthatóan P1; P2; P3
stb. változik az ütemszám (a) és az arány (b) is. Ilyenkor a fejés kezdetén az egyébként
megengedhetőnél alacsonyabb ütemszám és nagyobb szívó ütemarány is
alkalmazható.



Sajtáros fejőautomatika

1. emelőkar

2. úszó

3. zárótest

A sajtáros fejőgépeknél olyan egyszerűbb
automaták használhatók, amelyek vákuum
felhasználásával oldják meg a feladataikat, nincs
elektronikus egységük, így áramot sem igényelnek.
Ide sorolható az ábrán bemutatott automatika is,
amelynél a nagy térfogatú kollektortérben
elhelyezett úszóval (2) mozgatott zárótest (3) nyitja
vagy zárja a fejővákuum útját. A fejés kezdetén és
gépi utófejéskor a fedélen lévő kar (1) segítségével
felemelt helyzetbe kell rögzíteni az úszót.



Húzóköteles leemelő automata

a. Felhelyezés
b. Fejés
c. Levétel

1. Fejőkészülék
2. Tejfolyás érzékelő
3. Vákuumos léghenger
4. Elektromos légszelep
5. Húzókötél

A  vákuum
B  légköri levegő

A készüléklevevő automaták a beállított utófejési idő lejártával lépnek működésbe. Több kialakítási és
működési változatuk ismert. Az ábrán az ún. húzóköteles változat három működési helyzete látható. Az
automata vákuumos léghengert működtetve, oldalirányban húzza le a készüléket a tőgyről. Európában
ez elsőként alkalmazott változat volt, hazánkban nem tartozott a preferáltak közé, miután a levétel az
állatoknál gyakran kellemetlen volt, fájdalommal járt.



Karos leemelő automata

1. Ellensúly

2. Ízelt készüléktartó kar

3. Tömlőzár

4. Elkerülő ág

5. Tejvezeték

6. Tejfolyás érzékelő

7. Szabályozó automatika

8. Túlnyomású levegő

9. Elektromotoros szelep

10. Pneumatikus munkahenger

Jónak bizonyultak a túlnyomású levegővel dolgozó karos mechanizmusú automaták, amelyeknél a levétel
a bimbók irányában történik. A tejfolyás csökkenésével szinkronban a végrehajtó egységben emelkedik a
túlnyomás, és a hosszú tejtömlő keresztmetszete szűkül (csökken a fejővákuum). Az elmozduló dugattyú
kezdetben rövidíti az ízelt tartókart, amely a tejfolyás irányában növeli a tőgy terhelését, ezzel egyben a
gépi utófejést elvégzi. Az ellensúlyok felrakása lehetővé teszik a készülék beállítását, és
megakadályozzák a szennyezett padozatra esését levételkor.



Egyedi kezelést megvalósító Csoportos kezelést megvalósító

Fejőállások elrendezési változatai

A fejőházakban a teheneket ún. fejőállásokban fejik. A fejőállások
kialakítása, illetve elrendezése szerint sokféle változat ismert. Így
megkülönböztetünk párhuzamos, soros, halszálkás és mozgópadozatú
fejőállásokat. Elsők között a felső ábrán látható egyedi kezelést megvalósító
változatú párhuzamos fejőállásokat alkalmazták. Egyoldalas kivitelben,
emelt tehénállásokkal készültek. 2-2 fejőállásra, egy készülék jut, az egyik
oldalon az előkészítés, a mások a fejés történik. A fejőkészülékek
automatizálásával ez a megoldás háttérbe szorult. Ma olyan kisebb
tehenészetekbe javasolható, ahol az egyedi abraketetést a fejőállásban
kívánják megoldani. A süllyesztett kezelőfolyosóval rendelkező újabb
párhuzamos fejőállások csoportos kezelést valósítanak meg. Az állatok
szorosan egymás mellé állnak be a fejéshez (Side by Side), fejésük hátulról
történik. Helytakarékos, termelékeny változat elterjedése jelenleg van
folyamatban.

Párhuzamos fejőállás teljes automatizálással 
(BUO-MATIC)



Gyorsított kihajtási rendszerek párhuzamos fejőállásoknál

Gyorsított kihajtási rendszerek egyik
változatát mutatja a felső ábra (Index 90),
amely egyúttal az egyedek elkülönítését is
lehetővé teszi. A munkatermelékenység az
ilyen rendszereknél 10-20%-kal magasabb,
az alapterület igénye viszont nagyobb, így
létesítésük költségesebb, mint a
hagyományos kialakításúaké.

Gyorsított kihajtási rendszer másik 
változata (XPRESSWAY).

Jelölések:
a. Fejési 
b. Kihajtási helyzet 

1. Forgatható kijárati kapu
2. Tartószerkezet
3. Fejőfolyosó



Soros fejőállások különböző változatai

a. Hagyományos

b. Többszögű

c. Diagonál

Általános jellemzőjük, hogy minden kialakítási
változatnál az egyedi kezelés megvalósítható.
Megoldható az egyedi abrakadagolás, főként
kisebb állományokhoz, max. 2×4-es kivitelben
javasolható.



Kizárólag csoportos kezelést tesznek 
lehetővé, főbb jellemzőik:

a. Hagyományos: fejőállások 30-36 fokot
zárnak be a fejőfolyosóval, általában 2×8-
12-es változatban készülnek, teljesítmény
30-60 tehén/óra/fő. Általában két fejő
szolgálja ki, a készülék
automatizálásának szintjétől függően 8,
10 vagy 12 készüléket kezel egy fejő.

b. Trigon: a háromszögű állássor egyike
hosszabb, készül 7-24-es változatban. Itt
is két fejő dolgozik, az állássoroknál
rotálva, körbe haladnak.

c. Poligon: egy-egy oldalon 6 vagy 8
fejőállás van rombusz alakban kiképezve.
Két fejő szolgálja ki, munkájukat
folyamatosan végezhetik. Fejési
teljesítmény 50-60 tehén/óra/fő

Halszálkás fejőállások



Halszálkás fejőállás elővárakozóval

A fejőházakhoz az állatok nagyobb
csoportban érkeznek részükre elővárakozó
helyet alakítanak ki. Az elővárakozóban
található gépi mozgatású zsúfolókapuval a
fejőállások irányába terelhetők az állatok. A
kijáratnál el kell helyezni egy válogatókaput,
amellyel a kezelésekhez az egyedek a
csoporttól elkülöníthetők. Az ábrán bemutatott
változatnál a válogató kapu működését is a
telepi számítógépes rendszeren keresztül
végzik az egyedi azonosítók (transponderek)
segítségével.

Zsúfolókapu az elővárakozó helységben

1. Zsúfolókapu
2. Bejárati kapu és transponder azonosító
3. Kijárati kapu és transponder azonosító
4. Válogató kapu
5. Gyorskihajtó rudazata
6. Fejőfolyosók
7. Elővárakozó helység



Karusszel fejőállások elrendezési változatai

a. Soros
b. Halszálkás
c. Radiál

A mozgató padozatú fejőállasoknál a tehenek
fejését kerekeken gördülő körgyűrű felületen
(karusszelek) vagy kocsikon végzik. Az állások
elhelyezkedése szerint vannak soros, halszálkás
és radiális (párhuzamos) karusszelek. A kezelőtér
a gyűrű belsejében vagy a külső oldalon,
süllyesztve helyezkedik el. A 6-12 férőhelyes
soros kialakításúak között megtalálható stop-start
rendszerű, amelyeknél a tehenek ki- és
belépésekor a kezelő leállítja a karusszelt. A
bemutatott radiális kialakításnál a fel- és
belépéshez is fejjel előre haladhat az állat, (a
megforduláshoz két állás hely áll rendelkezésre).
Mindhárom fejőállást egy-egy fejő kezeli,
megfelelő automatizálás mellett a fejési
teljesítmény 80-200 tehén/óra.



Fejőkocsis fejőállás

A fejőkocsi rendszerű fejőállás esetén a tehenek fejése görgőkön guruló fejőkocsikon történik. A
kocsikat összekapcsolva, egy hosszanti kezelőfolyosó peremén vontatják körbe. Előnye, hogy a
tehenek fellépő- és lelépő helye közel esik egymáshoz, így a fejőknek rövid utat kell megtenniük.
Készült az ábrán látható 17 kocsis kivitelben és 35 kocsis kivitelben is. A kisebbnél (lásd ábra) egy a
nagyobbiknál két fejő dolgozott. A fejési teljesítmény elérhette a 120 tehén/óra/fő értéket.



A készülékek felhelyezése:
• A a négy kelyhet egyszerre
• B a kelyheket külön-külön
• 1-2-3 a három koordináta

A fejőrobotok alkalmazása a tehenészetekben

A kelyhek felhelyezése egyesével
Műszaki értelemben kétféle fejőrobot alakult ki:

• az érzékelőkkel vezérelt- és
• az ún. tanulórobot.

A működésük alapja az elektronikus egyedi állatfelismerés. Ennek alapján tőgybimbó
elhelyezkedésének koordinátáit a központi számítógép tárolja, s bármikor lehívhatók. „Korlátozott
mértékben” az állat testhelyzete is behatárolható. Ezzel már csupán néhány cm-es kereső tér
szükséges a fejőkészüléket tartó és felhelyező karnak. E néhány centiméteres, de háromdimenziójú
zónán belül az érzékelő már néhány milliméteres pontossággal képes a bimbók csúcsait behatárolni és
a fejőkészülék (kelyhek) felhelyezését elvégezni. A robotokon többféle szenzort, pl. hőérzékelő
diódákat, szilárdtest-érzékelőt, lézert, radart stb. alkalmaznak. A kelyhek felhelyezése történhet
egyszerre, illetve egyesével külön-külön.



Fejőrobotok szerkezeti kialakítása

A kelyheket egyszerre felhelyező fejőrobot felépítése

1. Járószint, 2. Állásszerkezet az azonosítóval, 3. Kijárati kapu, 
4. Bejárati kapu, 5. Robotizált fejőegység, 6. Etető, 7. 

Szétnyíló lemezek a lábak pozícionálására

A kelyheket külön-külön felhelyező fejőrobot felépítése

1. Kehely felhelyező kar, 2. Kelyhek tároló konzolja, 3. Bejárati 
kapu, 4. Kijárati kapu, 5. Etető csésze, 7. Pozícionáló 

mechanizmus, X és Z vízszintes sík koordinátái, Y 
függőleges koordináta



a. 16 állásos fejőkarusszelbe integrálva
b. egyállásos, konténeres kivitel
c. 2-4 állásra egy robotkar,soros , egyoldalas fejőállás

a. b. c.

Fejőrobotok beépítési változatai I.

A fejőrobotok többféle
változatban készülnek. Vannak
egy fejőhelyet kiszolgálók,
melyeket gyakran kompakt
egységenként, konténerbe
szerelve alakítanak ki, illetve
integrálhatják karusszel
fejőállásba is. A többiek több (2-
4) álláshely kiszolgálására
készülnek, többségében soros
fejőálláshoz fejlesztették ki, de
ismert a hátulról fejő,
párhuzamos fejőálláshoz
kialakított változat is.



d

a. Egyállásos, konténeres kivitel
b. 2-4 állásra egy robotkar, soros, egyoldalas fejőállás
c. 2-3 állásra egy robotkar, soros, tisztító-előkészítő állással 

kiegészített
d. Fejőfolyosón (pályán) mozgó kivitel, kétoldalas fejőállás

1. bejárati kapu azonosítóval, 2. és 3. fejőállás be-és kijárati kapui,
4. fejőkészülék, 5. sínen futó fejőegység, 6. a robot manipulátor karja  

a. a.

c. b.

d.

Fejőrobotok beépítési változatai II.

Jelmagyarázat:
A-G típusváltozatok
• A bimbók durva megközelítése
• A bimbók finom (pontos) közelítése
• A robot kiviteli romája
• A fejési megoldás
Az ábra jelzések szerinti kifejtése a következő dián látható.



A fejőrobotoknál használatos érzékelők



A fejőrobotoknál használatos érzékelők
(az előző dián látható jelzések kifejtése)



Számítógépes telepirányítási rendszer tehenészeti telepeken

A dia a számítógéppel vezérelt telepirányítási
rendszer elvi felépítését szemlélteti. A telep
központjában van különféle perifériákkal ellátott
számítógép, amely ellenőrzési, számítástechnikai
funkciókat lát el, de utasítások adására is
alkalmas. Ehhez kapcsolódik a helyi –
tehenészeti telepen pl. a fejőházban elhelyezett –
vezérlő számítógép, amelynek fő feladata az
utasítások továbbítása és a különféle helyekről
beérkező jelek (adatok) rögzítése. Ugyancsak e
vezérlőkkel létesítenek kapcsolatot a fejőállásban
a műveleteket végző személyek (fejők vagy adott
helyen a felhajtó személyzet). A vezérlő
számítógép a bemutatott biológiai paraméterek
figyelésén túl alkalmas a gépegységek
ellenőrzésére, illetve vezérlésére is. A teljes
rendszer részegységeit és azok telepen belüli
elhelyezését a következő dia szemlélteti.



A számítógép vezérlésű telepirányítási rendszer részegységei és kiépítése

Ha a telepen kiépítették az állatok egyedi felismerési rendszerét akkor az állatfelismerés alapján
lehetőség nyílik az automatikus abraktakarmány kiosztására is. Az állat azonosítása során a vevőegység
az egyedre jellemző jelet az erősítőn keresztül továbbítja a vezérlőegységbe, illetve a
mikroszámítógépbe. A számítógép a felismert jelekhez hozzárendeli a megfelelő takarmányadagot,
illetve azt az adagolóberendezés segítségével kiadagolja az állat számára.
A kifejt tej fizikai paraméterei összefüggésben vannak az állatokkal kapcsolatos fiziológiai jelenségekkel.
Az egyik ilyen jellemző a tej villamos vezetőképessége, amely pl. a fejőberendezések kollektorában jól
mérhető, sőt ez egyes tőgynegyedek közötti összehasonlítás is lehetséges. A mért értékekből
következtetni lehet a tőgy egészségi állapotára.



Gyakorlati példák a számítógépes irányítási rendszer egyes elemeire

Transponderes azonosításra alapuló egyedi 
abrakadagoló állás (ALFA LAVAL AGRI)

Kollektorba épített tőgynegyedenkénti mastitis 
érzékelő (SAC)



Keverő-kiosztó kocsi elektronikus
mérlege és a számítógép között
kapcsolatot teremthetünk az
adathordozó chipkártyával. Így a
telepen kiosztásra kerülő
takarmányok mennyisége is a
központi számítógép adatai közé
bekerül, az elemzéseknél
figyelembe vehető.

Jelölések:
1. Villamos mérleggel felszerelt  keverő-kiosztó pótkocsi
2. Adathordozó, úgynevezett chipkártya
3. Hordozható kézi számítógép
4. A villamos mérleg érzékelő cellái
5. Személyi számítógép (telepen lévő központi gép)

Mobil egységek kapcsolata a telepi számítógéppel



Az állatok egyedi azonosítása

Az állatok egyedi azonosítása lapvető követelmény a
számítógépes telepítési rendszernél, de a lehívó rendszerű
takarmányozást sem lehetne megvalósítani nélküle. Az
azonosításnál nemzetközileg szabványosított kódrendszert
alkalmaznak. Az egyedi azonosítók hosszú ideig nyakba akasztott
passzív adók (transzponderek) voltak. Újabban előtérbe kerülnek
a miniatürizált bőr alá injektálható változatok (lásd jobb oldali
ábra).

Bit száma Információtartalom Lehetséges 
kombnáció Megjegyzés

1 Állat (1) vagy nem állat (0) 2 A transzponder felhasználási
célja

2.-15. Tartalékolt terület 16384 Még nem szabályozott
Kiegészítő adatblokk van 

(1) 
vagy nincs (0)

2 További blokk, pl. fiziológiai
adatok átvitelére

17.-26.
Háromtagú országkód ISO 

3166
szerint

1024 900-988 között előállító kódnak
fenntartva

27.-64. Nemzeti azonosító szám 274 877 906 944 A nemzeti hatóság által megadott
egyedi állatkód

Az elektronikus állatazonosítás kódrendszere 
ISO 11785 szerint



1. Fejőtermi fejőgépek felépítése, működése
- alsó és felső tejvezetékes fejőgépek
- fejési művelet automatizálása
- készüléklevevő automaták

2. Fejőtermek kialakítása, fejőállások elrendezési változatai
- párhuzamos, soros- halszálkás és mozgópadozatú
fejőállások kialakítása, főbb jellemzői

3. Fejőrobotok alkalmazása a tehenészetekben
- készülék felhelyezési változatok

4. - fejőrobotok beépítési változatai
- fejőrobotoknál használatos érzékelők

5. Számítógépes telepirányítási rendszer és egyes elemei
- számítógépes telepirányítási rendszer felépítése,
funkcionális részegységei

- az állatok egyedi azonosítása

Előadás összefoglalása



1. Milyen különbségek vannak a felső és az alsó tejvezetékes 
fejőgépek kialakításában? 

2. Melyik fejőállás változatoknál valósítható meg az egyedi kezelés és 
milyen előnyökkel, ill. hátrányokkal jár ez a fejési technika? 

3. Milyen beépítési változatok terjedtek el a fejőrobotoknál?

4. Mi a lényege az állatok egyedi azonosításának és hol van erre 
szükség?

Előadás ellenőrző kérdései



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME:

Elsődleges tejkezelés gépei

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