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ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΡΜΕΓΜΑ
Το µηχανικό άρµεγµα είναι η µόνη και ιδανική λύση, κάθε κτηνοτρόφου, ώστε µε απλό και αποτελεσµατικό
τρόπο :
- Να βελτιώσει την παραγωγικότητα των ζώων του.
- Να βελτιώσει την ποιότητα εργασίας του.
- Να διασφαλίσει την υγιεινή των προϊόντων του.
- Να εποπτεύει τη φυσική κατάσταση των ζώων του και την παραγωγική τους ικανότητα.
Μέληµα του κτηνοτρόφου στην επιλογή και την κατασκευή των απαραίτητων υποδοµών για την οργάνωση
µιας Αίθουσας αρµέγµατος, όπως και στην επιλογή της σύνθεσης ενός αρµεκτικού συγκροτήµατος είναι η
εξασφάλιση κατ’ αρχήν της οµαλής λειτουργίας του αρµεκτηρίου, σε ότι αφορά στα κρίσιµα σηµεία, που
αναφέρονται παρακάτω και κατά δεύτερον στις προσφερόµενες καινοτοµίες και επιµέρους ευκολίες, που
παρέχει το κάθε συγκρότηµα.

1. Προαπαιτούµενα για το µηχανικό άρµεγµα.
Α. Αίθουσα αρµέγµατος
Β. Αρµεκτικό συγκρότηµα αποτελούµενο από :
1. Υποσύστηµα κενού
2. Υποσύστηµα αρµέγµατος
Η ποιότητα και η οµαλή λειτουργία των παραπάνω υποδοµών και υποσυστηµάτων είναι κατά κύριο λόγο
σηµαντική, για την ηρεµία των ζώων και την υγεία και τη φυσιολογική λειτουργία του µαστού και κατά
δεύτερο λόγο, για την ποιότητα εργασίας και την διευκόλυνση του κτηνοτρόφου στη διαδικασία του
αρµέγµατος.

2. Προαιρετικά υποσυστήµατα αρµεκτικού συγκροτήµατος.
1. Σύστηµα συγκέντρωσης γάλακτος (terminal).
2. Σύστηµα πλύσεως συγκροτήµατος.
Η ποιότητα και η οµαλή λειτουργία των παραπάνω συστηµάτων είναι κατά κύριο λόγο σηµαντική για την
διασφάλιση της υγιεινής του γάλακτος και κατά δεύτερο λόγο, για την διευκόλυνση του κτηνοτρόφου στη
διαδικασία πλυσίµατος και απολύµανσης του αρµεκτικού συγκροτήµατος.
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ΑΡΜΕΚΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
Τα επιµέρους συστήµατα των αρµεκτικών συγκροτηµάτων αποτελούνται από µέρη και ανταλλακτικά
διαφόρων τύπων, δυνατοτήτων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, που επηρεάζουν την ποιότητα και την τελική
τιµή των συγκροτηµάτων αρµέγµατος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΕΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
Τα αρµεκτικά συγκροτήµατα περιγράφονται ανάλογα µε :
- τη διάταξη των θέσεων παγίδευσης (σειράς ή κυκλικό).
- τον αριθµό των σειρών παγίδευσης για τα αρµεκτικά µε παγιδεύσεις σειράς (µίας ή δύο σειρών).
- τον αριθµό των αρµεκτικών µονάδων (σε ζυγό αριθµό ζευγών θηλάστρων).
- τον αριθµό των θέσεων παγίδευσης.
π.χ.
Αρµεκτικό 1*12/24 είναι συγκρότηµα µίας σειράς 12 αρµεκτικών µονάδων και παγίδευση 24 θέσεων.
Αρµεκτικό Κυκλικό/24 είναι κυκλικό συγκρότηµα 24 µονάδων αρµέγµατος και θέσεων παγίδευσης.

ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΜΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
1.

Η αντλία κενού πρέπει να έχει δυνατότητα άντλησης 150 λίτρων αέρα, ανά µονάδα αρµέγµατος
για να εξασφαλίζει την οµαλή λειτουργία του συγκροτήµατος, σε επίπεδα κενού κάτω των 40 Kpa.
2. Η συχνότητα των παλµών ανά λεπτό, πρέπει να προσαρµόζεται σύµφωνα µε τις επιµέρους
απαιτήσεις των ζώων που αρµέγονται, ώστε να µην παραλύει ο σφιγκτήρας της θηλής του µαστού τους.
Οι παλµοί, σε ότι αφορά στα αιγοπρόβατα, ρυθµίζονται, µεταξύ των 90 και 180 παλµών ανά λεπτό,
ανάλογα µε το είδος των ζώων (πρόβατα-γίδες), την γαλακτοπαραγωγική τους ικανότητα και την
περίοδο γαλακτοπαραγωγής.
3. Ο χρόνος αρµέγµατος του κοπαδιού, να µην υπερβαίνει τα 75-90 λεπτά, γιατί µετά τα ζώα
‘κρατούν’ το γάλα.
4. Σε όλες τις αρµεκτικές µονάδες πρέπει να αναπαράγονται όµοιες συνθήκες αρµέγµατος, µε την
ενσωµάτωση συλλεκτών γάλακτος σε αυτές και κυρίως, µε την αυτόνοµη εξοµοίωση του κενού
στον καθένα από αυτούς.
5. Η ποιότητα, το σχήµα και η ελαστικότητα των θηλάστρων, να είναι κατάλληλα κατασκευασµένα,
για να ανταποκρίνονται, µε ιδανικό τρόπο στις εντολές των παλµοδοτών και να αναπαράγονται συνθήκες
µηχανικού αρµέγµατος παρόµοιες µε αυτές του φυσικού αρµέγµατος, για να µην καταπονούνται οι
θηλές των ζώων.
6. Οι αποθήκες κενού (όγκος δοχείου κενού και σωληνώσεων), πρέπει να είναι όσο το δυνατόν
µεγαλύτερες, ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτα σταθερό επίπεδο κενού, σ’ όλη τη διάρκεια του
αρµέγµατος.
7. Η τελική δαπάνη, να αποσβένεται από την ίδια τη βελτίωση των παραγωγικών δυνατοτήτων της
εκτροφής, που θα επιφέρει η εγκατάσταση του αρµεκτικού συγκροτήµατος,
Οι τελικές επιλογές λοιπόν, σε υποσυστήµατα, διαφόρων τύπων µεγέθους και ποιότητας εξαρτηµάτων
και ενσωµάτωση αυτοµατισµών, πρέπει επίσης να γίνονται, µε γνώµονα το τελικό κόστος του
συγκροτήµατος, µε τρόπο όµως, που :
αφενός δεν θα επηρεάζει την απόδοση του αρµεκτικού, σε ότι
αφορά την ποιότητα του αρµέγµατος και
-αφετέρου το αρµεκτικό να είναι επεκτάσιµο, παρέχοντας τη
δυνατότητα, σε µια αρχική χαµηλού κόστους εγκατάσταση, την µελλοντική προσθήκη, κάποιων
υποσυστηµάτων ή την αντικατάσταση κάποιων επιµέρους εξαρτηµάτων, µε άλλα πιο σύγχρονα και
λειτουργικά, µε σκοπό τον διαρκή εκσυγχρονισµό της, σύµφωνα µε τις ανάγκες της εκτροφής και τις
οικονοµικές αποδόσεις της.
Σκοπός είναι να µην επιβαρύνεται υπέρµετρα και άσκοπα ο προϋπολογισµός του
κτηνοτρόφου, οπότε τα όποια ωφελήµατα από την εγκατάσταση του αρµεκτικού
συγκροτήµατος να απαλείφονται από την ανάγκη εξυπηρέτησης υπέρογκου χρέους.
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1. Αίθουσα αρµέγµατος
Η αίθουσα αρµέγµατος στην ουσία αποτελεί ένα ενιαίο σύστηµα εξοπλισµών διαχείρισης των ζώων, κατά την
διαδικασία του αρµέγµατος και αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην εξέλιξη της διαδικασίας, τουλάχιστον σε
ότι αφορά στην ηρεµία των ζώων, την ποιότητα εργασίας και στους απαιτούµενους χρόνους, προσέλευσηςπαγίδευσης, και αποπαγίδευσης-αποχώρησης, των ζώων.
Στις υποδοµές της αίθουσας αρµέγµατος περιλαµβάνονται τα παρακάτω :
1. Σύστηµα πρόσβασης των ζώων στο αρµεκτικό συγκρότηµα.
2. Σύστηµα συγκράτησης των ζώων κατά το χρόνο αρµέγµατος.
3. Σύστηµα ταΐσµατος των ζώων κατά το χρόνο αρµέγµατος.

2. Αρµεκτικό συγκρότηµα
Τα αρµεκτικά συγκροτήµατα ανάλογα, µε την οργάνωση της αίθουσας αρµέγµατος, και τον αριθµό, τον τύπο
το µέγεθος και τις δυνατότητες των υποσυστηµάτων, που τα αποτελούν, µπορούν να εξυπηρετούν στους
χρόνους που απαιτούνται, εκµεταλλεύσεις µε µικρό ή µεγάλο αριθµό ζώων.
Το αρµεκτικό αποτελείται από τέσσερα υποσυστήµατα, η απόδοση των οποίων εξαρτάται άλλοτε
περισσότερο και άλλοτε λιγότερο από διάφορα εξαρτήµατα τα οποία µπορεί να υπάρχουν ή να µην
υπάρχουν, στην σύνθεση τους.
Τα εξαρτήµατα αυτά είναι διαφόρων τύπων, δυνατοτήτων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, που επηρεάζουν
την αποδοτικότητα, την ποιότητα και φυσικά την τελική τιµή των συγκροτηµάτων αρµέγµατος.

Α. Σύστηµα κενού
Περιλαµβάνει :
1. Αντλία κενού
2. ∆οχείο κενού
3. Ρυθµιστή κενού
4. Όργανο ένδειξης κενού (Μανόµετρο)
5. Γραµµή κενού (σύνολο εύκαµπτων καουτσούκ ή σκληρών PVC σωληνώσεων, προσαρµογών
βαλβίδων και πωµάτων).

Β. Σύστηµα αρµέγµατος
Περιλαµβάνει :
1. Θηλαστικές µονάδες (θήλαστρα, εύκαµπτοι σωλήνες σιλικόνης και καουτσούκ).
2. Συλλέκτη γάλακτος ανά θηλαστική µονάδα.
3. Παλµοδότες πνευµατικούς ή ηλεκτρονικούς.
4. Πίνακα ελέγχου ηλεκτρονικών παλµοδοτών.
5. ∆ίκτυο µεταφοράς γάλακτος είτε σε κάδους είτε σε σύστηµα συγκέντρωσης γάλακτος (σύνολο INOX
ή εύκαµπτων καουτσούκ σωληνώσεων, προσαρµογών βαλβίδων και πωµάτων).

Γ. Σύστηµα συγκέντρωσης γάλακτος (terminal).
Περιλαµβάνει :
1. ∆οχείο προσαρµογής κενού.
2. ∆οχείο υποδοχής γάλακτος, µε σύστηµα ελέγχου στάθµης.
3. Αντλία γάλακτος
4. Φίλτρο γάλακτος
5. Σωληνώσεις (σύνολο INOX σωληνώσεων, προσαρµογών βαλβίδων και πωµάτων).

∆. Σύστηµα πλύσεως συγκροτήµατος.
Περιλαµβάνει :
1. Πίνακα ηλεκτρονικού ελέγχου.
2. Βαλβίδες εναλλαγής νερού και διαλυµάτων
3. Αντλίες αυτόµατης αναρρόφησης απολυµαντικών και καθαριστικών διαλυµάτων.
4. ∆οχείο υποδοχής νερού και διαλυµάτων.
5. Σωληνώσεις και θύλακες εφαρµογής θηλάστρων(σύνολο INOX ή εύκαµπτων
σωληνώσεων, προσαρµογών βαλβίδων και πωµάτων).
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΑΡΜΕΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
Α. Αίθουσα αρµέγµατος
Αίθουσα µε κανάλι αρµέγµατος

Υπερυψωµένη αίθουσα, µε ράµπα πρόσβασης των ζώων.

Αίθουσα µε περιστρεφόµενη παγίδευση.
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Συστήµατα παγιδεύσεων

Παγίδευση σταθερή, µε κάδο σίτισης.

Παγίδευση σταθερή µε κάδο σίτισης και
µετακινούµενο δάπεδο.

Παγίδευση κινητή πλαγίας εξόδου, µε κάδο σίτισης
και αυτόµατη χορήγηση τροφής.

Παγίδευση πρόσθιας εξόδου, µε κάδο σίτισης και
αυτόµατη χορήγηση τροφής.
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Εναλλακτικές προτάσεις σύνθεσης αρµεκτικών συγκροτηµάτων

Σταθερό σύστηµα αρµέγµατος, µε κάδους και
πνευµατικούς παλµοδότες

Σταθερό σύστηµα αρµέγµατος, µε κάδους και
ηλεκτρονικούς παλµοδότες

Σταθερό σύστηµα αρµέγµατος, µε γραµµή
γάλακτος, µονάδα συγκέντρωσης γάλακτος και
ηλεκτρονικούς παλµοδότες.

Σταθερό σύστηµα αρµέγµατος, µε
ηλεκτρονικούς παλµοδότες, γραµµή γάλακτος,
µονάδα συγκέντρωσης γάλακτος και σύστηµα
απολύµανσης - πλυσίµατος.
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Mεταφερόµενα Αρµεκτικά µηχανήµατα

Τα
µεταφερόµενα
Αρµεκτικά
µηχανήµατα
αποτελούν
αυτόνοµες τροχήλατες µονάδες µικρής δυναµικότητας, η λειτουργία
των οποίων, δεν απαιτεί οποιαδήποτε υποδοµή πέραν της παροχής
κατά περίπτωση ηλεκτρικού ρεύµατος και κάποιας µεθόδου
συγκράτησης των ζώων.

Οι τροχήλατες αρµεκτικές µονάδες είναι διαθέσιµες στους παρακάτω τύπους :
ΑΡΜΕΚΤΙΚΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

/Α
/Β
(αιγοπροβάτων)
(βοοειδών)
ΑΡΜΕΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΤ1/B - 200sec

Ξηρά αντλία κενού 200lit ,
Ηλεκτρικός κινητήρας 0,75kw,
Μονοφασικός 220V,
1 κάδος Πλαστικός 25lit.

ΑΤ1/A2-250sec
ΑΤ1/B1-250sec

Ξηρά αντλία κενού 250lit,
Ηλεκτρικός κινητήρας 0,75 kw,
Μονοφασικός 220V,
1 κάδος Πλαστικός 25lit.

2 Αρµεκτικές
µονάδες
αιγοπροβάτων

ΑΤ1/A4-350sec

Ξηρά αντλία κενού 350lit,
Ηλεκτρικός κινητήρας 1,1 kw,
Μονοφασικός 220V,
1 κάδος Πλαστικός 25lit.

4 Αρµεκτικές
µονάδες
αιγοπροβάτων

ΑΤ2/A4-350sec
ΑΤ2/B2-350sec

Ξηρά αντλία κενού 350lit,
Ηλεκτρικός κινητήρας 1,1 kw,
Μονοφασικός 220V,
2 κάδοι Πλαστικoί 25lit.

4 Αρµεκτικές
µονάδες
αιγοπροβάτων

AT1/Α4–600sec

Ξηρά αντλία κενού 600lit,
Ηλεκτρικός κινητήρας 1,1 kw,
Μονοφασικός 220V,
1 κάδος Πλαστικός 25lit.

4 Αρµεκτικές
µονάδες
αιγοπροβάτων

ΑΤ2/A4-600sec
ΑΤ2/B2-600sec

Ξηρά αντλία κενού 600lit,
Ηλεκτρικός κινητήρας 1,1 kw,
Μονοφασικός 220V,
2 κάδοι Πλαστικoί 25lit.

4 Αρµεκτικές
µονάδες
αιγοπροβάτων

ΑΤ1/A4-350oil

Λιπαινόµενη Αντλία κενού 350lit,
Ηλεκτρικός κινητήρας 1,1 kw,
Μονοφασικός 220V,
1 κάδος Πλαστικός 25lit.

4 Αρµεκτικές
µονάδες
αιγοπροβάτων

ΑΤ2/A4-350oil
ΑΤ2/B2-350oil

Λιπαινόµενη Αντλία κενού 350lit,
Ηλεκτρικός κινητήρας 1,1 kw,
Μονοφασικός 220V,
2 κάδοι Πλαστικοί 25lit.

4 Αρµεκτικές
µονάδες
αιγοπροβάτων

ΑΤ2/A4-600oil

Λιπαινόµενη Αντλία κενού 600lit,
Ηλεκτρικός κινητήρας 1,1 kw,
Μονοφασικός 220V,
1 κάδος Πλαστικός 25lit.

4 Αρµεκτικές
µονάδες
αιγοπροβάτων

ΑΤ2/A4-600oil
ΑΤ2/B2-600oil

Λιπαινόµενη Αντλία κενού 600lit,
Ηλεκτρικός κινητήρας 1,1 kw,
Μονοφασικός 220V,
2 κάδοι Πλαστικοί 25lit.

4 Αρµεκτικές
µονάδες
αιγοπροβάτων
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1 Αρµεκτική µονάδα
βοοειδών
1 Αρµεκτική µονάδα
βοοειδών

1 αρµεκτική µονάδα
βοοειδών

2 αρµεκτικές µονάδες
βοοειδών

2 αρµεκτικές µονάδες
βοοειδών

2 αρµεκτικές µονάδες
βοοειδών
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