
Лекція 18 

ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЛІНІЙ КОРМОЦЕХУ 

(продовження) 
 

5 Вибір і визначення необхідної кількості машин та обладнання. 

6 Визначення площі кормоцеху. 

7 Визначення потреб води, пари, електроенергії і палива, пов’язаних з ро-

ботою кормоцеху. 

8 Планування роботи машин та обладнання кормоцеху. 

9 Визначення кількості працівників кормоцеху. 

 

Література 

Проектування механізованих технологічних процесів тваринницьких підп-

риємств /І.І. Ревенко, В.Д.Роговий, В.І.Кравчук та ін.; за ред. І.І.Ревенка. – К.: 

Урожай, 1999. – 192 с. 

 

5 Вибір і визначення необхідної кількості машин та обладнання 

 

Кормоприготувальний цех включає технологічні лінії, кількість яких зумо-

влюється складом кормового раціону, за яким готують кормові суміші: 

1k
ë

Z  , (10) 

де Zл – кількість технологічних ліній у кормоцеху; 

k – кількість компонентів у кормовій суміші. 

Технологічні лінії кормоцеху, як правило, забезпечують обробку стеблових 

(грубі, силосовані) кормів, коренебульбоплодів, дозовану подачу комбінованих 

чи концентрованих кормів, приготування поживних розчинів і, нарешті, змішу-

вання та видачу готової суміші. 

Машини та обладнання для приготування кормів повинні : 

- забезпечувати високоякісну обробку кормових компонентів; 

- мінімально достатньою кількістю технічного обладнання, узгодженого за 

продуктивністю, забезпечувати найкоротші шляхи переміщення кормів; 
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- відзначатися економічністю щодо ресурсовитрат (енергетичних, матеріа-

льних, трудових); 

- бути пристосованими до автоматизованого керування. 

Вибір і визначення кількості машин та обладнання здійснюють поопера-

ційно стосовно кожної технологічної лінії кормоцеху. При цьому за базову в ко-

жній лінії приймають ту машину, яка виконує основну (технологічну) операцію і 

зумовлює пропускну здатність відповідної лінії. Таким обладнанням, наприклад, 

в лінії обробки коренебульбоплодів є мийка-різка, а для всього кормоцеху – змі-

шувач. 

У разі можливості вибору обладнання однакового за призначенням порів-

няння та оцінку проводять у такій послідовності і за такими критеріями: 

- якість виконання відповідного технологічного процесу (операції); 

- узгодженість за продуктивністю технологічної лінії; 

- мінімізація витрат (енергетичних, експлуатаційних) на виконання запла-

нованої операції; 

- простота конструкції та обслуговування, надійність і довговічність робо-

ти. 

Необхідну кількість машин вибраної марки визначають за відношенням: 

Ì

³
Ì

Q

Q
n  , (11) 

де Qі – продуктивність технологічної лінії кормоцеху, де буде працювати 

вибрана машина, кг/год; 

     Qм – продуктивність машини вибраної марки, кг/год. 

При одержанні результату з дробом доцільно повернутися до аналізу рів-

няння (7). Якщо є можливість, змінюють тривалість роботи технологічної лінії 

так, щоб зменшити кількість машин у лінії. 

Результати розрахунку кількості машин і обладнання в технологічних ліні-

ях кормоцеху зводять до таблиці 3. 
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Таблиця 3 – Розрахунок потрібної кількості машин та обладнання кормо-

цеху 

Назва технологічної лі-

нії та операції 
Qi 

Марка вибра-

ної машини 
Qм nм Примітка 

      

 

Якщо в технологічній лінії змішування використовуються змішувачі періо-

дичної дії, їх кількість визначають за формулою 
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 , (12) 

     де GMAX – маса максимальної разової видачі кормосуміші, кг; 

  ρсум – об’ємна маса кормової суміші, кг/м
3
; 

     V – місткість вибраного змішувача, м
3
; 

     βз – коефіцієнт заповнення змішувача, βз = 0,7 - 0,8; 

     іц – кількість циклів змішування. 

Об’ємна маса кормосуміші – це середньозважений показник, який стано-

вить: 
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де gІ – норма видачі і-го виду корму на одну голову, кг; 

     ρІ – об’ємна маса і-го компонента суміші, кг/м
3
; 

      к – кількість компонентів корму в раціоні годування тварин. 

Кількість циклів змішування іц становить: 

Ц
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ц
t

Т
і  , (14) 

де Тд – допустимий час роботи лінії, год; 

      tц – тривалість одного циклу приготування порції кормосуміші, год. 

Допустимий час роботи лінії, як правило, не перевищує 1,5 – 2,0 год. У разі 

приготування та роздавання кормів за зміщеним графіком тривалість роботи тех-
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нологічних ліній і кормоцеху можна збільшувати, наприклад, до тривалості ро-

бочої зміни (мінімальної перерви між двома сусідніми циклами годівлі тварин за 

розпорядком дня на фермі). 

Тривалість одного циклу приготування порції кормосуміші 

  РЗМЗц tttt  , (15) 

де  tз – час завантаження змішувача, год; 

     tзм – час змішування, год; 

     tр – час розвантаження змішувача, год. 

Тривалість завантаження, а також розвантаження змішувача зумовлюється 

продуктивністю відповідних транспортерних засобів і дорівнює 
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де Qз, Qр – продуктивність завантажувального та розвантажувального тра-

нспортерів, кг/год. 

Для створення оперативних запасів кормових компонентів у кормоцехах є 

бункери-накопичувачі або бункери-живильники. Місткість цих бункерів VБ 

приймають залежно від тривалості періоду, на який розраховується запас відпо-

відного корму: 

²Á
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 , (18) 

де GДОБ.І – добова потреба і-го виду корму, кг; 

     DО – кількість діб, протягом яких використовують корм із бункера; 

     φБ – коефіцієнт заповнення бункера, φБ = 0,9…0,95; 

     ρІ – об’ємна маса і-го корму, кг/м
3
. 

Для забезпечення безперервної роботи кормоцеху необхідно мати запаси 

сировини обсягом не менше дводобової потреби. 
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6 Визначення площі кормоцеху 

 

Виходячи з виробничих, санітарних і протипожежних вимог, кормоцех по-

діляють на виробничі та допоміжні приміщення. У виробничих приміщеннях ро-

зміщують машини й обладнання технологічних ліній. При цьому необхідно за-

безпечувати: найкоротші шляхи переміщення кормів із найменшою кількістю 

перевалочних операцій; максимальне скорочення комунікаційних мереж (водо-, 

паропровідних, каналізаційних, електричних); зручність для обслуговування і 

ремонту обладнання при найменших експлуатаційних витратах; дотримання всіх 

норм охорони праці та протипожежних вимог. 

Площу кормоцеху можна визначити за одним із трьох методів. 

При розрахунковому методі загальна площа кормоцеху F становить: 

54321
F+F+F+F+F=F , (19) 

де F1 – площа, яку займають машини та обладнання, м
2
; 

F2 – площа, необхідна для роботи обслуговуючого персоналу, м
2
; 

F3 – площа між машинами, а також проходів, м
2
; 

F4 – площа допоміжних приміщень, м
2
; 

F5 – площа сховищ для кормів, м
2
. 

Сумарна площа машин та обладнання: 





Mn

1i
³1 fF , (20) 

де fi – площа в плані, яку займає і-та машина, м
2
; 

nM – кількість марок машин у кормоцеху. 

Площу F2 обчислюють залежно від кількості робітників nР, що одночасно 

працюють у кормоцеху 

ÐÐ2 nfF  , (21) 

де fР – необхідна площа для одного робітника кормоцеху, fР = 4…5 м
2
; 

nР – кількість робітників кормоцеху, люд. 
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Площу F3 визначають за такими нормами: ширина основних проходів по-

винна бути не менше 1,2…1,5 м, а проходів у допоміжні приміщення – 1,0 м; 

проходи між машинами – 1,5 м, а відстань від машин до стінок – 0,5…0,7 м. 

Площу F4 приймають із таких розрахунків: кімната відпочинку 15…20 м
2
; 

душова 5…7 м
2
; лабораторія 7…10 м

2
. 

Площа F5 зумовлюється розмірами місткостей для нагромадження і збері-

гання кормів. 

За методом коефіцієнтів можна визначити лише площу виробничих при-

міщень FВ: 





Ìn
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ê

1
FFFF , (22) 

де кз – коефіцієнт зайнятості виробничої площі машинами та обладнанням, 

кз = 0,3…0,4. 

Метод моделювання застосовують при виборі варіантів розміщення ма-

шин і обладнання на плані кормоцеху. Для цього у масштабі (наприклад, 1:100 

або 1:200) виготовляють плоскі моделі, подібні до горизонтальних проекцій ма-

шин. Ці моделі розставляють на міліметровому папері відповідно до прийнятої 

схеми технологічного процесу кормоцеху. Потім із дотриманням нормативних 

відстаней наносять лінії стін, які й визначають форму та розміри плану кормоце-

ху. Висота Н виробничих приміщень кормоцеху залежить від розмірів машин та 

обладнання і повинна бути не менше ніж 3,5 м від підлоги до стелі, що відпові-

дає вимогам санітарних норм. 

 

7 Визначення потреб води, пари, електроенергії і палива, пов’язаних з 

роботою кормоцеху 

 

Воду в кормоцеху використовують для приготування кормів (миття коре-

неплодів), миття підлоги і машин, одержання пари та побутових потреб. 

Добові витрати води кормоцехом становлять 
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ÏÁÌÎÏÊ ÂÂÂÂÂÂ  , (23) 

де ВК – витрати води на приготування кормів, м
3
; 

     ВП – витрати води на одержання пари, м
3
; 

     ВО та ВМ – витрати води, відповідно, на миття обладнання та підлоги, м
3
; 

            ВПБ – витрати води на побутові потреби, м
3
 (довідкові дані). 

Витрати води на приготування кормів 

â³

k

1i
³.äîáÊ qGÂ ∑ 



, (24) 

де Gдоб.і – добова кількість і-го корму, приготування якого потребує витрат 

води, кг; 

qв.і – норма витрат води на приготування і-го корму, дм
3
/кг (довідкові 

дані); 

   k – кількість кормів, обробка яких потребує води. 

Витрати води на миття обладнання 

ÌÌÎ nfÂ  , (25) 

де fМ – витрати води на щоденне миття однієї машини або обладнання кор-

моцеху, дм
3
 (довідкові дані); 

nМ – кількість машин або обладнання в комплекті кормоцеху, шт. 

Витрати води на миття підлоги 

FfÂ ÏÌ  , (26) 

fП – витрати води на щоденне миття підлоги кормоцеху із брандспойта, 

дм
3
/м

2
 (довідкові дані). 

Витрати води на одержання пари П визначають за потребою останньої. Па-

ра може витрачатися на запарювання кормів Пк, підігрівання води Пв, опалюван-

ня приміщень По тощо, відповідно до питомих норм (довідкові дані): 

îâê ÏÏÏÏ  , (27) 

 

Подача води Qв у кормоцех з урахуванням коефіцієнта погодинної нерівномірно-

сті становить: 
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 , (28) 

де Тдоб. – тривалість роботи кормоцеху протягом доби, год.; 

     
ã  - коефіцієнт погодинної нерівномірності, 

ã =2…4. 

За показником Qв розраховують діаметр мережі водопроводу. 

Паливо у кормоцеху в основному витрачається для одержання пари. Кіль-

кість умовного палива Gт визначається за формулою 

êò

êï
ò

À

)³³(Ï
G




 , (29) 

де іп , ік – тепломісткість, відповідно, пари при тиску 130…170 кПа, Дж/кг, 

та конденсату. Числове значення  ік дорівнює температурі конденсату (

);Ñ8060 0

ê    

Ат – теплотворна здатність умовного палива, Ат = 1680 кДж/кг;  

ê – коефіцієнт корисної дії котла, 
ê = 0,35…0,5. 

Добові витрати електроенергії ЕД визначають за формулою 

∑
Mn

1i
äi³Ä êtNÅ



 , (30) 

де Ni – потужність електропривода і-ої машини, кВт; 

ti – тривалість циклу роботи і-ої машини, год; 

кд –кількість включень і-ої машини протягом доби. 

 

8 Планування роботи машин та обладнання кормоцеху 

 

Для своєчасної підготовки кормів до згодовування (роздавання) і ефектив-

ного використання кормоцеху необхідно раціонально узгодити роботу всього 

комплекту машин та обладнання. Це досягається розробкою відповідного графі-

ка (рис. 4). 
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Рисунок 4 - Графіки узгодження роботи машин та обладнання (а), споживаної 

потужності (N)  і витрат енергії (Е) при приготуванні кормів (б) 

 

Побудову такого графіку починають проти ходу технологічного процесу, 

узгоджуючи завантаження приготовленої кормосуміші у кормороздавач із почат-

ком годівлі тварин за розпорядком дня ферми. Початок і тривалість кожного ци-

клу роботи кожної машини на графіку визначаються на основі вихідних та роз-

рахункових даних: тривалість роботи відповідної технологічної лінії, необхідна 

кількість машин того чи іншого призначення в лініях кормоцеху, кількість цик-

лів кормоприготування на добу. 
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Щоб раціонально без перевантаження використовувати машини та лінії 

електропередачі відповідно до графіка узгодження роботи обладнання кормоце-

ху, необхідно побудувати графік споживання електроенергії. Для цього за кожну 

годину роботи машин визначають їх загальну споживану потужність і в заданому 

масштабі відкладають по вертикалі. В результаті одержують діаграму споживан-

ня електроенергії протягом доби. Площа цієї діаграми (добуток споживаної по-

тужності на тривалість роботи обладнання) відображає графік витрат енергії на 

приготування кормів. 

Аналізуючи характер діаграми споживаної потужності, можна вносити ві-

дповідні зміни в режим роботи кормоцеху чи окремих його ліній, наприклад, у 

разі потреби вирівнювання або зниження сумарного рівня споживання енергії 

кормоцехом протягом дня. 

 

9 Визначення кількості працівників кормоцеху 

 

За побудованим графіком роботи машин і обладнання визначають також 

загальну тривалість роботи кормоцеху, встановлюють необхідну кількість робо-

чих змін. Ці дані є базою для розрахунку кількості обслуговуючого персоналу 

кормоцеху. 

Необхідну кількість обслуговуючого персоналу кормоцеху NОБ розрахову-

ють за формулою 

ЗМ

ТОІНПЗОП

ОБ t

t+t+t+t
=N , (31) 

        де  tоп – час операційної роботи, год; 

tпз – час на підготовчо – заключні операції, год; 

tін – час виконання інших робіт, год; 

tТО – час, що витрачається на технічне обслуговування машин, год; 

tзм – тривалість робочої зміни одного працівника, год. 

Тривалість приготування кормів (операційна робота кормоцеху tоп) зумов-

люється необхідною продуктивністю технологічних ліній та кількістю відповід-
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ного обладнання в лініях і визначається за рівнянням (6) або графіком роботи об-

ладнання кормоцеху (рис.1) як сумарний час циклів кормоприготування протя-

гом доби. Інші складові затрати часу обчислюють за формулами: 

 

100

tÐ
t ÎÏÏÇ

ÏÇ


 ; (32) 

100

tÐ
t ÎÏ²Í

²Í


 ; (33) 

100

tÐ
t ÎÏÒÎ

ÒÎ


 , (34) 

 

де Рпз, Рін, Рто – відповідно, відсоток від tоп на підготовчо – заключні, інщі 

роботи, проведення технічного обслуговування машин. Нормативні дані стосов-

но цих видів робіт приводяться в таблиці 4. 

Таблиця 4 – Норми часу на підготочо-заключні та інші роботи в кормоцеху 

 

Умови роботи в кормоцеху 

Затрати часу від операційної роботи, 

проц. 

РПЗ РІН РТО 

  Перевантаження кормів у кормоцеху не 

механізоване, є котли-пароутворювачі 
13,9 21,5 1,2 

  Основні види кормів у кормоцеху пе-

реміщуються за допомогою транспорте-

рів. Пара в кормоцех подається від 

центральної котельні 

8,3 7,5 1,3 

  Всі види кормів переміщуються за до-

помогою транспортерів. Пара подається 

від центральної котельні 

3,9 3,9 2,1 

 


