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ПРАКТИЧНА РОБОТА №12 

КОРМОПРИГОТУВАЛЬНІ МАШИНИ І АГРЕГАТИ 

МЕТА РОБОТИ  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

1.1 Завдання   для   самостійної   підготовки   до   роботи (Додаток А) 

1.1.1 Вивчити: 

а) класифікацію і оцінку змішувачів  [1, с. 228...232] 

б) класифікацію машин для теплової обробки кормів і технологічні схеми теплової обробки 

кормів [2, с. 154…174] 

1.1.2 Ознайомитись: 

 - з технологією плющення зерна [1, с. 181...183]. 

Скласти звіт по роботі: 

- номер, найменування та мета роботи; 

- класифікація машин для теплової обробки кормів і змішувачів та технологічні схеми тепло-

вої обробки кормів. 

1.2   Питання для самостійної підготовки 

1.2.1  Класифікація машин для теплової обробки кормів і технологічні схеми теплової оброб-

ки кормів.  

1.2.2  Класифікація змішувачів.   

1.2.3 Оцінка змішувачів. 

1.3   Рекомендована література 

1 Скляр  О. Г.  Механізація    технологічних     процесів   у   тваринництві: навч. посібник/ 

О.Г.Скляр, Н.І.Болтянська. – Мелітополь: Колор Принт, 2012. – 720 с. 

2 Ревенко І.І. Машини та обладнання для тваринництва: підручник / І.І. Ревенко, М.В. Брагі-

нець, В.І. Ребенко. – К.: Кондор, 2009. – 730 с. 

2 ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

2.1  Програма роботи  

2.2.1 Вивчити: 

- призначення, будову, технологічний процес та регулювання машин і агрегатів ПЗ-3А, ИСК-

3А, СКО-Ф-6, ЗПК-4, АПК-10А. 

-  будову, робочий процес, технічні регулювання змішувачів      С-12, СКО-Ф-6.   

- будову, робочий процес, технічні регулювання агрегатів АПК-10А, ЗПК-4, ПЗ-3А. 

2.2.2 Навести конструктивно-технологічні схеми ИСК-3А, СКО-Ф-6,  АПК-10А, ЗПК-4, ПЗ-

3А з позначенням вузлів та пропозиції по вдосконаленню робочих органів. 

2.2.3 Провести аналіз основних показників машин і агрегатів ИСК-3А, ПЗ-3А, СКО-Ф-6, 

ЗПК-4, АПК-10А і результати занести в таблицю 1.  

Скласти звіт та захистити роботу. 

2.2 Оформлення звіту 

2.2.1 Класифікація машин для теплової обробки кормів і змішувачів та технологічні 

схеми теплової обробки кормів [1, с. 228...232; 2, с. 154…174] (самостійно) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Класифікація змішувачів 

 

Схеми змішувачів кормів: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологічні схеми, по яких здійснюється теплова обробка кормів, можуть бути найрізно-

манітнішими і залежать як від ______________________________________, так і від 

_______________________________________________ Найбільш поширені схеми:  

____________________________________________________________________________________ 

 для картоплі: 
  

_____________________________________________________________________________________ 

 для грубих кормів:  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 для кормових сумішей 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

ЗМІШУВАЧІ 

   

порційної дії 
 

безперервної дії 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

2.2.4 Заповнити таблицю 1 

Таблиця 1 - Основні показники роботи вивчаємого обладнання та способи регулювання 
Назва 

машини 

Марка   

Схема з розшифровкою позицій 

Призначення  

машини 

Продуктив-

ність, т/год. 

Потуж-

ність, кВт 
Способи  

регулювання  

Подріб-

нювач-

змішувач  

ИСК-3А 

 

 

 

   У режимі подрібнення …__________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

У режимі змішування…___________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

______________________________________ 

У варіанті змішування з доподрібнен-

ням…___________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Агрегат 

для плю-

щення 

вологого 

зерна 

ПЗ-3А 

 

   ________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 
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Запарник  ЗПК-4 

 

   Диск-активатор –________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Щілинний лотік -_________________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________  

________________________________________

Розподільний пристрій-____________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Закінчення запарювання характеризується ви-

ходом___________________________________ 

Агрегат 

для при-

готування 

кормосу-

мішей  

АПК-10А 

 

   ________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

_______________________________________ 

Роботу виконав   _______________________________________ 

Роботу прийняв ________________________________________ 


