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ПРАКТИЧНА РОБОТА №7 

БУНКЕРИ-ЖИВИЛЬНИКИ, БУНКЕРИ-ДОЗАТОРИ ТА  

МАШИНИ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ СТЕБЛОВИХ КОРМІВ 

МЕТА РОБОТИ 

 

 

1.1 Завдання для самостійної підготовки до роботи  

1.1.1. Вивчити (див. Додаток А): 

а) зоотехнічні вимоги до обробки стеблових кормів [1, с. 45]. 

б) технологічні схеми обробки стеблових кормів [2, с.156]. 

в) класифікація ріжучих апаратів для подрібнення стеблових кормів [1,с. 71, 72]. 

Скласти звіт по роботі: 

1 Номер, найменування та мета роботи 

2 Зоотехнічні вимоги до обробки стеблових кормів  

3 Технологічні схеми обробки стеблових кормів 

4 Класифікація ріжучих апаратів  

1.2 Питання для самопідготовки 

1.2.1 Які   зоотехнічні   вимоги   висувають   до   обробки стеблових кормів? 

1.2.2 Які бувають технологічні схеми обробки стеблових кормів? 

1.2.3 Як класифікуються ріжучі апарати для подрібнення 

стеблових кормів? 

1.2.5  Які бувають робочі органи для подрібнення стеблових кормів? 

1.3   Рекомендована література 

1 Ревенко І.І. Машини та обладнання для тваринництва: підручник/ І.І. Ревенко, М.В. 

Брагінець, В.І. Ребенко. – К.: Кондор, - 2009. – 731 с.  

2  Белянчиков Н.Н. Механизация животноводства: учебник / Н.Н. Белянчиков, 

А.Н.Смирнов - М.: Колос, 1983.-360с. 

3 Посібник-практикум з механізації виробництва продукції тваринництва / І.І. Ревенко, В.М. 

Маньков, С.С. Зарайська та ін.; За ред. І.І.Ревенка. - Київ, Урожай, 1994. -288с. 

 

2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

2.1  Програма роботи 

1. Вивчити будову, принцип дії та регулювання:  

- живильника-дозатора кормів  ПДК-Ф-12;  

- машин для подрібнення стеблових кормів: ИГК-30Б, ИКВ-5А  «Волгарь-5», ИРТ-165 та ИРТ-Ф-

80  

2. Накреслити конструктивно-технологічні схеми  ПДК-Ф-12;  ИГК-30Б та ИРТ-Ф-80 з 

позначенням вузлів та надати пропозиції по удосконаленню робочих органів. Схема регулювання 

ступеня подрібнення на ИКВ-5А. 

3. Ознайомитися з техніко-економічними показниками вивчаємого обладнання та заповнити 

таблицю 1.  

Скласти звіт та захистити роботу. 

2.2 Оформлення звіту 

2.2.1 Зоотехнічні вимоги до обробки стеблових кормів [1, с. 45]. 

2.2.2 Технологічні схеми обробки стеблових кормів [2, с.156]. 

2.2.3 Класифікація ріжучих апаратів для подрібнення стеблових кормів [1,с. 71, 72]. 
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2.2.4 Заповнити таблицю 1 

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

машини 

Марка   

Схема з розшифровкою позицій 

Призначен

ня  

машини 

Продукт

ивність, 

т/год. 

Потужн

ість, 

кВт 

Способи  

регулювання  

Живильн

ик-

дозатор 

кормів 

ПДК-Ф-12 

(ПЗМ-1,5 ) 

 
 

 

   _______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Подрібн

ювач 

кормів   

ИКВ-5А  

«Волгарь-

5» 

 
Зарисувати схему регулювання ступеня 

подрібнення на ИКВ-5А. 

 

 

 

   Способи подрібнення кормів на різних 

ступенях:______________________________

______ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Регулювання крупності продукту 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 
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Подрібню

вач 

грубих 

кормів  

ИГК-30Б 

 

   _______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Подрібню

вач 

рулонів і 

тюків  

ИРТ-165 

 

   Швидкість обертання завантажувального 

бункера регулюють_____________ 

_______________________________________

_______________________________________

______________________________________ 

Ступінь подрібнення продукту регулюють 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Подачу сировини в подрібнювальну камеру 

ИРТ-80 (ИРТ-165) регулюють: 

_______________________________________

_______________________________________ 

Дробарка-

подрібню

вач  

ИРТ-Ф-80 

 

   _______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Роботу виконав: студент ___________________________________ група________  
(П.І.Б. студента, підпис)  

Роботу прийняв: викладач _________________________________ дата__________  
(П.І.Б. викладача, підпис) 

 


