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ПРАКТИЧНА РОБОТА №8 

БУНКЕРИ-ЖИВИЛЬНИКИ, ДОЗАТОРИ ТА  

МАШИНИ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ КОНЦЕНТРОВАНИХ КОРМІВ 

МЕТА РОБОТИ  

 

 

1.1 Завдання для самостійної підготовки до роботи  

1.1.1. Вивчити (див. Додаток А): 

а) призначення процесу дозування [2, с. 135, 136]. 

б) загальну будову молоткових подрібнювачів [2, с.100]. 

в) робочі органи для подрібнення зерна. Типи молоткових подрібнювачів [2, с. 102]. 

г) зоотехнічні вимоги до подрібнення концкормів [2, с. 57] 

Скласти звіт по роботі: 

1 Номер, найменування та мета роботи. 

2 Загальна будова молоткових подрібнювачів.  

3 Робочі органи для подрібнення зерна. Типи молоткових подрібнювачів. 

1.2 Питання для самопідготовки 

1.2.1 Призначення процесу дозування. 

1.2.2 Загальна будова молоткових подрібнювачів. 

1.2.3 Які існують типи молоткових барабанів? 

1.2.4  Назвіть зоотехнічні вимоги до подрібнення концкормів. 

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 Механізація виробництва продукції тваринництва / за ред. І.І. Ревенко. - К.: Урожай, 1994. - 

264 с. 

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:  

- дозаторів кормів  ДП-1, ДК-10, ДТК та бункерів-живильників ПК-6, БСК;  

- машин для подрібнення концентрованих кормів: КДУ-2, ДКМ-5, ДБ-5 

2. Накреслити конструктивно-технологічні схеми  ДТК та КДУ-2 з позначенням вузлів та 

надати пропозиції по удосконаленню робочих органів.  

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

таблицю 1.  

Скласти звіт та захистити роботу. 

2.2 Оформлення звіту 

2.2.1 Загальна будова молоткового подрібнювача [2, с.100]. 

2.2.2 Робочі органи для подрібнення зерна. Типи молоткових подрібнювачів [2, с. 102]. 
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Вид дії робочих органів на зерно 
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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 

Призначенн

я  

машини 

Продуктивн

ість, т/год. 

Потужніст

ь, кВт 

Способи  

регулювання  

Дозатор 

живильний  
ДП-1 

 

 
 

   _________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

________________________________ 

Дозатор 

концкормів  
ДК-10 

 
 

   _________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 
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Дозатор 

тарілчас- 

тий  

ДТК 

 

   _________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

Кормодро 

барка 

«Українка» 

КДУ-2 

 
 

   Технологічні регулювання на різних режимах 

роботи: 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 
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Дробарка  ДКМ-5 

 

   _________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

Дробарка 

безрешітна  
ДБ-5 

 

   _________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

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

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

 


