
 

КОРМОПРИГОТУВАЛЬНІ МАШИНИ І АГРЕГАТИ 

 

Методичні вказівки до практичної роботи № 12 

 

МЕТА РОБОТИ – вивчити будову, призначення та робочий 

процес машин для змішування і запарювання кормів та для плющення 

зерна, а також отримати теоретичні навички регулювання вивчених 

машин. 

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО 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 техноло-

гічні 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 теплової обробки кормів. 

 

1.2   Питання для самостійної підготовки 

1.2.1  Класифікація машин для теплової обробки кормів і техно-

логічні схеми теплової обробки кормів.  

1.2.2  Класифікація змішувачів.   

1.2.3 Оцінка змішувачів. 

 

1.3   Рекомендована література 

1 Скляр  О. Г.  Механізація    технологічних     процесів   у   тва-

ринництві: навч. посібник/ О.Г.Скляр, Н.І.Болтянська. – Мелітополь: 

Колор Принт, 2012. – 720 с. 

2 Ревенко І.І. Машини та обладнання для тваринництва: підруч-

ник / І.І. Ревенко, М.В. Брагінець, В.І. Ребенко. – К.: Кондор, 2009. – 

730 с. 
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2 ВКАЗІВКИ ДО 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.  

Таблиця 1 – Аналіз основних показників вивчених машин і  

агрегатів 
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2.2 Оснащення робочого місця 

2.2.1 Плакати машин і агрегатів 

2.2.2 Методичні вказівки до лабораторної роботи №12 

2.2.3 Інструкція з охорони праці на робочому місці 
 

2.3 Теоретичні відомості 

2.3.1 Подрібнювач-змішувач ИСК-3А 

Подрібнювач-змішувач ИСК-3А (рис. 1) призначений для подрі-

бнення стеблових кормів, коренебульбоплодів та деяких інших видів 

сировини і приготування із них сумішей з додаванням подрібнених 

концентратів, мінеральних речовин, а також рідких поживних розчи-

нів.  

Використовується на фермах ВРХ в комплектах обладнання ко-

рмоцехів (серії КОРК) та лініях переробки соломи (ЛИС-3, ЛОС-3). 
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Подрібнювач складається з приймальної І, робочої ІІ та розван-

тажувальної ІІІ камер, рами 1 та електропривода 7. На внутрішній по-

верхні робочої камери встановлені протирізальні елементи 6 або деки, 

а в самій камері змонтовано ротор з набором ножів 5. В корпусі робо-

чої камери є люки для проведення монтажних робіт і технічного об-

слуговування. Для внесення рідких добавок встановлені дві форсунки 

4 в приймальній і дві в розвантажувальній камерах. Готова суміш роз-

вантажується кидалкою 2 на транспортер 11. 

Подрібнювач з розвантажувальною камерою, а також електроп-

ривод його змонтовані на загальній рамі 1. 

 
1 - рама; 2 - кидалка; 3 - зубчаста дека; 4 - форсунка; 5 - ротор; 6 - ніж 

протиріза; 7 - електродвигун; 8 - шибер; 9 - клинопасовий привід;     

10 - натяжний ролик; 11 - бункер вивантажного транспортера;  12 - 

кожух; 13 - основа; 14 - вал; I - приймальна камера; II - камера подріб-

нення і змішування; III - розвантажувальна камера 

Рисунок 1 – Конструктивна схема подрібнювача-змішувача  

кормів ИСК-ЗА 
 

Машина ИСК-3А може працювати в режимах подрібнення, змі-

шування, а також змішування з доподрібненням. 

У разі подрібнення машина комплектується пакетами протирізів 

(максимально можлива їх кількість – 6). Ця схема використовується 

при подрібненні одного виду корму (наприклад, солома) або при до-

датковому подрібненні кількох видів кормів. На роторі встановлюють 

чотири вкорочених ножі в першому (за ходом подачі сировини) ряді, 

два або чотири довгих у другому ряді і два або чотири зубчастих в 
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третьому та четвертому рядах. Збільшення кількості ножів рекомен-

дується при підвищенні в раціоні долі соломистих кормів. 

У режимі змішування в робочій камері встановлюють 6 пакетів 

дек, зміщених на 60º, а на ротор – чотири вкорочених ножі в першому 

ряді, два довгих ножі в третьому і два зубчастих в четвертому рядах. 

При цьому вихідні компоненти (особливо стеблові) мають бути попе-

редньо добре подрібнені.  

У варіанті змішування з доподрібненням в робочій камері роз-

міщують три протирізи і три деки так, щоб вони чергувалися. 

Технологічний процес в режимі із змішуванням здійснюється та-

ким чином. Попередньо віддозовані компоненти одночасно і безперервно 

подаються в приймальну камеру, звідки надходять у робочу камеру. Під 

дією активних ножів корм перемішується, а в результаті їх взаємодії з 

протирізами та деками ще й додатково подрібнюється і по спіралі посту-

пово опускається в розвантажувальну камеру. З неї рівномірна суміш 

кидалкою видаляється на розвантажувальний транспортер. 

У разі потрапляння в робочу камеру твердих предметів підпру-

жинені пакети протирізів чи дек відхиляються і пропускають предме-

ти в розвантажувальну камеру, чим попереджається поломка робочих 

органів. Після цього протирізи автоматично знову займають робоче 

положення. 

На всіх режимах роботи машина повинна забезпечувати рівно-

мірність змішування компонентів не менше 80…90%. Якість змішу-

вання і ступінь подрібнення корму можна регулювати трьома спосо-

бами: зміною кількості і типу ножів; зміною кількості протирізів та 

дек; тривалістю перебування продукту в робочій камері за допомогою 

зміни положення шибера, встановленого перед кидалкою. 

 

2.3.2 Змішувач кормів одновальний СКО-Ф-6 (СКО-Ф-3) 

Змішувач кормів одновальний СКО-Ф-6 (СКО-Ф-3) має два ви-

конання: для використання у комплектах обладнання кормоцехів 

(СКО-Ф-6-І) та як самостійної машини (СКО-Ф-6-ІІ). 

Змішувач складається з корпусу (рис. 2), мішалки, паророзподі-

льника, розвантажувального шнека, електроприводів та шафи керу-

вання. 
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1 – мішалка; 2 – корпус; 3 – редуктор; 4 – муфта; 5 – клинопасова пе-

редача; 6 – електропривод; 7 – мотор-редуктор; 8 – розвантажуваль-

ний шнек; 9 – засувка; 10 – привод засувки 

Рисунок 2 – Структурно-кінематична схема змішувача  

кормів СКО-Ф-6 (СКО-Ф-3) 

 

Корпус – це місткість циліндричної форми для приготування 

кормів та водночас база, на якій встановлена більшість механізмів та 

вузлів агрегату. Вгорі корпуса є завантажувальний та оглядовий лю-

ки, що закриваються кришками. Оглядовий люк оснащений кінце-

вим вимикачем, що вимикає електроприводи у випадку відкривання 

кришки. У нижній частині корпуса розміщенні розвантажувальний 

шнек, що приводиться в дію від мотор-редуктора. У торцевих стін-

ках корпуса вварені зрошувачі, якими у змішувач подається вода чи 

рідкі добавки. До корпуса приварена рама приводу мішалки. 

Мішалка є основним робочим органом змішувача. Вона призна-

чена для перемішування компонентів при приготуванні кормових су-

мішей і переміщення їх у зону розвантаження. Мішалка являє собою 

трубчастий вал, до якого приварені стояки та косинці. До стояків, у 

свою чергу, приварені витки. Цапфи вала спираються на підшипники, 

закріплені на торцевих стінках корпуса. Підшипники захищені від во-

логи гумовими ущільненнями з притискними фланцями. Мішалка 

приводиться в дію від електропривода через клинопасову передачу та 

редуктор. 



6 
Паророзподільник включає трипозиційний кран, з’єднувальний 

фланець магістральний паропровід і три патрубки. Останні одним кі-

нцем вварені в корпус змішувача, а на протилежному кінці мають за-

глушки. Заглушки на патрубках, а також на магістральній трубі приз-

начені для очищення паророзподільника від корму. Температуру кор-

му під час запарювання контролюють за покажчиком (термометром), 

встановленим на торцевій стінці корпуса.  

Приймальна горловина розвантажувального шнека оснащена за-

сувкою, що закриває або відкриває вихід корму. Вона приводиться в 

дію від електропривода через зубчасту передачу та гвинтовий меха-

нізм. 

Для приготування кормових сумішей спочатку вмикають привод 

мішалки. Потім завантажувальним транспортером подають у змішу-

вач необхідні компоненти. При досягненні заданого рівня (0,7…0,8 

загального об’єму камери) завантажувальний транспортер автоматич-

но вимикається. У випадку приготування запарених кормів відкрива-

ють триходовий кран на паропроводі і подають пару у змішувач. За-

вантажувальний і оглядовий люки при цьому повинні бути щільно за-

критими. 

Після закінчення запарювання триходовий кран переводять спо-

чатку в таке положення, щоб у паророзподільник надійшла вода, по-

тім перекривають. Цим запобігається надходження корму в паророз-

подільні патрубки. Зволожують корм крізь зрошувач. 

Розвантажувати готову кормову суміш можна через 10…15 хв. 

перемішування (після подачі у змішувач останнього компоненту). Для 

видачі корму натискають пускову кнопку керування засувкою розван-

тажувальної горловини. Коли засувка досягає крайнього верхнього 

положення, важіль штока натискає на ролик кінцевого вимикача, зу-

пиняє електропривод засувки і одночасно включає привід розванта-

жувального шнека. Зупиняють роботу розвантажувального шнека на-

тисканням відповідної кнопки на пульті керування. 

2.3.3 Агрегат для плющення вологого зерна ПЗ-3А  

Агрегат для плющення вологого зерна ПЗ-3А (рис. 3) призначе-

ний для приготування пластівців з фуражного зерна різних видів та 

зернових сумішей підвищеної вологості. Для його використання пот-

рібно мати джерело пари – котли-пароутворювачі продуктивністю 300 

кг/год. при тиску пари 130…170 кПа. 
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Агрегат складається з завантажувального шнека, магнітного се-

паратора, пропарювача, плющилки, перехідника, системи вентиляції, 

розвантажувального шнека і шафи керування. Завантажувальний 

шнек забезпечує подачу зерна з приймальної ями чи бурта в магніт-

ний сепаратор, встановлений над гвинтовим дозатором 2. У нижній 

частині шнека є горловина, що прикривається заслінкою, за допомо-

гою якої регулюють продуктивність як самого шнека, так і агрегату в 

цілому. Керування заслінкою здійснюється важелем, що фіксується на 

секторі маховичком. У верхній частині кожух має горловину з решіт-

кою для уловлювання і горловину для видалення каміння та інших 

включень. Решітка очищається за допомогою пруткової гребінки, 

привареної до витків шнека. Шнек приводиться в дію від електродви-

гуна через клинопасову передачу. 

 
1, 3 – подавальний і завантажувальний шнеки; 2 – гвинтовий дозатор;  

4 – запобіжний клапан; 5 – шахта; 6 – витяжний вентилятор; 7 – паро-

провід; 8 – барабанний дозатор; 9 – плющильні вальці; 10 – виванта-

жувальний скребковий транспортер; 11 – пульт керування 

Рисунок 3 – Конструктивно-функціональна схема агрегату ПЗ-3А 

Сепаратор – це пристрій, у бокових кришках якого є набори по-

стійних магнітів. Після кожної зупинки агрегату кришки сепаратора 

відкривають і видаляють з нього сторонні предмети. Магнітний сепа-

ратор встановлюють на приймальній горловині горизонтального кон-

веєра 2 під розвантажувальною горловиною завантажувального кон-

веєра 1. 
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Пропарювач зерна має вертикальну шахту 5 із запобіжним кла-

паном 4, датчиком рівня і оглядовим вікном. Для подачі зерна в шахту 

пропарювач оснащений горизонтальним гвинтовим конвеєром (доза-

тором) 2 і вертикальним шнеком 3. У вертикальному шнеку встанов-

лено сопло для подачі пари. Тиск пари (130…170 кПа) контролюють 

за манометром. Запобіжний клапан регулюють на тиск 110…115 кПа. 

Температуру пари (в межах 105…130°С) контролюють за допомогою 

термометра. 

Рівень заповнення пропарювача зерном регулюють за допомогою 

заслінки і тягарця на її осі, які знаходяться в датчику рівня. Тягарець 

на осі фіксують стопорним болтом у такому положенні, щоб заслінка 

розміщувалась горизонтально. Завантаження зерна у пропарювач 

припиняється, коли маса його на заслінці датчика перевищує масу тя-

гарця. При цьому заслінка опускається і повертає прапорець, який діє 

на лінійний вимикач привода завантажувального конвеєра. Система 

вентиляції призначена для виведення відпрацьованої пари від плющи-

льних вальців. Вентилятор цієї системи встановлюють на кронштей-

нах, що кріпляться до стіни зовні приміщення, і з'єднують за допомо-

гою всмоктувального трубопроводу і коліна з пропарювачем. Вихлоп-

ний трубопровід вентилятора оснащують захисним козирком. 

Плющилка має два вальці, встановлені на загальній рамі. Один з 

них за допомогою важеля гвинтового механізму можна переміщувати 

і фіксувати відносно іншого, регулюючи при цьому зазор між вальця-

ми відповідно до заданої товщини пластівців. Корпуси підшипників 

другого вальця з’єднані з рамою через пружинні амортизатори. У ви-

падку потрапляння твердого стороннього предмета цей валець відтис-

кається, забезпечуючи його прохід. Якщо ж сторонній предмет має 

значні розміри, то валець, що відтискається, тисне на лінійний вими-

кач і зупиняє агрегат. 

Нерівномірність зазору між вальцями (перекошування вальців) 

усувають провертанням гайок на гвинтах механізму переміщення ва-

льців, після чого гайки стопорять. Чистики встановлюють без переко-

сів із зазором до 0,15 мм відносно вальців. Кожен валець приводиться 

в дію від індивідуального електропривода через клинопасову переда-

чу. 
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Інтенсивність подачі зерна можна змінювати дозатором, який 

складається з корпуса з кришкою, ротора, заслінки і мотор-

редуктора. Продуктивність агрегату регулюють заслінкою, що пове-

ртається на секторі. При закритому положенні (положення „О” на 

секторі) зазор між заслінкою і виступами ротора становить 

0,1…0,2 мм. Регулюють його спеціальними болтами на кронштейнах 

ексцентрикового вала. Під пресувальними вальцями розміщений пере-

хідний потік, що спрямовує пластівці до розвантажувального конвеє-

ра.  

Шафу керування начеплено на стіні приміщення в зручному для 

обслуговування місці на відстані не більше 5 м від плющилки. У ній 

розміщено електрообладнання для керування механізмами агрегату, 

автоматичного їх вимкнення у випадку порушення технологічного 

режиму, коротких замикань і захисту електродвигунів від переванта-

ження. 

При положенні перемикача режимів „Наладка“ по черзі вмика-

ють всі механізми агрегату (якщо завантажувальний конвеєр заповне-

ний зерном, його не вмикають). Рукоятку заслінки дозатора встанов-

люють в положення „О“ і відкривають крани для виходу конденсату. 

Повільно відкривають вентиль подачі пари, видаляють конденсат з 

паропроводу і прогрівають пропарювач. Потім закривають крани для 

виходу конденсату і регулюють подачу пари до тиску 150 кПа. Важіль 

заслінки завантажувального шнека переводять у середнє положення 

сектора і фіксують маховичком. 

Після виконання вказаних операцій перемикач режимів встанов-

люють у положення „Робота“ і вмикають конвеєри спочатку вертика-

льний і горизонтальний, а потім через 8…10 с завантажувальний. При 

заповненні пропарювача зерном (тривалість заповнення 5 хв.) сигналі-

затор рівня вимикає конвеєри лінії завантаження. Натискають кнопку 

„Пуск“ лінії розвантаження. При цьому вмикають розвантажувальний 

транспортер і перший валик, а потім з проміжком 8…10 с – другий 

валик і дозатор. Поступово відкриваючи заслінку, доводять продукти-

вність плющилки до нормативного рівня. Сила струму в мережі елек-

тропривода (за показниками амперметра на пульті керування) повинна 

бути не більше 30 А. 
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Рівень зерна у пропарювачі підтримується автоматично. Керу-

вання лінією завантаження здійснюється датчиком рівня. Часте його 

спрацювання свідчить про надмірну продуктивність завантажувально-

го конвеєра. У такому випадку необхідно дещо прикрити заслінку на 

забірному кінці конвеєра. Відрегулювавши завантаження зерна у про-

парювач, вмикають систему вентиляції. Під час роботи агрегату сте-

жать за показами манометра на пропарювачі (тиск пари повинен бути 

в межах 130…170 кПа) і амперметра на шафі керування. 

Зупиняють агрегат у такій послідовності. Спочатку вимикають 

завантажувальний конвеєр. Після вироблення всього зерна з пропарю-

вача натискають кнопку „Стоп“ лінії розвантаження, зупиняючи гори-

зонтальний і вертикальний конвеєри та дозатор, а через 8…10 с –

плющилку і розвантажувальний транспортер. Потім закривають вен-

тиль подачі пари, зупиняють вентилятор, а пакетний вимикач перево-

дять у положення „Вимкнено“. 

У разі необхідності агрегат негайно зупиняють за допомогою 

аварійної кнопки „Стоп“ на пульті керування, після чого закривають 

вентиль подачі пари. 

2.3.4 Запарник ЗПК-4 

Запарник ЗПК-4 (рис. 4) призначений для миття, відокремлення 

каменів і плаваючих домішок, запарювання, розминання та виванта-

ження картоплі в кормозмішувачі і кормороздавачі на свинарських 

фермах, а також для силосування картоплі у запареному вигляді. Для 

роботи запарника необхідна наявність пароутворювача та ковшового 

конвеєра ТК-3.  

Агрегат має мийку 6 із завантажувальним шнеком 12, запарюва-

льну камеру 20, паропровід, вивантажувальні шнеки 1 і 3 з м’ялкою 2, 

механізм привода та шафу керування. 

Перед початком роботи агрегату через верхній та нижній кра-

ни водопроводу наливають воду в мийку. Потім перекривають нижній 

кран і включають завантажувальний шнек та конвеєр подачі картоплі. 

Диск-активатор завантажувального шнека приводить в рух воду в 

мийці. 

Картопля подається на щілинний лотік 11, де крізь щілини земля 

та пісок відокремлюються, а картопля потрапляє на розподільний щи-

ток 9, а з нього рівномірно в мийку, де також приводиться в рух і ми-

ється. 



11 
Каміння та інші предмети, важчі за воду, тонуть і відкидаються 

диском-активатором в уловлювач 7, з якого періодично видаляються 

відкриванням кришки на 3-6 с. Солому та інші легкі домішки також 

періодично спрямовують щитком 5 у зливне вікно. 

Для кращого забирання картоплі шнек 12 мийки розміщений ек-

сцентрично відносно її циліндра. Попередньо промита картопля під-

німається шнеком і додатково миється водою, яка надходить із зро-

шувача 15. Потім картопля потрапляє на розподільний пристрій 19, з 

якого рівномірно заповнює запарювальну камеру 20. 

 
1, 3 – вивантажувальні шнеки; 2 – м’ялка; 4 – отвір для конденсату;    

5 – збиральний щиток; 6 – мийка; 7 – каменевловлювач; 8 – диск-

активатор; 9 – розподільний щиток; 10 – конвеєр; 11 – щілинний ло-

тік; 12 – завантажувальний шнек; 13, 14 – нижній та верхній крани;  

15 – зрошувач; 16 – привод шнека мийки; 17 – кулачкова муфта;       

18 - кінцевий вимикач; 19 – диск; 20 – запарювальна камера; 21 – ко-

лектор для пари 

Рисунок 4 - Конструктивно-функціональна схема запарювально-

го агрегату ЗПК-4 

 

Розподільний пристрій (диск, що обертається), крім рівномірно-

го завантаження запарювальної камери, вимикає привод 16 шнека 

мийки при заповненні її картоплею. Це здійснюється в результаті га-

льмування диска 19 і спрацьовування кулачкової муфти 17. 



12 
Спеціальним колектором 21 в камеру подається пара. Конденсат, 

що утворюється при запарюванні картоплі, стікає у нижню частину 

кожуха вивантажувального шнека і через отвір зливається в каналіза-

цію. Після 10…20 хв. запарювання знову включають завантажуваль-

ний шнек на 5…7 хв. і звільняють мийку від залишків картоплі, потім 

процес запарювання картоплі продовжують. Закінчення запарювання 

характеризується виходом пари із зливного отвору конденсату. При 

цьому припиняють подачу пари і роблять витримку 5…10 хв., щоб 

залишки пари перетворились у конденсат, який зливається у каналіза-

цію. 

Запарена картопля шнеком 3 подається на ножі м’ялки 2, розми-

нається ними і далі шнеком 1 вивантажується безпосередньо в змішу-

вач або проміжні транспортні засоби. 

Об'єм запарного чана дозволяє завантажити в нього до 1600 кг 

картоплі.  

Продуктивність запарника складає близько 1000 кг/год.; потуж-

ність електродвигуна 4,4 кВт; питома витрата пари на запарювання 1 

кг картоплі 0,16...0,19 кг; габарити агрегату 4700х1520х2780 мм; маса 

1180 кг.  

Технічне обслуговування запарників-змішувачів, в основному, 

зводиться до очищення робочих органів і ємності від залишків проду-

кту, промивання і змащування частин механізму, підтягуванні кріп-

лень, періодичній зміні мастила в редукторах і контролю за рівнем 

мастила. Перед початком роботи перевіряють машину на холостому 

ходу, переконуючись у відсутності сторонніх предметів в складальних 

одиницях. Робочий тиск пари не повинен перевищувати встановле-

ний.  

2.3.5 Агрегат для приготування кормосумішей АПК-10А  
Агрегат для приготування кормосумішей АПК-10А призначений 

для одночасного подрібнення і змішування силосу, коренебульбопло-

дів, сінажу, грубих та концентрованих кормів (останні подають попе-

редньо подрібненими) з включенням різних розчинів-добавок. Крім 

того, агрегат можна використовувати для приготування комбіновано-

го силосу, а також подрібнення грубих кормів будь-якої вологості або 

миття коренебульбоплодів без їх подрібнення. 

У разі приготування повнораціонних кормових сумішей для ве-

ликої рогатої худоби чи овець агрегат додатково комплектують бун-
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керами-живильниками стеблових компонентів, дозаторами концент-

рованих кормів та змішувачем мікродобавок. 

До складу агрегату входять шнекова мийка 5 (рис. 5), подрібню-

вач-змішувач 1, стрічковий транспортер 2, вивантажувальний стрічко-

вий транспортер 10, відцентровий 7 та фекальний 8 насоси. 

 
1 – подрібнювач-змішувач; 2 – завантажувальний транспортер; 3 – до-

затор концентрованих кормів; 4 – живильник мікродобавок; 5 – шне-

кова мийка коренебульбоплодів; 6 – приймальний бункер коренепло-

дів; 7 – водяний насос; 8 – насос фекальний; 9 – відстійник; 10 – вива-

нтажувальний транспортер 

Рисунок 5  – Конструктивно-функціональна схема 

кормоприготувального агрегату АПК-10А 

 

Шнекова мийка коренебульбоплодів має приймальний бункер та 

похилий циліндричний кожух з розміщеним у ньому шнеком. Вгорі та з 

боків кожуха є три розбризкувачі води, а в нижній його частині – три 

ряди отворів для виходу забрудненої води у змивний лотік. Лотік має 

трубку для подачі води під тиском для змивання бруду. Внизу бункера 

знаходиться решітка, через яку стікає в піддон брудна вода. Піддон має 

патрубок, що сполучається гофрованим шлангом з фекальним насосом 

для відкачування брудної води. Шнек мийки приводиться в дію від мо-

тор-редуктора через ланцюгові передачі і черв’ячний редуктор. Регу-

лювання частоти обертання шнека здійснюється зміною вінців зірочок 

на маточинах валів мотор-редуктора та черв’ячного редуктора. Чотири 

зірочки забезпечують 12 варіантів передачі, змінюючи швидкість обер-

тання шнека від 0,7 до 5,7 хв
-1

. 
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Подрібнювач-змішувач являє собою барабан, що знаходиться в 

циліндричному кожусі. Барабан складається з вала, на якому встанов-

лено по десять дисків круглої та трикутної форми. На шести осях між 

круглими дисками жорстоко встановлені ножі (рисунок 6), а між три-

кутними дисками шарнірно підвішені молотки.  

 
1 – диск; 2 – вісь підвісу; 3 – ніж (молоток); 4 – розпірна втулка 

Рисунок 6 – Схема розміщення ножів на барабані у випадку 

приготування кормових сумішок (а) і подрібнення 

грубих кормів (б) 

 

У зоні завантаження на барабані є дві лопаті для очищення від 

корму передньої (торцевої) стінки кожуха, а в зоні розвантаження на 

кронштейнах закріплено три лопаті, які забезпечують видалення кор-

мової суміші з подрібнювача-змішувача. 

На кожусі подрібнювача-змішувача є чотири вікна. Через перше 

з них у робочу камеру стрічковим транспортером завантажуються 

стеблові корми. Друге вікно перехідною горловиною з’єднане з шне-

ковою мийкою коренебульбоплодів. Горловина має знімну кришку 

для доступу до барабана. Крім того, коли коренебульбоплоди миють 

без подрібнення, кришку встановлюють зворотним боком похило і 

закріплюють у такому положенні двома болтами. При цьому коренеп-

лоди не надходять до подрібнювача-змішувача, а розвантажуються 

цілими. 

Із протилежного боку відносно кришки до горловини приварено 

розпилювач для подачі у подрібнювач-змішувач розчинених мікродоба-

вок або інших рідких компонентів. Третє вікно – це розвантажувальна 

горловина, до якої кріпиться з’єднувальна камера скребкового транспор-

тера ТС-40М. У четвертому вікні встановлена  дека з двома пластинами, 
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що взаємодіють з кормом при його обробці. Дека кріпиться у напрямних 

болтами. За допомогою чотирьох гвинтів регулюють положення деки 

(робочий зазор у зоні ножів барабана). У торцевих стінках кожуха є 

отвори, закриті кришками. Крізь них виймають осі підвісу при перестав-

лянні або заміні ножів та молотків. У подрібнювач-змішувач при необ-

хідності можна подавати концентровані корми. Для цього замість криш-

ки в пази потрібно встановити знімний лотік. 

Привід подрібнювача-змішувача складається з електродвигуна, 

відцентрової муфти і клинопасової передачі, відцентрова муфта поле-

гшує розгін барабана. Вона має шків, хрестовину, колодки, пластин-

часті пружини, підшипники та кришку. 

Перед початком роботи заповнюють приймальний бункер во-

дою (з водопровідної мережі або відстійника). Після ввімкнення всіх 

механізмів агрегату коренебульбоплоди порціями приблизно по 0,5 т 

завантажують до приймальної камери (бункера). Тут вони відмокають 

і попередньо очищаються, а потім шнеком транспортуються вгору і 

обмиваються струменями чистої води, що надходить з розбризкувача. 

Помиті коренебульбоплоди шнеком подаються в зону подрібнювача-

змішувача, де подрібнюються молотками на частинки розміром 

10…15 мм. 

Стеблові корми (грубі, силос, сінаж) з бункера живильника над-

ходять на стрічковий транспортер і крізь приймальну горловину зава-

нтажують у подрібнювач-змішувач. У першій його зоні стеблові кор-

ми спочатку подрібнюються ножами на частинки, а потім у другій зо-

ні розщеплюються молотками вздовж волокон і змішуються з корене-

бульбоплодами, концентратами та поживними речовинами. Концент-

ровані корми та поживні розчини, що входять до складу кормосумі-

шей, готують окремо. 

Готова кормова суміш лопатями кидалки із камери подрібнюва-

ча-змішувача подається на розвантажувальний скребковий конвеєр, а 

ним – у транспортні засоби. 

Співвідношення компонентів у кормовій суміші регулюють їх 

подачею, встановленням відповідних зірочок ланцюгової передачі при-

вода шнека мийки коренебульбоплодів, за допомогою дозувальних при-

строїв чи бункерів-живильників стеблових і концентрованих кормів, а 

також мікродобавок та поживних розчинів. При цьому дотримують-
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ся умов, щоб загальна подача всіх компонентів на подрібнювач-

змішувач не перевищувала 15 т/год. 

Ступінь подрібнення стеблових кормів регулюють також зміною 

зазору між кінцями ножів і декою (за допомогою прокладок, які вста-

новлюють або знімають під фланцями деки). 
 

2.4 Після виконання роботи, студент складає звіт, який вмі-

щує дані:  
1 Номер,  найменування та мету роботи. 

2 Класифікацію машин для теплової обробки кормів і змішува-

чів та технологічні схеми теплової обробки кормів.  

3 Конструктивно-технологічні схеми ИСК-3А, СКО-Ф-6,  АПК-

10А, ЗПК-4, ПЗ-3А (за завданням викладача) з позначенням вузлів та 

пропозиції по вдосконаленню робочих органів. 

4 Призначення та аналіз основних показників (таблиця 1) вивче-

них машин. 

Пункти 1, 2  студент виконує самостійно, як підготовку до 

практичних занять. 
 

2.5 Контрольні запитання 

2.5.1 Призначення машин і агрегатів ПЗ-3А, ИСК-3А, СКО-Ф-6, 

ЗПК-4, АПК-10А. 

2.5.2 Основні елементи вивчених машин. 

2.5.3  Як регулюють крупність продукту на подрібнювачі-

змішувачі ИСК-3А? 

2.5.4  Які корми піддають запарюванню? 

2.5.5 Які типи змішувачів Ви знаєте за конструкцією робочих 

органів? 

2.5.6  Поясніть робочий процес змішувачів СКО-Ф-6 та ИСК-ЗА. 

2.5.7 Поясніть робочий процес машин і агрегатів ПЗ-3А, ЗПК-4, 

АПК-10А. 
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Додаток А  

(довідковий) 

 

А.1 Класифікація машин для теплової обробки кормів і тех-

нологічні схеми теплової обробки кормів  
Тепловій обробці піддаються картопля, харчові відходи, грубі і 

концентровані корми. Мета обробки – підвищення засвоюваності і 

стерилізація. Установки для теплової обробки кормів можна класифі-

кувати за наступними ознаками:  

 за конструкцією – запарювальні чани, запарники-м'ялки, запа-

рники-змішувачі (С-2; С-7; С-12; ВК-1; АПС-6); картоплезапарюваль-

ні агрегати (ЗПК-3; АЗК-3, F-405А);  

 за способом дії – періодичної (ЗПК-4; всі змішувачі) і безпере-

рвної (АЗК-3, F-405А);  

 за джерелом тепла – парові, електричні.  

 за способом використання – стаціонарні (ЗПК-4; АЗК-3, всі 

змішувачі) і пересувні (F-405А);  

 за режимами обробки – при режимному тиску і підвищеному 

(обробка харчових відходів, баротермокамери для соломи);  

 за видом корму – для картоплі, грубих кормів і харчових відхо-

дів.  

До кормозапарників висувають наступні вимоги: можливість 

механізації завантаження і вивантаження продукту, рівномірність 

прогрівання всього продукту, мінімальна витрата енергії на запарю-

вання, безпека і зручність обслуговування, надійність роботи, продукт 

не повинен забруднюватися сторонніми домішками.  

В даний час найбільшого поширення набули пристрої, що вико-

ристовують як теплоносій пар. Для його виробництва промисловість 

випускає котли-пароутворювачі, що працюють на рідкому              

(КВ-200МЖ, КЖ-500, КЖ-1500, Д-721) і твердому паливі (КТ-500, 

КВ-300МТ, КТ-1000). Цифра в позначенні показує продуктивність по 

нормальній парі в кг/год. Всі котли працюють при низькому тиску, що 

не перевищує 0,07 МПа.  

Технологічні схеми, по яких здійснюється теплова обробка кор-

мів, можуть бути найрізноманітнішими і залежать як від призначення 

агрегату, так і від зоотехнічних вимог до кінцевого продукту. Най-

більш поширені схеми:  
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 для картоплі: миття – запарювання – розминання – охолоджу-

вання – змішування; 

 для грубих кормів: подрібнення – додавання хімреактивів – за-

парювання – витримка – змішування з іншими компонентами; 

 для кормових сумішей: подрібнення – запарювання.  

Якщо тепловій обробці необхідно піддавати сухий корм (солома, 

полова, концентрати), його заздалегідь замочують для підвищення те-

плопровідності і прискорення процесу нагріву до заданої температу-

ри.  

Солому краще всього пропарювати в рихлому стані. Тоді пара 

вільно досягає кожної соломини і швидко її нагріватиме. Витримувати 

нагріту солому краще в ущільненому вигляді, щоб вона не остигала 

швидко. Концкорми краще запарювати з безперервним перемішуван-

ням. При цьому відбуватиметься швидке і рівномірне його прогріван-

ня. Картопля має достатню пористість для проходу пари, тому її запа-

рюють в чанах, заповнених доверху. Конденсат, що утворився при за-

парюванні картоплі, видаляють, оскільки він містить шкідливе для 

здоров'я тварин речовина – соланін.  

У технологічному процесі беруть участь продукт і теплоносій, 

тому неодмінною умовою процесу є агрегатування технологічних ма-

шин з теплоутворювачем. Як джерела тепла, використовують парові 

котли, теплогенератори на рідкому паливі, електронагрівачі і ін. При 

використанні машин і устаткування для теплової обробки кормів осо-

бливу увагу потрібно приділяти техніці безпеки. Парові і водогрійні 

котли і установки повинні мати справну апаратуру (водомірні стекла, 

манометри, запобіжний клапан, паропроводи, вентилі і ін.).  

Необхідно підтримувати необхідний рівень води в котлах, не 

допускаючи його зниження за червону межу на водомірному склі. Не 

можна збільшувати вантаж запобіжних клапанів з метою підвищення 

тиску пари. Забороняються подача води у водяні запобіжники при ро-

боті котла, пуск пари в запарники і при відкритих кришках, зняття 

кришок до перекриття подачі пари, робота без запобіжних рукавиць. 
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А.2 Класифікація і оцінка змішувачів 

Змішувачі можуть бути призначені для приготування сухих сип-

ких (комбінованих), вологих і рідких кормів. За принципом дії вони 

поділяються на змішувачі порційної і безперервної дії (рис. А. 1). 

Порційні змішувачі найпоширеніші. У них послідовно викону-

ються такі операції: завантаження кормів, змішування і вивантаження 

готової кормосуміші. За такої організації процесу випливає одна сут-

тєва технологічна перевага – можливість застосування вагового дозу-

вання, яке дозволяє готувати кормові суміші з мінімальним відхилен-

ням компонентів і автоматизувати формування суміші за рецептом. 

Поряд з цим, порційні змішувачі поступаються безперервним за пока-

зниками енерго- і металоємкості. 

 

 
Рисунок А.1 – Класифікація змішувачів 

 

У змішувачів безперервної дії всі три операції (завантаження, 

змішування і вивантаження готового продукту) здійснюються одноча-

сно. Це, порівняно, з порційними для одних і тих же габаритів забез-

печує більш високу продуктивність, але висуває більш жорсткі вимоги 

до величини і рівномірності дозування вихідних компонентів. При 

комплектуванні змішувальних установок безперервної дії живильни-

ЗМІШУВАЧІ 

для комбікормів для сипких кормів для рідких кормів 

порційної дії безперервної дії 

з рухомою камерою з нерухомою камерою 

горизонтальні 

вертикальні 

похилі 

мішалочні 

шнекові 

стрічкові 

лопастні 

турбинні 

пропелерні 

барабанні 
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ками і дозаторами обов’язково потрібно узгоджувати їх за технологіч-

ними характеристиками. 

Лопатеві змішувачі (рис. А.2, г,д) призначені для змішування 

всіх видів кормів. В процесі роботи компоненти кормів безперервно 

завантажуються в змішувач, де піддаються інтенсивній дії лопатей, 

розміщених за гвинтовою лінією. При цьому шари корму отримують 

різні колові швидкості, пересипаються один відносно одного, посту-

пово просуваючись до вивантажувального отвору. Лопатеві  змішува-

чі мають одновальні і двовальні робочі органи.  

 

 
а, б-шнекові горизонтальні безперервної дії; в - шнековий вертикальний 

періодичної дії; г, д - лопатеві періодичної дії;   е - барабанний періо-

дичної дії; ж – пропелерний 

 

Рисунок А.2 - Схеми змішувачів кормів 
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1,2,3- шнекові; 4, 5 - лопатеві; 6, 7, 8 - стрічкові; 9, 10, 11, 12 - тур-

бінні; 13, 14, 15, 16-пропелерні 

 

Рисунок А.3- Типи мішалок 
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Конструкція робочих органів змішувачів  залежить від фізико-

механічних і технологічних властивостей змішуваних компонентів. 

Наприклад, для приготування комбікорму із сухих зернових компоне-

нтів на валу встановлюють через рівні відстані суцільну широку стрі-

чку і радіальні лопаті (рис. А.3, 6,7,8). Для змішування запарених 

м’ятих бульбоплодів із сухими концентрованими кормами і рідкими 

добавками збільшують кількість лопатей і, відповідно, зменшують по-

верхню суцільної гвинтової стрічки. 

Для раціональнішого перемішування кормових матеріалів засто-

совують двовальні гвинтові стрічкові змішувачі. Серед них з універ-

сальності і можливості керування процесом змішування, виділяється 

бітерно-гвинтовий. Особливістю його є наявність робочих органів 

двох типів – суцільного гвинта і лопатевого бітера, які обертаються в 

одному напрямку, причому зони їх обертання не перетинаються. Ная-

вність окремого привода створює передумови для встановлення най-

більш раціональних режимів роботи змішувача залежно від складу і 

фізико-механічних властивостей вихідних компонентів. 

Для змішування компонентів з великою питомою вагою стебло-

вих кормів використовують тривальний шнековий змішувач. Це мета-

левий бункер, який звужується донизу, із встановленими у ньому 

трьома шнеками (один внизу і два зверху). Нижній шнек подає кормо-

ву масу до середини бункера і витискує її вгору, два верхніх транспо-

ртують всю масу від середини до стінок бункера, де вона знову потра-

пляє під крайні витки нижнього шнека. Таким чином, створюються 

два контури змішування, які рухаються один назустріч одному, пере-

розподіляючись у місці контакту. 

Такий тип змішувачів добре працює при змішуванні подрібненої 

соломи із силосом, жомом і кормовими добавками. Встановлено, що 

збільшення в суміші частки соломи і довжини частинок призводить до 

зростання показника нерівномірності, вимагає тривалішого перемішу-

вання компонентів для досягнення необхідної якості. 

Барабанні змішувачі (рис. А.2, е) призначені для змішування си-

пких кормів. У варіанті періодичної дії барабанний змішувач – це за-

критий з торців горизонтальний циліндр, що обертається на опорних 

роликах або на валу. Вихідні компоненти завантажують через верхній 

люк, що закривається. У процесі обертання сила тертя корму по пове-

рхні барабана захоплює нижній шар і піднімає його на деяку висоту. 
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Звідси піднятий корм падає вниз і знову підхоплюється барабаном. 

Таке багаторазове перекидання забезпечує необхідну рівномірність 

змішування. 

Для вивантаження готової суміші в деяких змішувачах передба-

чено шнек із жолобом, в інших це здійснюється через завантажуваль-

ний люк із засувкою у торцевій стінці. 

У барабанних змішувачах безперервної дії компоненти корму 

безперервно завантажуються в один з відкритих торців барабана, пе-

реміщуються в ньому і поступово просуваються до протилежного кін-

ця. Для регулювання ступеня змішування можна змінювати кут нахи-

лу лопатей або всього барабана. 

Пропелерні змішувачі (рис. А.3, 13,14,15,16) придатні тільки для 

переміщування рідин. Вони характеризуються простотою конструкції, 

компактністю, невеликою питомою витратою енергії та інтенсивністю 

перемішування. 

А.3  Технологія плющення зерна 
При дії на зерно теплотою, тиском, електричним струмом або їх 

поєднанням з визначеними режимами відбуваються складні структур-

но-механічні і біохімічні перетворення, які дозволяють підвищити 

ефективність використання поживних речовин зерна тваринами. 

Практичне застосування знайшли два способи – вологотепловий із 

плющенням і екструзія. Основним показником якості обробки зерна 

при цьому вважають ступінь желатинізації крохмалю (розрив зерен 

крохмалю). 

Запарювання фуражного зерна у поєднанні з плющенням гладе-

нькими вальцями дозволяє довести ступінь желатинізації крохмалю 

до 40–60% (більша цифра відноситься до тиску пари 0,3–0,5 МПа), що 

дає можливість знизити витрату зерна на виробництво молока і яло-

вичини на 8–10% і більше. 

Для плющення зерна гладенькими вальцями доцільна вологість 

його має становити близько 24–26%. При підвищеній вологості для 

забезпечення захоплювання зерна валками необхідно видалити повер-

хневу вологу. Під час безперервного технологічного процесу зволо-

жувати зерно перед плющенням доцільніше парою. 

Плющилки мають вальці однакових діаметрів, які обертаються з 

однаковою окружною швидкістю і піддають зерно деформації чистого 

стиснення. Перетворення зерна на пластівці збільшує його поверхню, 
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що веде до збільшення засвоюваності корму. Проте не тільки в цьому 

позитивні сторони плющення. 

По суті, слід розглядати  дві технології плющення. 

Перша з них припускає волого-теплову обробку зерна, що при-

водить до желатинізації крохмалю. При цьому передбачається гідро-

термічна обробка початкового сухого зерна водою або парою, при 

якій його вологість підвищується. Із збільшенням вологості зерна до 

25…30% зусилля на його плющення зменшується у декілька разів. 

Проте при цьому виникає небажане явище, пов'язане з прилипанням 

розплющеного зерна до робочої поверхні вальців, які доводиться 

оснащувати чистиками. 

При вологості зерна більше 24…26% в ньому багато поверхневої 

вологи, що веде до зменшення коефіцієнтів тертя і погіршення захоп-

лення зерна вальцями. Вологе зерно після стиснення здатне до деяко-

го відновлення товщини (явище зворотної повзучості). Пластівці за-

пареного ячменю, наприклад, збільшують свою товщину в 2,0…2,1 

рази (по відношенню до зазору між вальцями). Товщина  пластівців 

після охолоджування повинна бути в межах 0,8…1,0 мм.  

За різними даними, в порівнянні з дробленням на молоткових 

дробарках, плющення дозволяє зменшити питому витрату зерна в ра-

ціонах на 6…12%. Підвищення ефективності використання корму до-

сягається в цьому випадку зростанням витрат теплової і механічної 

енергії на його переробку. 

Друга технологія використання плющення обумовлена заготів-

лею консервованого плющеного зерна, прибраного в період молочно-

воскової стиглості (вологість 30…35%). 

Консервація плющеного зерна має наступні переваги в порівнян-

ні з іншими способами заготівлі кормів: 

 поживна цінність зернових в період молочно-воскової стиглос-

ті найвища, тому з 1 га площі заготовлюють на 10% більше поживних 

речовин; 

 урожай збирають на 2…3 тижні раніше звичайних термінів, що 

важливе для регіонів з нестійким кліматом; 

 виключаються сушіння зерна і його попереднє очищення. 
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Плющення зерна може здійснюватися як прямо в полі, так і біля 

сховища, або усередині нього. Обробка консервантами проводиться 

прямо в сховищі. Зберігають оброблене зерно в герметичних транше-

ях з облицьованими стінами і вкритих поліетиленовою плівкою. 

Отриманий у такий спосіб корм готовий до вживання, має висо-

ку поживну цінність, добре поїдається і засвоюється всіма видами 

тварин, зокрема молодняком. Ефект від його використання приблизно 

такий же, як від пророщеного плющеного зерна. 

 


