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Практична роботи №9  

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ  

ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ДОСТАВКИ І  

РОЗДАВАННЯ КОРМІВ 

 

МЕТА РОБОТИ - визначити показники надійності технологіч-

ної системи доставки і роздавання кормів. 

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ  

1.1  Завдання для самостійної підготовки (Додаток А) 

Вивчити: 

  технологічні схеми підготовки кормів до згодовування; 

  зоотехнічні вимоги до роздавання кормів. 

Скласти звіт по роботі: 

  номер, найменування та мета роботи; 

  технологічні схеми підготовки кормів до згодовування; 

  зоотехнічні вимоги до роздавання кормів. 

 

1.2 Питання для самопідготовки  

1.2.1 Технологічні схеми підготовки кормів до згодовування 

1.2.2 Зоотехнічні вимоги до роздавання кормів 

 

1.3 Рекомендована література 

1. Надійність техніки. Системи технологічні. Терміни та визна-

чення: ДСТУ 2470-94. - К.: Держстандарт України, 1995. – 28 с. 

2. Канарчук В.С. Надійність машин: Підручник. / В.С. Канарчук, 

С.К. Полянський, М.М. Дмітрієв – Либідь, 2003 – 424 с.  

3.Зенкін М.А. Методи підвищення надійності та довговічності 

деталей та вузлів машин легкої промисловості: Підручник. / М.А. Зен-

кін, Б.Ф. Піпа – К.: КНУДТД, 2004 -264с.  

 

2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

2.1 Програма робіт 

2.1.1 Вивчити: 

- класичне визначення ймовірності; 

- геометричне визначення ймовірності; 

- статистичне визначення ймовірності. 
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2.1.2 Ознайомитись: 

- з  способами обчислення ймовірностей. 

2.1.3 Провести розрахунок 

- показників надійності технологічної системи доставки і розда-

вання кормів. 

Скласти звіт та захистити роботу. 

 

2.2 Теоретичні відомості 

2.2.1 Теорія ймовірності як наука 
Теорія ймовірності – наука, яка вивчає закономірності випад-

кових явищ. Випадкове явище – таке явище, яке при неодноразово-

му повторенні одного й того ж досліду (випробування) в одних й 

тих же умовах проходить (відбувається) кожен раз не повністю од-

наково. 

Приклад. Якщо під певне навантаження поставити на 100 го-

дин роботи 1000 елементів, можемо сподіватися, що деякі з них 

вийдуть з ладу. До того ж час роботи до відмови (час безвідмовної 

роботи) у кожного елемента, який вийде з ладу, як правило, не буде 

однаковим навіть при ідеальності однакових (подібних) умов ви-

пробувань. Це пояснюється тим, що при виготовленні однакових 

елементів практично неможливо ідеально витримати технологічний 

режим та суворо дотриматися однорідності фізико-хімічної струк-

тури застосовуваних матеріалів. 

А звідси значення часу безвідмовної роботи кожного з елеме-

нтів точно передбачити неможливо та виникнення відмов у елемен-

тах, які випробовуються у різні проміжки часу, є явищем випадко-

вим. Розсіювання (розкид) часу безвідмовної роботи притаманне 

будь-яким видам елементів, а оскільки з елементів складаються сис-

теми – будь-яким системам. 

Теорія ймовірності дозволяє вивчити випадкові явища "розсі-

ювання" часу безвідмовної роботи з точки зору тих закономірнос-

тей, які властиві даному випадковому явищу. При комплексному 

випробуванні (досліді) отримується той чи інший результат, коли 

досліджується надійність елементів та систем. Якісний результат 

випробування (досліду), (безвідмовна робота, відмова) – називаєть-

ся подією. 

А кількісна характеристика, яка внаслідок випробувань може 
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приймати одне з можливих заздалегідь невідомих значень, назива-

ється випадковою величиною. 

Очевидно, що час безвідмовної роботи є випадковою величи-

ною. На розкид значень часу безвідмовної роботи системи, окремо 

від технологічних факторів, сильно впливають експлуатаційні фак-

тори (постійно мінливі умови експлуатації). 

Число відмов за даний проміжок часу є також випадковою вели-

чиною. 

Надійність пристрою характеризується відновлюваністю (у 

вузькому розумінні – ремонтопридатністю). Зрозуміло, що час по-

новлення системи також залежить від багатьох факторів (характеру 

відмови, кваліфікації обслуговуючого персоналу, наявності запас-

них елементів під рукою, умов ремонту, тощо) та змінюється від 

одного ремонту до другого, тобто також є випадковою величиною. 

В реальних умовах, коли комплекс експлуатаційних факторів 

від досліду до досліду трохи змінюється, до того ж випадковим чи-

ном, а елементи систем мають випадковий технологічний розкид 

параметрів, час безвідмовної роботи змінюється в більших чи мен-

ших межах навіть для однорідних елементів системи. Тобто на 

практиці завжди має місце вплив на процес, що вивчається, у часі 

зовнішніх факторів, які можна врахувати статистично (при масово-

му експерименті). Визначити реальні статистичні закони, які обу-

мовлюють об'єктивні властивості масових випадкових явищ, що 

вивчаються, дозволяють методи теорії ймовірностей. Ось чому тео-

рія надійності базується на математичному апараті теорії ймовірно-

сті. 

Ймовірність тієї чи іншої події – це перш за все кількісна ха-

рактеристика, яка дозволяє оцінити ступінь об'єктивної можливості 

деякої події. 

За одиницю вимірювання для ймовірності прийнята ймовір-

ність виникнення достовірної події, тобто події, яка внаслідок дос-

ліду (випробування) повинна обов'язково (неминуче) відбутися. 

Приклад. Якщо проводимо спостереження за роботою 10 еле-

ментів (елементи не поновлюються), то подія – виникнення не бі-

льше 10 відмов є достовірною. Ця ймовірність відповідає одиниці. 

Протилежним до достовірної є неможлива подія, тобто така 

подія, яка в даному досліді не може відбутися. 
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Приклад. Факт безвідмовної роботи елемента (системи) протя-

гом безмежно довгого часу є неможливою подією, так як рано чи 

пізно система відмовить. Виходить, що ймовірність безвідмовної 

роботи елемента (системи) на протязі безмежно довгого часу дорів-

нює нулю, тобто ймовірність виникнення неможливої події дорів-

нює нулю. 

Будь-яка інша подія, не достовірна та не неможлива, має вели-

чину ймовірності появлення, яка лежить в межах між одиницею та 

нулем. Безпосередній підрахунок ймовірності події пов'язаний з 

одним із трьох визначень ймовірності. 

Класичне визначення ймовірності 

Ймовірність деякої події A можна визначити безпосередньо з 

умов досліду, коли вихідний результат досліду можна розділити на 

деяке число поодиноких випадків, які входять у повну групу з n -

несумісних та рівноможливих подій. Сукупність декількох подій 

утворюють групу подій. Говорять, що декілька подій утворюють 

повну групу подій, якщо внаслідок досліду (випробування) обов'яз-

ково повинна відбутися хоча би одна з них. 

Приклад. Безвідмовна робота або відмова одного, двох та бі-

льше елементів при спостереженні за роботою декількох непонов-

люваних елементів утворюють повну групу подій (одна з них на 

протязі досліду обов'язково відбудеться). 

Несумісні події – такі, які у даному досліді не можуть з'явитися 

разом. 

Безвідмовна робота і відмова події несумісні. 

Рівноможливі (однаково можливі) події – такі, які в процесі 

досліду можуть відбутися з однаковою ймовірністю внаслідок пов-

ної симетрії можливих виходів. 

Якщо те чи інше випробування (дослід) забезпечує симетрію 

можливих виходів тобто забезпечує наявність однакової можливості 

у повній групі несумісних подій, то говорять, що такий дослід (ви-

пробування) зводиться до "схеми випадків" або до "схеми можли-

вих результатів". В цьому й тільки в цьому випадку ймовірність 

події А визначається безпосередньо з умов досліду по класичній 

формулі, як відношення числа m випадків сприятливих даній події, 

до загального числа n усіх однаково можливих випадків: 
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 ( )  
 

 
 

 

Геометричне визначення ймовірності 

Нехай внаслідок досліду деяка точка О обов'язково опиниться 

в області А (рис. 1), треба знайти ймовірність того, що точка О опи-

ниться в області Б, яка є частиною області А. 

 

 
Рисунок 1 

Ймовірність появи точки О в області Б залежить тільки від ве-

личини цієї області та не залежать від її форми та характеру розмі-

щення в області А. Таким чином, чим більша область Б, тим більша 

ймовірність попадання до неї точки О (й навпаки). 

Оскільки число можливих випадків у даному досліді є нескін-

ченним, безмежним, то можливість застосування класичної форму-

ли для визначення ймовірності виключена. 

В даному випадку шукану ймовірність визначають відношенням 

площин: 

 ( )  
       

       
 

Виходячи  з визначення  геометричної ймовірності  (рис. 2), по-

падання  точки  (момент  відмови  елемента)  в  інтервал  [ 
2 ,1 ], за-

лежить більше від довжини цього інтервалу та не залежить від того, 

де цей інтервал знаходиться у середині інтервалу [t
2 , t1 ], тобто: 

 

 ( )  
     
     

 

 

 
О 

А 
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Рисунок 2 

 

Статистичне визначення ймовірності 

Коли дослід не зводиться до "схеми випадків", ймовірність 

події визначають статистично, попередньо провівши довготривалі 

спостереження над появою чи непоявою шуканої події при великій 

кількості випробувань, які відбуваються в одних і тих же умовах. 

Приклад. Нехай на протязі  500  год.  спостережень  з  1000  

конденсаторів відмовили 15 (конденсатори не замінюються нови-

ми). Розглянемо подію – безвідмовну роботу конденсаторів за t=500 

год. Ймовірність безвідмовної роботи (за t=500 год) конденсаторів 

по аналогії з класичним визначенням ймовірності подій може бути 

оцінено як: 

  ( )  
                                   

                       
 
       

    
       

Якщо розглядувана подія – відмова конденсатора, то ймовір-

ність відмов за час t=500 год може бути оцінено величиною: 

  ( )  
                     

                       
 

  

    
       

Значком (*) позначається статистичне значення ймовірності, 

яка є наближеним числовим значенням відповідної ймовірності. 

Таким чином, статистична ймовірність деякої події А визнача-

ється як відношення числа дослідів m , у яких подія, яка нас ціка-

вить, повториться до загального числа дослідів n , приведених у 

даних випробуваннях: 

  ( )  
 

 
     (m  n)                                 (1)  

Статистичну ймовірність часто називають частотою появи 

події або  відносною частотою. 

У формулі (1) умова m  n є очевидною, якщо при дослі-

дженнях на надійність відбувається заміна елементів, що відмови-
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ли, новими, то число m може стати більшим n , тобто будь-яким. 

Таким чином, формула (1) при розрахунку елементів (систем) 

може бути застосована для випадку випробувань не поновлюваних 

та незамінних елементів (систем). 

При використанні формули (1) для випадку повністю віднов-

люваних (замінних) елементів (систем) треба в числа m та n вклю-

чити й число відновлювань. 

Численні  досліди  показують, що частота  події P

A  при 

достатньо великій кількості дослідів n в попередній серії випробу-

вань зберігає майже постійну величину від серії до серії, тобто ко-

ливання частот відбувається біля математичної ймовірності події P. 

Цей зв'язок між статистичною та математичною ймовірностями 

вперше довів Бернуллі у своїй теоремі: Якщо подія А має ймовір-

ність р, то при необмеженому збільшенні числа дослідів ймові-

рність розходження між частотою і ймовірністю р наближаєть-

ся до нуля. 

Іншими словами, якщо число дослідів велике, то, приймаючи 

частоту події за значення ймовірності, ми дуже мало ризикуємо по-

милитися на якусь суттєву величину. Іноді говорять, що частота 

події збігається по ймовірності до ймовірності події. 

2.2.2 Способи обчислення ймовірностей 

Обчислення ймовірності події, яке ґрунтується на класичному 

або геометричному визначеннях можемо зробити тільки для прос-

тих випадків. Обчислення ймовірностей складних подій як правило 

базується на непрямих методах, які використовують правило дода-

вання ймовірностей та правило множення ймовірностей. 

Нехай маємо два елемента A
1 та A

2. При цьому подія A
1 полягає 

у тому, що за час досліджень відмовить елемент A
1 , а подія A

2 – еле-

мент A
2 . В процесі досліду може відмовити або A1 , або A2 , або A1 та 

A2 разом. Сумою декількох подій називається подія, яка полягає у по-

яві хоча б однієї з цих подій (або A1 , або A2 , або A1 та A2 разом). Час-

тковим випадком є випадок несумісних подій. Сумою декількох несу-

місних подій називається подія, яка полягає у появі тільки однієї з цих 

подій (або A1 , або A2 ). 

Правило додавання ймовірностей для несумісних подій: ймовір-

ність суми двох несумісних подій дорівнює сумі ймовірностей цих 
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подій, тобто: 

 

PA1  A2   PA1   PA2.                              (2) 

 

В цій формулі знак "+" замінює сполучення "або". 

Для суми n несумісних подій теорема додавання має вигляд: 

 

 (              )  ∑  (  )   
 
                    (3) 

 

З цього правила додавання випливають два висновки (наслідки): 

1. Якщо події A1 , A2 , ... , An утворюють повну групу несуміс-

них подій, то сума їх ймовірностей дорівнює 1: 

 

PA1   PA2   PA3    PAn   ∑  (  )   
 
   . 

 

2. Сума ймовірності протилежних подій дорівнює 1. 

Протилежними  подіями  називають  події,  які  утворюють  по-

вну групу подій: якщо pt  – ймовірність безвідмовної роботи, qt  – 

ймовірність відмови за час t, а відповідні події утворюють повну гру-

пу протилежних подій, то: 

 

pt   qt   1. 

Правило додавання ймовірностей ускладнюється якщо розг-

лядаються сумісні події або ті, які у даному досліді можуть з'яви-

тися разом. 

Для сумісних подій правило додавання ймовірностей має такий 

вигляд: 

 

PA
1  A

2   PA
1   PA

2   PA
1
, A

2 ,                        (4) 

  де PA
1
, A

2  – ймовірність сумісної появи першої та другої по-

дії. 

Зрозуміти сенс даної формули можливо розглядаючи графічну 

інтерпретацію поняття суми та добутку подій (рис. 3). 
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Рисунок 3 

 

Якщо подія A1 є попадання точки O в область A1 , а A2 – в об-

ласть A2 , то подія A1 + A2 є попадання в заштриховану область. Якщо 

події А1 та A2 несумісні, то точки які їм належать не можуть попасти 

одночасно у заштриховану область, яку позначено двійною штрихов-

кою. 

Введемо поняття добутку подій. 

Добутком декількох подій називається подія, яка полягає у сумі-

сній появі цих подій. 

 
Рисунок 4 

 

Подія A1 A2– добуток двох подій – полягає у одночасному по-

паданні точок, які належать A1 та A2 (дивись заштриховану область 

рисунку 4). 

Тому подія A1 A2 зменшує кількість точок області, які належать 

події A1, та події A2 . Відповідно ймовірність або настання події A1 або 

A2 зменшується на величину ймовірності заступлення сумісної події 

A1 та A2 в формулі (4). 

Використовуючи геометричну інтерпретацію можна досить лег-

ко записати формули для ймовірностей декількох сумісних подій, на-

приклад, A1, A2 , A3 (рис. 5). 
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Рисунок 5 

PA
1  A

2  A
3   PA

1   PA
2   PA

3   PA
1 A2   PA

1 A3   

+PA
2 A3   PA

1 A2 A3 . 

В цій формулі додавання ймовірності P(A1A2A3) викликано тим, 

що кожна з подій A1 A2 , A1 A3 , A2 A3 , вміщує підмножину точок об-

ласті, яку утворено перетином границь областей A1 , A2 та A3 . 

 

2.2 Правило множення ймовірностей 

В формулі (4) є ймовірність P(A1, A2) настання сумісної події A1 

та A2 . 

Події A1 та A2 можуть бути:  

1. Подія A1 називається незалежною від події A2 , якщо ймовір-

ність події A
1 не залежить (не змінюється) від того, відбудеться чи ні 

подія A
2 . 

2. Дві події називаються залежними, якщо ймовірність однієї з 

них змінюється від того, відбулася чи ні друга подія. 

Це зауваження суттєве, так як при розрахунках надійності 

пристроїв дуже часто приходиться зустрічатися з обома типами по-

дій. Наприклад, однорідні елементи не об'єднані в конкретні схеми 

– відмова одного з них не вплине на ймовірність виникнення відмо-

ви в другому елементі. Залежна відмова настає тоді, коли відмова 

одного викликає відмову другого (наприклад, коли вихід одного 

елемента з ладу приводить до виходу з ладу всієї системи). 

Ймовірність  події A1 визначена при умові, що відбулася подія 



13 
A2 , називається умовною ймовірністю події A1 та позначається як 

p(A1, A2). Тоді правило  множення  ймовірностей (для двох подій) бу-

де таке: ймовірність добутку двох подій (A1 та  A2) дорівнює добутку 

ймовірності однієї з них ( A1 ) на умовну ймовірність другої ( A2 ), 

обчислену з припущенням що перша подія відбулася, тобто:  

 

P(A1, A2 ) = p(A1 )·p(A2A1 )= p(A2 )·p(A1A2). 

Якщо  події незалежні,  то,  очевидно,  що pA
1    pA

1 A2 ,  

також  як й pA
2
  pA

2 A1 . Звідси виходить ймовірність добутку 

двох незалежних подій дорівнює добутку ймовірностей цих подій: 

 

pA
1
, A

2   pA
1  pA2 . 

В цій формулі операція множення замінює сполучник "і". Це 

правило можна застосовувати для будь-якої кількості подій. На-

приклад, для трьох залежних подій: 

 

pA
1
, A

2 , A3   pA
1  pA2 A1  pA3 A1 

A
2 . 

Послідовним з'єднанням елементів (систем) називається така її 

сукупність, коли необхідною та достатньою умовою відмови всього 

з'єднання в цілому є відмова хоча б одного елемента (систе-

ми).Послідовне з'єднання елементів (систем) називають основним. 

Паралельне з'єднання елементів по надійності називають резе-

рвним з'єднанням. Паралельне з'єднанням елементів (систем) – це 

таке з'єднання, або сукупність елементів (систем) для яких необхід-

ною та достатньою умовою відмови є відмова всіх елементів. 

 

Формула повної ймовірності 

При більш докладніших розрахунках надійності, коли взаємні 

зв'язки відіграють суттєву роль, приходиться застосовувати більш 

складні схеми подій у вигляді комбінації простих подій, застосову-

ючи як операцію додавання, так і операцію множення подій. 

Нехай деяка подія A може відбутися тільки тоді, коли разом з 

нею відбувається одна з n несумісних подій M1, M2, ..., Mі , ..., Mn, 

які утворюють повну групу подій. Тобто, це означає, що подія A 

рівносильна появі або АM1, або АM2 і т.д.: 
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Використовуючи правило додавання ймовірностей несумісних 

подій, отримаємо: 

 
а з врахуванням правила множення ймовірностей: 

 

 
Підставляючи з цієї формули значення p(AMi) до попередньої 

формули, отримаємо формулу повної ймовірності: 

 
Події M1, M2, ..., Mі , ..., Mn при яких тільки й може відбутися 

подія А, називають гіпотезами відносно А. 

 

Приклад розв’язання задачі 

Задача  

Визначити показники надійності ТС доставки і роздавання кор-

мів тваринницької ферми, що складається з послідовно з'єднаних еле-

ментів: завантажувач кормів, трактор з причепом, кормороздавач, до-

зуючий пристрій, очищувач годівниці. Елементи мають відповідні 

частоту відмов і середній час відновлення:  

1 0.5  1/рік  16.0  год. 

2 0.32  1/рік               8.0   год. 

3 0.3  1/рік  6.0   год. 

4 0.64  1/рік                12.0   год. 

5 0.001  1/рік  15.0   год. 

     

 Розв’язання. 

Технологічні схеми механізованих ліній доставки і роздаван-

ня кормів 

Комплекс робіт, пов’язаних із роздаванням кормів тваринам чи 

птиці, включає завантаження їх у транспортні засоби→доставку кор-
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мів до місць згодовування→перевантаження у засоби роздаван-

ня→транспортування вздовж фронту годівлі→дозовану видачу в годі-

вниці→очищення годівниць.  

В загальному вигляді система годівлі включає (рис. 6) цілесп-

рямовану сукупність споруд і технічних засобів, які забезпечують до-

ставку кормів від місць зберігання або з кормових угідь, а також дозо-

ваний їх розподіл у зонах обслуговування тварин чи птиці. 

 
 

1 – комбікормовий завод; 2 – мобільний завантажувач кормів;  

3 – стаціонарний завантажувач; 4 – башта або бункер для зберігання 

кормів; 5 – виробничі приміщення; 6 – косарка-подрібнювач;  

7 – пересувні кормороздавачі; 8 – навантажувач кормів;  

9 – стаціонарні кормороздавачі; 10 – вагова; 11 – кормоцех  

Рис. 6 – Структурна схема технологічного процесу 

доставки і роздавання кормів 

 

Потокові лінії доставки і роздавання кормів можна класифіку-

вати: 

 за місцем зберігання і завантаження кормів: у полі, зі сховища 

наземного чи баштового типу, від кормоцеху або заводу; 

 за типом використання навантажувачів кормів: з одночасним 

подрібненням, без подрібнення; 
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 за варіантом транспортування кормів: мобільними чи стаціона-

рними засобами або комбіновано; 

 за типом використовуваних кормороздавачів: мобільні, стаціо-

нарні чи їх поєднання; 

 за місцем годівлі тварин (роздавання кормів): у виробничих 

приміщеннях, у „їдальнях”, на вигульних майданчиках, у літніх табо-

рах. 

На тваринницьких і птахівничих фермах використовують мобі-

льні та стаціонарні технічні засоби роздавання кормів. При застосу-

ванні мобільних кормороздавачів не потрібно перевантажувати корми 

із транспортних засобів у стаціонарний кормороздавач. Технологічна 

схема доставки і роздавання кормів спрощується до такого вигляду: 

завантаження кормів у мобільний кормороздавач – доставка їх до 

місць згодовування – транспортування вздовж фронту годівлі – дозо-

вана видача в годівниці – очищення годівниць. 

Отже, до переваг мобільних кормороздавачів відносять можли-

вість суміщення операцій усього циклу (крім очищення годівниць), 

спрощення технології роздавання кормів. У зв'язку із цим зменшуєть-

ся обсяг робіт, пов'язаних із годівлею тварин. Крім того, один мобіль-

ний кормороздавач за зміщеним графіком може обслуговувати ряд 

тваринницьких приміщень, а в літній період використовуватись для 

роздавання кормів на відгодівельних або вигульних майданчиках. У 

цьому разі скорочуються капіталовкладення в засоби механізації роз-

давання кормів. 

Більшість мобільних кормороздавачів, що використовуються 

на тваринницьких фермах, - це причіпні чи напівпричіпні машини, які 

агрегатуються з колісними тракторами, що мають дизельні двигуни. 

Такі агрегати виділяють малотоксичні для людей і тварин продукти 

згоряння (вуглекислий газ), що дозволяє їх короткочасну експлуата-

цію безпосередньо у тваринницьких приміщеннях. 

Деякі самохідні кормороздавачі змонтовані на шасі автомобілів 

із бензиновими двигунами. Робота цих кормороздавачів у приміщенні 

забороняється, оскільки вихлопні гази таких двигунів містять чадний 

газ (СО), наявність якого в повітрі тваринницьких приміщень за стан-

дартами недопустима. Такі технічні засоби застосовують для переве-

зення кормів, наприклад, комбінованих, на значні відстані (понад 5 – 6 

км). 
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До недоліків мобільних кормороздавачів відносять: 

 застосування їх у тваринницьких приміщеннях можливе лише 

при наявності відповідної ширини кормових проходів, що призводить 

до збільшення площі приміщення та його вартості; 

 забруднення атмосфери приміщень вихлопними газами вимагає 

додаткових витрат на повітрообмін, а необхідність відкривання две-

рей при в’їзді-виїзді мобільного засобу в холодну погоду призводить 

до охолодження приміщення; 

 мобільні тракторні агрегати не узгоджуються з варіантами ав-

томатизації роздавання кормів. 

Стаціонарні кормороздавачі встановлюють безпосередньо у 

приміщеннях, де відбувається годівля тварин або птиці, а корми до 

цих приміщень доставляють іншими транспортними засобами. Винят-

ком є тільки гідравлічні або пневматичні системи роздавання кормів, 

при яких рідкі чи напіврідкі корми від кормоцеху до свинарників або 

інших приміщень надходять по трубопроводах. 

Стаціонарні варіанти механізації роздавання кормів вимагають 

значних капіталовкладень. Проте вони легко узгоджуються з будь-

яким типом тваринницьких приміщень, пристосовані до автоматизо-

ваних систем керування, не створюють надмірного шуму чи забруд-

нення середовища. 

Технологія роздавання кормів ще більше спрощується, якщо 

кормосховища (силосні, сінажні башти) або бункери-накопичувачі 

готових кормів (наприклад, комбінованих) розташовані безпосередньо 

біля тваринницьких приміщень чи зблоковані з ними. 

У цьому випадку технологічна схема має такий вигляд: заван-

тажування кормів зі сховища на стаціонарні засоби – транспортування 

вздовж лінії годівлі – дозована видача в годівниці – очищення годів-

ниць. 

Така схема являється найдосконалішою. Її застосовують на фе-

рмах ВРХ промислового типу, у свинарстві та птахівництві. При цьо-

му виникає потреба в достатній кількості споруд для зберігання кор-

мів, але в цьому випадку всі роботи, пов'язані з годівлею тварин, мо-

жна не тільки механізувати, а й автоматизувати. 

З урахуванням конкретних умов (тип виробничих приміщень та 

спосіб утримання тварин, тип їх годівлі) вибирають той чи інший ва-
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ріант технологічної схеми, а також засоби механізації роздавання ко-

рмів. 

Згідно технології доставки і роздавання кормів, складемо 

структурну схему технологічної системи доставки і роздавання кормів 

тваринницької ферми (рис. 7).  

завантажувач кормів – трактор з причепом –кормороздавач–

дозуючий пристій 

 

 

 
 

1 – завантажувач кормів, 2 – трактор з причепом, 

3 –  кормороздавач, 4 –  дозуючий пристій,  

5 –  очищувач годівниці 

Рис. 7. Структурна схема технологічної системи роздавання 

кормів 

 

Розв’язання. 

Частота відмов 
5

с i
1

0.5 0.32 0.3 0.64 0.001 1.761         1/рік. 

Середній час відновлення, год. 

 

5

с i
1с i

1

1
0.5 16 0.32 8 0.3 6 0.64 12.5 0.001 15 11.57

1.761

    


          



 Середній час безвідмовної роботи 

c
c

1 1
T 0.568

1.761
  


років, 

або  

cT 0.568 8760 4974   год. 

Імовірність відмови системи за t=1 рік 

  1.7611
cF 1 1 e 1 e 1 0.172 0.83         . 

 

 

1 2 3 4 5 
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2.3 Вихідні данні для виконання роботи   

Визначити показники надійності ТС доставки і роздавання кор-

мів тваринницької ферми, що складається з послідовно з'єднаних еле-

ментів: завантажувач кормів, трактор з причепом, кормороздавач, до-

зуючий пристрій, очищувач годівниці. Елементи мають відповідні 

частоту відмов і середній час відновлення:  

ω1  =   0,45   1/ рік          τ1 = 18,0 год. 

ω2  =   0,25 1/ рік            τ2 = 9,0  год. 

ω3  =   0,38 1/ рік            τ3 = 11,0  год. 

ω4  =   0,75 1/ рік            τ4=  9,0 год. 

ω5  =   0,015 1/ рік          τ5 = 5,0 год. 

 

2.4 Хід проведення 

2.4.1 Перевірка викладачем самостійної підготовки студентів до 

практичної роботи (наявність письмових відповідей на надані питан-

ня). 

2.4.2 Викладач знайомить студентів з метою, змістом даної ро-

боти та вимогами до захисту. 

2.4.3 Вивчити класичне визначення ймовірності, геометричне 

визначення ймовірності, статистичне визначення ймовірності. 

2.4.4 Провести розрахунок показників надійності технологічної 

системи доставки і роздавання кормів тваринницької ферми. 

2.4.5 Самостійне опрацювання студентами теоретичних відомос-

тей з даної теми та оформлення звіту.  

2.4.6 Захист практичної роботи за допомогою тестів наприкінці 

заняття, при умові правильного оформлення звіту.  

 

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

щує дані: 

1  Найменування, номер та мету роботи. 

2 Технологічні схеми підготовки кормів до згодовування 

3 Зоотехнічні вимоги до роздавання кормів 

4 Класичне визначення ймовірності. 

5 Геометричне визначення ймовірності. 

6 Статистичне визначення ймовірності. 

7 Розрахунок показників надійності технологічної системи дос-

тавки і роздавання кормів тваринницької ферми. 
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Пункти 1-3 студент виконує самостійно, як підготовку до 

практичної роботи.  

 

2.6    Контрольні запитання 

2.6.1 Технологічні схеми підготовки кормів до згодовування. 

2.6.2 Зоотехнічні вимоги до роздавання кормів. 

2.6.3 Класичне визначення ймовірності. 

2.6.4 Геометричне визначення ймовірності. 

2.6.5 Статистичне визначення ймовірності.  

2.6.6  Способи обчислення ймовірностей. 
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ДОДАТОК А 

(довідковий) 

А.1 Технологічні схеми підготовки кормів до згодовування 

У складі тваринницького підприємства повинні бути кормопри-

готувальні об’єкти, призначені для приймання, нагромаджування й 

обробки кормової сировини, приготування та видачі кормових сумі-

шей у необхідній кількості (відповідно до разової норми) і в чітко ви-

значений час (безпосередньо перед годівлею за встановленим розпо-

рядком дня ферми). 

Вибір варіанта такого об’єкту, структура його технологічних лі-

ній визначаються виробничим напрямом та розмірами ферми, складом 

кормових раціонів, способами підготовки до згодовування окремих 

компонентів і зоотехнічними вимогами щодо показників якості їх об-

робки, номенклатурою машин і обладнання, що випускаються проми-

словістю. 

Процес кормоприготування полягає у виконанні технологічних 

заходів (дій, операцій), спрямованих на кормову сировину, що оброб-

ляється, з метою надання їй нових властивостей. Стосовно конкретних 

видів кормів багаторічним досвідом, а також науковими досліджен-

нями визначені раціональні технологічні заходи (рис. А.1). Деякі з них 

є обов’язковими для більшості видів кормової сировини (наприклад, 

очищення, подрібнення). Крім того, для найефективнішого викорис-

тання кормових ресурсів (годівля тварин повнораціонними збалансо-

ваними кормовими сумішами) обов’язковими є також операції дозу-

вання та змішування. 

При виборі технології кормоприготування і відповідного варіан-

та кормоприготувального об’єкта доцільно дотримуватись таких ре-

комендацій: 

- готувати повнораціонні суміші з різних компонентів без їх те-

рмічної, хімічної або біологічної обробки. В такому цеху кормові 

компоненти перед годівлею лише очищають, подрібнюють і змішу-

ють. Це найпростіша технологія кормоприготування, яка рекоменду-

ється для тих господарств, де корми доброякісні і не потребують спе-

ціальної обробки; 

- готувати кормові суміші із застосуванням теплової обробки 

окремих або всіх компонентів. Завдяки такій обробці зіпсовані корми 

знезаражуються, покращується їх поїдання. Така технологія застосо-
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вується у разі використання недоброякісних, пліснявілих кормів (на-

приклад, харчові відходи) або при згодовуванні ВРХ значної кількості 

грубих (солома) кормів чи свиням – бульбоплодів; 

- готувати кормові суміші з використанням хімічної, баротермі-

чної, ультрафіолетової чи інфрачервоної або іншої радикально-

активної обробки кормів. За такою технологією обробка (наприклад, 

грубих кормів хімічними розчинами) запарюванням під високим тис-

ком, активним промінням забезпечують розкладання клітковини (ліг-

ніну) і завдяки цьому підвищуються засвоєння поживних речовин та 

енергетична цінність корму. Цей варіант помітно ускладнює техноло-

гію і технічне оснащення кормоцеху, пов'язаний із значними додатко-

вими матеріальними витратами на його будівництво та експлуатацію.  
 Вихідна сировина 

Концентровані 
корми 

Очищення 

Подрібнення 

Коренебульбоплоди 
Грубі корми Зелені корми Харчові 

відходи 

Дозування 

Очищення Очищення Очищення 

Подрібнення 

Подрібнення 

Дозування Подрібнення 

Стерилізація 

Дозування 

Запарю-
вання  

Подріб-
нення  

Дозування 
Запарю-
вання  

Хімічна 
обробка 

Дозування 

Змішування 

Готова кормова сумішка 

 Рис. А.1 – Найпоширеніші технологічні схеми підготовки до 

згодовування кормових компонентів і приготування сумішей 

Вибір технології кормоприготування обумовлюється наявними 

кормовими комплектами та їх якістю, видом та віком тварин, прийня-

тим (заданим) типом годівлі. Технологія кормоприготування – це 

структура і послідовність способів та заходів обробки кормової сиро-

вини, мета яких одержати готові до згодовування корми. А машини, 

що виконують такі операції, називаються технологічним обладнанням. 

Крім технологічного обладнання, у процесі кормоприготування для 

переміщення об‘єкту обробки від машини до машини чи його пере-

вантаження використовується і допоміжне обладнання, яке забезпечує 
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потоковість і безперервність, усуває ручну працю в процесі кормо-

приготування.  

Рекомендується лише в окремих випадках для господарств, де 

грубі корми (в першу чергу солома) становлять значну частку в раціо-

нах худоби. Базовою технологічною операцією, що визначає продук-

тивність всього процесу кормоприготування, є змішування, яке може 

здійснюватись за порційним або потоковим принципом. Перший варі-

ант дозволяє реалізовувати такі технології кормоприготування, в 

структурі яких є операції, що потребують тривалої експозиції (напри-

клад, запарювання кормів або підігрівання їх взимку, хімічна чи тер-

мохімічна обробка грубих кормів). 

Прикладом порційного приготування кормових сумішей є типо-

вий кормоцех для свиней (рис. А.2). Такий варіант кормоцехів дещо 

поступається перед потоковим кормоприготуванням за продуктивніс-

тю, а також питомими показниками енерго- та металомісткості проце-

су, проте покращує якість обробки кормів, рівномірність їх змішуван-

ня. 

 
1 – живильник стеблових кормів; 2 – подрібнювач стеблових кормів; 

3 – живильник коренебульбоплодів; 4 – установка для обробки  

коренебульбоплодів; 5 – дозатор соковитих кормів; б – бункер  

сухих кормів; 7 – дозатор концентрованих кормів; 8 – завантажуваль-

ний конвеєр; 9 – обладнання для приготування поживних розчинів;  

10 – запарник-змішувач; 11 – розвантажувальний конвеєр;  

12 – похилий транспортер 

Рис. А.2 - Структурно-технологічна схема кормоцеху для  

свиноферми 
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Потоковість процесу кормоприготування забезпечують кормо-

цехи безперервної дії (рис. А.3). Існує два варіанти кормоцехів такого 

типу: 

- на базі подрібнювача-змішувача, в якому кормові компоненти 

(грубі корми, коренеплоди) одночасно із змішуванням додатково под-

рібнюються; 

- на базі змішувача, до якого компоненти надходять попередньо 

подрібненими до потрібного розміру. 

 
 

1, 2 – живильники-дозатори стеблових кормів; 3 – бункер-

живильник коренебульбоплодів; 4 – бункер сухих кормів; 3 – конвеєр-

живильник;6 – дозатор концентрованих кормів; 7 – мийка-

подрібнювач коренеплодів;8 – дозатор соковитих кормів;  

9 – обладнання для приготування поживних розчинів;  

10 – збірний конвеєр; 11 – змішувач (подрібнювач-змішувач); 

12 – розвантажувальний транспортер 

Рис. А.3 - Структурио-технологічна схема кормоцеху для  

великої рогатої худоби 

 

Перший варіант дещо простіший у конструктивному відношенні, 

потребує меншого набору машин і дешевший, проте поступається 

перед другим за якістю обробки (подрібнення) і змішування кормів. 

Перспективні також технології приготування сумішей для ВРХ 
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за допомогою мобільних змішувачів-кормороздавачів; на свинарських 

фермах - приготування в стаціонарних змішувальних відділеннях і 

транспортування рідких сумішей в годівниці по трубах. 

Змішувальні відділення й мобільні змішувачі-кормороздавачі 

дозволяють використовувати вагове дозування компонентів раціону 

та при необхідності збільшувати експозицію з метою зниження нерів-

номірності суміші. Дослідження свідчать, що мобільні змішувачі-

кормороздавачі за техніко-економічними показниками переважають 

стаціонарні комплекти обладнання і можуть застосовуватись при 

будь-яких добових об’ємах приготування кормів на фермах. Особли-

вість змішувальних відділень – приготування кормосумішей з готових 

компонентів (наприклад, комбікорм і вода). 

Кормоприготувальні агрегати – це комбіновані машини, які ви-

конують кілька технологічних операцій. Вони застосовуються у випа-

дках спрощеної схем приготування кормів та обмеженої кількості 

компонентів. Порівняно з кормоцехами і змішувальними відділення-

ми вони дають змогу зменшити капіталовкладення, мають значно ме-

нші показники енергоємності, проте не дозволяють реалізовувати 

складніші технологічні схеми приготування кормів. 

 

А.2 Зоотехнічні вимоги до роздавання кормів 

Ефективність годівлі тварин і птиці суттєво залежить від вирі-

шення питань щодо роздавання кормів. Цей процес за трудомісткістю 

займає від 25 до 35% всіх витрат праці на виробництво молока або 

м’яса. В процесі доставки і роздавання кормів виконується значний 

обсяг робіт. Так, на кожні 100 голів великої рогатої худоби потрібно 

щодоби роздавати 3…4 т кормів, на кожну 1000 голів свиней до 10 т, 

причому весь кормовий вантаж необхідно своєчасно доставляти і но-

рмовано розподіляти між тваринами. Порушення цих умов різко зни-

жує ефективність інших зоотехнічних заходів. 

Дослідження показують, що затримка при годівлі корів до 15 

хв. практично не призводить до помітних втрат продуктивності. Проте 

уже 20-хвилинна затримка знижує до 2,5%, затримка протягом 30 хв. 

супроводжується недобором продукції до 5%, а при перервах у роботі 

відповідного обладнання 1,5…2 год. втрати продукції становлять 

16…22%. 
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Необхідно зазначити, що навіть усунення відмови чи затримки 

в роботі обладнання по обслуговуванню тварин повне відновлення 

їхньої продуктивності настає не відразу, а протягом певного часу, іно-

ді триває кілька діб. 

Зазначені положення підкреслюють особливе значення механі-

зації процесу роздавання кормів. При цьому від вибору засобів меха-

нізації вказаного процесу залежать рівень і якість годівлі тварин та 

птиці. 

Засоби механізації роздавання кормів повинні задовольняти та-

ким вимогам: 

 забезпечувати задану точність дозування та рівномірність вида-

вання всіх видів кормів; 

 мати можливість дозувати корм кожній тварині окремо або групі 

тварин з рівними нормами споживання; 

 робочі органи кормороздавача не повинні погіршувати якість 

(додаткове подрібнення, забруднення тощо) чи допускати втрати кор-

мів; 

 не створювати небезпеки для тварин і обслуговуючого персона-

лу, бути простими в експлуатації та обслуговуванні, надійними і дов-

говічними в роботі; 

 забезпечувати можливість автоматизації технологічних процесів. 

Допустимі відхилення від заданої норми видачі для стеблових 

кормів повинні бути в межах ±15%, а концентрованих – ±5%. Трива-

лість циклу роздавання кормів в одному приміщенні мобільними за-

собами не повинна перевищувати 30 хв., а стаціонарними – 20 хв. 

Кормороздавачі повинні відзначатися універсальністю щодо 

можливості роздавання різних видів кормів у межах однієї ферми та 

регулювання норми видачі від мінімального до максимального зна-

чення, а також високою продуктивністю; не створювати надмірного 

шуму в приміщенні; легко очищатись від залишків корму та бруду; 

мати строк окупності не більше двох років і коефіцієнт готовності не 

менше 0,98. 

 

 


