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ПРОЕКТУВАННЯ ПОТОКОВИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ЛІНІЙ КОРМОЦЕХУ 

Методичні вказівки до практичної роботи № 10 

МЕТА РОБОТИ – вміти розробити загальну технологічну схе-

му приготування кормів у кормоцеху, підібрати необхідне технологі-

чне обладнання, визначити його кількість та визначити площу кормо-

цеху. 

 

1 ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

 

1.1 Завдання для самостійної підготовки до роботи 

Вивчити: 

1.1.1 Вимоги, яким повинен відповідати кормоцех тваринниць-

кої ферми [2]. 

1.1.2 Класифікацію кормоцехів [2]. 

1.1.3 Зоотехнічні вимоги до кормів [1]. 

 

1.2 Питання для самостійної підготовки 

1.2.1 Призначення кормоцеху тваринницької ферми. 

1.2.2 Основні вимоги до кормоцеху. 

1.2.3 На які групи розподіляються кормоцехи тваринницьких 

ферм? 

1.2.4 З якою метою проводять теплову (хімічну, баротермічну) 

обробку компонентів кормосуміші? 

 

1.3 Рекомендована література 

 

1. Проектування механізованих технологічних процесів тварин-

ницьких підприємств / І.І.Ревенко, В.Д.Роговий, В.І.Кравчук та ін.; За 

ред. І.І. Ревенка. – К.: Урожай, 1999. – 190 с.  

2. Механізація виробництва продукції тваринництва /І.І.Ревенко, 

Г.М.Кукта, В.М.Манько та ін.; За ред. І.І.Ревенка. – К.: Урожай, 1994. 

– 264 с.  
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2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

2.1 Програма роботи 

2.1.1 Записати основні зоотехнічні вимоги до якості приготуван-

ня кормів. 

2.1.2 Розробити технологічну схему лінії.  

2.1.3 Визначити продуктивність технологічної лінії. 

2.1.4 Вибрати машини і обладнання для лінії та визначити необ-

хідну його кількість. 

2.1.5 Визначити площу кормоцеху. 

 

2.2 Теоретичні відомості 

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). 

Найчастіше такими об’єктами на тваринницьких фермах висту-

пають кормоцехи. Кормоцех повинен задовольняти наступним вимо-

гам: відповідати структурі кормової бази, що склалася в господарстві; 

повністю забезпечувати потреби в приготовлюваних кормах всіх тва-

рин на фермі з урахуванням приросту їх поголів’я на перспективу; 

комплектуватися машинами і обладнанням, що знаходяться на про-

мисловому виробництві, і повністю усувати ручну працю на приготу-

ванні кормів; технологічні лінії – включати мінімальну кількість ма-

шин, простих і надійних в експлуатації; обробка кормів – не тільки 

виключати втрати і погіршення якості, але й сприяти їх кращому пої-

данню і підвищенню поживності. 

Кормоцехи розподіляються на три основні групи. 

До першої групи відносяться кормоцехи де приготування пов-

нораціонних кормових сумішок здійснюється із різних компонентів 

без їх термічної, хімічної або біологічної обробки. В такому цеху ко-

рмові компоненти перед годівлею лише очищають, подрібнюють і 

змішують. Це найпростіша технологія кормоприготування. Вона ре-

комендується для тих господарств, де корми доброякісні і не потре-

бують спеціальної обробки. 

До другої групи відносяться кормоцехи в яких приготування ко-

рмових сумішок проводять із тепловою обробкою окремих або всіх 
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компонентів. Завдяки тепловій обробці досягається знезараження зіп-

сованих кормів, покращується їх поїдання. Така технологія застосо-

вується в разі використання недоброякісних, запліснявілих кормів або 

при згодовуванні великій рогатій худобі значної кількості грубих ко-

рмів або свиням – коренеплодів. 

До третьої групи відносяться кормоцехи в яких приготування 

кормових сумішок проводять з використанням хімічної, баротерміч-

ної чи інфрачервоної або якоїсь іншої обробки кормів. За такою тех-

нологією обробка, наприклад, грубих кормів хімічними розчинами, 

запарюванням під високим тиском, активними променями забезпе-

чують розкладення клітковини і, завдяки цьому, підвищуються засво-

єння поживних речовин, енергетична цінність корму. 

 

2.3 Оснащення робочого місця   

 

Методичні вказівки до даної роботи з розрахунку один екземп-

ляр на двох студентів. 

 

2.4 Вихідні дані до виконання роботи 

 

Робота виконується за вихідними даними з таблиці 1. 

Таблиця 1 - Завдання до розрахунків 

Показник 
Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Вид тварин Велика рогата худоба 

2 Поголів’я, 

гол. 
400 500 600 700 800 900 1000 1100 

3 Кратність го-

дування тварин 

протягом доби 

2 2 2 2 2 2 3 3 

4 Раціон году-

вання, кг: 

  - силос 

  - грубі корми 

  - коренеплоди 

  - концкорми 

 

 

18 

5 

10 

3,5 

 

 

19 

4 

11 

4,5 

 

 

20 

3,5 

12 

5,5 

 

 

21 

4,5 

13 

5 

 

 

22 

5,5 

13,5 

4 

 

 

23 

6 

14 

3 

 

 

24 

7 

15 

6 

 

 

25 

8 

16 

6,5 
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2.5 Рекомендації щодо виконання роботи й оформлення звіту  

 

Виконати розрахунки за одним з варіантів завдання у наступній 

послідовності. 

 

2.5.1 Зоотехнічні вимоги до кормів 

З метою забезпечення високоефективного використання пожив-

ної цінності, корми необхідно заготовляти і готувати до згодовування 

відповідно до діючих стандартів або зоотехнічних вимог, які врахо-

вують фізіологічні особливості тварин. Сутність цих вимог полягає у 

наступному. 

Збирати кормові культури необхідно в період, коли вони мають 

найбільшу врожайність та поживну цінність. Якість кормів визнача-

ється не лише їх поживною цінністю, а й наявністю (або відсутністю) 

в них баластних, некорисних чи інколи навіть шкідливих включень. 

Останні можуть спричиняти травмування  чи отруєння споживачів, 

знижувати ефективність роботи та надійність технологічного облад-

нання. 

Для попередження таких явищ корми в процесі підготовки до 

згодовування  очищають. Допустимий ступінь залишкового забруд-

нення залежить від виду кормів, а також характеру включень та їх 

можливих наслідків. Так, домішки землі не повинні перевищувати 

1…2%, піску – 0,3…1%, металеві домішки розміром до 2 мм з незаго-

стреними краями – 30мг на 1 кг корму, насіння отруйних трав – 

0,25%. 

Для високоефективного використання кормів важливим є забез-

печення оптимальної крупності кормових часток, що залежить від бі-

ологічного виду та віку тварин і птиці, а також від виду кормової си-

ровини й характеру використання кормів (згодовування  роздільне чи 

у вигляді кормової суміші). З цією метою кормову сировину перед 

згодовуванням подрібнюють. 

Доведено, що готувати комбікорми для свиней необхідно з інг-

редієнтів дрібного (середній розмір частинок –0,2…1,0 мм) помелу, а 

для великої рогатої худоби і птиці  – середнього (1,0…1,8 мм) та кру-

пного (1,8…2,6 мм). Грубі корми для свиней слід переробляти до ро-

зміру частинок 1…2 мм, для великої рогатої худоби – на січку завдо-

вжки 30…50 мм при роздільному згодовуванні і 10…15 мм у складі 

кормових сумішей.  Коренебульбоплоди  перед згодовуванням  ( не 

раніше як  за 1,5…2 год) рекомендується подрібнювати на частинки 
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розміром 5…10 мм для  свиней і на стружку завтовшки 10…15 мм 

для великої рогатої худоби. 

Готові кормові суміші повинні задовольняти зоотехнічним ви-

могам, наведеним у таблиці 2. 

Таблиця 2 – Зоотехнічні вимоги до параметрів кормових сумі-

шей 

Показник 

Для великої рога-

тої худоби та 

овець 

Для свиней 

Вологість, % До 75 60-80 

Рівномірність змішування, % 

не менше 
80 90 

Допустимі відхилення (за ма-

сою) вмісту компонентів у су-

міші, %: 

±10 ±10 грубі, соковиті 

концентровані ±5 ±5 

кормові дріжджі ±2,5 ±2,5 

рибні – ±5 

молочні ±5 ±5 

поживні розчинники ±5 ±5 

мінеральні добавки ±5 ±5 

харчові відходи – ±5 

 

2.5.2 Загальна технологічна схема приготування кормів в ко-

рмоцеху розробляється по заданому варіанту завдання залежно від 

виробничого напрямку і розміру ферми, структури кормового раціо-

ну, способів підготовки до згодовування окремих компонентів кор-

мосуміші і зоотехнічних вимог щодо якості їх обробки. 

Технологічні схеми приготування кормів. 

За допомогою механічних, теплових, хімічних, біологічних та 

електричних способів до згодовування тваринам готують коренебу-

льбоплоди, силос, концентровані, грубі та інші види кормів по раціо-

ну. 

Технологічні схеми приготування кормів різних видів можуть 

бути наступними: 

для грубих кормів: 

1. Накопичення – подрібнення – змішування. 
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2. Накопичення – подрібнення – запарювання – дозування – 

змішування. 

3. Накопичення – подрібнення –  біологічна або хімічна обробка 

– дозування – змішування. 

4. Накопичення – запарювання – дозування – змішування. 

Три перші схеми застосовують при обробці соломи, грубостеб-

лового сіна, стебел кукурудзи та інших грубих кормів із високим вмі-

стом клітковини. За четвертою схемою обробляють полову; 

для коренебульбоплодів: 

1. Накопичення – миття. 

2. Накопичення – миття – подрібнення. 

3. Накопичення – миття – подрібнення – дозування – змішуван-

ня. 

4. Накопичення – миття – подрібнення – дозування – запарю-

вання та розминання – змішування; 

для концентрованих кормів: 

1. Накопичення – очищення – подрібнення – дозування – змішу-

вання. 

2. Накопичення – очищення – подрібнення – дозування – дріж-

дування –  змішування. 

3. Накопичення – очищення – дозування – змішування. 

4. Накопичення – очищення – подрібнення – дозування – змішу-

вання – гранулювання. 

За першими двома схемами можна готувати фуражне зерно. 

Третю схему застосовують, якщо готові комбікорми, концентрати до-

дають до грубих і соковитих кормів. Четверту схему застосовують 

при виробництві в кормоцеху повноцінних гранульованих комбікор-

мів. 

Проаналізувавши різні варіанти технологічних схем приготу-

вання окремих видів кормів з раціону годування тварин приймається 

загальна технологічна схема кормоцеху. 

Схема виконується графічно у вигляді рисунка. Вона дає наочне 

уявлення про послідовність виконання операцій і полегшує вибір 

комплекту машин та обладнання. 

 

2.5.2 Продуктивність технологічних ліній приготування ко-

рмів .л.тW  (кг/год.) визначається за формулою 

zt

G
W

л

і.доб
.л.т


 ,      (2.1) 
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де і.добG  - добова потреба ферми в і-му виді корму, кг; 

лt  - тривалість підготовки однієї видачі корму, год. Рекомен-

дується приймати tл = 1,0…2,0 год; 

z  - кратність годування тварин. 

Добова потреба ферми в і-му виді корму і.добG  розраховується за 

формулою 

іі.доб qМG  ,      (2.2) 

де M  - поголів’я тварин на фермі, гол; 

іq  - добова норма видачі і-го виду корму по раціону на одну 

голову, кг. 

 

2.5.3 Вибір машин та обладнання для технологічних ліній при-

готування кормів здійснюють згідно із розробленою загальною схе-

мою для кожної або декількох операцій. Машини і обладнання по-

винні забезпечувати безперервність роботи лінії, переробляти або 

транспортувати корми згідно із зоотехнічними вимогами. 

 

2.5.4 Необхідна кількість машин мn  визначається за формулою 

м

і.л.т
м

W

W
n  ,      (2.3) 

де мW  - продуктивність машини прийнятої марки, кг/год. Про-

дуктивність машин приймається з додатків А, Б, В,Г,Д. 

Вибрані машини та обладнання заносяться в таблицю 3. 

Таблиця 3 – Комплект машин та обладнання кормоцеху 

Найменування лінії, 

машини 

Марка 

машини 

Продук-

тивність, 

т/год. 

Кіль-

кість, 

шт. 

Потуж-

ність на 

привод, 

кВт 

Габарити, 

м 

1 2 3 4 5 6 
Лінія приготування 

силосу 

1  

     

Лінія приготування 

грубих кормів 

1 

2 

3  
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Продовження таблиці 3 
1 2 3 4 5 6 

Лінія приготування 

коренеплодів 

1 

2 

3  

     

Лінія приготування 

концкормів 

1 

2 

3  

     

Лінія змішування ко-

рмів і вивантаження 

кормосуміші 

1 

2 

3  

     

 

2.5.5 Площа кормоцеху кF  визначається розрахунковим мето-

дом за формулою 

54321к FFFFFF  , (2.4) 

де F1 – площа, яку займають машини та обладнання, м
2
; 

F2 – площа, необхідна для роботи обслуговуючого персоналу, 

м
2
; 

F3 – площа між машинами, а також проходів, м
2
; 

F4 – площа допоміжних приміщень, м
2
; 

F5 – площа сховищ для кормів, м
2
. 

Сумарна площа машин та обладнання F1 становить: 




Mn

1i
і1 fF , (2.5) 

де fi – площа в плані, яку займає і-та машина, м
2
; 

nм – кількість однотипних марок машин у кормоцеху, шт. 

Площу F2 обчислюють залежно від кількості робітників nР, що 

одночасно працюють у кормоцеху: 

РР2 nfF  , (2.6) 

де fр – необхідна площа для одного робітника кормоцеху, fР = 

4…5 м
2
; 

nр – кількість робітників кормоцеху, люд. 
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Площу F3 визначають за такими нормами: ширина основних 

проходів повинна бути не менше 1,2…1,5 м, а проходів у допоміжні 

приміщення – 1,0 м; проходи між машинами – 1,5 м, а відстань від 

машин до стінок – 0,5…0,7 м. 

Площу F4 приймають із таких розрахунків: кімната відпочинку 

15…20 м
2
; душова 5…7 м

2
; лабораторія 7…10 м

2
. 

Площа F5 зумовлюється розмірами місткостей для нагрома-

дження і зберігання кормів. 

 

Звіт повинен містити: номер і найменування роботи; мету ро-

боти; вихідні дані для розрахунків; розрахунки по п.2.5; висновки по 

роботі. 

 

2.6 Питання для самоконтролю   

2.6.1 Назвіть основні зоотехнічні вимоги до якості приготування 

кормів. 

2.6.2 Перерахуйте можливі технологічні схеми приготування 

кормів. 

2.6.3 Як визначити продуктивність технологічної лінії приготу-

вання кормів? 

2.6.4 Як визначити добову потребу ферми в кормах? 

2.6.5 Як визначити необхідну кількість машин для виконання 

технологічних операцій? 

2.6.6 Як визначити площу кормоцеху? 
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Додаток А 

Таблиця А.1 – Технічні характеристики машин для приготуван-

ня силосу 

 

Марка машини 
Продуктив-

ність, т/год 

Встановлена 

потужність, 

кВт 

Маса, 

кг 

Габарити 

(довжина × 

ширина), м 

Прийом, накопичення та дозування 

КТУ-40.000 5,0…60,0 7,5 2500 5,8 х 2,3 

ПЗМ-1,5 2,0…20,0 9,5 6300 9,7 х 3,69 

КПГ-10.46.15 5,0…15,0 7,0 6600 6,2 х 3,8 

ПДК-10 3,0…38,0 4,0 4200 5,5 х 3,78 

БДК-70 5,0…44,0 9,4 4200 6,15 х 4,2 

КТУ-20.000 8,0…30,0 7,5 2585 6,17 х 2,3 

 

Додаток Б 

Таблиця Б.1 – Технічні характеристики машин для приготування 

коренеплодів 

 

Марка машини 
Продуктив-

ність, т/год 

Встановлена 

потужність, 

кВт 

Маса, 

кг 

Габарити 

(довжина × 

ширина), м 

Прийом та накопичення 

ТК-5 5,0…6,0 3,0 920 3,0×0,77 

ТК-5Б 5,0…6,0 3,7 1500 6,44×0,73 

КП-10 5,0…10,0 5,2 1550 5,57×2,85 

Миття та подрібнення 

ИКС-5М 5,0…8,8 7,5 1250 4,1×2,6 

ИКМ-5 5,0…7,5 10,5 900 2,2×1,36 

ИКМ-Ф-10 8,0…10,0 14,7 980 2,2×2,1 

МРК-5 до 3,5 3,0 480 1,8×3,15 

Дозування 

ДС-15 3,0…15,0 3,0 900 2,5×1,28 

КОРК-15.03.01 0,3…6,0 1,5 390 1,0×0,715 
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Додаток В 

Таблиця В.1 – Технічні характеристики машин для приготуван-

ня грубих кормів 

 

Марка машини 
Продуктив-

ність, т/год 

Встановлена 

потужність, 

кВт 

Маса, 

кг 

Габарити 

(довжина × 

ширина), м 

Прийом та накопичення 

КТУ-40.000 1,0…3,0 7,5 2500 5,8 х 2,3 

ПЗМ-1,5 0,5…5,0 9,5 6300 9,7 х 3,69 

КПГ-10.46.15 0,5…5,0 7,0 6600 6,2 х 3,8 

ПДК-10 1,0…9,0 4,0 4200 5,5 х 3,78 

БДК-70 1,0…9,0 9,4 4200 6,15 х 4,2 

КТУ-20.000 до 3,0 7,5 2585 6,17 х 2,3 

Подрібнення 

ИГК-30Б 0,8…3,2 30,0 1350 3,32 х 2,49 

ИРТ-165 0,6…16,0 160,0 4200 11,55х 3,02 

ФГФ-120МА 0,8…2,5 51,5 1830 4,63 х 1,43 

ИСК-3,0 до 5,0 37,0 1100 1,6 х 1,07 

ИРМ-15М 7,0…10,0 55,0 1600 3,7 х 1,64 

ИРТ-80 до 5,0 58,0 2500 5,1 х 3,7 

ИГК-Ф-4 до 5,0 45,0 1340 1,8 х 1,9 

ДКМ-5 0,4…0,8 33,7 1280 5,5 х 2,4 

КДУ-2 0,3…0,5 30,0 1200 2,8 х 1,66 

Дозування 

ДСК-30 до 5,0 3,0 400 2,8 х 0,95 
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Додаток Г 

Таблиця Г.1 – Технічні характеристики машин для приготування 

концентрованих кормів 

 

Марка машини 
Продуктив-

ність, т/год 

Встановлена 

потужність, 

кВт 

Маса, 

кг 

Габарити 

(довжина × 

ширина), м 

Прийом та накопичення 

БСК-10 до 2,0 1,0 800 1,96×1,96 

БСК-25 до 6,0 1,5 1250 6,5×3,2 

ПК-6 до 6,0 4,0 700 4,53×0,5 

ПК-6Б 8,0…10,0 3,7 700 4,53×0,5 

Б-6 2,0 0,4 450 1,7×1,7 

Очищення та подрібнення 

ДКУ-М до 2,0 10,0 715 2,45×2,22 

ДКУ-1,0 до 1,7 14,0 850 2,65×1,4 

КДУ-2,0 до 2,0 30,0 1200 2,8×1,66 

КДМ-2,0 до 2,0 30,0 1000 2,2×1,55 

ДБ-5 до 5,0 30,0 1070 3,65×1,85 

ДКМ-5 до 5,0 30,0 1280 5,2×2,4 

А1-ДДР 8,5…9 40,0 2100 2,35×1,17 

ДМ 2,0 21,0 450 1,85×1,06 

А1-БД2-М 0,6…1,5 7,5 1000 0,75×0,97 

Дозування 

ДП-1 до 5,0 0,3 220 1,13×0,82 

ДК-10 0,2…0,6 0,5 140 0,8×0,51 

МТД-4А 0,1…0,7 0,6 90 0,51×0,5 

ДДТ 0,6…0,7 2,0 850 1,51×1,27 

БВК-20 5,0…10,0 2,0 1800 3,84×2,5 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 – Технічні характеристики машин для транспорту-

вання та змішування кормів 

 

Марка машини 
Продуктив-

ність, т/год 

Встановлена 

потужність, 

кВт 

Маса, 

кг 

Габарити 

(довжина × 

ширина), м 

Транспортування кормів 

ТС-40М до 20 3,0 650 6,155×0,67 

ИСК-3.02 до 20 2,2 1260 2,1×0,85 

ТС-40С до 20 1,5 550 7,44×0,68 

ТЛ-65 до 20 1,1 1260 21,0×0,85 

ШЗС-40М 5…8 2,2 310 5,36×0,59 

ШВС-40М 5…8 2,2 270 5,62×0,6 

ЛТ-10 до 30 4,0 860 10,0×0,7 

ЛТ-6 до 25 3,0 560 6,0×0,5 

ТЛ-75-096 до 60 2,0 2990 19,0×0,65 

Змішування кормів 

ИСК-3А до 15 37,0 1080 1,6×1,07 

С-30 до 25 7,5 880 2,8×1,04 

С-12А 5…9 13,6 5300 4,215×2,88 

С-7 6…8,5 10,4 3720 3,615×2,39 

С-2 2,1…4,4 8,5 2790 3,4×2,4 

 


