
ПРОЕКТУВАННЯ ПОТОКОВОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ 

РОЗДАВАННЯ КОРМІВ 

Методичні вказівки до практичної роботи № 4 

МЕТА РОБОТИ – вміти розробити загальну технологічну схе-

му лінії, підібрати необхідне технологічне обладнання та визначити 

його кількість. 

 

1 ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

 

1.1 Завдання для самостійної підготовки до роботи 

Вивчити: 

1.1.1 Зоотехнічні вимоги і контроль якості роздавання кормів 

[1,2]. 

1.1.2 Класифікацію і аналіз механізованих засобів доставки і ро-

здавання кормів [2]. 

1.1.3 Технологічні схеми роздавання кормів [1]. 

 

1.2 Питання для самостійної підготовки 

1.2.1 Зоотехнічні вимоги до засобів роздавання кормів.  

1.2.2 Як оцінюють рівномірність роздавання кормів? 

1.2.3 Класифікація кормороздавачів. 

1.2.4 Переваги і недоліки мобільних кормороздавачів. 

1.2.5 Переваги і недоліки стаціонарних кормороздавачів. 

1.2.6 Основні технологічні схеми лінії роздавання кормів. 

 

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 Розробити технологічну схему лінії.  

2.1.2 Визначити продуктивність технологічної лінії. 

2.1.3 Вибрати машини і обладнання для лінії та визначити необ-

хідну його кількість. 

 

2.2 Теоретичні відомості 

Якість годівлі ВРХ напряму залежить від засобів механізації на-

вантаження і роздавання кормів. На цей процес припадає від 25 до 

35% всіх трудовитрат при виробництві молока або мяса. 

До засобів механізації роздавання кормів тваринам ставляться 

наступні зоотехнічні вимоги: 

 всі види кормів необхідно роздавати в годівниці рівномірно із 

заданою точністю дозування індивідуально кожній тварині або групі 

тварин; 

 засоби механізації та їх робочі органи не повинні погіршувати 

якості корму і допускати втрат; 

 засоби механізації мають бути безпечними для тварин і обслу-

говуючого персоналу, простими в обслуговуванні й надійними в ро-

боті. 

Відхилення від заданої норми видачі стеблових кормів не по-

винно перевищувати 15%, концентрованих  5%. Зворотні втрати 

корму не повинні перевищувати 1%, а незворотних втрат корму не 

повинно бути. 

Тривалість роздавання кормів в одному приміщенні мобільними 

засобами допускається до 30 хвилин, а стаціонарними  до 20 хвилин. 

Рівномірність роздавання кормів визначають методом зважу-

вання проб корму, зібраних з метрових ділянок годівниці, і порівнян-

ням їх із середньою нормою видачі. 

Кормороздавачі повинні відзначатися універсальністю, високою 

продуктивністю, широким діапазоном регулювання норми видачі; не 

створювати надмірного шуму в приміщенні; легко очищатись від за-

лишків корму і бруду; мати строк окупності не більше двох років і 

коефіцієнт готовності не менше 0,98. 

За характером використання кормороздавачі можна поділити на 

дві групи - стаціонарні й пересувні. 



 

 

3 

Стаціонарні кормороздавачі бувають механічні, гідравлічні й 

пневматичні. А пересувні поділяються на мобільні (причіпні, які аг-

регатуються з тракторами, й самохідні) та координатні (рейкові, без-

рейкові). 

Стаціонарними називаються кормороздавачі, встановлені в од-

ному приміщенні, де відбувається годівля тварин або птиці. При їх 

використанні корм до тваринницьких приміщень треба доставляти 

іншими транспортними засобами. Винятком є гідравлічні або пневма-

тичні системи кормо роздачі, за допомогою яких корми від кормоце-

ху до тваринницьких приміщень надходять по кормопроводах. 

Мобільні кормороздавачі можна використовувати не тільки для 

роздавання, а й для доставки кормів від кормоцеху чи місця зберіган-

ня до місць згодовування. 

Координатні кормороздавачі переміщуються всередині тварин-

ницьких приміщень чи за їх межами по рейках або інших напрямних 

пристроях. Можливості їх використання обмежуються рейками або 

кабелем, яким вони з’єднуються з електромережею. 

Механічні стаціонарні кормороздавачі діють за такою техноло-

гічною схемою: завантаження кормів у транспортні засоби - транспо-

ртування кормів до місць згодовування - перевантаження кормів у 

стаціонарний кормороздавач - транспортування кормів у приміщенні 

й роздавання у годівниці. 

Мобільні кормороздавачі забезпечують транспортування і роз-

давання кормів. Технологічна схема спрощується до наступного ви-

гляду: завантаження кормів у кормороздавач - транспортування кор-

мів до місць згодовування - транспортування кормів у приміщенні й 

роздавання у годівниці. 

Крім того, один мобільний кормороздавач за зміщеним графіком 

може обслуговувати декілька тваринницьких приміщень, а в літній 

період також роздавати корми на відгодівельних або вигульних май-

данчиках, тоді як використання стаціонарного кормороздавача обме-

жується лише тим приміщенням, де він встановлений. 

При використанні механічних стаціонарних кормороздавачів 

необхідно мати також транспортні засоби. 

Недоліком мобільних кормороздавачів є те, що їх застосування 

для роздавання кормів у тваринницьких приміщеннях можливе лише 

при наявності відповідної ширини кормових проходів, що призводить 

до збільшення площі приміщення, а це в свою чергу збільшує його 

вартість. Також слід мати на увазі, що до короткочасної роботи у тва-
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ринницьких приміщеннях можуть бути допущені лише корморозда-

вачі з тракторами, які мають дизельні двигуни і виділяють (у невели-

кій кількості) нешкідливий для людей та тварин вуглекислий газ. 

Деякі самохідні кормороздавачі змонтовані на шасі автомобілів і 

приводяться в рух бензиновими двигунами. Робота цих корморозда-

вачів у приміщенні недопустима тому, що випускні гази таких двигу-

нів містять також і чадний газ (СО), наявність якого у повітрі тварин-

ницьких приміщень за існуючими стандартами недопустима. 

Координатні кормороздавачі за своїми характеристиками за-

ймають проміжне місце між стаціонарними і мобільними. Технологія 

роздавання кормів істотно спрощується, якщо кормо сховища (силос-

ні або сінажні башти тощо) розташовані безпосередньо біля тварин-

ницьких приміщень. У цьому випадку технологічна схема має вигляд: 

вивантажування кормів із сховища – транспортування кормів у при-

міщенні й роздавання у годівниці. У цьому випадку всі роботи, 

пов’язані з годівлею тварин, можна не тільки механізувати, а й авто-

матизувати. 

За призначенням розрізняють кормороздавачі для роздавання 

кормів рогатій худобі, свиням і птиці. 

 

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. 
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Таблиця 1 - Завдання до розрахунків 

Показник 
Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1Тип кормороз-

давача, що здій-

снює  

видачу кормів  

у годівниці  

тваринам 

Моб. Ст. Моб. Ст. Моб. Ст. Моб. Ст. 

2 Вид тварин ВРХ ВРХ ВРХ ВРХ ВРХ ВРХ ВРХ ВРХ 

3 Поголів’я, 

гол. 

300 400 500 600 700 800 900 1000 

4 Добова норма 

видачі всіх  

кормів по  

раціону на одну 

голову, кг 

40 45 42 44 46 41 43 39 

5 Кратність го-

дування тварин 

протягом доби 

2 3 3 2 3 2 3 2 

6 Тривалість 

однократного 

роздавання  

кормів на  

фермі, год. 

0,8 0,9 1,0 1,1 0,8 0,9 1,0 1,1 

7 Середня відс-

тань від тва-

ринницького 

приміщення до 

місця заванта-

ження кормів, 

км 

0,4 0,6 0,8 1,0 0,5 0,7 0,9 0,4 

8 Кількість од-

нотипних тва-

ринницьких 

приміщень 

3 2 5 3 7 4 9 5 

Примітка: Моб. – мобільний кормороздавач; Ст. – стаціонарний 

кормороздавач. 
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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 Технологічна схема лінії розробляється по заданому ва-

ріанту завдання залежно від типу кормороздавача, що здійснює без-

посередню видачу кормів у годівниці тваринам. Схема виконується 

графічно у вигляді схеми. Вона дає наочне уявлення про послідов-

ність виконання операцій і полегшує вибір комплекту машин та обла-

днання. 

 

2.5.2 Продуктивність технологічної лінії роздавання кормів 

.розд
W  (кг/год.) визначається за формулою 

розд

раз

розд

Т

G
W  ,      (2.1) 

де 
раз

G  - разова потреба ферми в кормах, кг; 

розд
Т  - тривалість однократного роздавання кормів на фермі, 

год. 

Разова потреба ферми в кормах 
раз

G  розраховується за форму-

лою 

к

G
G доб

раз
 ,      (2.2) 

де 
.доб

G  - добова потреба ферми в кормах, кг; 

 к - кратність годування тварин протягом доби. 

Добова потреба ферми в кормах 
.доб

G  розраховується за форму-

лою 

1.доб
qМG  ,      (2.3) 

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

1
q  - добова норма видачі всіх кормів по раціону на одну голо-

ву, кг. 

 

2.5.3 Вибір машин та обладнання для технологічної лінії здій-

снюють згідно із розробленою схемою для кожної або декількох опе-

рацій. Машини і обладнання повинні забезпечувати безперервність 

роботи лінії, переробляти або транспортувати корми згідно із зоотех-

нічними вимогами. 
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2.5.4 Необхідна кількість навантажувачів кормів 
нав

n  визнача-

ється за формулою 

нав

розд

нав

W

W
n  ,      (2.4) 

де 
нав

W  - продуктивність навантажувача кормів прийнятої марки, 

кг/год. 

 

2.5.5 Мінімальна кількість мобільних агрегатів 
моб

n  для доста-

вки кормів до місця згодовування і їх роздавання (або перевантажен-

ня у засоби роздавання) визначається за формулою 

1

заг

моб

і

і
n  ,      (2.5) 

де 
заг
і  - загальна кількість циклів (рейсів) для доставки на ферму 

необхідної разової кількості кормів; 

1
і  - кількість циклів (рейсів), що може виконати один мобіль-

ний агрегат за час однократного роздавання кормів на фермі. 

Загальна кількість циклів (рейсів) 
заг
і  для доставки на ферму не-

обхідної разової кількості кормів визначається за формулою 

з.тр

раз

заг

G

G
і  ,      (2.6) 

де 
з.тр

G  - вантажопідйомність прийнятого транспортного засобу, 

кг. 

Кількість циклів (рейсів), що може виконати один мобільний аг-

регат 
1
і  за час однократного роздавання кормів на фермі визначається 

за формулою 

ц

розд

1

t

Т
і  ,      (2.7) 

де 
ц

t  - тривалість одного циклу (рейсу) мобільного агрегату, год; 

 
ортзавхц
кttttt  ,    (2.8) 

де 
х

t  - тривалість транспортування пустого транспортного засо-

бу від тваринницького приміщення до місця завантаження, год; 
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зав
t  - тривалість завантаження транспортного засобу, год; 

т
t  - тривалість транспортування завантаженого транспортно-

го засобу від місця завантаження до тваринницького приміщення, 

год; 

р
t  - тривалість розвантаження (або роздавання) транспортного 

засобу, год; 

о
к  - коефіцієнт, що враховує витрати часу на вимушені зупи-

нки, розвороти тощо, 
о
к =1,1…1,2. 

Тривалість транспортування пустого 
х

t  і завантаженого 
т

t  тран-

спортного засобу  визначається за формулами 

х

х

V

L
t  ,     (2.9) 

т

т

V

L
t  ,     (2.10) 

де L  - середня відстань від тваринницького приміщення до міс-

ця завантаження кормів, км; 

тх
V,V  - швидкість транспортування відповідно пустого і зава-

нтаженого транспортного засобу, км/год. 

Тривалість завантаження транспортного засобу 
зав

t  визначається 

за формулою 

нав

з.тр

зав

W

G
t  .     (2.11) 

Тривалість розвантаження (або роздавання) транспортного засо-

бу 
р

t  визначається за формулою 

з.тр

з.тр

р

W

G
t  ,     (2.12) 

де 
з.тр

W  - продуктивність транспортного засобу при розванта-

женні (або роздаванні) кормів, кг/год. 

 

2.5.6 Необхідна кількість стаціонарних роздавачів кормів 
р

n  

визначається за формулою 
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р

1

р

m

mz
n


 ,      (2.13) 

де z  - кількість однотипних тваринницьких приміщень, шт.; 

1
m  - місткість одного приміщення, гол.; 

р
m - кількість тварин, що обслуговується одним стаціонарним 

кормороздавачем, гол. 

 

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 Які вимоги пред’являються до засобів роздавання кормів 

тваринам? 

2.6.2 Від яких чинників залежить вибір технологічної схеми роз-

давання кормів тваринам? 

2.6.3 З яких елементів складається один цикл мобільного агрега-

ту? 

2.6.4 Як визначити необхідну кількість навантажувачів кормів 

(мобільних агрегатів, стаціонарних кормороздавачів)? 
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Додаток А 

 

Таблиця А.1 – Технічні характеристики універсальних наванта-

жувачів кормів 

 

Показник 
Марка навантажувача 

ПЭ-0,8Б ПФ-0,5 ПФ-0,75 ПГ-0,2 

Продуктивність 

(максимальна), т/год. 100 18 50 40 

Вантажопідйомність  

(максимальна), кг 1400 500 800 350 

Тривалість  

навантажувального циклу, с 20 25 25 15 

Висота навантаження, мм 3600 6500 3300 3200 

Глибина виймання, мм 2200 - - 1500 

Робочий кут повороту  

стріли, град. 
280 - - 180 

Маса, кг 2400 1050 2300 1275 

 

 

Таблиця А.2 – Технічні характеристики спеціальних навантажу-

вачів кормів 

 

Показник 
Марка навантажувача 

ПСК-5 ПСС-5,5 ФН-1,4 ПС-Ф-5 

Продуктивність, т/год.:     

на силосі до 16,0 40,0 6,0 - 

на сінажі - 25,0 - - 

на грубих кормах 3,0 - 7,0 до 4,0 

Висота навантаження, мм 4000 до 4000 - - 

Глибина виймання, мм - - 400 - 

Габарити, мм:     

довжина 5620 11500 5710 6050 

ширина 1800 2444 3300 3360 

висота 5050 3940 3900 6600 

Маса, кг 1450 2750 938 1400 
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Додаток Б 

 

Таблиця Б.1 – Технічні характеристики мобільних корморозда-

вачів 

 

Показник 
Марка кормороздавача 

КТУ-10А РММ-5 РММ-Ф-6 РСП-10 

Вантажопідйомність, кг 3500 1750 2000 4000 

Об’єм кузова, м
3
 10 5 6 10 

Продуктивність, т/год. 20…50 3…38 3…40 до 80 

Швидкість, кг/год.:     

робоча 1,7…2,5 0,86…2,8 0,8…3,0 1,5…5,0 

транспортна до 23 до 16 до 20 до 20 

Габарити, мм:     

довжина 6670 5280 5490 5570 

ширина 2300 1870 2070 2700 

висота 2500 1870 2230 2320 

Маса, кг 2110 1350 1490 4200 

 

Таблиця Б.2 – Технічні характеристики стаціонарних кормороз-

давачів 

 

Показник 
Марка кормороздавача 

ТВК-80Б КЛО-75 КЛК-75 РК-50 

Довжина кормового  

жолоба, м 74,4 75,0 75,0 - 

Кількість худоби, яка  

обслуговується  

кормороздавачем, гол. 62 62 62 200 

Встановлена потужність 

електродвигунів приводу, 

кВт 5,5 5,5 5,5 9,0 

Тривалість видачі корму 

тваринам, хв. 3,0 3,0 4,5 17,4 

Маса, кг 3300 - - 6000 

 


