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АНОТАЦІЯ 

 

Курсовий проект  складається з пояснювальної записки, яку викона-

но на 25  сторінках та 3 аркушах графічної частини. 

Мета проекту – проектування механізованої технологічної лінії дос-

тавки та роздавання кормів з удосконаленням мобільного кормороздавача 

КТУ-10А. 

В роботі написано зміст, вступ, охарактеризовано ферму великої ро-

гатої худоби на 485 голів, основна продукція молоко, продуктивністю 17 

кг/добу, маса тварин – 390 кг, спосіб утримання прив’язний. Удосконалено 

механізовану технологічну лінію доставки та роздавання кормів та зробле-

но необхідні розрахунки. Обґрунтовано об’єкт модернізації мобільний ко-

рмороздавач  КТУ-10А та проведено його  удосконалення. 

 

 

ПРИВ’ЯЗНИЙ СПОСІБ, МОЛОКО, ГНІЙ, ЗООТЕХНІЧНІ ВИМОГИ, 

КОРМОРОЗДАВАЧ, ПРОДУКТИВНІСТЬ, ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА 
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ВСТУП 

 

В ринкових умовах господарювання в сільськогосподарському виробницт-

ві взагалі, в тому числі й у такій галузі, як тваринництво, є необхідність не тільки 

збільшення обсягу, а й зниження собівартості виробленої продукції, при якості, 

яка могла б відповідати загальнодержавним та світовим стандартам. Основними 

умовами забезпечення розвитку галузі, поряд із зміцненням кормової бази є ви-

конання технологічних процесів із використанням сучасних високопродуктив-

них, надійних та легкообслуговуємих засобів механізації та автоматизації. 

В Україні сільськогосподарська техніка створюється на основі рекоменда-

цій, включених до системи машин, що розробляється на певний період часу зу-

силлями науково-дослідних та проектно-технологічних інститутів, конструктор-

ських бюро, а також машинобудівельних відомств, з урахуванням запитів вироб-

ництва. При розробці системи машин передбачається забезпечення основних на-

прямів науково-технічного прогресу: дотримання технологічних вимог, істотне 

підвищення продуктивності праці, впровадження поточних методів виконання 

механізованих процесів, суміщення кількох операцій в одному агрегаті, універ-

салізація машин і обладнання, розробка засобів механізації на базі принципово 

нових технічних рішень. 

Загальновідомо, що комплексну механізацію вигідно впроваджувати лише 

на великих спеціалізованих підприємствах (комплексах), а в Україні в зв’язку з 

аграрною реформою утворилась велика кількість середніх та малих підприємств. 

Тому існуюча система машин не завжди задовольняє потреби новостворених с.-г. 

формувань, які займаються тваринництвом. Ця проблема стосується практично 

всіх технологічних ліній, на фермах з різною спеціалізацією та виробничим на-

прямком, не обходить вона і лінію доставки і роздавання кормів на молочно-

товарних та відгодівельних фермах великої рогатої худоби. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАНОЇ ТВАРИННИЦЬКОЇ ФЕРМИ 

 

1.1 Характеристика заданого способу утримання тварин і обґрунту-

вання режиму роботи ферми 

Велику рогату худобу утримують за трьома способами: прив’язним, без-

прив’язним і комбінованим. 

Прив’язний спосіб утримання застосовують переважно на молочних і 

м’ясо-молочних фермах. Такому утриманню віддається перевага також на пле-

мінних фермах. Цей спосіб характеризується тим, що тварини взимку перебува-

ють у стійлах корівників на привязі, а влітку – на вигульних майданчиках або 

таборах. Утримання корів у цьому разі вимагає великих затрат праці і коштів. 

Позитивними ознаками такого способу утримання є економічніше використання 

кормових ресурсів та підстилкових матеріалів, можливість індивідуального об-

слуговування тварин. 

Прив’язне утримання поширене на фермах усіх виробничих напрямків. 

При цьому кожна тварина має своє стійло, в якому її фіксують з допомогою від-

повідного обладнання. Стійла бувають двох видів: короткі та довгі. Від цього за-

лежить характер розподілу екскрементів уздовж стійла і технологія прибирання 

гною. 

Стійло оснащується годівницею, напувалкою та гнойовою канавою. Водо-

постачання доходить до самої напувалки воно являється автоматичною систе-

мою розрахованою на дві поїлки які знаходяться поруч. Стійла розміщують по-

вздовжніми паралельними рядами. Розміри їх залежать від групи та віку худоби, 

що утримується в даному приміщенні. 

У типових корівниках стійла обладнують вздовж приміщення в два або чо-

тири ряди. Корми тваринам роздають пересувними або стаціонарними кормороз-

давачами. При використанні пересувних кормороздавачів ширина кормового 

проходу повинна бути не менш 2м. Використовують пересувні кормороздавачі 

КТУ-10А чи РММ-5. 
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 Гній видаляють транспортерами і вивантажують у тракторні причепи. По 

всьому периметру корівника за коровами знаходиться гнійна канава з якої лан-

цюгово-скребковим транспортером ТСН-160А. Видаляється з корівника за допо-

могою план частого транспортера у тракторні причепи 2ПТС-4. У корівниках та-

кого типу можна застосувати доїння в молокопровід чи переносні відра.  

На продовженні всього сезону утримання корів важливим є мікроклімат у 

тваринницькому приміщенні, вологість повітря, температура, шкідливі гази то-

що. Для піддержання у тваринницькому приміщенні постійного мікроклімату за-

стосовують установку  «Климат-4», яка оснащена: вентиляторами для подачі 

свіжого повітря, термодатчиками, ТЕНами для підігріву повітря тощо. 

При утриманні тварин на прив’язі важливе значення має організація систе-

матичного активного моціону. Для цього обладнують вигульні майданчики. 

При розробці режиму роботи ферми необхідно враховувати фізіологічні 

особливості тварин, а також основні положення законодавства України про пра-

цю. При розробці режиму роботи слід пам’ятати, що він складається для органі-

зації  роботи обслуговуючого персоналу, але разом з тим він повинен забезпечи-

ти виконання всіх операцій по догляду за тваринами і виробництво максимальної 

кількості продукції високої якості з мінімальними затратами.  

До режиму роботи повинні бути включені основні технологічні операції по 

обслуговуванню тварин.    

Режим роботи ферми  заносимо в таблицю 1.1. 
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Таблиця 1.1- Режим роботи молочної ферми при однозмінній роботі, двократно-

му доїнні 

В годинах  

Найменування операції 
Початок 

виконання 

Кінець ви-

конання 

Тривалість 

год. 

1. Приймання корів від скотарів 5.00 5.10 0,16 

2. Очищення стійл, годівниць, підіг-

рів води, годування 
5.10 5.40 0,5 

3. Підготовка до доїння 5.40 6.00 0,33 

4. Доїння 6.00 9.00 3 

5. Миття доїльних апаратів, молокоп-

роводу  
9.00 9.30 0,5 

6. Перерва 9.30 16.30 7 

7. Прив’язування корів 16.30 17.00 0,5 

8. Годування, доїння 17.00 19.00 2 

9. Миття доїльних апаратів, молокоп-

роводу 
19.00 19.50 0,83 

 

1.2 Вибір раціону годівлі і розрахунок добової та разової потреби в  

кормах 

 

Структура стада – це вираження частки різних статевовікових груп тварин 

в стаді. 

Для визначення добової і річної потреби в кормах необхідно знати раціони 

годівлі тварин. При виборі раціону годівлі необхідно враховувати місце розта-

шування господарства, вид тварин, їх продуктивність, живу масу тощо. 

Раціон годівлі заносимо в таблицю 1.2. 
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Таблиця 1.2 -  Раціон годівлі корів, масою 390 кг, продуктивністю  17 л/добу 

В кілограмах 

 

Вид корму 

Маса корму 

Зимовий період Літній період 

1 2 3 

1 Сіно 6 - 

2 Солома 0,5 - 

3 Силос 30 - 

4 Коренеплоди 10 - 

5 Концентровані корми 3,5 1,8 

6 Карбамід 0,1 - 

7 Сіль кухонна 0,1 0,08 

8 Мінеральні корми 0,15 - 

9 Зелені корми - 57 

10 Обезфторений фосфат - 0,04 

 

Добова потреба кожного виду корму по раціону для всього поголів’я стада 

визначається за формулами 

з

іум

з

ідоб qМP  ..  ,                                                      (1.3) 

л

іум

л

ідоб qМP  ..  ,                                                     (1.4) 

де      
з

іq , 
л

іq - відповідно добова зимова і літня норми видачі і-го виду корму на 

одну умовну голову по раціону 

з

сінодобP . =4856=2910 кг 

л

кзелдобP ... =48557=27645 кг 

Результат розрахунку по іншим кормам заносимо в таблицю 1.3  
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Таблиця 1.3 – Потреба ферми ВРХ на 485 голів в кормах 

В кілограмах 

Вид корму 
Добова потреба Разова потреба 

взимку зимою літом 

1 Сіно 
2910 - 1455 

2 Солома 
243 - 122 

3 Силос 
14550 - 7275 

4 Коренеплоди 
4850 - 2425 

5Концентровані корми 
1698 873 849 

6 Карбамід 
49 - 25 

7 Сіль кухонна 
49 39 25 

8 Мінеральні корми 
73 - 37 

9 Зелені корми 
- 27645 - 

10 Обезфторений фосфат 
- 19 - 

Всього 
24422 28576 12211 

 

1.3 Розрахунок виходу основної і додаткової продукції 

При розробці генерального плану тваринницького підприємства важливо 

знати кількість випускаємої продукції для розрахунку виробничої площі. В зале-

жності від спеціалізації тваринницького підприємства основною продукцією мо-

же бути молоко, м’ясо, вовна, шкіра тварин, приплід, яйця тощо. Додатковою 

продукцією може бути м’ясо, приплід, яйця, гній тощо. 

Виробництво молока на фермі за рік .молQ розраховується за формулою 

Тpкормол KqmQ  .. ,                                       (1.7) 

де      qp – середньорічний надій на одну корову, кг; 

Кт – коефіцієнт, що враховує збільшення надою за рахунок впровадження у 

виробництво комплексу технічних заходів і нових технологій, Кт=1,0…1,1. 

Qмол.=485173001,05=2597175 кг 
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Вихід гною гнQ на фермі за рік 

умпідфрфтгн МqqqQ  )(365 ..... ,                            (1.8) 

де      qт.ф. – середньодобовий вихід твердої фракції екскрементів від однієї твари-

ни, кг; 

          qж.ф - середньодобовий вихід рідкої фракції екскрементів від однієї тварини, 

кг; 

qпід – добова норма внесення підстилки, кг. 

Qгн=365(30+25+4)485= 10444475 кг. 
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1 РОЗРОБКА ПОТОКОВОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ  

ДОСТАВКИ ТА  РОЗДАВАННЯ  КОРМІВ 

 

2.1 Зоотехнічні вимоги до технологічної лінії 

 

Ефективність годівлі тварин суттєво залежить від вирішення питань щодо 

роздавання кормів. Цей процес за працемісткістю займає від 25 до 30 % всіх ви-

трат на виробництво молока або м’яса. В процесі доставки і роздавання кормів 

виконується значний обсяг робіт. При чому весь кормовий вантаж потрібно сво-

єчасно доставляти і нормовано розподіляти між тваринами.  

Зазначені положення підкреслюють особливе значення механізації проце-

су роздавання кормів. Засоби механізації цього процесу повинні задовольняти 

таким вимогам до технології: 

– забезпечувати задану точність дозування та рівномірність видачі всіх 

видів кормів; 

– загальна тривалість процесу роздавання кормів не повинна перевищува-

ти 2 години; 

– допустимі відхилення від заданої норми видачі для соковитих кормів по-

винні бути в межах в 15%, а концентрованих – 5%. Незворотні втрати корму в 

процесі роздавання не повинні перевищувати 1%; 

– тривалість циклу роздавання кормів в одному приміщені мобільними за-

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

співвідношення кормів в порції при роздаванні не повинне погіршуватись 

відповідно до раціону. 

 

2.2 Розробка і обґрунтування загальної схеми технологічної лінії 

 

На підставі прийнятої технології виробництва продукції на фермі, 

вивчення комплектів машин і устаткування, застосовуваних для механізації 

виробничих процесів і зоотехнічних вимог, запропонованих до технології, 
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 розроблено схему технологічного процесу доставки і роздачі кормів (рис. 2.1). 

Вона дає наочне уявлення про послідовність виконання операцій із метою їхній 

суміщення і полегшує вибір комплекту машин. 

  

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Технологічна схема лінії доставки і роздавання корму. 

 

На тваринницьких використовують мобільні і стаціонарні технічні засоби 

роздавання кормів. При застосуванні мобільних кормороздавачів не потрібно пе-

ревантажувати корми із транспортних засобів у стаціонарний кормороздавач. 

Отже, до переваг мобільних кормороздавачів відносять можливість сумі-

щення операцій всього циклу, спрощення технології роздавання кормів. У 

зв’язку з цим зменшується обсяг робіт, пов’язаних із годівлею тварин. 

До недоліків мобільних кормороздавачів відносять: 

 застосування їх у тваринницьких приміщеннях можливе лише при наяв-

ності відповідної ширини кормових проходів, що призводить до збільшення 

площі приміщення та його вартості; 

 забруднення атмосфери приміщень вихлопними газами вимагає додат-

кових витрат на повітрообмін, а необхідність відкривання дверей при вїзді-виїзді 

мобільного засобу в холодну погоду призводить до охолодження приміщення; 

 мобільні тракторні агрегати не узгоджуються з варіантами автоматизації 

роздавання кормів. 

Стаціонарні кормороздавачі встановлюють безпосередньо у приміщеннях 

де відбувається годівля тварин, а корми до цих приміщень доставляють іншими 

транспортними засобами. Винятком є тільки гідравлічні або пневматичні систе-

ми роздавання кормів, при яких рідкі чи напіврідкі корми від кормоцеху до при-

міщень для тварин надходять по трубопроводах. 

Завантажу 

вання корма 

зі сховища 

Доставка до 

місць згодо-

вування 

Роздача 

вздовж фронту 

годівлі 

Завантажування 

в стаціонарний 

кормороздавач  
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Стаціонарні варіанти механізації роздавання кормів вимагають значних ка-

піталовкладень. Проте вони легко узгоджуються з будь-яким типом тваринниць-

ких приміщень, пристосовані до автоматизованих систем керування, не створю-

ють надмірного шуму чи забруднення середовища. 

З урахуванням конкретних умов (тип виробничих приміщень та спосіб 

утримання, тип їх годівлі) вибираємо варіант технологічної лінії з мобільним ко-

рмороздавачем. 

 

2.3 Визначення продуктивності технологічної лінії, підбір машин для 

виконання технологічних операцій та визначення їх кількості 

 

Продуктивність технологічної лінії доставки і роздачі корму визначаємо 

t

P
Q д

пр    ,                                               (2.1) 

де      Рд – максимальна кількість корму, що роздається за одну дачу, кг; 

              t -  час роботи технологічної лінії, год.; 

 - коефіцієнт використання часу. 

годкгQпр /7183
85,02

12211



  

Машини і обладнання розбирають для кожною операції згідно схеми тех-

нологічної лінії, переробляти продукцію в  відповідності з зоотехнічними вимо-

гами. Кількість мобільних кормороздавачів дорівнює 

pp

д

м
TQ

Р
n 

,                                              (2.2) 

де       Тр – час, який відведено для роздачі корму, год.; 

Qp – продуктивність кормороздавача, кг/год. 

0t

G
Qp  ,                                                   (2.3) 

де      G – фактична вантажопідйомність кормороздавача, кг; 
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t0 – час одної поїздки кормороздавача, год. 

 t0= tз +tд +tр +tхх,                                             (2.4) 

де      tз – час завантаження кормороздавача, год.; 

tд – час транспортування, год.; 

tр – час роздавання кормів, год.; 

tхх – час холостого ходу, год. 

t0=10+5+10+5=30 хв.=0,5 год. 

Для КТУ-10А  

./6600
5,0

3300
годкгQp   

93,0
0,26600

12211



мn шт. 

Приймаємо один кормороздавач  марки КТУ-10А. 

Кількість навантажувачів обраної марки 

n

пр

Q

Q
n  ,                                                 (2.5) 

де      Qn – продуктивність навантажувача, кг/год. 

Кількість навантажувачів ПСК-5 дорівнює 

72,0
10000

7183
n  

Приймаємо один навантажувач ПСК-5. 

Приймаємо наступні три варіанти лінії доставки та роздавання кормів: 

1. ПСК-5+МТЗ-80 – 1 шт., РММ-Ф-6+МТЗ-80 – 3 шт. 

2. ПФ-0,5+МТЗ-82 – 1 шт., КТУ-10А+МТЗ-82 – 1 шт. 

3. ПСС-5,5+МТЗ-82 – 1 шт, КСА-5Б – 2 шт. 
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2 УДОСКОНАЛЕННЯ МАШИНИ КТУ-10 

 

3.1 Зоотехнічні вимоги до машини 

 

Зоотехнічні вимоги запропоновані до бункера дозатору соковитих і 

концентрованих кормів: бункер-дозатор повинний мати широкі межі 

регулювання; простота обслуговування, універсальність, надійність у роботі; 

 рівномірність і потоковість роздачі корму, його дозування по групі 

тварин або кожному тварині; 

 запобігання забруднення корму і розшаровування його по фракціях; 

 запобігання травматизму тварин; 

 відхилення від продиктованої норми корму на голову припускається для 

концкормів у діапазоні 5%; 

 повернення втрати корму не повинні перевищувати 1%, а неповернуті 

не допускаються; 

 тривалість операції роздачі корму в однім помешканні не повинна 

перевищувати 30 хв; 

 використання його з кормовими проходами не менше 2,1 м; 

 легко обчищатися від залишків корму. 

 

3.2 Аналіз існуючих засобів механізації даного типу і обгрунтування 

об'єкту модернізації  

 

В даний час на більшості ферм великої рогатої худоби для роздачі кормів 

використовують мобільні кормораздавачі КТУ-10. Тому роздача соковитих і 

концкормов потребує великих трудовитрат, тому що виконується вручну і 

рішення цієї проблеми має велике значення для трудівників. 

Так Всеросійським науково-дослідним і проектно-технічним інститутом 

було розроблене пристосування ПКТУ-10 до мобільному кормораздатчику  КТУ-

10. Воно являє собою бункер із дозатором. У верхній частині бункера 
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улаштована завантажувальна горловина, що закривається кришкою. На передній 

панелі бункера розташоване оглядове вікно для контролю за рівнем при 

завантаженні і роздачі кормів. Недоліком цього пристосування є низька 

продуктивність, а також виключає одночасне раздавання грубих, соковитих і 

концентрованих кормів. 

У ЦНІПТИМЕСГ  розроблений мобільний кормораздавач на базі 

самохідного шасі Т-16М. Кормораздатчик складається з основного і додаткового 

бункерів. Для розвантаження соковитих і грубих кормів основний бункер 

обладнаний подовжнім ланцюгово-планчастим транспортером, що зчісує 

устроєм і поперечним великим вивантажувальним шнеком. У додатковому 

бункері для видачі концкормов є малий шнек вивантажувальної лоток. Робітники 

органи приводяться в прямування від переднього вала добору потужності 

трактора через карданний вал, конічний редуктор і ланцюгові передачі. 

Основною хибою є використання Т-16М у помешканнях із кормовыми 

проходами не ширше 1,6 м, низька продуктивність.  

Аналіз застосовуваних засобів роздачі кормів показує, що найбільше 

раціональним є засіб доставки і роздача кормів у який висока продуктивність і 

який забезпечує раздавання усіх видів кормів.  У господарствах, де 

використовується для роздачі кормів мобільні агрегати, можна зробити 

висновок, що раціональним є застосування мобільного роздавальника кормів 

КТУ-10 із двома додатковими шнековими бункерами-дозаторами. 

 

3.3 Опис технологічної схеми машини і принципу її дії 

 

Модернізований агрегат складається з базового кормораздавача КТУ-10 і 

двох місткостей для соковитих і концентрованих кормів. На передня частина 

кормораздавача встановлюється дві місткості з правої і лівої сторін. У нижній їх 

частині розташовані по чотирьох шнека різної довжини, що дозволяє рівномірно 

доповнити поперечний транспортер соковитими і грубими кормами. 

Технологічна схема машини приведена на рис. 3.1. 
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1 - КТУ-10; 2 - місткість для коренеплодів; 3 - місткість для концкормів; 4 - 

поперечний транспортер;  5 - барабан; 6 - шнеки. 

Рисунок 3.1 - Технологічна схема агрегату.  

 

3.4 Технологічний розрахунок машини 

 

При проектуванні бункера-дозатора, виходячи з заданих зоотехнічних 

вимог, потрібно визначити необхідний об΄єм бункера. Роздивимося визначення 

геометричного обсягу бункера, місткість якого повинна бути достатньої, для того 

щоб забезпечити фронт роздачі корму. 

При такій умові необхідна маса корму в бункері знаходиться з рівності 

  зjpірб кmqM  ,                                              (3.1) 

де     qip - разова норма видачі корму на голову, кг; 

mjp - кількість голів ВРХ, що одержують корм, 80 гол. ; 

кз - коефіцієнт запасу корму, кз=1,05 

для соковитих кормів 

Мбс=3,69801,05=309,9 кг 

Обсяг бункера визначається по формулі 
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зап

б

б

M
V

 
 ,                                         (3.2) 

де      - щільність корму, кг/м
3
; 

зап - коефіцієнт заповнення бункера, 0,9. 

Для соковитих кормів обсяг бункера дорівнює 

365,0
9,0950

4,554
мVб 


  

Як бачимо обсяги бункерів однакові. З конструктивних розмірів бункера 

розрахунковим шляхом визначений Lб , ширину В=0,95 м, висоту h=0,97 м 

вибираємо з урахуванням габаритів КТУ-10, тоді 

hB

V
L б

б


   ,                                                   (3.3) 

мLб 7,0
97,095,0

65,0



  

 

 

3.5  Енергетичний і кінематичний розрахунок машини 

 

Для подачі соковитих і концкормів на поперечний транспортер КТУ-10 

використовуємо гвинтові дозатори і зробимо їхній кінематичний розрахунок. 

Пропускну спроможність одновинтових дозаторів визначається по виразу  

  nkSdDq  22)2(   ,                            (3.4) 

де     - перекладний коефіцієнт 

зап  3600  

с=36000,950,9=3078 т/м
3
 

до=36000,530,9=1717 т/м
3
 

D- діаметр гвинта роздавальника, м; 

d - діаметр вала гвинта, м; 
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 - радіальний зазор між зовнішньою крайкою гвинта і внутрішньої 

поверхні шнека, м; 

S - крок гвинта, м; 

К - коефіцієнт наповнення; 

n - частота обертання гвинта, с
-1. 

qc=3078[(0,16+20,01)
2-0

,052]0,190,950,88=14,6 т/год. 

Але виходячи з поступальної швидкості агрегату Vc=1,7 м/с , фронту 

розаантаження 60 м і маси корму 554,4 кг определим 

6,3



L

M
Q сбс
c


,                                        (3.6) 

годтQc /6,566,3
60

7,15,554



  

Визначимо число шнеків для подачі корму  

c

c

ш
q

Q
n  ,                                                      (3.7) 

9,3
6,14

6,56
шn  

Приймаємо чотири шнека 

Споживана потужність визначається як сума 

Nоб= Nс+ Nк,                                            (3.8) 

де    Nс, Nк - споживана потужність на привід робочих органів бункера-

дозатора соковитих і концентрованих кормів, кВт. 

Споживана потужність приводу горизонтальних гвинтових дозаторів -

визначається формулою 

kL
qn

N г 



 

310367
,                                            (3.9) 

де     - к.п.д. приводу; 

n - число шнеків, 4; 

Lг - горизонтальна проекція шляху переміщення вантажу, м 
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4

4321 llll
Lг


 ,                                           (3.10) 

де     l1, l2, l3, l4 - довжина шнеків, м 

мLг 975,0
4

05,10,195,09,0



  

 - коефіцієнт опору переміщенню матеріалу в корпусі дозатора; 

к - коефіцієнт, що враховує втрати на тертя в підшипниках, к=1,2.… 1,7 

кВтNc 3,15,1498,0
7.010367

146004
3





  

кВтNк 4,05,12,198,0
7.010367

81004
3





  

N об=1,3+0,4=1,7 кВт 
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ВИСНОВКИ 

 

У курсовому проекті обгрунтовано режим роботи ферми, обрана структура 

поголівя і визначено добову і річну потребу в кормах. Визначено річну кількість 

молока і гною. 

В другому розділі розроблено потокову механізовану технологічну лінію 

доставки та роздавання кормів. На підставі прийнятої технологічної схеми 

розраховано  кількість машин для виконання кожної операції і її продуктивність.  

У третьому розділі удосконалено мобільний кормороздавач КТУ-10А для 

великої рогатої худоби. Виконано основні її технологічні,  кінематичні і 

енергетичні розрахунки. 
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