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ВИВЧЕННЯ БУДОВИ ТА РОБОТИ РОЗДАВАЧІВ КОРМІВ 

ДЛЯ СВИНЕЙ 

 

МЕТА РОБОТИ – вивчити призначення, будову, робочий 

процес та регулювання роздавачів кормів для свиней. 

1. Завдання для самостійної підготовки до роботи 

Вивчити: 
- зоотехнічні вимоги до кормороздавачів [1, с.165; 2, с.379, 380]; 

- класифікацію і оцінку кормороздавачів [1, с.165…167; 2, 

с.407…412]. 

Скласти звіт по роботі: 

- номер, найменування та мета роботи; 

- класифікація і оцінка кормороздавачів. 

2. Питання для самопідготовки 

2.1 Для виконання яких технологічних операцій використовують 

кормороздавачі? 

2.2 Зоотехнічні вимоги до кормороздавачів. 

2.3 Класифікація кормороздавачів. 

2.4 Переваги і недоліки мобільних кормороздавачів. 

2.5 Переваги і недоліки стаціонарних кормороздавачів. 

 

3. Теоретичні відомості 

Технологічний процес механізованого роздавання кормів є одним 

з найбільш відповідальних у виробництві продукції тваринництва. Від 

його стабільності і регулярності залежить ефективність і ритмічність 

процесу перетворення кормів у продукцію тваринництва. Цей процес 

за трудомісткістю займає від 25 до 35% всіх витрат праці на 

виробництво молока або м’яса. 

Кормороздавачі виконують дві операції – транспортування і 

дозоване розподілення корму вздовж фронту годівлі тварин. 

 

3.1 Зоотехнічні вимоги до кормороздавачів 

Роздавачі кормів повинні задовольняти наступним вимогам: 
- забезпечувати задану точність дозування та рівномірність 

видавання всіх видів кормів; 

- мати можливість дозувати корм кожній тварині окремо або 
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групі тварин з рівними нормами споживання; 

- робочі органи кормороздавача не повинні погіршувати якість 

(додаткове подрібнення, забруднення тощо) чи допускати втрати кормів; 

- не створювати небезпеки для тварин і обслуговуючого 

персоналу, бути простими в експлуатації та обслуговуванні, надійними 

і довговічними в роботі; 

- забезпечувати можливість автоматизації технологічних процесів. 

Допустимі відхилення від заданої норми видачі для стеблових 

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

циклу роздавання кормів в одному приміщенні мобільними засобами 

не повинна перевищувати 30 хвилин, а стаціонарними – 20 хвилин. 

Кормороздавачі повинні відзначатися універсальністю щодо 

можливості роздавання різних видів кормів у межах однієї ферми та 

регулювання норми видачі від мінімального до максимального 

значення, 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. 

 

3.2 Класифікація і оцінка кормороздавачів 

Кормороздавачі розрізняють за призначенням: 
- залежно від виду тварин вони бувають для ферм великої рогатої 

худоби, свинарських, птахівничих, звіринницьких; 

- залежно від типу годівлі і стану кормів, які вони здатні 

роздавати – спеціальні, універсальні та комбіновані. 

Спеціальні засоби мають обмежені можливості. До цієї групи 

машин відносяться, наприклад, роздавачі стеблових кормів, сухих 

сипких кормів, напіврідких кормів, поживних розчинів. Вузька 

спеціалізація засобів ускладнює проблему механізації, оскільки 

спричиняє потребу в збільшенні номенклатури машин для роздавання 

різних видів кормів навіть в межах однієї конкретної ферми. 

Універсальні засоби здатні роздавати різні види кормів в межах 

тваринницьких ферм одного виробничого напряму. Вони мають ту 

перевагу, що здатні замінити кілька спеціальних роздавачів. 
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Ще ширші можливості мають комбіновані засоби, оскільки 

власне роздавання кормів поєднують з виконанням і інших операцій, 

наприклад, приготування сумішок. 

За характером використання кормороздавачі можна поділити на 

дві групи – стаціонарні і пересувні (рисунок 1). 

Стаціонарні кормороздавачі бувають механічні, гідравлічні й 

пневматичні. Пересувні поділяються на мобільні (причіпні, які 

агрегатуються з тракторами, і самохідні) та координатні (рейкові, 

безрейкові). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Класифікація кормороздавачів 
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або пневматичні системи роздавання корму, за допомогою яких корми 

від кормоцеху до тваринницьких приміщень надходять по 

кормопроводах. Механічні стаціонарні кормороздавачі діють за такою 

технологічною схемою: завантаження кормів у транспортні засоби → 

транспортування кормів до місць згодовування → перевантаження 

кормів у стаціонарний кормороздавач → транспортування кормів у 

приміщенні й роздавання в годівниці. 

Стаціонарні варіанти механізації роздавання кормів вимагають 

значних капіталовкладень. Проте вони легко узгоджуються з будь- 

яким типом тваринницьких приміщень, пристосовані до 

автоматизованих систем керування, не створюють надмірного шуму та 

забруднення середовища. Технологія роздавання кормів ще більше 

спрощується, якщо кормосховища (силосні, сінажні башти) або 

бункери-накопичувачі готових кормів (наприклад, комбінованих) 

розташовані біля тваринницьких приміщень чи зблоковані з ними. У 

цьому випадку технологічна схема має такий вид: завантаження кормів 

із сховища на стаціонарні транспортні засоби → транспортування 

вздовж лінії годівлі → дозована видача в годівниці 

→ очищення годівниць. Така схема є найдосконалішою. Її застосовують 

на фермах великої рогатої худоби промислового типу, у свинарстві та 

птахівництві. При цьому виникає потреба у достатній кількості споруд 

для зберігання кормів, але в цьому випадку всі роботи, пов’язані з 

годівлею тварин, можна не тільки механізувати, а й автоматизувати. 

Мобільні кормороздавачі можна використовувати не тільки для 

роздавання, а й для доставки кормів від кормоцеху чи місця зберігання 

до місць згодовування. Вони забезпечують транспортування і 

роздавання кормів. Технологічна схема спрощується до такого виду: 

завантажування кормів у кормороздавач 

→ транспортування до місць згодовування → транспортування кормів 

у приміщенні й роздавання в годівниці. 

Координатні кормороздавачі за своїми характеристиками 

займають проміжне місце між стаціонарними і мобільними. Вони 

переміщуються всередині тваринницьких приміщень чи за їх межами 

по рейках або інших напрямних пристроях. Можливості їх 
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використання обмежуються рейками або кабелем, яким вони 

з’єднуються з електромережею. 

Отже, до переваг мобільних кормороздавачів відносять 

можливість суміщення операцій всього циклу (крім очищення 

годівниць), спрощення технології роздавання кормів. У зв’язку з цим 

зменшується обсяг робіт, пов’язаних із годівлею тварин. Крім того, 

один мобільний 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 роздавання 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 

згорання (вуглекислий газ), що дозволяє їх короткочасну експлуатацію 

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 стандартами недопустима. Такі технічні 

засоби застосовують для перевезення кормів, наприклад комбінованих, 

на значні відстані (понад 5…6 км). 

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 дверей 

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

охолодження приміщення; 

- мобільні тракторні агрегати не узгоджуються з варіантами 

автоматизації роздавання кормів. 


