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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1. 

ТЕМА:  Вивчення  будови  та роботи дизельних і бензинових двигунів. 

МЕТА ЗАНЯТТЯ: Вивчити будову та принцип  роботи чотиритактного 
двигуна внутрішнього згорання. 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ: 

В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТ 
ПОВИНЕН ЗНАТИ:  будову та  роботу чотиритактного двигуна 
внутрішнього згорання. 

ПОВИНЕН УМІТИ:  читати схеми, аналізувати технічні дані. 

ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1 Ознайомитися   з   призначенням  та  будовою чотиритактного ДВЗ. 
2 Провести аналіз роботи ДВЗ та відповісти на питання . 

ТЕОРЕТИЧНІ  ВІДОМОСТІ 

 Двигун внутрішнього згоряння – це енергетичний пристрій, енергія 
якого використовується для привода трактора, комбайна, автомобіля та 
виконання корисної роботи. На сучасних тракторах, комбайнах 
енергетичним  пристроєм с поршневий дизельний  двигун  внутрішнього 
згоряння (ДВЗ), а на автомобілях дизельні та бензинові.  ДВЗ перетворює 
теплову енергію палива, що згоряє в його циліндрах, у механічну роботу- 
обертальний рух колінчастого  валу. 

На автомобілях, тракторах, комбайнах , як правило, використовують 
чотиритактні двигуни внутрішнього згоряння. Тактом  називають  процес, що 
відбувається в циліндрі двигуна за один  хід поршня.  

Робочий цикл чотиритактного бензинового двигуна. Перший  такт - 
впуск (рисунок 1а). Поршень 3 переміщується від  в. м. т. до н. м. т., 
впускний клапан  1 відкритий, випускний клапан 2 закритий. У циліндрі 
створюється розрідження  і горюча суміш, що складається з парів бензину і 
повітря, надходить в циліндр.  

Другий такт – стиск. Поршень переміщається від  н. м. т. до в. м. т., 
обидва клапани закриті. Тиск і температура робочої суміші підвищуються. 

Третій такт – розширення, або робочий хід. В кінці такту стиснення 
робоча суміш запалюється електричною іскрою, відбувається швидке 
згоряння суміші. Максимальний тиск при згорянні досягає 35-50 кгс /см2 а 
температура 2200- 2500 ° С. Тиск газів в процесі розширення передається на 
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поршень, далі через поршневий палець і шатун – на колінчастий вал, 
створюючи крутний момент, що змушує вал обертатися. 

 Четвертий такт – випуск. Поршень переміщається від н. м. т. до в. м. т., 
випускний клапан відкритий. Відпрацьовані гази випускаються з циліндра в 
атмосферу. 

Далі процеси, що відбуваються в циліндрі, повторюються у зазначеній 
послідовності. Робочим є тільки один такт – розширення, впуск і стиск є 
підготовчими, а випуск – заключним тактами. 
 

 

               а)                               б)                               в)                              г) 

Рисунок 1. Робочий цикл чотиритактного бензинового двигуна: 
а) – впуск, б) – стиск, в) – розширення (робочий цикл), г) – випуск;  1 – 
впускний клапан, 2 – випускний клапан, 3 – поршень, 4 – шатун,  5 – 
колінчатий вал. 

В дизельних чотиритактних двигунах  такти роботи  аналогічні, але при 
робочому ході впорснуте в циліндр дизельне паливо самозаймається від 
сильно стисненого і нагрітого повітря. З появою перших вогнищ полум'я 
починається процес згоряння, що характеризується швидким підвищенням 
тиску і температури. Внаслідок більш високих значень ступеня стиснення 
(14:1-24:1) дизелі економічніші  по витраті палива, ніж бензинові двигуни.  

Кривошипно-шатунний механізм  ДВЗ перетворює зворотно-
поступальний рух поршня на обертальний рух колінчастого валу. Він є 
основою двигуна внутрішнього згоряння.  

Газорозподільний механізм призначений для своєчасного впуску в 
циліндри робочої суміші або повітря (в залежності від принципу роботи ДВЗ) 
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і випуск відпрацьованих газів. Система живлення призначена для зберігання, 
очищення і подачі палива і повітря у циліндри, приготування  пальної суміші 
певного складу і в необхідній кількості залежно від режиму роботи ДВЗ.  

Система запалювання в карбюраторних та інжекторних ДВЗ забезпечує 
своєчасне і безперебійне запалювання робочої суміші. 

Система мащення забезпечує мащення деталей та вузлів ДВЗ, часткове 
охолодження їх тертьових поверхонь та виведення продуктів спрацювання. 

Система охолодження забезпечує безперервне відведення теплоти, що 
виділяється при згорянні палива та тертя поверхонь, а також підтримує 
оптимальний тепловий режим роботи ДВЗ. 

Система пуску призначена для надійного пуску ДВЗ у різних 
експлуатаційних умовах. 

Силова передача (трансмісія) призначена для передачі обертального 
руху та крутного моменту від двигуна до ходової частини та зміни їх за 
величиною та напрямом. Складається силова передача з муфти зчеплення, 
проміжного з'єднання,  або карданної передачі,  коробки передач.  

 
 
КОНТРОЛЬНІ  ПИТАННЯ  
 
1 Назвіть основні складові чотиритактного бензинового двигуна їх   
      призначення. 
2 Назвіть основні складові чотиритактного  дизельного двигуна їх 

призначення.. 
3 Поясніть принцип роботи  чотиритактного бензинового двигуна. 
4 Особливості  роботи  чотиритактного дизельного  двигуна. 

 
 
 
 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2. 
 
ТЕМА:  Вивчення  розмiщення  вузлiв  i  приладiв електричного обладнання  
на мобiльних машинах.  
 
 
МЕТА ЗАНЯТТЯ: Вивчити типові системи електрообладнання мобільних 
машин. 
  
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ: Макет електричної схеми 
комбайна. 
 
В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТ 
ПОВИНЕН ЗНАТИ:  Типові системи електрообладнання мобільних машин. 
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ПОВИНЕН УМІТИ:  Читати  схеми  електричного  обладнання  мобiльних 
машин. 
 
ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 

1. Ознайомитися   з   типовими системами електрообладнання 
автомобілів,  тракторів, комбайнів їх призначенням.   

2. Ознайомитися  з  загальними  принципами  побудови схем 
електрообладнання . 

3. Навчитися  читати схеми  електрообладнання . 
 
 

ТЕОРЕТИЧНІ  ВІДОМОСТІ 
 

Сучасні автомобілі, трактори, самохідні комбайни та інша техніка, яку 
застосовують у сільськогосподарському виробництві, устатковані складним 
електрообладнанням, до якого належать джерела електропостачання з 
відповідними перетворювачами  й  регуляторами, система електропуску, 
система запалювання, світлові та світлосигнальні прилади, контрольно-
вимірювальні прилади та сигналізатори, додаткове електрообладнання й 
електрична мережа з комунікаційною апаратурою та засобами захисту. 

Джерела і споживачі електричного струму, що встановлені на 
автомобілях і тракторах, з’єднуються між собою бортовою електричною 
мережею. Основними елементами електричної мережі є електропроводка, 
засоби захисту від коротких замикань, засоби комутації (вимикачі, 
перемикачі).  Аналізуючи загальні тенденції використання 
електрообладнання на тракторах та автомобілях слід зазначити, що 
найпоширенішим є електрообладнання постійного струму з величиною 
номінальної напруги  12 і 24В. Більшість споживачів з’єднанні з джерелами 
струму по однопровідній схемі. Другим з’єднувальним провідником служить 
корпус  транспортного засобу " маса". 

До джерел живлення тракторів та автомобілів відносять акумуляторні 
батареї та генераторні установки. На транспортних засобах застосовують 
свинцево-кислотні акумулятори. Акумуляторні батареї на тракторах і 
автомобілях призначені для живлення електричним струмом  стартера  під 
час пуску двигуна та інших споживачів (освітлення, система запалювання, 
звукова сигналізація тощо) при непрацюючому двигуні, а також  коли двигун 
працює з низькою частотою обертання і потужність генератора недостатня 
для живлення підключених електроспоживачів. Генератор на тракторі чи 
автомобілі – це основне джерело живлення споживачів електричної енергії 
(крім стартера), включаючи заряджання акумуляторної батареї при 
працюючому двигуні. На сучасних  транспортних засобах використовують 
синхронні генератори  змінного струму з блоком випрямлячів та регулятором 
напруги. 



 7 

Система пуску призначена для створення оптимальних умов для 
розкручування колінчастого валу до пускової частоти, яка забезпечує 
утворення  і запалювання  робочої суміші. В якості стартера системи 
електропуску  використовується  електродвигун  постійного  струму. 
  Систему запалювання застосовують у бензинових (газових) двигунах. 
Вона призначена для збільшення напруги акумуляторної батареї чи генератора до 
рівня, потрібного для виникнення електричного розряду,  і подавання на 
відповідну свічку запалювання. Високовольтний іскровий розряд між 
електродами свічки запалювання повинен створюватися відповідно до 
порядку роботи циліндрів фаз газорозподілу, частоти обертання та 
навантаження  на двигун. 

 Система освітлення та світлової сигналізації  призначені для освітлення 
в темну пору доби проїзної частини та агрегатованих з транспортними 
засобами частин, повідомлення про маневрування. Вони  створюють 
оптимальні  умови  роботи  водіїв  та  відіграють важливу роль у 
забезпеченні безпеки руху.  

 Контрольно-вимірювальні прилади та інформаційні системи 
призначені для контролю за технічним станом трактора  чи автомобіля, 
режимом  руху,  режимами  роботи  механізмів і агрегатів.  Серед 
контрольно-вимірювальних приладів  до типових приладів відносять засоби 
контролю роботи джерел електропостачання,  вимірювання тиску,  
температури, вимірювання рівня палива, спідометри, тахометри, 
сигналізатори. 

Додаткове електрообладнання – це обладнання опалення, вентиляції, 
очищення переднього і заднього скла та фар, підіймання і опускання скла 
дверей, переміщення сидінь, радіоприйом тощо).   В якості привода  
вказаного  обладнання  використовують  електродвигуни  постійного струму 
з збудженням від постійних магнітів. 

Для визначення складу електрообладнання, зв’язків між ним та 
пояснення принципів роботи систем електрообладнання використовують 
принципові електричні схеми. Зображення  окремих приладів на принциповій 
електричній схемі виконується з використанням умовних графічних та 
літерних позначень згідно з загальними стандартами. Лінії електрозв’язку між 
електроприладами вказують у вигляді позначення кольору монтажного 
проводу чи цифрами. Також використовують літерне, цифрове позначення 
місць з’єднань. Це значно спрощує монтаж та пошук несправностей систем 
електрообладнання.  

Для зручності монтажу та пошуку  несправностей  використовують 
також монтажні схеми. На них електроприлади можуть бути показані у 
вигляді, що нагадує дійсну конфігурацію. Електропроводки на монтажних 
схемах показують у вигляді джгутів, а в місцях приєднання електропроводок 
до приладів їх розгалужують для на ведення маркування. 
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Рисунок 2. Схема електрообладнання комбайна : 1 - підфарники; 2 - передні 
фари; 3 - вентилятори; 4 - звуковий сигнал; 5 - склоочисник; 6 - підфарник 
для освітлення бункера; 7 - сигналізатор заповнення бункера; 8 - лампи 
освітлення приладів; 9 - кнопки звукового сигналу; 10 - плафон; 11 - ножний 
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перемикач світла; 12 - перемикач світла;  13 - сигнальна лампа далекого 
світла; 14 - вимикачі; 15 - перемикач обігрівника і вентилятора; 16 - реле 
звукового сигналу; 17 - сигнал; 18 - ліхтарі сигнальних ламп; а - 
перенавантажування соломотряса; б - заповнення бункера; 19 - вимикач 
задніх фар; 20 - перемикач поворотів; 21 - ліхтар сигнальної лампи повороту; 
22 - термобіметалеві   запобіжники; 23 -  переривник світла; 24 - сигнальна 
лампа генератора; 25 - реле-регулятор; 26 - амперметр; 27 - ліхтарі 
контрольних ламп; 28 - покажчик температури води; 29 - покажчик 
температури масла; 30 - покажчик тиску масла; 31 - вимикач стоянкового 
гальма; 32 - датчик тиску масла; 33 - датчик аварійного тиску масла; 34 - 
датчик температури масла; 35 - датчик аварійної температури масла; 36 - 
датчик температури води; 37 - датчик наявності палива в баці; 38 - генератор 
змінного струму; 39 - стартер; 40 - вимикач стартера; 41 - акумуляторна 
батарея; 42 - вимикач "маси"; 43 - штепсельне розняття; 44 - обігрівник;    45 - 
вимикач стоп-сигналу; 46 - задня фара; 47 - сигналізатор перенавантажування 
зернового шнека; 48 - задній ліхтар; 49 - ліхтар-покажчик повороту; 50 - 
сигналізатор перенавантажування колосового шнека. 

 
 

 
КОНТРОЛЬНІ  ПИТАННЯ  
1. Вкажіть  типові системи електрообладнання тракторів, комбайнів, 

автомобілів та їх призначення. 
2. Загальні принципи  побудови схем систем  електрообладнання 

автомобілів та тракторів. 
3. Як  показують на  електричних принципових та монтажних схемах 

прилади систем автотракторного електрообладнання? 
4. Вказати на схемі електрообладнання прилади заданої системи та 

охарактеризувати їх.  
 
 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3. 
 
ТЕМА:  Ознайомлення з машинами  i обладнанням  зерносховищ.  Контроль  
за якiстю насiння пiд час зберirання. 
 
 
МЕТА ЗАНЯТТЯ  Ознайомитися  з машинами  i обладнанням  зерносховищ.   
  
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ: Плакат бункера активного 
вентилювання зерна. 
 
В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТ 
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ПОВИНЕН ЗНАТИ: принципи побудови систем активного вентилювання 
зерна.  
 
ПОВИНЕН УМІТИ:  читати  технологічні схеми  систем активного 
вентилювання зерна.  
 
 
ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 

1. Ознайомитися   з   технологічним обладнанням  активного 
вентилювання зерна. 

2. Ознайомитися  з   електрообладнанням бункера активного 
вентилювання зерна. 

3. Ознайомитися  з  принципами   контролю та керування активним 
вентилюванням зерна. 

 
 

ТЕОРЕТИЧНІ  ВІДОМОСТІ 
 
Після обмолоту зерна  комбайнами  весь урожай  піддають очищенню 

та сортуванню, адже свіжозібране зерно має засміченість  15-18%, а вологість 
змінюється у широкому діапазоні залежно від зони та природних умов і може 
досягати  30 %.   

Окремі зерна свіжозібраного зерна мають різну вологість, тому воно 
легко самозігрівається і пліснявіє. Температура його підвищується  вже через 
кілька годин, а через кілька днів досягає 40-45°. Також підвищення вологості 
зерна виникає при зберіганні зерна на відкритих зернотоках та випаданні 
опадів. Оскільки термостійкість зерна залежить від початкової вологості, то 
для збереження якості необхідно вибирати необхідний режим  його сушіння. 

 В невеликих господарствах  при  незначній вологості зерна, його 
сушку на відкритих токах та в складах при зберіганні  виконують шляхом 
перекидання зерна пересувними  зернозавантажувачами.  В спеціалізованних  
підприємствах для сушки продовольчого зерна  використовують 
зерносушарки. 

Для сушки та тривалого зберігання посівного зерна доцільно 
використовувати низькотемпературні агенти сушки. Використання 
низькотемпературних агентів сушки зерна характерне для обладнання 
активного вентилювання. При тривалому зберігання зерна по причині 
зростання вологості також відбувається його самозігрівання. Причинами 
погіршення якості зерна є продовження  процесів  життєдіяльності в зерновій 
масі та розмноження  шкідників  при високих температурах.  

Особливістю активного  вентилювання  є застосування   досить 
низьких  температур агенту сушіння, що не призводить до теплового 
травмування зерна. При цьому нерухомий товстий шар зерна продувається 
потоком повітря, який поглинає вологу з зерна доти, поки не настане 
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гігроскопічна рівновага зерна та повітря.   Вентилювання може проводитись 
також шляхом продуву звичайним повітрям навколишнього середовища 
через  шар зерна. Це можливо лише тоді, коли середня відносна вологість 
повітря за час сушіння нижча за необхідну зрівноважену вологість зерна. 
  

 
Рисунок  3. Технологічна схема бункера активного вентилювання зерна: 1 – 
зовнішній перфорований циліндр; 2 – стійка; 3 – розподільчий  
повітропровід; 4 – клапан;  5 – конусне дно; 6 – лебідка; 7 – пробовідбірник;  
8 – датчик  та покажчик рівня зерна; 9 – розподільник зерна; 10 – 
регулювальне кільце; 11 – шибер розвантажувальний; 12 – 
електрокалорифер; 13 –  вентилятор; 14 – рукав; 15 – регулювальний гвинт.  
 

Бункер активного вентилювання  БВ, що зображений на рисунку 3 
складається з робочої камери між зовнішнім 1 та внутрішнім  3 
перфорованими циліндрами. Простір між циліндрами заповнюється 
зерновою масою. Для активного вентилювання повітря вентилятором 13 
через розподільчий повітропровід  3  подається в товщу зерна.  Для 
створення підпору у внутрішньому циліндрі розташований клапан 4, який 
встановлюється відповідно до рівня зерна в бункері. Це забезпечує 
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рівномірність  розподілу  повітря  через  зернову масу. Клапан  
розташовують  нижче  рівня зерна на  150…200мм. Для регулювання 
положення  клапана 4 використовується  лебідка 6 та датчик  і покажчик 
рівня зерна 8. 
 При  тривалому  зберіганні зерна,  якщо його вологість перевищує 20%, 
або температура в товщі зерна вище 35°С можливе його самозігрівання, що 
призводить до пліснявіння. Крім того підвищена вологість та температура в 
товщі зерна призводить до погіршення якості зерна та сприяє розведенню 
шкідників.  Для усунення цих явищ зерно продувається повітрям. Якщо 
вологість  припливного  повітря  перевищує  70%  необхідно  його  
підігрівати за допомогою електрокалорифера 12. Підігрів подаваємого 
повітря здійснюється для зменшення  його відносної вологості.                     
Так  на кожен 1°С нагріву повітря  його відносна вологість знижується 
приблизно на 5%. 
 Для  приводу  відцентрового  вентилятора   в бункерах  
використовують асинхронні електродвигуни з короткозамкненим ротором.  
Також  електропривод  використовується на завантажувальній норії.  
Керування  електроприводом  завантажувальної  норії  виконують з 
використанням датчика  рівня зерна, що контролює  заповнення  бункера. 
При  тривалому зберіганні  керування електроприводом вентилятора 
виконують по температурі  в товщі зерна.  Як  правило, в бункерах активного 
вентилювання  використовують декілька термосистем, щоб контролювати   
самозігрівання   по всьому об'єму  бункера. 
 Низькотемпературний  агент  сушіння  отримується за допомогою 
електрокалорифера,  керування  яким  виконується  вологоміром  по величині 
відносної  вологості повітря  навколишнього середовища.  
  
  

 
КОНТРОЛЬНІ  ПИТАННЯ  
 

1. Вкажіть  призначення систем активного вентилювання зерна. 
2. Вкажіть  будову бункера активного вентилювання зерна та 

призначення  його складових.  
3. Чим і як забезпечується  керування  вентилятором? 
4. Чим і як забезпечується  керування  електрокалорифером? 
5. Чим і як забезпечується  керування  завантажувальною норією? 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4. 
 
ТЕМА:  Ознайомлення  з машинами  i обладнанням  для  зберiгання   овочів  
i         плодів. 
 
МЕТА ЗАНЯТТЯ  Ознайомитися  з машинами  i обладнанням  для 
зберігання  овочів і плодів.   
  
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ:  
 
В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТ 
ПОВИНЕН ЗНАТИ:  технологічні основи зберігання овочів і плодів та 
обладнання  для  підтримання  мікроклімату  в овочесховищах. 
 
ПОВИНЕН УМІТИ:  читати  технологічні схеми  
 
 
ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 

1. Ознайомитися   з   технологічним обладнанням  овочесховищ.  
2. Ознайомитися  з   електрообладнанням  овочесховищ.  
3. Ознайомитися  з  принципами   контролю та керування мікроклімату в 

овочесховищах. 
 
 

ТЕОРЕТИЧНІ  ВІДОМОСТІ 
 
Для успішного зберігання  рослинної продукції треба безперервно 

контролювати стабільність тепло- і масообмінних процесів у масі  продукції. 
Найнебезпечнішим є процес самозігрівання рослинної маси. Воно виникає 
внаслідок біохімічних процесів, що починаються при недотриманні 
технологічних режимів зберігання (підвищена вологість повітря, погана 
вентиляція, короткочасний вплив від'ємних температур). Явище 
самозігрівання супроводжується локальною зміною температури, або 
вологості рослинної маси в осередку самозапалення.  

Зберігання сільськогосподарської продукції в спеціалізованих 
сховищах дозволяє  забезпечити  цілий  рік постачання населення 
продуктами харчування і зберегти їх високі поживні і смакові якості, 
зовнішній вигляд. 

Умови зберігання визначаються головним чином температурою, 
вологістю  і газовим складом повітряного середовища. Для кожного виду 
овочів і плодів існує оптимальна температура зберігання: для картоплі 
+2...5°С,  для коренеплодів +0,5...1°С, цибулі 0...3°С. Оптимальна вологість 
повітря  для  картоплі,  коренеплодів,  капусти 80..95%, для цибулі не 
повинна перевищувати 60...70%. 
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Основним діючим фактором підтримання мікроклімату в 
овочесховищах є активна вентиляція, яка забезпечує видалення надмірної 
вологи з поверхні продукції, а також сприяє вирівнюванню волого-
температурних  полів в об’ємі продукції, що  зберігається. Крім  
вентиляційного обладнання в овоче-фруктосховищах  комплектне 
обладнання  може включає  в себе холодильні установки,  що охолоджують 
повітря  припливної системи  вентиляції. Такі системи характерні для сховищ 
в південних районах країни. 

Розглянемо обладнання  овочесховища, що  призначене для 
підтримання температурних режимі  припливного повітря, маси зерігаємого 
продукту (картоплі, буряка, капусти, моркви тощо) і повітря верхньої зони 
без штучного охолодження в сховищах місткістю до 1000т з числом камер не 
більше двох. Овочесховища являють собою теплоізольовану споруду, що 
розташована під шаром грунту. Технологічна схема обладнання 
овочесховища зображена на рисунку 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. Технологічна схема овочесховища:  1 – вентилятор припливної 
системи; 2 – припливна шахта; 3  –  змішувальна заслінка; 4 – витяжна шахта; 
6 – рециркуляційно-опалювальний агрегат; 6 – вентиляційний розподільчий 
канал.  
  

Основним діючим фактором  підтримання мікроклімату в 
овочесховищі  є активна вентиляція, яка забезпечує видалення надмірної 
вологи з поверхні продукції, а також сприяє вирівнюванню волого-
температурних полів в об’ємі зберігаємої продукції. Повітря в масу 
зберігаємої продукції подають за  допомогою припливних систем тобто з 
припливної  шахти  2 за допомогою вентилятора 1 з електроприводом М1  
через розподільчий    канал 6. Зміна температури  припливного повітря, що 
подається в сховище може виконуватися  у режимі рецеркуляції за 
допомогою змішувальної заслінки 3 з електроприводним  виконавчим 
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механізмом ВМ.  Витяжка повітря з сховища здійснюється за допомогою  
витяжної шахти 4 під напором повітря припливної системи. Запобігання 
випаданню конденсату  в продукцію, при зниженні температури  повітря  в 
верхній зоні сховища, виконується шляхом вімкнення  рециркуляційно-
опалювального агрегату 5. Рециркуляційно-опалювальний агрегат являє 
собою електрокалорифер з секціями електронагрівників і вентилятора. 

Управління комплектним обладнанням підтримання мікроклімату в 
овочесховищі  здійснюється  узгоджено. При цьому керування  
вентиляційним обладнанням виконується по температурі повітряних мас в 
різних точках сховища. Системи автоматизації також передбачають  
вимірювання та контроль температури в овочесховищі.  

 
 
 

КОНТРОЛЬНІ  ПИТАННЯ  
 
1. Вкажіть  технологічні вимоги до зберігання овочів та плодів. 
2. Яке технологічне обладнання  використовується  в овочесховищах для 

підтримання  мікроклімату? 
3. Які принципи автоматизації використовуються для керування 

вентиляційним обладнанням  овочесховищ? 
 
 
 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №5. 
 
ТЕМА:  Ознайомлення з обладнанням  для  створення мiкроклiмату. 
 
МЕТА ЗАНЯТТЯ  Ознайомитися  з обладнанням  для створення 
мiкроклiмату   в тваринницьких приміщеннях.   
  
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ:  
 
В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТ 
ПОВИНЕН ЗНАТИ: обладнання для створення мікроклімату в 
тваринницьких приміщеннях.  
 
ПОВИНЕН УМІТИ:  читати  технологічні схеми. 
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ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ  РОБОТИ 
 

1. Ознайомитися   з   технологічним обладнанням  мікроклімату.  
2. Ознайомитися  з   електрообладнанням   мікроклімату в тваринницьких 

приміщеннях.  
3. Ознайомитися  з  принципами   контролю та керування мікроклімату в 

тваринницьких приміщеннях. 
 
 

ТЕОРЕТИЧНІ  ВІДОМОСТІ 
 
Під мікрокліматом розуміють сукупність параметрів повітря -  

температура, вологість, швидкість переміщення, газовий склад, які 
характеризують  його стан в приміщенні. Мікроклімат - як сукупність умов є 
важливим  фактором забезпечення нормального існування і продуктивності 
сільськогосподарських тварин та птахів. Він також  впливає на стан самої 
споруди  і  технологічне  обладнання. 

Вплив різних факторів навколишнього середовища на організм тварини 
виявляється в глибоких і серйозних змінах фізіологічних процесів 
останнього: кровообігу, дихання, терморегуляції, газообміну і обміну 
речовин,  що,  у свою чергу,  впливає на організм  і відповідно на 
продуктивність тварин. Як свідчить досвід роботи у тваринництві та 
птахівництві, при утриманні тварин і птахів в нормальних умовах за 
параметрами  мікроклімату  збільшується продуктивність тварин, 
зберігається поголів’я і знижуються витрати кормів. Збільшення 
продуктивності  тварин і птиці: надої молока на 10 - 15%, привіси на 7 - 12%, 
яйценосність на 25 – 30%. Зберігаємість поголів’я тварин на 5 - 10%, а птиці 
на 20%, порівняно з утриманням без систем регулювання мікроклімату. 
Витрати  кормів зменшуються у середньому на 15%. 

Мікроклімат у тваринницьких та птахівницьких приміщеннях залежить 
від багатьох умов - місцевого (зонального) клімату, теплозахисних 
властивостей конструкцій будівлі, рівня повітрообміну, ефективності 
вентиляції, обігріву,  стану каналізації, способів збирання і видалення гною, 
освітлення, а також від виду і віку тварин і птахів, особливостей їхньої 
фізіології й обміну речовин, щільності розміщення, типу годівлі і т.д.  

Систему опалення для обігріву різних видів тварин і птахів вибирають 
залежно від кліматичних умов, виходячи з санітарно-гігієнічних і 
зоотехнічних вимог, економічної доцільності, виробничих умов  та інших 
показників. Для тваринницьких приміщень і  пташників застосовують в 
основному повітряне опалення. В родильних відділеннях, профілакторіях, 
відділеннях для молочних телят, свинарниках-маточниках, молочних, 
кормоцехах, і приміщеннях для обслуговуючого персоналу обладнують 
системами  водяного чи парового опалення від централізованої чи 
загальнофермської котельні. До установок повітряного обігріву відносять 
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електрокалориферні  установки, теплогенератори.  Для одержання 
локального мікроклімату при вирощуванні телят, поросят і молодняку птахів 
використовують  допоміжний місцевий обігрів (інфрачервоні опромінювачі, 
підігріваєму підлогу). 

Для тваринницьких та птахівницьких приміщень в якості припливної 
вентиляції, як  правило, застосовують механічну. Якщо механічна вентиляція 
з підігрівом припливного повітря (повітряне опалення) задовольняє 
необхідному повітрообміну, то вона приймається  основною. При 
невиконанні  даної вимоги, вона приймається  як допоміжна, а для покриття 
потреб в повітрообміні приймають самостійну припливну вентиляційну  
систему. В якості витяжної вентиляції, як правило, приймають природну 
систему вентиляції, тому що вона проста  конструктивно, економічна в 
експлуатації і безшумна. Однак радіус дії витяжних шахт не перевищує 
7…8м, а надійність їх роботи залежить від температури  атмосферного 
повітря і сили вітру. Виходячи з цього, для будівель великої кубатури в 
якості витяжної вентиляції застосовують механічну.  

 
Рисунок  5.1.  Схема   розташування   системи    повітряного   обігріву    з 
припливною та витяжною вентиляцією: 1 – системи   повітряного  обігріву з 
припливною вентиляцією; 2 – щит керування; 3, 5 – розподільчі 
повітропроводи ; 4 – витяжні  осьові вентилятори.  
  

Електрокалориферні  установки, як автономні засоби загального 
опалення і вентиляції є найбільш поширеними у сільському господарстві 
екологічними засобами обігрівання  тваринницьких. Електрокалориферні  
установки  складаються  з  електрокалорифера, обладнаного  оберненими 
нагрівниками типу ТЕН 1,  відцентрового  вентилятора  з  електродвигуном 
5, перехідного партрубка  2  і м’якої вставки 3, розміщених на спільній 
рамній конструкції.  М’яка вставка захищає електрокалорифер від вібрацій, 
які виникають при роботі відцентрового вентилятора. Для зменшення 
вібровпливу на обладнання  відцентровий  вентилятор  встановлюється на 
віброгасному пристрої. Підігрів  приливного  повітря  за  допомогою 
електрокалорифера   виконується  шляхом  відбору повітря з навколишнього  
середовища і проходженням  його через секції електронагрівників. Підігріте 
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повітря  вентилятором  подається  в  розподільні повітропроводи. Без 
включених електронагрівників електрокалорифер може бути використаний в 
якості системи припливної вентиляції. 

 
Рисунок 5.2. Електрокалориферна установка СОФЦ: 1 – калорифер; 2 – 
патрубок; 3 – м'яка вставка; 4 – заслінка; 5 – вентилятор; 6 – нагрівні 
елементи. 

 
  Для  керування  роботою електрокалориферних та вентиляційних  
установок  використовують регулятори температури, тобто керування 
виконується по температурі  повітря  в  приміщенні.  

 
 

КОНТРОЛЬНІ  ПИТАННЯ  
 
1. Фактори,  які впливають на мікроклімат в тваринницьких  і птахівницьких  
приміщеннях? 
2. Які системи використовуються для підтримання мікроклімату в 
тваринницьких приміщеннях та пташника? 
3. Які параметри мікроклімату необхідно контролювати в тваринницьких  і 
птахівницьких приміщеннях? 
4. Принципи автоматизації мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та 
пташниках. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №6. 
 
ТЕМА Вивчення будови та принципу дiї  машин для 
кормоприготувальних  цехiв. 
 
МЕТА ЗАНЯТТЯ  Ознайомитися  з  машинами і обладнанням  для  
приготування кормів.   
  
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ: макет дробарки  
 
В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТ 
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову і принцип дії кормоприготувальних машин.  
 
ПОВИНЕН УМІТИ:  читати  технологічні схеми. 
 
 
ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ  РОБОТИ 
 

1. Ознайомитися   з   технологічним  обладнанням   приготування  кормів.  
2. Ознайомитися  з   електрообладнанням  кормоприготувальних машин.  
3. Ознайомитися  з  принципами  керування  кормоприготувальними 

машинами.  
 
 

ТЕОРЕТИЧНІ  ВІДОМОСТІ 
 

Успішне розведення тварин і птиці можливе  при  наявності міцної 
кормової бази. Раціональна годівля тварин та птахів - найважливіша умова 
збільшення виробництва молока, м'яса та яєць. Збалансовані раціони 
зменшують витрати кормів, позитивно впливають на племені властивості 
тварин, здоров'я та довголіття, підвищують якість та знижують собівартість 
продукції.   

До основних  кормів в тваринництві відносять  концентровані, зелені, грубі 
корми та коренебульбоплоди. Дані види кормів рослинного походження і 
виробляються з сировини власного  виробництва сільськогосподарських 
підприємств. Для подрібнення зерна використовують в основному молоткові 
дробарки  КДМ-2, ДБ-5, ДКМ-5. Грубі корми подрібнюють на подрібнювачах 
ИГК-30Б, КДУ-2, "Волгарь-5", ИРТ-Ф-80.  Коренебульбоплоди – на 
подрібнювачах  ИСК-3 , ИКМ-Ф-10. Крім вказаного обладнання приготування 
кормів, використовують агрегати приготування тра’вяного борошна, 
обладнання пресування кормів, плющилки зерна, екструдери та агрегати 
приготування  кормосумішей.  
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Однією з найбільш розповсюджених  машин для  приготування кормів 

на тваринницьких фермах є дробарка КДУ-2-1 "Українка", що  призначена 
для подрібнення грубих кормів, качанів кукурудзи, макухових шротів і зерна. 
Дробарка може застосовуватися у млинах, кормоцехах і 
кормоприготувальних відділеннях на тваринницьких фермах, а також 
вбудовуватися у різні кормоприготувальні агрегати.  

 
 

а) 

 
 

б) 
Рисунок 6. Технологічна схема дробарки кормів КДУ-2-1 при подрібненні 
а) зерна; б) насипних кормів: 1 – бункер; 2 – дробильний барабан; 3 – 
вентилятор; 4 – циклон;  5 – шлюзовий затвор; 6 – розтруб;  7 - 
фільтруючий рукав; 8 – заслінка; 9 – різальний барабан;  10 – похилий 
транспортер; 11 – горизонтальний транспортер.    
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Дробарка складається з дробильної камери з дробильним барабаном 
молоткового типу і вентилятором;  циклона з шлюзовим затвором, прямим і 
зворотним трубопроводами; подрібнювального пристрою з різальним 
барабаном, транспортерним живильником, зерновим бункером і муфтою 
граничного моменту. 

Зерно завантажується у приймальний бункер (рисунок 6, а) звідки 
надходить у дробильну камеру для подрібнення під дією молоткового 
барабана, дек і решета. Подрібнені частинки корму провалюються через 
отвори у решеті і повітряним потоком, створюваним вентилятором, 
транспортуються в циклон, де відокремлюються від повітря і через 
шлюзовий затвор спрямовуються в розтруб  мішкотримачів   і засипаються в 
мішки. Повітря через зворотний трубопровод йде в дробильну камеру. 
Надлишкове повітря скидається через фільтрувальний рукав. Подача зерна в 
дробильну камеру регулюється вручну поворотною заслінкою  приймального 
бункера.  

Насипні корми, сіно, качани кукурудзи подаються на живильник 
(рисунок 6, б), який складається з стрічкового горизонтального, 
пластинчастого похилого транспортерів і ножового барабана. В живильнику 
корми  попередньо подрібнюються, потім потрапляють у дробильну камеру, 
де подрібнюються на дрібні часточки і вентилятором транспортуються в 
циклон. Ступінь подрібнення регулюється змінним решетом. Вологі і грубі 
корми також  подаються в живильник, подрібнюються ножовим і 
молотковим барабанами і викидаються з дробильної камери через дефлектор. 

Як і в більшості  сучасних  кормоприготувальних  машин для приводу 
робочих органів в дробарці  використовують електропривід. В дробарці 
встановлено електродвигун  потужністю  30кВт.  При управлінні дробаркою   
передбачається  контроль  струмового  завантаження  електродвигуна  з метою 
регулювання  подачі сировини.  

 
 

КОНТРОЛЬНІ  ПИТАННЯ  
 
1. Які  види кормів  використовуються  для  годівлі тварин  і птахів? 
2. Машини та обладнання для приготування кормів. Принципи подрібнення   
    кормів, що реалізуються в даних машинах. 
3. Будова та принцип роботи дробарки кормів КДУ-2-1. 
4. Електрообладнання  дробарки КДУ-2-1 та принципи керування  
    електроприводом  дробарки.  
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №7. 
 
ТЕМА Ознайомлення з обладнанням  для доїння та первинної обробки 
молока. 
 
МЕТА ЗАНЯТТЯ  Ознайомитися  з  обладнанням  для доїння та первинної 
обробки молока. 
 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ: Доїльний апарат, макет 
доїльного  агрегату.  
 
В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТ 
ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову і принцип  дії доїльних апаратів  та обладнання 
для доїння та первинної обробки молока. 
 
ПОВИНЕН УМІТИ:  читати  технологічні схеми. 
 
 
ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ  РОБОТИ 
 

1. Ознайомитися   з   принципом дії  доїльних апаратів.  
2. Ознайомитися  з  призначенням  та будовою доїльних агрегатів і 

обладнанням  первинної обробки молока.  
3. Ознайомитися  з електрообладнанням та  принципами  керування  

обладнанням  для доїння та первинної обробки молока. 
 

 
 

ТЕОРЕТИЧНІ  ВІДОМОСТІ 
 

Враховуючи фізіологічні особливості тварин було досліджено, що в 
процесі доїння корови,  молоковіддача проходить нерівномірно. Спочатку 
молоковіддача проходить по зростанню, а через 40…45с  досягає 
максимального значення. Потім протягом  3…4хв проходить інтенсивна 
віддача, а подальше молоковіддача різко знижується. 

Із машинних способів доїння в нинішній час використовують  спосіб 
відсмоктування  молока  при допомозі вакууму.  В процесі розвитку вакуумні 
доїльні апарати поділили на двотактні та тритактні. На рисунку 7.1 показано 
роботу двотактного доїльного апарата. Такт смоктання характеризується тим,  
що в підсосковому  та міжстіному просторі доїльного стакана створюється 
вакуум. Такт стискання характеризується тим, що в підсосковому  просторі 
створюється  вакуум,  а в міжстіний простір подається  атмосферне повітря.  
В тритактному варіанті доїльного апарата після попередніх вводиться ще 
такт відпочинку, який характеризується тим, що в підсосковий  та міжстіний 
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простір доїльного стакана подається атмосферне повітря. Тритактні апарати є 
більш безпечні. 

 

 
 
Рисунок 7.1.  Принцип дії двотактного доїльного апарата. 

 
Рисунок  7.2.  Доїльний апарат АДУ: 1-підвісна частина доїльного апарата; 2-
шланг змінного вакууму; 3-кільце; 4-шланг; 5-роз’єм; 6-прокладка; 7-ручка; 
8-трубка; 9-пульсатор АДУ.02.100; 10-пульсатор АДУ.02.200;11-перехідник; 
12-кільце. 

 
На рисунку 7.2  показано доїльний апарат  АДУ.  Основними 

складовими доїльного апарата є доїльні стакани, з’єднувальні шланги, 
колектор (забезпечує збір молока, та розподіл змінного вакууму), пульсатор 
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(створює змінний вакуум). Будова та принцип дії доїльних апаратів інших 
типів мають незначні відмінності. 

В залежності від способу утримання  корів в зимовий і літній періоди, а 
також від прийнятої системи організації машинного доїння застосовують 
різні доїльні установки, які можна розділити на три основних типи: 
стаціонарні для доїння в стійлах (доїльні апарати переміщають від корови до 
корови); стаціонарні для доїння на площадках (корови переміщаються до 
доїльних апаратів); універсальні пересувні для доїння на пасовищах (корови 
переміщаються до доїльних апаратів). 

Доїльний агрегат АДМ8А-1 призначений для машинного доїння корів в 
стійлах,  транспортування видоєного молока в молочне відділення, групового 
обліку видоєного молока від 50 корів, фільтрації, охолодження  і збору  його 
в резервуар для зберігання. Для охолодження і зберігання молока 
рекомендується використовувати в комплекті з агрегатом: резервуари-
охолоджувачі; холодильну установку. Для отримання гарячої води 
рекомендується використовувати електроводонагрівачі ємністю 400л. 

Загальний вигляд доїльного агрегату показано на рисунку 7.3. Доїльний 
агрегат складається з скляного молокопроводу і вакуумпроводу, 
встановлених  над стійлами корівника. Доїльні апарати (рисунок 7.2) 
з’єднуються з молокопроводом  та  вакуумпроводом  при допомозі молочно-
вакуумних кранів. В приміщенні молочної змонтована система первинної 
обробки молока та система промивки агрегату. 

Робота доїльного агрегату складається з наступних етапів: підготовка 
доїльного агрегату до доїння; підготовка вимені корів до доїння і установка 
доїльних апаратів; доїння; замір молока, надоєного від кожної корови (при 
контрольному доїнні); транспортування молока в молочне відділення; замір 
видоєного молока від групи корів; фільтрація молока; охолодження молока; 
подача молока до резервуара для зберігання; промивка і дизинфікування 
доїльного агрегату. 

Підготовка доїльного агрегату до доїння включає в себе переддоїльне 
полоскання та переддоїльну сушку агрегату. Під час переддоїльного 
полоскання відбувається пуск холодної води в бак, регулювання рівня 
рідини, полоскання доїльних апаратів та молокопроводів. Вода при цьому 
проходить по шляху через нижній відсмоктувальний патрубок на доїльні 
апарати через молокопровід і при допомозі молочного насоса і крана 
циркуляційної промивки в каналізацію. Переддоїльна сушка агрегату 
здійснюється через перемикач шляхом введення в молокопровід губки, яка 
забезпечує видалення залишків води. Операції полоскання і сушки 
здійснюються під дією вакууму. 

Підготовка вимені корів до доїння і установка доїльних апаратів 
здійснюється оператором в такій послідовності: доїльні апарати  під’єднують 
до молочно-вакуумних кранів; перевіряють роботу доїльних апаратів; 
проводять підготовку вимені; установлюють доїльний апарат на вим’я 
корови. 
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Рисунок 7.3. Розміщення обладнання доїльного агрегату АДМ-8: 1- 
вакуумпровод;  2-перемикач;  3-молокопровод; 4-пристрій підйому;  5-пробка 
колекторної труби; 6-молочний кран; 7-пристрій промивки ; 8-пристрій      
УЗМ-1; 9-доїльна апаратура; 10-апарат промивки; 11-молокоприймач; 12-
молочний насос;13-молочний фільтр; 14-дозатор; 15-охолоджувач; 16-шафа 
запасних частин; 17-вакуумна установка; 18-електроводонагрівач. 
 

Доїння  корів здійснюється у відповідному режимі роботи доїльного 
агрегату. Доїння побудоване на принципі відсмоктування молока доїльним 
апаратом з цистерни соска корови під дією вакууму (принцип дії двотактного 
доїльного апарата показано на рисунку 7.1), створеного в системі 
трубопроводів вакуумними насосами. Молоко з доїльного апарата 
направляється в пристрій зоотехнічного обліку (при контрольному доїнні) чи 
безпосередньо в молокопровід. По молокопроводу воно транспортується в 
молочне відділення. Необхідне розрідження в системі забезпечується одним 
вакуумним насосом і вакуумним регулятором. Транспортування молока в 
молочне відділення здійснюється за рахунок вакууму по молокопроводам. 
Звідки воно поступає в молочне відділення на дозатори. 

Замір видоєного молока від групи корів виконується в дозаторах за 
допомогою суматора. В середині суматора розташовані  два  лічильника. 
Кожен лічильник фіксує кількість  доз молока від групи корів, закріплених за 
одним оператором. 

З дозаторів молоко поступає в молокозбірник, відділяється від повітря і 
молочним насосом через фільтр перекачується в резервуар охолодник для 
зберігання. При необхідності між  фільтром і резервуаром  установлюють 
проточний охолоджувач. 
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Під час післядоїльної промивки відбувається: полоскання 
молокопроводів і доїльної апаратури; циркуляційна промивка, при якій вода 
з мийними розчинами проходячи молокопроводи і доїльну апаратуру 
повертається в бак автомата промивки; полоскання в кінці циклу промивки з 
пуском  води в каналізацію; просушування з короткочасним включенням 
молочного насоса для видалення залишків води з молокозбірника.  

До основного електрообладнання доїльного агрегату відносять 
електропривід  вакуумнасоса, та молочного насоса. Управління  обладнанням   
з урахуванням етапів роботи доїльного агрегату виконується програмним 
командним пристроєм та блоком керування молочним насосом.  

 
 

КОНТРОЛЬНІ  ПИТАННЯ  
 
1. Технологічні основи доїння корів. 
2. Принцип дії дво- і тритактних доїльних апаратів. 
3. Залежно від чого приймають різні способи доїння корів? 
4. Призначення  доїльного агрегату АДМ-8А-1 та етапи його роботи. 
 5. Електрообладнання  доїльного агрегату АДМ-8А-1 та принципи його 
керування. 
  

 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №8. 
 
ТЕМА Ознайомлення  з  технологiчними  лiнiями  для  отримання  бiопалива 
з  продукцiї  та вiдходiв  сiльськогосподарського  виробництва. 
 
МЕТА ЗАНЯТТЯ  Ознайомитися  з  технологiчними  лiнiями  для  
отримання бiопалива з  продукцiї  та вiдходiв  сiльськогосподарського  
виробництва. 
  
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ:  
 
В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТ 
ПОВИНЕН ЗНАТИ:  будову і принцип дії установок для отримання 
біопалива.   
 
ПОВИНЕН УМІТИ:  читати  технологічні схеми. 
ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ  РОБОТИ 
 

1. Ознайомитися   з   технологічними основами  отримання  біогазу.  
2. Ознайомитися   з   технологічним  обладнанням   отримання  бiопалива 

з  продукцiї  та вiдходiв  сiльськогосподарського  виробництва. 
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ТЕОРЕТИЧНІ  ВІДОМОСТІ 
 
Використання біогазу є одним із шляхів часткової заміни традиційних 

видів палива в сільській місцевості. До того ж біогазові технології переробки 
органічних відходів дозволяють одночасно вирішити чотири проблеми: 
екологічну – ліквідація відходів виробництва, енергетичну – отримання 
палива та енергії, агрохімічну – отримання екологічно чистих добрив і 
продуктів, підвищення родючості грунтів та соціальну – покращення умов 
праці і побуту населення. 

Для виробництва біогазу придатними є різноманітні відходи 
агропромислового комплексу: гній, відходи тваринного та рослинного 
походження, побутові відходи. У сільськогосподарських та побутових 
відходах при певних умовах виникають біохімічні процеси, внаслідок яких з 
відходів одержують не лише біогаз, але й концентровані органічні добрива, 
які є цінним продуктом для застосування в сучасних технологіях 
вирощування сільськогосподарських культур. 

Біогаз – це суміш метану і вуглекислого газу, що утворюється в процесі 
анаеробного зброджування в спеціальних реакторах – метантенках, 
влаштованих і керованих так, щоб забезпечити максимальне виділення 
метану.  Енергія, що отримується при спалюванні біогазу, може досягати від 
60 % до 90 % тієї, яку містить початковий субстрат.  

Залишок, що утворюється в процесі отримання біогазу, містить значну 
кількість поживних речовин і може бути використаний як добриво. Склад 
залишку, отриманого при анаеробній переробці відходів, залежить від 
хімічного складу початкової сировини, що завантажується в реактор. В 
умовах, сприятливих для анаеробного зброджування, зазвичай розкладається 
близько 70 % органічних речовин, а 30 % міститься в залишку. 

В Україні використовуються промислові установки КОБОС – 1                 
(рисунок 8)  для переробки  28,3 т  біомаси на добу. Установка складається з 
двох реакторів  об’ємом по 125 м3; вихід біогазу з 1 м3 об’єму реактора 
1,29 м3; вихід газу за добу 162 м3.; температура бродіння 40 oC; час обертання 
біомаси 5 діб. 

Технологічний  процес  отримання біогазу відбувається таким чином. 
Гній з тваринницьких приміщень 1 збирається в колектор 3, звідти  насосом  
4 подається  підігрівник-витримувач 5 для нагрівання до температури 
бродіння.  Витриманий гній гвинтовим насосом-дозатором 12 подається на 
реактори 13,  де відбувається анаеробне бродіння, в результаті чого 
виділяється біогаз.  

Газ з реакторів подається в газгольдер 15для очищення, після чого через 
зворотний клапан та гідрозатвор  подається для використання на 
тваринницькому комплексі,  як паливо в котлі 16 чи компресором 14 
подається на інші потреби.  

Суха фракція, що отримана  після розподілу на дуговому ситі 7,   
направляються  транспортером 10 на тракторний причеп 11, а рідка фракція 
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направляється в гноєсховище  9 . Обидві фракції можуть використовуватися 
як органічні добрива. 

 

 
 

Рисунок 8. Технологічна блок-схема біогазової установки Кобос-1:  1 – 
ферма;  2 – помпа для рідкого жому;  3 – коллектор; 4 – насос; 5 – 
підігрівник-витримувач; 6 – помпи для рідкого гною; 7 – дугове сито; 8 – 
прес-фільтр; 9 – гноєсховище; 10 – транспортер; 11 – тракторний причеп; 12 
– гвинтовий насос; 13 – реактор-метатенкт; 14 – компресор; 15 – газгольдер; 
16 – котел; 17 – добрива для використання. 

 
 
   Для використання анаеробно виробленого біогазу існує цілий ряд 

технічних рішень: безпосереднє виробництво теплової енергії; комбіноване 
виробництво теплової та електричної енергії;  як пальне для двигунів 
внутрішнього згорання. 
 

 
 

КОНТРОЛЬНІ  ПИТАННЯ  
 
1. Яка доцільність використання  біогазових установок? 
2. Основні технологічні операції  отримання біогазу. 
3.  Будова та принцип роботи  біогазової  установки Кобос-1. 
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