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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 . 

ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ 

Вкажіть призначення двигунів внутрішнього згорання та поясніть на яких 
принципах побудована їх робота 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Згідно  з рисунком 1  опишіть робочий цикл бензинового чотиритактного 
двигуна внутрішнього згорання  та вкажіть відмінності  у роботі дизеля. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

               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. 

Назвіть основні складові двигунів внутрішнього згорання. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Дата ________________   Оцінка  _____________  Викладач  ________________ 
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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. 
 
 
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 . 
 

ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ  
 

Вкажіть типові системи електрообладнання автомобілів,  тракторів, 
комбайнів їх призначенням.   
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Вкажіть основні принципи  побудови схем  автотракторного 
електрообладнання . 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Назвіть  складові  заданої  викладачем системи  посилаючись на рисунок 2, 
охарактеризуйте їх. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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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. 

 
 
 
Дата ________________   Оцінка  _____________  Викладач  ________________ 

 
 
 
 

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 
ПОВИНЕН ЗНАТИ: принципи побудови систем активного вентилювання 
зерна.  
 
ПОВИНЕН УМІТИ:  читати  технологічні схеми  систем активного 
вентилювання зерна.  
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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. 

 
ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ  

 
Охарактеризуйте доцільність  активного вентилювання зерна при його 
тривалому зберіганні.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Вкажіть будову та принцип роботи бункера активного вентилювання зерна 
(згідно з рисунком 3). 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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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.  
 
 
Яке електрообладнання використовується в бункерах активного 
вентилювання зерна? Вкажіть принципи, що використовуються для 
керування ним.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Дата ________________   Оцінка  _____________  Викладач  ________________ 
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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. 
 

ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ  
 

Вкажіть умови ефективного зберігання овочів і плодів. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Вкажіть складові та призначення обладнання овочесховищ посилаючись на 
рисунок 4. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
Яке електрообладнання використовується в овочесховищах? Вкажіть 
принципи, що використовуються для керування ним.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Дата ________________   Оцінка  _____________  Викладач  ________________ 

 
 
 

      2             3                                                                      4  

  1 

   5 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
   6 

   8 

ВМ 

 М1 

  М2 
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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. 
 
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. 
 

 
ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ  

 
Охарактеризуйте поняття мікроклімату тваринницьких та птахівничих 
приміщень, його вплив. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Вкажіть складові та призначення обладнання для створення мікроклімату в 
тваринницьких та птахівничих приміщеннях.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Вкажіть призначення, будову та принцип роботи електрокалориферів 
посилаючись на рисунок 5.2.  

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

ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ  
 
Які корми використовуються для годівлі тварин та принципи їх 
приготування? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Вкажіть призначення, будову та принцип роботи дробарки КДУ-2-1.   
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 

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 
 
 
Дата ________________   Оцінка  _____________  Викладач  ________________ 
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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. 
 

ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ  
 
На яких принципах побудовано машинний спосіб доїння корів? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Вкажіть будову та принцип роботи  доїльних апаратів посилаючись на 
рисунок 7.1.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
Рисунок 7.1.  Принцип дії двотактного доїльного апарата. 
 
Вкажіть призначення, складові та принцип роботи  доїльного агрегату      
АДМ-8 посилаючись  на рисунок 7.3.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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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. 
 
 
Яке електрообладнання використовується в доїльному агрегаті АДМ-8 та 
принципи його керування.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Дата ________________   Оцінка  _____________  Викладач  ________________ 
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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. 
 

ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ  
 
Яка доцільність використання  біогазових установок? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Вкажіть призначення, будову та принцип роботи біогазової  установки 
Кобос-1.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

 
 

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. 

 
 
 
Дата ________________   Оцінка  _____________  Викладач  ________________ 

 
 
 
 



 22 

ЛІТЕРАТУРА 
 

1 Автоматизація     технологічних   процесів    і  системи автоматичного 
керування:  Навчальний посібник/ Барало О.В. та  ін.. – К.: Аграрна освіта, 
2010р. 

2 Бєлянчиков М.М. Механізація тваринництва. Посібник для с.г. технікумів.- 
К.: Вища школа, 1980. 

3 Бойко М.Ф. Трактори та автомобілі. Ч. 1. Автотракторні двигуни.: Навч. 
посіб. – К.: Вища школа, 2000. 

4 Бойко М.Ф. Трактори та автомобілі. Ч. 2.Електрообладнання: Навч. посіб. 
– К.: Вища освіта, 2001. 

5 Марченко О.С,.    Механізація    та    автоматизація   у   тваринництві та 
птахівництві.– К.: Урожай, 1995. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

ЗМІСТ 
 

Практичне заняття № 1 
Вивчення будови та роботи дизельних і бензинових двигунів................……...3 
Практичне заняття № 2 
Вивчення розмiщення вузлiв i приладiв електричного обладнання  на 
мобiльних машинах. Читаня  схем ектричного обладнання  мобiльних 
машин.………………………………………………….....……………………….5 
Практичне заняття № 3 
Ознайомлення з машинами i обладнанням  зерносховищ.  Контроль  за 
якiстю насiння пiд час зберirання …………………...….……………….............8 
Практичне заняття № 4 
Ознайомлення  з машинами  i обладнанням  для зберiгання   овочів  i плодів 
…………………………………………………….………………………………11 
Практичне заняття № 5 
Ознайомлення з обладнанням для створення мiкроклiмату 
……………………………………………………….……………………………13 
Практичне заняття № 6 
Вивчення будови та принцип дiї  машин для кормоприготувальних цехiв 
……...……………………………………………………………………………..15 
Практичне заняття № 7 
Ознайомлення  з обладнанням  для доїння та первинної обробки молока 
………………….…………………………………………………………………17 
Практичне заняття № 8 
Ознайомлення з технологiчними  лiнiями для отримання бiопалива з 
продукцiї та вiдходiв сiльськогосподарського виробництва 
…………………………………………………………………………………….20 
Література………………………………………………………………………..22 


	ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1.
	ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2.
	ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3.
	ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4.
	ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №5.
	ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №6.
	ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №7.
	ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №8.
	Вивчення розмiщення вузлiв i приладiв електричного обладнання  на мобiльних машинах. Читаня  схем ектричного обладнання  мобiльних машин.………………………………………………….....……………………….5


