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РЕФЕРАТ 

 

Дипломний проект складається з пояснювальної записки, яка виконана на 76 

сторінках та 6 аркушів креслярських робіт. Пояснювальна записка містить 6 розділів 

та 30 літературних джерел. 

Мета проекту – удосконалення технологічної лінії приготування концентрова-

них кормів для ферми великої рогатої худоби господарства. 

У першому розділі пояснювальної записки приводиться аналіз виробничої ді-

яльності господарства. 

 В другому розділі удосконалено механізовану технологічну лінію приготуван-

ня концентрованих кормів для ферми ВРХ. Отримано їх продуктивність і складено 

три можливих варіанта комплекту машин та обладнання. 

 У третьому розділі розроблено молоткову кормодробарку, описано основні 

вузли і принцип роботи, подано кінематичні, технологічні розрахунки та розрахунки 

основних деталей на міцність. 

 У четвертому розділі проекту прийнята форма організації ТО, визначені об-

сяги робіт по ТО, кількість виконавців цих робіт. 

Питання охорони праці розкриті в п'ятому розділі проекту, подано заходи що-

до забезпечення безпечних умов праці та інженерні розрахунки. 

 У  шостому розділі проведено розрахунок питомих приведених витрат для 

трьох варіантів комплектів машин і обладнання ліній приготування концентрованих 

кормів і отримано оптимальний їх склад. 
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ВСТУП 

 

Якісне згодовування кормів є необхідним, але недостатнім для отримання ма-

ксимальної частини потенційної продуктивності тварин.  

Тільки 60...65% кормів перетворюється в продукцію (молоко, м’ясо), а 

30…35% отриманого тваринами корму проходять “транзитом” через їх шлунок. 

Підвищити ефективність використання кормів можна не тільки якістю приготування 

одного їх виду (наприклад, подрібнення і запарювання соломи), але в більшій мірі 

складанням раціональних кормових сумішей для кожного виду, статі, віку і фізично-

го стану тварин. 

Кормові суміші дозволяють значно розширити використання рослинних від-

ходів, повніше збалансовувати раціони. Кормові суміші краще з’їдаються тварина-

ми. В результаті їх продуктивність підвищується на 7…10%.  При цьому витрати 

кормів на отримання одиниці продукції знижуються на 15…20%. 

Сучасні кормоцехи тваринницьких ферм та комплексів відрізняються високим 

рівнем механізації технологічних процесів, що дозволяє забезпечити високу продук-

тивність праці та покращити умови праці обслуговуючого персоналу, а отже знизи-

ти собівартість продукції.  

Задача механізації технологічних процесів приготування кормів - покращення 

якості кормових сумішей та зниження витрат праці на одиницю продукції кормо-

приготування.  

 

  

 



 

       43ТСД.068.000000ПЗ 9 

1 АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСТВА 

 

1.1 Місце розташування та землекористування господарства 

 

Центральна садиба приватного сільськогосподарського підприємства «Но-

вогригорівське» розташована в селі Новогригорівка. У селі розміщені: школа, 

будинок культури, дитячий сад, поштове відділення, пекарня, маслоробня, крам-

ниця. Відстань від центральної садиби до районного центра м. Генічеськ складає 

43 км, до обласного центру м. Херсон – 235 км.  

Кліматичні умови цієї зони характеризуються зниженою кількістю опадів, 

нерівномірним випаданням їх по періодам року, високим температурним режи-

мам, низькою відносною вологістю повітря, особливо в найбільш критичні пері-

оди росту і розвитку рослин. 

Суми температури вище 100 тут досягають 32500. Гідротермічний коефіці-

єнт дорівнює 0,7…0,8. 

Найбільш холодними місяцями є січень та лютий, а найбільш теплими – 

липень та серпень. Абсолютний річний максимум температур повітря припадає 

на липень місяць + 380С, а абсолютний мінімум на січень місяць – 150С. 

Тривалість безморозного періоду складає 165 днів. Середня тривалість ве-

гетаційного періоду, коли середньодобова температура повітря перевищує +50 С 

сягає 215 днів. 

Середньорічна кількість опадів складає 412 мм, що дорівнює 4120 т води 

на гектар. Найбільша кількість опадів випадає в червні-липні, найменше – в квіт-

ні. 

В таблиці 1.1 наведена структура землекористування господарства [1]. 

 

 

 

 

 



 

       43ТСД.068.000000ПЗ 

1

0 

Таблиця 1.1 – Структура земельного фонду 

Найменування угідь Площа, га Структура, проц. 

Загальна земельна площа 3250 100 

Всього сільськогосподарських угідь 

в т.ч. рілля 

         сади 

         пасовища 

3206 

2825 

270 

55 

96 

66 

22 

4 

Площа багаторічних насаджень 26 2 

Орендовані землі  30 2 

 

З даних таблиці 1.1 видно, що найбільшу питому вагу в структурі землеко-

ристування господарства займає площа ріллі (66%) та площа, зайнята садами 

(22%). 

 

1.2 Динаміка виробництва продукції рослинництва 

 

Одним з найважливіших показників, що характеризують рівень виробниц-

тва продукції рослинництва є урожайність сільськогосподарських культур (таб-

лиця 1.2) [1]. 

Таблиця 1.2 – Динаміка урожайності основних сільськогосподарських  

                        культур 

В центнерах на гектар 

Найменування с.-г. культури 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Всього зернових 

в т.ч. озима пшениця 

         ячмінь 

38,1 

38,8 

37,2 

32,2 

33,3 

30,3 

40,8 

42,8 

34,6 

Соняшник 16,3 22,2 24,6 

Кормові коренеплоди 580 281,9 310 

Багаторічні трави на зелений корм 208 322 330 
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Виходячи з даних таблиці 1.2 можна зробити висновок, що за 2018 рік були 

досягнуті достатньо високі врожаї озимої пшениці, а саме 42,8 ц/га, що на 10,3% 

вище порівняно з 2016 роком. Також у 2018 році збільшилась урожайність порів-

няно з 2016 роком по соняшнику – на 14,1%, багаторічним травам на зелений 

корм на 58,6%. Однак, різко знизилась врожайність кормових коренеплодів – на 

56,4%. 

 

1.3 Аналіз виробництва продукції тваринництва 

 

Одними з основних показників, що характеризують стан галузі тваринниц-

тва є продуктивність тварин, динаміка поголів’я, витрати кормів на одиницю 

продукції. В господарстві є ферма ВРХ та свиноферма. Динаміка зміни поголів’я 

тварин за останні три роки представлена в таблиці 1.4 [1]. 

Таблиця 1.4 – Динаміка поголів’я тварин на фермах господарства 

В головах 

Вид тварин 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

ВРХ 580 592 603 

Свині 856 898 934 

 

Проаналізувавши дані таблиці 1.4 можна зробити висновок, що поголів’я 

ВРХ зменшується, а свиней у 2018 році збільшилось порівняно з 2016 роком. 

Рівень продуктивності тварин представлений в таблиці 1.5 [1]. 

Таблиця 1.5 – Аналіз рівня продуктивності тварин  

Найменування показника 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Середньорічний удій, кг/гол. 3852 3624 3742 

Приріст свиней, г/добу 385 410 455 
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Так, з даних таблиці 1.5 видно, що за останні три роки середньорічний удій 

коливається по роках, а середньодобовий приріст свиней збільшується.  

Рівень витрат кормів на виробництво одиниці продукції представлено в 

таблиці 1.6 [1]. 

Таблиця 1.6 – Рівень витрат кормів на виробництво одиниці продукції 

В т корм.од. на 1т 

Вид продукції 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Молоко 1,65 1,74 1,88 

Приріст свиней 10,0 11,3 11,6 

 

Аналіз даних таблиці 1.6 показав, що на прирості свиней і виробництві мо-

лока спостерігається перевитрачання кормів при недостатньо високій продукти-

вності. Це зумовлено неякісною заготівлею, зберіганням кормових матеріалів та 

незбалансованістю раціонів і відсутністю кваліфікованого обслуговуючого пер-

соналу. 

Рівень механізації технологічних процесів у тваринництві представлено у 

таблиці 1.7 [1]. 

Таблиця 1.7 – Рівень механізації технологічних процесів у тваринництві 

В відсотках 

Найменування процесів 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Напування 100 100 100 

Кормоприготування 72 70 69 

Роздача кормів 87 85 82 

Видалення гною 90 90 90 

 

Проаналізувавши дані таблиці 1.7 можна зробити висновок, що процеси 

напування тварин повністю механізовані, а технологічні процеси кормоприготу-

вання, роздавання кормів та видалення гною механізовані відповідно на 69%, 

82% та 90%. Рівень механізації виробничих процесів за аналізований період зни-
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жується, що пов’язано із виходом техніки із ладу і фінансовими проблемами при 

її ремонті або заміні. Вся техніка, яка працює на фермах, фактично відпрацювала 

свій термін експлуатації. Працюючі машини використовуються розрізнено, а не в 

складі механізованих технологічних ліній. 

На собівартість виробництва молока і свинини впливають вартість кормів, 

витрати на заробітну плату, вартість послуг автотранспорту та тракторів, елект-

ропотреб, ПММ тощо. Собівартість та структура виробництва однієї тонни мо-

лока і свинини представлені в таблицях 1.8 та 1.9 [1]. 

Таблиця 1.8 – Собівартість 1 т тваринницької продукції  

Вид продукції 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Молоко, грн./т 4595 4620 4950 

Свинина, грн./т 56340 57780 61120 

 

У зв’язку із економічною кризою в країні собівартість виробництва основ-

них видів тваринницької продукції з року в рік зростає. 

Таблиця 1.9 – Структура собівартості виробництва 1 т молока 

В відсотках 

Стаття витрат 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Корми 38 40 42 

Заробітна плата 18 21 18 

Енергоносії 16 16 17 

Поточний ремонт 13 8 8 

Амортизація  15 15 15 

Всього 100 100 100 

 

З даних таблиці 1.9 видно, що найбільшу вагу в структурі витрат на одну 

тонну молока припадає на корма та заробітну платню, відповідно 42% та 18%. 

Витрати праці на одиницю продукції галузі тваринництва за три останні 

роки приводяться в таблиці 1.10 [1]. 
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Таблиця 1.10 – Витрати праці на виробництво 1 тонни продукції     

Найменування продукції 
Витрати праці, люд.-год. 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Молоко 185 191 195 

 

Витрати праці в господарстві на виробництво однієї тони продукції високі. 

Це можна пояснити тим, що з року в рік збільшується питома вага технологічних 

операцій, які виконуються в ручну. 

 

1.4 Висновки по розділу 

 

На підставі проведеного аналізу виробничої діяльності господарства  

можна зробити наступні висновки: 

- невисока продуктивність тварин; 

- корми тваринам згодовуються не підготовленими в повній мірі; 

- рівень механізації основних технологічних процесів на фермах низький і 

має тенденцію до подальшого зниження. 

 

Для усунення відмічених недоліків необхідно:  

- збільшити виробництво кормів в господарстві за рахунок збільшення по-

сівних площ під кормові культури, підвищення врожайності кормових культур, 

впровадження новітніх технологій та застосування високоврожайних сортів; 

- підвищити продуктивність тварин за рахунок розробки і впровадження 

збалансованих раціонів для всіх статевовікових груп тварин, якісної переробки і 

підготовки кормів перед згодовуванням; 

- своєчасно згідно з розпорядком дня доставляти на ферму і роздавати тва-

ринам всі види кормів по раціону; 
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- підвищити рівень механізації основних технологічних процесів обслуго-

вування тварин і кормоприготування за рахунок удосконалення механізованих 

ліній і заміни несправного обладнання на нове; 

- оптимізувати склад основних механізованих технологічних ліній по еко-

номічному критерію для зниження витрат на отримання тваринницької продук-

ції. 
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ВИСНОВКИ 

 

В першому розділі проекту проведено аналіз виробничої діяльності госпо-

дарства за три останні роки, виявлені недоліки в організації виробництва проду-

кції тваринництва і намічені шляхи їх усунення.  

В другому розділі проекту удосконалено механізовану технологічну лінію 

приготування концентрованих кормів кормоцеху ферми. Визначено її продукти-

вність і отримано три можливі варіанти ліній з кількістю машин. 

В третьому розділі проекту проведено аналіз існуючих дробарок і запропо-

новано розробку молоткової кормодробарки. Зроблено її технологічний, кінема-

тичний розрахунки і розрахунок основних деталей на міцність.    

В четвертому розділі проекту прийнята форма організації ТО, визначені 

обсяги робіт по ТО, кількість виконавців цих робіт. 

В п'ятому розділі проекту викриті недоліки в організації охорони праці та 

довкілля на фермі, розроблено заходи по покращенню умов праці і техніки без-

пеки.  

В шостому розділі проекту наведено розрахунок приведених витрат кожної 

машини трьох можливих варіантів лінії концентрованих кормів. Визначено оп-

тимальний склад обладнання ліній по питомим приведеним витратам. 
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