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7.7. КОМПЛЕКС МАШИН ДЛЯ ТВАРИННИЦЬКИХ ФЕРМ 
 Механізація заготівлі й приготування кормів 

 Механізація ферм ВРХ 

 Механізація свиноферм 

 Механізація вівцеферм 

 Механізація птахоферм 

Механізація виробничих процесів у тваринництві передбачає підвищення 

продуктивності та якості праці, інтенсифікацію галузі, підвищення культури і 

привабливості праці тваринників за рахунок впровадження машин, механізмів, 

обладнання тощо. Механізація виробничих процесів у тваринництві базується на 

використанні системи машин для комплексної механізації найбільш трудомістких 

процесів  виробництва. 

До системи машин для тваринництва входять технічні засоби, призначені для 

механізації виробничих процесів, пов’язаних з наступним: заготівлею, 

приготуванням, роздачею кормів; доїнням корів і овець та первинною переробкою 

молока, водозабезпеченням ферм, видаленням гною з приміщень і територій ферм, 

стрижкою овець, збором яєць та їх первинною обробкою тощо. 

У даний час розроблені комплекси машин для механізації ферм великої 

рогатої худоби, свиней, овець, сільськогосподарських птахів тощо.  

Як будівництво тваринницьких ферм, так і розробка машин і механізмів для 

тваринництва мають базуватися на дотримані стандартів. Стандарт передбачає не 

тільки рівень розвитку науки, практики і техніки сьогодення, але враховує і 

перспективи їх розвитку. 

Наприклад, електрифікація тваринництва є одним із важливих заходів 

удосконалення технології виробництва, підвищення продуктивності праці 

тваринників і перетворення їх праці у різновидність індустріальної. 

Електроенергію використовують для оптимального освітлення і обігріву 
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приміщень, для опромінення та іонізації повітря, для роботи двигунів та інших 

машин, для створення системи регульованого мікроклімату тощо. 

У тваринництві широко використовуються трактори, автомашини, самохідні 

шасі та різноманітні стаціонарні агрегати, пристрої. 

Механізація технологічних процесів заготівлі й приготування кормів. Для 

збирання трав і силосних культур з одночасним їх подрібненням і завантаженням 

на транспортні засоби  застосовується комплекс машин для підготовки рослинної 

маси при приготуванні силосу, сінажу, сіна і вітамінізованних кормів у вигляді 

гранул і брикетів (у залежності від природно-кліматичних, господарських умов і 

виду корму) наступні машини: 

- косарки КПС-5Г, Е-301, КПРН-3 та інші; 

- комбайнові косарки КРН-2,1 М, СКП-10, КМБ-6, КТП-6, КДП-6, КС-2,1,    

КНФ-1,6 та інші; 

- граблі ГВК-6, ГВР-6, ГП”-14А; 

- автомобілі-самоскиди ГАЗ-СаЗ-53Б, ЗИЛ-ММЗ-554 та інші; 

- причіпи ПСЕ-12,5 та інші; 

- трактор К-701 з бульдозером Д-606 та завантажувачем-подрібнювачем ПСК-5 

та інші. 

При заготівлі, зберіганні, завантаженні сінажу в башти й вивантаження з них 

використовують: причіпи ПСЕ-12,5, транспортер завантажувач сховищ ЗБ-50, 

розподілювач маси в сховищі РМБ-9,15, розвантажувач сховища РБВ-6, 

транспортер кормів ступінчастий ТКС-6 тощо. При закладці сінажу в траншеї 

використовують причіп ПСЕ-12,5, трактор К-701 з бульдозером Д-606 і 

завантажувачем кормів ПСК-5 тощо. 

За умови заготівлі пресованого сіна з вкладанням тюків у сховища-піднавіси 

використовують прес-підбирач ПС-1,6, підбирач тюків МТ-1, причіп двовісний 

2ПТС-4, транспортер для тюків ТТ-4, вентиляційний пристрій для досушування 

сіна УВС-16 тощо. 
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Для заготівлі пресованого сіна при складанні його в скирди використовують 

прес-підбирач ПС-1,6, підбирач тюків ГУТ-2,5А, транспортувач штабеля ТШН-

2,5А, завантажувач фронтальний ПФ-0,5 тощо. 

Для заготівлі пресованого сіна у великих рулонах використовують прес-

підбирач ПРП-1,6, пристрій ППУ-0,5 для завантаження рулонів, копицевіз      

КУП-10, двовісний причіп 2ПТС-4, дробилку-подрібнювач ИРТ-165 тощо. 

При заготівлі розсипного сіна, що зберігається в скирдах, використовують 

підбирач-скирдоскладач СПТ-60, скирдовіз СП-60, навантажувач фронтальний 

ПФ-0,5 тощо. 

За умови заготівлі розсипного сіна  із застосуванням копнителів  

використовують підбирач-копнитель ПК-1,6А, копновіз КУН-10, завантажувач 

ПФ-0,5 тощо. Для заготівлі грубостеблових кормів у напівпустельних і пустельних 

зонах використовують косарку з порційним скиданням маси КПП-2, дробилку-

подрібнювач-підбирач ДИП-2, причіп 2-ПТС-4,0 тощо. 

Для приготування гранульованих і брикетованих кормів використовують 

агрегат для приготування трав’яного борошна АВМ-1,5 або АВМ-0,65Р, 

обладнання для гранулювання  ОГМ-1,5 або ОГМ-0,8А, обладнання для 

брикетування кормів ОПК-2, обладнання для накопичення гранул ОНК-1,5 або 

ОНК-1,5. 

При подрібненні кормів безпосередньо на фермах застосовують подрібнювач 

сухих грубих кормів ИРТ-165, подрібнювач соломи підвищеної вологості        

ИГК-30Б, лінію ЛИС-3, що складається із завантажувача грубих кормів та 

подрібнювача-змішувача ИСК-3 та транспортерів. 

Подрібнення зернофуражу здійснюють з використанням спеціальних 

дробилок КДУ-2 “Україна”, ДБ-5, ДКИ-5 та інших. 

Приготування кормів для різних видів сільськогосподарських тварин 

здійснюють у кормових цехах (кухнях), де залежно від прийнятої технології 

використовуються різні агрегати, машини та обладнання. Так, для кормоцехів на 

фермах великої рогатої худоби є комплектне обладнання КОРК-15 для 
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приготування вологих розсипних кормосумішей з сінажу, силосу, сіна, соломи, 

коренебульбоплодів, концентратів з добавками меляси, карбаміду тощо. 

Приготування комбікормів безпосередньо на фермах здійснюється з 

використанням агрегатів ОКЦ-15, ОКЦ-30, ОЦК-4, ОЦК-8. 

Для виробництва і зберігання вітамінізованих кормів використовують 

агрегати АВМ-0,65Р, ОГМ-0,8А та ін. різної продуктивності. 

Комплекс машин для механізації ферм великої рогатої худоби. При 

утримуванні телят різного віку застосовують наступне технологічне обладнання: 

1. для утримування й годівлі телят віком до 20 днів ОСТ-50, КИТ-00, КПГ-10, 

ОСК-25А та інше; 

2. для напування тварин поїлки АП-1А (пластмасові), ПА-1А та КГП 10.31.10 

(чавунні), їх встановлюють одну на дві корови за умови прив’язного 

утримування і одну на клітку молодняку; 

3. автопоїлки групові з електропідігрівом води до 4-8?С АГК-4А. За умови 

безприв’язного утримування тварин їх можна встановлювати на відкритих 

майданчиках; 

4. автопоїлки групові АГК-12, що розраховані на обслуговування до 200 

тварин за умови безприв’язного утримування на відкритих майданчиках, 

взимку вони забезпечуються проточною водою, щоб уникнути її замерзання; 

5. поїлки пересувні ВУК, ПАП-10А використовуються в літніх таборах і на 

пасовищі; 

6. пристрій УВТ-20А використовують для напування телят молочного періоду 

молоком та його замінниками; 

7. пристрій автоматизований УВТ-6 для приготування замінників молока  із 

сухого порошку і одночасного напування телят, має 6 соскових поїлок; 

8. агрегат АЗМ-0,8 для приготування рідких сумішей для телят, до складу 

якого входять змішувач-запарник, шнек з бункером, насос-емульгатор, бак 

для жиру. 
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На відгодівельних фермах для приготування і роздачі замінника молока 

промислового виготовлення використовують  комплект автоматизованого 

обладнання УПР-Ф-720. 

Роздача грубих, соковитих та інших видів кормів, а також повнораціонних 

сумішей здійснюється стаціонарними роздавачами ТВК-80А, ТВК-80Б, РК-50, 

ТРЛ-100 та мобільними – ОСТ-50, КИТ-00, КГП-10, ОСК-25А. 

Для доїння корів за умови прив’язного утримування в стійлах 

використовують доїльні агрегати зі збором молока в переносні відра (АД-100А, 

ДАС-2Б) та у молокопровід (АДМ-8А), а при безприв’язному утримуванні – 

автоматизовані доїльні установки типу “ялинка” й “тандем” (УДА-8, УДА-16), для 

доїння на пасовищах використовують універсальну доїльну станцію (УДС-3А). 

При первинній обробці, переробці й зберігання молока застосовують 

наступне обладнання: 

-   охолоджувач молока АДМ-13.000 та очищувач-охолоджувач ОМ-1; 

- автоматизовані пластинчасті охолоджувальні пристрої ООТ-М та ООУ-М; 

- автоматизовані пластинчасті пастеризаційно-охолоджувальні установки різної 

потужності ОПФ-1, ОПУ-3М, ОПУ-5М та ОПН-5; 

- ванни тривалої пастеризації ВДП-300, Г6-ОПА-600 та Г6-ОПБ-1000 (їх 

використовують також для приготування кефіру); 

- молочні сепаратори СОМ-3-1000М, СМПФ-2000, ОСП-3М; 

- резервуари-охолоджувачі молока РПО-1,6 та РПО-2,5; 

- резервуари для збереження молока при температурі 4-6?С В2-ОМВ-2,5, В2-

ОМВ-6,3, В2-ОМГ-4,0, В2-ОМГ-6,3, В2-ОМГ-10. 

Видалення гною з приміщень для утримування великої рогатої худоби 

здійснюють механічним (ТСЕ-2,0Б,  ТСН-160) і гідравлічним (УТН-10) 

способами. Використовують також скреперні установки зворотно-поступального 

руху УС-15, УС-250. Завантаження гною з гнойосховища і збирачів здійснюють з 

використанням спеціального обладнання (УВН-800, ПОУ-40, НПК-30 та НЖН-

200). 
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Механізми для свиноферм. Для свиноферм різних проектів і потужностей 

використовують наступне обладнання: 

- механізовані двоярусні батареї-клітки БКП-2, що призначаються для 

дорощування поросят віком від 30 до 110 днів; 

- блоки станків для промислових комплексів для вирощування і відгодівлі 

свиней ОСК-54.01.000  (для поросят) і ОСК-54.02.000 (для свиней на 

відгодівлі); 

- блоки станків для утримування кнурів ОСК-54.03.000; 

При утримуванні маток і відгодівельного поголів’я використовують таке 

обладнання: ОСМ-1, ОСМ-60, ОСХ-144.01.000,  ОСХ-264.01.000, ОСС-400.01.000,  

ОСС-2400.01.000. 

Для напування дорослих свиней використовують одночашкові поїлки ПСС-1 

та соскові  ПБС-1, а для поросят  ПБП-2. Всі поїлки використовують при 

індивідуальному та груповому утриманні з розрахунку одна поїлка на 25-30 

дорослих свиней і 10-13 поросят. 

У залежності від прийнятої технології годівлі свиней корм роздають 

автоматичними роздавачами  сухих кормів, наприклад, такими: стаціонарні КСП-

108.46.16, ТШ-2000, КШ-0,5, РКА-1000, РКА-2000 або мобільні кормороздавачі-

змішувачі КС-1,5, РС-5А, КСП-0,8, ЕЄС 1,7, КУТ-3А. 

Гній з приміщень для свиноферм видаляють гідравлічним способом з каналів, 

що перекриті гратами або з допомогою гнойоприбираючих транспортерів ТС-1,     

УС-12, УСП-12. 

Механізми для вівцеферм.  Для механізації технологічних процесів на 

вівцефермах використовують наступне обладнання: 

- комплекс уніфікованого обладнання на 5 та 10 тис. вівцематок КУО-5/10, що 

призначене для комплексної механізації водонапування, роздачі кормів, 

обігріву новонароджених ягнят, прибирання гною і утримування тварин з 

використанням огорож; 
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- кліткові батареї для ягнят БКЯ-500, що призначені для вирощування ремонтних 

ягнят від 2-3 до 45-60-денного віку з використанням замінників молока овець і 

повнораціонних кормосумішей; 

- комплекс обладнання для вирощування ягнят УВЯ-500, що призначений для 

цехів вирощування і дорощування ягнят на замінниках молока овець з 

утримуванням у групових клітках на вівцефермах і комплексах з поголів’ям 

2,5-5 тисяч вівцематок; 

- комплекс водонапувального обладнання з електричним підігрівом води КВО-

8А стаціонарного типу, що призначений для цілодобового безперервного 

напування овець підігрітою водою на відгодівельних фермах і комплексах з 

поголів’ям до 30 тисяч овець і на маточних фермах з поголів’ям до 6 тисяч, 

складається з насосної станції, автонапувалок ПКО-2, ПКО-4 і системи 

трубопроводів; 

- комплекс машин і обладнання стригального цеху ВСЦ-24/200, що призначений 

для комплексної механізації процесів стрижки овець і первинної обробки 

вовни. 

Механізми для птахоферм. Для механізації птахоферм при утримуванні 

птахів у батареях-клітках використовують батареї БКМ-3, БКМ-3Б, КБР-2, КБУ-3, 

БКН-3. 

Для транспортування і обробки яєць використовують яйцемийну установку 

ЯМУ, лінії обробки яєць  ЛОЯ-7,2 або ЛОЯ-4. 

За умови утримування птахів на підлозі застосовують бункерні самогодівниці 

АСК, БСУ-0,5, СБГ-0,3 або жолобкові К-5А, автопоїлки АП-2 та АКП-1,5. 

Екстрименти птахів прибирають за допомогою канатно-скреперної установки 

МПС-2М. 

При використанні машин і механізмів у тваринництві необхідно 

дотримуватися техніки безпеки, що складається з двох основних елементів: знання 

поведінки тварин і вміння працювати з ними та знання техніки і вміння працювати 

з нею.  
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У процесі вирощування тварин слід систематично привчати їх до людини, 

механізмів та обладнання на фермі. 

Підходити до тварин можна тільки після того, як покликали її, звернувшись 

за кличкою, і тварина на це реагує спокійно. Тварини не люблять різких запахів, 

зокрема спирту. Неможна з тваринами поводитись грубо і жорстоко, але тварини 

можуть проявити агресивність, коли їх бояться.  

При роботі з машинами, механізмами і використанні електроенергії 

необхідно дотримуватись наступного: 

-    до роботи допускаються тільки ті люди, які пройшли спеціальну підготовку; 

-  перед початком роботи необхідно ознайомитись з їх будовою, правилами 

експлуатації і вимогами техніки безпеки; 

- перед пуском любої машини провіряють  їх справність і відповідність техніці 

безпеки; 

- до машин, що працюють, не можна допускати  сторонніх людей; 

- не можна виконувати ремонтні роботи, коли машини, агрегати працюють; 

- електрозабезпечення має відповідати технічним вимогам, мати заземлення; 

- не повинні бути відкритими частини механізмів, що рухаються  (вали, 

шестерні, різні передачі тощо).  

 

 

Контрольні   запитання 

 

1. Визначте мету і задачі механізації виробничих процесів у тваринництві. 

2. Охарактеризуйте особливості механізації  виробничих процесів у тваринництві. 

3. Визначте поняття “система машин для тваринництва”. 
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