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МЕТА І ЗАВДАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Мета роботи – ознайомити студентів з основами технологічного 
проектування, зміцнити знання, отримані під час вивчення дисциплін 
техеологій галузі, "Технологічне обладнання галузі", а також "Проектування 
зернопереробних підприємств з основами САПР"; підготувати студентів до 
виконання кваліфікаційної роботи. 

Завдання роботи – навчити студентів розробляти та науково 
обґрунтовувати технологічні схеми з приймання, обробки та відпуску зерна та 
зернопродуктів. Виконувати розрахунки та вибір обладнання аспіраційних 
установок з використанням навчальної і довідкової літератури, забезпечити 
опанування студентами основних прийомів роботивання заводів.  

Для успішного виконання кваліфікаційної роботи студенти повинні: 
знати прогресивні способи та прийоми, за допомогою яких необхідно 

здійснити технічне переоснащення виробництв, що дасть можливість 
оптимізувати організацію та ведення технологічного процесу, а також 
поліпшити якість готової продукції; 

вміти застосовувати знання та навики, отримані під час вивчення 
загально інженерних та спеціальних дисциплін, використовувати новітні 
досягнення техніки та технології; застосовувати нормативну документацію, 
літературу, а також практичний досвід під час виконання та оформлення 
роботи; приймати самостійні обґрунтовані рішення. 

Обсяг розрахунково-пояснювальної записки – близько 50 аркушів 
формату А4. Графічна частина виконується на двох-трьох  аркушах формату 
А1. На першому аркуші зображують схему руху зерна в елеваторі; для 
борошномельних, круп'яних та комбікормових заводів – наводять схему 
технологічного процесу очищення та підготовки зерна з розміщенням 
обладнання по поверхах та руху продукту по етапах технологічного процесу. 
Кожну стадію технологічного процесу показують на схемі у вигляді графічного 
позначення, яким є зображення обладнання, призначеного для здійснення даної 
стадії процесу, у вигляді умовних позначень, прийнятих у даній галузі. 
Технологічна схема виконується не в масштабі, але графічні зображення 
обладнання повинні бути виконані у порівнянних розмірах. На другому та 
третьому аркушах зображують схеми розрізів та технологічні схеми 
виробництва готової продукції.  

У „Вступі” має бути оцінка сучасного етапу науково-технічної проблеми, 
яка вивчається і вирішується, мета роботи, обґрунтування теми, актуальність та 
новизна. 

В розділі „Огляд літератури” студент дає критичну оцінку сучасного 
стану знань з питання, що вивчає. Співставлення протиріч та аналіз їх можна 
проводити лише з тих питань, які мають безпосереднє відношення до теми 
роботи. Основна частина огляду літератури (при необхідності з ілюстраціями і 
таблицями) повинна відображати по суті теми: узагальнення результатів 
досліджень з питань, що вивчають та обґрунтування вибраного теми роботи. 
Узагальнення існуючих результатів та обґрунтування вибраного напряму 
досліджень повинне витікати з аналізу використаних джерел літератури. В 
основі тематики роботи конкретизується завдання досліджень, обґрунтовується 
доцільність вибору застосованих об’єктів та методів досліджень. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕВАТОРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

1. Тематика кваліфікаційної роботи 

Тематика роботи повинна відповідати вимогам науково-технічного 

прогресу і базуватися на загальних завданнях, які поставлені перед 

елеваторною промисловістю. Вона повинна бути актуальною і, по можливості, 

нести реальний характер. Теми дипломних проектів затверджують на засіданні 

кафедри і видають студентам перед виїздом на переддипломну практику, 

метеріали необхідні студентам під час практики прикладають до звіту з 

практики. 

Теми кваліфікаційної роботи можуть бути наступними: 

1. Реконструкція (технічне переоснащення) діючого підприємства. 

2. Будівництво елеваторів і хлібоприймальних підприємств. 

3. Науково-дослідна робота з обов'язковою технологічною і 

розрахунково-графічною частиною. 

Основні напрямки реконструкції або технічного переобладнання 

підприємства треба погоджувати з його керівництвом, про що повинні 

засвідчувати підпис „Погоджено” на отриманому на кафедрі бланку – завданні 

на дипломну роботу і підпис керівника практики від підприємтсва, завірений 

печаткою. 

Кваліфікаційна робота, виконаний на замовлення підприємства з 

використанням прогресивних рішень, вважається реальним і може бути 

впровадженим на підприємстві. 

Бажаним елементом кваліфікаційної роботи є виконання індивідуального 

завдання, яке повинно представляти поглиблену розробку одного з питань 

технологій або носити експериментальний характер. Для виконання 

індивідуального завдання можуть бути використані результати навчально-

дослідницької роботи студентів, якщо вони пов'язані з темою кваліфікаційної 

роботи. 

2. Організація кваліфікаційної роботи 

Всю роботу з виконання кваліфікаційної роботи студент виконує 

самостійно, відповідає за прийняті в процесі проектування технічні рішення, 

достовірність розрахунків, якість, зміст і правильність графічних робіт. 

Керівники і консультанти повинні слідкувати за тим, щоб не були допущені 

принципові помилки в роботі, а також зорієнтувати студента на використання 

сучасних досягнень науково-технічного прогресу в елеваторній промисловості. 

Розрахунково-пояснювальна записка складається з титульного листа, 

завдання на дипломну роботу, вступу, змісту і безпосередньо записки до якої 

входять: 
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ВСТУП 

1. Характеристика сировини 

2. Обґрунтування технологічної схеми, (проект будівництва); аналіз схеми 

технологічного процесу і технологічні пропозиції, (проект реконструкції). 

3. Опис технологічної схеми елеватора 

4. Вибір і розрахунок технологічного і транспортного обладнання 

4.1. Опис аспіраційної мережі 

4.2. Розрахунок аспіраційної мережі 

Список використаної літератури 

ДОДАТКИ 

Примітки: 

Пояснювальна записка викладається в третій особі, друкується на 

комп᾿ютері чи пишеться від руки чорнилами або шариковою ручкою на одній 

стороні білого аркушу паперу формату А4 297x210 мм. Від рамки залишають 

такі відстані: зліва – 20 мм, справа – 5 мм, знизу і зверху – 5 мм, абзаци в тексті 

виділяють рівними 15–17 мм. Повна сторінка повинна вміщувати 30 рядків, 

сторінки номерують, починаючи з титульного листа, на якому номер сторінки 

не ставлять, не ставлять номер також на бланку „Завдання на дипломне 

проектування”. Номер сторінки ставлять в нижній частині у штампі.  

Графічний матеріал може бути представлений такими листами: 

генеральним план – 1 аркуш; плани і перерізи будівель, що будуються або 

реконструюються (поздовжній і поперечній переріз) – 2...3 аркуша. 

3. Вказівки до виконання окремих розділів роботи 

Вступ включає характеристику об’єкта проектування в якій вказують, що 

несе в собі дана робота, загальну цінність та актуальність даної роботи. 

Технологічна частина. 

На основі зібраних матеріалів практики, вивчених літературних джерел і 

виробничих інструкцій студент проектує технологічні операції підприємства. 

В технологічній частині проекту треба відзначити заходи, які повинні 

забезпечите найбільш доцільне здійснення основних виробничих процесів 

підприємства. 

В роботах із реконструкцією треба особливо акцентувати увагу на 

запропоновані зміни технологічної частини. Глибина, точність документації 

нововведень і їх технологічні рішення відображають творчі здібності студента, 

його ерудицію, інженерні рішення реконструкції можуть зводитися не тільки до 

використання резервів виробництва, але і модернізації, заміни морально 

застарілого обладнання, удосконалення технології, інтенсифікації, введення 
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нових технологічних ліній у зв'язку з використанням нових видів сировини, 

розширення асортименту готової продукції, підвищення її якості, покращення 

умов праці. 

Нове будівництво повністю зберігає своє значення як важливий напрямок 

відтворення основних фондів для впровадження принципово нових досягнень 

науки і техніки, оптимізації розміщень виробничих сил країни, удосконалення 

галузевої  структури виробництва, засвоєння нових джерел сировини. 

В розробку технологічної частини проекту входять: складання схеми 

технологічного процесу; розрахунок місткості силосів, оперативних бункерів, 

зернових складів, обладнання приймально-відпускних пристроїв, компонування 

обладнання; розрахунок транспортного обладнання. 

Технологічна схема відображає суттєвість і послідовність виробничих 

операцій і процесів передбачених в проекті, визначає вибір технологічного і 

транспортного обладнання і є важливим документом. При відображенні 

технологічних схем треба користуватися умовними зображеннями машин. 

При розробці технологічної частини проекту дипломник повинен 

враховувати досягнення вітчизняної і зарубіжної науки, передовий досвід 

підприємств, використовувати нове обладнання. 

Характеристика сировини 

Характеризуючи сировину, потрібно посилатись на чинну нормативно-

технічну документацію (ДСТУ, ГОСТи, ТУ). Потрібно дати характеристику 

всієї сировини, використовуваної на даному підприємстві і дані хімічного 

складу сировини (у вигляді таблиць, складених на основі виробничих і 

літературних даних). 

Обґрунтування схеми технологічного процесу 

Розробка схеми технологічного процесу – один із основних етапів 

проектування, відображаються знання студента в галузі елеваторної 

промисловості, вміння, з врахуванням перспектив розвитку галузі, відобразити 

основні технічні напрямки в технологічному і будівельному проектуванні. 

Мінімальна кількість транспортних механізмів, раціональне використання 

місткостей, складів і технологічного обладнання – основна вимога при 

складанні схеми. 

Розрізняють принципову і робочу схеми технологічного процесу. 

Принципову схему розробляють на початку технологічного проектування. Від 

робочої вона відрізняється значно меншим ступенем деталізації. Принципову 

схему доцільно викреслювати поверхово, щоб окрім складу технологічних 

ліній, технологічних операцій і їх послідовності, дати уяву про просторову 

картину технологічного процесу і транспорту (звичайно, в першому 

наближенні).Це полегшує наступну роботу над проектом при розрахунку 
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обладнання і його розміщення. В робочій схемі прийнятими умовними 

позначеннями показують: 

 пристрої для приймання сировини, їх продуктивність, способи 

вивантаження сировини з автотранспорту і залізниці; 

 кількість і місткість всіх силосів і складів; всі технологічні лінії 

обробки сировини; 

 кількість технологічного, транспортного обладнання, його марку, 

характеристику робочих органів; 

 направлення всіх потоків сировини, відходів з окремих машин; 

кількість аспіраційного обладнання з розподілом його по мережах з прив'язкою 

до машин, які аспіруються і вказівкою направлення виносів; 

 пристрої для відпуску зернової сировини, їх продуктивність, 

способи навантаження в автомобільний і залізничний транспорт. 

Робоча схема повинна дати уяву про розміщення силосів, бункерів, 

складів і всього обладнання (технологічного, транспортного, вентиляційного). 

Кінцевий варіант робочої схеми викреслюють на заключному етапі розробки 

технологічної частини проекту, тобто, після розрахунку технологічного 

обладнання, його розміщення, проектування комунікації і вентиляційних 

установок. 

Після визначення необхідного основного технологічного і транспортного 

обладнання, місткості зерносховищ (силоси, склади), накопичувальних і 

оперативних бункерів, приступають до розміщення всіх машин і механізмів, 

але перед цим, на основі даних технічних пошуків, необхідно: 

 дати схему компонування основних споруд елеватора; 

 скласти принципову схему руху зерна на елеваторі (виходячи із 

умов виконання всіх намічених операцій з найменшим числом підйомів зерна). 

В окремих випадках специфічні вимоги примушують відступати від цієї 

умови. В принциповій схемі відображають розміщення ваг, сепараторів і 

іншого обладнання оперативних бункерів, приймально-відпускних пристроїв і 

силосного корпуса. Потім, у відповідності з принциповою схемою, 

викреслюють робочу технологічну схему елеватора. Так як всі операції, 

пов'язані з переміщенням зерна, проходять з використанням норій, то число 

виконуваних одночасно переміщень не може перевищувати числа норій. 

Технологічну схему роботи елеватора будують за принципом послідовної 

обробки зерна в потоці від моменту його приймання і до завантаження в 

силоси, склади на зберігання. Якщо продуктивність технологічних машин 

нижча продуктивності транспортного обладнання, машини обладнують 

оперативними бункерами до і після технологічної обробки зерна. Завдяки 

цьому забезпечується безперебійність обробки зерна, а також всіх інших 
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операцій. Оперативні бункери обов'язкові в тому випадку, якщо коефіцієнт 

використання обладнання змінюється за часом (наприклад, приймання зерна з 

водного транспорту). 

Схема руху зерна в усіх випадках, окрім виконання даної операції, 

повинна включати кількісний і якісний облік, що досягається встановленням 

ваг і облаштуванням місць відбору проб зерна для наступного його аналізу. 

Ваги, як правило розміщують у верхній частині робочої будівлі, 

використовуючи максимально принцип самопливу, щоб переміщуване зерно 

зважувалось за ходом виконання кожної операції. 

Рух зерна завжди позначають жирними лініями, рух відходів, пилу і 

повітря – пунктирними або тонкими лініями. Точка на схемі завжди означає, що 

звідси починається рух зерна, а стрілка – його кінець. В зв'язку з наявністю на 

елеваторі великого числа однойменних машин і силосів, приймають відповідну 

нумерацію або присвоюють їм які-небудь інші позначення. В більшості 

порядкову нумерацію використовують для позначення приймальних бункерів, 

транспортерів, норій, ваг, сепараторів, зерносушарок, а також надсепараторних 

і підсепараторних бункерів, Якщо ж число однойменних одиниць значне, а самі 

вони близько розміщені один до одного, то доцільно використовувати кодову 

номерацію. В кодовій номерації силосів число сотень означає ряд силосів, а дві 

останні цифри – порядковий номер силоса в цьому ряду. Крім того, всі парні 

сотні відносяться до правого, а не парні – до лівого силосних корпусів. 

Можливе використання й інших позначень: наприклад, після сотень записують 

цифри, які вказують на рядність силосного корпуса і номер силоса (як приклад, 

211 – парний силосний корпус, перший ряд, перший силос). 

Для зручності користування схеми руху зерна на елеваторі викреслюють 

разом з таблицями ходів і місткістю силосів і бункерів. Таблиця ходів (умовно 

скорочена схема руху зерна) є допоміжною і дозволяє швидко і правильно 

визначи ту норію, за допомогою якої може бути виконана задана операція. 

Таблиця ходів складається з двох частин: в лівій вказують силоси і обладнання, 

з яких норії приймають зерно, а в правій – на які норії подають зерно. 

Можливість виконання норією тієї чи іншої операції показують умовним 

позначенням в клітинці перетину найменування операції та існуючої норії. 

Число заповнених клітинок прийнятими умовними позначеннями, характеризує 

наявність можливих маршрутів руху зерна і гнучкість прийнятої схеми. 

Таблиця місткості силосів і бункерів характеризує дані про місткість 

окремих сховищ, що дозволяють враховувати можливість розміщення різних за 

якістю і масою партій зерна. 

Схема руху зерна на елеваторі повинна володіти такою ступінню 

гнучкості, який дозволяв би здійснювати одночасно всі види операцій, 



- 10 - 
 

передбачені завданням по переміщенню зерна між можливими ділянками 

схеми. 

При виконанні проекту реконструкції висвітлюють режими і умови 

роботи до і після реконструкції, відмічають переваги запроектованих методів 

роботи перед існуючими на даному підприємстві. 

 

Рис. 1. Робоча схема руху зерна на елеваторі Л-3х100 
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Розрахунок місткості зерносховищ 

Згідно норм технологічного проектування, паспортну місткість 

проектуючих зерносховищ підприємств потрібно визначати за розрахунком: 

загальної кількості заготовлюючого зерна у фізичній масі; 

запланованого перехідного залишку зерна на початок заготовок, іж 

встановленого завдання на проектування (при розробці типових проектів 

величину перехідного залишку приймають рівно 15% від річного 

надходження); 

запланованого об'єму відвантаження протягом місяця заготівещ! 

встановленого завданням на проектування (при розробці типових проектів обсм 

і. відвантаження протягом місяця приймають рівним 10% від об'єму заготівель); 

паспортної місткості існуючих на хлібоприймальному підприємстві 

зерносховищ з врахуванням стану наявних сховищ і передбачуваного списания; 

середньозважуваної натури партій зерна розміщуваних на зберігання 

різних культур, г/л. 

З врахуванням викладеного рекомендується наступна формула для 

визначення паспортної місткості (т) проектованих зерносховищ: 

Мпр = (Мзб-Зп-Вп)-Із (1) 

де, Зп – плановий перехідний залишок, при типовому проектуванні 

приймається 15% від об'єму заготівель, т; 

Вп – плановий об'єм відвантаження в період заготівель, при типовому 

проектуванні приймається 10% від об'єму заготівель, т; 

Із – місткість існуючих на підприємстві зерносховищ з врахуванням їх 

технічного стану і передбачуваного списання, т. 

Необхідну проектну місткість для розміщення і зберігання зерна (Мзб) 

для конкретних підприємств визначають за формулою: 

                       Мзб = Аф.750/Нср.зв. + Моп + Мрр + Мр,             (2) 

де, Аф – планований об'єм розміщуваного зерна у фізичній масі , г; 

750 – натура зерна, прийнята для розрахунку паспортної місткості, г/л; 

Нср.зв. – середньозважувана натура партій зерна розміщуваних на 

зберігання різних культур, г/л; 

Моп – місткість оперативних бункерів зерносховищ для забезпечення 

роботи технологічного і транспортного обладнання , т; 

Мрр – місткість зерносховищ, необхідна при роздільному розміщенні 

різноякісних партій зерна , т; 

Мр – місткість резервних бункерів для проведення профілактичних робіт 

із зерном у процесі зберігання або відвантаження, т. 

Середньозважувану натуру партій розміщуваного зерна насіння різних 

культур в загальному об'ємі і даних про натуру зерна, наведено в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Середньозважувана натура партій розміщуваного зерна 
 

Культура 
Натура, 

г/л, Н 

Величина, 

750/Н 

Пшениця, кукурудза в зерні, люпин, соя, боби 750 1,00 

Жито, просо 680 1,10 

Ячмінь, гречка, льон-насіння 625 1,20 

Овес, рис 500 1,50 

Соняшник 375 2,00 

Люцерна 450 1,67 

Рапс 650 1,15 

Трав'яне борошно в гранулах 580 1,29  

Трав'яне борошно в розсипному вигляді 190 3,95 

 

Місткість оперативних бункерів Моп визначають як суму місткості всіх 

оперативних бункерів, призначених для забезпечення роботи технологічного і 

транспортного обладнання. До оперативних місткостей відносять всі місткості, 

встановлені до і після зерноочисного обладнання (сепараторів, трієрів), до і 

після зерносушарок (для сирого і сухого зерна), місткості для відпуску зерна на 

автомобільний і залізничний транспорт, місткості иадвагові і підвагові, 

місткості для газації. Оперативна місткість зерносховищ визначається сумою 

місткостей, призначених для роботи технологічного і транспортного 

обладнання. Місткість зерносховищ, необхідна для роздільного розміщення, в 

залежності від числа партій і об'ємно-планувальних рішень зерносховищ, 

визначають за формулою: 

                               Мрр = Рр + Мрп1 ,                            (3) 

де, Рр – число партій, розміщених на підприємстві, шт; 

Мрп1 – місткість необхідна при відділенні однієї партії від іншої, т. 

Визначається половиною місткості найменшого за величиною силоса (зірочки), 

а для складів – половиною місткості найменшої секції, яку можна відділити за 

допомогою хлібних щитів або інших пристосувань. Місткість для окремих 

силосних корпусів і складів приймають у відповідності з табл. 2. 

В процесі зберігання зерна і насіння олійних проводять заходи, 

забезпечуючі якісне його зберігання (охолодження, обеззаражування, 

очищення, сушіння, переміщення з метою підготовки партії зерна до 

відвантаження і іп.). Всі ці заходи пов'язані з переміщенням зерна у вільну 

місткість. Таким чином, для профілактичних робіт із зерном, в процесі 

зберігання або відвантаження, необхідно передбачати в складах місткості в 
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розмірі 10 % від загальної, а в елеваторах – один вільний найбільший силос на 

кожний надсилосний конвеєр. 

Таблиця 2  

Місткість для окремих силосних корпусів і складів 

Тип силосного корпуса, складу Місткість необхідна при діленні партії, т 

С1СМ - 618, СКМ - 624 і т.д. 78 

С1СР - 355, СКС - 396 188 

СКС - 360 94 

Монолітний місткістю 5,5 тис.т 80 

Склад ДМ 1, ДМ - 61 440 

 

Для елеватора із силосними корпусами, побудованими за типовими 

проектами, величину місткості для роботи із зерном вибирають за табл. 3. 

Таблиця 3  

Величина місткість для роботи із зерном 

 

Місткість проектованих споруд під зерно для підприємств, які мають 

зв'язок з водним транспортом (перевалочні, портові), базисних, а також 

виковуючих змішані функції, визначають на основі прийнятих при узгодженні 

вихідних даних. 

Місткість проектованих зерносховищ для переробних підприємств 

визначають в залежності під розмірів необхідних запасів сировини, 

встановлених нормами технологічного проектування відповідних 

зернопереробних підприємств. 

 

 

 

 

 

Тип силосного корпуса 
Величина місткості для роботи із зерном в елеваторах, т 

однокрилому двокрилому 

СКС -360 1824 3648 

СКР - 355 935 1870 

СКС -396 3081 6162 

СКМ -618 1214 2428 

СКМ -624 1786 3572 

Монолітний місткістю 

5,5 тис.т 

164 328 
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА БОРОШНА 

 
ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ 

Вступ 

У вступі наводять дані, що характеризують рівень розвитку 

борошномельного виробництва, основні завдання з розвитку підприємств у 

сучасних економічних умовах. 

1. Характеристика сировини 

Даний розділ містить загальні відомості про зерно як сировину 

борошномельної промисловості, характеристику структурно-механічних та 

хлібопекарських властивостей зерна, розрахунок помельної партії та перерахунок 

виходу продукції за фактичними показниками якості зерна, передбаченими 

завданням. 

2. Розроблення, наукове обґрунтування і опис технологічної схеми 

зерноочисного відділення 

Технологічна схема очищення та підготовки зерна до помелу повинна 

містити наукове обґрунтування вибраного варіанта схеми та її опис. Під час опису 

технологічної схеми необхідно дотримуватись такого плану: 

- принципи побудови процесу підготовки зерна до помелу; 

- видалення домішок із зернової маси; 

- оброблення поверхні зерна;  

- кондиціювання зерна; 

- формування помельної партії; 

- контроль відходів; 

- ефективність процесу очищення (порівняння показників якості зерна 

до і після очищення). 

Під час опису технологічної схеми слід вказувати марки обладнання. 

Під час побудови схеми підготовки зерна до помелу необхідно 

використовувати Правила організації і ведення технологічного процесу на 

борошномельних заводах (далі – Правила) (табл. 5). 

Кількість секцій зерноочисного відділення визначається продуктивністю 

підприємства. 

Продуктивність борошномельних заводів базується на параметричних рядах 

технологічного обладнання і становить за продуктивності заводу, т/добу: 500 – 

чотири; 250 – дві; 130 – одна лінія підготовки зерна. 

За продуктивності заводу до 130 т/добу доцільно застосовувати послідовну 

підготовку зерна різної скловидності.Помельну суміш слід складати після 

відволожування зерна. 

Гідротермічну обробку зерна (кондиціювання) проектують у схемі 
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технологічного процесу відповідно до завдання. Режими кондиціювання (ступінь і 

кратність зволожування, тривалість відволожування, температура нагрівання і 

тривалість темперування) встановлюють виходячи з технологічних властивостей 

зерна та керуючись Правилами (табл. 8 – 10). 

У схемі підготовки зерна до помелу необхідно передбачити контроль 

кормових відходів. При цьому слід керуватись вимогами Правил [16]. 

3. Розрахунок і підбір обладнання зерноочисного відділення 

Для забезпечення безперебійної роботи розмелювального відділення і 

можливого підвищення продуктивності борошномельного заводу в результаті 

впровадження прогресивних методів переробки зерна продуктивність обладнання 

зерноочисного відділення розраховують із запасом 10–20 % в порівнянні з 

продуктивністю розмелювального відділення. 

Розрахункова продуктивність зерноочисного відділення, т/добу. з 

урахуванням 10–20 % запасу продуктивності визначається за формулою: 

 (1) 

де   Qр.в.– продуктивність розмелювального відділення, т/добу. 

Місткість засіків для неочищеного зерна розраховують на 30 – 36 год 

продуктивності зерноочисного відділення. Під час розрахунку засіків для 

відволожування зерна враховують продуктивність зерноочисного відділення, 

метод підготовки зерна до помелу (послідовний або паралельний). 

Місткість засіків, м
3
, розраховують за формулою: 

                  (2) 

де t– тривалість зберігання або відволожування зерна, год; 

     j– об'ємна маса (натура) зерна, т/м3 (j = 0,75 т/м3);  

р – коефіцієнт використання місткості (р = 0,86...0,90). 

Необхідну кількість засіків, шт., розраховують за формулою: 

                 (3) 

де а, b, h– відповідно довжина, ширина і висота одного засіка, м. 

Як правило, засіки для неочищеного зерна та відволожування виготовляють 

із збірного залізобетону. Для неочищеного зерна використовують засіки розміром 

3,0×3,0 м, для відволожування зерна – відповідно 1,5×1,5 м. За висотою засіки 

можуть займати 2–3 поверхи при висоті одного поверху 4,8 м. 

Розрахунок машин ведуть виходячи з продуктивності зерноочисного  

відділення та галузевих технічних норм. 
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Необхідну кількість машин для одного проходу, шт., визначають за 

формулою: 

       (4) 

де Qз.в.– продуктивність зерноочисного (потоку зерна) відділення, т/добу;  

      24 – кількість годин у добі;  

qм– паспортна продуктивність машини, т/год. 

 Під час розрахунку обладнання слід пам'ятати, що для кожного етапу 

технологічного процесу встановлені коефіцієнти: коефіцієнт продуктивності 

обладнання Кпр і коефіцієнт використання обладнання Кво. Величини цих 

коефіцієнтів наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Коефіцієнт продуктивності і коефіцієнт використання обладнання для 

різних етапів технологічного процесу підготовкизерна до помелу 

Етап технологічного процесу 

Коефіцієнти 

продуктивності 

обладнання Кпр 

використання 

обладнання Кво 

Формування помельної суміші 

Очищення зернової суміші від домішок 

Очищення поверхні зерна 

Кондиціювання зерна 

Контроль відходів 

1,1 – 1,25 

1,1 – 1,25 

1,1 – 1,25 

1,0 

3% від Qз.в. 

<1,25 

<1,25 

<1,0 

<1,0 

<1,0 

 

Для перевірки правильності вибору кількості машин проводять розрахунок 

зазначених коефіцієнтів за формулами: 

                (5) 

      (6) 

де 24 – кількість годин у добі;  

     N – кількість прийнятих машин, шт.;  

qм– продуктивність встановленої машини, т/год; 

Необхідну кількість автоматичних вагів, шт., визначають за формулою: 

                                     (7) 

де 60 – кількість хвилин у годині; 

      V – місткість ковша, кг; 

      К – кількість зважувань за 1 хвилину. 

При цьому необхідно виходити з того, що за місткості ковша до 50 кг 

пшениці кількість зважувань за 1 хв не повинно перевищувати трьох, а за 
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місткості 100 кг – відповідно двох. 

Необхідну кількість буратів для контролю відходів, шт., визначають за 

формулою: 

                    (8) 

де qб – продуктивність бурату ЦМБ, т/год (qб= 0,3 – 0,5 т/год);  

aв - кількість відходів (aв=2,2 % для відходів І та II категорій; aв=0,7 % – Ш 

категорії). 

Технічна характеристика обладнання, що застосовується в зерноочисному 

відділенні наведена в Правилах (додаток 22). 

Результати розрахунку обладнання зерноочисного відділення необхідно 

звести в табл. 2. 

Таблиця 2 

 Специфікація обладнання зерноочисного відділення 

Обладнання Марка 
Кількість, 

шт. 

Продуктивність, 

т/год 
Кв.о Маса, кг 

      

 

4. Розроблення, наукове обґрунтування та опис технологічної схеми 

помелу 

Вибраний варіант схеми помелу зерна повинен бути науково обґрунтованим і 

містити: принципи побудови помелу; опис окремих процесів (драного, 

сортувального, ситовійного, шліфувального, розмелювального та контролю 

борошна); режими роботи окремих систем; формування сортів борошна. 

Побудова технологічної схеми повинна проводитись відповідно до вимог 

Правил та іншої спеціальної літератури [9, 11, 16, 17]. 

На борошномельних заводах продуктивністю понад 130 т/добу доцільно 

передбачати окреме подрібнення та просіювання крупних і дрібних сходів на II, 

ІІІ, IV драних системах, окремо збагачувати крупні крупки з перших трьох драних 

систем. 

Під час проектування заводів продуктивністю менше 130 т/добу необхідно 

об'єднувати за добротністю проміжні продукти для сумісного сортування в 

ситовійних машинах. Для цього доцільно скористатись інформацією, наведеною у 

додатку. 

5. Розроблення кількісно-якісного балансу помелу 

Баланс помелу являє собою рівнозначність кількісно-якісних показників 

продукту, що надходить на окрему систему, етап технологічного процесу або весь 

технологічний процес, і продуктів, що виходять з тієї самої системи, етапу або 

всього технологічного процесу. Кількісно-якісний баланс помелу відображає 
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баланси окремих систем помелу, розподіл проміжних продуктів по системах у 

відсотках, а також режим роботи відповідної системи. 

5.1. Проектування кількісного балансу помелу 

Кількісний баланс помелу подають у вигляді таблиці, в яку вносять всі 

системи розробленої технологічної схеми. 

Проти кожної системи записують кількість продукту, що надходить і 

виходить у відсотках до маси зерна, що надходить на І драну систему. 

Під час проектування балансу помелу необхідно знати: загальне вилучення 

на драних системах; окремо вилучення крупок, дунстів і борошна на драних 

системах; співвідношення продуктів на вимелювальних системах; режим роботи 

ситовійних систем за співвідношенням проходу і сходу до крупок різного розміру; 

співвідношення продуктів на шліфувальних системах; вилучення борошна на 

системах в розмелювальному процесі; кількість сходових продуктів з систем 

контролю борошна за сортами. 

Таблиця 3 

Рекомендовані режими подрібнення зернана І –IIIдраних системах 

технологічного процесусортового помелу пшениці [16] 

Драна система 

Номер контрольного 

сита за ТУ 14-4-

1374-86 і розмір 

отворів, мкм 

Добуток, % до маси продукту, що 

надходить 

на дану систему 
на І драну 

систему 

І 1 (1000) 25 –  35 25 –  35 

ІІ 1 (1000) 50 –  60 

 

35 –  45 

 ІІІ 

 

9,3 ПЧ-270(800) 

 

35 –  45 

 

10 – 13 

 
Разом з І - 

ІІІдраних систем 
– –  78 – 80 

 

Складання кількісного балансу починають з драного процесу. Кількість 

зерна, що надходить на І драну систему, фактично дорівнює 97,1 % (2,9 % 

відходів залишається в зерноочисному відділенні) при базисних кондиціях зерна. 

У межах рекомендованих режимів подрібнення (для кожного виду помелу 

рекомендовані Правилами) задаються загальним вилученням на окремих 

системах процесу (табл. 3) по відношенню до маси зерна на І драній системі. 

Наприклад: І драна система – 30 %, II – 55 і III – 40 %. У зазначені розміри 

вилучення входять крупки (крупні, середні, дрібні), дунсти і борошно, 

орієнтовний вихід яких наведений у табл. 4. 
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Таблиця 4 

Орієнтовний вихід круподунстових продуктіві борошна в драному процесі 

хлібопекарського помелу (% від маси зерна, що надходить на І драну систему) [16] 
 

Драна система 

Вихід круподунстових продуктів 
Загальний 

добуток 
Крупка 

Дунст 
Вихід 

борошна крупна середня дрібна 

І 7 – 9 8 – 10 3 – 5 3 – 5 4 – 6 25 – 30 

ІІ 10 – 12 12 – 14 6 – 8 6–7 6 – 8 40 – 45 

ІІІ – 2 – 4 3 – 4 3–5 3 – 5 10 – 13 

Разом по І-ІІІ драних 

системах 
18 – 20 22 – 24 13 – 15  13 – 15 70 – 80 

IV – – – 2 – 3 3 – 4 5 – 7 

V –  – 1 – 2 1 – 2 2 – 3 

Усього 18 – 24 22 – 24 14 – 16 15 – 17 18 – 20 85 – 87 

 

Користуючись даними табл. 3, 4, а також, приймаючи відповідні 

співвідношення сходових продуктів (рисунок), складають баланси зазначених 

систем. При цьому вважають, що на системах з окремим подрібненням і 

просіюванням крупних та дрібних сходів як загальний добуток, так і його 

складові пропорційні навантаженням на ці системи. 

На підставі даних (рисунок) та рекомендацій Правил для відповідного 

помелу (в даному разі сортового), що показують, у відсотках, розподіл проміжних 

і кінцевих продуктів на різних системах технологічного процесу, складають 

баланс відповідних систем, але необхідно зазначити, що баланс відповідної 

системи можна скласти лише в тому разі, якщо враховані всі продукти, які 

надходять на дану систему.   
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# - співвідношення між верхнім та нижнім сходовим продуктом приймають 

для І, ІІ др. с. – 2:1. для ІІІ.ІV др.с. – 1:2. 

* - др. кр. дунст. 

Рис. 1. Рекомендовані режими систем трисортного помелу пшениці 

 

5.2. Проектування якісного балансу помелу 

В основу проектування якісного балансу покладено рівнозначність між 

кількістю умовних одиниць золи зерна (золовідсотків), що надходить на І драну 

систему, та сумарною кількістю умовних одиниць золи борошна всіх сортів, 

крупи манної тависівок, отриманих у процесі переробки зерна. 

АZз = ав.с.zв.с.+аІсzІс+аІІсzІІс + акр.мzкр.м+авzв, (9) 

де А,ав.с, аІс, аІІс, акр.м, ав– відповідно кількість зерна, борошна вищого, 

першого і другого сорту, крупи манної та висівок, %;  

Zз, zв.с,zІс, zІІс,zкр.м, zв– зольність зерна, борошна вищого, першого і другого 

сорту, крупи манної та висівок, %. 

Під час розробки якісного балансу складають баланс (в умовних одиницях 

золи) за кожним видом готової продукції, використовуючи дані кількісного 

балансу. Орієнтовні показники зольності борошна, крупи манної, висівок 

наведені в табл. 5. 
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Таблиця 5 

Орієнтовні показники зольності борошна, 

крупи манної, висівок [17] 

Система Зольність, % 

1 2 

І драна 

ІІІ драна крупна 

ІІІ драна дрібна 

ІV драна крупна 

ІV драна дрібна 

Віброцентрифугал 

1-а сортувальна 

2-а сортувальна 

3-я сортувальна 

4-а сортувальна 

5-а сортувальна 

1-а шліфувальна 

2-а шліфувальна 

1-а розмелювальна 

2-а розмелювальна 

3-я розмелювальна 

1-а сходова 

4-а розмелювальна 

5-а розмелювальна 

6-а розмелювальна 

2-а сходова 

7-а розмелювальна 

8-а розмелювальна 

9-а розмелювальна 

10-а розмелювальна 

11-а розмелювальна 

12-а розмелювальна 

2-а вимелювальна 

3-я вимелювальна 

0,70...0,80 

0,55...0,65 

0,60...0,80 

0,72...1,10 

1,20...1,70 

0,90...1,20 

0,50...0,60 

0,55...0,65 

0,80...1,00 

1,10...1,45 

3,80...4,60 

0,48...0,57 

0,42...0,50 

0,38...0,45 

0,38...0,45 

0,50...0,62 

0,80...1,00 

0,58...0,78 

0,53...0,62 

0,60...0,85 

0,95...1,35 

0,68...0,95 

0,90...1,30 

1,40...2,10 

1,60...2,50 

2,90...3,20 

3,20...3,80 

5,80...6,30 

5,30...5,60 

 

Знаючи з характеристики сировини зольність зерна, що надходить на 

переробку, визначають зольність висівок, %, за формулою: 

 
,

....

в

крмкрмІІсІІсІсІссвзз

в
a

ZaZAZaZаZA
z


                 (10) 

де Аз, авс;, аІс, аІІс, акр.м,ав– відповідно кількість зерна, борошна вищого, 

першого і другого сорту, крупи манної та висівок, %; 

Zз,zв.с, zІс, zІІс, zкр.м, zв, – зольність зерна, борошна вищого, першого і другого 

сорту, крупи манної та висівок, %. 

6. Розрахунок і підбір обладнаннярозмелювального відділення 

У розмелювальному відділенні визначають кількість вальцьових верстатів, 

розсійників, ентолейторів, деташерів, ситовійних і вимелювальних машин. 

Довжину вальцьової лінії та площу просіюючої поверхні за окремими 
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системами визначають виходячи з даних кількісного балансу (навантаження на 

систему) та орієнтовних питомих навантажень на вальцьові верстати, розсійники 

та ситовійні машини (табл. 6, 7, 8). 

Таблиця 6 

Орієнтовна продуктивність вальцьових верстатів за системами 

технологічного процесу залежно від виду помелу [14,16] 
 

Система 
Тип вальцьового 

верстату 

Продуктивність однієї половини 

вальцьового верстату, т/добу, 

залежно від виду помелу 

Сорт 

пшеничний 

Сорт 

житній 
Оббивний 

І драна ЗМ, БВ 80-100 50-80 60-80 

 А1-БЗН 75-85 - - 

ІІ драна ЗМ, БВ 60-90 30-50 35-45 

 А1-БЗН 55-65 - - 

ІІІ драна ЗМ, БВ 40-60 20-30 25-30 

 А1-БЗН 30-55 - - 

IV драна ЗМ, БВ 25-45 15-20 15-20 

 А1-БЗН 20-40 - - 

Vдрана ЗМ, БВ 20-ЗО    15-20 - 

 А1-БЗН 20-ЗО - - 

1 — 4 шліфувальна ЗМ, БВ 30-40 25-30 - 

 А1-БЗН 30-40   - - 

1 — 3 розмелювальна ЗМ, БВ 20-30 15-30 - 

 А1-БЗН 20-25 - - 

1-а сходова та 4-

арозмелювальна 
ЗМ, БВ 15-25 15-25 - 

 А1-БЗН 15-20 - - 

5 – 7-арозмелювальна ЗМ, БВ 14-25 15-20 - 

 А1-БЗН 12-20 - - 

8 - 12-арозмелювальна ЗМ, БВ 12-15 - - 

 А1-БЗН 12-18 - - 
 

Таблиця 7 

Орієнтовна продуктивність розсійників за системами технологічного процесу 

залежно від виду помелу 

Система 
Тип 

розсійника 

Продуктивність однієї секції розсійника, 

т/добу, залежно від виду помелу 

Сорт 

пшеничний 
Сорт житній Оббивний 

І драна ЗРШ-М 85-95 50-65 60-70 

 РЗ-БРБ 75-84 - - 

ІІ драна ЗРШ-М 60-80 40-50 З0-40 

 РЗ-БРБ 56-63 - - 

ІІІ драна ЗРШ-М 40-60 25 - 35 20-30 

 РЗ-БРБ 30-50 -  

IV драна ЗРШ-М 30-40 25-35 15-25 
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 РЗ-БРБ 25-45 - - 

Vдрана ЗРШ-М 20-25 20-25 - 

 РЗ-БРБ 20-25  - 

Сортувальні ЗРШ-М 20-25 20-25 - 

 РЗ-БРБ 25-45 - - 

Пересівання ЗРШ-М 10-15 10-15 - 

Шліфувальні ЗРШ-М 30-40 20-30 - 

 РЗ-БРБ 25-ЗО - - 

1-4-а розмельна ЗРШ-М 35-40 30-40 - 

 РЗ-БРБ 20-ЗО - - 

Сходова 

7-а розмельна 
ЗРШ-М 20-35 20-30 - 

 РЗ-БРБ 25-ЗО - - 

8 - 12-а розмельна ЗРШ-М 15-20 - - 

 РЗ БРБ  20-25 - - 

Контроль борошна ЗРШ-М 40-50 35-50 40-65 

 РЗ-БРБ 64-114 - - 

  

Примітка. Ситова поверхня розсійника РЗ-БРВ становить 18,8м
2
, розсійника 

РЗ-БРБ – 28,2м
2
, ЗРШ-6М – 25,5м

2
. 

 

Для розрахунку питомого (нормативного) навантаження на розсійник, 

кг/(м
2
•добу), використовують формулу 

,
p

c

S

kq
Т                                       (11) 

де qc – продуктивність 1-ї секції розсійника, кг/добу; 

k - кількість секцій розсійника, шт.; 

Sp   - площа розсійника, м
2
. 

Результати розрахунку вальцьової лінії, просіюючої поверхні та ситовійних 

машин наводять у вигляді таблиць (табл. 9, 10, 11). 

Необхідну кількість ситовійних машин для збагачення проміжних продуктів 

визначають, використовуючи нормативні навантаження на 1см ширини 

приймального сита (табл. 8). 

Таблиця 8 

Орієнтовні питомі навантаження ситовійних машин під час збагачення 

крупок і дунстів 
 

Тип 

ситовійноїмашини 

Питомі навантаження, кг/(см · добу) 

Крупна 

крупка 

Середня 

крупка 

Дрібна 

крупка 
Дунст 

ЗСМ А1-БСО: 

І - ІІ драна система 

ІІІ драна система 

450 – 600 

600 – 700 

– 

350 – 400 

500 – 600  

250 – 300 

250 – 350  

306 – 400  

250 – 300 

200 – 250 

200 – 300  

150 – 200 

 

Для розрахунку вальцьової лінії не слід обирати більше двох типорозмірів 
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вальцьових верстатів. Доцільно встановлювати вальцьові верстати одного 

типорозміру. 

Розрахункова кількість однакових машин (вальцьові верстати одного 

типорозміру, розсійники, ситовійні машини) повинна бути виражена цілим 

числом. 

Правильність розрахунку та підбору обладнання перевіряють визначенням 

питомих навантажень на відповідне обладнання. Для вальцьових верстатів 

середнє питоме навантаження на 1 см довжини вальцьової лінії, кг/(см · добу), 

визначають за формулою: 

,
100.

1

заг

вр

L

Q
q


                                 (12) 

де Qр.в– продуктивність розмелювального відділення, т/добу;  

Lзаг – загальна довжина вальцьової лінії, см. 

Для розсійнкків середнє питоме навантаження на 1 м
2
просіюючої поверхні, 

кг/(м
2
·добу), визначають за формулою: 

,
100.

заг

вр

p
S

Q
q


                               (13) 

де Sзаг– загальна просіююча поверхня, м
2
. 

Вимелювальні машини, ентолейтори, деташери, шт., розраховують за 

формулою: 

,
100

.

м

бвр

q

aQ
n


                (14) 

де аб– навантаження на систему за балансом, %;  

qм– продуктивність машини, т/добу. 

7. Пояснення до об'ємно-планувального рішення 

У даному розділі розрахунково-пояснювальної записки проводять 

розрахунок розмірів будівлі заводу (відділення), наводять перелік необхідних 

допоміжних приміщень та їх площу, перелічують нормативні вимоги (відстань 

між обладнанням, проходи), відповідно покладені в основу під час компонування 

обладнання 

У висновках наводять переваги прийнятого рішення планування: вказують, 

за рахунок яких заходів досягнуто скорочення виробничих площ, поліпшення 

організації обслуговування, економії матеріалів, сировини, електроенергії, як 

поліпшується організація виробничого процесу. 

Розділ виконують після оформлення графічної частини проекту. 

7.1. План заводу (відділення) 

Після визначення кількості необхідного обладнання та розрахунку 

відповідно до норм проектування розмірів виробничих площ заводу (відділення), 

розпочинають компонування обладнання. 
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Для цього потрібно ознайомитись з вимогами спеціальної літератури та 

нормами технологічного проектування для даного відділення (заводу) щодо 

розмірів проходів і проїздів, висоти приміщень тощо. Компонування проводять 

так, щоб забезпечити оптимальне розташування обладнання, зручність у його 

обслуговуванні, а також створити потоковість виробництва та забезпечити 

вимоги охорони праці. 

Компонування виконують на міліметровому папері. Для цього на аркуш 

міліметрового паперу в масштабі 1:50 наносять сітку колон з кроком, 

передбаченим будівельними нормами проектування. Потім розташовують 

обладнання з дотриманням зазначених вимог. Таких варіантів компонування 

виконують кілька. Обладнання на міліметровий папір доцільно наносити у 

вигляді прямокутників (з осями симетрій), що відповідають (у масштабі) 

габаритним розмірам обладнання (разом із приводом). 

Під час виконання проекту реконструкції віддалення заводу на міліметровий 

папір наносять будівельну частину плану заводу (відділення), що підлягає 

реконструкції, з сіткою існуючих колон. Потім компонують обладнання. 

Найбільш вдалий варіант переносять на аркуш паперу формату А1: спочатку 

сітку колон, потім від осьових ліній колон відкладають відстані до осьових ліній 

обладнання, після чого обладнання зображають детально. 

Крім обладнання, на планах потрібно вказати будівельні конструкції – стіни, 

вікна, двері тощо згідно з нормами СКД ДСТУ 3321-96. 

 

 



 
 

Таблиця 9 

Розрахунок вальцьової лінії 

Система 

Балансове 

навантаження 

на систему 

Нормативне 

навантаження на 1 

см довжини 

вальцьової лінії, 

кг/добу 

Довжина вальцьової 

лінії, см 
Кількість 

верстатів, 

шт. 

Типорозмір 

Фактичне 

навантаження на 1 см 

довжини вальцьової 

лінії, кг/добу % кг/добу 
розра-

хункова 
фактична 

І драна 

II драна 

97,1 

54,5 

388400 

218000 

800...1200  

600...900 

388 

290 

400 

300 

2,0 

1,5 

1000×250 

1000×250 

965  

726 

 

Таблиця 10 

Розрахунок просіюючої поверхні 
 

Система 

Балансове 

навантаження на 

систему 

Нормативне 

навантаження на 1 

м
2
просіюючоїповерхні, 

кг/добу 

Просіююча поверхня, м
2
 

Кількість 

секцій у 

розсійнику 

Фактичне навантаження 

на 1 м 
2 

просіюючої поверхні 

% кг/добу розрахункова фактична 

І драна  

II драна 

97,1 

54,5 

388400 

218000 

20000...22350 

16450...18850 

18,4 

12,3 

17,0  

12,75 

4 

3 

22700 

17098 

 

Таблиця 11 

Розрахунок ситовійних машин 
 

Система 

Балансове навантаження на 

систему 

Нормативне 

навантаження на 1см 

ширини приймального 

сита, кг/добу 

Ширина приймального  

сита, см Кількість 

ситовійнихмашин 
% кг/добу розрахункова фактична 

1 ситовійна 10,5 4200 450 – 600 80 80 1,0 

 

Примітка. Наведені   приклади    розрахунку     обладнання проведені засередніх з     наведених     нормативних    

навантажень      щодо     Qр.в = 400 т/добу. 



 
 

7.2. Розрізи заводу (відділення) 

На план заводу (відділення) наносять лінії розрізу і тільки після цього на 

аркуш переносять будівельні конструкції і обладнання. Лінії розрізу обирають у 

місцях, в яких найбільш повно відображений технологічний процес виробництва. 

Напрямок розрізів: фронтального – знизу догори, профільного – справа наліво. У 

разі, якщо лінія розрізу проходить через обладнання, то обладнання не «ріжеться», 

його відображають у загальному вигляді. З метою усунення похибок зображення 

обладнання спочатку на аркуш переносять відповідні осьові лінії колон, наносять 

колони, визначають висоту приміщення, а потім зображають обладнання. Після 

цього викреслюють всі будівельні конструкції. 

На планах і розрізах потрібно обов'язково вказувати розміри як будівельні 

(крок колон, відстань між вікнами тощо), так і прив'язувальні (відстані між 

осьовими лініями обладнання і колон стін). На розрізах вказують основні 

габаритні розміри (довжина і ширина) будівлі і всі розміри за висотою (відмітки). 

Як на плані, так і на розрізах обладнання нумерують відповідно до номерів 

переліку обладнання, наведених у розрахунково-пояснювальній записці. 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА КРУП 
 

1. Тематика кваліфікаційних робіт 

Студент виконує кваліфікаційну роботу, зміст якої включає розрахунки та 

вибір обладнання з проектування певного крупозаводу та креслення 

принципової схеми технологічного процесу заданого виду крупи. Завдання на 

кваліфікаційну роботу видає керівник. 

Темою кваліфікаційної роботи може бути проектування заводу 

(відділення), реконструкція підготовчого (зерноочисного) або лущильного 

відділення існуючого крупозаводу. Доцільним є виконання реальної теми 

реконструкції заводу (відділення) за місцем роботи (для студентів заочної форми 

навчання) або проходження технологічної практики (для студентів денної форми 

навчання).  

Вихідні дані до роботи такі: орієнтовна потужність заводу; асортимент 

вироблюваної продукції та її вихід; якість зерна та крупи. 

2. Порядок видачі завдання на кваліфікаційну роботу 

Завдання на роботу видає керівник кваліфікаційної роботи перед початком 

або в період проходження технологічної практики. За прийняття в проекті 

технологічних рішень та правильність усіх розрахунків відповідає студент – 

автор проекту. 

3. Зміст роботи 

3.1. Зміст кваліфікаційної роботи 

Робота складається з розрахунково-пояснювальної записки та графічної 

частини. Розрахунково-пояснювальна записка повинна містити такі розділи: 
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     Вступ. 

   1. Характеристика сировини. 

   2. Розроблення, наукове обґрунтування та опис технологічної схеми 

зерноочисного та лущильного відділень. 

   3. Розрахунок і підбір обладнання зерноочисного та лущильного відділень. 

   4. Розрахунок виходу продукції. 

   5. Технохімічний контроль виробництва. 

    Список використаної літератури. 

 

Обсяг розрахунково-пояснювальної записки – близько 50 аркушів формату 

А4. Графічна частина виконується на 1–2-х аркушах формату А1. 

На першому аркуші зображують схему технологічного процесу очищення 

та підготовки зерна, а також схему його лущення в апаратурному оформленні з 

розміщенням обладнання по поверхах та руху продукту по етапах 

технологічного процесу. 

Кожну стадію технологічного процесу показують на схемі у вигляді 

графічного позначення, яким є зображення обладнання, призначеного для 

здійснення даної стадії процесу, у вигляді умовних позначень, прийнятих у даній 

галузі. Технологічна схема виконується не в масштабі, але графічні зображення 

обладнання повинні бути виконані у порівнянних розмірах. 

На другому аркуші можуть бути зображені плани основних поверхів 

заводу з розміщенням обладнання відповідно до "Норм технологічного прое-

ктування крупозаводів" та ГОСТ21.101 — 79 СПДС, а також транспортного, 

аспіраційного та енергетичного обладнання. На планах наносять позначки рівня, 

встановлювальні та габаритні розміри.  

4. Вказівки до виконання окремих розділів роботи 

Вступ 

У вступі наводять дані, що характеризують рівень розвитку круп'яного 

виробництва, основні завдання з розвитку підприємств у сучасних економічних 

умовах. 

4.1. Техніко-економічне обгрунтування 

У даному розділі наводять дані щодо характеристики та місця 

розташування круп’яного заводу, джерел надходження сировини та основних 

матеріалів, маркетингова стратегія діяльності підприємства. А також подається 

обґрунтування виробничої потужності круп’яного заводу та вибір та 

обґрунтування асортименту. 

4.2. Технологічна частина  

Даний розділ містить загальні відомості про зерно як сировину для 

виробництва круп, перерахунок виходу продукції за фактичними показниками 

якості зерна, передбаченими завданням. 

4.2.1. Характеристика сировини 

Передбачається опис загальної характеристики зерна, його будова і 

хімічний склад, а також ехнологічні особливості сировини. 
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4.2.2. Розроблення, наукове обґрунтування та опис технологічної 

схеми зерноочисного та лущильного відділень 

Технологічна схема очищення та підготовки зерна, а також його лущення 

повинна містити наукове обґрунтування вибраного варіанта схеми згідно з 

"Правилами організації і ведення технологічного процесу на круп'яних заводах" 

із зазначенням вибраного обладнання та її описом. 

4.2.3. Розрахунок і підбір обладнання зерноочисного відділення 

4.2.3.1. Визначення виробничої потужності 

Виробнича потужність крупозаводу визначається пропускною 

спроможністю відповідного провідного обладнання, яким є: для круп'яних 

заводів з переробки проса – вальцьодекові верстати; з переробки ячменю на ячну 

крупу та гречки – просіювальні машини; з переробки ячменю на перлову крупу – 

лущильні машини; з переробки рису (зерна) – круповіддільні машини; з 

переробки кукурудзи — вальцьові верстати. 

Враховуючи типорозміри обладнання, що випускається для круп'яної 

промисловості, при виборі потужності круп'яного заводу необхідно керуватися 

такою номенклатурою раціональних потужностей, т/добу, заводів з переробки: 

Гречка                                          150 

Рис                                         120, 240, 300 

Просо                                          180 

Горох                                          120  

Ячмінь                                       100, 150 

Кукурудза на крупу                            200, 300 

Пшениця на крупу                                60  

Виробничу потужність визначають за видами культур, зерно яких 

переробляється, тис. т на рік, за формулою: 

Убаз   = М* Рх  / Н *РН  (4.1)
 

де М – розрахункова потужність, тис. т на рік; Рх – розмір робочих органів 

машин, виражений у відповідних одиницях вимірювання [9, (дод. 1)]; Н – норми 

продуктивності обладнання, кг зерна на добу [9, (дод. 2)]; Рн – номінальний фонд 

робочого часу, діб; Убаз – базисний вихід продукції, %. 

4.2.3.2. Розрахунок продуктивності зерноочисного відділення 

Продуктивність зерноочисного відділення, т/добу, визначають з 

урахуванням 15–20 %-го запасу продуктивності за формулою: 

       Qз.в. = К*Qп.в.           (4.2) 

 Де Qз.в. і Qп.в. – продуктивність відповідно зерноочисного і провідного 

відділень, т/добу; К – коефіцієнт запасу для круп'яних заводів, що переробляють 

рис, пшеницю, горох, кукурудзу, К =1,15; для круп'яних заводів, що 

переробляють просо, гречку, овес, ячмінь, К =1,2. 

4.2.3.3. Розрахунок обладнання для підготовчого (зерноочисного) 

відділення 

Об'єм бункерів для неочищеного зерна, м
3
, розраховують за формулою 



 

30 
 

     yf

Qt
V

24
  

          (4.3) 

де Q – продуктивність круп’яного заводу, т/добу; 

      t – кількість годин роботи лущильного відділення (зазвичай t = 24–30 

годин); 

     y – об’ємна маса зерна, т/м
3   

 

     f – коефіцієнт використання об’єму бункерів (залежить від висоти 

бункера, його перерізу, конфігурації, f =0,60–0,85; при h/b=3f=0,85; при 

h/b=1,5f=0,75; при h/b=1f=0,60). 

Об’єм одного бункера розраховують за формулою: 

V1 = a*b*h,   (4.4) 

де  a*b – розміри бункера в плані, м; 

    h – висота бункера, м 

Кількість бункерів для неочищеного зерна визначають за формулою:  

n = Vнз / V1,  (4.5) 

де V1 – об’єм одного бункера, м
3
; 

  Vнз – об’єм бункерів для неочищеного зерна, м
3
. 

Величину округлюють до цілого числа. 

5.2.3.3.1. Розрахунок оперативних бункерів для зерна та продуктів його 

переробки 

Необхідний об'єм оперативного бункера (V) розраховують за формулою 

розрахунку об'єму бункера для неочищеного зерна [5.3]. 

Розрахункова тривалість (т) перебування зерна та продуктів його 

переробки така: 

для відволожування зерна – 35–40 хв роботи лущильного відділення; 

під кожним пропарником періодичної дії – бункер не менше двох об'ємів 

пропарника; 

над паровою сушаркою – об'єм бункера на 1,0–1,5 год роботи сушарки при 

шарі зерна в бункері не менше 1,0 м; 

над пропарником безперервної дії – не менше 10 хв роботи; 

над лущильними машинами – не менше 15 хв роботи; 

над шліфувальними машинами – не менше 10 хв роботи. 

Вибійні бункери проектують на одну–дві зміни: при двозмінній роботі – на 

10–12 год, однозмінній – на 18–20 год. 

Змінний запас пластівців з висотою насипу 1,5 м треба зберігати в 

контейнерах чи спеціальних бункерах. 

Накопичувальні бункери перед пневмоустановкою повинні мати місткість 

для дрібного зерна, відходів та кормової дрібки на 4–8 год, для лузги та мучки не 

більше 1–2 год роботи круп'яного заводу. 

5.2.3.3.2. Розрахунок об'єму вибійних бункерів  

Об’єм вибійних бункерів Vвб, м
3
, для кожного сорту й номеру круп та 

побічних продуктів розраховують за формулою: 
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f

tPQ
Vвб

*24*100

**


,         (4.6) 

де Q – добова продуктивність круп’яного заводу, т; 

Р – вихід даного сорту чи номеру круп, %; 

t – час перебування продукту в бункері, годин; 

f – коефіцієнт використання об’єму бункера. 

Потім підбирають геометричні розміри бункерів, для того щоб їх місткість 

відповідала розрахунковому об'єму. 

При прямокутному перерізі бункерів їх геометричний об'єм (Vб) 

визначають за формулою розрахунку об'єму одного бункера [5.4]. 

Об'єм циліндричних бункерів визначають за формулою: 

 4

*2* hdп
V 

            
(4.7)     

Звужені днища бункерів визначають, як об'єм зрізаної піраміди: 

V =  h (S1+ +S2         (4.8) 

Де S1 і S2 – площа більшої і меншої основ піраміди, м
2
. 

Треба враховувати коефіцієнт використання бункера f. Розміщують 

бункери по висоті на 2–3 поверхи. 

4.2.3.4. Розрахунок технологічного обладнання лущильного відділення 

Задану продуктивність круп'яного заводу, т/добу, визначають так: 

Qр = Kзап *Qз,           (4.9) 

де Кзап – коефіцієнт запасу (при переробці вівса, гречки, ячменю та рису К 

=1,2). 

5.2.3.4.1. Розрахунок автоматичних порціонних вагів. 

Розрахунок автоматичних вагів визначають за формулою: 

п =ар /а,           (4.10) 

де а – розрахункова місткість вантажоприймального пристрою вагів, кг; а 

– паспортна місткість вантажоприймального пристрою, кг. 

E

р

р K
q

Q
а 

*60*24

*1000
,      (4.11) 

де Qр – розрахункова продуктивність зерноочисного відділення, т/добу; 

КЕ – коефіцієнт запасу, КЕ=1 ; 

q – кількість зважувань за 1 хв (для вагів з місткістю ковша 50 кг беруть 

три зважування за 1 хв, 100 кг – два, 20 кг – три–чотири), q=3. 

На круп'яних заводах встановлюють автоматичні порціонні ваги з 

місткістю ковша вантажоприймального пристрою 20, 50 та 100 кг зерна 

(пшениця, ячмінь, кукурудза, горох). Для легких культур (просо, гречка, рис, 

овес та пластівці) для цього ковша використовують гирі 15, 40 та 80 кг. 

Розрахунок кількості зерноочисних машин (п): 

      п = Qр/24qс.           (4.12) 
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де Qр – розрахункова продуктивність зерноочисного відділення, т/добу; qc 

– продуктивність однієї машини, т/добу. 

Фактичне використання кожної машини Кво(%) знаходять за виразом 

100
**24 сqп

Qр
Кво  ,       (4.13) 

де Qр – розрахункова продуктивність зерноочисного відділення, т/добу; 

qc – продуктивність однієї машини, т/годин; 

п – кількість машин, шт. 

Послідовність проходів зерна через машини наведена в Правилах [17]. 

Продуктивність сепараторів, трієрів, каменевідбірників, зволожувальних 

та обійних машин, пропарювачів, парових сушарок, охолоджувальних колонок, 

аспіраторів наведені в Правилах [17]. 

4.2.3.4.2. Розрахунок просіювальної поверхні 

Розраховують для круп'яного заводу в цілому, а потім розподіляють по 

основних ланках технологічного процесу відповідно до Правил [17]: 

qn

Q
F

*1000
 ,           (4.14) 

де qn – питоме навантаження на 1м
2
 просіювальної поверхні, кг/добу. 

Загальна просію вальна поверхня: 

F = f1 + f2 + f3 + f4 + f5 +f6 + f7,     (4.15) 

де f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7 – просіювальна поверхня етапів відповідно очищення 

зерна без сепараторів, контролю відходів підготовчого відділення, сортування 

зерна до лущення, сортування продуктів після лущення, сортування після 

шліфування та полірування, сортування та контролю круп, контролю лузги та 

мучки. 

Просіювальну поверхню, м
2
, розраховують за формулою: 

100

nFf
f  ,         (4.16) 

де F – загальна просіювальна поверхня крупозаводу, м
2
; 

  fп – просіювальна поверхня етапу технологічного процесу, %. 

Якщо сортування зерна перед лущенням відсутнє, то його об’єднують з 

етапом сортування в підготовчому відділенню. 

Приклад для заводу з переробки рису: 

Розраховуємо загальну просіювальну поверхню за формулою (5.16): 

185
2200

400*1000
F м

2 

f1  = (182*15)/100 = 27,3 м
2
  

f2  = (182*5)/100 = 9,1 м
2
  

f3  = (182*15)/100 = 27,3 м
2
 

f4  = (182*20)/100 = 36,4 м
2
 

f5 = (182*20)/100 = 36,4 м
2
  

f6  = (182*15)/100 = 27,3 м
2
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f7  = (182*10)/100 =18,2м
2
  

Розподіл просіювальної поверхні за фракціями повинен бути про-

порційний кількості продукту, що надходить. Вона відповідає кількості зерна, 

що спрямовується у верстати з гумовими вальцями (110 %). 

За Правилами все зерно (95 %) надходить у розсійники крупної та дрібної 

фракцій після лущення основного потоку зерна та близько 15 % – у розсійник 

після лущення зерна рису на сходовій системі. 

Розподіл просіювальної поверхні: 

- крупна фракція – 60%: 

fкр.ф=(60*37,4)/100 = 20,2 м
2
, 

де 37,1 – просіювальна поверхня 2 % розсійника А1-БРУ;  

- дрібна фракція – 35%: 

fдр.ф=(35*37,1)/100 = 11,8м
2
, 

- сходова фракція – 15 %: 

fсх.ф=(15*37,1)/100 = 5,1м
2
. 

Оскільки % розсійника А1-БРУ становить 3,4 м
2
 просіювальної поверхні, 

то для кожної фракції можна взяти відповідно  розсійника. Далі потрібно 

розподілити розсійники по поверхах технологічного процесу. 

5.2.3.4.3. Розрахунок обладнання лущильного відділення 

 Цей розрахунок проводять відповідно до норм навантажень на робочі 

органи (за Правилами). Загальну довжину вальців вальцьодекових верстатів L, 

см, вальцьових верстатів та лущильних машин з гумовими валками 

розраховують за формулою: 

L = 1000*Q/q      (4.17) 

Де q – навантаження на 1 см загальної довжини вальців, т/добу. 

Після підрахунку загальної довжини необхідно її розподілити по системах 

лущення з урахуванням виходу фракції у відсотках. 

Для переробки гречки беруть такий розподіл загальної довжини валків, %, 

за фракціями: 

I – 25–30; II – 15–20; III – 15–17; IV – 15–17; V – 10–12; VI – 10–12. 

Маса первинного зерна, тобто маса гречки, що надходить на дану систему 

лущення після сортування: Gп=QРп/100,    (4.18) 

де Pп – кількість первинного зерна даної фракції, %, від добової проду-

ктивності заводу (<3). 

Коефіцієнт повернення зерна гречки кожної фракції на повторне лущення 

на цю саму систему визначають за формулою: Гп=100/Еп,    (4.19) 

де Еп – коефіцієнт лущення для зерна даної фракції (див. Правила). 

Таким чином, фактична кількість зерна гречки, що обробляється в 

лущильній системі, призначеній для даної фракції, визначається за формулою: 

Gп = Q Pп Гп / 100 = Qmп,   (4.20) 

де mп = Рп Гп – коефіцієнт завантаження системи. 

Сума коефіцієнтів mп всіх систем дає коефіцієнт оборотності зерна гречки 

для всього заводу. Сумарна продуктивність усіх систем: 
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G =  = С1 +С2 +С3 + ... + Сп = Qmп     (4.21) 

Очевидно, що загальна довжина вальцьодекової лінії складається з суми 

вальцьодекових ліній усіх систем: 

L = 11 +12 +13 +... + lп.              (4.22) 

Необхідну довжину вальцьодекової лінії для лущення кожної фракції 

гречки можна визначити за формулою: Ln = LGn/G            (4.23) 

Для вибору необхідної кількості вальцьодекових верстатів для лущення 

гречки та розподілу за системами необхідно розрахувати загальну лінію. 

Розрахунок ведуть для заводів з переробки гречки 100 т/добу, беручи 

навантаження на 1 см довжини вальців 240 кг/добу. 

Вітчизняні заводи випускають дводекові верстати, але для переробки 

гречки – одну деку завдовжки: L = 1000Q/q = 1000*120/240 = 500 cм. 
Вибравши дані про розподіл зерна гречки за фракціями та коефіцієнти 

вилучення по системах для гречки, що пройшла ВТО, розраховують 

навантаження на кожну систему та довжину вальцьодекової лінії, необхідної для 

лущення окремих фракцій (табл. 4.1). 

Для заводів з переробки проса при використанні дводекових верстатів 

загальну довжину вальцьодекової лінії розподіляють порівну між обома 

системами. Для заводів продуктивністю понад 100 т/добу загальну довжину по 

системах розподіляють так: по 30 % всієї довжини відводять на першу та другу 

системи лущення; по 20 % – на третю та четверту системи. 

Для переробки проса та гречки понад розраховану кількість лущильних 

верстатів слід брати один резервний верстат продуктивністю 100 т/добу 

переробки зерна. Для заводів з переробки рису розрахункову лінію гумових 

вальців розподіляють чи відповідно до відсоткового вмісту фракцій за 

крупністю, чи для другої лущильної системи беруть 20–30 % довжини валків 

першої системи. 

Таблиця 4.1 

Розрахунок завантаження та розподіл довжини вальцьодекової лінії по 

системах 

Фракція 
гречки 

Розподіл 
за 

фракціями 

Коефіцієнт, % 
Завантажен-
ня окремих 
систем Оп 

Довжина 
вальцьо- 
декової 
лінії 1п 

лущення 
по фрак-
ціях Ед 

поверненн
я продукту 
по систе-

мах г 

заванта-
ження 

системи 

І 30 45 2,2 0,66 79,2 138 
І І 20 50 2,0 0,40 48,0 84 
І І І 18 45 2,2 0,40 48,0 84 
IV 16 40 2,5 0,40 48,0 84 
V 9 35 2,8 0,25 30,0 52 
VI 7 25 4,0 0,28 33,6 58 
Всього 100   2,39 28,68 500 
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При розподілі кількості рисошліфувальних посадів для рису по системах 

слід виходити з таких навантажень, відсотки до кількості зерна, що йде на 

лущення: 

Шліфувальна система                       Навантаження, % 

        1- а                                    84,0 

        2- а                                    80,9 

        3- я                                    73,0 

        4-а                                     70,5 

Шліфувальна система                        Навантаження, 

подрібненого рису                                % 

      1- а                                      14,5 

      2- а                                      13,0 

 

При застосуванні горизонтальних шліфувальних машин необхідно 

передбачити 2–3 шліфувальні системи. Для заводу з переробки ячменю загальну 

кількість лущильників безперервної дії ЗШН визначають за формулою: 

А = Q/q        (4.24) 

 де Q – продуктивність круп'яного заводу, т/добу (в зерні, що подають на 

першу сепараторну систему); q – навантаження на одну машину, т/добу. 

При переробці ячменю на перлову крупу загальну кількість лущильних 

машин ЗШН на шліфувальних та полірувальних системах необхідно розподілити 

виходячи з норм технологічного проектування круп'яних заводів, %: 

 

Шліфувальна система                Кількість лущильників 

      1- а                                20–25 

      2- а                                20–22 

      3- я                                15–18  

Полірувальна система 

      1- а                                12–15 

      2- а                                10–12 

      3- я                                10–12 

 

Більш точний розподіл лущильників ЗШН по системах для виробництва 

перлової крупи 40 чи 53 % може бути здійснений на основі технологічного 

балансу. 

Сумарне навантаження всіх систем визначають за формулою: 

 =  +  +…+  = Q1+Q2+…+Qn   (4.25) 

де Р1, P2, Рп – кількість зерна, що подається на систему, %; 

 – завантаження системи за балансом, кг/год. 

Кількість машин ЗШН для кожної системи визначають за формулою: 
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ап =             (4.26) 

Якщо отримують не ціле число машин, то округлення ведуть за 

загальноприйнятим методом. Але загальна кількість машин не повинна 

перевищувати розрахункову, тобто: 

А = а1 + а2 + ... + ап           (4.27) 

Розподіл машин ЗШН по системах на основі технологічного балансу 

наведена в табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 

Навантаження та розподіл машин ЗШН по системах на заводі з переробки 

ячменю продуктивністю 200 т/добу 

 Виробництво крупи 40%-го 

виходу 
Виробництво крупи 53%-го виходу 

Система Завантаження 

системи за 

балансом 

Qп, %/кг/год 

Кількість 

машин 

а п 

 

Завантаження 

системи за балансом 

Qп, %/кг/год 

Кількість машин 

а п 

 

1 2 3 4 5 

Шліфувальна: 

1-а 

2-а 

3-я 
Q1 =  a1= =

5 
Q1 =  a1= =4 

Q2=  a2= =

5 
Q2=  a2= =3 

Q3=  a3= =4 Q3=  a3= =3 

Полірувальна: 

1-а 

2-а 

3-я 
Q4=  

a4= =3 

Q4=  
a4= =3 

Q5=  a5=

=3 

Q5=  a5= =2 
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Q6=  a6= =

3 
Q6=  a6= =2 

Всього 

 

23 

 

17 

4.2.3.4.4. Вилучення мінеральної домішки.  

Для вилучення мінеральних домішок застосовують каменевіддільні 

машини А1-БКМ продуктивністю 150 т/добу. В цьому разі очищати можна як 

крупну, так і дрібну фракції. Для вилучення мінеральних та подовжених 

домішок з дрібної фракції зерна можна використовувати пневмо-сортувальні 

столи БПС продуктивністю до 72 т/добу або два столи А1-БЗП продуктивністю 

24 т/добу для вилучення мінеральної домішки та трієр ЗТО-5М продуктивністю 

80 т/добу для вилучення довгих домішок з того самого зерна. 

Для водно-теплового оброблення зерна можна використовувати два 

пропарювача конструкції Неруша продуктивністю до 75 т/добу – по одному для 

кожної фракції. 

Вертикальні парові сушарки підбирають виходячи з навантаження на 1 

секцію 3,5 т/добу для гречки. Кількість секцій повинна бути (якщо за 

розрахунком Q3,0=84): 

п = Q3,0/q = 84/3,5 = 24 шт. 

Сушарки мають від 8 до 14 секцій. У нашому випадку беруть дві 

вертикальні парові сушарки ВС-10-49. Над кожним пропарником конструкції 

Неруша необхідно встановити бункер місткістю не менше 1,5 кг зерна чи 

об'ємом: 

V = 1,5/γ*f = 1,5/0,6*0,8 = 3,1 м
3 

Де γ – натура зерна, т/м
3
; f — коефіцієнт запасу, f = 0,8–0,85.  

Знаходимо розміри бункера. 

Над кожною сушаркою встановлюють бункер місткістю, що забезпечує 

роботу сушарки протягом 1,0–1,5 год при висоті шару зерна в бункері не менше 

1 м. 

На заводах з переробки вівса для відокремлення лущених та нелущених 

зерен застосовують дискові трієри та падді-машини, на заводах з переробки рису 

– падді-машини. Дискові трієри підбирають за навантаженням на одну машину.  

Знаючи продуктивність заводу та навантаження на одну машину, можна 

знайти кількість машин: 

пт=Q/qm         (4.28) 

Падді-машини є різних типорозмірів, тому навантаження для них дають у 

тоннах на добу на один канал. Знаючи продуктивність заводу та навантаження 

на канал, знаходять кількість каналів: 
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пк = Q/qк         (4.29) 

Потім, приймаючи падді-машини з визначеною кількістю каналів m, 

визначають кількість машин: 

N = пк/m         (4.30) 

На круп'яних заводах застосовують падді-машини ТА-1-10; ТА-2-10; ТА-

3-10; ТА-3-13 та ін. з кількістю каналів відповідно 10, 20, 30, 39 (дод. 1) [9]. 

4.2.3.4.5. Розрахунок аспіраційних машин  

Аспіратори та аспіраційні колонки розраховують залежно від 

продуктивності та кількості продукту, що проходить крізь них. Визначивши 

завантаження кожної аспіраційної машини, т/добу, підбирають необхідну її 

марку. Треба враховувати, що розрахунок кількості машин за формулою: 

п = Q/q         (4.31) 

Де Q – продуктивність круп'яного заводу, т/добу; q – продуктивність 

однієї машини, т/добу, 

чи за балансом ведуть для одного проходу. Загальна кількість аспіраційних 

машин розраховується за технологічною схемою для виробництва певного виду 

крупи. 

4.2.3.4.6. Розрахунок круповіддільних машин. 

На заводах з переробки рису для відокремлення ядра та нелущеного зерна 

використовують падді-машини, на заводах з переробки вівса – падді-машини та 

трієри. 

Кількість дискових трієрів залежно від продуктивності круп'яного заводу 

та навантаження на одну машину розраховують за формулою: 

пт = Q/gт ,       (4.32) 

де gт – продуктивність трієра, т/добу. 

4.2.3.4.7. Розрахунок магнітних сепараторів 

На круп'яних заводах магнітний контроль здійснюється для вилучення 

металомагнітної домішки. Магнітну сепарацію проводять на постійних литих 

магнітах із сплаву Магніко. Довжину фронту магнітного поля, м, розраховують 

виходячи з норм довжини фронту магнітного поля, що припадає на одиницю 

вимірювання зерна чи продукції [12]. Після підрахунку довжини фронту 

магнітного поля підбирають магнітну колонку чи магнітний апарат. Величину 

фронту магнітного поля Lт, м, розраховують за формулою: 

Lт =        (4.33) 

де Сп – навантаження на систему, %; Lm – норма довжини фронту 

магнітного поля, м; G — одиниця вимірювання продуктивності, на яку 

виділяється норма магнітного поля, т/добу. Норму фронту магнітного поля 

приймають за таблицею з видань [13, с. 43], [4, 24]. 

Знаходимо кількість магнітних сепараторів з відомим значенням довжини 

фронту магнітного поля для забезпечення даної операції: 

п  = Lm /L0 ,         (4.34) 
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де L0 – довжина фронту магнітного поля в одному магнітному сепараторі 

[табл. 7, 15]. 

Для заводів з переробки гречки слід взяти такі норми: 

- після очищення зерна перед подачею його в лущильне відділення – 0,5 

м – довжина магнітного поля на 100 т добової продуктивності, тобто: 

L = 0,5*(Q3,0/100)        (4.35)  

- перед кожною системою лущення 0,8 м на 100 т/ добу;  

- для контролю крупи (ядриці) – 1,2 м на 100 т/добу: 

L = 1,2*(PQ/100*100),     (4.36) 

де Р – вихід крупи (ядриці); Q – продуктивність заводів з переробки 

гречки; 

- для контролю проділу 1,0 м на 100 т/добу: 

L = 1,0*(P1Q/100*100),  (4.37)    

     де Р1 – вихід проділу, %; 

- для кормових відходів необхідна довжина магнітного поля: 

L = 0,8*(P2Q/100*100),   (4.38)   

де Р2 – вихід кормових відходів І та II категорії, %. 

4.2.4. Розрахунок виходу продукції 

Вихід круп розраховують виходячи з базисних норм на зерно та крупу 

згідно з Правилами та показниками якості на продукцію за завданням. 

Залежно від виду крупи (рис, гречка, вівсяна та ін.) є відмінності у 

розрахунку виходу продукції, що зазначено в Правилах. Результати розрахунку 

зводять у таблицю форми 117. 

4.2.5. Технохімічний контроль виробництва 

У цьому розділі необхідно докладно описати завдання технохімічного 

контролю на виробництві, порядок контролю, оформлення документації, функції 

цехової та виробничої лабораторій, ведення журналів виробництва [9, 17, 25]. 

Список використаної літератури 

Список використаної літератури подається в кінці розрахунково-

пояснювальної записки в алфавітному порядку і тільки ті джерела, що були 

використані в даній роботі. 
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ТЕХНОЛОГІЯ КОМБІКОРМІВ 
 

1. Об’єм кваліфікаційної роботи 

Кваліфікаційна робота складається із графічної частини і розрахунково-

пояснювальної записки. Графічну частину виконують в масштабі 1:50. Об’єм 

графічної частини кваліфікаційної роботи повинен складати 2…3 листи формату 

А1, в тому числі: поверхова схема технологічного процесу – один лист; плани 

поверхів, повздовжній і поперечний розрізи будівлі з розміщенням обладнання 

конкретної (згідно із завданням) технологічної лінії (фрагменти планів і розрізів) 

із комунікацією продуктів – 1…2 листи. 

Кількість листів у кожному конкретному випадку, встановлює керівник 

кваліфікаційної роботи. Об’єм розрахунково-пояснювальної записки 

кваліфікаційної роботи – 30…40 сторінок. 

Розрахунково-пояснювальна записка складається з титульного листа, 

завдання на кваліфікаційну роботу, вступу, змісту, і безпосередньо записки, до 

якої входять: 

Вступ 

Технологічна частина – 30–35 с. 

Характеристика сировини і готової продукції. 

Розрахунок рецепта комбікорму. 

Обґрунтування схеми технологічного процесу. 

Розрахунок місткості складів і обладнання приймально – відпускних 

пристроїв. 

Розрахунок технологічного обладнання. 

Розрахунок місткості оперативних бункерів. 

Розрахунок транспортного обладнання. 

Технологічний контроль виробництва. 

Список використаної літератури. 

 

В залежності від особливостей завдання дозволяється зміна або включення  

ряду нових питань. 

2. Вказівки до виконання додаткових розділів в розрахунково – 

пояснювальної записки 

2.2. Зміст. 

В ньому вказують послідовне розміщення тих або інших розділів, підрозді  

лів з чіткою рубрикацією і точною назвою кожного з них (не більше двох сторі 

нок рукописного тексту). Назви розділів, підрозділів вказують в тому ж поряд     

ку і формують так само, як текст записки. 

2.3. Вступ. 

У вступній частині записки необхідно коротко показати: стан і значення 

галузі в системі зернопереробної промисловості; основні шляхи і напрямки 

розвитку комбікормової промисловості в системі агропромислового комплексу 

країни з метою підвищення об’єму виробництва, якості продукції і її 
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конкурентноздатності; необхідність реконструкції або проведення дослідження в 

зв’язку з розширенням ринку збуту і асортименту комбікормів. Об’єм розділу 

2…3 сторінки. 

2.4. Техніко-економічне обґрунтування. 

Зміст і об’єм цього розділу визначені методичними вказівками відповідних 

кафедр та ін. [11; 15; 17; 20; 22]. 

2.5. Технологічна частина (загальний об’єм 30…35 сторінок). 

В технологічній частині кваліфікаційної роботи треба відзначити заходи, 

які повинні забезпечити найбільш доцільне виконання основних виробничих 

процесів комбікормового заводу. Розробка технологічної частини проекту – 

основна і  визначальна частина проектування. 

Інженерні вирішення реконструкції можуть зводитись не тільки до 

викори- стання резервів виробництва але і модернізації, заміни морально 

застарілого обладнання, удосконалення технології, інтенсифікації, введення 

нових технологічних ліній в зв’язку з використанням нових видів сировини, 

розширення асортименту готової продукції, підвищення її якості, покращення 

умов праці. 

Технологічна схема відображає суттєвість і послідовність виробничих 

операцій і процесів, передбачених в курсовому проекті, визначає вибір 

технологічного і транспортного обладнання і є важливою частиною проекту. 

При відображенні технологічних схем потрібно користуватися умовними 

зображеннями машин, наведеними в додатку 2. При розробці технологічної 

частини кваліфікаційної роботи студент повинен врахувати передовий досвід, 

досягнення науки і техніки, як вітчизняної, так і закордонної [7, 13, 14, 34]. 

2.5.1. Характеристика сировини і продукції, яка виробляється. 

Даний розділ РПЗ об’ємом 3…4 сторінки повинен включати: – відомості 

про номенклатуру кормових засобів, які використовуються при виробництві 

комбікормів і джерела їх постачання; – коротку оцінку поживної цінності 

кожного з кормових засобів; – технологічну характеристику сировини; – 

асортимент комбікормів, які виробляються, номери рецептів і основні показники 

якості комбікормів згідно із стандартами по кожному з видів продукції [1; 2; 3; 

11; 16; 17; 21; 22; 23; 25;]. 

Відомості, які подаються, повинні бути конкретними з врахуванням 

складеної, в даному районі, номенклатури сировини, розвитку тваринництва і 

птахівництва. Не треба підряд виписувати всю сировину і асортимент продукції, 

що виробляється заводами галузі. Обов’язковими є посилання на відповідну 

нормативну – технічну документацію (технічні умови, стандарти). 

2.5.2. Розрахунок рецепта комбікорму на ЕОМ. 

 Об’єм і зміст цього розділу виконано відповідними методичними 

вказівками  по виконанню лабораторно – практичних робіт. 

 2.5.3. Обґрунтування схеми технологічного процесу. 

Розробка схеми технологічного процесу – один із основних етапів 

виконання роботи, в якому відображаються набуті знання студента в галузі 

техніки і технології комбікормового виробництва, вміння з урахуванням 
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перспектив розвитку галузі, відобразити основні технічні напрямки в 

технологічному і будівельному проектуванні. Мінімальна кількість 

транспортних механізмів, раціональне вико- ристання місткостей і 

технологічного обладнання – основна вимога при складанні технологічної 

схеми. 

З метою покращення якості готової продукції потрібно приділити 

особливу увагу підготовці компонентів, спеціальній тепловій обробці зернової 

сировини (екструдуванню, мікронізації, обжарюванню, волого – тепловій 

обробці і плющенню ). З вище перерахованих способів теплової обробки 

необхідно віддавати перевагу екструдуванню, волого тепловій обробці і 

плющенню зерна, якнайбільш ефективним. Можливе створення ліній 

поглибленої переробки зерна, які б працювали в автономному режимі і 

забезпечували підготовленими компонентами комбікормові заводи регіону.  

Розрізняють принципову і робочу схеми технологічного процесу. 

Принципову схему доцільно викреслювати поверхово, щоб окрім складу 

технологічних ліній, технологічних операцій і їх послідовності, дати уяву про 

просторову картину технологічного процесу і транспорту (в першому 

наближенні). Це полегшує наступну роботу  над проектом при розрахунку 

обладнання і його розміщення на поверхах виробничих будівель. В робочій 

схемі умовними позначеннями показують :  

1) пристрої для приймання сировини, їх продуктивність, способи 

розвантаження сировини з автотранспорту і залізниці; 

2) кількість та місткість всіх складів; 

3) всі технологічні лінії підготовки і переробки сировини; 

4) кількість технологічного, транспортного обладнання, його марку, 

характеристику робочих органів; 

5) направлення всіх потоків сировини, продукції і відходів з окремих 

машин ; 

6) кількість аспіраційного обладнання з розподілом по мережах і з 

прив’язкою до обладнання, яке аспірується, з вказівкою направлення відходів; 

7) пристроїв для відпуску готової продукції, їх продуктивність, способи 

вива-нтаження продуктів в залізничний і автомобільний транспорт.  

Робоча схема повинна давати уяву про поверхове розміщення місткостей і 

всього технологічного, транспортного і вентиляційного обладнання. Кінцевий 

варіант робочої схеми викреслюють на заключному етапі розробки 

технологічної частини проекту, тобто після розрахунку технологічного 

обладнання, його розмі- щення по поверхах, проектування комунікації і 

вентиляційних установок. 

Так як технологічний процес комбікормового виробництва, як правило, 

виконується в декількох будівлях, для зручності практичного використання, 

рекомендується розробляти робочі схеми процесів, які виконуються в окремих 

будівлях. В сукупності вони дають уяву про технологічний процес 

комбікормового заводу в цілому. 

При описуванні схеми необхідно притримуватися наступної послідовності 
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викладення: 

- приймання, вхідний контроль, розміщення і зберігання сировини; 

- підготовка зернової сировини (лінії зернової сировини, попередніх 

сумішей зернової, гранувальної та іншої сировини;поглибленої обробки зерна); 

- відокремлення плівок і подрібнення ядра плівчастих культур; 

- підготовка борошнистої сировини; 

- підготовка розсипного трав’янистого борошна; 

- підготовка шротів олійних культур, кормових продуктів харчових 

виро- бництв, пресованої і кускової сировини; 

- введення преміксів; 

- підготовка кухонної солі, мінеральної сировини; 

- дозування і змішування компонентів; 

- підготовка і введення в комбікорми рідких компонентів; 

- гранулювання комбікормів (БВД, кормових концентратів); 

- пакування, відпуск готової продукції. 

Об’єм даного розділу до 7 сторінок. 

2.5.4. Розрахунок місткості складів. 

 1. В приймальних пристроях зернової сировини із залізничного 

транспорту слід встановлювати норії продуктивністю: для комбікормового 

заводу до 320 т /добу – 175 т/год, більше 320 т/добу – 350 т/год [10]. Приймання 

сировини з автотранспорту розраховують на денний період. Коефіцієнти 

нерівності добового надходження сировини слід приймати [35] : на залізниці – 

Кд = 1,5; з автотранспорту – Кд = 1,45. 

Необхідну складську місткість для різних видів сировини можна 

визначити, виходячи з усереднених витрат сировини на  виробництво 

комбікормів і БВД за діючими рецептами згідно таблиці 1. 

Таблиця 1 

Усереднені витрати сировини у відсотках від добової продуктивності 

підприємства 

Сировина 

 

Для виробництва 

комбікормів БВД 

Зернова 60 22 

Борошниста  16 16 

Шроти  11 30 

Кормові продукти харчових виробництв, 

трав’яне борошно  

8 17 

Мінеральна  2,5 10 

Премікси 1 6 

Меляса 2 ----- 

Жир 0,5 ----- 
Примітка. Масову частку кормових продуктів харчових виробництв, які зберігають насипом 

або в тарі, визначають завданням на проектування. 
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2. При виробництві комбікормів і БВД за взаємозамінними схемами, 

складську місткість приймають з розрахунку виробництва комбікормів. 

 Запаси сировини Z1 (діб) для комбікормових заводів продуктивністю до 

500 т/добу передбачають [35]: 

зернова ………………………………………………………………. 27; 

борошниста (висівки, мучки) ……………………………………….16; 

шроти……………………………………………………………….....31; 

кормові продукти харчових виробників, трав’яне борошно……….27; 

мінеральна…………………………………………………………….43; 

премікси ………………………………………………………………28; 

меляса………………………………………………………………….85; 

жир…………………………………………………………………….28; 

 

Запаси сировини Z2 (діб)для комбікормових заводів продуктивністю біля 

500т/добу (Q ڴ) визначаються за наступною формулою: 

                                  Z1 

                        Z2 =  -------- ,                           (2.1) 

                                 Kзн 

 

 де Кзн – коефіцієнт зниження запасів сировини, які визначають 

наступним чином:                                   

                                                  Q3                                          

                                  Кзн=--------   ,                                                  (2.2)                                                                      

                                                  500                        

Таблиця 2 

Дані про записи сировини (діб) наведені в таблиці 2 [35] 

Сировина 
Продуктивність, т/добу 

600 700 800 900 1000 1100 1200 
Зернова 24,5 23 21 20 19 18 17 
Борошниста 14,5 13 12,5 12 11 10,5 10 
Шроти 28 26 24 23 22 21 20 
Кормові продукти харчових 
виробництв, травяне борошно 

24,5 23 21 20 19 18 17 

Мінеральна 39 36 34 32 30,5 29 28 
Премікси 25,5 23,5 22 21 20 19 18 

Примітки. 

1. На комбікормових заводах, які будуються в складі млин – комбінатів, місткість силосів для 

висівок, отриманих з млина, розраховуються на 3-добовий запас потреби комбікормового 

заводу і на 16 діб для потреби борошнистої сировини, яка завозиться. 

2. На комбікормових заводах, які будуються в складі комбінатів хлібопродуктів, 

передбачувати оперативну силосну місткість не менше добового запасу для тих видів зерна, 

яке зберігається в елеваторах і складах. 

3. Для вапнякового борошна, яке поступає замість крейди, силосна місткість розраховується 

на 15 діб зберігання. 

4. Місткості зберігання і способи постачання рідких компонентів уточнюються в завданні на 

проектування. 
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При визначенні місткості для сировини і готової продукції приймають 

наступні опосереднені значення об’ємних мас, т/м
3 
: 

зернова сировина .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   0,65 
борошниста сировина .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,30 
шроти  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,50 
кормові продукти харчових виробництв .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,50 
мінеральна сировина (сіль, крейда) .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .1,20 
вапнякове борошно .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .1,4 
премікси (наповнювач-висівки) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  . 0,30 
меляса .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  1,20 
жир  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .   0,95 
розсипний комбікорм, БВД .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . 0,50 
гранульований комбікорм, БВД .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  0,63 
Розрахункова маса сировини різних видів, яка зберігається (місткість) в 

тонах визначається за формулою : 

                   Q* а*Z 

  Кс =                                                          ,             (2.3) 

           100 

де Q – проектна продуктивність підприємства, т/добу; ạ – упосереднені 

витрати сировини (табл. 1), % ; Z – запаси сировини, діб.   

Об’єм силосів для зберігання заданого виду сировини (зернова, 

борошниста, шроти, гранульована сировина, вапнякове борошно), м
3
: 

                                  Kc 

            U =                              ,               (2.4) 

                                  V * η 

де Кс – маса заданої сировини, т ; V – об’ємна маса сировини, т/м
3 

; η – 

коефіцієнт використання об’єму (0,85 – для зернової і гранульованої сировини, 

0.80 – для інших видів сировини); 

Необхідну кількість силосів визначають за виразом : 

                          n=U/U1,                                         (2.5) 

де U1 – об’єм одного силоса,  м
3
, який визначають так :  

                     U1 = с*в * h ,                       (2.6) 

де с, в – прийняті розміри силоса в плані, м; h – висота силоса; 

Площу складу при зберіганні сипучої сировини на підлозі (макухи, солі, 

крейди), визначають за формулою :                     

Зберігання мінеральної сировини на перспективу (сіль, крейда) в 

герметичних контейнерах типу МК робочим об’ємом 0,5;1,0;1,5;3,0 м
3 

 і типу 

МКР робочим об’ємом 0,5;1,0;1,5
 
м.

3        
  

Площу складу для зберігання сировини в тарі (м’ясо-кісткове, рибне 

борошно, кормові дріжджі, трав’яне борошно, премікси та ін.) визначають за 

виразом : 

                                                       Kc 

                                  F =                        ,  м
2   

       (2.7) 

                                                       Км 

де Кс – маса затареної сировини, т; Км – маса сировини, яка розміщується 

на 1м
2 
 корисної площі складу [35], т/м

2
 (0,8 – при зберіганні сировини в мішках ; 

1,2 – при зберіганні в контейнерах). 
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Місткість силосів для зберігання готової продукції передбачають з 

розрахунку на 5 діб роботи підприємства, включаючи продукцію упаковану в 

тару. Об’єм силосів для зберігання готової продукції, їх кількість визначають за 

формулами (7.4) – (7.6) з розрахунку на розсипний комбікорм (коефіцієнт 

використання площі η = 0,8 ). 

Масу комбікормів, які вибиваються в тару, а також об’єм зберігання і 

відпуску готової продукції в розсипному, гранульованому вигляді, а також в 

тарі, приймають згідно із завданням на проектування. Вибій готової продукції 

необхідно передбачати в мішки місткістю 50 кг (у випадку відпуску за 

ринковими цінами – 20…30 кг).  

Площу складу для зберігання готової продукції, в затареному вигляді, 

визначають за формулою (7.8), масу сировини на 1 м
2
 приймають Км = 0,85 т/м

2
. 

Розміри силосів зі збірного залізобетону приймають переважно в плані 

3х3м, висотою 24м (4,8 х 5). 

За отриманою загальною кількістю силосів, вибирають варіант їх 

розміщення за шириною будівлі, а також за довжиною. По ширині складу 

силосного типу розміщують, як правило, 4, 6, 8 силосів. Прийнявши кількість 

силосів по ширині будівлі, визначають їх кількість по довжині складу за 

виразом: 

n2 = nγ/n 1,                                                 (2.8) 

де nγ – загальна кількість силосів згідно розрахунку; 

n1 – кількість силосів, прийнятих по ширині будівлі. 

Знаючи розміри одного силоса і їх кількість, визначають розміри складу 

силосного типу. Бажано вибирати співвідношення довжини до ширини складу 

не більш 1:2, а довжину одного корпусу не більше 48 м. В інакшому випадку 

приймають два і більше корпусів.  

Після вибору силосного корпусу треба розподілити їх за окремими ви- 

дами сировини (зернова, борошниста, шроти) так, щоб на кожний вид сировини 

приходилося ціле число рядів силосів і щоб фактична кількість для кожного 

виду була близькою до розрахункової. 

Для заводів продуктивністю до 400 т/добу передбачають один загальний 

корпус для зерна, борошнистої сировини і шротів. 

Склади для зберігання розсипної і затареної сировини, при зберіганні на 

під- лозі, необхідно проектувати зі збірного залізобетону із сіткою колон в 

багатоповерхових (переважно 3…4 поверхи) складах 6 х 6м, а в одноповерхових 

– 12 х 6м.. До отриманої розрахункової площі складу, для зберігання сипкої і 

затареної сировини, необхідно додати площу складу для зарядження 

акумуляторних батарей електронавантажувачів та електровізків, сходової клітки, 

розподільного пункту, вантажного ліфта, зберігання піддонів, а також площу 

приміщення для обслуговуючого персоналу. Допоміжна площа повинна 

складати 15…20% від розрахункової площі складу. Знаючи загальну площу 

складу Fз, визначають його розміри і кількість поверхів. Ширину складу 

приймають, частіше всього, рівною 18,24м. Довжину складу визначають за 

виразом : 
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                             L = Fз/В, м                                                  (2.9) 

де В – прийнята ширина складу, м; 

Загальна довжина не повинна перевищувати 60м, але жорстких обмежень 

не існує. Якщо вона більша, то передбачають декілька поверхів (як правило до 4-

х). Висоту поверхів приймають 4,8  м. 

Після вибору конструкції складів, силосного типу і зберігання на підлозі, 

визначення їх розмірів, необхідно уточнити фактичну місткість і фактичний 

запас для різних видів сировини і готової продукції. 

Фактичну місткість різних видів сировини і готової продукції, яка 

зберігається в силосах, визначають за формулою : 

      Кф = Пф * U1*V* η, т                                      (2.10) 

де Пф – фактична кількість силосів для даного виду сировини і готової 

продукції; U1 – об’єм одного силоса, м
3
;  V- об’ємна маса сировини, т/м

3
;  η – 

коефіцієнт використання об’єму силосів. 

Фактичну місткість складу для сировини, яка розміщується на підлозі 

насипом визначають за виразом: 

          Кф = Fф*h*V * η, т                                       (2.11) 

де Fф – фактична площа складу для сировини, яка зберігається насипом, 

м
3
; 

h – висота насипу, м; V – об’ємна маса сировини, т/м
3
; η – коефіцієнт 

використання площі складу. 

Фактичну кількість для сировини, яка зберігається в складі в затареному 

вигляді на підлозі визначають за такою формулою : 

                         Ксф = Fф * Км, т                                       (2.12) 

де Fф – фактична площа складу для сировини, яка зберігається в 

затареному вигляді, м
2
; Км – маса сировини, яка розміщується на 1м

2
 площі 

складу, т/м
2
. 

Таблиця 3 

Дані розрахунку місткості для зберігання сировини 
 

Сировина 

 

Упосе-

реднені 

витрати 

сировини, 

% 

Визначе-

ний запас 

сировини, 

діб 

Об’ємна 

маса, 

т/м
3
 

Коефіцієнт 

використан-

ня об’єму, 

(площі) 

Розрахун-

кова 

місткість, 

т 

Фактична 

місткість, т 

Фактичний 

запас,  

діб 

Зернова і 

ін. 

Силосне зберігання 

Кормові 

продукти 

харчових 

вироб-

ництв, 

трав’яне 

борошно 

 

 

Зберігання на підлозі 
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При реконструкції комбікормового заводу визначення обєму і кількості, 

площі складу для зберігання на підлозі, вибір конструкції складів виконують 

тільки для недостатньої місткості видів сировини, готової продукції. В такій же 

табличній формі наводять дані розрахунку складів для зберігання готової 

продукції. 

 Днища і стінки силосів (бункерів) повинні мати гладеньку поверхню. Кути 

на- хилу днищ мають бути: для зерна – 45  ْ , для борошнистих і кормових 

продуктів – 60…70º.                                                                                                            

Силоси для важко сипучої сировини і продукції комбікормового виробництва 

обладнують спеціальними механічними пристроями (розвантажувачі гвинтові 

А1- ДРВ,А1- ДР-2В або вібророзвантажувачі РЗ-БВА). Окрім того, потрібно пе- 

редбачити можливість перевантаження важко сипучої сировини, не 

перевищуючи загальних термінів зберігання, встановлених нормативною 

документацією [24; 32]. 

 В складі для зберігання сировини на підлозі, доцільно передбачити 

розміщення бункерів для зберігання оперативних запасів сировини, яка поступає 

на завод в затареному вигляді (1…3 доби). Розтарування сировини, подача її в 

оперативні бункери, в такому випадку, можливі під час розвантаження вагонів. 

Склади зберігання сировини на підлозі для зберігання важко сипучої сировини 

насипом, необхідно розділити на окремі, ізольовані одна від одної секції (засіки). 

Не допускається, при закладанні та в процесі зберігання, змішування різних 

видів сировини. 

   2.5.5. Розрахунок обладнання приймально–відпускних пристроїв. 

 Розвантаження усіх видів сировини, яка надходить в пакетах і 

контейнерах, а також навантаження готової продукції, повинні виконуватись 

механізованим способом  із захистом місць розвантаження (навантаження) від 

атмосферних опадів та вітру.  

 Для розвантаження зернових і борошнистих видів сировини з вагонів 

необхід- но проектувати окремі приймальні пристрої і транспортні лінії, 

включаючи заповнення силосів. Пристрої для зернової (борошнистої) сировини 

із залізниці повинні забезпечити розвантаження, в нормативний час. 

Спеціалізованих само розвантажних вагонів загального призначення. 

 Продуктивність пристрою для приймання сировини із залізничного 

(автомобільного) транспорту, т/добу визначають за формулою: 

                         Q*a*Ан*Кq                         G 

                                                            =                                    (2.16) 

                                                                100*100  

де Q – продуктивність заводу, т/добу; а – усереднені витрати сировини,  %  

(табл. 1); Ан – кількість сировини, що надходить залізничним (автомобільним) 

транспортом, %; Кq – коефіцієнт добової нерівномірності надходження 

сировини залізничним (автомобільним) транспортом (Кq = 1,5 для залізничного, 

Кq = 1,45 для автотранспорту). 

 Для комбікормових заводів продуктивністю до 1000 т/добу приймають по 

одному пристрою для зернової сировини, борошнистої, шротів, затареної 
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сировини, сировини мінерального походження, меляси, жиру. Для заводів 

продуктивністю більше 1000 т/добу для зернової, борошнистої, затареної 

сировини, шротів приймають по 2 пристрої, а для інших видів сировини – по 

одному. Приймання сировини з автотранспорту розраховують на денний період 

(16 год). 

 Продуктивність пристрою для відвантаження  на автомобільний 

(залізничний) транспорт визначають за такою формулою: 

                                                                              Gв 

 

                          Q*А* Кq  =                                             т/добу       (2.17)  

                                                                                100                                                 

де Ав – кількість готової продукції, що відвантажується на автомобільний 

(залізничний) транспорт, %; Кq – коефіцієнт добової нерівномірності 

відвантаження готової продукції на автомобільний (залізничний) транспорт (Кq 

= 1 для автомо- більного, Кq = 1,5 для залізничного транспорту). 

 Продуктивність відвантажувальних пристроїв на автотранспорт повинна 

забезпечити розрахункове і добове відвантаження на протязі зміни (8 год). 

 Вибір пристроїв для приймання меляси, жиру, нормативний час на 

розвантаження транспортних засобів, які доставляють цю сировину, 

погоджується з постачальниками і організаціями  при розробці завдання на 

проектування. 

 Як правило, на державні підприємства сировина надходить залізничним 

транспортом (Ан = 100%), а готова продукція відвантажується на автотранспорт 

(Ав = 100%). 

 Місткість вагону залежить від виду сировини і визначається за формулою: 

                                                                    62*υc             

                       Ев =                                                       (2.18) 

                                                                     0,75  

де 62 – місткість вагона (в розрахунку на зерно з об’ємною масою 0,75 т/м
3
), т ; 

υc – усереднене значення об’ємної маси  сировини (те ж, що і для розрахунку 

необхідної складської місткості), т/м
3
. 

При надходженні зерна тільки у вагонах – зерновозах місткість вагона 

приймають 70 т. 

Кількість вагонів, необхідну для перевезення розрахункового добового 

надходження сировини  даного виду, визначають за виразом: 

                              n = Gn/Ев.                                          (2.19)      
Фактична маса окремих видів сировини, що надходить на завод: 

                                              Gnф = n *Ев, т/добу                            (2.20) 

де n – фактична кількість вагонів (після закруглення розрахункової кількості до 

цілого значення). 

Аналогічні розрахунки, з використанням тих самих формул, роблять для 

готової продукції. 

При сумарному добовому надходженні сировини (ΣGnф) залізничним 

транспортом (добовому відвантаженню на залізничний транспорт) більше 1000т, 
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масу подачі (групи вагонів, які надходять одночасно) приймають, т [53]: Gнадх. 

= (½ … ⅓)Gм, де Gм – вантажопідйомність маршруту (Gм = 3000т при розробці 

типових проектів). 

Для підприємств з ΣGnф(Gф)<1000т одночасна подача вагонів на 

розвантаження (навантаження)повинна бути не більше 1/5 маршруту (Gнадх. = 

600 т). 

Загальний час на розвантаження всіх вагонів визначають за наступною 

формулою: 

                                    ΣGnф * n    

                                    γ =                             Gнадх.    ,       год           (2.21)   

де  n  – нормативний час на обробку однієї подачі, год. 

    При розрахунках загальну тривалість обробки однієї подачі вагонів ( n), 

необхідно приймати: при розвантаженні – 3год 10хв.,при навантаженні 3год 40 

хв.  Інтервал між подачами приймають не менше 2 годин при розробці типових 

проектів. 

 Годинна продуктивність пристроїв для різних видів сировини 

визначається за формулою: 

                                                        Gnф               

                                 qгод =              γ    ,    т/год                 (2.22) 

Розвантаження різних видів сировини здійснюють одночасно на різних 

приймальних пристроях (розвантаження борошнистої сировини і шротів 

виконуються послідовна на одному пристрою). Витрати часу на розвантаження 

кожного виду сировини не повинні перебільшувати  γ . 

 Для отриманої годинної продуктивності q год вибираємо 

вагонорозвантажувачі і транспортні засоби (транспортери, норії), виходячи з 

умови:  

                                                              Vc 

                                     qс =                                qn ,   т/год            (2.23) 

                                                     0,75 

де qn – паспортна продуктивність вагонорозвантажувача, т/год (для V = 0,75 

т/м
3
). 

 Експлуатаційну продуктивність вагонорозвантажувача визначають за 

такою формулою: 

                               Ев-Ес    

    qс =                                                  , т/год     (2.24) 

                  м+ пз+  qс           

де Ев – місткість вагона, т; м – час, який витрачається на перестановку 

вагонів в залежності від застосованих маневрових засобів, год (табл.4); пз – 

час, що витрачається на підготовчі і заключні роботи при розвантаженні вагона 

(відкриття вагона, зачистка та ін.), год ( пз = 0,15год); Ес – маса сировини, що 

витікає самоплавом при вийманні вагонного щита, т (Ес = 8т при розвантаженні 
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зерна на один бік; Ес = 12т при розвантаженні зерна на два боки; Ес = 0 при 

розвантаженні борошни- стої сировини, мінеральної та шротів). 

Таблиця 4 

Розрахунковий час маневрових робіт, год 

Річний 

вантажообі,           

т 

Маневрові 

засоби 

Тривалість маневрів, год 

один 

вагон 

два 

вагони 

три 

вагони 

чотири вагони 

до 150000 маневрова 

лебідка 

0,033 0,050 0,83 ------ 

більше 

150000 

мотовоз 0,025 0,042 0,050 ------ 

більше 

150000 

тепловоз ----- 0,042 0,050 0,067 

 

Експлуатаційна продуктивність транспортних механізмів (норій, 

транспортерів) визначається за формулою: 

                                                                         Vc*Кв          

                                      qс = qn                     

                                                                            0,75      ,   т/год        (2.25) 

де qn – паспортна продуктивність транспортних механізмів (норій, 

транспортерів), як правило, для V = 0,75 т/м
3 

; Vc – об’ємна маса сировини т/м
3
; 

Кв – коефіцієнт використання транспортних засобів (табл. 5).     

Таблиця 5 

Коефіцієнт використання транспортних засобів при навантажувально- 

розвантажувальних операціях 

Вид 

транспорту 

qn, т/год 

50 100 175 350 

Автомобільний 0,90 0,85 0,80 0,75 

Залізничний  0,85 0,80 0,70 0,70 

  

Завантаження вагонів – зерновозів готовою продукцією використовують із 

силосів (бункерів), що знаходяться над залізничними коліями, через покрівлю 

вагона або транспортами. Безпосередньо із силосів або транспортерами 

здійснюється завантаження автомобілів. Продуктивність приймально–

відпускних пристроїв наведена в табл. 6. 

     Таблиця 6 

Параметричний ряд продуктивності приймально- відпускних пристроїв 

Назва транспортних операцій Продуктивність заводу, т/год 

10 20 30 50 

Продуктивність, т/год 

Приймання сировини:     

Зернової із залізничного 

транспорту 
175 350 350 350 
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Бошнистої  70 70 70 70 

Затареної із залізничного або 

автомобільного транспорту   
50 50 50 50 

Зернової або борошнистої з 

автомобільного транспорту 
50 50 50 50 

Мінерального походження із 

залізничного транспорту 
50 50 50 50 

Приймання рідких компонентів:     

Зливанням  30 30 30 30 

У тарі 10 10 10 10 

Відвантаження комбікормів на 

залізничний і автотранспорт 
60 60 100 100 

 

Марку, технічну характеристику навантажувально – розвантажувального і 

транспортного обладнання можна знайти в [1;10;14;18;33;] і Додатку 1, а з 

об’ємно – планувальними вирішеннями приймально відпускних пристроїв – в 

[35]. 

Для крейди і солі, що надходять насипом, необхідно передбачити їх 

завантаження в контейнери і зберігання в такому вигляді до подачі у 

виробництво. 

Склади, для зберігання сировини на підлозі, повинні бути переважно 

однопо- верховими, зблокованими з виробничим корпусом, оснащені різними 

оперативни- ми місткостями для зберігання розтареноїсировини, стаціонарними 

і пересувними засобами механізації робіт. 

Для приймання вапнякового борошна необхідно застосовувати аерозоль 

транспорт або механічний транспорт, зберігати його в металевих місткостях. Для 

збе -рігання меляси треба використовувати переважно наземні 

сховища(місткостю не більше 200 т кожне). Для подачі у виробництво можливе 

використання внутрішньо- заводських пересувних оперативних місткостей 

замість мелясопроводів. Сховища необхідно розміщувати, по можливості, 

ближче до виробництва. Мелясопроводи необхідно прокласти зовнішні зі 

“супутником” теплої води і з нахилом мелясосховища (з’єднання на фланцях або 

хомутах). 

Для затареного трав’яного борошна, з оперативним строком зберігання, 

доцільно передбачити навіс або склад з легко скидальними конструкціями, для 

гранульованого трав’яного борошна – місткості силосного типу, обладнанні 

лінією перекачування (із заповненням силосів до позначки не більше 18 м) або 

металеві силоси з регульованим газовим середовищем. 

 2.5.6  Розрахунок технологічного обладнання.  

         Його виконують за технологічною лінією згідно зі схемою(принциповою, 

поверховою, якій необхідно надати перевагу ). Для розрахунку продуктивності 

технологічних ліній приймають максимальні витрати сировини, наведені в табл. 

7. 
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Таблиця 7 

Максимальні витрати сировини від добової продуктивності заводу, %  

Сировина Для виробництва 

комбікормів БВД 

Зернова 80 30 

Борошниста 40 20 

Шроти  20 40 

Кормові продукти 

харчових виробництв 

30 30 

Мінеральна сировина 5 12 

Рідкі компоненти 5 - 

 

Продуктивність ліній кормових продуктів харчових виробництв, трав’яного 

борошна і шротів необхідно приймати в залежності від маси цієї сировини, що 

надходить на підприємство в гранульованому вигляді згідно завдання на 

проектува- ння. При виробництві комбікормів для птиці більше 50% масову 

частку мінера- льної сировини приймати 7%. При виробництві продукції за 

взаємною схемою “Комбікорм-БВД” приймати максимальний відсоток введення, 

передбачений для комбікормів або БВД. 

      Продуктивність кожної технологічної лінії (окрім лінії відокремлення плівок) 

визначають за формулою: 

                                                                         Q*в 

                       qл =                                                   ,      т/добу       (2.26)  

                                                                       100*t 

де Q – продуктивність заводу, т/добу; в –розрахункова маса  перероблювальної 

сировини (табл.7); t – час роботи лінії, год. 

     Значення  “в” для розсипного травяного борошна, виходячи з аналізу 

застосовуваної рецептури, можна прийняти 10%; для затареної тонкодисперсної 

сировини – 10 %; для переміксів при введенні в комбікорми – 1%; при введенні в 

БВД – в залежності від відсоткового вмісту БВД в комбікормах (можна 

прийняти 4 %).  

      При окремій підготовці солі і крейди на самостійних лініях значення  “в” 

приймають: для солі  – 1 %; для крейди – 4 % (виробництво комбікормів); при 

ви- робництві БВД – в залежності від відсоткового вмісту БВД в комбікормах 

(можна приймати для солі – 4 %; крейди – 8 %).  

       Для лінії попередніх сумішей із зернової і гранульованої сировини значення 

“в” приймають – 80%, а для лінії попередньої суміші із важкої сировини це зна- 

чення рівне сумі максимальних кількостей окремих видів сировини, з яких скла- 

дається суміш (табл. 7). 

      Продуктивність ліній мелясування, введення жиру, гранулювання 

приймають рівною продуктивності заводу (операції виконуються в 

технологічному потоці). 

     Згідно з нормами технологічного проектування комбікормових заводів [24] 
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режим роботи основного виробництва приймають тризмінним ( = 24 год), 

підготовку сировини, що зберігається у складі зберігання на підлозі, 

передбачають в дві зміни (  = 16год), в перспективі – в одну зміну (  = 8год). 

      Продуктивність лінії відокремлення плівок приймають, виходячи з маси 

подрібненого ядра ячменю або вівса, що вводяться в комбікорми для молодняка 

сільськогосподарських тварин, птиці, хутрових звірів. 

      Режим роботи технологічного обладнання лінії повинен забезпечувати вихід 

основного продукту не менше 80 % за ячменем і 55 % за вівсом, якщо 

передбачається відбір дрібного зерна. 

       Продуктивність лінії відокремлення плівок для не лущеного зерна 

визначають за формулою: 

                              Q*d 

       gл =                              (2.27)  

                               t*Bя  

де Q – продуктивність заводу, т/добу; d – масса лущеного ячменю (вівса), що вво 

-диться в комбікорми (обґрунтовується при аналізі рецептури комбікормів, БВД, 

%, можна прийняти d = 30% як для ячменю, так і для вівса); t – тривалість 

роботи лінії, год; Вя – вихід ядра ячменю (вівса), %. 

     З метою підвищення ефективності роботи лінії доцільно, при очищенні ячме- 

ню (вівса) передбачити відділення дрібної фракції зерна (проходом через 

полотно решітне з отворами 2,2х20мм). В такому випадку продуктивність лінії 

визначають за формулою: 

         gл =     Q*d   * 100       ,    т/год    (2.28) 

                  t*Вя         100-А         

де А – кількість дрібного зерна у вихідній сировині (можна приймати А = 30% як 

для ячменю, так і для вівса). 

     Різнотипність плівчастих культур (ячмінь, овес, просо, сорго), рецептів з їх 

включенням, способів обробки обумовлюють багатоваріантність побудови 

схеми технологічного процесу лінії. Вибраний варіант повинен мати чітке 

обґрунтування. 

     Необхідну кількість обладнання на окремих технологічних операціях (крім 

вальцьових верстатів, розсійників, магнітних колонок серії БКМ, багато ком -

понентних вагових дозаторів безперервної дії, змішувачів періодичної дії) 

розраховують за такою формулою: 

                              n =                         qм      ,            (2.29)      

                                                          

                                                          qn *Кв 

де qм  =  маса продукту, що поступає в машину (якщо потік продукту за ходом 

процесу не розчленовується, немає місця завертанням продуктів, qм  рівна про- 

дуктивності технологічної лінії, в оговорених випадках величину qм  необхідно 

обґрунтувати), т/год ; qn- паспортна продуктивність машини (установки), т/год ; 

Кв – коефіцієнт використання технологічного обладнання, обумовлений його 

кон- струкцією, надійністю (для подрібнення – 0,7; гранулювання – 0,8; іншого – 
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1,0). 

     При розрахунку і підборі обладнання користуються додатком 1 і 

[5;7;10;12;13; 18;33;35; ] .Машини вибирають з таким розрахунком, щоб їх 

фактична продукти- вність перевищувала розрахункову і була близькою до неї. 

      Коефіцієнт завантаження обладнання визначають : 

                           Кз =               qм              *    100           (2.30) 

                                         

                                             n*gл* Кв    

    При розрахунку дробарок лінії кормових продуктів харчових виробництв і 

шротів, лінії підготовки солі, мінеральної сировини виходять з маси продуктів, 

які надходять на дробарки (30…50 % продуктивності лінії КПХВ і шротів; 

20…35% – для солі; 20% – для крейди). При контрольному просіюванні 

подрібненого зерна схід можна прийняти рівним 10…15% продуктивності лінії 

зернової сировини. Для лінії гранулювання масу дрібної фракції, яку отримують 

при контрольному просіюванні гранул, можна прийняти 3…4% від маси 

продукту, що поступає в просіювач. При контрольному просіюванні 

подрібнених гранул (виробництво гранульованої крупки) масу крупки 

приймають 70% дрібної фракції, яку повертають на гранулювання – 20%, 

крупної фракції, яку повертають в подрібнювач або на прес – 10% від маси 

продуктів, що надходять в просіювач. 

    При циклічній роботі обладнання безперервної дії, що характерно для лінії 

попередніх сумішей зернової і гранульованої сировини, якщо схемою 

передбачена подача кожної підготовленої порції через оперативний бункер на 

тензодатчиках безпосередньо в змішувач головної лінії дозування – змішування, 

минаючи наддозаторні бункери і вагові дозатори, необхідно враховувати 

витрати часу на холостий хід (можна прийняти рівним 1 хвилина на один цикл). 

З цією метою в знаменник формул (7.29) і (7.30) вводять, у вигляді 

співмножника, коефіцієнт використання обладнання в часі Кв, обумовлений 

особливостями технологічного про- цесу (Кв = 0,8 – при використанні одного 

змішувача; Кв = 0,75 – при послідовному використанні двох змішувачів; Кв = 

0,65 – при паралельному використанні двох змішувачів на головній лінії 

дозування – змішування). Використання циклічного режиму в роботі обладнання 

безпосередньої дії на лінії попередніх сумішей зерно-вої і гранульованої 

сировини, при паралельно встановлених двох змішувачах на головній лінії 

дозування і змішування хоч і можливе, але навряд чи оправдане. 

     Кількість вальцьових верстатів і розсійників визначають за питомими 

навантаженнями на робочі органи машини. Розрахункова довжина вальцьової 

лінії верстатів (на лінії відділення плівок при подрібнені проса, сорго; на лінії 

гранулювання при виробництві крупки) визначається за наступною формулою: 

                           Lв =             1000*24*qm   ,   см                     (2.31) 

                                                         f 

де qm – маса продукту, що надходить в машину, т/год; f –питоме навантаження 

на вальцьову лінію (f = 300…350кг/см*добу при подрібненні проса, сорго і 

1500… 2000 – при подрібненні гранул для отримання крупки). 
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    Кількість вальцьових верстатів визначають за виразом: 

                                                      n = Lв/ Lм,                                (2.32) 

де Lм – довжина вальцьової лінії одного верстата, см.. 

Коефіцієнт завантаження вальцьових верстатів визначають за формулою: 

                                                        Кγ  =           Lв        ,    %              (2.33) 

                                                                          n* Lм            

Розрахункову площу просіювальної поверхні розсійників визначають за такою 

формулою: 

                                Fр=              1000*24* qm      ,    м
2               

           (2.34) 

                                                               f  

де qm – маса продукту, що надходить в машину т/год; f – питоме навантаження 

на просіювальну поверхню розсійників (для розсійників шафного типу 

навантажен – ня приймають 6000…10000кг/м
2
*добу - при контролі крупності і 

3000…5000кг/м
2
*добу – при відсіюванні плівок). 

    Кількість розсійників визначають за виразом: 

                                                n = Fр/ Fм ,                           (2.35) 

де Fм – площа просіювальної поверхні одного розсійника, м
2
. 

    Коефіцієнт завантаження розсійників визначають за наступною формулою: 

                                                  Кγ =            Fр                                      (2.36) 

                                                                     n*Fм 

Марки вальцьових верстатів, розсійників, їхні характеристики наведені в 

додатку 1. 

   З метою зниження питомих витрат енергії на подрібнення зернової 

сировини, підвищення вирівняності гранулометричного складу Правилами 

організації і ведення технологічного процесу виробництва продукції 

комбікормової промисловості [24] рекомендується передбачати двохетапне 

подрібнення (як однокомпонентне, так і багатокомпонентне) з проміжним 

просіюванням продуктів подрібнення.Процес подрібнення при цьому може бути 

побудований за наступними схемами : а) дробарка – просіювальна машина – 

дробарка; б) дробарка – просіювальна машина – вальцьовий верстат; в) 

вальцьовий верстат – просіювальна машина = вальцьовий верстат. Але в 

Правилах … немає даних, необхідних для розраху  нку обладнання при 

двохетапному подрібненні. 

При розрахунках можна рекомендувати для дробарок першого етапу 

приймати подвійну норму технічної продуктивності, другого – технічну норму, а 

для вальцьових верстатів першого етапу можна приймати питоме навантаження 

600 …700, другого – 300…350 кг/м
2
*добу. Вихід готової продукції після 

першого етапу приймають 30…50% (забезпечується встановленням відповідних 

сит на просі-  ювальних машинах). 

Виходячи з багаторічного досвіду експлуатації комбікормових заводів, двох 

етапне подрібнення найдоцільніше використовувати для ліній попередніх 

сумішей зернової сировини (багатокомпонентне подрібнення) заводів середньої 

та великої продуктивності із застосуванням на першому і другому етапах 

дробарок. Режими роботи подрібнюючих і просіювальних машин, при 
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двохетапному подрібненні, наведені в  “Правилах організації і ведення 

технологічного процесу виробництва комбікормової продукції” [24]. 

     Магнітні сепаратори вибирають за тимчасовими нормами магнітних огород – 

жень, що встановлюються на підприємствах по виробництву комбікормової про-  

дукції [59]. 

     Розрахункову довжину фронту магнітного поля визначають за наступною фор 

 мулою: 

                                                      Lк = ℓк*qm, м               (2.37)  

де ℓк – довжина фронту магнітного поля на 1т/год, що надходить в машину (ℓк = 

0,06м для ліній борошнистої сировини, трав’яного борошна, кормових продуктів 

харчових виробництв, мінеральної сировини; для інших ліній – ℓк = 0,08м); qm – 

маса продукту, що надходить в машину, т/год. 

     Кількість магнітних колонок визначають за виразом: 

                                         n = Lк/ Lmк,                                (2.38) 

де Lmк – довжина фронту магнітного поля однієї колонки, м [10;12;23;25;31]. 

     Коефіцієнт завантаження магнітних колонок визначають наступним чином : 

Кз =                         Lк 

                                                                        n*Lmк * 100%            (2.39) 

     З метою економії електроенергії, виходячи з умов безпеки і зручності 

обслуго- вування, при експлуатації, краще використовувати магнітні колонки, 

що серійно виготовляються за ліцензією швейцарської фірми “Бюлер” (У1-БМ3; 

У1-БМП; У1-БММ). 

      Вибір і розрахунок обладнання лінії дозування – змішування компонентів 

(головної, лінії попередніх сумішей із важко сипучих компонентів, лінії 

попередніх сумішей із зернової і гранульованої сировини). Змішувач 

періодичної дії вибирають за розрахунковою масою порції: 

                                              Ер =      1000*qл      ,  кг               (2.40) 

                                                                n*Кв 

де qл – продуктивність лінії, т/год; Кв – коефіцієнт використання обладнання; n 

– кількість циклів змішування (зважування) знаходять за виразом n = 60/ , де 

 – тривалість циклу ( = 6 хв, при використанні одного змішувача; =  4хв 

при використанні двох змішувачів, які працюють послідовно;   = 3хв при 

використанні двох змішувачів, які працюють паралельно), хв. 

     Знаючи технічні характеристики [10; 14; 24;], вибирають змішувач, місткість 

якого рівна або дещо вища розрахункової маси порції. Якщо розрахункова маса 

порції перевищує максимальну місткість існуючого параметричного ряду, то 

необхідно передбачати встановлення двох змішувачів. 

     Багатокомпонентні вагові дозатори використовують в комплекті типу КДК – 

1, КДК – 2, КДК – 3. В залежності від продуктивності комбікормового заводу, 

прийнятої схеми технологічного процесу, комплекс може бути з одного, двох чи 

трьох вагових дозаторів, шнекових живильників до них і системи програмного 

управління процесами дозування і змішування. 

     При встановленні двох або трьох дозаторів, їх сумарна вантажопідйомність 
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повинна бути дещо більша розрахункової маси порції. Така вимога обумовлена 

жорстким комунікативним зв’язком наддозаторних бункерів з підготовчими 

лініями і ваговими дозаторами. В зв’язку з цим, ваги практично не можуть 

працювати з повною вантажопідйомністю. Це можливо тільіки в тому випадку 

(що малоймовірно із-за різноманітності застосовуваних рецептів), коли сумарні 

маси компонентів, які надходять на окремі ваги, знаходяться в такому ж 

співвідношенні, як і вантажопідйомність цих ваг. Доцільно вибрати такі ваги, 

щоб їх сумарна вантажопідйомність перевищувала розрахункову масу порції на 

20…30% (на практиці це перевищення інколи сягає 30…50%). Для додержання 

вимог точності зважування ваги вибирають таким чином, щоб маса будь–якого 

компонента, в масі в порції перевищувала нижню межу завантаження тих ваг, на 

яких зважується відповідний компонент. Виходячи з цих умов, наддозаторні 

бункери, призначенні для різних видів сировини, закріпляють за окремими 

вагами таким чином, щоб компонент із більшою масою, що вводяться в рецепт, 

можна було зважувати на вагах з більшою вантажопідйомністю. Вихідні дані для 

вирішення цього питання можна після оцінки відносної похибки зважування 

отримати на основі аналізу рецептури, можливої до застосування компонентів на 

відповідних вагах, визначається розрахунковим шляхом [2; 19; 32]. Вибрані 

багатокомпонентні вагові дозатори повинні забезпечити можливість розміщення 

живильників (шнекових, роторних), які подають продукти з бункерів в дозатори  

(найбільша кількість живильників на один дозатор 9…12 в залежності від марки 

дозатора). 

     Марку ваг, їх технічну характеристику (вантажопідйомність, межі 

зважування, клас точності) можна знайти в додатку 1 [5; 7; 24; 33]. Необхідно 

зазначити, що вимогам точності зважування краще відповідають вагові дозатори 

дводіапазонні. 

     Коефіцієнт завантаження змішувача визначають за такою формулою:  

                                                Кγ =            Ер         *   100 ,        (2.41)    

                                                                   Езм       

де Езм – місткість змішувача, кг. 

    Коефіцієнт завантаження багатокомпонентних ваг визначають так : 

                                                 Кγ =           Ер     *   100,            (2.42) 

                                                                   Ев       

де Ев – сумарна вантажопідйомність ваг, кг. 

     При подальшому удосконаленню конструкції транспортного обладнання, 

живильників, вагових дозаторів (підвищення точності зваження при будь – якій 

вантажопідйомності, зміна пристрою для завантаження) можливе компонування 

вузла дозування – змішування, що дозволяє виробництво комбікорму (БВД) 

будь–якої складності, прикладом є комбікормовий завод побудований за 

проектами фірми “Блер” в Переяславі – Хмельницькому. На даному 

підприємстві продукти можуть подаватися на дві ваги (вантажопідйомністю 

2000 і 500кг) з 56 наддозаторних бункерів 56-живильниками. Але така 

технологія виправдана в умовах якісної сировинної бази для комбікормового 

виробництва, високого рівня науки і практики годівлі сільськогосподарських 
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тварин. 

    На лінії попередніх сумішей зернової і гранульованої сировини 

встановлюють одні багатокомпонентні ваги, замінювач у випадку безперервної 

роботи дробарок; при періодичній роботі дробарок, змішувач можна не 

встановлювати, хоч це і знижує стабільність процесу подрібнення. Необхідно 

звернути увагу, що змішувач, на лінії попередніх сумішей зернової і 

гранульованої сировини при безперервній роботі дробарок, необхідно 

встановити обов’язково, так як відсутність його призводить до порушення 

рецептури і стабільності процесу подрібнення (при транспортуванні суміші 

можливо досягнути тієї однорідності, яку дає змішувач). З врахуванням досліду 

експлуатації тривалість циклу змішування (завантаження), в розрахунках 

обладнання, можна прийняти 4хвилини (розвантаження ваг – 0,5хв, змішування 

– 3хв, розвантаження змішувача – 0,5хв). 

 При такому режимі роботи дробарок тривалість циклу зважування 

приймають такою ж, як і на головній лінії дозування – змішування (тобто, 

сполучена робота ліній). З врахуванням цього зв’язку, розрахунок обладнання, 

при циклічному режимі роботи дробарок, необхідно починати з головної лінії 

дозування–змішування. Така послідовність дозволить обґрунтувати тривалість 

циклу “   ” для багато компонентних ваг лінії попередніх сумішей зернової і 

гранульованої си -ровини, а також коефіцієнт використання дробарок за часом 

Кв, який залежить  від варіанта встановлення змішувачів на головній лінії  

дозування – змішування. 

 Подальше удосконалення техніки і технології комбікормового 

виробництва вимагає розробки і застосування більш досконалих вагових 

дозаторів та змішувачів безперервної дії. Сучасні вагові дозатори безперервної 

дії серії ДН забезпечують задану точність зважування тільки на великих 

потоках, а тому знайшли застосування в лініях попередніх сумішей зернової і 

гранульованої сировини. Непогано зарекомендували себе вагові пристрої для 

регулювання зерна в потоці марки УРЗ-1, УРЗ–2, які широко використовуються 

на борошномельних заводах. Вибирають дозатори за витратою кожного із 

компонентів. В залежності від прийнятої рецептури передбачають використання 

6…8 дозаторів. Їх встановлюють переважно в підсилосному поверху сховища 

для зернової і гранульованої сировини (можливі також інші варіанти 

компонування). Зважені компоненти безперервним потоком подаються, за 

допомогою транспортних машин в змішувач безперервної дії марки 2 СМ- 1. 

 Для підбору обладнання необхідно використовувати сформульований 

асорти –мент готової продукції (комбікормів, БВД) і фактичну номенклатуру 

кормових засобів. Необхідно враховувати також перспективу розвитку 

підприємства, так як можливі зміни в асортименті і фізичному стані 

комбікормів. Для цього необхідно виписати проаналізувати 10…15 найбільш 

часто застосовуваних  рецептів комбікормів, БВД. Дані вносять в таблицю 8. 
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Таблиця 8  

Рецептура комбікормів, БВД, які виробляються на комбікормовому заводі 
 

 

 

 

 

Компоненти  

Масова частка (%) 

компонента в рецепті 

Максимальн

а маса 

компонентів 

однієї групи 

в рецепті, % 

Максимальна маса 

сировини, (%) від 

добової 

продуктивності 

заводу за нормами 

технологічного 

проектування 

Прийнята 

розрахункова 

маса сировини, 

% від добової 

продуктивності 

заводу 

№ № № № № 

Пшениця 

Ячмінь 

Горох  

Кукурудза  

        

Разом зернової 

сировини 

        

Висівки 

Кормове борошно 

        

Шрот 

соняшниковий 

Шрот бавовняний 

Шрот соєвий 

        

Разом шротів         

  

Після глибокого аналізу рецептури і виявлення розрахункових 

навантажень на технологічній лінії (згідно даних табл. 8), приступають до 

вибору транспортного обладнання згідно з викладеними вимогами. При 

обґрунтуванні розрахункових навантажень на технологічній лінії враховують 

сформовану на заводі рецептуру комбікормів і БВД. 

           2.5.7. розрахунок місткості оперативних бункерів. 

 Для забезпечення безперервної роботи підприємства необхідно 

передбачати оперативні бункери над подрібнюючими машинами, ваговими 

дозаторами і пресамигрануляторами. Виходячи з досвідів експлуатації 

комбікормових заводів, запас сировини в бункерах повинен забезпечити 

безперервну роботу подрібнюю- чих машин протягом 2…4 годин (окрім 

дробарок лінії попередньої суміші із зернової сировини, які працюють в 

циклічному режимі і для яких приймають бункер міст – кістю, рівною місткості 

змішувача), пресів – грануляторів – 1…2 години, вагових дозаторів головної 

лінії попередньої суміші  із зернової і грану- льованої сировини – протягом 

16…24годин для заводів, що будуються і не менше 8годин при реконструкції 

заводів. 

 В межах прийнятої сітки колон 6х6м передбачають бункери з розмірами в 

плані 1,5х1,5 або 2х2м з розміщенням на одному або двох поверхах (h = 4,8м; h = 

9,6м). Двох поверхове розміщення наддозаторних бункерів (головної лінії 

дозування–змішування) приймають для комбікормових заводів продуктивністю 

більше 300 т/добу, що дозволяє знизити зайняту ними продуктивну площу і 

забезпечує мінімальну довжину живильників, які подають компоненти у вагові 

дозатори. Можливе застосування бункерів круглого перерізу (прикладом може 
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бути типовий проект заводу продуктивністю 320т/добу). 

 Лінію попередньої суміші із зернової і гранульованої сировини 

розміщують, як правило, в складі силосного типу і для зберігання необхідного 

запасу сировини для лінії виділяють 6…9 силосів. Є також і інші компонувальні 

вирішення (наприклад, в типовому проекті заводу продуктивністю 1050 т/добу 

для цієї мети передбачений оперативний корпус). 

 Масу окремих видів сировини, що розміщується в наддозаторних бункерах 

визначають за формулою: 

                                                   Q*а* ,    т                   (2.43) 

                                      Еq =         100*t 

де Q – продуктивність заводу, т/добу; а – усереднені витрати сировини з 

розрахунку на виробництво комбікорму (табл..1), %; – запас сировини в 

бункерах; 

          t – час роботи лінії, год. маса сировини, що розміщується в бункерах над 

подрібнюючи ми машинами і над пресами визначається за виразом:  

                                               Ем = qм*   ,               (2.44) 

де  qм – маса продуктів, що поступають в машину, т/год;  – час витрати запасу 

сировини в бункерах, год. 

Якщо проектом реконструкції ліній попередніх сумішей із важкосипучої 

сировини передбачається робота в дві зміни (t= 16 годин), то на головній лінії 

дозування–змішування необхідно передбачати бункери для зберігання по 

передньої суміші  протягом 8 годин із розрахунку її максимальних витрат. Це 

можна зроби- ти при організації лінії попередніх сумішей із зернової сировини з 

циклічним ре- жимом роботи дробарок ( в цьому випадку у бункери зерно не 

направляється і їх можна відвести під попередню суміш із важкосипучої  

сировини). У випадку ускладнення можна передбачити зберігання якоїсь 

частини попередньої суміші із важкосипучої сировини безпосередньо у цеху 

попередніх сумішей або в приєднаному до цього складу зберігання на підлозі в 

спеціальних бункерах. Якщо після змішувача (до змішувача) попередньої дії  

встановлена машина безперервної дії, то після змішувача ( до змішувача) 

необхідно передбачити бункер місткістю, рівною місткості змішувача. 

Розрахунок бункерів виконують аналогічно розрахунку силосів для сировини, 

готової продукції. 

2.5.8. Розрахунок транспортного обладнання 

 Для переміщення зерна і інших сипких продуктів у горизонтальному 

напрямку або під кутом 10° широке застосування в комбікормовій проми – 

словості отримали ланцюгові транспортери із зануреними скребками, у 

вертикальному – норії. Перспективним є завантаження силосних корпусів для 

зерна, гранульованої сировини і готової продукції поворотними трубами. 

 Надсилосні транспортери складів для зернової і борошнистої сировини 

вибирають з продуктивністю, рівної продуктивності приймальних пристроїв. 

Продуктивність надсилосних   транспортерів складу готової продукції повинна 
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бути погоджена з продуктивністю заводу. Продуктивність підсилосних 

транспортерів сировини повинна бути погоджена з продуктивністю обслу – 

говуваних ними технологічних ліній, за винятком тих випадків, коли на початку 

технологічних ліній (зернової, борошнистої сировини, шротів) передбачають 

оперативні бункери і продуктивність транспортерів приймають наступну, 

більшу за діючим стандартом ( найкращий варіант, повністю придатний  і для 

інших ліній з метою більш ритмічної роботи заводу). 

 Продуктивність підсилосних транспортерів складу готової продукції 

повинна забезпечувати відвантаження розсипних і гранульованих комбікорммів 

(БВД) на залізничній і автомобільній транспорт згідно з діючими нормативами 

часу.  

 Вибір транспортного обладнання ( норій, ланцюгових транспортерів, 

гвинтових конвеєрів) технологічних ліній повинен забезпечити умови для 

максимального завантаження технологічного обладнання, яке обслуговує дане 

транспортне обладнання. Транспортне обладнання необхідно вибирати з 

врахуванням виду сировини і його об’ємної маси. В довідниковій літературі, як 

правило, продуктивність транспортного обладнання дається для зерна пшениці з 

об’ємною масою 0,75 т/м
3
.  

 При використанні цього ж обладнання для сировини з об’ємною масою 

менше  0,75 т/м
3 

 його продуктивність буде іншою. Розрахунок ведуть за 

формулою:  

                          qс =             qn*V*К     ,     т/год                        (2.45) 

                                                0,75  

де qс – експлуатаційна продуктивність транспортуючої машини ( норій, лан- 

цюгових транспортерів і гвинтових конвеєрів) на даному виді сировини, т/год;  

qn – технічна ( паспортна) продуктивність транспортуючої машини ( для  V= 0,75 

т/м
3
), т/год; V- об’ємна маса сировини, що транспортується, т/м

3
; К – коефіцієнт 

використання транспортуючої машини ( К = 0,85 для транспор- туючих машин 

qс ≤50 т/год). 

 Якщо V> 0,75 т/м
3 

( крейда, сіль, вапнякове борошно), то приймають  qс = 

qn * К . 

    Кінцева кількість транспортуючих машин уточнюється при розміщенні 

обладнання на поверхах і проектуванні комунікацій. 

     Для транспортування продуктів подрібнення, лущення, висівок, трав’я-ного 

борошна, сухого молока, відходів доцільне використання пнемотран спорту; для 

вапнякового борошна, продуктів харчових виробництв – аерозоль транспорту. 

При використанні пнемо - і аерозоль транспортних систем необхідно керуватися 

відповідними вказівками [2; 4; 6; 8; 9; 12; 30].  

 2.5.9. Проектування внутрішньоцехової комунікації 

     Завершальним і найбільш відповідальним етапом при розробці техно 

логічної частини виконання кваліфікаційної роботи є проектування 

внутрішньоцехової комунікації, призначення якої – ув’язати в єдину виробничу 

лінію все обла днання, яке визначене розрахунком і розміщене на поверхах, 

здійснити направлення проміжних продуктів, що передбачено в схемі 
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технологічного процесу. Для цього використовують механічний, пневматичний і 

аерозольний  транспорт, який дозволяє переміщувати продукти в різних 

напрямках згідно із схемою технологічного процесу. Раціональне розміщення 

обладнання на поверхах, мінімальна кількість транспортних механізмів суттєво 

впливають на проектування автоматизації технологічного процесу і зниження 

витрат енергії на одиницю продукції. 

     Розробку комунікації необхідно починати на стадії вибору варіанта компо- 

нування обладнання, вимоги до якої вкладені в спеціальній літературі [3; 7; 13; 

26; 29; 30]. В процесі розробки комунікації згідно з вимогами техніки безпеки, 

промислової санітарії і експлуатації уточнюють розміщення технологічного 

обладнання, визначають кількість основних транспортних машин, самопливних 

пристроїв, які подають продукти на відповідні машини. 

     Розміщуючи на плані ту чи іншу машину, необхідно зразу ж вибрати 

транспорт для подачі продукту на дану машину, а з неї на наступну і т.д. при 

цьому необхідно слідкувати за тим, щоб випускні отвори машин не попадали на 

балки, а самопливи не загромаджували проходи. В зоні обслуговування 

обладнання на висоті 2 м від підлоги самопливи повинні проходити вертикально 

і розміщуватися біля стін, машин (якщо не заважають обслуговуванню),  в 

площині колон і балок.  

      Норії розміщують в ряд вздовж стін будівлі, силосів складу сировини і 

готової продукції, в площині колон. Лінії рядів норій необхідно наносити 

раніше, перед розміщенням технологічного обладнання. 

     Необхідно мати на увазі, що недостатній кут нахилу  самопливу знижує 

швидкість руху продукту і призводить до завалів, а завищений – сприяє 

збільшенню швидкості руху, в наслідок чого виникає запилення, погіршення 

санітарного стану, а також поява статичної електрики. 

      Не дозволяється проводити самопливні труби через сходові клітки, побутові 

приміщення, електророзподільні пункти, бункери. Розподільники потоків, 

перекидні клапани, оглядові лючки в самопливах повинні бути встановлені на 

висоті 1,5 м від підлоги. При реконструкції старих ліній комбікормових заводів 

необхідно, по можливості, виносити норії  із приямків, бункерів, силосів так як 

при новому будівництві такий варіант їх розміщення не дозволяється. При 

проектуванні комунікації треба робити переміщення продуктів по самому 

короткому шляху з мінімальною кількістю і довжиною транспортних механізмів. 

Паралельно з розміщенням обладнання на поверхах, розробкою креслень 

комунікації, складають відомість руху продуктів за наступною формою (таблиця 

9). 
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   Таблиця 9 

Відомість руху продуктів 
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У випадках, коли самоплив проходить через декілька поверхів, то у відомості 

вказують поверх на якому ділянка самопливу має мінімальний кут нахилу. 

Нумерацію відповідних транспортних механізмів і самопливів прос-   тавляють у 

відомість зразу ж після її нумерації  на кресленнях комунікації (повздовжньому, 

поперечному перерізах). Методика проектування комунікації, відповідні вимоги 

викладенні в спеціальній літературі [7; 13; 14; 19; 20]. 

      2.5.10. Технологічний контроль виробництва 

     Завершальним розділом технологічної частини кваліфікаційної роботи є 

розробка заходів по організації технологічного контролю виробництва. Значну 

частину матеріалу для цього розділу студент повинен зібрати під час 

технологічної практики. 

    При складанні цього розділу, необхідно обґрунтувати такі питання: 

1. Завдання і функції виробничої лабораторії, її розміщення, площа. 

2. Схема організації технологічного, та інших видів контролю на 

виробництві. 

3. Метрологічне забезпечення лабораторії. 

4. Участь лабораторії в підвищенні якості і конкурентноздатності проду- кції, 

розширенні асортименту.  
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ЗАВДАННЯ НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ 

 

Завдання на кваліфікаційну роботу видає керівник згідно теми роботи за 

встановленою формою. Завдання, підписане керівником, консультантами 

окремих розділів роботи (за необхідності) та затверджене завідувачем кафедри 

видається студенту.  

У завданні зазначають:  

– прізвище, ім’я та по батькові студента;  

– тему кваліфікаційної роботи, номер і дату наказу ректора про 

затвердження теми;  

– прізвище, ім’я та по батькові керівника роботи, науковий ступінь та вчене 

звання;  

– вихідні дані до роботи;  

– перелік питань, які потрібно розробити (завдання, які потрібно вирішити);  

– консультантів окремих розділів роботи (за необхідності);  

– перелік графічного (ілюстративного) матеріалу (за необхідності);  

– дату видачі завдання;  

– календарний план роботи.  

Завдання на кваліфікаційну роботу підписується студентом та є складовою 

частиною роботи. 

 

ОФОРМЛЕННЯ ВІДГУКУ 

 

Відгук пише керівник у довільній формі. У відгуку необхідно відобразити: 

1. Уміння студента працювати з джерелами літератури, аналізувати 

теоретичний і практичний матеріал, користуватися загальноприйнятими 

методами дослідження, обробляти та аналізувати результати одержаних даних. 

2. Відповідність кваліфікаційної роботи методичним вимогам і можливість 

присвоєння її автору кваліфікації фахівця за освітнім рівнем «Бакалавр». 

3. Особистий підпис керівника і дату його складання. 

 

ОФОРМЛЕННЯ РЕЦЕНЗІЇ 

 

Рецензія пишеться в довільній формі. У рецензії необхідно відобразити: 

1. Актуальність теми кваліфікаційної роботи. 

2. Новизну та якість проведених досліджень. 

3. Виявлені недоліки. 

4. Мотивовану оцінку кваліфікаційної роботи та висновок щодо 

можливості присвоєння її автору кваліфікації фахівця за освітнім рівнем 

«Бакалавр». 

5. Особистий підпис рецензента та дату його складання. 

Рецензія не повинна дублювати відгук керівника, бо вона безпосередньо є 

характеристикою якості кваліфікаційної роботи. У кінці рецензії рецензент 

вказує власні повні прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посаду та ставить 
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свій підпис. Рецензія на роботу має бути підготовлена рецензентом не менш як 

за три доби до захисту перед екзаменаційною комісією. Зі змістом рецензії 

здобувач має ознайомитися не менш як за добу до захисту перед ЕК.  

 

ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Рішення про допуск до захисту кваліфікаційної роботи приймається 

завідувачем кафедри на підставі підсумків попереднього захисту роботи на 

кафедрі з обов’язком оформленням протоколу засідання кафедри.  

До захисту допускаються кваліфікаційна робота, виконана студентом 

самостійно, зміст та оформлення якої відповідає вимогам методичних 

рекомендацій до написання кваліфікаційних робіт кафедри, що підтверджено 

підписами керівника, консультантів роботи (за необхідності), наявності відгуку 

керівника та довідки про результати перевірки роботи на плагіат.  

Процедура подання кваліфікаційної роботи на перевірку на плагіат і 

допущення перевіреної роботи до захисту перед екзаменаційною комісією 

регулюється Положенням про систему запобігання та виявлення академічного 

плагіату серед здобувачів вищої освіти в Уманському національному 

університеті садівництва.  

До захисту в ЕК не допускається кваліфікаційна робота, в якій виявлені 

принципові недоліки у прийнятих рішеннях, обґрунтуваннях, розрахунках та 

висновках, суттєві відхилення від вимог стандартів, не подані у встановлені 

терміни та у якій виявлено факти плагіату. Рішення оформлюється протоколом 

випускової кафедри, витяг з якого разом із службовою завідувача кафедри 

подаються декану факультету для оформлення матеріалів до наказу ректора про 

відрахування студента.  

Допущена до захисту в ЕК кваліфікаційна робота, подається завідувачем 

кафедри на рецензування. Негативна оцінка роботи, за результатами 

рецензування не позбавляє права її захисту у ЕК. 

Порядок захисту кваліфікаційних робіт здійснюється відповідно до 

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії 

в Уманському НУС. 

Захист кваліфікаційної роботи відбувається перед екзаменаційною 

комісією. Здобувач упродовж 10–12 хв коротко, чітко та ясно викладає суть 

виконаної роботи, її особливості та переваги для виробництва. Потім магістрант 

відповідає на зауваження рецензента і членів екзаменаційної комісії. Якщо він 

не згоден із яким-небудь зауваженням, може відстояти своє ставлення до 

запитання, підкреслюючи його відповідними аргументами.  

На захист запрошуються наукові керівники, які під час захисту 

магістранта вважаються членами екзаменаційної комісії. 

Після обговорення доповіді, у якому можуть брати участь усі присутні, 

студенту надається заключне слово. 

Оцінювання кваліфікаційної роботи здійснюється за результатами її 

захисту перед екзаменаційною комісією за 100-бальною шкалою з урахуванням:  
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1) науково-методичного рівня кваліфікаційної роботи;  

2) відповідності змісту кваліфікаційної роботи вимогам до її оформлення;  

3) оцінки рецензента кваліфікаційної роботи;  

4) відгуку наукового керівника кваліфікаційної роботи;  

5) виконання індивідуального графіка написання кваліфікаційної роботи;  

6) захисту кваліфікаційної роботи її автором перед членами ЕК. 

 
ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ І 

ЇХ ПОВТОРНОГО ПРОХОДЖЕННЯ 

 

Екзаменаційна комісія визначає можливість повторного представлення 

кваліфікаційної роботи до захисту за умови доопрацювання або ж розробки 

нової теми за пропозицією випускової кафедри.  

У разі незгоди з оцінкою, отриманою на захисті кваліфікаційної роботи 

здобувач вищої освіти має право в день оголошення результату захисту подати 

апеляцію на ім’я ректора.  

На основі апеляції розпорядженням ректора (проректора з науково-

педагогічної роботи) створюється комісія для розгляду апеляції. Розгляд апеляції 

здійснюється впродовж трьох робочих днів після її подачі.  

Апеляційна комісія розглядає апеляції здобувачів вищої освіти з приводу 

порушення процедури захисту кваліфікаційної роботи, що могло здійснити 

негативний вплив на результати оцінювання. Апеляційна комісія не розглядає 

апеляції з приводу необ’єктивного оцінювання захисту кваліфікаційної роботи 

здобувачів вищої освіти.  

У разі виявлення порушень процедури захисту кваліфікаційної роботи, що 

могло здійснити негативний вплив на результати оцінювання, комісія 

рекомендує скасувати рішення екзаменаційної комісії та провести повторне 

засідання у присутності представника апеляційної комісії. 
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Додаток  1 

Перелік основного обладнання зерноочисного відділення крупозаводів 
№ п/п Найменування обладнання Марка 

1. Пристрої регулювання витрат зерна УРЗ-1; УРЗ-2 

2. Ваги автоматичні Д-20; Д-50; Д-100-3 

ДН-1000-2; ДН-500; ДН-2000 

АД-50 РКЗ-03 

АВ-50-ЗД; АВ-50-МЄ; АВ-500-ЄР 

ДМ-20 

АД-50-3Є 

4450ВН 

АД-50-РКЗ-03 

АД-50-РКЗ 

6.І48.АД-50-РКЗ 

3. Дозатор для зерна А1-Б2Д; А1-БГД 

4. Скальператор А1-Б32-0 

5. Сепаратори БСХ-3; БСХ-6; БСХ-12 

БСХ-16; БСХ-100 

6. Сепаратори А1-БМС-12 

А1-ЗСШ-2А1-БІС-12 

А1-БІС-100 

А1-БМС-6 

А1-БЛС-12 

А1-БЛС-16 

А1-БЛС-100 

А1-БПС-150 

А1-БЦС-100 

А1-БРР   для рису 

Р8-БЦС-25 

Р8-БЦ2-С-50 вібровідцентрові 

А1-БСШ для розд. на фракції 

А1-БСФ-50 

ЗСМ-5; ЗСМ-10 

ЗСМ-20; ЗСМ-50 

7. Магнітні  сепаратори У1-БМЗ-01 

У1-БМП-01 

БКМП2-3 

БКМА2-500А 

БКМА2-300А 

БКМА3-750/1 

8. Трієри для відбору: 

Коротких домішок 

 

 

 

довгастих 

А9-УТК-6 

ЗТК-5Р 

УТК-200 

А9-УТО-6 

ЗТО-5Р 

БМС-120 

ЗТО-10М 

БТС 

9. Універсальний блок продуктивністю 10т У21-БУТ-10 

10. Каменевідбірник з автоматичним випуском А1-БКМ 
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мінеральних домішок 

  Продовження додатку 2 

11. Вібропневматичні каменевідбірники А1-БКР для рису, пшениці 

А1-БКВ для відходів 

12. Каменевідбірники флотаційні Р3-БКТ 

Р3-БКТ-100 

Р3-БКТ-150 

У21-БКТ(100) 

13. Каменевіддільні машини ЗК-15 для пшениці 

ЗКГ для пшениці 

14. Аспіратори із замкнутим циклом повітря У1-БСЗ; А1-БДА; А1-БВЗ 

ЗД-5 

ДЗ-10 

А1-БДЄ-6 

А1-БДЗ-12 

15. Аспіраційні колонки Р3-БАБ 

АК-500 

А1-БКА 

У1-БКА 

16. Апарат періодичної дії для пропарювання 

зерна 

А9-БПБ для гречки 

17. Горизонтальний пропарник (ФРН) Д2-35 для гороху 

Д2-315 для вівса 

18. Парові вертикальні сушарки ВС-10-49М 

ВС-10-49 

ВС-12-49 

19. Охолоджувальна колонка ОК 

20. Пневмосортувальні столи БПС 

ССП-1,5 для проса 

А1-БЗС для рису 

А1-БПС-2,5 для рису 

21. Пневматичний сортувальний стіл „Окрім” Для кукурудзи 

22. Зволожувальні машини ЗЗМ-2 для пшениці 

ЗУМ-2 

Т1-БУБ-10 

А1-БУЗ 

А1-БАЗ 

23. Шнеки інтенсивного зволожування А1-БШУ-1 для гороху і пшениці 

А1-БШУ-2 для гороху і пшениці 

24. Бурат ЦМБ-3 

25. Концентратори А1-БЗК-18 

А1-БЗК-9 

А1-БКГ-1 

26. Крупосортувалки    КСЗ; У20-БКГ-1М 

27. Розсійники  А1-БРУ 

ЗРШ4-3М 

ЗРШ4-4М 

ЗРШ6-3М 



 

71 
 

Додаток 2 

Перелік основного обладнання лущильного відділення крупозаводів 

Обладнання 

Використання (+) при переробці: 

п
р
о
са

 

гр
еч

к
и

 

в
ів

са
 

р
и

су
 

я
ч
м

ен
ю

 

п
ш

ен
и

ц
і 

го
р
о
х
у
 

к
у
к
у
р
у
д

зи
 

Лущильник дводековий 2ДШС-3А (2ДШС-3Б) + + - - - - - - 

Лущильник безперервної дії ЗШН - - - + + + + + 

Машина лущильна для зерна У1-БШР - - - - + + + + 

Машина мокрого лущення А1-БМШ - - - - - + - - 

Машини оббивальні: 

Р3-БМО-6 

Р3-БМО-12 

Р3-БГО-6 

Р3-БГО-8 

ЗНМ-5 

ЗНП-5 

ЗНП-10 

ЗМП-10 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Машини для лущення вівса А1-ДШЦ-1 - - + - - - - - 

Відцентровий лущильник ФС-400 (Німеччина) - - + - - - - - 

Аеролущильник для проса У1-АШП + - - - - - - - 

Лущильник А1-БШВ - - - + - - - - 

Вальцьодековий верстат: 

СВУ-2 

ЗМШ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

Лущильник з гумовими валками для рису А1-

ЗРД-3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Пневмосортувальні столи: 

ССП-1,5 

ПСС-2,5 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

Пневматичний сортувальний стіл „Окрім” - - - - - - - - 

Вальцьові верстати: 

А1-БЗН-4Н (без охолод) 

А1-БЗН-2Н (з охолодж) 

ЗМ2 

БВ2 

БМ2-П 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Щіткові машини: 

БЩМ-5 

БЩМ-10 

А1-БЩМ-6 

А1-БЩМ-12 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

- 

- 

- 

- 

Магнітні сепаратори: 

БКМ 

У1-БММ 

У1-БМЗ-01 

У1-БМП-01 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Ваги автоматичні: 

Д-20 

Д-50 

Д-100-3 

ДН-2000 

ДН-1000-2 

ДН-500 

АД-50-РКЗ 

АД-50-РКЗ-03 

ДМ-20 

ДМП-100 

6143АД-50-МЄ 

6143АД-50-ЗЄ 

4450ВН 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Лущильний посад - - + + - - - - 

Посади лущильні УС 1250 (Німеччина) - - + - - - - - 

Шліфувальні машини: 

А1-БШМ-2,5 

А1-БШГ 

СГ-1250 (Німеччина) 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

Шліфувальний посад + - + + - - - - 

Рисошліфувальна машина ø1250 (Угорщина) 

РС-125 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Шліфувально-полірувальна машина У1-БШП + - - - - - - - 

Падді-машина ТА (ТТА) (Німеччина) + + + + - - - - 

Круповіддільники: 

КГМ-1 

КГМ-2 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

+ 

+ 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

Крупосортувальні машини  

А1-БКГ-1 

 КСЗ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

Розсійники: 

ЗРЛ-2 при сортуванні продуктів лущення і круп 

крупних та дрібних фракцій 

А1-ЗРШ4-3М 

А1-ЗРШ6-3М 

А1-БРК 

А1-БРУ 

ЗРМ 

 

 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

 

 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

 

 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

 

 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

 

 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

 

 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

 

 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

 

 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

Пневмосортувальні столи: 

А1-БЗС 

А1-БПС 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

+ 

- 

 

+ 

+ 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

Аспіратор із замкнутим циклом повітря У1-БСЗ + + + + + + + + 

Аспіратори із замкнутим циклом повітря А1-

БДА: 

А) на сортуванні продуктів лущення 

Б) на сортуванні продуктів шліфування, 

полірування і на контролі круп 

В) на контролі лузги 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

Аспіратори із замкнутим циклом повітря А1-         
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БВЗ: 

А) на сортуванні продуктів лущення 

Б) на сортуванні продуктів шліфування, 

полірування і на контролі круп 

В) на контролі лузги 

ЗД-5 

ЗД-10 

 

- 

 

- 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

Аспіраційна колонка  

А1-БКА: 

А) на сортуванні продуктів лущення 

Б) на сортуванні продуктів шліфування, 

полірування і на контролі круп 

В) на контролі лузги 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

Аспіраційні колонки: 

АК-500 

Р3-БАБ 

 

- 

+ 

 

- 

+ 

 

- 

+ 

 

- 

+ 

 

- 

+ 

 

+ 

+ 

 

- 

+ 

 

- 

+ 

Ситовійка  А1-БС2-0 - - - - - - - - 

Центрифугали: 

ЗЦ-2Б 

ЗУ-2Б 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

+ 

- 

 

- 

- 

 

- 

+ 

 

- 

+ 

 

- 

+ 

 

- 

+ 

Дробарка для подрібнення кукурудзи - - - - - - - + 

Кукурудзодробарка (дежермінатор) - - - - - - - + 

Варильний апарат  

ВА-800М (при виробництві толокна) 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Установка для безперервного варіння круп А2-

КВА 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Верстат-плющилка для виробництва пластівців 

В500×750 (Німеччина) 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Вертикальний пропарник (Німеччина) для 

виробництва пластівців „Геркулес” ВП=2,5 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Стрічкова сушарка для пластівців 4190 

(Німеччина) 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Сушарка для зародку кукурудзи - - - - - - - + 

Фотоелектронні сепаратори - - - + - - - - 
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Додаток 3 

Навантаження на робочі органи основних машин лущильного відділення 

Машина 
Одиниця 

виміру 

Навантаження при переробці 

п
р
о

са
 

гр
еч

к
и

 

в
ів

са
 

р
и

су
 

я
ч

м
ен

ю
 

п
ш

ен
и

ц
і 

го
р
о
х

у
 

к
у

к
у
р

у
д

зи
 

Лущильник для 

проса і гречки 

типу ДШС 

т/добу на 

1см 

загальної 

довжини 

вальців 

0,4/0,8* 0,32 - - - - - - 

Лущильник з 

гумовими 

валками для 

рису типу ЗРД 

т/добу на 

1см 

довжини 

валків 1-ї 

системи 

- - - 1,4 - - - - 

Лущильник 

типу ЗШН: 
 
А1-ЗШН-1,5 
 
А1-ЗШН-3 

 

 
т/добу на  
1 машину 

 
так само 

 

 

 
- 
 
- 

 

 

 
- 
 
- 

 

 

 
- 
 
- 

 

 

 
- 
 
- 

 

 

 
6,5 

 
10 

 

 

 
8 
 

12 

 

 

 
24 
 

36 

 

 

 
12 
 

18 
Посади 

лущильні (ФРН) 
-„- - - 28 - - - - - 

Верстати 

вальцьові 

т/добу на  
1 см 

довжини 

вальців 

- - 

0,5 
(при 

вироб- 
ництві 

толокна) 

- 

0,25 
(при 

виробни-

цтві 

ячмінної 

крупи) 

0,55 - 0,25 

Падді-машини 
т/добу на  
1 канал 

- 0,8 0,5 1,0 - - -  

Рисошліфуваль-

на машина з 

конічним 

барабаном 

т/добу на  
1 машину 

- - 30 25 - - - - 

Шліфувальна 

машина для 

рису типу А1-

БШМ 

т/год на  
1 машину 

- - - 4 - - - - 

* — для однодекових і дводекових верстатів. 
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Додаток 4 

Питомі навантаження на просіюючу поверхню та її розподіл на етапах 

технологічного процесу 
П

ер
ер

о
б

л
ю

в
ан

а 
к
у

л
ьт

у
р

а 

П
и

то
м

е 
н

ав
ан

та
ж

ен
н

я
 н

а 
1

м
2

  
за

га
л
ьн

о
ї 

п
р
о

сі
ю

ю
ч

о
ї 

п
о

в
ер

х
н

і,
 т

/д
о
б

у
 

Розподіл загальної просіюючої поверхні на етапах 

технологічного процесу, % 

О
ч
и

щ
ен

н
я
 з

ер
н

а 

К
о

н
тр

о
л
ь 

в
ід

х
о

д
ів

 з
ер

н
о
о

ч
и

сн
о

го
 

в
ід

д
іл

ен
н

я
 

С
о
р

ту
в
ан

н
я
 з

ер
н

а 
п

ер
ед

 л
у

щ
ен

н
я
м

 

С
о
р

ту
в
ан

н
я
 з

ер
н

а 
п

іс
л
я
 л

у
щ

ен
н

я
 

С
о
р

ту
в
ан

н
я
 п

р
о
д

у
к
ті

в
 п

іс
л
я
 

ш
л
іф

у
в
ан

н
я
 і

 п
о

л
ір

у
в
ан

н
я
 

С
о
р

ту
в
ан

н
я
 і

 к
о
н

тр
о

л
ь 

к
р
у

п
 

К
о

н
тр

о
л
ь 

л
у

зг
и

 і
 м

у
ч

к
и

 

Просо  3,0 30 8 24 - - 17 21 

Гречка 0,6 10 2 50 20 - 10 8 

Овес (при 

переробці на 

крупи) 

3,5 10 5 15 25 - 30 15 

Рис 2,2 15 5 15 20 20 15 10 

Ячмінь 

(при переробці 

в перлові 

крупи) 

1,5 - 3 - - 35 40 22 

Ячмінь (при 

переробці в 

ячні крупи) 

1,5 - 3 - - 45 35 17 

Пшениця 1,0 - 5 - - 55 30 10 

Горох 1,65 - 5 20 40 10 15 10 

Кукурудза  1,5 - 5 - 10 45 30 10 
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Додаток 5 

Рекомендації по застосуванню розсійника А1-БРУ на різних операціях 

сепарування 
К

у
л
ьт

у
р

а 

П
р
о
ц

ес
 

№
 с

х
ем

и
 р

о
зс

ій
н

и
к
а 

Розміри отворів сит, мм, 

відповідно їх 

порядковому номеру 

П
р
о
д

у
к
ти

в
н

іс
ть

, 
т/

го
д

 

Р
ад

іу
с 

к
о

л
и

в
ан

ь
, 
м

м
 

Ч
и

сл
о

 о
б

ер
ті

в
 з

а 
х

в
и

л
и

н
у

 

1-6 7-12 13-14 

Просо 

Очищення від 

крупних і  

дрібних домішок 

Контроль пшона 

 

 

 

1 

3 

 

 

1,6×20* 

(1,5×20) 

ø1,5 

 

 

1,6×20* 

(1,5×20) 

ø1,5 

 

 

 

Ø5,0 

Ø2,3 

 

 

 

- 

8,0 

 

 

 

25 

25 

 

 

 

190 

190 

Рис 

Розділення 

продуктів лущення 

 

Розділення 

продуктів 

шліфування 

 

Контроль мучки 

 

4 

 

4 

 

 

3 

 

Ø5,0 

 

№ 2,8 

 

 

 

№ 1,0 

 

Ø4,0 

3 сита 

№ 2,5 

7-10 

№ 1 

7-12 

№083 

 

Ø1,5 

 

№2,2 

 

 

 

№1,4 

 

16,0 

 

16,0 

 

 

 

6,8 

 

25 

 

25 

 

 

 

25 

 

190 

 

230 

 

 

 

230 

Ячмінь 

(перлові 

крупи) 

Попереднє 

сортування 

Сортування круп  

№ 1 

Контроль круп 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Ø3,5 

 

Ø3,0 

 

№ 068 

 

Ø3,5 

 

Ø3,0 

 

№ 063 

 

Ø3,5 

 

Ø2,5 

 

Ø2,5 

 

16,0 

 

7,0 

 

1,6 

 

25 

 

25 

 

25 

 

190 

 

190 

 

230 

Ячмінь 

(ячні 

крупи) 

Сортування 

продуктів 

Сортування: 

Ячних круп 

Круп № 1 

 

4 

 

1 

2 

 

№ 2,0 

 

ø2,0 

ø2,0 

 

№ 1,2 

 

ø2,0 

ø2,0 

 

№ 063 

 

ø2,0 

ø1,5 

 

10,0 

 

8,0 

8,0 

 

25 

 

25 

25 

 

190 

 

190 

190 

Овес  Контроль круп 3 1,2×20 1,2×20 2,6×20 5,2 25 190 

* — у дужках вказані розміри сит для дрібного проса. 
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Додаток 6 

Технічні норми продуктивності технологічного обладнання, за якими 

визначають виробничу потужність крупозаводів 

Вид обробки 

Кількість зерна, т/добу 

На 1 см 

довжини 

вальців 

вальцьоде- 

кових 

верстатів 

На 1 м
2 

просію- 

ючої 

поверхні 

На 

одну 

машин

у ЗШН 

На 1 см 

верстата 

ЗРД 

На круповіддільні 

машини На 1 см 

вальців 

вальцьо- 

вих 

верстатів 

На один 

На один 

лущиль- 

ник УС-

1250 

Диско-

вий 

трієр 

Канал 

падді- 

машини 

Просо в пшоно 0,4/0,8*       

Гречку в 

ядрицю 
 0,6      

Овес у 

неподрібнені 

крупи 

    30 0,5  

Ячмінь в 

перлові 

крупи**: 

А1-ЗШН-1,5 

А1-ЗШН-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,5 

10,0 

    

Ячмінь в ячні 

крупи 
 1,5      

Рис-зерно в 

крупи 
   

0,85/30 

*** 
 1,0  

Горох в крупи: 

А1-ЗШН-1,5 

А1-ЗШН-3 

  

 

24,0 

36,0 

    

Пшениця в 

крупи типу 

„Полтавські” та 

„Артек” 

А1-ЗШН-1,5 

А1-ЗШН-3 

  

 

 

 

 

8,0 

12,0 

    

Кукурудза в 

крупи 
      0,25 

Пшениця в 

полбу: 

А1-ЗШН-1,5 

А1-ЗШН-3 

  

 

 

5,0 

7,0 

    

* — Для однодекових і дводекових верстатів. 

** — На операціях лущення ячменю і пшениці машини ЗШН не враховуються. 

*** —  Розрахунок потужності на верстатах ЗРД і лущильних установках УС-

1250 проводять, коли кількість падді-машин зменшено в результаті різних 

технологічних прийомів. 
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Додаток 7 

Обладнання для подрібнення сировини та лущення зерна 

 

Наймену- 

вання 

обладнан

ня 

 

 

Призначення 

 

Марка 

обладнання 

 

Технічна 

продуктивні-

сть, т/год 

 

 

Потужність 

електродвигуні

в, кВт 

1 2 3 4 5 

Дробарка 

молоткова 

Подрібнення 

зерна і іншої 

сировини 

 

ДДМ 

 

5,0 – 7,0 

 

55,0 

―″― ―″― ДМ 2,0 22,0 

―″― ―″― ДМ – 440У 3,8 13,0 

―″― ―″― А1 – ДДП 5,0 40,0 

―″― ―″― А1 – ДДР 10,0 100,6 

―″― ―″― А1 – ДМР-6 6,0 55,0 

―″― ―″― А1 – ДМР-12 12,0 110,0 

―″― ―″― А1 – ДМР-20 20,0 160,0 

―″― ―″― А1 – ДМ2Р-22 2,3 – 3,0 22,0 

―″― ―″― А1 – ДМ2Р-55 6,0 55,0 

―″― ―″― А1 – ДМ2Р-75 10,0 75,0 

―″― ―″― А1 – ДМ2Р-

110 

14,0 110,0 

―″― ―″― А1 – ДМ2Р-

160 

22,0 160,0 

―″― ―″― А1 – БД2 – М 0,6 7,5 

―″― Попереднє 

подрібнення 

солі, крейди 

СМД – 112А 

(С – 218А) 

 

5,0 – 6,0 

 

18,5 

―″― Подрібнення 

солей 

мікроелементів 

 

А1 - ДДЛ 

 

0,75 

 

49,6 
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1 2 3 4 5 

 

Макухоломач 

Подрібнення 

макухи і 

кукурудзи в 

качанах 

 

ЖЛ – 1 

 

5,0 

 

8,0 

 

Верстати 

вальцьові 

 

Подрібнення 

зерна 

БВ2-25х60 В залежності 

від роботи, 

яку вони 

виконують 

В залежності 

від 

виконуваної 

операції 

БВ2-25х80 

БВ2-25х100 

 

―″― 

 

―″― 

ЗМ2-25х60  

―″― 

Від 5,5 до 22 

кВт для 

половини 

верстата 

ЗМ2-25х80 

ЗМ2-25х100 

 

―″― 

 

―″― 

 

ВМ2-П-18,5х40 

 

―″― 

10 кВт для 

половини 

верстата 

 

―″― 

 

―″― 

А1-БЗН-25х80  

―″― 

Від 7,5 до 

18,5 кВт для 

половини 

верстата 

А1-БЗ-2Н-25х100 

А1-БЗ-3Н-25х100 

 

―″― 

 

―″― 

Р6-БЗ-5Н-25х100  

―″― 

 

―″― Р6-БЗ-6Н-25х100 

Р6-БЗ-5Н-25х80 

Р6-БЗ-6Н-25х80 

Машина 

оббивна 

горизонтальна 

Лущення 

ячменю, 

вівса 

 

РЗ-БГО-6 

 

6-9 

 

5,5 

―″― ―″― РЗ-БГО-8 8-12 15,0 

Машина 

оббивна 

вертикальна 

 

―″― 

 

РЗ-БМО-6 

 

6 

 

11,0 

―″― ―″― РЗ-БМО-12 12 15,0 

Машини 

оббивні 

 

―″― 

ЗНП-5 5 7,5 

―″― ―″― ЗНП-10 10 11,0 

―″― ―″― ЗНМ-5 5 10,0 
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1 2 3 4 5 

Машина 

лущильно - 

шліфувальна 

Лущення 

ячменю 

А1-ЗШН-3,0 1,8 22,0 

  А1-ЗШ2-Н 2,2 22,0 

Машина 

лущильна 

Лущення 

вівса 

А1ДШЦ-1 5,0 15,0 

 

Обладнання для очищення, контролю, фракціювання                                                                                                                   

сировини  і   проміжних продуктів та комбікормів 

Найменування 

обладнання 

Призначення Марка 

обладнання 

Технічна 

продуктивність, 

т/год 

Потужність 

електродвигун 

нів, кВт 

1 2 3 4 5 

Сепаратори 

для зерна 

Очищення 

зерна 

ЗСМ - 5 5,0 3,8 

―″― ―″― ЗСМ – 10 10,0 8,3 

―″― ―″― ЗСМ – 20 20,0 10,0 

―″― ―″― ЗСМ – 50 50,0 2,2 

―″― ―″― ЗСМ – 100 100,0 3,3 

―″― ―″― А1-БИС-12 12,0 1,38 

―″― ―″― А1-БИС-10 100,0 1,38 

―″― ―″― А1-БЛС-12 12,0 1,8 

―″― ―″― А1-БЛС-16 16,0 2,5 

―″― ―″― А1-БЛС-100 100,0 2,9 

―″― ―″― А1-БЛС-150 150,0 2,9 

―″― ―″― А1-БМС-6 6,0 5,05 

―″― ―″― Р8-БЦС-25 25,0 3,0 

―″― ―″― Р8-БЦС-50 50,0 4,5 

―″― ―″― А1-БЦС-100 100,0 9,0 

 

―″― 

Очищення, 

фракціону- 

вання зерна 

 

А1-БСФ-50 

 

50,0 

 

5,5 

―″― ―″― А1-БМС-12 12,0 2,25 

―″― ―″― А1-БСШ 60,0 5,5 

 


