
ЛАБОРАТОРНО – ПРАКТИЧНА РОБОТА № 26 

«Пристрої та обладнання для збирання і вивантаження не зернової частини врожаю, 

збирання не колосових культур»  

 

ТЕМА: “Розбирання та збирання основних вузлів і агрегатів,  пристроїв та обладнання для 
збирання і вивантаження не зернової частини врожаю, збирання не колосових культур  їх 

регулювання та ТО ” 
 

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ:  2 год. 
 

МЕТА: вивчити будову основних вузлів і агрегатів  пристроїв та обладнання для збирання і 
вивантаження не зернової частини врожаю, збирання не колосових культур, їх 

регулювання та ТО. 
 

ОБЛАДНАННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ:  комбайн «ДОН – 1500», набір інструментів, 
 плакати, підручник. 
 

ЗМІСТ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ 
 

1. Дотримуйтеся правил техніки безпеки. 

2. Вивчити призначення та загальну будову  основних вузлів і агрегатів,  пристроїв та 

обладнання для збирання і вивантаження не зернової частини врожаю. 

3. Вивчити  робочий процес основних вузлів і агрегатів,  пристроїв та обладнання для 

збирання і вивантаження не зернової частини врожаю.  

4. Вивчити регулювання основних вузлів і агрегатів,  пристроїв та обладнання для 

збирання і вивантаження не зернової частини врожаю. 

5. Прибрати робоче місце. 

 

ПИСЬМОВИЙ ЗВІТ 

 

1. Чим обладнують комбайни для збирання і вивантаження не зернової частини 

врожаю комбайни? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Опишіть призначення, будову та робочий процес подрібнювача ПКН – 1500. 

 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



3. Опишіть призначення, будову та робочий процес копнувача. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4. Під якими позиціями зображені робочі органи копнувача зернозбирального 

комбайна. 

            «     » –  половонабивач,  

                                                                              «     » –   клавіша соломотряса,  

                       «     » –   днище з пальцями, 

            «     » –   соломонабивач, 

                       «     » –   лоток скидання соломи, 

             «     » –   засувка клапана, 

                       «     » –   задній клапан, 

            «     » –   боковина. 

        

 

 

5. Опишіть будову та принцип дії сигналізатора заповнення копнувача. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6. Опишіть регулювання основних вузлів і агрегатів,  пристроїв та обладнання для 

збирання і вивантаження не зернової частини врожаю зернозбирального комбайна. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

  

К О НТ Р О Л Ь НІ ПИТ А НН Я  
 

1. За якими технологічними схемами працює подрібнювач? 

2. Яке призначення копнувача? 

3. Яке призначення запобіжної муфти копнувача? 

4.  Вкажіть за допомогою чого приводиться в рух  подрібнювач. 

5. Опишіть технологічний процес роботи подрібнювача зернозбирального комбайна. 

 

Л І Т Е Р А Т У Р А 

А.Ф. Головчук Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки, книга  № 2 Комбайни 

зернозбиральні – К.: Грамота, 2005 


