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Технологічні процеси теплової об-
робки зерна застосовують для під-
вищення його кормової цінності, а 

комбікормів – для підвищення кормової 
цінності і для підготовки комбікорму до 
подальшого гранулювання з метою зни-
ження питомих витрат енергії, підвищен-
ня продуктивності преса-гранулятора і 
надання гранулам відповідної міцності. 
Відомо також, що застосування попере-
дньої теплової обробки комбікорму під-
вищує вихід крупки, яку отримують шля-
хом подрібнення гранул.

Підвищення кормової цінності зерна 
і комбікормів під час теплової обробки 
досягається шляхом підвищення доступ-
ності поживних речовин, руйнування 
антипоживних речовин, покращення 
смакових якостей та зниження загально-
го мікробного числа, що покращує сані-
тарну якість зерна і комбікормів.

Теплову обробку зерна доцільно за-
стосовувати при виробництві комбікор-
мів для молодняка сільськогосподарської 
птиці і тварин, травна система яких ще не 
здатна продукувати необхідну кількість 
ферментів, необхідних для розщеплення 
біополімерів поживних речовин [1,2,3]. 
Використання термічно обробленого зер-
на у складі комбікормів забезпечує:

 • для курчат – підвищення середньо-
добових приростів маси на 5–10% і 
зниження питомих витрат комбікор-
мів на 5–7%;

 • для поросят – підвищення серед-
ньодобових приростів маси на 10–
15% і зниження питомих витрат ком-
бікормів на 5–10%;

 • для телят – підвищення середньо-
добових приростів маси на 5–10% і 
зниження питомих витрат комбікор-
мів на 7–8%.

При виборі оптимальних режимів 
теплової обробки зерна і комбікормів 
слід пам’ятати про те, що більш жорсткі 
режими можуть привести до практич-
но повного руйнування антипоживних 
речовин, максимального підвищення 
доступності крохмалю, проте і призвес-
ти до зниження перетравності таких 
поживних речовин, як протеїн, а також 
до втрати деяких біологічно активних 
речовин. Так, наприклад, при постійних 
значеннях тиску (Р) і температури (t) 
оптимальна тривалість теплової оброб-
ки  повинна забезпечити максимальний 
ефект при мінімальних втратах (див. Ри-
сунок 1). Ефективність теплової оброб-
ки зерна або комбікормів визначається 
ступенем зниження вмісту антипожив-
них речовин, ступенем декстринізації 
крохмалю (для зерна злакових культур), 
перетравністю білка (in vitro), а також 
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Рисунок 1. Фактори впливу на вибір оптимальної 
тривалості технологічного процесу теплової 
обробки зерна і комбікормів
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ступенем зниження вмісту однієї з най-
більш термолабільних амінокислот або 
вітаміну.

Можливе зниження перетравності 
білка пов’язане з протіканням реакції 
Майара (див. Рисунок 2), суть якої поля-
гає у виникненні міцного ковалентного 
зв’язку між боковими амінними групами 
білків і боковими гідроксильними група-
ми як самих білків, так і простих вуглево-
дів, що утворюють практично незасвою-
вані ферментами комплекси.

Свідченням біохімічних перетворень 
є також зміна мікроструктури зерна в 
процесі теплової обробки. У більшості 
злакових культур крохмаль має вигляд 
щільно упакованих зернин (кристалічна 
форма), які часто покриті тонкою білко-
вою плівкою. Це перешкоджає фермен-
там травної системи тварин здійснювати 
розщеплення біополімерів зерна. В про-
цесі теплової обробки білки денатуру-
ють, звільняючи поверхню крохмальних 
зерен, останні набрякають за умови 
вмісту вологи і при певних режимах мо-
жуть руйнуватися, суттєво збільшуючи 
площу зовнішньої поверхні для фермен-
тативного гідролізу. Саме тому більшість 
способів теплової обробки носить ком-
бінований характер. Крім того, засто-
сування попереднього зволожування 
або пропарювання зерна суттєво при-
скорює наступну теплову обробку. Цей 
факт було встановлено В.Н.Кирієвським 
і співавторами ще у 1982 році [4]. Вико-

наний ними аналіз механізму теплово-
логоперенесення показав, що процеси 
теплової обробки зерна із застосуван-
ням води пов’язані з переважанням ди-
фузійного процесу перенесення вологи 
у вигляді рідини вглиб зернівки над роз-
повсюдженням температурного поля, 
що цілком узгоджується з теорією тепло-
вологоперенесення А. В. Ликова. Тому 
на практиці використання води та водя-
ної пари для попереднього зволоження 
зерна і комбікормів знайшло широке 
використання при здійсненні практично 
всіх способів теплової обробки.

Найбільш широко застосовують те-
плову обробку зерна екструдування, 

особливо при виробництві комбікормів 
для молоді риби, для дорослої хижої 
риби, для домашніх тварин (собак і кі-
шок), для хутрових звірів, а також при 
виробництві передстартових і старто-
вих комбікормів для поросят і телят.

Процес екструзії (від лат. extrusio – ви-
штовхування) полягає у продавлюванні 
пластичного матеріалу через отвори пев-
ного перерізу. Для того, щоб надати зерну 
або комбікормам пластичних властивос-
тей, їх обробляють спеціальними спосо-
бами, в основному зволожуючи водою 
або водяною парою до вологості 18–28% 
в залежності від складу композиції. Одно-
рідність екструдату досягається при об-

Рисунок 4. Екструдер варильного типу
1 – горловина для завантаження комбікорму; 2 – паровий кондиціонер;  
3 – форсунки для подачі водяної пари; 4 – корпус екструдера;  
5 – система подачі водяної пари високого тиску; 6 – матриця;  
7 – ніж у кожусі; 8 – привод; 9 – станина; 10 – пульт управління

1 – вал набірного шнека перемінного поперечного перерізу; 2 – корпус;  
3 – гріюча шайба; 4 – виток шнека; 5 – лопатки гомогенізатора; 6 – фільєри; 7 – ніж.

Рисунок 3. Схема одношнекового прес-
екструдера
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робці сировини, попередньо подрібненої 
до розміру частинок в межах 1 мм.

Для обробки зерна застосовують од-
ношнекові екструдери, для отримання 
комбікормів у вигляді екструдатів застосо-
вують одно- або двошнекові варильні екс-
трудери. Найбільшого поширення набули 
одношнекові екструдери (див. Рисунок 3).

В. А. Афанасьєв узагальнив  основи 
теорії одношнекового екструдера, осно-
вною умовою стійкої роботи якого є до-
тримання умови нерозривності потоку [5]:

Якщо Qж < Qш < Qм гранули екстру-
дату будуть погано формуватися, або  
не будуть формуватися взагалі. Якщо Qж 
> Qш > Qм  екструдер може заклинити. 
Рівняння для визначення Qж, Qш і Qм 
мають вигляд:

Рисунок 6. Конструктивні особливості 
експандера
1 – шнек змінного кроку; 2 – система подачі пари; 3 – щільова матриця 
кільцевого типу; 4 – робочий конус;  5 – пластини для розсікання;  
6 – ніж; 7 – привід.

(рис. Amandus Kahl)

Наведені рівняння використовують 
при розрахунку параметрів екструдера 
для екструдування визначеної сирови-
ни. Безпосереднє використання наведе-
них рівнянь для практичних розрахунків 
різноманітних сумішей проблематично, 
оскільки  величини  μ і ρ залежать від ве-
ликої кількості факторів, в першу чергу 
від хімічного складу і фізичних властивос-
тей компонентів суміші, яка надходить в 
екструдер. Саме цими обставинами мож-
на пояснити зміну режимів стійкої робо-
ти екструдера при обробці сировини або 
сумішей компонентів різного складу.

За способами екструдування розріз-
няють звичайну і варильну екструзію. 
Звичайна екструзія полягає в обробці, 

де Qж, Qш, Qм – продуктивність живиль-
ника, шнека і матриці.

(для прямого потоку вздовж шнека)

(для зворотного потоку вздовж шнека)

(для зворотного потоку між шнеком 
і циліндричним корпусом),

де Dж і Dш – діаметри шнека живильника і шнека екструдера;
nж і nш – частота обертання шнеків живильника і екструдера; 
hж і hш – глибина нарізання витків шнеків живильника і екструдера;
φж і  φш – кути підйому витків шнеків живильника і екструдера; 
μ – густина суміші на вході в матрицю;  
ρ – густина гранул екструдату;
L – довжина шнека екструдера; 
δ – зазор між витками шнека і циліндричним корпусом екструдера;
b – товщина виступу шнека екструдера;
z – кількість отворів у матриці;
d – діаметр отворів у матриці;
e – довжина каналу отворів матриці;               
P – різниця тиску в зоні стискання і зоні завантаження.

Рисунок 5. Матриця 
варильного екструдера

(рис. Buhler AG)
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як правило, в одношнекових екструде-
рах зерна сухого або попередньо зволо-
женого до вологості 18–22%. В результаті 
отримують екструдат, вміст вологи в яко-
му не перевищує 13–14%, що дозволяє 
уникнути застосування технологічного 
процесу сушіння. В таких екструдерах 
можна обробляти як ціле зерно, так і 
подрібнене [6]. При екструдуванні ці-
лого зерна продуктивність екструдера 
нижча, а питомі витрати електроенергії 
вищі. Щоправда, наявність мучнистої 
фракції при екструдуванні подрібненого 
зерна часто призводить до «запікання» 
продукту в шнекові екструдера, що уне-
можливлює його подальшу роботу. Тому 
доцільно подавати в екструдер подріб-
нене зерно з розміром частинок понад  
1 мм після вилучення мучнистої фракції в 
просіювальній машині.

При виробництві спеціальних ви-
дів комбікормів (для лосося, для собак і 
кішок і т.д.) застосовують варильну екс-
трузію (див. Рисунок 4). Розсипний ком-
бікорм попередньо подрібнюють до роз-
міру частинок від 0,2 до 0,5 мм і подають 
в горловину 1 варильного екструдера. 
Комбікорм надходить в кондиціонер 2, 
в який подається водяна пара з тиском 
0,1–0,2 МПа. Розігрітий і зволожений 
комбікорм надходить в корпус екстру-
дера 4, в якому, як правило, розташова-
ні два шнеки, що обертаються назустріч 
один одному. В робочу зону подаєть-
ся водяна пара (5) з тиском від 0,2 до  
0,8 МПа. Комбікорм випресовується че-
рез матрицю 6. Гранули екструдату зріза-
ють ножами 7, встановленими в захисно-
му кожусі. Гранули екструдату, отримані 
у варильному екструдері, мають висо-
кий вміст вологи (22–25%) і потребують 
сушіння. Такий процес екструдування 
більш витратний, проте дозволяє отри-
мувати гранули екструдату будь якої 
форми та густини (див. Рисунок 5).

Технологічний процес експандуван-
ня набув широкого застосування при за-

провадженні більш жорстких вимог до 
санітарної якості комбікормів в ЄС, США 
та інших країнах. Підвищення санітарної 
якості можна досягти, насамперед, за-
стосовуючи процес екструдування. Про-
те він призначений в першу чергу для 
підвищення поживної цінності кормової 
сировини і характеризується невисокою 
продуктивністю. Процес експандування 
за своєю суттю практично ідентичний 
процесу екструдування і поєднує як 
функцію підвищення поживної цінності 
сировини і комбікормів, так і підвищен-
ня їх санітарної якості. 

Експандер відрізняється від екс-
трудера в першу чергу конструкцією 
пресуючої матриці [7]. На відміну від 
екструдера, в експандері процес пресу-
вання обробленої сировини відбуваєть-
ся через щільову матрицю кільцевого 
типу (див. Рисунок 6). Оскільки майже 
половина поверхні тертя набуває руху 
під дією окремого приводу, то питомі ви-
трати електроенергії суттєво знижують-
ся. Так, на екструдування подрібненого 
зерна при попередньому зволоженні 
парою до 18–22% витрачається від 70 до  
120 кВт•год/т, а при його експандуван-
ні – від 15 до 35 кВт•год/т. Робочий зазор 
регулюється завдяки гідравлічній систе-
мі наближення або віддалення робочого 
конуса.

Вологість продукту в експандері 
становить 16–22%, а температура – до 
120ºС. Отриманий продукт (експандат)  
має вологість 13–14%, його температура 
становить 90–95ºС. Експандат має вигляд 
кусків розміром від 20 до 50 мм. Його по-
дрібнюють і просіюють для отримання 
комбікормової крупки, або для подаль-
шого гранулювання. 

В продукт, який обробляється в екс-
пандері, можна добавляти велику кіль-
кість рідких компонентів (до 20%), при 
цьому іноді виникає необхідність су-
шіння обробленого продукту. При по-
дальшому гранулюванні подрібненого 
експандату продуктивність преса-грану-
лятора зростає майже на 100%. Причому 
міцність гранул можна регулювати шля-
хом зміни робочого зазору в щільовій 
матриці експандера.

За даними компанії Amandus KAHL 
GmbH (Німеччина) застосування експан-
дерів дозволяє отримувати комбікорми 
високої  санітарної якості для подаль-
шого виробництва високоякісної про-
дукції тваринництва і птахівництва (див. 
Таблицю).

Завдяки великій продуктивності і 
значним перевагам процес експанду-
вання набув поширення при виробни-
цтві комбікормів для промислового ви-
рощування бройлерів і молодняка птиці, 
а також для тварин, що утримуються в 
умовах тваринницьких комплексів.

Зараженість
Комбікорм для бройлерів Комбікорм для свиней

Розсипний 
комбікорм

Експандат 
(100 ºС)

Розсипний 
комбікорм

Експандат 
(100 ºС)

Загальна, КУО/г 12 100 000 30 000 16 500 9 000
Колібактерії к-сть/г 110 000 0 400 000 0
Е-колібактерії, к-сть/г 400 0 90 0
Плісеневі гриби, к-сть/г 7 000 0 450 0
Сальмонели, к-сть/г + Не виявл. Не виявл. Не виявл.

Деякі показники санітарної якості комбікормів 
(за даними компанії Amandus Kahl)
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Завдяки великій 
продуктивності 
і значним 
перевагам процес 
експандування 
набув поширення 
при виробництві 
комбікормів для 
промислового 
вирощування 
тварин та птиці


