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4.1 Способи теплової обробки кормів, їх суть і 
призначення

Cпособи теплової обробки

зневоднення 

(теплове) шляхом 

штучного сушіння

тривале підігрівання
запарювання 

кормів

Каротин –

провит. А

Осолоджування білків –

желатинізація



Призначення теплової обробки

зневоднення 

(теплове) шляхом 

штучного сушіння

прискорює процес заготівлі 

(особливо в умовах непогоди) і сприяє 

збереженню вітамінної (у першу чергу 

каротину - як провітаміну А) та їх 

енергетичної цінності

тривале підігрівання
желатинізація (осолоджування) білків, 

в результаті чого підвищується їх 

поживність

запарювання кормів

покращення смакових якостей, зне-
зараження недоброякісних і 

знешкодження шкідливих речовин та 

включень, приготування дієтичних 

сумішок



Трав'яне борошно



Виробництво пластівців  із  зерна



• Тепловій обробці піддаються картопля, пошкоджені 
коренеплоди, харчові відходи, грубі і концентровані 
корми. 

4.2 Аналіз роботи теплообмінних апаратів

Мета обробки – покращення смакових 
якостей і перетравлення, стерилізація, 

приготування дієтичних кормів. 



• маса, що надходить на сушіння, має бути достатньо 

сипкою і відповідно подрібненою

• картоплю перед сушінням необхідно порізати на 

скибочки товщиною 2-4 мм, а моркву і цукрові буряки -
на частки розміром (3— 6)х6 мм

• максимальна температура продукту у процесі сушіння 

не повинна перевищувати 70° С

• допустимі втрати продукту за сухою речовиною у 

процесі сушіння - не більше 2 %, а каротину - не більше 

10 %
• вологовипаровувальна здатність робочої камери за 

вологості висушуваної сировини не нижче 78 % повинна 

становити не менше 100 кг на 1 куб.м об'єму

Процеси та машини для сушіння кормів повинні відповідати 

таким вимогам:



• універсальність сушарок, тобто можливість 

висушувати всі види кормів до заданої вологості 10-
14 %

• наявність механізованого пристрою, що забезпечує 

автоматичне і дублююче ручне регулювання 

кількості вихідної маси залежно від температурного 

режиму

• низька енерго- та металомісткість, а також 

наявність обладнання для рециркуляції з метою 

використання тепла відпрацьованих газів

• простота конструкції та обслуговування, надійність 

і довговічність в експлуатації

Процеси та машини для сушіння кормів повинні відповідати 

таким вимогам (продовження):



Машини для сушіння кормів

За організацією роботи

порційні потокові (безперервні)

За напрямком руху сушильного агенту

прямоточні протиточні

За рівнем температури сушильного агенту 

низькотемпературні
високотемпературні 

t=600…750С

перпендикулярно-
перехресні

За конструктивно-технологічними особливостями 

лоткові конвеєрні (стрічкові) пневмобарабанні



• а – лоткова (tаг.=95С): 1 - лотік; 2 - розвантажувальний

• конвеєр; 3 - клапан; 4 - повітропровід; 

• б- конвеєрна багатоступенева (tаг.=150С):
• 1 - завантажувальний конвеєр; 2 - сушильний конвеєр; 3 - клапан;

• 4 - повітропровід; 5 - кожух

Схеми сушарок



• Схема пневмобарабанної сушарки: 

• 1 – барабан, 2 – вловлювач, 3 – транспортер подачі 

маси, 4 - живильник

Схеми сушарок



Конвеєрна сушарка безперервна стрічкова для кормів (Pet 
food) низької температури, STELA GMBH (Німеччина)



Шахтна зерносушарка VESTA ООО «УРП «БОЭЗ Украина»

https://www.youtube.com/watch?v=kHp2Cwcxw2Y&t=2s&ab_channel=%
D0%91%D0%9E%D0%95%D0%97%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%9
0%D0%98%D0%9D%D0%90



• для картоплі: миття – запарювання –
розминання – охолоджування –
змішування;

• для грубих кормів: подрібнення –
додавання хімреактивів – запарювання 
– витримка – змішування з іншими 
компонентами;

• для кормових сумішей: подрібнення –
запарювання. 

Технологічні схеми, по яких здійснюється теплова 

обробка кормів







• Дозування кормів – це рівномірна видача 

заданих вагових порцій матеріалів за 

одиницю часу. 

ДОЗУВАННЯ 

ОБ’ЄМНЕ ВАГОВЕ

ПОРЦІЙНЕ 

БЕЗПЕРЕРВНЕ 

4.3 Класифікація і оцінка дозаторів. 
Розрахунок дозаторів



ДОЗАТОРИ 

ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ І ВИДОМ КОРМУ

сипких 

матеріалів 

слабосипких зв’язаних 

матеріалів 

рідких кормових добавок 

і поживних розчинів 

зерна, продуктів 

його переробки, 

комбікормів і їх 

компонентів

подрібнених грубих 

кормів, силосу, 

сінажу, сінної 

і трав’яної січки

меляси з 

карбамідом, 

солевих розчинів

матеріали поступають 

в них з бункерів під 

дією сили тяжіння.

накопичувачі-живильники, 

в них використовують

активні робочі органи

дозатори-мірники,

об’ємні лічильники і 

дозувальні насоси



ДОЗАТОРИ

1 групи 

барабанні тарілчасті шнекові стрічкові

скребкові вібраційні

За конструктивним рішенням робочих органів



Схеми дозаторів об’ємного типу для сипких компонентів



Об'ємні дозатори з високою точністю

https://www.youtube.com/watch?v=Ms1ckCTmE9Q&ab_channel=VanAarsenI
nternational



• Забезпечувати видачу заданої кількості 

компонента (дози)  з необхідною точністю ;

• Забезпечувати видачу безперервним 

потоком для дотримання заданої подачі 

компонента, що видається за відповідний 

проміжок часу

• Забезпечувати задану видачу одного з 

вихідних компонентів суміші

Під час роботи дозатори повинні виконувати наступні функції:



• Пропускна здатність (продуктивність) з 

можливістю її регулювання в необхідних для 

технологічного процесу межах;

• Нерівномірність подачі або точність 

дозування.

• На процес дозування найбільше впливають:

• фізичні і механічні властивості кормів;

• конструктивні і кінематичні параметри 

дозувальних пристроїв

Основні показники роботи дозаторів:



Порційний дозатор Порційний змішувач

Особливості застосування дозаторів і 

змішувачів

Безперервний

дозатор
Безперервний

змішувач

корм

корм

кормосуміш

кормосуміш



Розрахунок дозаторів

Схема барабанного дозатора: 1 – ворошилка, 

2 – барабан, 3 - бункер, 4 – металоуловлювач

До основних параметрів дозаторів відносяться подача, нерівномірність за 

певних умов дозування (вид матеріалу, його фракційний склад, вологість), 

геометричні розміри та кінематичні режими роботи.

РЕГУЛЮВАННЯ 

величини подачі ?



• Величина подачі Q, кг/с, визначається за 

формулою

• (4.1)

• Потужність привода барабанного дозатора

• (4.2)

 nDBhQ м

975

MnK
N у




• Схема шнекового дозатора

1 – бункер, 2 – засувка,

3 - дозуючий шнек, 4 – вал

шнеку.

Величина подачі шнекового дозатора

(4.3)lsndDQ  ])2[(013,0 22 

РЕГУЛЮВАННЯ 

величини подачі ?



• 4.4 Основи теорії змішування кормів

Три етапи змішування кормів:
• І – конвективне змішування, при якому швидкість процесу майже не 

залежить від фізико-механічних властивостей змішуваних матеріалів;

• ІІ – дифузійне змішування, при якому швидкість процесу дещо 
уповільнюється в результаті поступового перерозподілу частинок 
через свіжо утворені межі їх розподілу;

• ІІІ – стан завершення змішування, коли процес знаходиться у смузі ab 
, показники змінності коливаються в деяких межах цієї смуги. 

Рис. 4.3 Характер зміни  залежно від тривалості змішування компонентів t.



Кормові сумішки

сухі комбікорми

(вологість до 20%)

зволожені

(20…40%)

вологі 

(40…60%)

напіврідкі

(60…80%)

рідкі

(більше 80%)

Всі види тварин і птиці Всі види тварин і птиці

Суміш зернових, 

зернобобових і 

БВД

Консервоване або 

плющене зерно з 

добавками, мішанки з 

концкормів і 

коренеплодів, зелені

Силосно-
коренеплідний, 

сінажно-силосний, 

жомовий 

Всі види тварин і птиці

Комбікорм, 

трав'яне 

борошно, 

коренеплоди

Розчин 

комбікормів у 

воді 1:3, ЗМ

Свині Свині, телята 



4.5 Класифікація і оцінка змішувачів

ЗМІШУВАЧІ

УНІВЕРСАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНІ

за призначенням

ПОРЦІЙНІ

за принципом дії

БЕЗПЕРЕРВНІ

ВІЛЬНОЇ ДІЇ

за способом змішування

ПРИМУСОВОЇ ДІЇ ЗМІШАНОЇ ДІЇ

під дією сили тяжіння, 

відцентрової сили, 

гравітаційної, сили повітря

шнекові, лопатеві, 

барабанні, вібраційні, 

комбіновані,

циркуляційні, 

пневматичні,



Схема лопатевого змішувача безперервної і 

порційної дій:

1 – завантажувальних бункер, 2 – вал з лопатями, 

3 – вивантажувальний отвір, 4 – вивантажувальний шнек.

Якість змішування оцінюється наступними показниками: коефіцієнтом

варіації, середньоквадратичним відхиленням, середньоквадратичним 

відхиленням контрольного компоненту в суміші, однорідністю.



Розрахунок основних параметрів змішувачів

• Час завантажування і розвантажування
обумовлюється пропускною здатністю бункерів-
живильників вихідних компонентів, а час змішування 
залежить від виду кормо суміші:

• tзм =2…4 хв. – для суміші, компоненти якої легко 
перерозподіляються між собою (сухі сипкі);

• tзм =5…7 хв. – при середній складності змішування;

• tзм =8…12 хв. і вище – для сумішей, компоненти 
яких важко піддаються перерозподілу (у складі яких 
є липкі, грубостеблові компоненти).



• Пропускна здатність змішувача безперервної дії

•

• У випадку одновального циліндричного 

змішувача з діаметром D 

• Мінімальна довжина зони змішування, яка 

забезпечує відповідну зоотехнічним вимогам 

якість

• Потужність привода змішувачів порційної і 

безперервної дії

смnFQ 0

4

2D
Fn




змзм tL 0

eпр QgN 



4.6 Способи та засоби для пресування кормів

СПОСОБИ ПРЕСУВАННЯ

КОРМІВ

ВОЛОГИЙ СУХИЙ

зволожують гарячою водою

при температурі 70…80°С до

відносної вологості 30…35%

На сушарки, де вони 

висушуються гарячим 

повітрям до вологості 12%. 

кондиціювання

подачі матеріалу в прес

розподілу 

його по робочій поверхні матриці

пресування матеріалу

охолоджування готових монолітів.



Кондиціонування кормової сировини

Основним призначенням кондиціонування є 

підвищення пластичності пресування 

матеріалу за допомогою води або пари. 

• Необхідною умовою виконання процесу 

кондиціонування є створення зваженого стану 

оброблюваного матеріалу і пластифікатора, 

який розпилений до туманоподібного стану. 

• Способи кондиціонування кормів: водою 

(холодною або гарячою), сухою парою, 

введенням в’яжучих  речовин і комбінованим 

способом з електронагрівом. 



Конструктивно-технологічні схеми кондиціонерів-змішувачів 

кормів пресувального обладнання

• а - ОГМ-0,8А;

• б - ОГМ-1,5А; 

• в - Д-63(Німеччина); 

• г - ДПБ (Німеччина); 

• д- “Орбит” (Англія)



• Гранулювання кормів — це процес 

стиснення розсипних кормів до певної 

щільності з отриманням гранул різної 

форми: циліндр, куля, куб. 

Виготовлення гранул з сипких кормів 

можна здійснити обкатуванням і 

пресуванням. 



• Преси для гранулювання кормів 

класифікуються: 

• за принципом пресування — на преси із 

закритою і відкритою камерами, в яких 

протитиск створюється відповідно 

глухою стінкою і силою тертя об бічну 

стінку камери; 

• за типом робочих органів, що 

створюють зусилля пресування, на:



Формуючий прес Шестеренчастий прес

за типом робочих органів



Принципові функціональні схеми пресів

а – прес-гранулятор і брикетний прес з вертикальною матрицею;

б – прес-гранулятор з плоскою матрицею; 

в – брикетний прес з кільцевою горизонтальною матрицею; 

г – штемпельний брикетний прес


