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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСТРУДУВАННЯ, ЯК 

СПОСОБУ ПЕРЕРОБКИ ПОБІЧНИХ ПРОДУКТІВ 

ПТАХІВНИЦТВА 

 

Мілько Д. О., докт. техн. наук, доцент, Ратніков Є. М., аспірант 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

 

Постанова проблеми. Сучасні технологічні розробки дозволяють 

скоротити терміни виробництва основної продукції птахівництва, і як 

наслідок збільшити виробництво побічної продукції. Тому постає 

проблема створення нових технологічних рішень щодо інтенсифікації 

переробки та знешкодження побічних продуктів птахівництва. 

Аналіз останніх досліджень. Останні дослідження в галузі 

птахівництва свідчать про велику поживну цінність пташиного посліду, що 

пов’язано із особливостями системи травлення птахів. Як наслідок це 
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призводить до дуже низького відсотку засвоюваності поживних речовин. В 

першу чергу це пов’язано із не великою довжиною кишкового тракту [1]. 

Поживні речовини, які містяться в екскрементах тварин і птахів, можуть 

конкурувати з мінеральними добривами по ефективності використання. А з 

урахуванням того, що на фермах з вирощування птахів, часто виникає 

проблема зберігання і утилізації посліду, обладнання, яке дозволяє 

переробляти послід, значно покращить екологічну складову виробництва 

продукції птахівництва. 

Основна частина. В основу екструдування покладено три процеси: 

- температурна обробка кормового матеріалу під тиском; 

- механохімічного деформування продукту; 

- "Вибух" продукту у фронті ударного розрядження. 

Після проходження в екструдері високотемпературної обробки 

(понад 100 
o
C)та витримці під тиском(2 - 4 МПа), послід втрачає частину 

вологи до 9-15 %, стерилізується та може бути використаним на кормові 

цілі в подальшому. 

Чим нижче вологість посліду, тим більше концентрація поживних 

речовин. Якщо у вологому стані в ньому міститься до 2 % азоту, 1,5 % 

фосфору і до 1 % калію, то в сухому - в два-три рази більше: 5 – 6 % азоту, 

3 – 5 % фосфору і 2 - 2,5 % калію. Висушений послід на 80 % складається з 

органічної речовини [2]. 

Практикуючим ветлікарям і зоотехнікам відомо, що 90 % загибелі 

молодняка відбувається через хвороби кишково-шлункового тракту, або 

інфекцій, занесених через травну систему. Тоді як при використанні 

екструдованого корму або домішок, стан його бактеріологічного 

обсіменіння залишається задовільним навіть після 3 - 4 місячного 

зберігання у звичайних складських умовах. 

Крім кормових якостей, екструдат володіє гарними абсорбуючими 

властивостями і забезпечує відмінну профілактику шлунково-кишкових 

розладів. При годуванні екструдованими гранулами загибель молодняку 

від захворювань шлунково-кишкового тракту знижується у 1,5-2 рази. При 

переході на грубі корми тварина, яка не мала проблему ранньому віці із 

кишковими захворюваннями, значно краще виглядає на фоні своїх 

однолітків у зростанні. При роздаванні екструдованих гранул знижується 

запиленість приміщень, а це - чистота і стерильність. Покращується 

збереженість корму. Подовжується термін служби технологічного 

обладнання. Все це - додаткова економія коштів. [3] 



Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві 
 

 

 

   

   

70 
Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 

Екструдер (рис.1) працює наступним чином: компоненти 

зерновмісної суміші (послід) завантажуються в отвір 2, після чого 

вмикається привод 1. Суміш транспортується по ділянці І 

ущільнювальною частиною шнека 3, на ділянці ІІ суміш додатково 

перемішується та перетирається в змішувальній частині 4 із додатковим 

нагріванням. Після виходу з ділянки ІІ суміш потрапляє до ділянки ІІІ де 

підхоплюється двозахідною частиною 5 шнека та транспортується до 

ділянки екструдування ІV з фільєрою 6. 

Для роботи екструдера не потрібно значних енергетичних витрат. А 

обслуговування екструдера не потребує великих фінансових відшкодувань 

на обслуговування та ремонт. 

 

 
Рисунок 1 – Конструктивно-технологічна схема екструдера:   

1 – привод; 2 – завантажувальний отвір; 3 – шнековий робочий орган 

(ущільнювальна частина); 4 – змішувальна частина; 5 – нормалізуючи 

частина; 6 – фільєра; 7 – вивантажувальний отвір. 
 

Висновки. Проведено аналіз стану ситуації в галузі птахівництва та 

обґрунтовано процес екструдування, як перспективний спосіб вирішення 

поставленої проблеми. Обґрунтовано конструктивно – технологічну схему 

екструдера та представлено технологію обробки побічних продуктів 

птахівництва. 
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Леміш призначений для підрізання ґрунтового шару завтовшки   

20...35 см, його часткового кришіння і подачі ґрунтової маси на корпус 

плуга. Він повинен зберігати протягом усього терміну експлуатації основні 

функціональні якості: здатність до заглиблення в ґрунт, підрізання і 

збереження товщини пласта, хід плуга по товщині, подрібнення ґрунту, 

мінімальні енерговитрати і безпеку праці [1]. 

Ознаками граничного стану леміша є: припинення (повне або 

часткове) виконання заданої функції; відхилення технологічних і 

економічних показників якості за межі встановлених норм (виглибленням 

або зменшення товщини підрізанням пласта). Всі зазначені фактори 

знижують якість оранки. Критерії граничного стану для леміша необхідно 

аналізувати з урахуванням різних типів ґрунтів [2, 3] (таблиця 1). 

Напрацювання до першої відмови у плужних лемешів становить від 

5...10 га на піщаних ґрунтах і до 40...60 га на чорноземах, при цьому 

основними причинами відмов служать: знос носка леміша; області 

польового обрізу; леза. 
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