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В умовах сучасного розвитку тваринництва і птахівництва 
встановлюються вимоги до якості кормів, їх збалансованості 
і поживності та збільшення обсягу виробництва комбікормів. 
Це сприяє пошуку нових видів сировини та їх використанню у 
технології комбікормів. 

Висівки - побічний продукт борошномельного виробництва, 
що складаються з оболонок і деяких інших частинок зерна, від-
окремлених від ендосперму під час виробництва, який відіграє 
важливу роль в балансі сировини комбікормового виробництва. 

В процесі зберігання висівки пшеничні та житні в розсип-
ному вигляді різко втрачають якісні показники. Зберігання їх з 
вологістю виїде 13% протягом короткого терміну призводить 
до інтенсифікації мікробіологічних процесів, одночасно ак-
тивізуються окисні процеси, які характеризуються значним 
зростанням кислотного числа жиру. Тому свіжовиготовлені 
висівки без спеціальної обробки зі стабільними показниками 
якості можливо зберігати до 15 діб. 

\ 
З метою продовження терміну зберігання, зручності тран-

спортування, збільшення об'ємної маси та покращання якіс-
них показників готового продукту застосовують спеціальну 
обробку - гранулювання. 

Гранулювання сипких матеріалів - фізико-механічний процес, 
заснований на властивості сипких тіл ущільнюватись під дією зо-
внішнього навантаження. Розсипні продукти складаються з двох 
фаз: твердої, що містить деяку кількість вологи; газоподібної, що 
заповнює простір між частинками. Кількісне співвідношення цих 
фаз до і після пресування змінюється. При гранулюванні продукту 
по мірі зростання тиску наростають пружні і пластичні деформа-
ції, виникають значні розклинюючи зусилля. Проходячи під тиском 
через фільєри (отвори матриці), сировина набуває форми гранул, 
діаметр яких близький до діаметру фільєр, а довжина гранул ви-
значається положенням зрізного ножа [1]. 

При гранулюванні можливо виділити дві групи основних 
впливових факторів. 
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До числа перших відносять: тиск пресування, тривалість 
процесу, температуру робочих органів і матеріалу, конструк 
тивні особливості і технічний стан робочих органів. 

До другої групи відносять: хімічний склад продукту, його 
дисперсність, коефіцієнти внутрішнього і зовнішнього тертя, 
гігроскопічні властивості, кількість і властивості зв'язуючих 
речовин. 

Для виробництва висівок кормових гранульованих вико-
ристовують висівки пшеничні і житні кормові розсипні, які по 
якості повинні відповідати вимогам ДСТУ 3016 «Висівки кор-
мові пшеничні і житні, технічні умови». Під час гранулювання 
висівки ущільнюються в середньому в п'ять разів. Відповідно 
зменшується об'єм, що дозволяє зручно їх транспортувати та 
зберігати. Гранулювання зменшує запиленість при заванта-
женні - розвантаженні, спрощує дозування [3]. 

Аналіз технології гранулювання доводить необхідність 
розробки режимів процесу гранулювання саме суміші ви-
сівок із заданими технолог ічними характеристиками. В силу 
того, що висівки пшеничні і житні відрізняються за х імічним 
складом та технолог ічними властивостями, брак знань і 
відсутність технологі ї гранулювання суміші пшеничних і 
житніх висівок обумовили необхідність проведення ряду 
досліджень. 

Розрізняють два основні способи виготовлення гранул - су-
хий і вологий. Для гранулювання за сухим способом викорис-
товують матричні прес-гранулятори при вологості 16-18% [2]. 

Метою нашої роботи було встановлення оптимального 
співвідношення складу суміші для гранулювання із пшенич-
них та житніх висівок, та дослідження процесу гранулювання 
цієї суміші. 

В процесі проведення досліджень нами був використаний 
лабораторний прес-гранулятор PSI-Shultz (типу CULAMEC 12). 

Технічні параметри лабораторного пресу є наступними: 
частота обертання матриці - 240 об./хв., внутрішній діаметр 
матриці - 205 мм, товщина матриці - 25 мм, ширина матриці -
35 мм, кількість отворів в матриці - 624 шт., діаметр отворів - 4 
мм, кількість роликів - 2 шт., діаметр роликів - 90 мм, довжина 
робочої частини роликів - 35 мм. 

За поживною цінністю жито не поступається пшениці, 
проте на кормові цілі використовують його значно менше. 

Причиною тому значною мірою є так званий «житній де-
фект» - погана поїдаємість, дія антиметаболітів (алкілрезорци-
ни, пентозани, глюкани, алкалоїди, інгібітори трипсину тощо). 
Алкілрезорцини - антиметаболіти фенольної групи (сполука 
резорцину з алкілами), зосереджуються в основному в обо-
лонці зернівки і мають токсичну дію. За вмістом алкілрезор-
цинів (370-1240 мг/кг) жито перевищує всі види злакових. Ці 
речовини вдається частково зруйнувати тепловою обробкою. 
Важливо також і те, що при обрушенні зерна ці сполуки, як 
правило, переходять у висівки. Цей фактор є лімітуючим при 
використанні житніх висівок. 

Висівки пшеничні вводять в раціони і комбікорми для 
овець і дійних корів, худоби на відгодівлі до 50-60%, коней -
до 40; телят старше 6 міс, поросних і підсосних свиноматок, 
кабанів-виробників - до 35-40, молодняку і свиней бекон-
ної відгодівлі - до 20-25%. Житні висівки зазвичай вводять 
в раціони і комбікорми для дійних корів, крупної і дрібної 
рогатої худоби на відгодівлі до 15-20%, свиней на відгодівлі 
-5-10%. 

Здійснено експериментальні дослідження, спрямовані на ви-
значення фізико-механічних властивостей розсипних пшенич-
них та житніх висівок. Результати досліджень наведено в табл. 1. 

Для проведення експериментів було створено суміші 
пшеничних та житніх висівок з різним співвідношенням ком-
понентів з метою їх подальшого гранулювання. 
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Таблиця 1. Фізико-механічні властивості розсипних висівок 

Показник 
Висівки 

Показник 
житні пшеничні 

- — 
ВоїїогіГГь. 4 12,1 12,1 

Натура, г/л 350 268 

Кут природного схилу, град 38 42 

Кут ковзання, град 31 ЗО 

Таблиця 2. Характеристика досліджуваних зразків 
Зразок № Співвідношення компонентів, % 

житні пшеничні 

1 100 0 розсипні 

2 50 50 

3 25 75 

4 И 5 85 

5 5 95 

1 100 0 гранупьовані 

2 50 50 Г 3 25 75 

4 15 85 

5 5 95 

Склад сумішей наведено в табл. 2. 
Проведені досліди по гранулюванню зразків сумішей ви-

сівок (у відповідності до табл. 2) в лабораторних умовах до-
зволили отримати гранульовані висівки з показниками якості, 
наведеними в табл. 3. 

З аналізу даних табл. З видно, що масова частка сирого 
жиру, сирої клітковини та сирого протеїну зростає при змен-
шенні вмісту житніх висівок. Вологість зразків в межах допус-
тимих розбіжностей. Крихкість гранул також значно зростає 
при збільшенні відсотку житніх висівок, найкращі показники 
у 3,4, та 5 зразка. 

Отримані зразки висівок закладено на зберігання, у ході 
якого визначали зміни мікробіологічного забруднення та по-
казники кислотного і перекисного чисел жиру. Результати до-
сліджень в залежності від тривалості зберігання наведено в 
табл. 4. 

З аналізу табл. 4 видно, що кількість мікроорганізмів до 
гранулювання в десятки разів перевищує їхню кількість після 
гранулювання. Це свідчить про позитивний вплив гранулю 
вання на мікробіологічні показники. 

При зберіганні гранул протягом 10 діб при температу-
рі 20°С кислотне та перекисне число жиру збільшується в 
декілька разів, показники якост і зразк ів в межах допус-
тимої норми. Через 40 діб показники 4, 5, 6 зразків в меж-
ах допустимої норми, решта зразк ів перевищують норму. 
Зразки №1 і 2, як і не піддавались гранулюванню, майже в 
два рази перевищують норму по вмісту кислотного та пе-
рекисного числа жиру, що свідчить про доцільність грану-
лювання. 

Таким чином, отримані результати досліджень дають 
можливість рекомендувати гранулювання суміші пшенич-
них і житніх висівок для використання як корм для тварин з 
оптимальним вмістом житніх висівок до 15%. При збільшенні 
їх введення погіршуються фізичні властивості та зростає вміст 
алкілрезорцину, пентозанів і бетаглюкану. 
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Таблиця 3. Фізико-хімічні властивості гранульованих висівок 

хранение и переработка 

ЗЕРНА 
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Показник Зразок № та співвідношення компонентів 
(житні:пшеничні, %) 

розсипні 

З 
гранульовані 

З 
(100:0) (50:50) (25:75) (15:85) (5:95) (1С0:0) (50:50) (25:75) (15:85) (5:95) 

Масова частка сирого жиру, % 1.80 2.62 2,91 310 3.22 178 2 51 2,87 3.02 3.17 
Масова частка сирої клітковини, % 6,66 8.26 9,03 9 35 9.63 6,52 8,11 8,91 9.23 9.55 
Масова частка сирого протеїну, % 12,22 12,91 13,26 13,45 13,51 11,99 12,78 13,17 13,33 13,49. 
Золопсть, % 12,1 12.1 12,1 12.1 12,1 8,1 8,0 8,2 8,0 8.3 
Крихкість, % - - - - 20,4 11,8 7.0 6.6 6,0 

m 
X 
X о 
: і 

Таблиця 4. Зміна мікробіологічних та біохімічних показників висівок та їх сумішей в процесі зберігання 

Показник 

1 
(100:0) 

2 
(50.50) 

Зразок № та співвідношенні омпонентів 
(житні:пшеничні, %) 

оозсипні 

3 і ; 1 
(25:75) (15:85) (5:95) (100:0) 

• 

гранульовані 

2 3 4 
(50:50) (25:75) (15.85) 

і 
(5:95) 

МАФАМ. КУО/г 1075000 23750 15230 11560 8420 10644 6735 4321 4127 3750 
Кислотне число 
жиру, мг КОН 5,80 6,36 6,55 7,22 7,34 5,60 6,24 6,45 7,15 7,25 

Перекисне число 
жиру, % J2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Тривалість зберігання Ю діб 
МАФАМ, КУО/г 1175000 33750 29230 26126 15620 12733 8825 4584 4320 3834 
Кислотне число 
жиоу. мгКОН 19,30 41,20 36,23 35,22 46,56 18,40 19,44 22,79 24,25 37,75 

Пэрекисне число 
жиру, % J2 0,07 0,01 0,7 0,6 0,5 0,04 0,05 0,04 0,03 0,02 

Тривалість зберігання 40 діб при температурі 18-20 °С 
МАФАМ, КУО/г 1320020 55600 34120 30210 29230 13200 9852 4702 4520 3950 
Кислотне число 
жиру, мг КОН 

54,74 67,78 68,23 69,52 71,22 27,74 29,80 31,37 35,58 42,28 

Перекисне число 
жиру, % J2 0,13 0,11 0,11 0,11 0,11 0,06 0,06 0,07 0,04 0,04 

Тривалість зберігання 40 д'б при температурі 6°С 
МАФАМ, КУО/г 1216002 43508 31206 28210 21450 12985 9326 4652 4465 3889 
Кислотне число 
жиру, мг КОН 38,65 48,58 50,23 52,98 53,26 22,32 23,52 28,24 29,63 40,12 

Перекисне число 
жиру, % J2 0,08 0,04 0,08 0,08 0,08 0,06 0,06 0,05 0,03 0,02 

U J m •и 

m 
•и m 
З 
O l 
О 
T s 
s 

[ЛІТЕРАТУРА] н 
1. Черняев Н.П. Технология комбикормового производства / Черняев Н.П. - М.: Агропромиздат, 1985. - 256 с. 
2. Демский A.B. Оборудование для производства муки, крупы и комбикормов: справочник / А. Б. Демский, 8.Ф. Веденьев. - М.:ДеЛи принт, 

2005.-760 с. 
3. Резниченко Д.В. Гранулирование отрубей//Хранение и переработка зернп, - 2006. - №1(79). - С. 27-28.ф 

www.apk-inform.com 

47 

http://www.apk-inform.com

