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УДК 631.861 
 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ В 

ПТАХІВНИЦТВІ 
 

Скляр О. Г., Скляр Р. В., Болтянський Б. В. 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра 

Моторного 

 

Установка системи вентиляції в пташнику необхідна та важлива 

умова під час його будівництва. З усіх тварин для птахів особливо значущим 

є забезпечення приміщення, де вони будуть утримуватися, значним обсягом 

збагаченого киснем повітря, вільного від різних забруднень. Так само не 

мало важливим є і підтримання в пташнику оптимальної вологості та 

температури, що значно знижує їхню захворюваність [1]. 

Вентиляція це один із невід'ємних компонентів контролю та 

підтримки оптимального мікроклімату в пташнику. Залежно від кліматичної 

зони, де вирощується птиця, та системи вентиляції, що використовується, 

всі пташники можна умовно розділити на відкритого і закритого типу. 

Останні, залежно від розташування припливно-витяжного обладнання, 

можна класифікувати на:  дахову, поперечну (стінну), поздовжню (торцеву), 

тунельну та системи з інтегрованою системою сушіння посліду. 

Природна вентиляція. Закриті пташники із системою природної 

вентиляції обладнані системою жалюзі, штор або припливних вікон у 

бокових стінах та відкритими вентиляційними шахтами у даху. Ці пристрої 

можуть працювати як у ручному, так і автоматичному режимі [2]. 

Схема роботи такої системи ґрунтується на здатності легкого теплого 

повітря підніматися вгору, а важкого холодного – опускатися вниз. Тепле 

повітря, що залишає пташник через дахові шахти, створює в приміщенні 

розрідження, яке засмоктує через стінні жалюзі холодне зовнішнє повітря. 

Крім того, через відкриті стінні жалюзі в пташник може безперешкодно 

потрапляти вітер із вулиці, створюючи природний протяг. Природна 

вентиляція має кілька переваг: низькі енерговитрати, відсутність залежності 

від перебоїв з подачею електроенергії, нижча собівартість порівняно з 

системою примусової вентиляції. Але є й недоліки: повна залежність від 
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зовнішньої погоди, неможливість точно регулювати рівень вентиляції, 

залежність від ухилу даху, швидкості та напрямки вітру, різниці між 

зовнішньою та внутрішньою температурою. 

Тому перевагу варто віддати пташникам відкритого або закритого 

типу з примусовою системою вентиляції та охолодження. 

Механічна вентиляція. При природній вентиляції необхідного 

повітрообміну або зміни температури не завжди достатньо. Набагато 

точніше і легко це можна регулювати за допомогою штучної вентиляції [2]. 

Вентилятори забезпечують набагато більшу впевненість у кількості 

повітрообміну. При механічній вентиляції повітря може витягуватись 

вентиляторами, вдуватися або поєднання обох способів. Механічна 

вентиляція пташників доступна у різних формах. Нижче наведено короткий 

опис деяких поширених систем: конькової вентиляції, витяжної вентиляції, 

тунельної вентиляції та поперечної вентиляції. Також можливі комбінації 

цих систем, наприклад, витяжна та конькова вентиляція або довга та 

тунельна вентиляція. 

Конькова вентиляція. При коньковій вентиляції вентилятори 

встановлюються у повітроводах, які розміщуються у даху. Потім 

повітрозабірники вбудовані у бічні стінки. Конькова вентиляція зазвичай 

використовується лише для мінімальної вентиляції. 

Поздовжня вентиляція. При поздовжній вентиляції вентилятори 

перебувають у торцевій стіні, а повітрозабірники – у бічних стінках. 

Шляхом подальшого збільшення чи зменшення швидкості обертання 

вентиляторів та відкриття чи закриття повітрозабірників можливий 

широкий діапазон повітрообміну [3]. 

Тунельна вентиляція. В умовах високих літніх температур висока 

щільність посадки негативно позначається на фізіологічному стані птиці, 

що виражається у зниженні яєчної продуктивності, підвищенні 

вибракування та відходу курей. Традиційні системи вентиляції у пташниках 

не дозволяють компенсувати негативний вплив високих температур на 

птицю. Однак при використанні тунельної вентиляції швидкість руху 

повітря в приміщенні може легко регулюватися, завдяки чому вдається 

досягти комфортних температур для птиці навіть у спеку. Застосування 

тунельної системи вентиляції в приміщеннях з клітковим утриманням птиці 

дозволяє уникнути так званих зон «застою» повітря, де швидкість руху 

потоку нижча за гранично допустиму норму. Установка витяжних 

вентиляторів проводиться між рядами кліткових батарей у потрібній 

кількості. Приплив здійснюється через припливні штори, що 

встановлюються у протилежному кінці будівлі [3]. 

Для опалення приміщення на багатьох підприємствах застосовують 

газові нагрівачі потужністю від 30 до 250 кВт. Для підтримки необхідних 

параметрів (температури, вологості тощо) мікроклімату в приміщенні 

управління всім обладнанням здійснюється за допомогою автоматичної 
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станції з частотним або тиристорним регулюванням швидкості обертання 

вентиляторів. Станції управління дозволяють підтримувати необхідні 

параметри мікроклімату впродовж всього зростання птиці. 

Поперечна вентиляція. Для поперечної вентиляції вентилятори 

розміщуються у бічній стіні. Вхідні патрубки розташовані на протилежній 

бічній стінці. Оскільки відстань від входу до вентилятора невелика, стає 

можливим обмін повітря у приміщенні з дуже низькою швидкістю. Ця 

система підходить для переміщення як невеликої, так і великої кількості 

повітря [3]. 

Комбінація вентиляційної системи з сушінням посліду була 

розроблена спеціально для пташників з клітковим утриманням яєчної птиці 

або для пташників для утримання бройлерів з підлогою, що вентилюється. 

Це допомагає зменшити різкість неприємного запаху, виділення аміаку, 

поширення мух та витрати на транспортування посліду. 

Змішана схема вентиляції пташника. Ця схема вентиляції особливо 

потрібна на птахофабриках, розташованих у регіонах зі значним перепадом 

температур впродовж року. В цьому випадку неможлива побудова системи 

тунельного типу, а також на підприємствах, де під пташники зайняті 

нестандартні приміщення і неможлива установка необхідного обладнання 

тільки в стінні отвори вздовж розташування кліток, або ланцюга роздавання 

корму при утриманні птиці на підлозі. Застосування такого типу створення 

мікроклімату дозволяє збільшити, якщо звичайно дозволяє висота 

приміщення, до 5-6 ярусів побудову кліткових батарей, що відповідно 

збільшує продуктивність самого пташника [4]. 

Змішана система вентиляції набула широкого поширення у 

приміщеннях підприємств з високою щільністю посадки птиці, внаслідок 

чого потрібен значний повітрообмін у пташнику. Приплив здійснюється як 

через дах, де встановлюються дахові вентилятори, так і через припливні 

клапани, які встановлюються, по можливості, в торці будівлі. Витяжні 

вентилятори монтуються в стінні отвори, витяжні вентилятори високої 

продуктивності монтуються в торці будівлі протилежно місцю установки 

припливних шахт. 

В умовах високих літніх температур висока щільність посадки 

негативно позначається на фізіологічному стані птиці, що виражається у 

зниженні яєчної продуктивності, підвищенні вибракування та відходу курей 

[3, 4]. Традиційні системи вентиляції у пташниках не дозволяють 

компенсувати негативний вплив високих температур на птаха. Однак при 

використанні тунельної вентиляції швидкість руху повітря в приміщенні 

може легко регулюватися, завдяки чому вдається досягти комфортних 

температур для птиці навіть у спеку. Застосування тунельної системи 

вентиляції в приміщеннях з клітинним вмістом птиці дозволяє уникнути так 

званих зон «застою» повітря, де швидкість руху потоку нижча за гранично 
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допустиму норму. Установка витяжних вентиляторів проводиться між 

рядами клітинних батарей у потрібній кількості. 

Система підтримки оптимальних умов утримання птиці не 

обмежується лише припливно-витяжною вентиляцією. Вона включає такі 

невід'ємні складові, як обладнання для обігріву (опалення) в холодну пору 

року та охолодження в спеку, а також електронні контролери, що 

дозволяють автоматизувати роботу всього обладнання, що знаходиться в 

пташнику. 
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Однією з основних тенденцій розвитку способів переробки пташиного 

посліду є його використання як джерело відновлюваної енергії – біопаливо. 

Для виробництва біопалива на птахофабриках пропонуються способи з 

попереднім сушінням посліду або його ферментацією [1]. 

Останнім часом велику увагу стали приділяти використанню 

анаеробної (метанової) ферментації органічних відходів у спеціальних 

установках (метантенках), в яких підтримується певна температура для 

ефективної дії анаеробних бактерій. Анаеробне зброджування, що добре 

зарекомендувало себе при переробці гною на фермах великої рогатої 

худоби, є перспективним способом переробки посліду птахофабрик. Воно 

знижує забруднення навколишнього середовища з одночасним отриманням 

високоякісного екологічно чистого органічного добрива, до складу якого 
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