
Вступ. До числа найбільших забруднювачів 

довкілля серед сільськогосподарських товаро-

виробників належить галузь птахівництва. Не-

гативний вплив птахівничих підприємств на 

екологію проявляється, зокрема, у забрудненні 

атмосферного повітря викидами шкідливих 

газів та пилом, які утворюються в результаті 

життєдіяльності птиці, мікробіологічного роз-

кладу посліду, підстилки та інших відходів [7].  

Кількість вентиляційних викидів з одного 

типового пташника на 40 тис. курей-несучок 

становить: взимку – 30– 50 тис. м3/год., влітку 

– від 200 до 500 тис. м3/год. забрудненого 

повітря. В кожному їх м3 міститься 3–20 мг 

аміаку, 1–3 мг сірководню, 0,10–0,30% вугле-

кислого газу, 3–8 мг пилу, 70–900 тис. мікро-

бних тіл (м.т.) [8, 9].  

Аміак вентиляційних викидів вступаючи в 

реакцію з кислотними сполуками атмосфери, а 

потім – випадаючи разом з опадами на землю, 

є головною причиною підкислення ґрунтів. Це 

явище може впливати як на наявність у ґрун-

тах необхідних для росту рослин речовин, так 

і токсичних елементів. Поряд з цим, аміак 

сприяє евтрофікації, або збагаченню азотом 

бідних поживними речовинами ґрунтів, що 
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Розроблено та проведено випробування двох експериментальних пристроїв для очищення 

вентиляційних викидів пташника від шкідливих газів. В основу роботи одного пристрою 

покладено принцип дії хімскрубера, іншого – біофільтру. Як реагенти у хімскрубері 

використовувалися 0,5 % розчин оцтової кислоти та простий гранульований суперфосфат. У 

біофільтрі як фільтруючі матеріали використовувалися листяний перегній та перегній 

пташиного підстилкового посліду, які періодично оброблялися мікробіологічним препаратом 

«Ембіонік К». За результатами випробувань, перший пристрій дав змогу зменшити вміст 

аміаку в викидному повітрі в середньому в 2,6 раза, вуглекислого газу в 1,2 рази, другий пристрій 

давав змогу зменшити вміст аміаку в 2,3 раза, проте вміст вуглекислого газу при цьому 

збільшувався в 1,1 раза. За рахунок хімічного та мікробіологічного зв’язування аміаку 

вентиляційних викидів, вміст азоту в біофільтрувальних матеріалах після 1000 годин 

використання збільшився на 2,2–2,5%, в суперфосфаті після використання протягом 100 годин у 

хімскрубері вміст азоту становив 2,6 % 

Пташник, вентиляція, шкідливі гази, очищення газів, хімскрубер, біофільтр 

порушує баланс чутливих екосистем, виклика-

ючи або посилений ріст, або зникнення окре-

мих видів рослин. Аміак може чинити також 

безпосередній негативний вплив на рослини, 

пошкоджуючи листя і сповільнюючи ріст рос-

лин. 

За даними досліджень, проведених в Росій-

ській Федерації (РФ), вміст аміаку на території 

великих птахофабрик коливається в межах 

0,3–1,42 мг/м3. На відстані 500, 1000, 1500 і 

2000 м вміст аміаку зменшується, відповідно, 

на 40 %, 29 %, 28 % та 24 %. Максимальні 

разові концентрації сірководню на території 

птахофабрик і за їх межами перевищують до-

пустимий рівень в 1,5–6,3 раза. Результати 

досліджень засвідчили, що у населення, яке 

проживає в районі розміщення птахофабрик (в 

т.ч. у дітей), відмічався підвищений рівень 

захворюваності, пов’язаний з органами дихан-

ня, інфекційними і паразитарними хворобами, 

а також хворобами органів травлення [2, 3]. 

Згідно патенту РФ №2230996, повітря тва-

ринницьких приміщень пропонується очищати 

шляхом його обробки озоном в концентрації 

0,2–10 мг/м3, потім це повітря спрямовувати в 
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оранжерею, а з неї, збагачене киснем, знову в 

пташник [4]. 

У відповідності з патентом РФ № 2343362, 

передбачається очищення викидного або реци-

ркуляційного повітря шляхом його пропускан-

ня через мокрий однозонний електрофільтр. 

Мокрий однозонний електрофільтр складаєть-

ся з металевого корпусу, в якому розташована 

система коронуючих електродів, бака з ріди-

ною, розміщеного в нижній частині корпусу і 

доповненого системою осаджуючих електро-

дів у вигляді металевих дисків, встановлених 

на валу, що обертається, і частково занурених 

у рідину [5]. 

Всеросійським науково-дослідним інститу-

том електрифікації сільського господарства 

розроблено електротеплоутилізатор з озону-

ванням і рециркуляцією, призначений для під-

тримання необхідних параметрів мікроклімату 

в зоні розміщення тварин або птиці. До складу 

електротеплоутилізатора входять: озонатор 

коронного розряду, встановлений на нижній 

зовнішній частині патрубка подавання повітря, 

еластичні трубопроводи, по яких озон пода-

ється у змішувальну камеру рециркуляційного 

каналу, розподілювач припливного повітря, в 

якому відбувається знезараження, очищення і 

насичення повітря озоном.  Технічний резуль-

тат – економія енерговитрат, покращення газо-

вого складу припливного і викидного повітря, 

зниження забруднення довкілля [6].  

Фірма «Big Dutchman» розробила систему 

3-ступіньчастого очищення повітря пташника 

«Magix X» в спеціальній вентиляційній камері 

пташника. Система передбачає пропускання 

забрудненого повітря через фільтри і рідинні 

хімсорбери. 

Існує також чимало інших способів та при-

строїв для очищення повітря та вентиляційних 

викидів пташників. Однак більшість з них є 

досить технічно складними та дорогими, роз-

раховані на централізоване очищення повітря 

з усього пташника і не узгоджуються з більші-

стю існуючих систем створення мікроклімату. 

Вірогідно саме з цієї причини вони так і не 

знайшли до цього часу широкого застосування 

у птахівництві та тваринництві. Тому розробка 

більш дешевих та простих пристроїв і способів 

очищення повітря і надалі залишається актуа-

льною проблемою.  

Мета досліджень. Розробити та випробува-

ти пристрої, що забезпечують зниження вмісту 

шкідливих газів у вентиляційних викидах пта-

шників. 

Матеріал і методи досліджень. Розроблено 

експериментальні пристрої для очищення вен-

тиляційних викидів пташника від шкідливих 

газів двох типів. За принципом дії один з них 

можна віднести до хімскрубера, інший до біо-

фільтра. Випробування обох пристроїв  прово-

дилися на експериментальній фермі 

«Збереження державного генофонду птиці» 

Інституту тваринництва НААН. Для цього 

обидва пристрої було змонтовано на витяжних 

вентиляторах ВО-5,6 пташника для утримання 

батьківського стада індиків. Як контроль вико-

ристовувався такий же витяжний вентилятор, 

але без спеціальних пристроїв для обробки ве-

нтиляційних викидів.  

У хімскрубері очищення вентиляційних ви-

кидів пташника передбачалося шляхом їх об-

робки розчином рідкого реагента, а потім про-

пускання через касети з твердим сорбентом. 

Як рідкий реагент використовувався 0,5 % роз-

чин оцтової кислоти (CH3COOH), з розрахун-

ку – 5 мл/м3 викидного повітря, як твердий – 

простий суперфосфат (Ca(H2PO4)2 х H2O + 

CaSO4) –20 кг на 500 тис. м3 викидного повіт-

ря. 

У біофільтрі очищення вентиляційних ви-

кидів передбачалося шляхом їх пропускання 

через шар матеріалів органічного походження, 

в якості яких використовувалися перегній пта-

шиного підстилкового посліду та листяний 

перегній. Вологість фільтраційних матеріалів 

підтримували в межах 50–70 %. Ці фільтрацій-

ні матеріали періодично (один раз на тиждень) 

зрошували розчином мікробіологічного препа-

рату «Ембіонік К»,  з розрахунку – 50 мл пре-

парату на 1 м2 площі біофільтру. Загальна пло-

ща біофільтру складала 8 м2 в розрахунку на 

один вентилятор. 

Індиків утримували згідно з нормативами 

технологічних параметрів на підстилці із стру-

жки дерев, годували згідно з чинними норма-

ми годівлі птиці. Впродовж періоду випробу-

вань визначали та реєстрували:  

– температуру та відносну вологість зовні-

шнього повітря, викидних газів на вході і ви-

ході із вказаних пристроїв – тричі на день за 
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допомогою термогігрометра [1]; 

– швидкість повітря на вході й на виході з 

вентиляційного пристрою – тричі на день за 

допомогою анемометра [1]; 

– пропускну здатність вентиляційного при-

строю – розрахунковим шляхом за даними ви-

мірювань швидкості повітряного потоку та 

площі перерізу повітропроводів;  

– вміст у повітрі пташника та викидних га-

зах до і після проходження через пристрій амі-

аку, вуглекислого газу, сірководню – стандар-

тизованими способами [1]; 

– витрати рідкого та твердого сорбенту, біо-

фільтраційних матеріалів, ЕМ  препарату – на 

основі постійного обліку; 

– хімічний склад біофільтрувального мате-

ріалу (вміст вологи, азоту, фосфору, калію) на 

початку та в кінці випробувань – загально-

прийнятими методами в хімлабораторії агро-

фірми «АВІОС»; 

– вміст азоту в використаному твердому хі-

мсорбенті (суперфосфаті).  

Результати досліджень та їх обговорення. 
Температура і відносна вологість викидного 

повітря в період випробувань  становила, від-

повідно, 15,3–28,6 оС та 55–90 %. Як засвідчи-

ли випробування, пристрій, що працював як 

хімскрубер, давав змогу зменшити вміст аміа-

ку в викидному повітрі в середньому в 2,6 раза 

(p < 0,001), вуглекислого газу в 1,2 раза, 

біофільтр давав змогу зменшити вміст аміаку 

у викидному повітрі в 2,3 раза (p < 0,001), про-

те вміст вуглекислого газу підвищувався в 1,1 

раза. Сірководень в повітрі при проведенні 

досліджень не фіксувався. 

Процес зв’язування аміаку у хімскрубері 

здійснювався завдяки його поглинанню во-

дою, а також хімічним реакціям з оцтовою ки-

слотою та суперфосфатом. 

NH3 + CH3COOH  à  CH3COONH4                            (1) 

CH3COONH4 +H2O à CH3COO- + NH4
+                    (2) 

CaSO4+ 2NH3+2Н2О à Ca(OH)2 + (NH4)2SO4                 (3) 

Ca(H2PO4)2 + 2H2O + 2NH3 à  Ca(OH)2 + 2(NH4)

(H2PO4).                                                                            (4) 

Можлива також реакція фосфогіпсу з аміа-

ком за наступною схемою: 

 
2NH3 + CO2 + H2O à (NH4)2CO3 – Q                         (5) 

CaSO4×2H2O + (NH4)2CO3 à CaCO3 + (NH4)2SO4 + 

2H2O                                                                                  (6) 

 

За відомими літературними даними [10, 11], 

у біофільтрі під дією автотрофних бактерій, 

що розвиваються на біологічному субстраті, 

зв’язування аміаку здійснюється наступним 

чином. На першому етапі відбувається біологі-

чне окислення аміаку киснем у нітрити, на 

другому етапі – подальше окислення нітритів 

у нітрати.  

 
NH4+  + 3/2 O2 → NO-

2 + H2O + 2H+                 (7) 

NO-
2 +  1/2 O2 → NO-

3                                        (8) 

 

Крім нітрифікації, у біофільтрі можуть та-

кож розвиватися процеси денітрифікації. В 

результаті денітрифікації нітрати і нітрити пе-

ретворюються  у вільний азот. Цей процес від-

бувається під дією гетеротрофних бактерій в 

випадку, коли концентрація кисню знаходить-

ся на низькому рівні.  

 
NO-

3→ NO-
2→ NO → N2O → N2                      (9) 

Органічна речовина + NO-
3 + H+ → Біомаса + N2 

+ CO2 + H2O                                                         (10) 

 

Як відмічалося вище, основними витратни-

ми матеріалами при експлуатації хімскрубера 

були – вода, оцтова кислота 70 % та суперфос-

фат простий гранульований, при експлуатації 

біофільтра – вода, мікробіологічний препарат 

«Ембіонік К» та біофільтрувальні матеріали.  

За даними хімічних аналізів, за рахунок хі-

мічного та мікробіологічного зв’язування азо-

ту аміаку, вміст азоту в такому біофільтрува-

льному матеріалі, як перегній на основі пта-

шиного посліду – збільшився на 2,2 % або в 

1,7 раза, в листяному перегної на 2,5 % або в 

7,3 раза, в суперфосфаті після його викорис-

тання у хімскрубері вміст азоту становив 2,6 

%, що наближає його за цим показником до 

амонізованого суперфосфату.  

У той же час, слід відмітити, що витрати 

більшості з цих матеріалів не є незворотними. 

Збагачені після використання в хімскрубері та 

у біофільтрі азотом суперфосфат і біофільтру-

ючі матеріали можна використовувати після 

компостування разом з послідом як добриво. 

За підсумками проведених випробувань пе-

редбачається вдосконалення пристроїв та їх 

виробнича перевірка. 
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Висновки. Застосування експерименталь-

ного пристрою для очищення вентиляційних 

викидів пташника, що працював за принципом 

хімскрубера, дало змогу зменшити вміст аміа-

ку в викидному повітрі  в середньому в 2,6 ра-

за, вуглекислого газу в 1,2 рази.  

Застосування експериментального при-

строю для очищення вентиляційних викидів 

пташника, що працював за принципом біофі-

льтру, забезпечило зниження вмісту аміаку у 

викидному повітрі в 2,3 раза, проте вміст вуг-

лекислого газу при цьому збільшувався в 1,1 

раза. 

За рахунок хімічного та мікробіологічного 

зв’язування азоту аміаку, вміст азоту в біофі-

льтрувальних матеріалах після 1000 годин їх 

використання збільшився на 2,2 % або в 1,7 

раза – у перегної пташиного посліду, у листя-

ному перегної – на 2,5 % або в 7,3 раза, в супе-

рфосфаті після його використання протягом 

100 годин у хімскрубері вміст азоту становив 

2,6 %. 
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ОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫБРОСОВ ПТИЧНИКА 

Рябинина Е. В. 

Государственная исследовательская станция птицеводства НААН, с. Бирки 

Разработаны и проведены испытания двух экспериментальных устройств для очистки вен-

тиляционных выбросов птичника от вредных газов. В основу работы одного устройства поло-

жен принцип действия химскруббера, другого – биофильтра. В качестве реагентов в химскруб-

бере использовали 0,5 % раствор уксусной кислоты и простой гранулированный суперфосфат. В 

биофильтре как фильтрующие материалы использовали лиственный перегной и перегной птичь-

его подстилочного помета, которые периодически обрабатывали микробиологическим препара-

том «Ембионик К». По результатам испытаний, первое устройство позволило уменьшить со-

держание аммиака в выбрасываемом воздухе в среднем в 2,6 раза, углекислого газа в 1,2 раза. 

Второе устройство позволило уменьшить содержание аммиака в 2,3 раза, однако содержание 

углекислого газа при этом увеличивалось в 1,1 раза. За счет химического и микробиологического 

связывания аммиака вентиля-ционных выбросов, содержание азота в биофильтрующих мате-

риалах после 1000 часов использования увеличилось на 2,2–2,5%, в суперфосфате после использо-

вания в течение 100 часов в химскруббере содержание азота составило 2,6 %  

Птичник, вентиляция, вредные газы, очистки газов, химскрубер, биофильтр 
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POULTRY FARMS VENTILATION EMISSIONS CLEANING  

O. Riabinina 

 

The poultry industry is one of the biggest polluters of the environment among agricultural producers. 

The negative influence of poultry farms to the ecology, especially, in air pollution of poultry house venti-

lation emissions containing a large amount of harmful gases - ammonia, hydrogen sulfide, etc. There-

fore, in the poultry farming state experiment station NAAS the experiment for the equipment for harmful 

gases content in such emissions reducing development and testing was provided. 

Two experimental devices for cleaning of poultry farms ventilation emissions from harmful gases 

were developed and tested. The chemical scrubber principle is the basis of one device, the other – the 

bio-filter. 

In the chemical scrubber cleaning ventilation poultry emission was provided by treatment of the liq-

uid reagent solution, and passing through the cassettes of solid sorbent. As a liquid reagent used 0.5% 

solution of acetic acid (CH3COOH) based on 5 ml / м3 of air delivered in solid form - single superphos-

phate (Ca (H2PO4)2хH2O + CaSO4) –  20 kg per 500 thousand transmitted м3 air.  

In the bio-filter the ventilation emissions cleaning provided by passing through a layer of organic ori-

gin materials, such as bird droppings humus and humus leaf. The filtration materials humidity main-

tained within 50-70%. These filtration materials periodically (once a week) were irrigated by the micro-

biological preparation solution "Embionik K" based on 50 ml per 1 m2 bio-filter. Total bio-filter area 

was 8 m2 per one ventilator. 

As the test showing the device used as a chemical scrubber was allowed to reduce the ammonia con-

tent in the air produced an average 2.6-fold (p <0.001), carbon dioxide – 1.2 times; the biofilter was 

allowed to reduce the ammonia content in the air emitted to 2.3 times (p <0.001), but the concentration 

of carbon dioxide was increased to 1.1 times. The hydrogen sulfide content in the air during the studies 

is not fixed. Ammonia connecting process in the chemical scrubber performed, due to its water absorp-

tion and chemical reactions with acetic acid and superphosphate. In the bio-filter by the autotrophic 

bacteria grown on a biological substrate, the first stage is the biological oxidation of ammonia with oxy-

gen to nitrite, in the second step – the higher oxidation of nitrite to nitrate. On bio-filters, except the ni-

trification process, can also develop the denitrification process. Due to denitrification, nitrates and ni-

trites to nitrogen convert free. This process occurs by the influence of heterotrophic bacteria in the case 
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of low oxygen concentration. 

Due to the chemical and microbiological binding ammonia nitrogen the nitrogen content in the bird 

droppings humus after 1000 hours of use in the biofilter was increased by 2.2% or 1.7 time, the humus 

paper – 2.5% to 7 or 3 times using superphosphate after chemical scrubber being 100 hours, the nitro-

gen content was 2.6%, which brings him this indicator to ammoniate superphosphate. 

Material consumption in the process of devices developed using per 1000 m3 of ventilation emissions 

were: water – 6.281 liters of acetic acid in the recalculation of the concentration of 70% - 0.036 liters, 

preparation microbiological "Embionik K" – 1L, bio-filters materials – 0.037 kg with the total cost of 

0.64 UAH. At the same time, the consumption of most of these materials is not irreversible. The nitrogen 

enriched super-phosphate and bio-filter materials after use in chemical scrubber and bio-filter can be 

used after composting of manure as fertilizer. 

The result of the research was the decision of some enhancements experimental design and testing in 

breeding conditions. 

Birdman, ventilation, harmful gases, gas purification, chemical scrubber, biofilter 
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