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ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ  

ЕФЕКТИВНОСТІ ПТАХОФАБРИК. 

 

Розглядається проблема утилізації органічних відходів птахофабрики. Пропонуєть-

ся технологічна лінія для утилізації з отриманням цінних органічних добрив, біогазу і еле-

ктроенергії.  

Ключові слова: птахофабрика, відходи, переробка, економічна, екологічна та ене-

ргетична ефективність. 

 

Рассматривается проблема утилизации органических отходов птицефабрики. Пред-

лагается технологическая линия для утилизации отходов с получением ценных органичес-

ких удобрений, биогаза и электроэнергии. 

Ключевые слова: птицефабрика, отходы, переработка, экономическая, экологиче-

ская и энергетическая эффективность. 

 

The problem of utilization of organic wastes of poultry farm is considered. Technological 

line of utilization with the receipt of valuable organic fertilizers, biogas and electric power is 

offered. 

 Keywords: poultry farm, waste, processing, economic, ecological and energy efficiency. 

 

Постановка задачи. Проблема утилізації відходів птахівництва, на даний момент, 

дуже актуальна. В даний час курячий послід вважається відходами птахівництва. Але він 

може використовуватися як сировина. Відходи можуть служити цінним добривом, ефек-

тивним мульчуючим агентом глинистих ґрунтів, сорбентом для рекультивації забрудне-

них ґрунтів, паливом для покриття потреб у тепловій енергії птахофабрик або населення, а 

також використовуватися в медицині.  

На даний момент для зберігання посліду птахофабрики використовують природні 

поглиблення рельєфу місцевості або влаштовують спеціальні сховища, які є джерелом 

забруднення навколишнього середовища і проблему утилізації відходів не вирішують. 

Птахофабрика, як і раніше, змушена платити податки за зберігання відходів і штрафи за 

забруднення навколишнього середовища. 

Огляд невирішених проблем. Як варіант, для утилізації відходів птахівництва 

можна використовувати такі технології: 

•  Група Канадських компаній розробила технологію і випускає обладнання для пе-

реробки курячого посліду в сухе паливо і отримання теплової та електричної енергії. За 

допомогою цього обладнання (система БТС), відходи одночасно сушать і подрібнюють. 

Подрібнені відходи спалюють у вихрових топках [1]. 

•   Гранулювання посліду в грануляторах та використання в подальшому в якості 

добрива. 

•   Спалювання в котлах. 

•   Компостування в спеціальних сховищах. 

Недоліком перерахованих способів утилізації відходів птахофабрик, відповідно є: 

спалювання відходів економічно недоцільно, оскільки втрачається цінне добриво і має 

місце забруднення атмосфери; існуючі лінії переробки відходів мають малу продуктив-

ність і великі витрати часу на переробку, що призводить до великих втрат азотних добрив; 

компостування відходів призводить до забруднення навколишнього середовища і втрат 

якості добрив. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4348900_1_2


При переробці відходів виділяються неприємні запахи і небезпечні речовини, такі 

як сірководень, аміак, оксид вуглецю. Так сірководень є шкідливою речовиною для всіх 

відрізків дихальних шляхів і для рогової оболонки ока. Одночасно він є сильною нерво-

вою отрутою, яка внаслідок порушення клітинного дихання викликає глибоке оглушення, 

наркоз, судоми, а при більш високій концентрації - смерть від зупинки дихання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як оптимальне рішення проблеми 

зберігання відходів птахівництва з отриманням доходу від утилізації, для переробки від-

ходів пропонується технологічна лінія, до складу якої входять: приймальний бункер, сіт-

частий транспортер, 3 дробарки, генератор теплової енергії нової конструкції (ГТЕ) [2], 

гранулятор та двоступенева очистка аспіраційного повітря. 

ГТЕ може працювати як на біопаливі, так і безпосередньо на відходах птахівницт-

ва. Для цієї мети можуть використовуватися старі запаси посліду із спеціальних сховищ, 

які не представляють цінності як добриво, або біогаз, одержуваний при переробці відходів 

в ферментаторах. 

Особливістю конструкції ГТЕ [2] є те, що повітря на горіння підігрівається до тем-

ператури вище температури піролізу палива і подається "зверху - вниз" на шар палива. 

При цьому в шарі палива утворюються дві зони піролізу: в верхньому шарі палива і над 

зоною горіння. В результаті в зону горіння надходять продукти піролізу (газоподібні, 

кокс, зола). У зоні горіння температура досягає 1500 
0
С, що забезпечує повне згоряння 

всіх горючих компонентів палива, а також таких домішок як сірка, хлор, і всіх мікроорга-

нічних домішок. В результаті використання ГТЕ буде отримана теплофікаційна вода і те-

плова енергія, для покриття потреб птахофабрики. Комплектація технологічної лінії міні-

ТЕЦ  дозволить отримати електроенергію для покриття потреб птахофабрики. 

Принцип роботи запропонованої лінії гранулювання полягає в наступному: сиро-

вина подається в аспіруємий бункер-накопичувач за допомогою транспортера. Аспірацій-

не повітря очищається мокрим способом з утворенням аміачної води. Періодично, але не 

рідше двох разів на добу - послід вивантажується в транспортні причепи і транспортується 

в цех його переробки. Сировина з приймального бункера-накопичувача вивантажується в 

тракторні причепи і транспортується до цеху переробки сировини, де вивантажується в 

приймальний бункер, звідки за допомогою шнеків вивантажується на сітчастий транспор-

тер. Для підсушування сировини під сітку транспортера і в дробарки від ГТЕ подається 

нагріте повітря з температурою не менш 380 
0
С, що забезпечує сушку матеріалу і знеза-

раження сировини від патогенної мікрофлори. Нагрівання повітря здійснюється димовими 

газами в газоповітряному теплообміннику. Далі сировина надходить на подрібнення пос-

лідовно в 3 дробарки. 

Подрібнений продукт транспортується гарячим повітрям в бункер, в якому сирови-

на постійно перемішується спеціальним пристроєм, що виключає злежування матеріалу. З 

бункера сировина подається шнеком в гранулятор. Готові гранули за допомогою стрічко-

вого транспортера подаються в охолоджувач і на розфасовку. Запропонована лінія грану-

лювання, за рахунок швидкої переробки відходів, дозволяє зменшити втрати азотних доб-

рив на 30-40%. Продуктивність лінії 5 т / год. 

Всі технологічні переділи аспіруються. Аспіраційне повітря очищується за допомо-

гою двоступеневої установки. Крім того передбачається газоводяний теплообмінник для 

глибокого охолодження аспіраційного повітря перед викидом в атмосферу, що встанов-

люється перед очисним обладнанням, що виключає можливість теплового забруднення 

навколишнього середовища. В якості першого ступеня очищення аспіраційного повітря 

застосовуються вихрові пиловловлювачі з центральною трубою (ПВЦ). В якості другого 

ступеня використовується вихровий турбулентний промивач з пристроєм для генерації 

високочастотних імпульсних коронних розрядів (ВТПКР) [3, 4]. Конструкції обладнання 

для очищення аспіраційного повітря розроблені фахівцями кафедри ТГВ і ТВЕР Харківсь-

кого національного університету будівництва і архітектури. Для видалення аспіраційного 

повітря передбачається пиловий вентилятор середнього тиску. 



Принцип роботи ПВЦ полягає в наступному: в робочій камері створюється керова-

ний смерч для забезпечення необхідної аеродинамічної ситуації. Очищуване повітря пода-

ється двома зустрічними, закрученими в одну і ту ж сторону потоками. Обертання прио-

сьового і пристінкового потоків забезпечується відповідно за допомогою завихрювача і 

сопел. Сопла розташовані тангенціально і під кутом до корпусу робочої камери. Це забез-

печує появу керованого смерчу (торнадо). При цьому зважені частинки під дією відцент-

рових сил, що виникають в закручених потоках, дрейфують з приосьової в пристінкову 

зону робочої камери, звідки потоком несуться в бункер. Ефективність роботи ПВЦ в 4-5 

разів вище, ніж циклонів серії ЦН. 

Принцип роботи ВТП з ІКР [3] полягає в наступному: повітря, яке очищується, на-

дходить на очищення через вхідний патрубок в розподільну камеру і закручується за до-

помогою завихрювача. У робочу камеру надходить закручений потік очищуваного повіт-

ря. Тому бункер заповнюється рідиною. При обертанні газу над нерухомою поверхнею 

рідини виникають доцентрові сили, під дією яких верхній шар рідини стягується до 

центру диска і несеться з потоком повітря в робочу камеру. Під дією відцентрових сил, 

рідина в робочій камері буде диспергуватися на краплі, які утворюють в робочій камері 

обертовий циліндричний крапельно-зернистий шар рідини. У верхній частині бункера і в 

сепараційній камері, над сіткою, розташовані пристрої, що генерують імпульсні коронні 

розряди з частотою 10
-9

 с. Краплі рідини і газ, в робочій і сепараційній камерах, обробля-

ються коронними розрядами. Під впливом коронних розрядів в аспіраційному повітрі і в 

зрошуваній рідині утворюється озон, ультрафіолетові і близькі до них випромінювання, 

ОН - радикали, які нейтралізують вуглеводні, що переносять запахи (С12 - С16). Рідина в 

бункері обробляється імпульсним коронним розрядом. Патогенна мікрофлора, яка міс-

титься в шарі рідини над диском, інактивується, а інші домішки активно вступають в хімі-

чні реакції, за рахунок чого утворюються зважені частинки, які опадають в осад на дно 

бункера. Обертання рідини над нерухомою основою бункера сприяє концентрації домішок 

в центральній частині, за рахунок доцентрових сил, тому видалення шламу з бункера здій-

снюється повністю без налипання уловлених домішок на дно, або стінки бункера. 

За рахунок впливу електромагнітного поля знищуються мікроорганізми, а також 

відбувається очищення від іонів важких металів. Тому очищення газів від зважених домі-

шок відбувається з ефективністю 99,6-99,9% , від газоподібних домішок - 94-97% (при 

використанні чистої води), і більше 99% (при використанні абсорбентів). 

Висновки. В результаті використання запропонованої технологічної лінії проблема 

утилізації відходів птахівництва повністю вирішується, здійснюється повне знезараження 

продукту від патогенної мікрофлори, отримання готової продукції у вигляді гранул, ви-

ключається забруднення навколишнього середовища і як наслідок звільнення від податків 

за зберігання відходів і за забруднення навколишнього середовища. Економічний ефект 

досягається отриманням доходу від продажу готової продукції - гранул, отримання елект-

ричної та теплової енергії, від відверненого екологічного збитку - відпадає необхідність 

виплачувати грошові кошти на відновлення флори і фауни та оздоровлення населення 

прилеглих населених пунктів. Економічний ефект від використання запропонованої тех-

нологічної лінії можна порівняти з економічним ефектом від основного виробництва. 
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