
High-quality and reliable repair of concrete floor in livestock complexes with Con-Korite X'tra

З
авданням системи венти-
ляції є забезпечення до-
статнього повітрообміну. 
При недостатньому обміні 

повітря створюється незадовіль-
ний температурний режим, підви-
щується вологість, накопичують-
ся шкідливі гази та хвороботворні 
бактерії. Це призводить до росту 
витрат кормів на одиницю про-
дукції, зниження продуктивності 
тварин, передчасного їх вибраку-
вання і, як результат, до фінансо-
вих втрат. І навпаки – внаслідок 
занадто великого повітрообміну в 

приміщенні з’являються протяги. 
Це також негативно позначається 
на здоров'ї тварин, крім того, при-
зводить до перевитрати електро-
енергії на нагрівання повітря в 
холодну пору року.

На українських свинофермах 
для підтримання мікроклімату 
використовують системи приму-
сової вентиляції. Але є альтерна-
тивні варіанти, значно дешевші і 
не менш ефективні. Один із них — 
гравітаційна (або природна) вен-
тиляція. Вона якісно вентилює 
приміщення, подаючи свіже пові-

тря безпосередньо в зону дихання 
тварин. Крім того, в порівнянні з 
примусовою вентиляцією, в сви-
нарник потрапляє набагато біль-
ше денного світла. Все це створює 
більш природні умови для свиней, 
знижує стрес.

Щодо економічного аспекту, 
обладнання для гравітаційної 
вентиляції є простим і, що най-
головніше, майже не потребує 
електроенергії – можна навіть 
обійтися виключно механічними 
регулюваннями. Компоненти сис-
теми займають мінімальний обсяг 
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у свинарнику, дешеві у виробни-
цтві, безшумні, безпечніші з точ-
ки зору протипожежного захисту.

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ

При гравітаційній вентиляції 
повітря надходить у будівлю і ви-
даляється з нього завдяки різній 
його щільності всередині при-
міщення і ззовні. Тобто викорис-
товуються відомі з уроків фізи-
ки властивості повітря, яке при 
нагріванні розширюється, стає 
більш легким і піднімається вгору. 
Внаслідок цього в будівлі утворю-

ється розрідження, і свіже повітря 
знову надходить усередину. 

Система гравітаційної венти-
ляції складається з припливних і 
витяжних пристроїв. Припливні 
пристрої розташовують у стінах 
свинарника. Це великі отвори зі 
шторами для регулювання пото-
ків повітря. Як витяжні пристрої 
застосовують вентиляційні шах-
ти. Вони повинні бути зроблені з 
матеріалу з високою теплоізоля-
ційною властивістю (наприклад, 
із поліуретану), що знижує ризик 
утворення конденсату в холодну 
пору року, а також вони повинні 

мати регульовану гравітаційну за-
слінку.

ВРАХУВАТИ ВСЕ

Як для кожної системи, ефек-
тивність гравітаційної вентиляції 
залежить від дотримання низки 
вимог, починаючи з призначення 
приміщень, їх проектування, за-
вершуючи монтажем обладнання. 
І тут є кілька важливих моментів.

Перший – на свинокомплексах 
системи гравітаційної вентиляції 
можуть застосовуватися на відго-
дівельниках. Свині нормально ре-

Рис. А – Рух повітря в холодну пору року. Штори майже закриті. Завдання вентиляції: виведення 
відпрацьованого повітря при максимальному збереженні тепла в приміщенні. Б – Рух повітря в га-
рячу пору року. Штори активні (опускаються у міру підвищення температури в приміщенні). Завдання 
вентиляції – приплив свіжого повітря й охолодження тварин повітряними потоками
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*ремонт потрібно робити при температурі в приміщенні 20 °C. Чим температура нижче, тим час зчеплення бетону буде довшим.

Фото 1. На фото вказано гравітаційні вентиляційні шахти в конику даху і вентиляційні штори
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агують на зниження температури 
і взимку, якщо стіни свинарника 
ізольовані, можуть обходитися без 
штучного обігріву. Щоправда, в 
регіонах із холодними зимами до-
даткової теплоізоляції потребува-
тимуть штори.

Друге – фактор вітру. Будів-
лі свинокомплексу мають бути 
розташовані з врахуванням рози 
вітрів улітку. Відстань від парка-
ну та між спорудами – не менше 

24,5 м. Крім того, для ефектив-
ної роботи вентиляції необхідно 
детально розпланувати співвід-
ношення площі поперечного пе-
рерізу припливних і витяжних 
каналів. У регіонах зі спекотним 
кліматом, а також із великою кіль-
кістю безвітряних днів потрібні 
вентилятори-«розгінники». Усе 
це створює труднощі для встанов-
лення системи на вже збудованих 
свинокомплексах, реконструкція 

стін і даху яких потребуватиме 
значних фінансових затрат. З ін-
шого боку – за дотримання вимог 
гравітаційна вентиляція сприя-
тиме високим продуктивності й 
ефективності роботи та економії 
коштів.

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД

Свинокомплекси з гравітацій-
ною вентиляцією поширені в США, 
чого не скажеш про Європу. В 2014 
році в Польщі такий проект реалі-
зувала компанія Hog Slat у рамках 
будівництва відгодівельника для 
одного з фермерських господарств. 
Свинарник, що розрахований на 
утримання 900 голів, знаходиться 
в східній частині країни, неподалік 
від Любліна. Кліматичні умови ре-
гіону схожі на українські. Взимку 
температура коливається від –5 до 
–30 °С. Приміщення не має опа-
лення, на холодний період штори 
утеплюються. Регулює систему че-
рез електропривід контролер, який 
«збирає» дані з датчиків. Влітку у 
безвітряні дні циркулювати пові-
трю допомагають розгінні венти-
лятори. 
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Фото 2. Свинокомплекс із гравітаційною вентиляцією, реалізований компанією Hog Slat у 2014 році в 
Польщі


