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ВСТУП 

Актуальність досліджень. В забезпеченні населення України м’ясом 

важливе значення має свинарство, як галузь тваринництва, вона дає продукти 

харчування високої цінності і якості. Із загальної кількості отриманого в світі 

м’яса 35% складає свинина. Основною метою виробництва свинини є 

безперервне постачання свиней у кількості, яка вимагається потребою країни, а 

також належної якості, що відповідає вимогам харчування людини при 

можливо низьких витратах. Досягнення цієї мети можливе  при оптимальному 

відношенні обсягів виробництва свинини та відтворення стада тварин, 

дотримання оптимальних умов. При цьому обсяги виробництва і відтворення 

свиней тісно взаємопов’язані. Біологічні особливості свиней, можливість 

одержати декілька опоросів 1-2,6 протягом року, поліестричність і всеїдність – 

сприяють оптимальній організації процесів виробництва свинини і відтворення 

тварин. Велика плодючість свиноматок, ранній вік господарського 

використання, короткий період поросності обумовлюють добру 

пристосованість свиней до змін обсягу виробництва та відтворення. Для 

забезпечення високого безперебійного виробництва свинини високої якості з 

найменшими витратами праці необхідна гармонія між фізіологічними 

потребами тварин, підбором методів розведення і технологією виробництва, та  

умовою їх утримання. 

Гігієна тварин є частиною сучасної профілактичної ветеринарії і 

займається охороною здоров’я. Головне її завдання заключається у підсиленні 

позитивного впливу факторів навколишнього середовища і запобіганню їх 

негативного впливу. На свинарських фермах передбачається процес 

відтворювання свиней, організація поетапного формування однорідних груп 

тварин і виключно високе інтенсивне ведення свинарства. У таких умовах 

факторами, які призводять до зниження резистентності імунобіологічної 

реактивності і виникненню захворювань, являються стресові навантаження при 

ранньому відлученні поросят, різкій зміні годівлі, різні перегрупування тварин, 

погані умови мікроклімату і інше. Проблема пошуку резервів збільшення 
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виробництва свинини, покращення її якості і зниження собівартості особливо 

важливого значення набуває в умовах становлення ринкових відносин в 

аграрному секторі економіки. При порушенні умов утримання, догляду та 

годівлі тварин знижується продуктивність, підвищується захворюваність 

(особливо молодняку), збереженість свинопоголів’я, що негативно впливає на 

ефективність галузі. Тому оптимізація умов утримання свиней та профілактика 

їх захворювань є актуальною задачею на сучасному етапі розвитку свинарства. 

Метою досліджень було провести санітарно-гігієнічну оцінку утримання 

підсисних свиноматок в умовах ФОП «Сагун Віталій Валерійович» 

Новоодеського району Миколаївської області. Досягнення поставленої мети 

здійснювалося через вирішення наступних завдань:  

 зробити санітарно-гігієнічну оцінку показників мікроклімату у 

свинарнику-маточнику ферми; 

 визначити об’єми вентиляції за вуглекислим газом і за вологістю у 

тваринницькій будівлі; 

 розрахувати тепловий баланс у свинарнику-маточнику. 

Об’єкт дослідження –  санітарно-гігієнічний стан свинарника-маточника. 

Предмет дослідження – параметри мікроклімату. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

 Повітряне середовище – це важливий і складний комплекс 

взаємопов’язаних фізичних, хімічних, біологічних та механічних факторів, що 

впливають на фізіологічний стан, здоров’я та продуктивність тварин. 

Змінюючи склад і властивості повітря у приміщеннях, можна впливати на 

характер реакцій організму. Ось чому для збереження здоров’я і підвищення 

продуктивності тварин, а також профілактики багатьох заразних і незаразних 

хвороб необхідно враховувати зміни, що відбуваються у повітрі, їх вплив на 

організм та методику контролю й поліпшення умов повітряного середовища. 

Фізичні властивості повітря: температура, вологість, швидкість руху, 

атмосферний тиск, сонячна радіація, іонізація відіграють дуже важливу 

гігієнічну роль, бо рефлекторно впливають на фізіологічні функції організму 

тварин, викликаючи пристосувальні реакції у ньому. Внаслідок цього 

відбуваються зміни в обміні речовин, газо- і теплообміні між організмом і 

навколишнім середовищем. Несприятливі умови призводять до порушення 

температурного гомеостазу, зниження продуктивності, опірності організму, 

захворювання й навіть загибелі тварин [13].  

 Н. М. Комаров [12] зазначив, що сільськогосподарські тварини належать 

до теплокровних, яким властива відносно постійна температура тіла, що 

підтримується теплорегуляцією. Під теплорегуляцією слід розуміти комплекс 

реакцій і змін в організмі, спрямованих на підтримання температури тіла на 

відносно постійному рівні незалежно від умов зовнішнього середовища. Цей 

процес регулюється центральною нервовою системою і залозами внутрішньої 

секреції. Під впливом холодових або теплових подразників сповільнюється або 

прискорюється обмін речовин і, як наслідок цього, збільшується або  

зменшується утворення тепла в організмі, з одного боку, і збільшуються або 

зменшуються його витрати в зовнішнє середовище – з другого. При цьому, 

існує відповідність між утворенням тепла в організмі і його віддачею в 
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навколишнє середовище. З усіх факторів мікроклімату найбільш важливу роль 

грає температура повітря у приміщенні, а також температура підлог і інших 

поверхонь. Вона безпосередньо впливає на терморегуляцію, теплообмін, на 

обмін речовин в організмі і інші процеси життєдіяльності.  

М. С. Борщ та ін. [2] стверджував, що у приміщеннях для утримання 

тварин у холодний період року повинна підтримуватися певна температура, що 

необхідно для підвищення продуктивності тваринництва. Температура повітря 

є одним із фізичних факторів зовнішнього середовища, яка впливає на стан 

організму тварин, особливо на їх терморегуляцію. Низька температура, висока 

вологість та рух повітря в приміщенні сприяють віддачі теплоти організмом 

тварини шляхом конвекції, що призводить до порушення теплової рівноваги 

між зовнішнім середовищем і організмом та зниженню резистентності 

організму. Тварини в цьому випадку страждають на захворювання органів 

дихання та сприйнятливі до інфекційних захворювань. Не зважаючи на значні 

можливості механізму терморегуляції, організм може зберігати стан теплової 

рівноваги лише в певних межах. Необхідно орієнтуватися на створення 

оптимальних температур повітря.  

М. В. Демчук та ін. [7] доводять, що для нормальної життєдіяльності 

організму тварин небажані не занадто низькі, не занадто високі температури. 

Ще більш небажані різкі та часті перепади температур. Вони викликають 

перенапругу у діяльності основних органів та систем організму, понижують 

продуктивність тварин, ефективність використання кормів і сприяють 

підвищенню захворюваності. Ось чому необхідно утримувати тварин у 

будівлях, з температурою повітря, при якій обмін речовин в організмі 

відбувався б найбільш економно, і котра благо приємно діяла б на фізіологічні 

процеси тварин, а також на ефективність їх використання. Фізична 

теплорегуляція у поросят починає функціонувати лише через 6-10 днів після 

народження й досягає своєї повної активності до 30-денного віку. При 

температурі повітря, яка  нижче критичної, посилюється тепловіддача, 

звужуються кровоносні судини, посилюється обмін речовин на 4% на кожний 
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градус зниження, порушується терморегуляція, температура тіла знижується до 

300С, що супроводжується гіпотермією. Якщо температура повітря нижче 

критичної, то на збільшення тепловіддачі організм реагує звуженням 

кровоносних судин шкіри і відповідно зменшується тепловіддача шкірою 

на 70%.  

Організм тварин сильніше реагує на холод, ніж на тепло. Крайні низькі 

температури та тривалий їх вплив на організм порушують теплорегуляцію 

настільки, що температура тіла знижується до 30-35°С, у тварин наступає 

переохолодження – холодовий стрес. Поросята стрес-чутливі, тому що 

підшкірний шар жиру у них 0,1 см. При народженні кількість глюкози у крові 

поросят 110-120 мг%, що є джерелом енергії, при зниженні температури до 

200С швидко витрачується цукор і через 6 год його кількість складає 75-80 

мг%, через 10-12 год – 35-40 мг%, що свідчить про гіпоглікемію і зниженню 

захисних сил організму. Підтвердженням впливу холодового стресу є те, що у 

перші десять днів життя спостерігається близько 80% відходу молодняку, який 

утримувався при температурі повітря нижче 200С. Третя частина із цього 

відсотка – наслідок простудних захворювань. Терморегуляція у поросят 

повністю формується лише у 20-30 денному віці, а починає функціонувати 

через 6-10 днів після народження [14,16].  

Ч. Авілов [1] підкреслював, що взимку в тваринницькому приміщення 

складаються несприятливі умови в наслідок низької температури та високої 

вологості повітря, стін, підвищену віддачу тепла тілом тварини і сприянню 

їх охолодження, а влітку – високі температури і підвищена вологість в 

приміщенні обумовлюють перегрівання тварин та зниження продуктивності. 

Вологість повітря спричиняє вплив насамперед  на теплорегуляцію. Висока 

вологість негативно діє на організм, його тепловіддачу як при високих, так і 

при низьких температурах повітря. Із організму тварин вологість виділяється 

через шкіру (в результаті транспірації – у вигляді поту і перспірації – у 

газоподібній формі) та дихальні шляхи. Це особливо актуально, зважаючи на 

особливості використання спортивних коней, виділення поту в яких після 
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фізичних навантажень втричі перевищує нормальне. Теплоємкість вологого 

повітря дещо вище, ніж теплоємкість сухого. Тому при низьких температурах 

середовища з вологим повітрям і підвищеною рухливістю організм швидко 

переохолоджується.  

В сирих, холодних приміщеннях часто виникають захворювання 

респіраторного характеру, шкіри та кінцівок. При високій вологості повітря в 

тваринницьких приміщеннях відбувається конденсація водяних парів на стелі, 

стінах, металевих конструкціях, зменшується їх повітро- та паропроникливість 

та збільшується теплопровідність. В таких умовах інтенсивно розвиваються 

різноманітні мікроорганізми, у тому числі гриби, що поражають конструкції 

приміщення, корма та тварин [8]. 

О. В. Іванова [10] запевняла, що фізіологічні процеси в організмі тварин, 

як і в організмі людей, значною мірою пов’язані з зовнішнім теплообміном. 

Загальний теплообмін кожної тварини з навколишнім середовищем залежить 

насамперед від температури повітря. Сільськогосподарські тварини неоднаково 

переносять холод і спеку. У тварин, що знаходяться на холоді, зростає 

тепловіддача. Компенсувати ці втрати тепла тварини можуть тільки шляхом 

збільшення теплопродукції за рахунок окислення поживних речовин – білків, 

жирів і вуглеводів. Практично це виражається у тому, що тварини у холод 

поїдають більше кормів, що веде до збільшення витрат корму на виробництво 

продукції. Якщо раціон збільшити неможливо, то продуктивність падає, так як 

речовини корму, які могли б використовуватися для синтезу продукції 

витрачаються на тепло. При тривалому впливі низької температури у тварин 

виникають простудні захворювання.  

Стійкість до холоду у тварин залежить від цілого ряду факторів. 

Підшкірний жировий шар і шкіра зменшують тепловіддачу і допомагають 

тваринам добре переносити холод. Великі тварини менш чутливі до холоду, 

ніж дрібні. Дуже чутливий до холоду молодняк, особливо у перші дні життя: у 

нього недостатньо розвинена терморегуляція, а підшкірний жировий шар 

відсутній. Висока температура, несприятливо впливаючи на тварин, утрудняє 
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тепловіддачу, а це тягне за собою зниження обміну речовин і, отже, погіршення 

продуктивності. При цьому основна частина тепла віддається шляхом 

випаровування, на що витрачається велика кількість вологи. Коли температура 

повітря наближається до температури тіла тварини, то порушується рівновага 

між утворенням тепла і його віддачею, температура тіла підвищується і 

наступає перегрівання (тепловий удар). Дія високої температури посилюється 

при відсутності руху повітря і при сильній його вологості. У літню пору, 

особливо в південних районах, у приміщеннях для тварин посилюють 

вентиляцію; щоб збільшити приплив свіжого повітря встановлюють у 

тваринницьких приміщеннях розбризкувачі води під високим тиском, тварин 

напувають охолодженою водою, на пасовищах роблять навіси; пасуть в нічний 

і ранковий час, обливають водою або купають [9]. 

М. В. Демчук та ін. [6] відмічали, що оптимальна температура – така 

температура, при якій від тварин одного виду або вікової групи одержують 

найвищу продуктивність при найменших витратах корму. Температура повітря 

у приміщенні для тварин залежить від виду, віку, способу утримання і типу 

приміщення. Для того, щоб визначити чи відповідає повітряне середовище 

даного приміщення встановленим нормам, необхідно кількісно оцінити кожний 

з його параметрів. 

Ефективність ведення галузі свинарство залежить від годівлі, технології і 

умов утримання. Останній фактор залежить від параметрів мікроклімату у 

тваринницьких приміщеннях. Технологія виробництва продукції свинини 

свідчить, що чим вищий рівень племінної цінності тварин, тим більшою мірою 

вони вимагають забезпечення оптимальних умов утримання. З 

сільськогосподарських тварин свині найбільш вимогливі до мікроклімату 

приміщень, особливо поросята-сисуни. Встановлено, що високопродуктивні 

тварини чутливіші до зміни мікроклімату в приміщенні ніж 

низькопродуктивні, у яких резистентність і продуктивність може й не 

зменшуватися. Основні причини незадовільного мікроклімату у приміщенні - 

порушення при будівництві і експлуатації приміщень, низький теплозахист 
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загороджуючи конструкцій (стін, стелі, підлоги) та вкрай недостойний рівень 

повітряного обміну, а також погана робота механізмів гноєвидалення та 

антисанітарний стан приміщення. Заходи, що забезпечують гігієну повітряного 

середовища, треба проводити комплексно (заміна підстилки, обладнання 

вентиляції тощо) [5].  

Для очищення повітря тваринницьких приміщень від токсичних газів 

потрібно забезпечити чистоту зовнішнього (атмосферного) повітря, надійну 

систему вентиляції (якщо необхідно, то з примусовою витяжкою токсичних 

газів із зон їх утворення), а також належну гігієнічну та ветеринарно-санітарну 

культуру на фермах і комплексах, гарантуючи чітку роботу системи каналізації і 

своєчасне видалення гною. Багато авторів вважають, що оптимальний 

мікроклімат у тваринницьких приміщеннях необхідно створювати у першу 

чергу за рахунок підвищення теплоізоляційних якостей огородження, а 

потім, якщо необхідно, за рахунок опалення. Для захисту приміщення від 

вологи можна застосувати  покриття з плівки (гумобітумні мастики, 

поліетиленової плівки і інше) [10]. 

За даними М. П. Високоса та ін. [4] упродовж дня і по сезонах року 

інтенсивність та тривалість природного освітлення змінюється. Максимальна 

кількість сонячного світла надходить на поверхню Землі влітку і найменша – у 

зимовий період, а тому взимку і у перехідні періоди року у тварин відчувається 

нестача природного світла, що характеризується як «світлове голодування», 

при якому знижується опірність до захворювань і продуктивність тварин. 

Природна освітленість характеризується показником світлового коефіцієнта. 

Світловий коефіцієнт – це відношення заскленої площі вікон до площі підлоги 

у тваринницькому приміщенні. 

У приміщеннях для тварин повітря знаходиться у нерівномірному, але 

неперервному русі. Це обумовлюється роботою вентиляційних пристроїв, а 

також пересуванням тварин. Великий вплив робить на рух повітря усередині 

приміщення напрям і сила вітру. У зимовий час швидкість руху повітря в 

приміщеннях для тварин в середньому на висоті 30-50 см від підлоги 
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коливається в межах 0,05-0,25 м/с. Дуже слабкий рух вказує на погану роботу 

вентиляції і недостатній обмін повітря. Допустима норма швидкості руху 

повітря в закритих тваринницьких приміщеннях – 0,1-0,3 м/с. Підвищена 

швидкість у поєднанні з низькою температурою у зимовий період викликає 

переохолодження і простудні захворювання тварин. Таким чином, важливість і 

роль пристроїв вентиляції визначаються тим, що за їхньою допомогою можна 

регулювати й підтримувати в оптимальних межах температурний, вологий і 

газовий режими повітря у закритих приміщеннях для кожного виду тварин [15].  

Дані Г. Кошелевої [13] свідчили про те, що треба передбачати 

конструктивним рішенням можливість зміни схеми роботи з метою 

регулювання у широких межах повітрообміну і температурного режиму у 

приміщенні в різні періоди року. Виходячи з вимог із розвитку тварин, існують 

певні норми їх вирощування, які обов’язково необхідно забезпечити в 

тваринницькому комплексі. Підтримувати необхідні встановлені параметри на 

постійному необхідному рівні, незалежно від показників клімату за вікном, 

допомагає вентиляція, організована технічно. Якщо не використовувати в 

тваринницькому комплексі примусову, або ж технічну вентиляцію – це може 

стати причиною порушення розвитку тварин, внаслідок недотримання і не 

підтримання параметрів мікроклімату, які природно впливають на роботу 

організму і стан здоров’я тварин. Крім захворювань, може спостерігатися 

загибель тварин. 

Правильне використання тепла для підтримання у потрібний час 

оптимальних температур повітря залежить від регулювання теплового балансу 

тваринницьких приміщень. Тепловий баланс тваринницького приміщення – це 

співвідношення між прибутковою і затратною частинами тепла. Якщо 

надходження тепла у тваринницькому приміщенні перевищує його витрати, то 

тепловий баланс є позитивним, а коли, навпаки, то баланс – негативним. 

Розрахунки теплового балансу в тваринницькому приміщенні допомагають 

виявити теплотехнічні якості окремих огороджувальних конструкцій, зробити 

правильні за ними розрахунки, а саме: правильно вибрати обігрівальні 
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установки, розрахувати їх кількість. У неопалюваних тваринницьких 

приміщеннях тепловий баланс допомагає скорегувати розрахунки об’єму 

повітрообміну, передбачати необхідність утеплення приміщення, регулювання 

вентиляції [7]. 

У неопалюваному тваринницькому приміщенні плюсові температури 

повітря підтримуються за рахунок тепла, яке виділяють тварини. Правильне 

використання тепла для підтримання в потрібний час оптимальних температур 

повітря тваринницького приміщення залежить від регулювання теплового 

балансу будівлі. Поросята відрізняються від молодняку інших видів 

сільськогосподарських тварин тим, що народжуються з дуже незначним 

прошарком жиру, у них відсутня щетина, недосконала терморегуляція, 

внаслідок чого температура тіла швидко знижується. Це призводить до 

переохолодження, порушення функції внутрішніх органів і систем.  Через 30 

хв після народження температура тіла стає нижчою на 2-3°С, а залежно від 

температури повітря у приміщенні знижується ще на 3-4°С. У перший тиждень 

життя температура повітря повинна бути у межах 28-30°С, на другий – 26-28, 

третій – 20-24 і четвертий –18-22°С. Велике значення при цьому має шар 

підстилки 20 см. Розрахунок теплового балансу в тваринницькому приміщенні 

здійснюють у зимовий період року. Охолодження повітря у тваринницькому 

приміщенні залежить від загальної площі поверхні огороджувальних 

конструкцій будівлі, якості будівельних матеріалів, товщини стін і покриттів, 

різниці температур атмосферного повітря і повітря приміщення, розташування 

будівлі по відношенню до сторін світла, кількості холодного повітря, що 

подається у приміщення [3,11]. 
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РОЗДІЛ 2 

МІСЦЕ І МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ 

 

Дослідження проводили у свинарнику-маточнику господарства фізичної 

особи-підприємця «Сагун Віталій Валерійович» Новоодеського району 

Миколаївської області у зимовий період 2017-2018 років (додаток А). 

Кількість свиноматок у тваринницькій будівлі – 21 голова, у середньому 

жива маса однієї голови свиноматки – 200 кг. Свинарник-маточник 

представлений цехом, що являє собою частину корпусу суцільною 

перегородкою з чотирма проходами (рис. 1).  

Зазначений цех обладнаний 21 станком для отримання опоросів, 16 з яких 

утримання свиноматок відбувається за допомогою фіксатором (додаток Б), 5 – 

без фіксатора (додаток В). В кожному станку, не залежно від способу 

утримання свиноматок, є зона відпочинку для свиноматки (рис. 1, 2б) та зона 

відпочинку для поросят (рис. 1, 2а), а також обладнані окремі соскові 

напувалки та годівниці. У приміщенні знаходиться бак-накопичувач (5) для 

води, з якого відбувається напування тварин, інвентарна кімната для зберігання 

обладнання для догляду за тваринами та побутова кімната для відпочинку 

персоналу. Вздовж кожного ряду кліток знаходяться гноєві канали (6) для 

накопичення та наступного видалення гною, сечі, підстилки та води. 

Гноєвидалення відбувається двічі на добу. 

Довжина тваринницького приміщення – 17 м, ширина – 11,5 м, товщина 

стін – 0,5 м.  Свинарник має 9 штук (розмір одного вікна – 0,7 м х 0,35 м). 

Внутрішня висота тваринницького приміщення до стелі – 2 м, висота 

приміщення до гребеня даху – 3,5 м, висота вентиляційного витяжного каналу – 

4,5 м. Свинарник-маточник має один вентиляційний витяжний канал розміром 

0,25 м х 0,25 м, однак вентиляційних припливних каналів немає. Двері в 

приміщенні дерев’яні, висотою 1,8 м, шириною 1м. 
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Рис.1. Схема розміщення обладнання у свинарнику-маточнику 

Умовні позначення: 

1 - станок для опоросів з фіксацією свиноматок; 2 - станок для опоросів без фіксації свиноматок (а - місце відпочинку 
поросят; б - місце відпочинку свиноматки); 
3- інвентарна кімната; 4 - побутова кімната; 5 - водопровідний бак-накопичувач; 
6 - гноєзбиральні транспортери;  

    - годівниця для поросят; 
- годівниця для свиноматок; 
- автоматична напувалка; 
- лампа для обігрівання поросят. 

 

Санітарну-гігієнічну оцінка параметрів мікроклімату у свинарнику-

маточнику проводили за загальноприйнятими методиками. Визначали 

природну та штучну освітленість за загальноприйнятими формулами [4, 5].  

       

1 x
,

10 y


      
(1) 

де 
10

1
 – світловий коефіцієнт у свинарнику-маточнику; x – засклена площа 

вікон у тваринницькій будівлі, м2; y – площа підлоги у свинарнику-маточнику, 

м2. 

       

іу
J ,

Z


      
(2) 

де J – інтенсивність освітлення у тваринницькому приміщенні, м2; і – норматив 

штучного освітлення у тваринницькому приміщенні; y – площа підлоги, м2; Z – 

1м2 площі підлоги тваринницького приміщення, м2. 

       
1

j
N ,

П


      
(3) 

де N – кількість ламп у тваринницькому приміщенні, штук; J – норматив 

штучного освітлення у тваринницькому приміщенні, Вт/м2; П – потужність 
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однієї лампи у тваринницькому приміщенні, Вт. 

Визначили об’єм вентиляції за вуглекислотою у свинарнику-маточнику за 

загальноприйнятими формулами [4, 5].  

       2 1

K
Z  =  ,

C   –  C      
(4) 

де Z – годинний об’єм вентиляції за вуглекислим газом у корівнику, м3/год; К – 

кількість вуглекислого газу, яка надходить від тварин у цьому приміщенні за 

годину, л/год; С2 – вміст вуглекислого газу у повітрі тваринницького 

приміщення; С1 – вміст вуглекислого газу у зовнішньому повітрі. 

       
  ВИТ.

Z
S   =  ,

vt       
 (5) 

де Sвит. – сумарна площа перерізу витяжних вентиляційних каналів у 

тваринницькому приміщенні; Z – годинний об’єм вентиляції за вуглекислим 

газом у свинарнику-маточнику, м3/год; v – швидкість руху повітря у витяжних 

вентиляційних каналах тваринницького приміщення, яка визначається залежно 

від висоти витяжного вентиляційного каналу і різниці між температурою 

внутрішнього і зовнішнього повітря у зимову пору року, м/с; t – 3600 с. 

       

ВИТ.
 ВИТ.

ОДН. ВИТ.

S 
N  = ,

S       
(6) 

де Nвит. – кількість витяжних вентиляційних каналів у тваринницькому 

приміщенні, штук; Sвит. – площа поперечного перерізу витяжних вентиляційних 

каналів у тваринницькому приміщенні, м2; Sодн.вит. – площа одного витяжного 

вентиляційного каналу у тваринницькому приміщенні. 

       Sпр. = 0,7 ∙ Sвит ,      (7)
 

 де Sпр. – сумарна площа поперечного перерізу припливних вентиляційних 

каналів у тваринницькому приміщенні, м2; Sвит. – площа поперечного перерізу 

витяжних вентиляційних каналів у тваринницькому приміщенні, м2; 70% 

(цифрове значення 0,7) від сумарної площі витяжних вентиляційних каналів. 

        ПР.
 ПР.

ОДН. ПР.

S
N   =  ,

S 
      (8) 
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де Nпр. – кількість припливних вентиляційних каналів у тваринницькому 

приміщенні, штук; Sпр. – сумарна площа поперечного перерізу припливних 

каналів у тваринницькому приміщенні, м2; Sодн.пр. – площа одного припливного 

вентиляційного каналу у тваринницькому приміщенні.   

Визначили об’єм вентиляції за вологістю у свинарнику-маточнику за 

загальноприйнятими формулами [4, 5]. 

       
1

1 2

Q + 0,1 Q
Z  =  ,

/q –q /


      (9) 

де Z1 – кількість повітря, яке необхідно видалити з тваринницького приміщення 

щогодини, щоб підтримувати в ньому допустиму відносну вологість, м3; Q – 

кількість пароподібної вологи, що надходить у тваринницьке приміщення 

щогодини від тварин, г; 0,1 – надбавка на випаровування з підлоги у 

тваринницькому приміщенні (10%); q1 – абсолютна вологість повітря у 

тваринницькому приміщенні при відносній вологості згідно з нормативом, г/м3.  

q2 – абсолютна вологість зовнішнього атмосферного повітря, г/м3. 

       

1
1 ВИТ.

Z
S ,

v t



            (10) 

де Sвит. – сумарна площа перерізу витяжних вентиляційних каналів у 

тваринницькому приміщенні, м2; Z1  – кількість повітря, яке необхідно видалити 

з тваринницького приміщення щогодини, щоб підтримувати в ньому допустиму 

відносну вологість, м3; v – швидкість руху повітря у витяжних вентиляційних 

каналах тваринницького приміщення, яка визначається залежно від висоти 

витяжного вентиляційного каналу і різниці між температурою внутрішнього і 

зовнішнього повітря у зимову пору року, м/с, t – 3600 с. 

       

1 ВИТ.

1 ВИТ.

1 ОДН. ВИТ.

S
N = ,

S    
          (11) 

де N1вит. – кількість витяжних вентиляційних каналів у тваринницькому 

приміщенні, штук; S1вит. – площа поперечного перерізу витяжних 

вентиляційних каналів у тваринницькому приміщенні, м2; S1одн.вит. – площа 

одного витяжного вентиляційного каналу. 
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       S1пр. = S1вит. ∙ 0,7,             (12) 

де S1пр. – сумарна площа поперечного перерізу припливних вентиляційних 

каналів у тваринницькому приміщенні, м2; S1вит –  площа поперечного перерізу 

витяжних вентиляційних каналів у тваринницькому приміщенні, м2; 70% 

(цифрове значення 0,7) від сумарної площі витяжних вентиляційних каналів. 

       1 ПР.

1 ПР

1 ОДН. ПР.

S
N ,

S
              (13) 

де N1пр. – кількість припливних вентиляційних каналів у тваринницькому 

приміщенні, штук; S1пр. – сумарна площа поперечного перерізу припливних 

каналів у тваринницькому приміщенні, м2; S1одн.пр. – площа одного припливного 

вентиляційного каналу у тваринницькому приміщенні. 

 Визначили тепловий баланс у свинарнику-маточнику за 

загальноприйнятими формулами [4, 5].  

       Qвент. = 0,24 Z1 m Δt,             (14) 

де Qвент. – витрати тепла на обігрівання атмосферного повітря, що надходить в 

тваринницьке приміщення, ккал/год; 0,24 – теплоємність повітря, ккал/0С/кг 

(стала величина); Z1 – годинний об’єм вентиляції за вологістю повітря у 

тваринницькому приміщенні, м3/год; m – об’ємна маса повітря при даній 

температурі та його атмосферного тиску зовнішнього середовища, кг/м3; Δt – 

різниця температур зовнішнього і внутрішнього повітря у свинарнику-

маточнику, 0С. 

       Q констр . = Sконстр. К Δt,             (15) 

 де Qконстр. – витрати тепла через огороджувальні конструкції, ккал/год;  Sконстр. – 

площі огороджувальних конструктивних елементів тваринницького 

приміщення, м2; К – відповідні коефіцієнти теплопередачі огороджувальних 

конструктивних елементів тваринницького приміщення, ккал/м2/год/0С; Δt – 

різниця температур зовнішнього і внутрішнього повітря у свинарнику-

маточнику, 0С. 

       Qбуд. = 0,1 ∙ Q ∙ 0,595,            (16) 

Qбуд. – витрати тепла  на випаровування води з підлоги та інших огороджень; 
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0,1 – надбавка на випаровування з підлоги (10%); 

Q – кількість пароподібної вологи, що надходить у приміщення щогодини від 

тварин, г; 

0,595 – витрати тепла на 1 г води, яка випаровується (величина стала). 

Для визначення температури повітря використовували максимальний 

(ртутний) термометр. Концентрацію аміаку в повітрі визначали приладом 

універсальним газоаналізатором (УГ-2). Загальне бактеріальне обсіменіння 

повітря проводили методом вільного осадження на м’ясо-пептонний агар в 

чашках Петрі. Запахи у повітрі оцінювали за чотирьохбальною системою. Вміст 

пилу у повітрі визначали за ваговим методом [4].  
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 Показники температури повітря у свинарнику-маточнику протягом 

зимового періоду 2017-2018 років в умовах господарства ФОП «Сагун 

В.В.» Новодеського району Миколаївської області наведено у таблиці 1.  

 Таблиця 1 
Температура повітря у свинарнику-маточнику 

 протягом зимового періоду (°С) 
 

 

 

 

 

 

 

 Температура повітря у свинарнику-маточнику у період дослідження 

коливалася від 18,27°С до 17,75°С. Спостерігалося незначне зниження 

температури повітря у тваринницькому приміщенні у лютому місяці 2018 року 

порівняно з нормативним показником температури повітря (18°С) на 0,25°С 

(рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Динаміка температури повітря у свинарнику-маточнику  

  

 У зимовий період 2017-2018рр. спостерігали зміну таких показників 

Рік 
дослідження, 

місяць 

 
n 

Нормативні показники 
температури  

повітря 

Фактичні показники 
температури  

повітря 
2017, грудень 
 

3 18-22 18,27±0,01 

2018, січень 
 

3 18-22 18,01±0,02 

2018, лютий 3 18-22 17,75±0,01 
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мікроклімату у свинарнику-маточнику: вміст аміаку, мікроорганізмів, пилу та 

запаху повітря (табл. 2).  

Таблиця 2 

Динаміка параметрів мікроклімату у свинарнику-маточнику 
протягом зимового періоду 

Рік 
дослідження, 

місяць 

 
n 

Показники мікроклімату 

аміак,  
мг/м3 

мікроорганізми, 
тис.мікр.тіл/м3 

пил,  
мг/м3 

запах, 
бали 

2017, грудень 
 

3 25,0±0,087 350,0±15,9 3,1±0,12 3 

2018, січень 
 

3 24,9±0,791 349,7±16,7 3,0±0,14 <4 

2018, лютий 3 26,7±1,162 351,9±14,1 3,3±0,10 <4 

 

 Результати досліджень щодо наявності аміаку у повітрі свинарнику-

маточнику (табл. 2) показали перевищення їх встановлених відомчих норм 

технологічного проектування (свинарські підприємства, комплекси, ферми, 

малі ферми) [3] у середньому в 2,5 рази. Спостерігається перевищення 

нормативних даних щодо наявності мікроорганізмів у тваринницькому 

приміщенні, де утримуються підсисні свиноматки у зимовий період. Цей 

показник збільшувався у 2,3 рази. Кількість пилових домішок у повітрі даного 

приміщення перевищувала нормативних показників і становила 3,0±0,14 в січні 

місяці та 3,3±0,10 мг/м3 – в лютому місяці 2018 року. У повітрі приміщення 

відчувалися запахи сечі у грудні місяці, а на кінець зимового періоду вони 

відчувалися більше і оцінювалися в 4 бали. 

 У подальшому етапі наукової роботи оцінювали забрудненість території 

свиноферми шкідливим газом, мікроорганізмами, пилом та наявність 

посторонніх запахів (табл. 3, 4). Результати досліджень щодо наявності аміаку в 

місцях видалення з тваринницького приміщення у зовнішнє середовище  

показали перевищення їх встановлених відомчих норм технологічного 

проектування (свинарські підприємства, комплекси, ферми, малі ферми) [3] у 

середньому в 2,5 рази. 
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Таблиця 3 

Параметри мікроклімату в місцях видалення  
у зовнішнє середовище 

 
Рік 

дослідження, 
місяць 

 
n 

Показники мікроклімату 

аміак, 
 мг/м3 

мікроорганізми, 
тис.мікр.тіл/м3 

пил,  
мг/м3 

запах, 
бали 

2017, грудень 3 24,9±0,10 350,0±14,79 3,1±0,13 3 

2018, січень 3 24,3±0,82 349,1±15,10 3,0±0,27 <4 

2018, лютий 3 26,1±1,10 350,0±14,22 3,2±0,10 <4 

 

 Спостерігається перевищення нормативних даних щодо наявності 

мікроорганізмів в місцях видалення з тваринницького приміщення у зовнішнє 

середовище, де утримуються підсисні свиноматки у зимовий період. Цей 

показник збільшувався у 2,3 рази. Кількість пилових домішок у повітрі в місцях 

видалення з тваринницького приміщення у зовнішнє середовище перевищувала 

нормативних показників і становила 3,0±0,27 в січні місяці та 3,2±0,10 – в 

лютому місяці 2018 року. У повітрі в місцях видалення з тваринницького 

приміщення у зовнішнє середовище відчувалися запахи сечі у грудні місяці, а 

на кінець зимового періоду вони відчувалися більше і оцінювалися в 4 бали. 

Таблиця 4 

Параметри макроклімату між приміщеннями,  
де утримують свиней у зимовий період  

 
Рік 

дослідження, 
місяць 

 
 

n 
 

Показники макроклімату 

аміак,  
мг/м3 

мікроорганізми, 
тис.мікр.тіл/м3 

пил,  
мг/м3 

запах, 
бали 

2017, грудень 3 23,7±0,02 233,3±7,01 1,0±0,01 2 

2018, січень 3 24,0±0,10 232,7±6,80 2,1±0,21 3 

2018, лютий 3 25,1±1,10   230,8±14,21 2,2±0,10 3 

 

 З таблиці 4 видно, що концентрація аміаку між приміщеннями, де 

утримують свиней суттєво не відрізняється від показників у місцях видалення 
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із свинарника-маточника у зовнішнє середовище. Значно менша кількість 

мікроорганізмі спостерігається у зовнішньому середовищі порівняно з 

кількістю їх в пробах, які були відібрані біля вікон і воріт. Ця кількість 

зменшується у 1,25 рази. Порівнюючи такі показники (табл. 3, 4), як кількість 

пилу у повітрі, наявність посторонніх запахів можна констатувати, що їх 

значення зменшуються. Вміст пилу в середньому між свинарниками 

зменшувався на 1 мг/м3. Спостерігалося зменшення запаху на 1 бал, тобто він 

був слабкий постійний і виражений непостійний. Показники вмісту аміаку у 

повітрі свинарника-маточника і його концентрацію на відстані 2,5 м між двома 

приміщеннями свиноферми представлено на рисунку 3.  

 

Рис. 3. Вміст аміаку у повітрі свинарнику-маточнику  
і на території свиноферми 

 

 Кількість мікроорганізмів у повітрі свинарнику-маточнику і між двома 

приміщеннями, де утримують свиней на відстані 2,5 м представлено на   

рисунку 4. 

 

Рис. 4. Кількість мікроорганізмів у свинарнику-маточнику  

і на території свиноферми 
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 Аміак, мікроорганізми, які видаляються із свинарника-маточника 

концентруються на території ферми. Це пояснюється тим, що  кількість 

вентиляційних витяжних каналів у свинарнику-маточнику – 1 шт. розміром 0,25 

х 0,25 м, вентиляційні припливні канали у приміщенні відсутні. Висота 

витяжних каналів повинна складати більше як 1,5 м над гребенем покрівлі. На 

даній свинофермі повітря видаляється із приміщення на вигульно-кормові 

майданчики і на територію ферми. Висота приміщення і витяжних каналів 

впливають на турбулентність вітрового напрямку. Його дія спостерігалася на 

відстані, яка прирівнюється подвійній висоті приміщення. Між приміщеннями 

утворюється циркуляційна зона, тобто аеродинамічна тінь, у якій 

спостерігається циркуляція повітря. Відстань між тваринницькими 

приміщеннями не відповідає зооветеринарним розривам (18 м).  

 У подальшому етапі наукової роботи зробили санітарно-гігієнічну оцінку 

природної та штучної освітленості у свинарнику-маточнику ферми. 

 Визначили засклену площу вікон у тваринницькому приміщенні:
                                                      

1 x

10 195,5
    

2195,5 1
x 19,55 м

10


   

17 м х 11,5 м = 195,5 м2 

 Визначили кількість вікон у тваринницькому приміщенні:        

19,55
N 75 шт.

0,26
 

 

 Визначили інтенсивність штучного освітлення у тваринницькому 

приміщенні: 

4,5 195,5
J 879,75 Вт

1


   

 Визначили кількість ламп у тваринницькому приміщенні: 

1

195,5
N 2 шт.

100
   

 У подальшому етапі наукової роботи визначали об’єм вентиляції за 

вуглекислим газом у тваринницькій будівлі. 
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321    144 2394

Z  =   =  = 1408, 24  м год
2,0  –  0,3 1,7


                

 Визначили сумарну площу перерізу витяжних вентиляційних каналів у 

тваринницькому приміщенні: 

                    
2

  ВИТ.

1408,24 1408,24
S   =    =  0,29  м

1,33    3600 4788



                            

 Визначили кількість витяжних вентиляційних каналів у тваринницькому 

приміщенні: 

 ВИТ.

0,29
N  =  = 5 шт.

0,06
                                                                   

  Визначили сумарну площу перерізу припливних вентиляційних каналів у 

тваринницькому приміщенні: 

Sпр. = 0,7 ∙ 0,29 = 0,2 м2                                            

 Визначили кількість припливних вентиляційних каналів у   

тваринницькому приміщенні: 

 ПР.

0, 2
N   =    =  4  шт.

0,06
                                 

У подальшому етапі наукової роботи визначили об’єм вентиляції за 

вологістю у тваринницькій будівлі. 

3
1

21  320 + 0,1 21  302 6720 + 672
Z  =   =  = 2041,99  м год

6,42 – 2,8 3,62

  
           

 Визначили сумарну площу перерізу витяжних вентиляційних каналів у 

тваринницькому приміщенні: 

                  
2

1 ВИТ.

3235,28 3235,28
S 0,68 м

1,33 3600 4788
  


                   

 

  Визначили кількість витяжних вентиляційних каналів у тваринницькому 

приміщенні: 

1 ВИТ.

0,68
N = 11 шт.

0,06
                          

 Визначили сумарну площу перерізу припливних вентиляційних каналів 

у тваринницькому приміщенні: 



25 
 

S1 пр. = 0,68 ∙ 0,7 = 0,48 м2                                 

 Визначили кількість припливних вентиляційних каналів у 

тваринницькому приміщенні:  

1 ПР

0, 48
N 8 шт.

0, 06
                             

 
 У подальшому етапі наукової роботи розрахували тепловий баланс у 

свинарнику-маточнику. 

 Визначили надходження тепла у тваринницьке приміщення, яке 

виділяють тварини за 1 год., ккал (Q тв.). Надходження тепла від сонячної 

радіації, електроламп в зимовий період не враховуємо. 

Qтв. = 21 голова  768 ккал = 16128 ккал/год 

 Визначили витрати тепла на нагрівання атмосферного повітря, що 

надходить у тваринницьке приміщення: 

Qвент. = 0,24  2041,99  1,307  19,91 = 12752,98 ккал/год 

 Подали характеристику огороджувальних конструктивних елементів 

свинарника-маточника (табл. 5).   

До огороджувальних елементів тваринницького приміщення відносимо 

дах, стелю, підлогу, вікна, двері, стіни.  

 Визначили витрати тепла через огороджувальні конструкції (дах, підлога, 

вікна, двері, стіни):                                                  

Sдаху = Sтрикут. + Sпрямокут. = 8,63 м2 + 201,96 м2 = 210,59 м2; 
Sстелі = 17 м  11,5 м = 195,5 м2; 
Sпідлоги = 17 м  11,5 м = 195,5 м2; 
Sвікон = 0,70 м  0,35 м  9 вікон = 2,21 м2; 

Sдверей = 1,8 м  1,0 м  1 штуку = 1,8 м2; 
Sстін = (18 м  2 м  2 штук) + (12,5 м  2 м  2 штук) = 72 м2 + 50 м2 = 122 м2;  
18 м = 17 м довжина приміщення + 1,0 м товщина стін 
12,5 м = 11,5 м ширина приміщення + 1,0 м товщина стін  

Sстін (без врахування площі вікон, дверей) = 122 м2 - 2,21 м2 - 1,8 м2  = 117,99 м2. 

  Характеристику огороджувальних конструктивних елементів свинарника-

маточника представлено у таблиці 5. 

 



26 
 

Таблиця 5 

Характеристика огороджувальних конструктивних елементів 
свинарника-маточника 

 
Конструктивний 

елемент 
приміщення 

Матеріал  
конструктивного елементу 

Коефіцієнт 
теплопередачі, К 
(ккал/м2/год/град) 

Дах покриття збірне на 
залізобетонних прогонах, 
азбестоцементний лист  

0,28 

Стеля накат по балках з дощок 3 см 0,39 
Підлога бетонна 0,06 
Вікна металопластик 2,3 
Зовнішні двері дерев’яні, подвійні 2,0 
Стіни цегла 0,67 

  

 5. Визначили 13% додаткових витрат тепла (враховуючи направлення 

вітрів) від суми тепловитрат елементів огороджувальних конструкцій 

тваринницького приміщення (стін, вікон, двері).  

 Сума тепловитрат огороджувальних конструкцій тваринницького 

приміщення (стін, вікон, дверей) становить = (1653,00 + 106,29 + 75,28) ∙ 0,13 = 

238,49 ккал/год.  

 6. Визначили витрати тепла на випаровування води з підлоги та інших 

огороджень (ккал/год.): 

Q = 21 голова  320 г = 6720 г. 

Qбуд. = 0,1  6720  0,595 = 399,84 ккал/год.  

 Визначення тепловтрат через огороджувальні конструктивні елементи 

свинарника-маточника представлено у таблиці 6.  

 7. Визначили суму тепловитрат із свинарника-маточника. 

  На витрати тепла для підігріву вентиляційного повітря у тваринницькому 

приміщенні –  12752,98   ккал/год. 

 На витрати тепла через огороджувальні конструктивні елементи 

тваринницького приміщення –  4672,40 ккал/год. 

 На витрати тепла конструктивних елементів тваринницького приміщення, 

враховуючи направлення вітрів –  238,49 ккал/год.  
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 На витрати тепла на нагрівання водяних парів, які виділяються з підлоги 

та інших елементів огороджувальних конструкцій тваринницького приміщення 

– 399,84  ккал/год. 

Таблиця 6 

Визначення тепловитрат через огороджувальні конструктивні елементи 
свинарника-маточника  

 
Вид конструктивного 

елемента 
тваринницького 

приміщення 

Площа 
конструкції, 

м2 

Коефіцієнт 
теплопередачі, К, 
ккал/ м2/год/град 

Δt,  
0С 

Тепло 
витрати, 
ккал/год 

Дах 210,59 0,28  
 
 

19,91 

1174,00 
Стеля 195,50 0,39  1518,03 
Стіни 122,00   
Підлога 195,50 0,06 233,54 
Вікна 2,21 2,3    101,20 
Двері 1,80 2,0   71,68 
Стіни без врахувань 
площі вікон, дверей 

122-2,21-1,80 
= 117,99 

0,67 1573,95 

Всього тепловитрат  4672,40 
  

 8. Визначили тепловий баланс тваринницького приміщення. 

Надходження тепла у приміщення – 16128 ккал /год. 

Витрати тепла з приміщення – 18063,71 ккал/год. 

Розрахунок:   = 16128-18063,71 = - 1935,71 ккал /год. 
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ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 

 

 Температура повітря у свинарнику-маточнику у період дослідження 

коливалася від 18,27°С до 17,75°С. Спостерігалося незначне зниження 

температури повітря у тваринницькому приміщенні у лютому місяці 2018 року 

порівняно з нормативним показником температури повітря (18°С) на 0,25°С. 

 Тваринницька будівля довжиною – 17 м, шириною – 11,5 м, розмір 

одного вікна – 0,7 х 0,35 м повинна мати 75 вікон. 

 У тваринницькій будівлі свинарнику-маточнику достатньо мати 2 лампи 

потужністю 100 Вт для підтримання нормативу штучного освітлення 4,5 Вт. 

 У даній будівлі потрібно мати 5 витяжних вентиляційних каналів 

(розмірами 0,25 х 0,25 м) і 4 вентиляційних припливних каналів (розмірами 0,2 

х 0,3 м) за об’ємом вентиляції, розрахованим за концентрацією вуглекислого 

газу у повітрі свинарника-маточника. 

 У свинарнику за розрахунками об’єму вентиляції за вологістю потрібно 

мати 11 витяжних вентиляційних каналів (розмірами 0,25 х 0,25 м) і 8 штук 

вентиляційних припливних каналів (розмірами 0,2 х 0,3 м). 

 У тваринницькій будівлі свинарнику-маточнику надходження тепла 

становить 16128 ккал/год., видалення тепла з приміщення – 18063,71 ккал/год. 

В тваринницькій будівлі дефіцит тепла допускається 10-15% і становить 

2419,20 ккал/год., тому тепловий баланс у даній будівлі позитивний.  

 Рекомендуємо встановити у свинарнику-маточнику 66 вікон розміром    

0,7 х 0,35 м для підтримання світлового коефіцієнту 1:10.  

 За розрахунками об’ємів вентиляції за вуглекислотою і вологістю повітря 

у свинарнику-маточнику потрібно встановити 10 витяжних вентиляційних 

каналів (розмірами 0,25 х 0,25 м) і 8 припливних вентиляційних каналів 

(розмірами 0,2 х 0,3 м). 
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Додаток А 

 

Свинарник-маточник господарства ФОП «Сагун Віталій Валерійович» 

 

Додаток Б 

 

Станок для утримання підсисних свиноматок з фіксатором 
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Додаток В 

 

Станок для утримання підсисних свиноматок без фіксатора 
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