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ПЕРЕДМОВА 

 

Сталий розвиток галузі тваринництва як складової 

народногосподарського комплексу держави ґрунтується на 

широкому використанні інтенсивних технологій виробництва 

продукції, заснованих на використанні сучасних порід і типів 

сільськогосподарських тварин та нових кросів птиці з високим 

генетичним потенціалом продуктивності, стійких до 

захворювань, здатних легко адаптуватися до тривалого 

господарського використання та ефективно використовувати 

кормові засоби [6, 8, 30, 32, 33, 54, 55]. 

Особливого значення при цьому надають не тільки 

дотриманню нормативів та гігієнічних вимог і правил щодо 

оптимізації умов утримання [56-58], годівлі [32, 33, 64, 112, 166, 

167], догляду та експлуатації тварин і птиці, забезпечення 

здоров’я і збереження поголів’я [264, 307], але й охороні 

навколишнього середовища від забруднень відходами 

тваринницьких підприємств [244, 245, 332, 339, 402]. 

Застосування на таких підприємствах для переробки 

відходів розроблених методів та технологій їх утилізації, 

заснованих на біологічних способах перетворення забруднень не 

завжди є ефективним, особливо в умовах штучно створених 

зооекосистем, які функціонують в закритому режимі. 

Накопичення на незначних територіях великої кількості відходів 

тваринницьких підприємств, а саме гною, гнойових та 

технологічних стоків, посліду забруднює ґрунти, водні об’єкти та 

повітряний басейн шкідливими газами, мікроорганізмами, пилом 

та іншими продуктами розщеплення органічних речовин 

відходів, що є головною проблемою на шляху створення великих 

комплексів з виробництва продукції тваринництва. 

Розвиток галузі тваринництва тісно пов’язаний із 

запровадженням новітніх технологій виробництва продукції, що, 

крім економічної вигоди, поглиблює екологічні проблеми, 
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пов’язані із концентрацією поголів’я та накопиченням значної 

кількості екскрементів і технологічних стоків на обмежених 

територіях [58, 86, 94]. 

Значна кількість екскрементів тварин та відходів 

підприємств з інтенсивними технологіями виробництва продукції 

тваринництва в багатьох випадках переважає конверсійну 

здатність ґрунтів та води, забруднює повітря токсичними 

речовинами, мікроорганізмами, пилом, посилює екологічний тиск 

тваринницьких об’єктів на довкілля [17, 244, 251, 303, 353]. 

Використання для переробки рідкого гною та стоків 

тваринницьких комплексів і ферм традиційних технологій та 

способів, розроблених для очистки господарсько-побутових 

стоків та відходів підприємств харчової промисловості, 

заснованих на біотехнологічних прийомах перетворення 

компонентів забруднень, не завжди забезпечує одержання 

продуктів, які б за санітарно-гігієнічними показниками 

відповідали встановленим вимогам [68, 126, 155, 175, 186, 201, 

353]. 

Дослідженнями показано, що ефективність переробки 

гнойових стоків при застосуванні біотехнологічних методів 

перетворення органічної речовини (ОР) забруднень залежить від 

хімічного складу, фізико-механічних властивостей відходів, що 

визначають кінетику та стехіометрію процесу біоферментації. 

Однак, не зважаючи на значну кількість досліджень з вивчення 

хімічного складу і властивостей гною і гнойових стоків, 

теоретичні аспекти застосування біотехнологій утилізації 

відходів підприємств за інтенсивних технологій виробництва 

продукції тваринництва та шляхів їх вдосконалення в умовах 

закритих зооекосистем досліджено в недостатній мірі, що 

стримує розробку нових і вдосконалення існуючих технологій 

переробки відходів, одержання продуктів, які б відповідали 

санітарно-гігієнічним вимогам. 
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У монографії представлені теоретичні аспекти (положення) 

застосування біотехнологій утилізації відходів тваринницьких 

підприємств в умовах закритої зооекосистеми шляхом 

визначення фізико-хімічних властивостей калових мас тварин та 

гнойових стоків тваринницьких підприємств, основні параметри 

процесів біоферментації відходів за ана- та аеробних умов та 

санітарно-гігієнічного стану одержаних продуктів. 

За об’єкт дослідження були біотехнології утилізації відходів 

тваринницьких підприємств при різних способах видалення та 

біоферментації гнойових стоків. 

Предметом дослідження були: хімічний склад, властивості 

та санітарно-гігієнічні показники екскрементів тварин і посліду 

птиці, твердих відходів та гнойових стоків тваринницьких 

підприємств, процеси аеробної та анаеробної біоферментації 

гнойових стоків за різних технологічних параметрів, 

використання біологічно активних добавок при компостуванні 

твердих відходів, безпечність і якість продуктів переробки 

відходів. 

Дослідження з вивчення хімічного складу, властивостей 

екскрементів тварин, процесів перетворення органічних речовин 

відходів тваринницьких підприємств, вдосконалення існуючих та 

розробка нових способів їх переробки проведені протягом 2005 – 

2012 років на базі кафедри гігієни та санітарії ім. А.К. 

Скороходька Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, а також в умовах ряду 

підприємств з виробництва продукції тваринництва.  

Для досліджень використовували екскременти свиней, 

нативні відходи та продукти їх переробки ряду підприємств з 

виробництва продукції свинарства: ВАТ «Агрокомбінат Калита», 

ПГ «Антонов-Агро» Київської області, ДГ «Артеміда» Інституту 

картоплярства Національної академії аграрних наук, ТОВ 

«Липовецьке» Вінницької області, ВСАТ «Русь» Черкаської 

області; великої рогатої худоби: ТОВ «Українська молочна 
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компанія», ФГ «Журавушка», ВП НУБіП України «Агрономічна 

дослідна станція», ВП НДГ «Ворзель» Київської області, СТОВ 

ім. Енгельса Луганської області, СТОВ «Промінь», ТОВ СОП 

«Михайлівське» Вінницької області та курей промислового стада: 

ЗАТ «Агрофірма Березанська птахофабрика» Київської області. 
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РОЗДІЛ 1.  

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ВЛАСТИВОСТІ 

ВІДХОДІВ ТВАРИННИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА 

МЕТОДОЛОГІЯ ЇХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Проблема забруднення навколишнього середовища 

відходами тваринницьких підприємств різних виробничих 

напрямів і потужностей виникла в зв’язку з переходом цієї 

важливої галузі сільськогосподарського виробництва на 

промислову основу. Сучасні технології виробництва продукції 

тваринництва забезпечують високу продуктивність тварин, 

знижують затрати кормів і праці на виробництво продукції, що 

можливо досягти лише за значної концентрації виробничих 

потужностей, тобто створення великих тваринницьких 

комплексів [160, 190, 377].  

На відміну від промислового виробництва, основою 

технологій у тваринництві є не машина, а високоорганізований 

біологічний об'єкт, тобто тварина. Це створює цілий ряд 

специфічних вимог до технологій виробництва продукції, 

пов’язаних з годівлею, утриманням, доглядом та експлуатацією 

тварин. Основною ж проблемою діяльності тваринницьких 

підприємств є утворення значної кількості відходів в результаті 

життєдіяльності тварин та забезпечення окремих елементів 

технологічного процесу виробництва продукції [48, 57, 59]. 

Відсутність надійних сучасних способів дезодорації та 

утилізації великих мас відходів тваринницьких об’єктів є 

основною перешкодою на шляху створення великих 

тваринницьких комплексів, а їх стоки – одним з головних джерел 

забруднення оточуючого середовища. Відходи тваринницьких 

підприємств небезпечні, так як є джерелом хімічного і 

біологічного забруднення повітря, грунтів і води. Вони містять не 

тільки велику кількість біофільних елементів, а й багато 

хвороботворних мікроорганізмів, личинок та яєць гельмінтів [85, 
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294, 359, 381]. Наприклад, в результаті діяльності свинарського 

комплексу на 108 тис. голів свиней щорічно утворюється біля 1,0 

млн. м
3 
гнойових стоків [17].  

Відомчими нормами технологічного проектування 

тваринницьких підприємств [263, 288, 298, 300], визначено, що 

відходами тваринництва є гній, гноївка і стічні води, а також 

шкідливі гази, патогенна мікрофлора, личинки та яйця гельмінтів. 

Комплекс з поголів’ям понад 20 тис. свиней за кількістю 

відходів можна порівняти з населенням міста понад 300 тис. 

мешканців. Дійна корова за кількістю відходів прирівнюється до 

16, молодняк великої рогатої худоби – до 12, свиня – до 21 

людино-еквівалента. При виробництві 1 кг яловичини 

утворюється близько 25 кг відходів, а 1 кг молока – 13 кг стічних 

вод. В основі гігієнічних вимог до рідкого гною свинарських 

комплексів є їх токсичність, яка значно переважає міські 

фекальні стоки [245]. 

Найбільшу небезпеку являють відходи тваринництва для 

водних джерел (поверхневі та ґрунтові води) і ґрунту [277]. 

Гній являє собою значну загрозу в епідеміологічному та 

епізоотичному сенсі [239, 286, 349, 394], оскільки може бути 

джерелом ряду збудників інфекційних та інвазійних захворювань 

тварин та людей. Вони можуть виділятися з каловими масами, 

сечею, слиною, маточними виділеннями тварин. Потрапляючи у 

грунти та водойми, такий гній є джерелом інфекцій та інвазій на 

забруднених територіях протягом тривалого часу. Зі стоками 

тваринницьких підприємств у воду можуть потрапляти значні 

кількості амонійного, нітратного та нітритного азоту, фосфору, 

магнію, натрію, кальцію, сірки та хлору. Високий вміст цих 

елементів у воді прискорює ріст водоростей, змінює смак і запах 

води, зменшує кількість кисню, тобто веде до евтрофікації 

водойми. Аміак стоків тваринницьких підприємств проявляє 

токсичний вплив на водні мікроорганізми, змінюючи таким 

чином процеси біологічного розпаду органічної речовини. 
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Підвищення рівня фосфатів стимулює ріст водних рослин та 

викликає зниження вмісту кисню у воді. 

Збудник туберкульозу зберігає життєздатність та 

вірулентність у грунті до 15 місяців, туляремії – до 75 днів, 

сальмонельозу – від кількох днів до року, бешихи – 4 – 

4,5 місяця. Збудники цих хвороб можуть надходити у грунт з 

поверхневими водами, забрудненими фекаліями, а також 

надходити в організм тварин з кормами та водою та розноситись 

гризунами і мухами на значні відстані [296, 303]. 

Гній та гнойові стоки також спричиняють надходження 

патогенної мікрофлори, шкідливих газів у вигляді аерозолів у 

повітря. Головним же джерелом забруднення атмосферного 

повітря є гнойові маси під час їх зберігання та обробки 

безпосередньо на тваринницьких підприємствах [17, 19, 58]. 

Дослідження фізико-хімічних властивостей та мікробного 

складу атмосферного повітря та навколишньої території у зоні 

діяльності тваринницьких об’єктів показало, що концентрація 

шкідливих газів у багатьох випадках значно перевищує гранично 

допустимі рівні. Зазначається, що великі тваринницькі комплекси 

великої рогатої худоби і свиней забруднюють повітряний басейн 

на відстані 2000-8000 м аміаком, пилом та мікроорганізмами. 

Крім традиційних забруднюючих речовин при оцінці гігієнічних 

показників атмосфери, сьогодні доводиться враховувати вимоги 

щодо ―парникових‖ газів у повітрі, а саме діоксиду вуглецю, 

метану та інших [94, 104, 129]. 

Особливу проблему з точки зору екологічного стану 

довкілля створюють не тільки гази, але й пилоподібні частинки 

відходів, які мають неприємний запах [312]. В процесі зберігання, 

транспортування, обробки і використання гною в ньому 

утворюються, крім сірководню і аміаку, сульфіди, меркаптани, 

ароматичні та аліфатичні аміни, органічні кислоти та інші 

сполуки, що мають стійкий неприємний запах [105]. Повітря 

також є середовищем для розмноження різних мікроорганізмів. 
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Мікробний склад повітря головним чином залежить від пилової 

забрудненості і вологості, що дає можливість утворювати 

аерозоль. Утворена таким чином дисперсна система здатна до 

адсорбції на своїй поверхні великої кількості мікроорганізмів. 

Аерогенний шлях переносу шкідливих компонентів посилює 

негативні наслідки локального забруднення атмосфери на 

тваринницьких підприємствах [329]. 

Щорічно до недавна на таких підприємствах утворювалось 

біля 50 млн. т рідкого гною. За умов, коли не всі тваринницькі 

комплекси забезпечені технікою для транспортування і внесення 

в ґрунт рідких добрив, це призводить до накопичення великих 

мас гною на господарських дворах. Ще і сьогодні в зоні 

діяльності тваринницьких комплексів спостерігаються не 

поодинокі випадки, коли рідка фракція гною потрапляє в грунт, 

ґрунтові води та водосховища, що створює загрозу їх 

забруднення патогенними мікроорганізмами, нітратами та 

іншими шкідливими хімічними сполуками [65, 325, 402]. 

Гній – це суміш органічних і неорганічних речовин 

розчинених у воді, яка складається із твердих і рідких виділень 

сільськогосподарських тварин, і містить неперетравлені рештки 

корму та підстилкові матеріали. З точки зору фізико-хімічної 

характеристики рідкий гній (стоки) тваринницьких підприємств 

являють собою складну неоднорідну, багатокомпонентну 

гетерогенну систему, яка включає механічні домішки, грубо 

дисперсні, колоїдно-дисперсні та іоно- чи молекулярно-дисперсні 

частинки розчинені у воді. Кожна із них характеризується 

особливими властивостями, різною будовою, молекулярною 

масою, розмірами, які необхідно враховувати при розробці 

способів очистки рідких стоків тваринного походження [193, 

328]. 

Знезараження рідкого гною проводять хімічними, 

термічними, біологічними та механічними способами. В якості 

хімічних агентів з цією метою застосовують речовини, які згубно 
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діють на мікроорганізми, а саме формалін, рідкий аміак, хлорне 

вапно або змінюють рН рідкої фракції гною та знижують 

неприємні запахи. Так, за аеробної обробки гною, за даними 

цілого ряду досліджень ефективним виявилось додавання до 

біомаси сульфату амонію в концентрації 14 кг/м
3
 для 

нейтралізації сірководню і майже всіх похідних азоту. Для 

боротьби із збудниками інфекційних та інвазійних хвороб 

успішно використовують термічний спосіб, заснований на дії 

високих температур, який на сьогодні ще широкого застосування 

не знайшов [250, 336, 361, 397]. 

Найпоширенішими способами обробки рідкого гною є 

біологічні. Процес переробки гною складається з двох фаз, а 

саме: анаеробної і аеробної. Встановлено, що за аеробної фази з 

гною виділяється менше шкідливих газів, ніж за анаеробної 

обробки. Однак у першому випадку для забезпечення процесу 

переробки потрібні великі площі (1 га на 200 корів). Щоб 

уникнути цього рекомендовано використовувати різні механічні 

системи для забезпечення суміші киснем – аеробні ями, лагуни, 

окислювальні канали, бункери з аерацією під тиском тощо [219, 

357, 359].  

Склад та властивості гною залежать від виду тварин, 

хімічного складу кормів, наявності, кількості і якості підстилки, 

способу його видалення та умов зберігання. Залежно від способу 

утримання тварин розрізняють підстилковий (твердий) і 

безпідстилковий (напіврідкий, рідкий) гній. Підстилковий гній, 

крім екскрементів тварин, містить підстилку близько 25% сухої 

речовини і 75% води. Такий гній в середньому містить 0,5% 

азоту, 0,25% фосфору, 0,6% калію і 0,35% кальцію. Відомо, що 

фосфор і калій з підстилкового гною засвоюються рослинами так 

само, як і з мінеральних добрив [223, 298, 408]. 

До його складу входять також ряд мікроелементів, зокрема 

марганець, бор, мідь, цинк, молібден. Крім органічної речовини і 

мінеральних сполук, гній містить велику кількість 
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мікроорганізмів. Встановлено, що в 1 т гною міститься близько 

10-15 кг живих мікробних клітин.  

Завдяки цьому при внесенні гною у ґрунт його мікрофлора 

збагачується різними групами бактерій. В свою чергу органічна 

речовина гною є джерелом енергії для мікроорганізмів ґрунту. 

Внесення гною в ґрунт сприяє активації азотфіксуючих 

мікроорганізмів, посилює процеси розщеплення органічної 

речовини. За цих умов зростає вміст вуглекислого газу в ґрунті, 

знижується його кислотність. Гній збільшує вміст гумусу і 

загального азоту в ґрунті, поліпшує його структуру, покращує 

волого утримуючу здатність [12, 47, 321].  

На тваринницьких об’єктах, які практикують гідравлічні 

системи видалення відходів із приміщень, накопичується значна 

кількість безпідстилкового (рідкого) гною. Такий гній являє 

собою рухливу суміш калу і сечі та містить значну кількість води 

і газоподібних речовин, які утворюються в період його 

зберігання. За вмістом вологи рідкий гній поділяють на 

напіврідкий (вологість до 90 %) та рідкий (вологість 92-96 %) [91, 

395].  

Більша частина органічних речовин такого гною 

представлена неперетравленими рештками корму і входить до 

фракцій сирих протеїну, жиру, клітковини та БЕР. Інші сполуки – 

це легкодоступні для рослин форми азоту (до 70 %), солі 

органічних кислот, що обумовлюють кращу дію рідкого гною на 

рослин [60, 88, 427, 439].  

Однак зважаючи на високу вологість рідкого гною його 

необхідно попередньо обробляти шляхом компостування з 

торфом, грунтом або іншими компонентами. З цією метою торф 

зволожують рідким гноєм до повного насичення, а утворений 

торфо-гноєвий компост витримують залежно від пори року 

впродовж 2-6 місяців [57]. 

Органічна речовина ,виготовлених таким чином компостів, 

при внесенні в грунт покращує його фізичні властивості та 
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хімічний склад, зменшує кислотність, усуває негативний вплив 

солей, який виникає при взаємодії рослин з мінеральними 

добривами [8, 23, 350, 405].  

З наведеного вище видно, що гній та гнойові стоки являють 

собою серйозну загрозу для навколишнього середовища. У 

зв’язку з цим в багатьох країнах світу розроблено систему 

нормативно-правових актів, санітарно-гігієнічних вимог та 

технологічних нормативів і правил, директивних документів в 

яких викладено вимоги щодо очищення і знезараження гною 

перед його використанням [57, 96, 287]. 

Склад та властивості гною тварин залежать і від 

характеристики ґрунтів, на яких вирощуються кормові культури. 

Кормові культури, вирощені на бідних ґрунтах, завжди гіршої 

якості, а при згодовуванні тваринам утворюють гній з низьким 

вмістом елементів живлення для рослин [41, 181]. 

Хімічний склад екскрементів, який залежить в основному 

від кормового раціону, визначає їх властивості та здатність до 

переробки на добрива або біогаз. Це пояснюється тим, що з 

екскрементами виділяється основна частка поживних речовин, 

спожитих твариною з кормами. Як було відмічено раніше суха 

речовина екскрементів тварин на 75-80% складається із 

органічної речовини та лише 15-25% із золи (мінеральна частина) 

[59, 191, 411]. 

Вологість екскрементів свиней і великої рогатої худоби 

залежно від способу видалення, віку і статі змінюється від 86 до 

91%, а їх щільність становить 1,4 т/м
3
. Вологість екскрементів 

молодняка великої рогатої худоби і телят складає 86%, 

лактуючих корів – 88,4% зі щільністю 1,25 т/м
3
. екскременти 

свиней і великої рогатої худоби з такою щільністю практично не 

піддаються розшаруванню на фракції. Розшарування 

екскрементів свиней відбувається за вологості 92% і вище, а 

великої рогатої худоби – від 90% і вище, що досягається 

розбавленням нативних відходів водою. Гній вологістю до 92% 
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прийнято називати «напіврідкий», 92-97% - «рідкий», з вологістю 

97% і вище – гнойовими стоками [274]. 

Відповідно до вмісту вологи екскременти різних видів 

тварин містять від 3 до 14% сухої речовини. Основну масу сухої 

речовини складають  органічні речовини. Процес утворення 

екскрементів обумовлює наявність в них мінеральних, органічних 

і бактеріальних складових. Так вміст органічних речовин у складі 

сухої речовини екскрементів великої рогатої худоби складає 

відповідно 84%, а в екскрементах свиней – 85% [203, 434]. 

Рівень мінеральних речовин екскрементів, тобто їх зольність 

досягає 15% від маси сухої речовини в екскрементах свиней, 16% 

- в екскрементах великої рогатої худоби. Для екскрементів 

тварин характерне високе бактеріальне обсіменіння (12,3 – 

158 млн. кл. в 1 мл) [90]. 

Так, за співвідношення твердої фракції екскрементів до води 

1:6, до 18-20% їх сухої речовини знаходиться в розчинному стані, 

або у вигляді неосаджувальних колоїдів. 

Гранулометричний склад твердої фракції екскрементів 

свиней і великої рогатої худоби різноманітний і залежить від 

складу раціону годівлі, статі і віку тварин. Відгодівля свиней 

комбікормами сприяє збільшенню в екскрементах тварин 

частинок дрібнодисперсної фази, ніж в гною, який одержують 

при використанні для тварин змішаного раціону, а саме 

соковитих кормів, дерті, силосу, сінажу тощо [159, 161, 283]. 

Встановлено, що гній великої рогатої худоби містить в 

основному частинки розміром 0,5 мм. Щільність твердих 

екскрементів свиней становить 1010…1170 кг/м
3
, суміші сечі і 

калу – 1050…1070 кг/м
3
, твердих екскрементів великої рогатої 

худоби 1010…1100 кг/м
3
, а їх суміш сечі і калу – 1100 кг/м

3
. 

Щільність гною і його реологічні властивості, а саме структурна 

в’язкість і межі леткості залежать від вологості відходів. Так, 

підвищення вологості гною дійних корів від 86% до 96% зменшує 

його щільність на 20-30 кг, а в’язкість на 3-4 Па·С. За таких же 
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умов гній свиней збільшує щільність на – 30-40 кг, а в’язкість – 

на 0,7-0,9 Па·С. При цьому межа лежкості гною зменшується від 

70-140 н/м
2
 до нуля [419]. 

Хімічний склад гною в значній мірі визначається набором 

кормів раціону годівлі тварин. Вміст сухої речовини в свіжих 

екскрементах свиней становить в середньому 9,8%, загальний 

азот – 0,72%, фосфор – (Р2О5) – 0,47%, калій (К2О) – 0,21% [206]. 

Зменшення в раціоні кількості концентратів знижує вміст азоту і 

фосфору в екскрементах. Встановлено, що від 50 до 70% азоту в 

безпідстилковому гної знаходиться в розчиненій формі. Суха 

речовина калу свиней складається на 18,4% із целюлози, 15,2 – 

лігніну, 20,7 пентозанів, 27% –геміцелюлози. 

Безпідстилковий гній свиней вологістю 70-75% містить у 

сухій речовині до 18,3-21,3% протеїну, 4,3-6,8% жиру, 12,5-14,5% 

клітковини, 38,0-45,0% БЕР і 14,8-22,1% золи. 

Суха речовина екскрементів великої рогатої худоби в 

основному складається на 43% з волокнистих структур корму, а 

саме целюлози, геміцелюлози, лігніну, а вміст протеїну в ній 

складає 18%, жиру – 5,0%. Суха речовина безпідстилкового гною 

великої рогатої худоби вологістю 83,4% містить до 12,8% 

протеїну, 2,6% жиру, 19,8% клітковини, 43% БЕР, 16,6% золи 

[115, 343, 450]. 

Сирий послід курей – це маса сіро-зеленого кольору, яка має 

складну пористу структуру. Його вологість у курей і індиків 

становить 73-76%, а гусей і качок – 83-85%. Основу посліду птиці 

складають на 90-95% дрібні частки залишків кормів і насіння 

різних рослин. Основну масу посліду становлять частки розміром 

0,1-1,0 мм. Причому біля 90% від їх загальної маси складають 

частки розміром менше 0,1 мм [5, 197]. 

Послід являє собою органо-мінеральну суміш складної 

структури. У ньому містяться неорганічні сполуки Са, Р, К, Zn, 

Mn, а також ліпіди, жирні кислоти, цукри, клітковина та сполуки, 
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що містять сірку. Азотистими сполуками посліду є білки, 

пептиди,амінокислоти, сечова кислота і аміак [16, 448]. 

Основну частину сухої речовини калових мас тварин 

складають органічні сполуки, які містять значну кількість 

вуглецю. Органічна речовина калових мас тварин містить також і 

певну кількість азотовмісних сполук. Тому відношення вуглецю 

до азоту в калових масах коливається в межах 9-10 у свиней і 15-

16 – у великої рогатої худоби. Сеча тварин містить близько 50% 

всього азоту, що виділяється з екскрементами, а відношення в ній 

вуглецю до азоту у великої рогатої худоби складає 1-2, а у свиней 

- 0,8-0,9. У суміші екскрементів це співвідношення знаходиться в 

межах від 5 до 8.  

У калових масах великої рогатої худоби міститься 0,29% 

азоту, 0,17 – фосфору, 0,5 – кальцію і 0,10% - калію із розрахунку 

на одиницю органічної речовини. В той же час у сечі великої 

рогатої худоби міститься 0,58% азоту, 0,49% калію і 0,01% 

кальцію. Калові маси свиней включають 0,60% азоту, 0,41% 

фосфору, 0,29 – калію і 0,09% кальцію. В той же час сеча містить 

0,43% азоту, 0,63% калію і майже не має кальцію і дуже мало 

фосфору [36, 173]. 

Екскременти великої рогатої худоби, які складаються в 

основному із калових мас та сечі, містять в середньому 0,38% 

азоту, 0,25% кальцію, 0,22% калію і 0,12% фосфору, тоді як вміст 

азоту, кальцію і калію в екскрементах свиней вищий, а фосфору 

дещо нижчий ніж у великої рогатої худоби [442].  

При стійлово-пасовищному утриманні тварин з 

використанням вигульно-кормових загонів річний вихід 

екскрементів нижче на 30%. 

Кількість екскрементів, які виділяють різні види 

сільськогосподарських тварин, пов’язано не тільки з видовими 

особливостями, але й залежать від способу їх видалення, 

переробки, зберігання та використання. Так, бугаї-плідники 

виділяють близько 40 кг екскрементів за добу, в тому числі 
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калових мас – 30 кг і 10 кг сечі, корови – 45 кг (відповідно 35 і 

10 кг), молодняк на відгодівлі – 26 кг (14 і 12 кг), телята до 6 

місяців – 7,5 кг [39, 162]. 

Різні статево-вікові та фізіологічні групи свиней також 

різняться за кількістю утворених екскрементів. В середньому 

загальна кількість екскрементів, які виділяють свині складає від 

3,5 кг у поросят до 11,0 кг у кнурів-плідників, але в середньому 

ця цифра становить 4,5 кг [46, 288]. 

Склад свіжого гною тварин відрізняється від суміші 

калових мас і сечі, навіть після нетривалого його зберігання. Так, 

вологість свіжовидаленого підстилкового гною різних видів 

сільськогосподарських тварин коливається в межах 71,3-77,3% 

[120]. Причому найвищий цей показник має гній великої рогатої 

худоби, а найменший – гній овець. 

Найбільше органічної речовини містить гній овець, свиней 

та коней, вміст якої становить відповідно 31,8, 25,4 і 25%, а 

найменше гній великої рогатої худоби. Гній овець також містить 

найбільше загального азоту, калію і сірки та майже однакову 

кількість фосфору порівняно з відходами інших видів тварин. 

В цілому ж рівень загального азоту у свіжовидаленому 

підстилковому гної становить в середньому 0,45-0,83%, білкового 

азоту – 0,28-0,35%, амонійного азоту 0,14-0,20%, неорганічного 

фосфору – 0,19-0,28%, калію – 0,50-0,63%, кальцію – 0,18-0,40%, 

магнію – 0,09-0,15%, сірки – 0,06-0,10%, – хлору – 0,04-0,17%, 

кремнію – 0,85-1,77% [120]. 

Вміст біогенних елементів у посліді в середньому 

становить: азоту – 1,69%, фосфору – 0,62%, калію – 0,64%. 

Свіжий пташиний послід містить сирого протеїну – 

30,3…35,6%, сирої клітковини – 12,3 - 14,3%, БЕР – 30,0 – 37,6%, 

жиру – 3,4 - 5,0% і золи 11,5-16,6% від маси сухої речовини [138, 

195]. 

В стічних водах свинокомплексів виявлено також значну 

кількість продуктів розщеплення органічних речовин корму, а 
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саме: ізовалеріанову, масляну, пропіонову, гексаєнову, гептанову, 

бензойну, 9-октадеканову кислоти, амонієву сіль бензойної 

кислоти,фенілоцтову та фенілпропіонову кислоти, п-крезол, 

фенол, 2-ацетил-анілін, 4-метиліндол, 7-метиліндол-3-бутил-

гідроксіанізол, 3,4-дигідрокарбостерил [364, 367]. 

Екскременти у суміші з підстилкою, особливо за різного 

вмісту останньої, змінюють свої властивості завдяки збільшенню 

вмісту органічної речовини, основної складової підстилкових 

матеріалів. Поглинаючи вологу і шкідливі гази, які виділяють 

тварини, підстилкові матеріали не тільки поліпшують умови 

утримання тварин, але і покращують фізико-механічні і 

біологічні властивості гною. За такого складу змінюється не 

тільки структура гною, але і створюються умови для активного 

протікання біотермічних процесів, що забезпечує знезараження 

відходів. 

В якості підстилки для тварин використовують солому, 

торф, мох, листя дерев, тирсу. Вологопоглинаюча здатність 

соломи – 170-175; січки соломи – 265-270; листя – 200-300; торфу 

мохового – 300-400; моху торф’яного – 300-425; тирси – до 425. 

Практикою доведено, що найефективнішим підстилковим 

матеріалом для тварин є солома. В ній міститься біля 14% води і 

86% сухої речовини, 0,48% загального азоту, 0,22% різних 

неорганічних сполук фосфору, 0,93% калію і 0,28% кальцію. 

Дещо вищу вологість має тирса, яка становить близько 25-26%. 

Цей матеріал містить в основному дрібні частинки деревини, в 

якій порівняно з соломою значно нижчий вміст загального азоту 

та вищий рівень кальцію. Вологість торфу ще вища і становить 

близько 40%. Вміст загального азоту в ньому не перевищує 1,2%, 

неорганічних сполук фосфору – 0,2%, калію – 0,34% і кальцію – 

0,36% [84, 416]. 

При використанні в якості підстилки соломи гній містить в 

середньому близько 0,5 % азоту, до 0,1 % фосфору і до 0,5 % 

калію. Фосфор, що міститься в гної, засвоюється рослинами 
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значно легше, ніж азот. В легкозасвоюваній формі у гної 

знаходиться і значна частина калію.  

Застосування цілорічної безвигульної системи утримання 

тварин передбачає утворення безпідстилкового гною. 

Безпідстилковий гній – це суміш твердих екскрементів (калу), і 

сечі, включаючи незначну кількість частинок корму та значної 

кількості води.  

У безпідстилковому гної, який одержують на комплексах 

промислового типу і крупних фермах при використанні а годівлі 

тварин значної кількості концентрованих кормів, підвищений 

вміст органічної речовини. Основні складові органічної речовини 

безпідстилкового гною – це сирий протеїн, жиру та БЕР. Так, 

безпідстилковий гній комплексу з відгодівлі 10 тис. голів 

молодняка великої рогатої худоби містить близько 14,5% сухої 

речовини, 0,77% загального азоту, 0,44% фосфору, 0,76% калію, а 

комплексу на 2000 корів тільки 10% сухої речовини, 0,43% 

загального азоту, 0,28% фосфору і 0,50% калію. В той же час 

послід курок-несучок птахофабрик характеризується значно 

вищим вмістом сухої речовини (36%), загального азоту (4,54%), 

фосфору (3,65%) та калію (1,74 %). Дещо нижчий вміст 

поживних речовин і мінеральних сполук має гній, який 

одержують на крупних підприємствах з виробництва баранини 

[392]. На тваринницьких підприємствах, особливо з виробництва 

свинини, основним способом видалення відходів є самоплив. 

Застосування даної системи видалення гною з приміщень, яка 

передбачає використання значної кількості води (близько 5 – 

10 % від об'єму екскрементів), приводить до значного 

розбавлення відходів і створює значні проблеми при їх подальшій 

переробці. Ефективнішою в цьому плані є система видалення 

гною безперервної дії або самоплив. Принцип її роботи 

заснований на використанні фізичних властивостей рідкого гною 

і його здатності утворювати колоїдну масу. Однак спрощення 

системи видалення рідкого гною з приміщення вимагає великих 
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затрат при його підготовці до використання. З цією метою 

передбачають відділення від маси гною механічних домішок, їх 

подрібнення, розділення його на тверду і рідку фракції, 

гомогенізацію, обробку, зберігання та використання [248, 401]. 

Розділення безпідстилкового гною з вологістю понад 90% на 

фракції здійснюють в бетонних сховищах і відстійниках. 

Розшаровування рідкого гною на фракції розпочинається через 1-

2 міс. після надходження його у сховище. При цьому 

утворюється осад, легка фракція, спливаюча на поверхню, і 

проміжний шар (рідка фракція). При пропусканні гною, що 

розшарувався, через фільтри, рідка фракція надходить у канал 

для збору рідини і далі в систему ставків: ставки-відстійники, 

ставки-накопичувачі і ставки-змішувачі [418, 433].  

У ставку-відстійнику залишки твердої фракції і шкідливі 

домішки випадають в осад, а на його поверхні утворюється 

тверда кірка.  

Освітлена рідка фракція із ставка-відстійника надходить в 

ставки-накопичувачі, де її витримують від 3 до 6 міс. Ставки-

накопичувачі розраховані на піврічний об'єм сумарного стоку 

комплексу або ферми, включаючи гноївку, відходи молочного і 

побутових приміщень, зливовий стік води з прилеглої території, і 

т.д. В ставках-змішувачах рідка фракція безпідстилкового гною 

змішується з поливною водою [252, 440]. 

На хімічний склад і властивості твердої і рідкої фракцій 

безпідстилкового гною істотно впливають способи його 

розділення. Розподіл речовин між осадом і рідкою фракцією 

змінює в них співвідношення азоту, фосфору і калію, а також 

відношення вмісту вуглецю до загального і амонійному азоту 

[248, 437]. 

Безпідстилковий гній при зберіганні втрачає в середньому 

10 % азоту. Процес перемішування гною веде до збільшення його 

втрат. Однак вони не менші, ніж при зберіганні підстилкового 

гною. 
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Рідкий гній, внесений на поля після обробки, забезпечує 

значне зростання врожаїв сільськогосподарських культур [290]. 

Це значно зменшує потребу у гноєсховищах на великих товарних 

підприємствах з виробництва продукції тваринництва, де 

практикують цілорічне внесення гною на поля, а не лише в 

терміни проведення весняно-польових робіт [119]. 

Відходи тваринницьких підприємств і в першу чергу гній 

здійснює значний вплив на мікроклімат приміщень. Екскременти 

тварин є основним джерелом аміаку, сірководню, амінів, 

мікроорганізмів, пилу та інших шкідливих компонентів повітря 

тваринницьких підприємств. На мікроклімат приміщень також 

впливають температура, вологість, швидкість руху повітря, 

природна освітленість, пилове, мікробне забруднення та ряд 

інших факторів [147, 308]. Порушення технологічних параметрів 

мікроклімату у тваринницьких приміщень при збільшенні вмісту 

шкідливих газів у повітрі.  

Збільшенню вмісту вуглекислого газу в повітрі сприяє не 

тільки видихуване повітря, а й підстилка та підстилкові 

матеріали. Так, з 1 м
2
 змінної підстилки із кукурудзяних качанів 

або соломи шаром 20 см виділяється 8 мг вуглекислого газу за 

1 годину [136]. 

Джерелом аміаку у повітрі тваринницьких приміщень є 

азотовмісні органічні сполуки сечі, калу та підстилки, що 

розкладаються під дією мікроорганізмів. Найвищу концентрацію 

аміаку у повітрі приміщень відмічають у зимово-стійловий період 

утримання тварин, а влітку його концентрація в повітрі 

мінімальна [176, 374]. 

При застосуванні різних способів утримання птиці, а саме: 

кліткового і на глибокій підстилці одержують сирий послід або 

його суміш з підстилкою. При використанні глибокої підстилки 

шар підстилкового матеріалу складає 30 - 40 см. По мірі 

забруднення підстилки послідом її верхній шар перемішують з 

нижнім незабрудненим. В деяких випадках при утриманні птиці 
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підстилку укладають шарами. Спочатку її товщина становить 5-

10 см, а потім по мірі забруднення послідом її покривають новим 

шаром завтовшки 5-6 см до досягнення загальної товщини 40-

60 см. Пташник очищають від посліду після завершення циклу 

вирощування птиці [227].  

При клітковому утриманні птиці утворений послід 

накопичується на стрічці транспортера, а потім видаляється з 

пташника і компостується спеціальних площадках.  

Застосування в годівлі птиці концентрованих кормів сприяє 

підвищенню вмісту у пташиному посліді поживних речовин. 

Встановлено, що послід курей містить 30-44% сухої речовини, а 

його вологість становить в середньому 56-70%. У посліді качок 

наведені показники майже не змінюються, в гусей вміст вологи 

зростає до 77-82%, а рівень сухої речовини знижується до 18-23% 

[444]. Подібні показники характерні і для посліду індиків. Послід 

курок-несучок містить 1,7-1,9% загального азоту, 1,5-2,0% 

неорганічного фосфору і 0,8-1,0% калію. У качок наведні 

показники мають дещо нижчі значення, однак вони вищі, ніж у 

сирому посліді гусей та індиків. У останніх вміст загального 

азоту в посліді коливається в межах 0,5-0,6%, рівень 

неорганічного фосфору становить 0,5%, а калію – біля 1,0%.  

Свіжий пташиний послід не містить летких речовин, але при 

зберіганні в купах він, як і гній, розігрівається. За таких умов з 

сечової кислоти утворюється аміак, який виділяється в 

атмосферу. Втрати азоту послідом залежно від тривалості його 

зберігання можуть сягати 30-60 %, що істотно знижує вміст 

загального та амонійного азоту в суміші. Для зменшення втрат 

азоту при зберіганні до пташиного посліду додають 25-50 % 

торфу або 15-20 % грунту [210]. 

Для запобігання втрат амонійного азоту свіжий пташиний 

послід піддають висушуванню при температурі 600-700°С. З цією 

метою використовують барабанні сушильні установки. Однак 

при цьому послід також втрачає до 18-50 % загального азоту, до 
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4-12 % неорганічного фосфору і до 6-18 % калію. Втрати цих 

речовин значно зменшуються при додаванні до сирого посліду 

перед висушуванням суперфосфату або фосфоритного борошна в 

кількості 5-7 % від його маси. На вміст мікроелементів 

висушування посліду не впливає [311]. 

Висушений пташиний послід має природну вологість, добре 

зберігається і може безпосередньо використовуватися як 

органічне добриво. Рідкий послід вологістю 80-90%, що 

одержують при утриманні птиці в клітках шляхом розбавлення 

сирого посліду водою, використовують для приготування 

компостів з іншими органічними матеріалами. Пташиний послід 

після його переробки і збагачення поживними речовинами може 

бути використаний і як добавка до комбікорму для птиці та 

жуйних тварин. Проте широкого застосування цей спосіб не 

знайшов [194]. 

Вносять у грунт пташиний послід залежно від вмісту в 

ньому основних поживних елементів для рослин і з урахуванням 

їх потреб та забезпеченості ґрунту засвоюваними формами азоту, 

фосфору та калію. Під картоплю і овочі рекомендується вносити 

4-5 т/га сухого посліду, а під зернові культури – 2-2,5 т/га. Норми 

внесення посліду природної вологості (60-75 %) складають 8-

10 т/га під просапні і 5-6 т/га під зернові культури. Підвищити 

ефективність використання органічних добрив значною мірою 

вдається шляхом приготування компостів [118, 192, 208]. 

Компостування твердої фракції гною з торфом або соломою 

є основним способом отримання високоякісних органічних 

добрив. У гної при компостуванні прискорюються процеси 

перетворення органічної речовини у прості сполуки, які у 

комплексі з торфом поповнюють ресурси органічної речовини 

ґрунту [170, 184].  

Компостування гною дає змогу зв'язати аміак та знизити 

втрати азоту при зберіганні. Додавання до гною при 

компостуванні торфу знижує його кислотність, створює 
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сприятливі умови для активної діяльності мікроорганізмів, що 

переробляють органічний азот торфу в нітратні і амонійні 

сполуки, тобто форми азоту, доступні для рослин [116, 169].  

Високоякісні компости характеризуються ступенем 

розкладання органічної речовини не менше 20 % і зольністю не 

більше 25%. Цим вимогам відповідають торфогнойові компости, 

які одержують перемішуванням торфу з твердою фракцією 

рідких відходів або безпідстилковим гноєм [114].  

Високоякісні компости одержують також з пташиного 

посліду і торфу [106]. Сумарна вологість таких компостів 

повинна бути не вище 75 % в літній період і 71 % в зимовий. 

Добавка мінеральних добрив сприяє збагаченню компостів 

елементами живлення рослин, зменшує втрати азоту, прискорює 

розкладання органічної речовини і запобігає її промерзанню. Для 

покращення якості торфопослідного компосту на 1 т його маси 

вносять 10-20 кг фосфоритного борошна і 5-10 кг хлориду калію. 

Однак, крім позитивної оцінки гною як джерела живлення 

рослин, за значної скупченості тварин у ньому виявляють яйця та 

личинки гельмінтів. Тобто гній стає джерелом інвазійних 

захворювань тварин і людей [349]. Через ураженість тварин 

гельмінтами щорічно недоотримують понад 10% продукції 

тваринництва і, в першу чергу, молока, м'яса і риби. Знизити 

ступінь ураження тварин гельмінтами і хвороботворними 

бактеріями можна лише при впровадженні в практику заходів з 

профілактики інвазійних хвороб тварин [250].  

Основним методом дегельмінтизації твердого підстилкового 

гною є біотермічний спосіб, заснований на підвищенні 

температури гнойової маси до 40°С, а потім до 60 °С за якої 

личинки гельмінтів гинуть миттєво. Такої температури біомаса 

досягає в результаті самозігрівання за аеробних умов. На основі 

цього був запропонований спосіб біотермічної дегельмінтизації 

гною тваринницьких підприємств [150, 423].  
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В останні роки, у зв'язку з впровадженням інтенсивних 

технологій у виробництво продукції тваринництва різко зросла 

кількість рідкого гною, що поставило питання його 

дегельмінтизації ще гостріше.  

Розведення гною водою при гідравлічному способі його 

видалення з приміщень під час зберігання збільшує період 

виживання патогенних бактерій більш ніж у 3 рази. Збільшення 

періоду виживання мікрофлори в рідкому гної, зараженому 

збудниками хвороб тварин, вказує на те, що навіть після 

тривалого його зберігання небезпека виникнення інфекційних 

хвороб не зникає. Це впливає на стан здоров’я поголів'я та 

ефективність протиепізоотичних заходів. В той же час 

надзвичайно важливо, щоб застосовувані способи знезараження 

гною не знижували якості одержаних органічних добрив і 

негативно не впливати на родючість і біологічні процеси в ґрунті.  

Головними факторами, які визначають спосіб видалення, 

транспортування, обробки та використання відходів виробництва 

продукції тваринництва, є хімічний склад, фізичні властивості та 

наявність різних видів мікроорганізмів у екскрементах. 

Головною метою досліджень було вивчити хімічний склад, 

фізичні властивості, санітарно-гігієнічні показники екскрементів 

великої рогатої худоби, свиней та птиці, а також гною, гнойових 

стоків та посліду, одержаних на підприємствах з виробництва 

молока, свинини та харчових яєць, які практикують різні способи 

гноєвидалення, зберігання та переробки гною. 

Вивчали хімічний склад, фізичні властивості екскрементів 

лактуючих корів та гнойових стоків підприємств з інтенсивною 

та типовою технологіями виробництва молока. 

Екскременти тварин та гнойові стоки відбирали у першому 

випадку на підприємстві потужністю біля 7000 голів великої 

рогатої худоби, в тому числі 3867 дійних корів з інтенсивною 

технологією виробництва молока.  
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Таблиця 1 

Раціон годівлі лактуючих корів за інтенсивної технології 

виробництва молока, жива маса 600 кг, середньодобовий 

надій молока – 30,0 кг, вміст жиру в молоці 3,80 %, вміст 

білка в молоці – 3,20 % (перші 200 днів лактації) 

№ 

п/п Вид корму 

Кількість корму, 

кг 

Вміст СР, 

г 

1 Силос кукурудзяний 15,0 5583 

2 Сінаж (бобові) 10,0 2880 

3 Дерть кукурудзяна 3,0 2510 

4 Дерть ячмінна 2,5 2151 

5 Овес (плющений) 2,0 1740 

6 Макуха соняшникова 2,5 2376 

7 Макуха соєва 2,0 1878 

8 Дробина пивна 1,0 889 

9 Дріжджі кормові 0,5 453 

10 Жир (захищений) 0,5 480 

11 Сіль кухонна 0,1 97 

12 Натрію бікарбонат 0,2 194 

13 Премікс (зоовіт) 0,25 250 

Всього 39,55 21456 

 

Продуктивність корів у середньому становила 9,0 тисяч кг 

молока за лактацію. В якості типової технології виробництва 

молока використовували підприємство потужністю біля 530 голів 

великої рогатої худоби, в тому числі 240 голів лактуючих корів з 

середньою продуктивністю 4,8 – 5,6 тис. кг молока за лактацію. 

За інтенсивної технології виробництва молока лактуючих корів 

годували високоенергетичними кормовими сумішами. Годівля 

корів була однотиповою цілорічною, а доступ до кормів і води 

вільним.  

Кількість обмінної енергії (ОЕ) в кормах раціону становила – 



 28 

235,78 МДж, чистої енергії лактації (ЧЕЛ) – 142,88 МДж, сухої 

речовини – 21,45 кг, сирого протеїну (СП) – 3,73 кг, доступного 

протеїну (ДП) – 3,11кг, а нерозчинного протеїну (НП) – 24,8 % 

від його загальної кількості.  

В кормах раціону міститься, г: 

Вітамін А –300000 МО 

Вітамін D – 50000 МО 

Вітамін Є – 300 мг 

Біотин – 12 мг 

Ел. баланс – 93 м екв/л 

Сухої речовини –     21456 

Сирого протеїну –    3728 

Сирого жиру –          1293 

Сирої клітковини –   3567 

Крохмаль + цукор –  6258 

Кальцій – 127,7 

Фосфор – 79,2 

Натрій – 28,3 

Магній – 32,3 

Цинк – 1,6 

Марганець – 1,2 

Мідь –  0,3 

Кобальт – 16 мг 

Йод – 20 мг 

Селен – 6 мг 

Лактуючі корови задовольняли потребу в енергії та протеїні 

за рахунок різних видів концентрованих кормів та енергетичних 

добавок (див. табл. 1). 

Утримували лактуючих корів за інтенсивної технології 

безприв’язно в широкогабаритному корівнику розрахованому на 

1000 голів по 250 в технологічній групі. Видалення гною з секцій 

корівника здійснювали механічним способом, а з корівника – 

системою гідрозмиву (принцип «flesh-flu») у гноєсховища 
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(лагуни), а потім подавали на біогазову установку для переробки. 

Лактуючих корів за типової технології утримували у 

реконструйованому типовому корівнику безприв’язно з 

відпочинком у боксах. 

Таблиця 2 

Раціон годівлі лактуючих корів за типової технології 

виробництва молока, жива маса 500 кг, середньодобовий 

надій молока – 20,0 кг, вміст жиру в молоці 3,80 %, вміст 

білка в молоці – 3,20 % (перші 200 днів лактації) 

№ 

п/п Вид корму 

Кількість корму, 

кг 

Вміст СР, 

г 

1 Силос кукурудзяний 25,0 6250 

2 Сіно (злаково-бобове) 5,0 4285 

3 Комбікорм 6,0 5125 

4 Дробина пивна 1,0 830 

5 Буряки кормові 5,0 600 

6 Сіль кухонна 0,105 96 

7 Премікс 0,20 190 

Всього 42,3 17376 

 

Тварини мали вільний доступ до корму та води. Корівник для 

корів за типової технології виробництва молока був розрахований 

на утримання 200 голів по 50 у технологічній групі. Годували 

лактуючих корів кормовою сумішшю на основі кукурудзяного 

силосу, сіна і концентрованих кормів згідно раціону типового для 

даної природно-кліматичної зони (табл. 2). 

За типової технології гній із секції приміщення видаляли за 

допомогою дельта-скрепера з наступним гідрозмивом та 

накопиченням у секціях гноєсховища. 
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В кормах раціону міститься, г: 

Вітамін D – 17000 МО 

Вітамін Є – 695 мг 

Кормових одиниць –         15,85 

Сухої речовини –               17095 

Перетравного протеїну –   1537,7 

Сирого жиру –                    644,7 

Сирої клітковини –             3580 

Цукор –                                632,5 

Каротин, мг –                     602,1 

Кальцій –     117,7 

Фосфор –      82,2 

Магній –       35,2 

Цинк –          0,9 

Марганець – 0,9 

Мідь –     133,3 мг 

Кобальт – 13,5 мг 

Йод –        14,5 мг 

 

Для досліджень відбирали середні проби кормів, 

екскрементів лактуючих корів та гнойові стоки після видалення з 

приміщень. У зразках визначали показники хімічного складу, 

фізичні властивості, кількість і видовий склад мікроорганізмів та 

наявність різних ветеринарних препаратів на основі чого 

здійснювали їх гігієнічну оцінку. 

Досліджували хімічний склад і фізичні властивості 

екскрементів корів за різної молочної продуктивності і годівлі 

високоенергетичними кормовими сумішами. З цією метою було 

відібрано 10 лактуючих корів ІІ та ІІІ лактації, яких за 

середньодобовим надоєм молока поділили на дві групи: першу: 

40 – 44 кг та другу – 28 – 33 кг молока за добу відповідно. 

Піддослідних тварин утримували безприв’язно в одній секції 

(технологічній групі) з наданням відпочинку у боксах та вільного 
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доступу до кормів і води. Годували тварин отримували 

високоенергетичною кормовою сумішшю з високим вмістом 

концентрованих кормів (близько 63% за СР). Крім того, лактуючі 

корови з основними кормами (кукурудзяний силос, сінаж, зерно 

кукурудзи, ячменю та вівса плющені, макуха соняшникова, шрот 

соєвий, жир захищений) одержували, відповідно до потреби 

вітаміни, незамінні амінокислоти, макро- та мікроелементи та 

інші кормові добавки (див. табл. 1).  

Гній із секцій видаляли механічним способом, а із 

приміщення – гідрозмивом через систему гнойових каналів у 

каналізаційно-насосну станцію з наступною подачею гнойових 

стоків у резервуар-накопичувач (лагуну). 

Середні зразки екскрементів для досліджень відбирали 

вранці після нічного відпочинку корів, до доїння, а гнойові стоки 

– з каналізаційно-насосної станції після їх перемішування. 

Вивчали хімічний склад, властивості та гігієнічні показники 

екскрементів та гнойових стоків високопродуктивних лактуючих 

корів різних лактацій. З цією метою було відібрано 10 лактуючих 

корів ІІ та ІІІ лактацій з середньодобовим надоєм 30 – 33 кг, яких 

поділили на дві групи – першу (ІІ лактація) та другу – (ІІІ 

лактація). Корів обох груп утримували в одній секції приміщення 

та згодовували однакову високоенергетичну кормову суміш. 

Доступ тварин до води та корму був вільним.  

Середні проби кормової суміші відбирали з кормового столу 

згідно загальноприйнятих рекомендацій. Зразки екскрементів 

лактуючих корів піддослідних груп відбирали вранці до доїння 

після акту дефекації не допускаючи їх змішування з сечею, а 

гнойові стоки – із каналізаційно-насосної станції після 

перемішування. З відібраних зразків калових мас та гнойових 

стоків формували середні проби (по 3 в кожному випадку) та 

використовували для досліджень. 
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Таблиця 3 

Склад і поживність комбікормів для свиней, % 

(концентратний тип годівлі) 

Компоненти 

Вікові групи 

підсисні 

свиноматки 

поросята свині на 

відгодівлі сисуни відлучені 

Дерть ячмінна 23,0 43,5 53,5 42,0 

Дерть кукурудзяна 25,0 27,0 22,0 16,0 

Дерть пшенична 21,0 10,0 12,0 22,0 

Борошно сінне 7,0 – – 4,0 

Борошно рибне – 4,0 – – 

Сухе знежирене 

молоко 
– 10,0 – – 

Дріжджі кормові – 2,5 – – 

Шрот соєвий 10,4 – 9,0 6,4 

Дикальційфосфат 2,2 1,0 1,0 0,7 

Премікс 1,0 1,0 1,0 1,0 

Крейда 1,0 0,6 1,0 1,0 

Сіль кухонна 0,4 0,4 0,5 0,6 

В 1 кг комбікорму міститься, г: 

кормових одиниць 1,15 1,12 1,11 1,08 

перетравного 

протеїну, г 
152 156 131 123 

жиру, г 144 41 19 20 

клітковини, г  44 39 52 57 

кальцію, г 11 12 9 7 

фосфору, г 8 10 7 5 

лізину, % до 

протеїну 
5,4 5,5 6,5 7,0 

метіоніну, % до 

протеїну 
3,9 3,6 4,0 4,5 

Добова даванка, кг 5 0,5 1,5 2,5 
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Таблиця 4 

Склад і поживність комбікормів для свиней, г 

(комбінований тип годівлі) 

Компоненти 

Вікові групи 

підсисні 

свиноматки 

поросята свині на 

відгодівлі сисуни відлучені 

Дерть ячмінна 1150 218 803 1050 

Дерть кукурудзяна 1250 135 330 400 

Дерть пшенична 1050 50 180 550 

Трава люцернова 5000 – 1000 3000 

Борошно рибне – 20 – – 

Сухе знежирене 

молоко 
– 50 – – 

Дріжджі кормові – 12 – – 

Шрот соєвий – – – – 

Дикальційфосфат 110 5 15 18 

Премікс 50 5 15 25 

Крейда 50 3 15 25 

Сіль кухонна 20 2 7,5 15 

В добовій даванці міститься, г: 

кормових одиниць 6,50 0,67 1,9 2,8 

перетравного 

протеїну, г 
780 81 200 309 

жиру, г 540 20 29 50 

клітковини, г  250 19 78 143 

кальцію, г 59 6 14 18 

фосфору, г 42 5 11 13 

лізину, % до 

протеїну 
6,1 – – 7,0 

метіоніну, % до 

протеїну 
5,2 – – 4,5 

Добова даванка, кг 8,68 0,5 2,36 5,08 
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Проводили вивчення впливу систем утримання тварин, типу 

годівлі (концентратний та комбінований), способу гноєвидалення 

(гідрозмив, самоплив), первинну обробки відходів на дугових 

ситах та відстійниках на хімічний склад, фізичні властивості та 

санітарно-гігієнічні показники гнойових стоків.  

У четвертому досліді вивчали хімічний склад, фізико-

механічні властивості та санітарно-гігієнічні показники гнойових 

стоків, одержаних від різних статево-вікових груп свиней 

(підсисні матки, відлучені поросята і свині на відгодівлі) за 

концентратного та комбінованого типів годівлі (див. табл. 3, 4).  

Дослід проведено на підприємстві з виробництва свинини 

потужністю біля 3,0 тисяч свиней за рік.  

В обох випадках підсисних свиноматок з поросятами 

утримували в індивідуальних станках, а відлучених поросят та 

свиней на відгодівлі – в групових. Годівлю свиней першої групи 

здійснювали повнораціонними стандартними комбікормами, а 

другої – концентрованими кормами в поєднанні з зеленими 

соковитими, які забезпечували потребу тварин в поживних та 

біологічно активних речовинах. 

Гнойові стоки видаляли із свинарників в обох випадках 

механічним способом.  

Доступ тварин до води був вільним, а годівля – триразовою. 

Відлучали підсисних поросят від маток у віці 36 днів. 

Гнойові стоки для досліджень відбирали після видалення з 

приміщення.  

У досліді вивчали хімічний склад, фізичні та санітарно-

гігієнічні показники гнойових стоків свинокомплексів за різних 

способів гноєвидалення: гідрозмив та самоплив. 

Дослідження проведено на діючих підприємствах з 

виробництва свинини потужністю 24 і 76 тис. голів. 

Годівлю свиней в обох випадках здійснювали стандартними 

повнораціонними комбікормами, а утримували в індивідуальних 

або групових станках. 
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Гнойові стоки (середні проби) у першому випадку відбирали 

з відстійника одразу після їх видалення з приміщень гідрозмивом 

та їх первинної обробки на дугових ситах. 

У другому випадку гнойові стоки підприємства з 

виробництва продукції свинарства відбирали після їх видалення 

із свинарника самопливним способом та первинної обробки на 

дугових ситах. 

Вивчали хімічний склад, фізичні властивості та санітарно-

гігієнічні показники посліду курок-несучок промислового стада. 

Курок-несучок утримували у пташнику з регульованим 

мікрокліматом у багатоярусних кліткових батареях за вільного 

доступу до корму та води (табл. 5). 

Середні проби посліду курок-несучок відбирали вранці після 

його накопичення, а також після видалення з приміщення 

механічним способом за допомогою стрічкового транспортера. 

Предбачали вивчення впливу фізико-хімічних і біологічних 

факторів, а також технологічних параметрів на процеси 

перетворення органічної речовини (забруднень) гнойових стоків 

тваринницьких підприємств з метою вдосконалення способів 

переробки, заснованих на використанні процесів аеробної 

біоферментації.  

Для досягнення поставлених завдань було використано 6 

лабораторних установок (діючих експериментальних моделей) в 

основу яких покладено здатність мікроорганізмів активного мулу 

використовувати для свого росту і розмноження в якості 

субстратів і джерел енергії органічні і неорганічні компоненти 

гнойових стоків тваринницьких об’єктів.  

У виробничих умовах при очистці гнойових стоків особливо 

свинарських підприємств цей процес здійснювали у спеціальних 

резервуарах – аеротенках-змішувачах, обладнаних системою 

аерації, а розділення обробленої біомаси на освітлену водну 

фракцію і осад (активний мул) проводили у відстійниках. 
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Таблиця 5 

Склад комбікорму для курок-несучок промислового стада 

Показник Значення 

МЕ, ККал 2849,15 

Сирий протеїн, г/кг 190,01 

Сирий жир, г/кг 47,09 

Сира клітковина, г/кг 52,60 

Кальцій, г/кг 39,03 

Фосфор, г/кг 7,78 

Натрій, г/кг 1,59 

Лізин, г/кг 9,95 

Метіонін, г/кг 4,89 

Метіонін + Цистин, г/кг 7,51 

Вітамін А 15,00 

Вітамін D3 3,00 

Вітамін Є 50,00 

Вітамін К 2,50 

Вітамін В1 2,00 

Вітамін В2 5,00 

Вітамін В3 15,00 

Вітамін В6 4,00 

Вітамін В12 20,00 

Ніацин (В5, РР) 30,00 

Фолієва кислота 0,50 

Біотин В7, Н 100,00 

Холін (В4) 496,64 

Холін Хлорид 572,16 

Залізо 49,28 

Мідь 6,01 

Цинк 60,04 

Марганець 96,02 

Йод 1,20 

Кобальт 0,96 

Селен 0,36 
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Ця система дозволяла частину активного мулу повертати у 

біоферментер (рециркуляція), а іншу – видаляти із системи 

окремо від освітленої фракції стоків.  

Вивчали динаміку використання забруднень стоків (ОР) 

асоціацією мікроорганізмів активного мулу за періодичного 

режиму. Дослід проведено в лабораторних умовах на спеціальній 

установці, принципова схема якої наведена на рис. 1 

 

Рис. 1. Принципова схема установки з очищення гнойових 

стоків за аеробних умов (періодичний режим). 

 

Основним елементом установки був спеціальний резервуар 

(біоферментер) об’ємом 10 л (1), який обладнували системою 

подачі (2) і відведення (3) гнойових стоків. Аерацію суміші у 

ферментері здійснювали пнемо-механічним пристроєм (4) 

(компресор з перемішувачем), а температурний режим 

підтримували системою нагріву (5) і охолодження (6) 



 38 

ферментера. Установка дозволяла вивчити ступінь вилучення 

забруднень (ОР) в динаміці процесу біоферментації. Для досліду 

використовували нативні гнойові стоки підприємства з 

виробництва свинини, які попередньо обробляли механічним 

способом (гравітаційне освітлення), що забезпечувало видалення 

різних механічних домішок та залишків корму. 

Гнойові стоки вносили у біоферментер (на 2/3 об’єму) та 

додавали активний мул, запускаючи процес біоферментації. 

Температуру суміші у біоферментері підтримували в межах 

22,0°С, а вміст розчиненого кисню – на рівні 5 – 8 мг/л, який 

контролювали за допомогою електрохімічного датчика (7). 

Одержану у ферментері муло-водяно-повітряну суміш 

перемішували мішалкою (8), регулюючи інтенсивність 

перемішування. Тривалість процесу аерації гнойових стоків у 

біоферментері забезпечували з 28 до 110 годин.  

Середні зразки біомаси для дослідження відбирали з 

ферментера після змішування гнойових стоків з активним мулом, 

а також у процесі біоферментації з інтервалом 3 – 12 годин. У 

стоках визначали загальний вміст забруднень (ХСК, БСК5), 

органічного і мінерального азоту, фосфатів і загального фосфору, 

золи та кількість активного мулу. 

Розраховували швидкість споживання кисню та 

використання ОР (забруднень) гнойових стоків мікроорганізмами 

активного мулу.  

Вивчали вплив різної концентрації ОР забруднень гнойових 

стоків на швидкість її перетворення мікроорганізмами активного 

мулу за аеробних умов. У цьому досліді проведено дві серії 

досліджень.  

Використовували гнойові стоки свинокомплексу з вмістом 

забруднень за ХСК від 73,6 до 3128 мг/л. Стоки вносили у колби 

об’ємом 250 мл та проводили аерацію до досягнення рівня 

розчиненого кисню в середовищі 8 – 9 мг/л. Після цього в проби 

додавали 0,48 г/л активного мулу, аерацію суміші припиняли і 
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визначали швидкість споживання кисню мікроорганізмами в 

динаміці. Було досліджено 10 різних концентрацій забруднень 

(ОР) гнойових стоків. 

В аналогічних умовах, до гнойових стоків додавали 0,38 – 

10,27 г/л активного мулу за стабільного вмісту забруднень (3680 

мг/л). Всього було проведено 9 різних варіантів досліду в яких 

вивчали вплив різного вмісту активного мулу на процес 

перетворення ОР забруднень гнойових стоків за аеробних умов у 

періодичному режимі. 

Вивчали ефективність застосування активного мулу для 

очистки гнойових стоків свинарських підприємств за проточного 

режиму. З цією метою проведено чотири серії досліджень яких 

було використано спеціальну розроблену установку з очистки 

гнойових стоків, яка забезпечувала аеробні умови та проточний 

режим біоферментації (рис. 2).  

 

Рис. 2. Принципова схема установки з очищення гнойових 

стоків за аеробних умов (проточний режим). 

Вилучення забруднень із гнойових стоків відбувалось за 

проточного режиму під дією активного мулу в системі аеротенк-

відстійник. 

Установка складалась з біоферментера (1) об’ємом 2 або 

10 л та відстійника (2) об’ємом відповідно 0,4 або 2,0 л. Гнойові 



 40 

стоки подавали в біоферментер дозовано, а проточний режим 

процесу ферментації забезпечував спеціальний пристрій (3). 

Муло-водяну суміш видаляли із біоферментера у відстійник за 

допомогою переливного пристрою (4). Відділення активного 

мулу (тверда фракція) від очищеної рідини (рідка фракція) 

проводили у відстійнику, що дозволяло частину осаду повертати 

назад (рециркуляція) у біоферментер (5). Решту мулу видаляли з 

відстійника (6). Вміст кисню у суміші контролювали за 

допомогою електрохімічного датчика (7) з вторинним 

вимірювальним приладом (8). Температуру суміші в 

біоферментері підтримували на рівні 20°С за допомогою 

термостату (9), подачу повітря здійснювали за допомогою 

компресора (10). Суміш у біоферментері перемішували 

механічною мішалкою (11). Очищену рідку фракцію збирали у 

спеціальний резервуар (скляний бутель) (12). На даній установці 

проведено дві серії дослідів. 

Вивчали ступінь вилучення забруднень (ОР) з гнойових 

стоків без рециркуляції (повне видалення) активного мулу з 

системи. Активний мул додавали до стоків у кількості 0,48 г/л, 

вносили дану суміш у біоферментер, проводили її аерацію, 

запускаючи таким чином процес. Контроль параметрів процесу 

біоферментації здійснювали за ХСК і БСК5, а утворений осад 

(активний мул) видаляли із системи.  

Осад (активний мул) частково повертали у біореактор 

(рециркуляція) та вивчали перебіг процесу біоферментації ОР 

стоків за проточного режиму. Коефіцієнт рециркуляції активного 

мулу у біоферментер за даних умов становив 35 – 100%. При 

цьому підтримували стабільну температуру стоків (20±1°С) та 

концентрацію розчиненого кисню (7 – 8 мг/л). Стан системи і 

перебіг процесу біоферментації вважали оптимальним, коли 

показники ХСК, БСК5, NH4
+
, PO4

-
 очищеної рідини протягом 

двох діб не змінювались. 
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У стоках досліджували фізико-хімічні та гігієнічні 

показники, які характеризують перебіг процесу перетворення ОР 

(забруднень) за різної швидкості їх розбавлення (D = 0,16 – 0,01 

год
-1

), що відповідало часу їх перебування у біоферментері 

протягом 6,25 – 100 годин. Тривалість біоферментації гнойових 

стоків у системі складала 7 – 10 діб. У пробах контролювали рН, 

а також Еh та вміст кисню.  

Вивчали вплив розбавлення гнойових стоків 

свинокомплексу на активність мікроорганізмів активного мулу. З 

цією метою використовували біоферментер з робочим об’ємом 

1,5 л за температури 20±1 °С і вмісту кисню в середовищі 

інкубації 7 – 8 мг/л. Активний мул, одержаний в процесі очистки 

стоків, видаляли з відстійника і у біоферментер не повертали. 

Активність мікроорганізмів активного мулу контролювали 

за їх чисельністю в розрізі фізіологічних груп, які приймали 

участь у перетворенні забруднень гнойових стоків та визначають 

їх санітарно-гігієнічні показники. 

Швидкість розбавлення (D) суміші підтримували в межах D 

= 0,16, 0,08, 0,04, і 0,02 год
-1

 за рахунок зміни швидкості подачі 

стоків у біоферментер. Питома швидкість росту мікроорганізмів 

активного мулу за даних умов дорівнювала D. 

За аналогічних умов вивчали вплив швидкості розбавлення 

стоків (D = 0,08, 0,04, 0,02 год
-1

) та рециркуляції активного мулу 

на питому швидкість росту мікроорганізмів (μ). В процесі 

досліджень відбирали зразки суміші та контролювали в ній 

чисельність мікроорганізмів різних фізіологічних груп. 

Вивчали вплив режиму біоферментації на використання 

кисню та швидкість окислення ОР (забруднень) гнойових стоків 

за проточного режиму. Дослідження проведені на лабораторній 

установці, яка моделювала аеротенк-змішувач І ступеня очистки і 

складалася із ферментера (1), обладнаного пневмомеханічним 

аератором (2), відстійника (3) з системою повернення 
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(рециркуляції) активного мулу (4). Подачу гнойових стоків у 

систему здійснювали дозуючим пристроєм (5) (рис. 3).  

Витрати повітря, яке надходило в систему через 

пневматичний аератор, контролювали ротаметром (6) типу РС-3 і 

РС-3А. Суміш утворених газів і повітря з ферментера виводили у 

спеціальну камеру (7). У дослідах використовували нативні 

гнойові стоки свинокомплексу, які характеризувалися 

наступними показниками забруднення, (мг/л): ХСК - 3570±1630; 

БСК5 - 2260±1310; NH4
+
 - 630±115; Рзаг - 170±25. 

 

Рис. 3. Принципова схема установки очищення гнойових 

стоків (проточний режим). 

 

Процес окислення ОР здійснювали безперервно протягом 7 

– 8 діб, після чого відбирали проби повітряної суміші і гнойових 

стоків на вході і виході з біоферментера. В даній суміші 

визначали вміст вуглекислого газу і кисню. Тривалість 

біоферментації стоків становила 5 – 100 годин. У відібраних 

пробах стоків до та після очистки визначали гігієнічні показники, 

а саме ХСК, БСК5, вміст NH4
+
, NO2

-
. 
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Вивчали санітарно-гігієнічні показники та мікробний склад 

стічних вод свинокомплексу та продуктів їх переробки за різних 

гідродинамічних режимів процесу аеробної біоферментації. 

Для досліджень було використано лабораторну установку, 

яка характеризувалась триступеневістю процесу без проміжного 

видалення осаду (активного мулу) із системи (рис. 4). 

 

Рис. 4. Принципова схема установки трисекційної очистки 

гнойових стоків свинокомплексу за аеробних умов (проточний 

режим). 

 

Гнойові стоки (освітлена після гравітаційного відстоювання 

фракція) із ємності (1) через дозатор (2) надходили в першу (3), а 

потім через переливи – в другу (4) і в третю (5) секції установки, 

де проходило поетапне перетворення ОР (очищення) стоків від 

забруднень. Очищені таким чином стічні води відводили із 

системи через відстійник (6). Утворений в процесі очистки 

гнойових стоків осад (активний мул) перистальтичними насосами 

типу Peripump (7) і (8) частково повертали в третю секцію 
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(рециркулюючий мул), а залишки (надлишковий мул) видаляли із 

системи. 

Для досліджень використовували нативні стоки 

свинокомплексу, які попереднього обробляли шляхом 

гравітаційного освітлення у вертикальних відстійниках. Перед 

використанням гнойові стоки додатково фільтрували через сито з 

отворами діаметром 0,25 мм і чотири шари марлі.  

Процес перетворення (очистки) ОР гнойових стоків 

забезпечували мікроорганізми активного мулу за участю кисню 

повітря, яке надходило в аеротенки через витратоміри (9). 

Розподіл повітря в стоках здійснювали за допомогою барботерів 

(10). 

Аеротенки обладнували датчиками контролю вмісту 

розчиненого кисню (11), які з’єднували з оксиметричною 

чарункою та вимірювальним приладом КСП-4 (12). Загальний 

об’єм кожної секції лабораторної установки становив 4,0 л, а 

робочий – 2,2 л. Об’єм відстійника установки підбирали 

виходячи з часу відстоювання суміші, який складав 3 години з 

урахуванням рециркуляції активного мулу в систему. Витрати 

повітря на аерацію муло-водяної суміші в аеротенку 

контролювали ротаметрами РС-3 і РС- 3А. Вміст кисню у муло-

водяній суміші підтримували на рівні 7 – 8 мг/л, а його рівень 

контролювали електрохімічним способом. 

Процес біоферментації гнойових стоків виводили на 

робочий режим протягом 7 діб шляхом стабілізації температури 

суміші на рівні 20 
0
С, вмісту кисню – 7 – 8 мг/л і рН. Змінювали 

гідродинамічний режим процесу біоферментації гнойових стоків 

шляхом використання триступеневості процесу. Одержані 

показники очистки гнойових стоків на даній установці 

порівнювали з результатами досліджень, одержаними за 

аналогічних умов з використанням одностадійного аеротенка-

змішувача (див. рис. 2).  
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Вивчали санітарно-гігієнічні показники гнойових стоків 

після біоферментації без повернення активного мулу за 

швидкості їх розбавлення при D1 = 0,09 год
-1

 і D2 = 0,07 год
-1

. 

Вивчали ці ж показники гнойових стоків після біоферментації, 

але за 150 %-ої рециркуляції активного мулу в третю ступінь 

біореактора за швидкості розбавлення D1 = 0,09 год
-1

 і D2 = 0,07 

год
-1

. Для порівняння одержаних в першому і другому досліді 

даних було проведено аналогічні дослідження на аеротенку-

змішувачі (див. рис. 1). Культивування гнойових стоків за цих 

умов проводили за швидкості розбавлення D1 = 0,09 год
-1

 і D2 = 

0,07 год
-1

.  

У відібраних пробах гнойових стоків до та після 

біоферментації за різних гідродинамічних режимів і швидкості 

розбавлення без рециркуляції та з рециркуляцією активного мулу 

(осаду) в систему досліджували ступінь вилучення 

(перетворення) ОР (забруднень) та неорганічних компонентів, а 

також фізіологічні групи мікроорганізмів. 

Дослідження було присвячено процесам перетворення ОР 

(забруднень) гнойових стоків та санітарно-гігієнічним 

показникам одержаних продуктів біоферментації за дії 

мікроводоростей. Досліди було проведено з використанням 

спеціальної лабораторної установки для вирощування 

полікультури мікроводоростей (рис. 5). 

Процеси перетворення ОР забруднень гнойових стоків 

свинарських підприємств за участю мікроводоростей 

досліджували в різних режимах аерації та стабілізації рН суміші. 

З цією метою було проведено три серії дослідів в яких 

використовували нативні стоки свинокомплексу різного ступеня 

розбавлення або рідку фракцію одержану після очистки гнойових 

стоків активним мулом. 

Полікультуру мікроводоростей, яку використовували для 

очистки гнойових стоків, отримували шляхом культивування 

аборигенних видів на агаризованому середовищі Пратта з 
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додаванням до нього гнойових стоків. Полікультура 

мікроводоростей включала представників родів Сhlorella, 

Scenedesmus та Ankistrodesmus з домішками Сhlorella vulgаris, за 

якою вели облік приросту біомаси.  

1 – колба, 2 – барботер, 3, 4, 5, 6 – система освітлення, 7 – 

колектор розподілу повітря 

 

Рис. 5 Принципова схема установки очистки гнойових 

стоків мікроводоростями (періодичний режим). 

Мікроводорості до стоків додавали в кількості 6,93±0,6 млн. 

клітин/мл середовища у всіх серіях досліду.  
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В процесі біоферментації стоків підтримували оптимальну 

освітленість біомаси (3000 – 5000 лк) та температуру середовища 

культивування (20°С). 

Перші дві серії дослідів з вивчення процесу очистки 

гнойових стоків за участю мікроводоростей було проведено в 

періодичному режимі. 

Для досліджень використовували нативні стоки 

свинокомплексу з різною концентрацією забруднень, до яких 

додавали культуру мікроводоростей, регулюючи рН шляхом 

внесення карбонатного буфера (рН 9,3) (перший варіант). 

До гнойових стоків додавали мікроводорості та піддавали 

аерації з інтенсивністю 20 л/год.  

До гнойових стоків з мікроводоростями додавали 

карбонатний буфер (рН 9,3) та проводили їх аерацію з 

інтенсивністю 20 л/год. 

Вивчали здатність мікроводоростей забезпечувати 

доочистку рідкої освітленої фракції гнойових стоків. Тому 

замість нативних стоків у дослідженнях використовували 

очищену стічну рідину, одержану після відстоювання 

перероблених в процесі біоферментації гнойових стоків.  

Вивчали вплив аерації на процес використання ОР очищеної 

стічної води мікроводоростями. 

Вивчали вплив стабілізації рН очищеної стічної води на 

здатність мікроводоростей використовувати ОР забруднень. 

Досліджували сумісну дію рН та аерації очищеної стічної 

води на швидкість використання ОР мікроводоростями. 

Досліджували здатність мікроводоростей перетворювати ОР 

гнойових стоків за проточного режиму. Дослід проведено на 

установці, яка складалася з ферментера об’ємом 2,4 л, 

обладнаного системою пневмомеханічної аерації суміші, 

резервуара для гнойових стоків, відстійника та допоміжного 

обладнання для забезпечення проточного режиму при 

розбавленні водою до D = 0,01 год
-1

 (див. рис. 2.4). Кількість 
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мікроводоростей в гнойових стоках становила 14,15±1,2 млн. 

клітин/мл, а інтенсивність їх аерації – 0,3 л/хв. Одержану в 

процесі очистки стоків рідину, подавали до штучної моделі 

біоставка, заселеного Dafnia magna, щільність якої становила 50 – 

70 особин/л. У відібраних зразках стоків досліджували санітарно-

гігієнічні показники. 

Зроблено санітарно-гігієнічну оцінку продуктів 

перетворення забруднень гнойових стоків свинокомплексу за дії 

мікроорганізмів активного мулу і мікроводоростей. Дослідження 

проведено на лабораторній установці, яка включала дві ємкості 

(1) для нативних стоків і очищеної рідини на першій ступені 

очищення, пристрої (2) для забезпечення проточного режиму, 

біоферментер (скляна ємкість об’ємом 3 л), першої (3) та другої 

(8) ступенів очистки стоків, систему подачі біомаси (4) у 

відстійник першої (5) та другої (9) ступені очистки стоків, 

систему подачі стоків у другу ступінь очищення (6), систему 

рециркуляції активного мулу (7, 10), датчики контролю вмісту 

кисню (11), вимірювальний прилад (12), лампи освітлення (13), 

механічні мішалки (14), систему термостатування (15) (рис. 6). 

Нативні гнойові стоки свинокомплексу попередньо 

піддавали гравітаційному освітленню, після чого відбирали 1,5 л 

та вносили в біоферментер. Температуру суміші підтримували на 

рівні 20 – 25°С, інтенсивність аерації – 20 л/год, а освітленість 

середовища інкубації – 4000-5000 лк. Процес очистки гнойових 

стоків запускали шляхом внесення асоціації мікроорганізмів 

симбіотичного мулу в кількості 1,5 г/л, який одержували шляхом 

сумісного культивування мікроводоростей і мікроорганізмів 

(співвідношення 1:12 за сухою речовиною) протягом 10 діб за 

освітленості 5000-6000 лк. Процес очистки освітленої рідини був 

безперервним за проточного режиму (рис. 6). 
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Рис. 6. Принципова схема лабораторної установки очистки 

гнойових стоків мікроорганізмами та мікроводоростями 

(проточний режим). 

 

Зразки гнойових стоків для досліджень відбирали перед та 

після завершення процесу очистки асоціацією мікроорганізмів та 

мікроводоростей. У відібраних зразках гнойових стоків 

визначали санітарно-гігієнічні показники за якими 

характеризували ступінь їх очистки асоціаціями мікроорганізмів.  

Вивчили процеси деструкції ОР рідкого гною свинарських 

та скотарських підприємств, а також посліду курок-несучок при 

біоферментації за анаеробних умов дослідити та санітарно-

гігієнічні показники одержаних продуктів переробки. 

Досліди проведено в умовах з використанням спеціальної 

лабораторної установки, яка включала: біоферментер (1) з 

системою подачі вихідної і видалення збродженої біомаси (2, 3), 

газопровід (4), ємкість для накопичення біогазу (5), ємкість для 

вимірювання об’єму біогазу (6), термостат (7), датчик 

температури та систему терморегуляції (8, 9) (рис. 7). 
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Рис. 7. Принципова схема установки біоферментації 

гнойових стоків та посліду за анаеробних умов. 

 

Розроблена установка дозволяла досліджувати процес 

перетворення ОР гною та розбавленого посліду курей як в 

періодичному, так і в проточному режимах за різної температури. 

В процесі досліджень змінювали вологість вихідної сировини 

(рідкого гною) та вели облік, утвореного в процесі анаеробної 

біоферментації гною, біогазу об’ємним методом. 

На даному етапі досліджень проведено три серії 

експериментів в якості вихідної сировини в яких використано 

нативні відходи, а саме рідкий гній свинарських (перша) та 

скотарських (друга) підприємств і послід курок-несучок (третя 

серія). Рідкий гній перед завантаженням у біоферментер 

пропускали через сито з діаметром отворів 4 мм і розводили 

водою до необхідної концентрації СР та додавали необхідну 

кількість збродженого субстрату (закваски) запускаючи процес 

біоферментації. 

У вихідних і зброджених відходах досліджували вологість, 

вміст сухої та органічної речовини, золи, летких жирних кислот, 

сирого протеїну, жиру та БЕР, а також кількість вуглецю, 

загального азоту та неорганічного фосфору. 

Вивчали динаміку показників збродження ОР рідкого гною 

свинокомплексу за анаеробних умов у періодичному режимі. 

Вивчали вплив температурного режиму середовища (15; 22; 27; 

32 та 52°С) в біореакторі на перетворення ОР рідкого гною за 
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анаеробних умов у проточному режимі за ступеня розбавлення D 

= 0,1 діб
-1

. Показники процесу анаеробного збродження рідкого 

гною за проточного режиму фіксували після його стабілізації і 

виходу на оптимальні параметри після кожної зміни температури.  

Вивчали показники збродження ОР рідкого гною молочної 

ферми за анаеробних умов за різних об’ємів завантаження (0,2; 

01; 0,07; 0,05; 0,04 та 0,033 діб
-1

, або 5; 10; 20; 25; 30 діб) 

біореактора та терміну біоферментації. Одним з варіантів даної 

серії досліджень було вивчення процесу деструкції ОР рідкого 

гною в біоферментері за різного розбавлення біомаси (D = 0,1 і 

0,05 діб
-1

) та її перемішування 2 рази на добу. Тривалість дослідів 

з вивчення процесу біоферментації рідкого гною за анаеробних 

умов у періодичному режимі склала 32 доби. Для досліджень 

відбирали проби вихідної та збродженої сировини. 

Вивчали санітарно-гігієнічні показники посліду курок-

несучок та продукту їх збродження за різних технологічних 

параметрів процесу анаеробної біоферментації в періодичному 

режимі. В процесі біоферментації розбавленого посліду також 

вивчали ступінь розкладу ОР та її складових у динаміці процесу 

та кількість утвореного біогазу. Досліджували також швидкість 

перетворення ОР розбавленого посліду за анаеробних умов, 

різної вологості та тривалості процесу біоферментації. З цією 

метою використовували лабораторну установку (див. рис 7). 

Послід курок-несучок перед внесенням у біоферментер 

розбавляли водою до вологості 88,0; 91 та 94%, а дозу його 

завантаження в перерахунку на суху речовину змінювали в межах 

1,5 – 5,0 кг/м
3
 ферментера на добу за температури 32 °С. 

Параметри процесу біоферментації розбавленого посліду 

досліджували через 15 діб після виходу процесу на оптимальний 

режим. З цією метою визначали кількість утвореного біогазу, 

ступінь деструкції ОР та ряд інших показників. 

Розробляли нові способи переробки продуктів перетворення 

твердого гною і очистки біогазу одержаного при анаеробній 
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біоферментації рідкого гною. В якості об’єкта досліджень 

використовували біогумус, одержаний після компостування 

твердого гною великої рогатої худоби з використанням 

вермикультури. Біогумус подрібнювали кульовим млином 

обладнаним ситовим сепаратором до розміру часток 50 – 

100 мкм. Екстракцію органічних та неорганічних речовин з 

біогумусу здійснювали у другій ступені біоферментера, 

обладнаному механічною мішалкою за умов термостатування. В 

якості екстракційного агента використовували відпрацьовані 

регенераційні розчини ОН-фільтрів теплових електростанцій. 

Вихідну сировину і отримані продукти аналізували на вміст 

гумінових речовин, гумінових кислот і фульвокислот. 

Вивчення хімічного складу біогазу, одержаного за 

анаеробної біоферментації рідкого гною та розробки способів 

його очистки. Досліди проведено в лабораторних умовах на 

спеціальному стенді, основною частиною якого були скляні бутлі 

об’ємом 20 л, з’єднані між собою за допомогою патрубків для 

пропускання води та відбору проб біогазу. Система працювала в 

герметичному режимі шляхом витіснення біогазу з першого 

бутля водою, проходженням його через 10 – 30%-ий розчин 

NaOH і збору очищеного біогазу в другому бутлі. За кількістю 

витісненої з другого бутля води розраховували об’єм одержаного 

очищеного біогазу. Біогаз для досліджень одержували шляхом 

анаеробної біоферментації відходів (гнойових стоків молочного 

комплексу) та зберігали у скляних ємкостях (газгольдерах) 

об’ємом 20 л. Схема досліду передбачала використання розчину 

лугу NaOH в концентраціях 10; 20 і 30% для очистки біогазу, 

який вносили в різні скляні ємкості в об’ємі 4 л, а потім 

пропускали через ці розчини одержаний біогаз з швидкостями 

88,4 (перший), 176,2 (другий) і 304,1 мл/хв. (третій) варіанти 

досліду. 

Тривалість пропускання біогазу через розчини з різною 

концентрацією лугу в усіх випадках становила 25 хв, а 
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температура розчину – 20 °С. Очищений біогаз збирали у 

спеціальні газозбірники та використовували для досліджень 

хімічного складу.  

Дослідження були присвячені вивченню ефективності 

застосування розроблених пристроїв для аерації біомаси та 

біологічно активних добавок «Оксизин» та «Біоалген Г-40» для 

переробки твердих відходів (гною) молочної ферми (табл. 6, 7). 

Таблиця 6 

Хімічний склад біодобавки біоалген-Г-40 

Показник Вміст 

Вологість, % 90,57 

СР, % 9,43 

Сухий залишок, г/л 100,364 

Зола, % 47,5 

Сира клітковина, % 3,15 

Сирий протеїн, % 5,5 

Nзаг., % 0,875 

Сирий жир, % 2,15 

Фосфор, г/кг 1,1 

Кальцій, г/кг 436 

 

Таблиця 7 

Хімічний склад біодобавки оксизин 

Показник Вміст 

Вологість, % 65,8 – 68,5 

СР, % 31,5 – 34,2 

Зола, % в СР 1,72 – 1,87 

Сирий протеїн, % 13,68 – 14,12 

Амінокислоти, % 1,52 – 1,62 

Фосфор, г/кг 0,5 

Титрована кислотність, мл 2,1 

Густина, кг/л 1,030 – 1,031 
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Дослід проведено на спеціальній лабораторній установці, 

яка моделювала процес перетворення ОР твердого гною при 

переробці методом компостування (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Принципова схема устаткування біоферментації 

твердих відходів за аеробних умов. 

Устаткування складалося з пристрою для підігрівання 

повітря (1), наповнювача (2), колонки (поліетиленової труби) (3), 

компостної маси (4), водяного манометра (5), ротаметра (6), 

вакуумнасоса (7), електроплити (8), підставки (9), піддона (10), 

шару соломи (11), термометра (12). 

 

Твердий гній спочатку подрібнювали до часток розміром 

10 мм, після чого заповнювали колонку (поліетиленову трубу), 

розміщенй вертикально. Повітря в біомасу подавали дозовано за 

допомогою вакуум-насоса, а його швидкість розраховували за 

рівнянням витрат. 

Досліджували вплив різної товщини (об’єму) біомаси в 

колонці, яку змінювали в окремих варіантах досліду від 10 до 

25 см на процеси перетворення ОР гною. Швидкість потоку 
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повітря в біомасі змінювали в межах 1,04; 2,54; 3,24 і 4,14 л/хв. 

Ефективність процесу контролювали витратами тиску в системі, 

який визначали за водяними манометрами. Під час досліджень 

також визначали температуру та вологість біомаси. 

Одержані результати щодо втрат повітря в системі 

співставляли з розрахунковим значенням цього показниками за 

різної товщини шару біомаси (10; 15; 20 і 25 см). 

Проведення виробничої перевірки застосування розроблених 

способів переробки відходів підприємств з виробництва 

продукції свинарства, скотарства та птахівництва. 

В умовах дослідного господарства «Артеміда» Вінницької 

області проводили виробничу перевірку розроблених пристроїв 

для обробки твердих відходів та компостування органічних 

відходів та матеріалів. Дослід проведено у період з березня по 

жовтень 2010 року. 

В першому випадку даного досліду для підвищення 

швидкості протікання бродильних процесів у твердому гної 

великої рогатої худоби та зменшення тривалості його дозрівання 

при формуванні із виготовленого компосту бурта застосовували 

спеціально розроблений пристрій для його аерації. Під час 

досліду контролювали витрати повітря, температурний режим 

компосту та термін його дозрівання. 

В другому випадку до компостної біомаси з гною і 

подрібненої соломи додавали оксизин та зволожували її. 

Контроль за перебігом процесу біоферментації компостної 

біомаси здійснювали за температурою суміші та терміном її 

дозрівання.  

В третьому випадку вивчали сумісну дію пристроїв і 

біологічно активних добавок на перебіг процесів перетворення 

ОР компостної біомаси. В усіх випадках розраховували 

економічну ефективність застосування розроблених пристроїв та 

добавок. 
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Вивчали ефективність застосування розроблених 

технологічних прийомів та технічних рішень щодо інтенсифікації 

процесів аеробної біоферментації відходів скотарства на основі 

прискорення реакцій конверсії ОР гною шляхом інокуляції 

біологічно активних субстанцій. Виробничі випробування 

здійснено на базі молочно-товарної ферми ВП НУБіП України 

«Агрономічна дослідна станція» Київської області. 

У процесі виробничої перевірки контролювали швидкість 

дозрівання компосту та хімічний склад одержаного продукту. 

Розраховували економічний ефект від застосування біологічно 

активних добавок. 

Проводили виробничу перевірку застосування розробленого 

пристрою для аерації копмостної біомаси та вплив на процеси 

біоферментації біологічно активної добавки. Виробничі 

випробування проведено на базі тваринницького комплексу з 

виробництва молока та яловичини СТОВ ім. Енгельса Луганської 

області. В досліді контролювали температурний режим, термін 

дозрівання та якість одержаного компосту. 

Вивчали ефективність використання гнойових стоків 

молочного комплексу для роботи біогазової установки. Дослід 

проведено на базі ТОВ «Українська молочна компанія» Київської 

області у період. 

Для визначення хімічного складу кормів, екскрементів 

тварин та відходів тваринницьких підприємств використовували 

сучасні та класичні методи досліджень, що застосовують у 

лабораторіях. 

Відбір середніх проб екскрементів, гнойових стоків, 

продуктів їх переробки проводили згідно вимог [323]. Вміст сухої 

речовини, вологості та золи в екскрементах тварин, гної, 

гнойових стоках та кормах визначали за загальноприйнятими 

методами [65, 70, 282, 297, 335], а також за методиками 

підібраними і уточненими для відходів тваринницьких 

підприємств [130, 131, 193, 305].  



 57 

Вміст твердої фракції у гної досліджували за масовою 

концентрацією домішок. 

У гнойових стоках та продуктах їх біоферментації за 

аеробних умов досліджували загальний вміст домішок (ЗВД) та 

завислих речовин (ЗР) гравіметричним методом та вологість (РД 

118.02.7-88), ХСК (ІСО 6060:1989), БСК5 (ІСО 5815:1989), 

загальний вміст золи, фосфору, загального та амонійного азоту, 

величину рН (ІСО 10523:1994); температуру [130, 131, 247, 305, 

335]. У зв’язку з низькою фільтраційною здатністю гнойових 

стоків вміст ЗР визначали паралельно на двох беззольних 

фільтрах. Об’єм зразків при цьому становив 50-100 мл. 

У зразках гнойових стоків визначали вміст загального азоту 

мокрим озоленням за Кьєльдалем (ІСО 5663:1984) [335], 

амонійного азоту – колориметрично із застосуванням реактиву 

Вінклера-Несслера (ІСО 5664:1984), нітритів – за реакцією з 

реактивом Грісса, нітратів – за Грандвалем і Лемом, а загальний 

фосфор – шляхом озолення в сірчаній кислоті [335]. 

Ефективність процесу біоферментації за анаеробних умов 

контролювали за зміною вологості і зольності вихідної біомаси, 

вміст летких жирних кислот, сирого протеїну, білку, жирів, 

вуглеводів, органічного і неорганічного вуглецю. 

При визначенні вмісту вуглеводів у вихідній і збродженій 

біомасі використовували метод розділення полісахаридів за 

ступенем їх гідролізу кислотами і визначенні редукованого цукру 

за Бертраном [70]. Для визначення загального і органічного 

вуглецю використовували стандартний аналізатор марки АН-

2579 [346]. 

Гранулометричний склад рідких відходів визначали за 

допомогою сит з різним діаметром отворів. У стоках також 

контролювали щільність [247, 323] та в’язкість – за допомогою 

віскозиметра [273]. Зважені речовини та вміст активного мулу в 

стоках визначали ваговим методом [193, 305]. 
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У стоках визначали загальне мікробне число і загальну 

кількість анаеробів активного мулу, колі-титр та титр ентерокока 

[ІСО 8199:1988; ІСО 9998] [7, 335]. Проби стоків до і після 

очистки, а також активного мулу висівали на селективні 

середовища. Для визначення у стоках амоніфікуючих 

мікроорганізмів використовували середовище Олейника, 

целюлозоруйнуючих – Гетчінсона,  анаеробних – Імшенецького, 

уролітичних – Рубенчина, амілолітичних і маслянокислих – 

Рушмана, нітріфікаторів І і ІІ – Виноградського І і ІІ, 

актиноміцетів і міксоміцетів – крохмально-аміачний агар [7, 275, 

335]. 

Чисельність мікроорганізмів у пробах на рідких 

середовищах контролювали за методом Мак-Креді, а на твердих – 

шляхом підрахунку числа колоній вирощених у чашках Петрі [7, 

275]. 

Кількість анаеробів і загальне мікробне число стоків 

розраховували після інкубації проб при температурі 27 
0
С на 

середовищі Вільсон-Блера [7, 275]. 

Титр ентерокока визначали при пасажуванні зразка на 

агаризованому середовищі, яке містило поліміксин і цукро-

дріжджовий агар з додаванням трифенілтетразолійхлориду та 

кристалічного фіолетового. Для виділення кишкової палички 

використовували середовище Ейкмана з ТТХ. 

Із гнойових стоків, стічної води та активного мулу виділяли 

культуру мікроводоростей і робили посіви на середовище Пратта. 

Шляхом багаторазових пересівів на тверді та рідкі поживні 

середовища одержували альгологічно чисті культури 

мікроводоростей, які підраховували в камері Горяєва [66]. 

Наявність антибактеріальних препаратів (сульфаніламідні 

препарати (сульфаніламід, сульфагуанідин, сульфатіазол, 

сульфамеразин, сульфаметазин, сульфаметоксіпіридазин, 

сульфаметоксазол, сульфадиметоксин), антибіотики 

(енрофлоксацин, норфлоксацин, тетрациклін, окситетрациклін, 
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диоксітетрациклін, хлор тетрациклін, ті лозин, пеніцилін та 

амоксицилін, антигельмінтики (альбендазол, фенбендазол та 

левамізол)) у відходах тварин контролювали за допомогою 

рідинного хроматографа TQD ACQYTY з флоуресцентним та 

мас-спекрометричним детекторами фірми Waters, гормональних 

препаратів(болденон, станозолон, тренболон, нандролон та 

метилтестостерон) – за допомогою рідинного хроматографа з 

мас-спектрометричним детектором Alians XE фірми Waters. 

використовуючи принцип ІФА. З цією метою, застосовували 

тест-системи із стандартними зразками і набором реактивів 

фірми «Rendox» (Великобританія). За допомогою даного 

аналізатора визначали групи речовин, в тому числі β-агоністи, 

болденон, станозолон, тренболон, стильбени, кортикостероїди, 

нандролон, зеранолон та рактопамін [1-3]. 

Технологічні параметри процесу біоферментації, а саме 

температуру суміші, вміст розчиненого кисню в біомасі, 

величину рН, окисно-відновний потенціал, а також об’єм та 

швидкість потоку рідини в біоферментері визначали за 

загальноприйнятими методами, використовуючи спеціальні 

датчики та вимірювальні прилади.  

Основними критеріями оцінки ефективності процесів 

біоферментації за аеробних умов були такі показники: амонійний 

та нітритний і нітратний азот, фосфор, інтегральні показники 

забруднень ХСК, БСК5 при одночасному контролі концентрації 

активного мулу. 

За результатами експериментальних досліджень 

розраховували значення таких параметрів процесу 

біоферментації як: глибина (ефективність) вилучення забруднень, 

питома швидкість росту біомаси мікроорганізмів, питома 

швидкість вилучення компонентів забруднень , час перебування 

(термін біоферментації), год. 
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Значення фізіологічних сталих біоценозу активного мулу 

Yn I Ye розраховували з використанням методів регресійного 

аналізу [246, 269]. 

Для аналізу складу газів до і після очистки 

використовували хроматограф ЛХН-72 з двома колонками 

довжиною 2 м і внутрішнім діаметром 4 мм. Першу колонку 

заповнювали полісорбом – 1, відмитим ацетоном, який мав 

розмір частинок 0,25-0,5 мм, а в другу колонку поміщали 

молекулярне сито діаметром отворів 5 Å. Навантаження на 

детектор-катарометр складало – 160 ма. В якості газу-носія в 

експериментах використовували гелій.  

Біогаз, одержаний при анаеробній ферментації відходів, 

розділяли на складові компоненти у першій колонці, що давало 

можливість виділити метан, двоокис вуглецю, кисень і азот. 

Останні два гази виходили одним піком і розділялися на другій 

колонці. Одержані хроматограми використовували для 

визначення вмісту метану та вуглекислого газу. 

Економічну ефективність застосування розроблених 

пристроїв та способів переробки відходів підприємств з 

виробництва продукції тваринництва розраховували виходячи з 

їх потужності, наявного поголів’я тварин, враховуючи кількість 

утворених відходів, затрат на виготовлення пристроїв чи 

закупівлю добавок, а також даних щодо зменшення термінів 

процесу компостування, підвищення ефективності використання 

обладнання, зниження затрат на обробку та використання 

одержаних органічних добрив.  
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РОЗДІЛ 2 

ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ 

ВЛАСТИВОСТІ ВІДХОДІВ СКОТАРСТВА ЗА РІЗНИХ 

ТИПІВ ГОДІВЛІ КОРІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА 

МОЛОКА 

 

Відомо, що спосіб видалення, транспортування, обробки та 

використання відходів виробництва продукції тваринництва 

залежать від хімічного складу, фізичних властивостей та 

наявності різних видів мікроорганізмів у екскрементах. У свою 

чергу ці показники залежать від складу та властивостей кормових 

сумішей, які використовуються у годівлі тварин. Виходячи з 

цього головним завданням даного етапу досліджень було вивчити 

хімічний склад кормових сумішей, які згодовують 

високопродуктивним лактуючим коровам та встановити його 

взаємозв’язок з аналогічними показниками їх екскрементів за 

різних типів годівлі. 

Проведеними експериментами встановлено, що за 

поживністю та хімічним складом корми, які згодовували 

лактуючим коровам за однотипної годівлі, що характерно для 

інтенсивної технології виробництва молока, переважали за 

силосно-концентратного типу годівлі. Це обумовлено різним 

рівнем молочної продуктивності корів (9,0 та 5,2 тис. кг молока 

відповідно) та їх живою масою (табл. 8). 

Не дивлячись на те, що за вологістю та вмістом СР у 

кормових сумішах корів за різних типів годівлі різниці не 

встановлено, за рівнем у СР сирого жиру, протеїну та золи 

кормова суміш лактуючих корів за однотипної годівлі 

переважала відповідні показники за силосно-концентратного 

типу відповідно в 2,2; 1,3 та 1,6 раза. 

Вміст кальцію, а також фосфору у кормовій суміші за 

однотипної годівлі корів корелював із кількістю золи і був вище 

від аналогічних показників у кормах для корів, які утримувались 
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на силосно-концентратному раціоні, відповідно в 1,8 і 1,6 раза. За 

вмістом клітковини кормові суміші для корів за різних типів 

годівлі не відрізнялись між собою. 

Таблиця 8 

Хімічний склад кормових сумішей та екскрементів 

лактуючих корів за різних типів годівлі, М±m, n=3 

Показник 

Тип годівлі 

однотипна силосно-концентратний 

кормова 

суміш 

калові 

маси 

кормова 

суміш 
калові маси 

Вологість, % 51,13±0,99 81,85±0,21 49,07±0,22 79,49±1,36 

Суха 

речовина, % 
48,87±0,99 18,15±0,21 50,93±0,22 20,51±1,36 

Міститься у 

СР, %: 
    

ОР 90,25±0,19 81,53±1,17 94,02±0,34* 70,78±1,72* 

сирої золи 9,75±0,19 18,47±1,17 5,98±0,34* 29,23±1,72* 

сирого 

протеїну 
44,93±0,69 16,13±1,11 35,68±0,83 10,07±0,61* 

сирого жиру 7,85±1,48 4,49±1,21 3,58±1,01* 2,75±0,11* 

сирої 

клітковини 
21,45±1,48 31,4±2,44 24,49±0,21 34,48±1,25 

кальцію, г/кг 

СР 
6,50±0,44 11,93±1,62 2,29±0,02* 1,48±0,08* 

фосфору, г/кг 

СР 
3,92±0,23 4,75±0,89 1,50±0,11* 0,80±0,01* 

* –р≤0,05 порівняно з показниками за однотипної годівлі корів 

 

Встановлено значні відмінності хімічного складу 

екскрементів (калових мас) лактуючих корів за різних типів 

годівлі. Причому значення більшості показників хімічного складу 

калових мас тварин тісно пов’язані із вмістом окремих 
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органічних і неорганічних компонентів у кормових сумішах, які 

їм згодовували. 

Вміст ОР у екскрементах лактуючих корів, які одержували 

високоенергетичну кормову суміш, переважав аналогічні 

показники у тварин, яких утримували на силосно-

концентратному раціоні, в 1,2 раза, сирого протеїну – в 1,6, а 

сирого жиру – в 1,8 раза (див. табл. 8). 

Калові маси лактуючих корів за однотипної годівлі містили 

менше на 10,8% сирої золи, ніж за типового силосно-

концентратного раціону. Найбільш значні відмінності між 

екскрементами лактуючих корів за різних типів годівлі 

зареєстровано за вмістом кальцію і фосфору. 

У екскрементах тварин за цілорічного використання в 

годівлі високоенергетичної кормової суміші з високим вмістом 

концентрованих кормів, макро- та мікроелементів, виявлено у 8,1 

раза вищий рівень кальцію і у 5,9 раза фосфору порівняно з 

аналогічними показниками екскрементів лактуючих корів за 

силосно-концентратного типу годівлі. 

Рівень кальцію і фосфору в екскрементах (калових масах) 

корів за різних типів годівлі тісно корелює із їх вмістом у 

кормових сумішах, які їм згодовували. Однак, не дивлячись на 

значні відмінності хімічного складу екскрементів лактуючих 

корів за різного типу годівлі тварин відповідно технологій 

виробництва молока, їх вологість та вміст сухої речовини 

практично не відрізнялись між собою. Останнє, ймовірно, 

пов’язано із відсутністю відмінностей  у роботі травної системи 

корів і вільним доступом до кормів та води. 

Отже, одержані результати підтверджують висновок про 

залежність хімічного складу та фізичних властивостей 

екскрементів (калових мас) лактуючих корів від структури 

раціону та поживної цінності кормів, вмісту в кормових сумішах 

різного роду кормових добавок. 
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Підтвердженням цього висновку є результати досліджень 

фізичних та реологічних властивостей екскрементів корів та 

гнойових стоків за різних типів годівлі тварин. 

Так, розмір неперетравлених решток корму в екскрементах 

корів за однотипної годівлі у більшості випадків був менше 

0,25 мм, а їх кількість складала біля 41,8% від загального числа 

(табл. 9).  

Таблиця 9 

Фізико-механічні та реологічні властивості екскрементів 

корів за різних типів годівлі та гнойових стоків підприємств з 

виробництва молока, %, М±m, n=3 

Діаметр 

отвору 

решета, 

мм 

Тип годівлі 

однотипна силосно-концентратний 

калові 

маси 

гнойові 

стоки 
калові маси 

гнойові 

стоки 

7,0 7,65±2,72 1,75±0,19* 1,23±0,70** 1,61±0,21 

5,5 8,32±0,73 3,45±0,56* 1,98±0,48** 2,13±0,63 

5,0 3,51±1,54 1,40±0,31 1,44±0,43 1,13±0,28 

4,5 2,79±0,62 2,90±0,25 1,98±0,64 1,67±0,20** 

3,5 3,41±1,20 3,95±0,31 2,84±1,01 2,06±0,4** 

3,0 2,42±0,76 5,40±0,25** 2,92±0,25 3,16±0,27** 

1,0 17,73±4,52 27,8±0,98 12,39±0,89 23,42±1,09* 

0,5 8,15±1,87 12,8±1,28 5,20±1,10 13,68±1,23* 

0,25 4,52±1,24 8,4±0,56* 2,08±0,59 10,01±1,11* 

<0,25 41,80±6,53 32,48±4,14 67,94±3,85* 41,13±2,48* 

Щільність, 

г/см
3
 

1,0545±0,21 1,0051±0,001* 1,0538±0,025 1,0050±0,001* 

В’язкість, 

кг с/м
2
 

0,775±0,022 0,295±0,0002* 0,781±0,01 0,31±0,02* 

* – р≤0,05 порівняно з екскрементами корів; ** –р≤0,05 

порівняно з гнойовими стоками за однотипної годівлі 
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Подібна ж закономірність щодо кількості і розміру 

неперетравлених решток корму встановлена і в екскрементах 

лактуючих корів за силосно-концентратного типу годівлі, який 

заснований на тривалому використанні в годівлі тварин кормових 

сумішей на основі силосу, сінажу та концентрованих кормів. 

Однак, вміст неперетравлених решток корму в екскрементах 

корів розміром часток менше 0,25 мм у другому випадку 

переважав перший варіант досліду на 26,1%. 

В екскрементах корів зареєстровано дещо нижчу кількість 

неперетравлених решток корму з розміром 0,25-1,0 мм. Причому 

їх загальна кількість за однотипної годівлі склала 30,4%, а за 

силосно-концентратного типу тільки – 19,7%.  

Ще менше неперетравлених решток корму знаходилось в 

екскрементах лактуючих корів за різних типів годівлі розміром 

часток від 3,0 до 5,0 мм, кількість яких відповідно становила 12,1 

і 9,2% (див. табл. 9). 

Виявлено, що за однотипної годівлі в екскрементах корів 

знаходилось на 6,4% більше неперетравлених решток кормів з 

розміром часток 7,0 мм і на 6,3% – з розміром 5,5 мм порівняно з 

аналогічними показниками у тварин за силосно-концентратного 

типу. 

Встановлена відмінність у розмірах і кількості 

неперетравлених решток корму у екскрементах лактуючих корів 

за різних типів годівлі корів пов’язана, в першу чергу із 

структурою раціону годівлі тварин, величиною часток корму, 

його поживністю та наявністю стимуляторів травлення, які 

впливають на перетравність компонентів корму. 

В той же час в екскрементах корів різниці за щільністю і 

в’язкістю за різних типів годівлі не виявлено. Наведені показники 

мали значення характерні для екскрементів даного виду і 

фізіологічного стану тварин. 

Порівняльний аналіз кількості та розмірів неперетравлених 

решток корму в гнойових стоках показав їх залежність від 
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реологічних властивостей екскрементів лактуючих корів за 

однотипної годівлі. 

Виявлено, що як і у екскрементах лактуючих корів за 

однотипної годівлі, найбільша кількість неперетравлених решток 

корму в гнойових стоках припадає на залишки з розміром від 0,25 

до 1 мм, які в сумі становлять 79,9% від загальної кількості. 

Значно менше у гнойових стоках знаходиться решток корму, які 

мають розмір від 3,0 до 7,0 мм, їх кількість складає 17,5% від 

загального вмісту. Причому кількість неперетравлених решток 

корму з розміром часток 5,5 мм у гнойових стоках, порівняно з 

екскрементами корів, зменшилась у 2,4 раза, з розміром 7,0 мм – 

у 4,4 раза, а з розміром 3,0 мм – навпаки збільшилась у 2,1 раза і 

0,25 мм – у 1,9 раза. Кількість часток корму іншого розміру в 

гнойових стоках підприємства за однотипної годівлі корів не 

змінювалась порівняно з їх вмістом у екскрементах лактуючих 

корів за силосно-концентраного типу. 

Встановлену закономірність щодо зменшення кількості 

неперетравлених решток корму більшого розміру у гнойових 

стоках, які знаходились певний час у накопичувальних 

резервуарах, слід віднести на рахунок діяльності мікроорганізмів, 

здатних розщеплювати клітковину на простіші сполуки. 

Гнойові стоки із лагуни підприємства з інтенсивною 

технологією виробництва молока за однотипної годівлі корів на 

відміну від калових мас тварин мали дещо нижчу щільність та 

в’язкість. Остання знизилась у стоках у 2,6 раза за рахунок 

розбавлення калових мас водою при їх видаленні з приміщень. 

Гнойові стоки, відібрані з відстійника на підприємстві з 

силосно-концентратним типом годівлі корів, за реологічними 

властивостями також наближались до аналогічних показників їх 

екскрементів. Як і за однотипної годівлі, так і за силосно-

концентратного раціону лактуючі корови утримувались в секціях 

безприв’язно без використання підстилки, а екскременти 

видаляли з приміщень механічним способом поєднаним з 
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гідрозмивом у вигляді гнойових стоків. Екскременти 

об’єднувались з технологічними стоками і перекачувались у 

відстійники (лагуни). 

Показано, що при годівлі корів силосно-концентратними 

сумішами гнойові стоки з відстійника за реологічними 

властивостями відрізнялись від аналогічних показників калових 

мас тварин. Так, щільність і в’язкість гнойових стоків за даного 

способу годівлі тварин були нижчими ніж калових мас корів, що 

пов’язано із значним розбавленням екскрементів водою при їх 

видаленні з приміщень. 

Встановлено, що основну масу гнойових стоків підприємства 

за силосно-концентратного типу годівлі корів складали частинки 

з розміром 1,0 – 0,25 мм і менше (88,2%) і значно менше 

розміром 3,0 – 7,0 мм (11,8%). 

Виявлені особливості гранулометричного складу гнойових 

стоків за різних типів годівлі корів вказують на необхідність їх 

врахування при виборі способу переробки, особливо при 

використанні в якості субстрату для анаеробного зброджування в 

біогазових установках.  

Таким чином, встановлено, що хімічний склад, фізичні та 

реологічні властивості екскрементів лактуючих корів та гнойових 

стоків залежать від структури раціону, розміру часток корму, 

поживності кормів та способів видалення екскрементів з 

приміщень. 

Годівля корів високоенергетичними кормовими сумішами, а 

також різні способи видалення гнойових стоків екскрементів з 

приміщення по-різному впливають на хімічний склад та 

реологічні властивості відходів. Так, хімічний склад калових мас 

високопродуктивних лактуючих корів з середньодобовим надоєм 

молока 40-44 кг за однотипної годівлі високоенергетичними 

кормовими сумішами значною мірою визначається складом 

кормів, які згодовують тваринам, і характеризуються 

підвищеною на 28,1% вологістю та значно нижчим у 2,5 рази 
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вмістом сухої речовини, порівняно з аналогічними показниками 

кормів. 

Подібні за характером зміни наведених показників виявлені 

і у лактуючих корів другої групи з молочною продуктивністю 28-

33 кг молока за добу, у яких вологість екскрементів була вище на 

31,3%, а рівень сухої речовини нижче у 3,0 рази порівняно з їх 

вмістом у кормах (табл. 10). 

У екскрементах корів першої групи із розрахунку на СР 

вміст органічної речовини виявився нижче на 4,9%, сирого 

протеїну – у 2,7 раза, сирого жиру – у 1,5 раза, загального азоту – 

у 2,7 раза, кальцію – у 3,2 раза, але вище – сирої золи в 1,6 раза, 

клітковини – у 1,4 раза та фосфору – у 2,3 раза порівняно з 

кормовою сумішшю. 

Таблиця 10 

Хімічний склад кормової суміші, калових мас корів за 

однотипної годівлі (перша група) та гнойових стоків, %, 

М±m, n=3 

Показник 

Об’єкт досліджень 

кормова 

суміш 
калові маси 

гнойові 

стоки 

Вологість 53,75±1,84 81,87±0,48* 96,15±0,81** 

Суха речовина 46,25±1,84 18,13±0,48* 3,85±0,81** 

Міститься у СР, %: 

органічної речовини 

 

92,38±0,05 

 

87,43±0,75* 

 

77,95±1,84** 

золи 7,62±0,05 12,52±0,74* 22,05±1,84** 

сирого протеїну 42,15±2,55 15,82±1,27* 13,19±1,25 

сирого жиру 11,83±0,23 7,7±0,40* 1,28±0,15** 

сирої клітковини 20,35±0,87 28,90±1,16* 24,50±1,75 

азоту, загального 6,75±0,40 2,53±0,20* 2,11±0,20 

кальцію, г/кг СР 10,17±0,46 3,20±0,37* 3,09±0,27 

фосфору, г/кг СР 4,45±0,02 10,39±0,39* 11,43±0,79 

* – р≤0,05 порівняно з кормовою сумішшю; ** – р≤0,05 

порівняно з каловими масами. 
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У кормовій суміші для лактуючих корів другої групи вміст 

органічної речовини виявився також нижчим на 5,2 %, що 

корелює із зниженням рівня сирого протеїну у 2,9 раза, 

загального азоту – у 3,0 рази, кальцію – у 4,6 раза (див. табл. 11). 

При цьому вміст сирої золи у екскрементах як і у першому 

випадку зріс в 1,7 раза, фосфору – у 2,3 раза, а сирого жиру і 

сирої клітковини не змінювався, порівняно з їх рівнем у кормовій 

суміші. 

Таблиця 11 

Хімічний склад кормової суміші, калових мас корів за 

однотипної годівлі (друга група) та гнойових стоків, %, М±m, 

n=3 

Показник 

Об’єкт досліджень 

кормова 

суміш 
калові маси 

гнойові 

стоки 

Вологість 53,04±0,33 84,32±2,44* 96,20±0,75** 

Суха речовина 46,96±0,32 15,68±2,44* 3,80±0,75** 

Міститься у СР, %: 

органічної речовини 

 

92,19±0,05 

 

86,94±0,34* 

 

78,59±1,74** 

золи 7,80±0,14 13,06±0,34* 21,40±1,74** 

сирого протеїну 42,72±0,73 14,44±1,19* 10,96±0,65** 

сирого жиру 12,56±2,59 7,43±0,75 2,64±0,79** 

сирої клітковини 24,68±4,78 29,9±0,71 24,48±1,15** 

азоту, загального 6,68±0,12 2,31±0,19* 1,75±0,11** 

кальцію, г/кг СР 14,10±6,01 3,08±0,13* 2,97±0,08 

фосфору, г/кг СР 4,43±0,39 10,39±0,39* 10,92±0,41 

* – р≤0,05 порівняно з кормовою сумішшю; ** – р≤0,05 

порівняно з каловими масами. 

 

Особливий інтерес викликали дослідження хімічного складу 

гнойових стоків, які після перекачування у резервуар-

накопичувач використовуються для роботи біогазової установки. 
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Встановлено, що вологість гнойових стоків порівняно з 

екскрементами корів першої групи підвищилась на 14,3%, а вміст 

сухої речовини знизився у 4,7 раза. Розбавлення екскрементів 

сечею та особливо водою знижувало вміст органічної речовини 

на 9,5%, сирого жиру – у 6,0 разів, підвищило рівень сирої золи – 

у 1,8 раза та не вплинуло на вміст сирого протеїну, сирої 

клітковини, загального азоту, кальцію та фосфору у стоках. 

У гнойових стоках, відібраних з КНС, порівняно з 

екскрементами тварин другої групи, також зареєстровано 

зниження вмісту органічної речовини на 8,3 %, сирого протеїну в 

1,3 раза, сирого жиру – в 2,8 раза, сирої клітковини – в 1,2 раза, 

загального азоту – в 1,3 раза на тлі підвищення рівня сирої золи в 

1,6 раза за сталих значень кальцію та фосфору (див. табл. 11). 

Однак, не дивлячись на значні відмінності хімічного складу 

екскрементів корів та гнойових стоків дані показники не залежать 

від величини надою лактуючих корів. 

Отже, проведеними дослідженнями встановлено, що гноєві 

стоки підприємств, які практикують використання однотипної 

годівлі лактуючих корів високоенергетичними кормовими 

сумішами та інтенсивну технологію виробництва молока, 

характеризуються високим рівнем органічної речовини та 

неорганічних компонентів, а саме клітковини, протеїну, жиру, 

кальцію та фосфору, що важливо з точки зору їх використання в 

якості джерела енергії, вуглецю та азоту при переробці за 

допомогою мікроорганізмів. Причому, як показано подальшими 

дослідженнями, розмір та фракційний склад органічних 

компонентів гнойових стоків і, перш за все, різних видів 

волокнистих структур кормів змінюється за даних умов у значних 

межах.  

Встановлено, що кількість і розмір неперетравлених 

залишків корму у калових масах високопродуктивних лактуючих 

корів змінюється від 7,0 до 0,25 мм і менше, а переважну їх 

кількість становлять частки з розміром менше 1,0 мм (табл. 12).  



 71 

Слід також зазначити, що рештки корму в екскрементах 

корів з розміром від 7,0 до 5,5 мм складають 14,2%, розміром від 

5,0 до 3,0 мм – 10,7%, від 1,0 до 0,25 мм – 32,6% і менше 0,25 мм 

– 42,4% від загальної кількості. Аналіз аналогічних даних, 

одержаних при дослідженні гнойових стоків показав, що 

неперетравлених решток корму в них з розміром часток від 7,0 до 

5,5 мм було  6,4%, від 5,0 до 3,0 мм – 15,1%, від 1,0 до 0,25 мм – 

51,8 і менше 0,25 мм – 26,8%.  

Таблиця 12 

Гранулометричний склад та реологічні показники 

калових мас корів за однотипної годівлі і гнойових стоків, % 

неперетравлених решток корму, М ±m, n=3 

Діаметр отвору решета, мм 
Об’єкт дослідження 

калові маси гнойові стоки 

7,0 4,47±1,10 2,40±0,12* 

5,5 9,72±1,10 3,98±0,18* 

5,0 3,18±0,39 1,87±0,23 

4,5 2,08±0,47 2,11±0,13 

3,5 3,50±0,54 5,9±0,31* 

3,0 1,98±0,28 5,2±0,48* 

1,0 23,74±6,03 26,8±0,59 

0,5 5,19±2,28 13,22±4,06* 

0,25 3,68±0,11 11,74±0,69* 

<0,25 42,42±6,34 26,78±2,78* 

Щільність, г/см
3 

1,0766±0,02 1,0051±0,001* 

В’язкість, кг с/м
2 

0,799±0,004 0,0295±0,0002* 

* – р≤0,05 порівняно з екскрементами тварин 

 

Встановлені відмінності фракційного складу 

неперетравлених решток корму екскрементів лактуючих корів та 

гнойових стоків пов’язані, ймовірно, з розбавленням гною водою 

та з дією на нього мікроорганізмів під час зберігання у 
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накопичувачах. Одержані дані узгоджуються із зниженням 

щільності та в’язкості гнойових стоків (табл. 12). 

Так, щільність гнойових стоків порівняно з екскрементами 

корів знизилась на 0,07 
г
/см

3
, а їх в’язкість упала у 27 разів. 

Одержані результати підтверджено дослідженнями 

гранулометричного складу гнойових стоків підприємств з 

виробництва молока, у яких також зареєстровано значну 

кількість частинок з розмірами менше 0,5 мм. Крім того у 

гнойових стоках таких підприємств після видалення з корівника 

спостерігається високий вміст піску та залишків корму. 

Таблиця 13 

Гранулометричний склад гнойових стоків корівника 

Діаметр отвору 

решета, мм 

Концентрація суспендованих речовин 33,5 

г/л 

суспендовані 

речовини, г 

вміст часток, % 

10,0 1,79 5,3 

7,0 2,1 6,3 

5,5 4,15 12,4 

5,0 0,91 2,7 

4,5 0,7 2,1 

3,5 0,59 1,8 

3,0 0,52 1,6 

1,0 3,06 9,1 

0,5 1,02 3,0 

< 0,5 18,66 55,7 

 

За однотипної годівлі корів високоенергетичними 

кормовими сумішами у гнойових стоках розмір часток менше 

1 мм складає 68 %, а розмір часток, що залишились на ситі з 

діаметром отворів 10 мм, становить 5,3 %. Одержані дані свідчать 

про недоцільність застосування механічних методів розділення 
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гнойових стоків. При цьому перевагу слід віддати біологічним 

способам їх очистки, у тому числі і використання біогазової 

установки. 

 

Таблиця 14  

Вміст ветеринарних препаратів в калових масах лактуючих 

корів та гнойових стоках, мкг/ кг СР, М ±m, n=6 

Речовина 
Об’єкт дослідження 

калові маси гнойові стоки 

Сульфаніламідні препарати 

Сульфамеразин  9,53±0,12 8,99±0,11 

Сульфаметазин  27,36±0,19 26,48±0,20 

Сульфаметоксипіридазин  17,84±0,48 16,31±0,17 

Сульфаніламід  433,00±44,02 255,00±37,54* 

Сульфагуанідин 18,3±1,81 10,65±1,01* 

Мапентерол  - 7,35±0,57 

Антигельмінтики 

Альбендазол  14,24±0,34 14,16±0,19 

Фенбендазол  - 33,36±0,44 

Антибіотики 

Пеніцилін  7,77±1,22 7,44±0,52 

Тетрациклін  130,69±8,36 360,02±35,13* 

Оксітетрациклін  52,52±16,10 39,24±1,56 

Екрофлоксацин  101,10±1,69 98,52±1,26 

Норфлоксацин  110,29±5,42 109,29±2,30 

Амоксицилін  7,93±0,44 7,31±0,22 

Гормони 

Нортестостерон  - 10,79±1,82 

Тренболон  - 6,37 ±1,26 

* – р≤0,05 порівняно з екскрементами 
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У зв’язку з цим особливий інтерес щодо подальшого 

використання гнойових стоків як джерела органічних речовин в 

біогазових установках представляють дослідження з вивчення 

вмісту продуктів метаболізму, залишків лікарських засобів та 

профілактичних препаратів, різного роду кормових добавок. 

Слід зазначити, що в екскрементах (калових масах) 

лактуючих корів міститься значна кількість різного роду сполук, 

здатних впливати на активність різних популяцій 

мікроорганізмів, які зброджують ОР відходів в біогазових 

установках.  

Встановлено, що калові маси лактуючих корів, містять 

незначну кількість антибіотиків, у тому числі тетрациклін, 

оксітетрациклін, амоксицилін, пеніцилін, а також ряд 

сульфаніламідних препаратів: сульфамеразин, сульфаметазин, 

сульфаметоксипіридазин, сульфаніламід і сульфагуанідин (див. 

табл. 14). 

Крім того, в екскрементах корів виявлені ангельмінтики – 

альбендазол і фенбендазол, але відсутні гормони та продукти їх 

метаболізму. Загальна ж кількість сульфаніламідних препаратів в 

екскрементах корів становить близько 0,50мг на кг сухої 

речовини, антибіотиків – 0,41 мг і ангельмінтиків – 0,014 мг на 

1 кг сухої речовини.  

Враховуючи ці дані, можна було сподіватись, що і в 

гнойових стоках, основу яких становлять екскременти корів, 

також будуть присутні вищевказані лікувальні та профілактичні 

засоби. Так, у гнойових стоках виявлено ряд сульфаніламідних 

препаратів, загальний вміст яких становить 0,3 мг на кг сухої 

речовини, антибіотики – 0,62 мг, ангельмінтики – 0,047 мг/кг 

сухої речовини, а також такі гормони, як нортестостерон та 

тренболон. Останній факт пов'язаний із їх надходженням у 

гнойові стоки з екскрементами тварин. 

Слід зазначити, що у гнойових стоках, порівняно з 

екскрементами корів, нижче в 1,9 раза вміст сульфаніламіду, в 1,7 



 75 

– рівень сульфагуанідину, але вище в 2,8 раза концентрація 

тетрацикліну. 

Вказані зміни у вмісті вище вказаних лікувальних та 

профілактичних засобів у гнойових стоках, ймовірно, відбулись 

за рахунок їх розбавлення водою при надходженні у резервуари-

накопичувачі, а також пов’язані із дією таких фізичних факторів, 

як температура, сонячна радіація, вплив зоо- та фітопланктону на 

процеси їх перетворення. 

При вирішенні проблеми переробки гнойових стоків і в 

першу чергу їх санітарної оцінки значної уваги надають 

вивченню ряду мікробіологічних показників. Показано, що у 

гнойових стоках високопродуктивних лактуючих корів загальне 

мікробне число становило 9х10
6
-13х10

7
 клітин/мл, титр 

ентерококу – 10
-3

, а колі-титр – 10
-6

, що вказує на їх значне 

обсіменіння різними групами мікроорганізмів. 

Таким чином, гнойові стоки тваринницьких підприємств 

являють собою середовище з високим вмістом органічних і 

неорганічних речовин, що створює умови для розмноження 

широкого спектру мікроорганізмів, а отже становить значну 

санітарну небезпеку їх поширення в навколишньому середовищі. 

Це передбачає розробку та впровадження сучасних біотехнологій 

переробки гнойових стоків з метою зниження контамінації 

мікроорганізмами навколишнього середовища. 

Отже, проведеними дослідженнями встановлено, що 

екскременти високопродуктивних лактуючих корів за однотипної 

годівлі високоенергетичними кормовими сумішами, а також 

гнойові стоки у накопичувачах містять значну кількість 

неперетравлених решток корму з досить високим вмістом сухої 

речовини, органічних та неорганічних компонентів, рівень яких 

не залежить від величини удою, що дозволяє їх використовувати 

в якості субстрату в біогазових установках. Наявність в гнойових 

стоках хоч в незначній кількості профілактичних та лікувальних 
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препаратів потребує постійного контролю за їх вмістом при 

переробці та використанні як органічних добрив. 

Важливим з точки зору перспективи використання рідких 

стоків підприємств з виробництва молока було вивчення 

хімічного складу та фізико-хімічних властивостей екскрементів і 

в першу чергу калових мас корів. Вони значною мірою залежать 

від кількості та поживної цінності кормів, які згодовують 

тваринам, і меншою мірою визначаються їх молочною 

продуктивністю, віком, тобто лактацією. Крім того, це важливо з 

точки зору виявлення впливу тривалого високоенергетичного 

живлення високопродуктивних корів на стан травної системи за 

інтенсивної технології експлуатації тварин. Встановлено, що за 

вмістом сухої речовини, органічних та неорганічних компонентів 

кормова суміш задовольняла потребу лактуючих корів у 

поживних та біологічно активних речовинах і впливала на 

хімічний склад їх екскрементів. При цьому слід зазначити, що за 

поживністю і енергетичною цінністю кормова суміш дійних корів 

3 лактації дещо переважала за вмістом сухої речовини і 

клітковини кормову суміш корів 2 лактації (табл. 15).  

Вміст сирої клітковини в кормовій суміші корів 3 лактації 

був на 6,7% нижчим, тоді як кількість сирого протеїну, сирого 

жиру, золи, загального азоту, кальцію та фосфору порівняно з 

подібними показниками у тварин другої лактації не змінювались. 

Виявлено, що в калових масах корів різних лактацій 

містилась різна кількість органічних та неорганічних сполук. Так, 

вміст СР в екскрементах корів другої лактації порівняно з 

аналогічними показниками у кормовій суміші знизився на 30,7%, 

органічної речовини – на 8,7%, сирого протеїну – на 29,1%, 

сирого жиру – на 3,4%, азоту загального – на 4,7%, а золи, сирої 

клітковини і кальцію зріс відповідно на 8,7; 9,9 і 5,4%. Подібні за 

характером відмінності між хімічним складом кормів і 

екскрементів встановлені і у корів третьої лактації. Показано, що 

вміст сухої речовини в калових масах корів даної групи 



 77 

порівняно з кормовою сумішшю знизився на 41,6%, органічної – 

на 10,0%, сирого протеїну – на 26,4%, сирого жиру – на 6%, сирої 

золи зріс на 10%, а сирої клітковини не змінився.  

Таблиця 15 

Хімічний склад кормової суміші та калових мас корів різних 

лактацій, % M±m, n=3-5 

Показник 

Лактація 

друга третя 

кормова 

суміш 

калові 

маси 

кормова 

суміш 
калові маси 

Вологість  51,13±0,99 81,85±0,21 56,75±1,15* 82,31±0,59 

Суха 

речовина 

(СР) 

48,87±0,90 18,15±0,20 43,25±1,15* 17,69±0,59 

Міститься у 

СР: 
    

органічної 

речовини 
90,25±0,19 81,53±1,17 90,20±0,87 80,22±0,64 

золи 9,75±0,20 18,48±1,18 9,80±0,87 19,79±0,64 

сирого 

протеїну 
44,93±0,69 15,81±0,93 42,81±1,19 16,43±1,11 

сирого жиру 7,85±1,48 4,49±1,21 9,84±0,20 3,80±0,45 

сирої 

клітковини 
21,45±1,47 31,4±2,44 28,15±0,94* 29,48±2,34 

азоту 

загального 
7,19±0,11 2,53±0,15 6,85±0,19 2,58±0,18 

кальцію, г/кг 

СР 
6,50±0,44 11,93±1,62 7,82±0,41 18,59±1,35** 

фосфору, г/кг 

СР 
3,92±0,23 4,75±0,89 4,65±0,19 7,37±0,85** 

* – р≤0,05 порівняно з кормовою сумішшю корів 2 лактації; ** – 

р≤0,05 порівняно з екскрементами корів 2 лактації. 
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Підвищення рівня сирої золи в екскрементах корів відбулося 

головним чином за рахунок збільшення вмісту кальцію на 10,7% 

та фосфору – на 2,7% не дивлячись на зростання вологості 

калових мас на 25,6% порівняно з кормовою сумішшю (див. табл. 

15). 

В екскрементах корів різних лактацій виявлено досить 

високий рівень загального азоту, який корелює із вмістом сирого 

протеїну і обумовлений значною кількістю концентрованих 

кормів (13,0 – 13,5 кг) в кормовій суміші. 

Таблиця 16 

Гранулометричний склад та реологічні властивості калових 

мас корів різних лактацій, M±m, n=3-5 

Діаметр отвору 

решета, мм 

Кількість неперетравлених решток корму, % 

лактація 

друга  третя  

7,0 9,50±0,25 5,00±1,25* 

5,5 10,50±1,87 15,00±0,01 

5,0 2,75±1,19 2,50±1,88 

4,5 1,80±0,25 2,50±0,63 

3,5 2,90±0,13 2,85±0,18 

3,0 1,25±0,06 2,00±0,01* 

1,0 13,50±1,88 12,70±0,38 

0,5 4,25±0,31 6,00±1,25 

0,25 2,50±0,63 2,75±0,312 

<0,25 51,05±0,94 51,00±1,25 

Щільність г/см
3
 1,075±0,02 1,044±0,02 

В’язкість, кг·с/м
2
 0,799±0,002 0,796±0,005 

* – р≤0,05 порівняно з другою лактацією 

 

Слід також зазначити, що в калових масах 

високопродуктивних лактуючих корів, порівняно з тваринами із 

нижчою молочною продуктивністю, спостерігається високий 
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вміст сирого протеїну, який корелює із його рівнем в кормовій 

суміші, де його кількість становила 3,73 кг, в тому числі 

доступного – 3,11 кг та нерозчинного – 24,8% від загальної 

кількості. 

Отже, хімічний склад та властивості калових мас 

високопродуктивних лактуючих корів значною мірою залежать 

від кількості, складу та поживності кормової суміші, і практично 

не залежать від їх віку. Виходячи з даного висновку, можна 

передбачити, що відходи підприємств з інтенсивними 

технологіями виробництва молока, основу яких складають 

екскременти лактуючих корів, можуть бути основою для 

виробництва органічних добрив, а також використовуватись як 

сировина для біогазових установок. 

Відомо, що ефективність роботи цих систем значною мірою 

залежить від фізико-хімічних та реологічних властивостей 

сировини, які, крім хімічного складу, екскрементів, визначаються 

розміром та кількістю неперетравлених решток корму.  

Встановлено, що основну кількість в калових масах 

лактуючих корів за однотипної годівлі високоенергетичними 

кормовими сумішами становлять рештки корму з діаметром 

менше 1,0 мм і особливо нижче 0,25 мм (див. табл. 16).  

Так, загальна кількість неперетравлених решток корму в 

калових масах корів другої лактації з розміром 7,0 – 5,0 мм 

становила 22,5%, з діаметром 4,5–3,0 мм – 6,2%, 1,0–0,25 мм – 

20,2% і менше 0,25 мм – 51,0%. В калових масах корів третьої 

лактації неперетравлені рештки корму з розміром 7,0 – 5,0 мм 

становила 22,5%, з діаметром 4,5 – 3,0 мм – 6,8%, 1,0–0,25 мм – 

21,4% і менше 0,25 мм – 51,0%. Слід зазначити, що як у першому, 

так і в другому випадку калові маси високопродуктивних 

лактуючих корів при згодовуванні їм високоенергетичної 

кормової суміші містили значну кількість решток 

концентрованих кормів та часток важкогідролізованих фракцій 

клітковини. 
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Встановлено, що щільність калових мас, відібраних у 

високопродуктивних дійних корів другої та третьої лактацій, 

змінювалась в межах величин, характерних для даного виду 

тварин і відповідала параметрам сировини, яка здатна 

зброджуватись мікроорганізмами. Не встановлено також різниці 

між різними технологічними групами високопродуктивних 

лактуючих корів і за в’язкістю калових мас (див. табл. 16). Вона 

корелювала з вологістю, вмістом сухої речовини та кількістю 

неперетравлених решток корму в калових масах тварин.  

Таким чином, дослідженнями встановлено, що хімічний 

склад калових мас високопродуктивних лактуючих корів 

значною мірою визначається видовим складом та поживністю 

кормів, які згодовують тваринам, та не залежить від їх віку та 

продуктивності. Утримання лактуючих корів на раціонах з 

високим вмістом енергії та поживних і біологічно активних 

речовин призводить до підвищення вмісту сирих золи, протеїну, 

жиру та клітковини в калових масах та гнойових стоках. 
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РОЗДІЛ 3 

ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ВЛАСТИВОСТІ ВІДХОДІВ 

СВИНАРСТВА ЗА РІЗНИХ ТИПІВ ГОДІВЛІ СВИНЕЙ ТА 

ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ.  

 

Проведеними дослідженнями з вивчення хімічного складу 

гною та гнойових стоків підприємств з виробництва свинини з 

концентратним типом годівлі свиноматок, відлучених поросят та 

свиней на відгодівлі, значних відмінностей у вмісті сухої 

речовини, сирих протеїну, жиру, та золи не виявлено (табл. 17).  

Таблиця 17 

Хімічний склад рідкого гною та гнойових стоків за 

концентратного типу годівлі свиней, %, М ± m, n = 3 

Показник  

Група 

матки 

(підсисні) 

відлучені 

поросята  

свині на 

відгодівлі 

змішані 

стоки 

Вологість 94,3 ± 2,38 95,3 ± 1,37 93,83 ± 1,54 94,5 ± 0,51 

Суха 

речовина 
5,7±2,40 4,7 ± 1,40 6,20 ± 1,50 5,5 ± 0,50 

Сирий 

протеїн 
18,42±2,31 19,76 ± 3,24 21,63 ± 2,05 16,43 ± 1,26 

Сира 

клітковина 
18,80±4,54 12,63 ± 2,18 22,63 ± 4,61 22,63 ± 3,51 

Сирий жир 3,63 ± 0,44 3,67 ± 1,06 4,30 ± 0,85 3,53 ± 0,20 

БЕР 37,95±4,81 40,34 ± 3,15 31,91 ± 4,95 35,61 ± 3,76 

Сира зола 21,20±3,00 23,60 ± 2,52 19,53 ± 2,73 21,80 ± 2,58 

 

Лише за вмістом сирої клітковини гній одержаний від 

відлучених поросят відрізнявся від подібних показників гною, 

одержаного від свиноматок та свиней на відгодівлі.  

Змішані гнойові стоки за концентратного типу годівлі свиней 

за вологістю, рівнем сухої речовини, сирого протеїну, жиру, 
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клітковини та золи, а також щільністю були подібні до стоків з 

приміщень для утримання маток та свиней на відгодівлі. 

Щільність рідкого гною, одержаного при утриманні маток за 

концентратного типу годівлі, практично не відрізнялось від 

подібних показників у свиней на відгодівлі, відлучених поросят 

та змішаних гнойових стоків. У той же час в’язкість рідкого 

гною, одержаного від підсисних маток, була нижчою ніж у 

свиней на відгодівлі, що пов’язано з розбавленням калових мас 

сечею та водою при їх видаленні з приміщень (табл. 19). 

Рідкий гній, одержаний при утриманні підсисних маток та 

свиней на відгодівлі за комбінованого типу годівлі, не відрізнявся 

за вологістю, а також вмістом сухої речовини, сирого протеїну, 

клітковини, жиру та золи (табл. 18).  

Таблиця 18 

Хімічний склад рідкого гною свиней за комбінованого 

типу годівлі, %, М ± m, n = 3 

Показник 
Група 

матки (підсисні) свині на відгодівлі 

Вологість 90,10 ± 1,25 93,10 ± 1,18 

Суха речовина 9,90 ± 1,25 6,90 ± 1,18 

Сирий протеїн 10,03 ± 0,98 11,22 ± 1,22 

Сира клітковина 25,10 ± 3,84 26,10 ± 4,11 

Сирий жир 2,60 ± 0,48 1,80 ± 0,52 

БЕР 55,85 ± 0,48 41,72 ± 2,48 

Сира зола 16,42 ± 1,48 17,16 ± 1,94 

 

Щільність та в’язкість гнойових стоків, отриманих з 

приміщень для утримання підсисних маток за комбінованого 

типу годівлі, були дещо нижчими за подібні показники у свиней 

на відгодівлі. 

В той же час встановлені суттєві відмінності за хімічним 

складом гнойових стоків різних груп свиней за концентратного та 
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комбінованого типів годівлі тварин, не дивлячись на аналогічні 

способи гноєвидалення. 

Так, гнойові стоки з приміщення для утримання підсисних 

маток за концентратного типу годівлі, містили менше в 1,7 раза 

сухої речовини ніж за комбінованого типу, не дивлячись на те, 

що їх вологість в обох випадках практично не відрізнялась (див. 

табл. 16, 17). В той же час гнойові стоки приміщення для маток за 

концентратного типу годівлі містили на 83,6 % більше сирого 

протеїну, а вміст сирої клітковини, жиру та золи практично не 

відрізнявся від подібних показників у стоках приміщення для 

тварин за комбінованого типу годівлі. Гнойові стоки свинарника 

за комбінованого типу годівлі підсисних маток мали дещо вищу 

щільність та в’язкість ніж за концентатного типу годівлі. Подібні 

за характером відмінності встановлені і при порівнянні хімічного 

складу гнойових стоків приміщень для свиней на відгодівлі за 

концентратного і комбінованого типів годівлі. 

Так, гнойові стоки приміщень для свиней на відгодівлі при 

концентратному і комбінованому типах годівлі не відрізнялись за 

вмістом сухої речовини та вологості, рівнем сирої клітковини та 

золи. Однак за комбінованого типу годівлі гнойові стоки 

приміщень для цієї групи свиней, порівняно з годівлею 

концентрованими кормами, містили на 48,1 % менше сирого 

протеїну та на 58,2% сирого жиру. Останнє можна пояснити 

відмінностями у вмісті цих сполук у кормах, які згодовували 

тваринам. 

Щільність гнойових стоків приміщень для утримання свиней 

на відгодівлі за різних типів годівлі практично не відрізнялась, а 

в’язкість мала суттєві відмінності, що підтверджено 

дослідженнями з вивченні їх хімічного складу (табл. 19, 20).   

Особливе значення для обробки гнойових стоків відводять 

не тільки фізико-хімічним властивостям, але і їх 

гранулометричному складу та мікробному забрудненню. Як 

встановлено дослідженнями гнойові стоки приміщень для 
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відлучених поросят за концентратного типу годівлі містили 

більше крупніших неперетравлених решток корму порівняно із 

відходами приміщень для підсисних маток. 

Таблиця 19 

Гранулометричний склад та реологічні властивості 

рідкого гною та гнойових стоків за концентратного типу 

годівлі свиней, %, М ± m, n = 3 

Діаметр 

отвору 

сита, мм 

Група  

матки 

(підсисні) 

відлучені 

поросята  

свині на 

відгодівлі 

змішані 

стоки 

5,0 1,2 ± 0,10 5,5 ± 1,21* 5,30 ± 1,43* 4,8 ± 1,05* 

4,5 0,5 ± 0,01 1,7 ± 0,51 3,1 ± 0,5* 1,8 ± 0,18 

3,5 3,20 ± 0,18 9,7 ± 1,89* 8,45 ± 2,81 8,1± 2,41 

3,0 12,6 ± 0,98 11,1 ± 1,21 13,80 ± 2,20 12,7 ± 3,41 

1,0 16,30 ± 3,08 9,8 ± 2,49 15,5 ± 4,10 14,96 ± 4,89 

0,5 24,6 ± 2,00 13,6 ± 2,60* 21,1 ± 6,70 19,9 ± 4,89 

0,25 20,6 ± 3,00 20,0 ± 2,30 22,1± 4,3 19,7 ± 1,29 

< 0,25 21,0±2,90 28,6 ± 4,50 10,57±1,03* 18,1 ±1,23 

Щільність, 

г/л 
1,04 ± 0,002 1,02 ± 0,001 1,04 ± 0,002 1,04 ± 0,002 

В’язкість, 

Па·С 
0,03 - 0,17* 0,02 

* – р ≤ 0,05 порівняно з даними у підсисних маток 

 

Так, у стоках приміщень для відлучених поросят 

встановлено збільшення в 4,6 раза кількості часток корму з 

діаметром 5 мм і в 3 рази з діаметром 3,5 мм, тоді як решток з 

діаметром 0,5 мм виявилось в 1,8 раза менше ніж у стоках 

приміщень для підсисних маток. Загальна кількість твердих 

часток інших розмірів у гнойових стоках приміщень для 

відлучених поросят не відрізнялась від подібних показників у 

відходах приміщень для підсисних маток. 
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Подібні за характером зміни щодо кількості твердих часток 

гнойових стоків виявлено у відходах свиней на відгодівлі (див 

табл. 19). 

Встановлено підвищення кількості решток корму у гнойових 

стоках свиней на відгодівлі з розміром 5,0 і 4,5 мм порівняно з їх 

вмістом у відходах, одержаних при утриманні підсисних 

свиноматок відповідно у 4,4 і 6,2 раза. В той же час часток з 

розміром менше 0,25 мм в гнойових стоках приміщень для даної 

групи тварин виявилось в 2,0 рази менше ніж від приміщень для 

підсисних маток і в 2,8 рази – ніж для відлучених поросят. 

Кількість часток з іншими розмірами у гнойових стоках 

приміщень для свиней на відгодівлі та відлучених поросят не 

відрізнялась. 

Аналіз гранулометричного складу змішаних гнойових стоків 

приміщень для свиней за концентратного типу годівлі показав, 

що вони містили більше крупних часток ніж дрібних і в 

основному відтворювали подібні показники стоків приміщень 

для відлучених поросят та свиней на відгодівлі. Встановлено, що 

у гнойових стоках приміщень для свиней на відгодівлі за 

комбінованого типу годівлі було більше часток із діаметром 3,0 

мм ніж більших чи дрібніших порівняно з подібними 

результатами у підсисних маток (табл. 20). За іншими 

показниками гранулометричного складу гнойових стоків у тварин 

вищевказаних груп різниці не встановлено. 

Однак дослідженнями встановлені значні відмінності 

гранулометричного складу гнойових стоків приміщень для 

утримання різних груп свиней за концентратного і комбінованого 

типів годівлі. 

У стоках приміщень для підсисних маток за комбінованого 

типу годівлі порівняно з подібними результатами за 

концентратного типу, виявлено більше у 9,8 раза часток з 

діаметром 5 мм, у 56,3 раза – з діаметром 4,5 мм, у 2,2 раза – з 
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діаметром 3,5 мм, але менше часток з розміром 0,25 мм у 3,3 раза 

і менших за 0,25 мм – у 5,1 раза. 

Таблиця 20 

Гранулометричний склад та реологічні властивості 

рідкого гною за комбінованого типу годівлі свиней, %, М ± m, 

n = 3 

Діаметр отвору сита, 

мм 

Група 

матки (підсисні) свині на відгодівлі 

5,0 11,8 ± 1,63** 9,8 ± 1,81 

4,5 28,16 ± 2,51** 23,5 ± 2,16** 

3,5 7,02 ± 0,64** 8,8 ± 0,53 

3,0 9,42 ± 1,06 16,8 ± 1,15* 

1,0 12,6 ± 0,75 10,0 ± 0,35 

0,5 20,6 ± 0,81 18,7 ± 1,01 

0,25 6,3 ± 0,94** 7,7 ± 0,73** 

< 0,25 4,1 ± 1,00** 4,7 ±0,61** 

Щільність, г/л 1,045 ± 0,002 1,038 ± 0,004** 

В’язкість, Па·С 0,39 0,21 

* – р≤0,05 порівняно з даними у підсисних свиноматок; ** – 

р≤0,05 порівняно з даними у свиней за концентратного типу 

годівлі 

 

Що ж стосується часток із розміром 3,0; 1,0 і 0,5 мм, то їх 

кількість у стоках приміщень для підсисних маток за різних типів 

годівлі не відрізнялась. 

Значні відмінності встановлено у розмірах часток гнойових 

стоків, одержаних з приміщень для свиней на відгодівлі за 

концентратного і комбінованого типів годівлі (див. табл. 19, 20). 

Як в стоках приміщень для підсисних свиноматок, так і для 

свиней на відгодівлі виявлено більше у 7,6 раза часток з 

діаметром 4,5 мм і менше у 2,9 раза часток з діаметром 0,25 мм і 

у 2,2 раза – з діаметром нижче 0,25 мм. Часток з іншими 
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розмірами у гнойових стоках приміщень для свиней на відгодівлі 

за комбінованого типу годівлі була така ж кількість, як і за 

концентратного типу. 

Хімічний склад гнойових стоків свиноферм залежать від 

вологості і значною мірою відрізняється від екскрементів (табл. 

21). Ця різниця пов’язана у першу чергу з додаванням різної 

кількості технічної води при видаленні екскрементів зі 

свинарників. 

Таблиця 21 

Хімічний склад екскрементів свиней, рідкого гною та 

гнойових стоків свиноферми за різної вологості, n = 3 

Показник 

Суміш 

екскре-

ментів 

Вологість, % 

92 93 94 95 96 97 98 

Суха 

речовина 
10,5 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 

Органічна 

речовина 
5,2 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 

Азот 

загальний  
0,5 0,38 0,33 0,28 0,24 0,19 0,14 0,095 

Азот 

аміачний  
0,35 0,27 0,24 0,20 0,17 0,14 0,10 0,069 

Фосфор 

( 52OP ) 
0,25 0,19 0,17 0,14 0,12 0,095 0,072 0,048 

Магній 

( MqO) 
0,1 0,076 0,06 0,057 0,047 0,038 0,029 0,019 

Кальцій 

(CaO) 
0,2 0,15 0,13 0,11 0,095 0,076 0,057 0,038 

 

Так, збільшення вологості стоків з 92 до 98% знижує вміст 

сухої речовини в 4 рази, кількості органічної речовини з 4,0 до 
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1,0%, рівня загального азоту – більш ніж у 4 рази, амонійного 

азоту, загального фосфору, кальцію та магнію –  у 4 рази. 

Порівнюючи ці показники гнойових стоків з даними 

хімічного складу калових мас свиней, слід зазначити, що при 

вологості 92%, вміст сухої речовини був нижче на 23,8%, 

органічної речовини – на 23,1%, загального азоту – на 24%, 

амонійного азоту – на 22,8%, загального фосфору – на 24%, 

кальцію – на 25% і магнію – на 24%. 

Отже, на основі одержаних результатів можна зробити 

висновок, що значне розбавлення екскрементів свиней водою 

знижує вміст як органічних, так і неорганічних компонентів, що 

впливає на подальше використання одержаних стоків або їх 

обробку. 

Гранулометричний склад твердої фази екскрементів свиней 

різноманітний і значною мірою залежить від статі і віку тварин, а 

також раціону їх годівлі. Годівля свиней стандартними 

комбікормами сприяє переходу в екскременти більшої кількості 

часток дрібнодисперсної фази. Гранулометричний склад гною 

свиней, що одержують на свинокомплексах з промисловою 

технологією виробництва свинини, наведено в табл. 22. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що на 

гранулометричний склад гнойових стоків свинокомплексу за 

концентратного типу годівлі свиней значною мірою впливає 

концентрація суспендованих речовин. Так, основну кількість 

суспендованих речовин за їх загальною масою у стоках 25,4 г/л 

складають частинки з розміром 0,1 мм і менше. Частинки стоків з 

розмірами від 5,0 до 0,25 мм становлять лише незначну кількість 

від їх маси.  

Зниження концентрації суспендованих речовин з 25,4 до 

16,7 г/л, тобто у 1,5 раза значно змінює як загальну масу, так і 

співвідношення окремих фракцій грубодисперсної фракції стоків 

за концентратного типу годівлі (див. табл. 22). 
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Таблиця 22 

Гранулометричний склад гнойових стоків за 

концентратного типу годівлі свиней  

Діаметр 

отвору 

сита, мм 

Концентрація суспендованих речовин, г/л 

25,36 16,72  

суспендовані 

речовини, г 

вміст 

частинок, 

% 

суспендовані 

речовини, г 

вміст 

частинок, 

% 

5 0,01 0,04 0,003 0,02 

3 0,53 2,1 0,40 2,39 

2 0,76 2,9 2,04 12,20 

1 2,47 9,7 3,54 21,17 

0,5 1,02 4,0 0,58 3,47 

0,25 0,67 2,6 1,01 3,98 

0,1 12,56 49,52 7,03 42,04 

< 0,1 7,34 29,14 2,13 14,73 

 

У гнойових стоках свинокомплексу при зниженні вмісту 

суспендованих речовин основна маса припадає на частинки 

розмірами 2,0; 1,0; 0,25; 0,1 і менше 0,1 мм. Найбільшу масу у 

гнойових стоках становлять частки з розмірами 0,1 мм, тоді як за 

вищої концентрації суспендованих речовин – з розміром менше 

0,1 мм. 

Що ж до співвідношення часток з різним розміром, то при 

концентрації суспендованих речовин 25,4 г/л найбільше виявлено 

частинок з розміром 0,1 мм і менше, а при концентрації 16,4 г/л – 

з розміром 1,0; 2,0; 0,1 і менше. 

Отже, за концентратного типу годівлі свиней і гідравлічного 

способу гноєвидалення гранулометричний склад стоків залежить 

від концентрації суспендованих речовин. Зниження цього 

показника сприяє збільшенню вмісту у стоках фракції крупних 

часток і зменшенню дрібнодисперсних. 
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Підтвердженням цього висновку є зниження на 84,7% у 

гнойових стоках часток з розмірами менше 0,1 мм з вищим 

вмістом суспендованих речовин та підвищення на 29,1% 

частинок з розміром 0,1 мм, на 9,5% – з розміром 2,0 мм, на 

21,0% – з розміром 1,0 мм, на 2,9% – з розміром 0,5 мм і на 5,0% 

– з розміром 0,25 мм. 

Встановлено, що стічна вода, одержана в результаті 

розділення гнойових стоків на дугових ситах з розміром 

фільтрувальної щілини менше 2,5 мм характеризувалась як 

високо забруднений рідкий субстрат, про що свідчать наступні 

санітарно-хімічні показники: ХСК – 3,46 г/л; БСК5  – 1,56 г/л; 

NH4
+ 

– 0,26 г/л; Nзаг. – 0,22 г/л; Pзаг. – 0,082 г/л; Mq
2+

 –0,268 г/л;  

Cl
-
 – 0,268 г/л; ЗВД – 4,5 г/л. 

Гранулометричний склад гнойових стоків за комбінованого 

типу годівлі свиней багатокомпонентними сумішами також 

змінювався і залежав від структури раціону. Не дивлячись на те, 

що значну частку (біля 10-40%) в раціонах годівлі різних статево-

вікових груп свиней складали зелені корми, у відібраних зразках 

загальних стоків основну частку суспендованих речовин 

становили частинки з розмірами 0,25 мм і менше з розміром 5,0; 

3,0; 2,0; 1,0 і 0,5 мм у стоках за даних умов досліду разом було 

21,2% (табл. 23). 

Із збільшенням у кормових сумішах свиней часток 

грубодисперсної фракції у гнойових стоках зросла і кількість 

решток з розмірами 3,0; 5,0 і 0,5 мм, та знизилась чисельність 

часток з розміром 0,25 мм. 

Отже проведеними дослідженнями встановлено, що на 

гранулометричний склад гнойових стоків за комбінованого типу 

годівлі свиней значною мірою впливає склад кормової суміші та 

розмір часток корму. 

Таким чином, на основі проведених досліджень 

підтверджено залежність фізико-хімічних властивостей та 

гранулометричного складу гнойових стоків від типу годівлі 
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свиней, концентрації суспендованих речовин, а також розміру 

часток кормової суміші. 

Таблиця 23 

Гранулометричний склад рідкого гною за комбінованого 

типу годівлі свиней 

Діаметр 

отвору 

сита, мм 

Концентрація 

суспендованих 

речовин , г/л 

Вміст 

частинок, 

% 

Концентрація 

суспендованих 

речовин , г/л 

Вміст 

частинок, 

% 

5 0,54 2,07 4,12 15,12 

3 0,76 2,81 3,49 12,80 

2 2,47 3,04 0,81 3,00 

1 1,02 3,92 1,13 4,10 

0,5 0,68 2,40 7,78 28,10 

0,25 19,90 79,75 9,84 36,80 

Всього 26,27 100,0 27,17 100,0 

 

Подальші дослідження показали, що вищенаведені 

показники також залежать, хоч і незначною мірою від способу 

гноєвидалення. 

Отже, на основі одержаних результатів можна зробити 

висновок про певну залежність реологічних властивостей 

відходів свинокомплексів від типу годівлі різних статево–вікових 

груп свиней. Причому за концентратного типу годівлі свиней у 

гнойових стоках переважають частки з розмірами 3,0–0,25 мм і 

менше, а за комбінованого – 5,0–3,0 мм, що важливо з точки зору 

вибору способу їх переробки та технічних засобів і умов для його 

здійснення. 

У зв’язку з тим, що провідна роль в процесі деструкції 

органічних речовин належить мікроорганізмам особливого 

значення при санітарній оцінці гнойових стоків свинокомплексів 

надають дослідженню кількісного та якісного складу 

мікроорганізмів в межах фізіологічних та систематичних груп та 
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ряду гігієнічних показників. Так, за концентратного типу годівлі 

свиней у гнойових стоках виявлені амініфікуючі, уролітичні та 

маслянокислі бактерії та різного роду дріждів і значно менше – 

целюлозолітичних бактерій, актиноміцетів та грибів (табл. 24). 

 

Таблиця 24 

Фізіологічні та систематичні групи мікроорганізмів 

гнойових стоків за концентратного типу годівлі свиней, М ± 

m, n = 3 

Фізіологічна група Кількість, мікробних тіл/мл 

Амоніфікатори  980·10
6
 

Уролітичні 350·10
3
 

Маслянокислі 680·10
4
 

Целюлозолітичні: 

          аероби 

          анаероби  

 

150 

800 

Термофільні 48,0·10
4
 

Спорові 1500-4000 

ЗМЧ 27,0·10
6
-20,1·10

9 

Колі-титр, мл 10
-8

·-10
-10

 

Титр ентерокока, мл 10
-7

 

Актиноміцети 2800 

Гриби 1700 

Дріжджі  8,2·10
5
 

 

Отже, гнойові стоки свинокомплексів являють собою 

складну гетерогенну систему небезпечну в санітарно-гігієнічному 

відношенні. 

Визначення основних показників, які характеризують фізичні 

властивості стоків свинокомплексів, показало, що застосування 

гідрозмиву при видаленні екскрементів свиней практично не 
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впливало на загальний вміст домішок (ЗВД) порівняно з 

самопливним способом їх видалення (табл. 25). 

Таблиця 25 

Властивості, хімічний склад та гігієнічні показники 

стоків свинокомплексів за різних способів видалення, г/л, М ± 

m, n = 3-8 

Показник  
Спосіб видалення 

самоплив гідрозмив 

ЗВД 16,95 ± 3,10 9,70 ± 1,59 

ЗР 15,08 ± 2,10 8,63 ± 1,68* 

Азот:  

загальний 

амонійний 

 

1,17 ± 0,12 

 

0,61 ± 0,10* 

0,66 ± 0,04 0,45 ± 0,04* 

Зола 4,80 ± 0,64 1,84 ± 0,12* 

Фосфор (загальний) 0,50 ± 0,06 0,22 ± 0,04* 

ХСК 21,05 ± 3,72 11,93 ± 1,72* 

БСК5 14,60 ± 2,59 4,11 ± 1,53* 

рН 6,40 ± 0,34 7,03 ± 0,27 

*- р ≤ 0,05 порівняно самопливним способом гноєвидалення 

 

Однак вміст завислих речовин у стоках за гідрозмиву був у 

1,75 раза нижчим ніж за самопливного способу безперервної дії. 

При цьому слід зауважити, що тварини в обох випадках 

споживали тільки концентровані корми (стандартний комбікорм), 

а встановлений нижчий вміст завислих речовин у стоках за 

гідрозмиву пов'язаний насамперед із значним розбавленням 

екскрементів свиней водою. Підтвердженням цього висновку є 

результати досліджень ряду гігієнічних показників стоків 

свинокомплексів за різних способів видалення відходів із 

приміщень. 

Виявлено, що хімічне споживання кисню (ХСК) у стоках за 

гідрозмиву було в 1,76, а біохімічне споживання кисню (БСК5) – 
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у 3,5 раза нижчим ніж аналогічні показники у стоках за 

самопливного способу безперервної дії. 

Нижчим в 1,9 раза виявився і вміст загального азоту у стоках 

за гідрозмивного способу видалення відходів порівняно із 

самопливним, тоді як рівень амонійного азоту за даних умов 

знизився тільки на 31,8%. Значне розбавляння екскрементів 

свиней водою, яке передбачає гідрозмив, сприяло зниженню як 

вмісту золи на 16,7 %, так і рівня загального фосфору у 2,3 раза 

порівняно з аналогічними даними за самопливного способу 

видалення відходів.  

Таблиця 26 

Гранулометричний склад стоків свинокомплексів за 

різних способів видалення, %, М ± m, n = 3-8 

Діаметр отвору сита, 

мм 

Спосіб видалення 

самоплив гідрозмив 

5 3,59 ± 1,90 0,03 ± 0,01* 

3 2,81 ± 0,01 2,26 ± 0,28 

2 6,02 ± 2,75 4,57 ± 0,29 

1 4,01 ± 0,10 15,66 ± 6,9* 

0,5 25,25 ± 3,86 14,20 ± 2,38* 

0,25 38,27 ± 1,81 40,47 ± 1,44 

< 0,25 20,05 ± 1,2 22,81 ± 3,43 

Щільність, г/л 1,01 ± 0,05 1,01 ± 0,005 

*- р ≤ 0,05 порівняно із показниками за самопливного 

способу видалення гною 

 

Величина рН стоків за гідрозмиву коливалась від 

слабокислих значень до нейтральних, тоді як за самопливного 

способу цей показник був у межах тільки слабокислих 

показників, що пов’язано із різною кількістю використаної води, 

значення рН якої коливалось в межах 7,82 – 8,1. 
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Важливим для переробки стоків свинокомплексів є 

визначення їх фізико-механічних властивостей за 

гранулометричним складом. Встановлено, що у гнойових стоках, 

одержаних гідрозмивом, зменшується кількість неперетравлених 

решток корму діаметром 0,5 і 5,0 мм, збільшується вміст 

частинок з розміром 1,0 мм, а з величиною решток 3,0; 2,0; 0,25 

мм і менше – не змінюється порівняно з аналогічними даними за 

самопливного способу гноєвидалення (див. табл. 27). 

Таблиця 27 

Хімічний склад та гігієнічні показники гнойових стоків 

свинокомплексу залежно від способу видалення та обробки , 

г/л,  М ± m, n = 4-8 

Показник  

Стоки (гідрозмив) 

вихідні 

після обробки 

на дугових 

ситах 

відстояні 

ЗВД 12,63 ± 0,91 9,99 ± 0,98 6,99 ± 0,23* 

ЗР 8,94 ± 0,56 7,76 ± 1,27 4,24 ± 0,35* 

Азот: 

загальний 

амонійний 

 

1,61 ± 0,10 

 

1,49 ± 0,10 

 

1,22 ± 0,05* 

0,90 ± 0,13 0,88 ± 0,21 0,91 ± 0,08 

Зола 2,61 ± 0,54 2,72 ± 0,05 2,38 ± 0,27 

Фосфор 

(загальний) 

0,47 ± 0,03 0,35 ± 0,02* 0,27 ± 0,02* 

ХСК 25,59 ± 3,14 14,86 ± 2,47* 9,28 ± 0,29* 

БСК5 8,48 ± 1,43 4,32 ± 0,43* 4,30 ± 0,52* 

Щільність , г/л 1,007 ± 0,004 1,008 ± 0,005 1,006 ± 0,001 

*– р ≤ 0,05 порівняно з показниками вихідних стоків 

  

Особливий практичний інтерес становили дослідження 

вищенаведених показників, які характеризують властивості, 
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фізичний стан та хімічний склад стоків свинокомплексу після їх 

обробки на дугових ситах та відстоювання у відстійниках. 

Встановлено, що обробка гнойових стоків на дугових ситах 

за гідрозмивного способу знижувала у 1,3 раза рівень загального 

фосфору, ХСК – у 1,7, БСК5 – майже у 2 рази, тоді як ЗВД і вміст 

ЗР, рівень загального і амонійного азоту, а також золи не 

змінювались порівняно з аналогічними даними вихідних стоків 

(табл. 27). Ще більші зміни вищенаведених показників 

зареєстровано у стоках після їх відстоювання у відстійниках. 

В результаті процесів седиментації при відстоюванні стоків 

у відстійниках вміст ЗВД у них знизився у 1,8 раза, ЗР – у 2,1 

раза, загального азоту – у 1,3 раза, загального фосфору – у 1,7 

раза, ХСК – у 2,7 раза, БСК5 – у 2,0 рази, а амонійного азоту і 

золи не змінювався порівняно із даними вихідних стоків.  

В той же час щільність гнойових стоків після їх обробки на 

дугових ситах та відстоювання у відстійниках не змінювалась 

(див. табл. 27). 

Подібні за характером зміни властивостей та хімічного 

складу стоків спостерігали за самопливного способу їх 

видалення, при обробці на дугових ситах та відстоюванні 

(табл. 28).  

Показано, що за самопливного способу гноєвидалення та 

обробки на дугових ситах вміст золи у стоках знижується на 

12 %, загального фосфору – на 42,8%, а ХСК – більш як у 2 рази 

за сталих значень інших показників порівняно з аналогічними 

даними вихідних стоків. 

Порівнюючи показники, які характеризують фізичні, 

санітарно-гігієнічні властивості, а також хімічний склад гнойових 

стоків, одержаних за гідрозмиву, з результатами аналогічних 

досліджень за самопливу, слід вказати на перевагу першого 

способу над другим. Про це свідчить дещо нижчий за гідрозмиву 

вміст ЗВД та ЗР, загального азоту і фосфору, нижчі щільність, 
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ХСК і БСК5  за однакового вмісту золи та амонійного азоту у 

стоках (див. табл. 23, 28). 

 

Таблиця 28  

Властивості, хімічний склад та гігієнічні показники 

стоків свинокомплексу залежно від способів видалення та 

обробки, г/л, М±m, n=12 

Показник  

Стоки (самоплив) 

вихідні 

після обробки 

на дугових 

ситах 

відстояні 

ЗВД 14,96 ± 3,48 12,42 ± 4,1 8,24 ± 2,48 

ЗР 13,43 ± 1,20** 11,01 ± 1,46 7,05 ± 1,56* 

Азот:  

              загальний 

            амонійний 

 

1,26 ± 0,12** 

 

0,92 ± 0,12 

 

0,84 ± 0,14 

0,82 ± 0,05 0,82 ± 0,078** 0,67 ± 0,046 

Зола 2,83 ± 0,03 2,49 ± 0,10* 1,98 ± 0,02* 

Фосфор 

(загальний) 

0,98 ± 0,14** 0,56 ± 0,10* 0,45 ± 0,12* 

ХСК 42,9 ± 6,74** 21,07 ± 5,30* 12,56 ± 3,11* 

БСК5 11,0 ± 3,08 8,53 ± 3,11 7,02 ± 2,44 

Щільність , г/л 1,01 ± 0,005 1,01 ± 0,005 1,01 ± 0,005 

*– р ≤ 0,05 порівняно з показниками вихідних стоків; ** р ≤ 

0,05 – порівняно з показниками стоків видалених гідрозмивом. 

 

Однак спосіб видалення відходів гідрозмивом хоч і сприяє 

одержанню більш розбавлених стоків, які характеризуються 

кращими санітарно-гігієнічними показниками, але створює 

проблему збільшення їх об’єму, що впливає на ефективність 

застосовуваних способів їх переробки, особливо шляхом 

біоферментації. Останнє вимагає проведення перед основними 
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операціями з біоферментації стоків їх згущення або 

фракціонування у спеціальних відстійниках. 

Встановлено, що відстоювання гнойових стоків після їх 

обробки на дугових ситах у відстійнику дає можливість значною 

мірою впливати на вміст основних компонентів та ряду 

показників, які визначають властивості та безпеку їх 

використання. 

Так, відстоювання стоків у відстійнику за самопливного 

способу їх видалення знижує вміст завислих речовин у біомасі у 

1,9 раза, золи – у 1,4 раза, загального фосфору – у 2,2 раза, а 

також сприяє зменшенню ХСК у 3,4 раза. В той час рівень ЗВД, 

рівень загального та амонійного азоту, БСК5 і щільність, 

порівняно з аналогічними даними у вихідних стоках не 

змінювались. 

Отже, проведеними дослідженнями встановлено, що 

властивості, хімічний склад та санітарно-гігієнічні показники 

стоків свинокомплексів залежать від способів їх видалення та 

обробки на дугових ситах або відстоюванні у відстійниках. 

Особливий науковий і практичний інтерес представляють 

стоки свинокомплексу за гідрозмивного способу гноєвидалення 

за промислової технології виробництва свинини (табл. 29). 

Як вже відмічалось, забруднення стічних вод свинарських 

підприємств характеризується показниками, які визначають 

спосіб та ступінь їх переробки або підготовки до використання: 

загальний вміст домішок (сухий залишок, або абсолютно суха 

речовина), вміст завислих речовин, інтегральні показники 

органічної речовини (ХСК і БСК5) і концентрація біогенних 

елементів (азот та фосфор). Показники, які характеризують 

фізико-хімічні властивості стічних вод великих свинокомплексів 

з гідравлічною системою гноєвидалення і межі їх змін наведені в 

табл. 29. 

Дослідження показали, що ЗВД, в тому числі і концентрація 

ЗР у різних стоках коливається залежно від технологічних циклів 
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прибирання гною. Високим значенням концентрацій забруднення 

відповідають періоди гідравлічного змиву гною з каналів. 

 

Таблиця 29 

Фізико-хімічні властивості стічних вод свинокомплексу 

за промислової технології виробництва свинини 

(гідравлічний спосіб гноєвидалення), г/л (СВАТ 

«Агрокомбінат «Калита») 

Показник Концентрація 

ЗВД 4,3-40,0 

ЗР 2,0-25,0 

Колоїдні і розчинені речовини 2,3-15,0 

Зольність домішок, % 18-23 

ХСК, мгО2/л 3000-50000 

БСК5, мгО2/л 2000-10000 

Азот загальний, мг/л 100-1500 

Азот амонійний, мг/л 400-900 

Фосфор загальний, мг/л 100-610 

Фосфати, мг/л 70-350 

Калій, мг/л 530-650 

Натрій, мг/л 90-160 

Магній, мг/л 60-90 

Кальцій, мг/л 130-260 

Залізо, мг/л до 50 

Хлориди, мг/л 150-600 

Сульфати, мг/л 190-350 

рН 7,3-8,0 

Твердість, мг-екв/л 5-9 

Лужність, мг-екв/л 25-36 

Загальне мікробне число, 

клітин/мл 

1х10
6
-1х10

8 

Колі-титр, мл 1х10
-8

-1х10
-7
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Аналізуючи дані табл. 29, видно, що рідкі стоки являють 

собою багатокомпонентну гетерогенну систему, яка містить 

значну кількість органічних, мінеральних і бактеріальних 

забруднень. 

Лінійна апроксимація отриманих результатів досліджень 

методом найменших квадратів за ЗВД і концентрації ЗР 

дозволила встановити наступну залежність (формула 1): 

Сзр = (0,67·ЗВД-0,71)±0,38   (1) 

при 3,0≤ЗВД≤14,0, 

де Сзр – концентрація завислих речовин, мг/л; 

ЗВД – загальний вміст домішок. 

Видно, що в досліджуваному діапазоні концентрація (ЗР) 

пропорційна ЗВД і в середньому складає 67% від ЗВД. В цьому 

випадку на частку розчинних і колоїдних домішок припадає 33% 

ЗВД. 

Регресійний аналіз одержаних даних дозволив отримати 

наступне лінійне рівняння, яке пов’язує ХСК стоків з вмістом в 

них ЗР (формула 2) 

 

ХСК = (1,78 Сзр +1,17)±0,453   (2) 

при 2,0≤ХСК≤38,0,  

де ХСК – хімічне споживання кисню, г О2/л. 

Аналіз рівняння показує, що із збільшенням вмісту ЗР у 

стоках зростає ХСК. Це в свою чергу свідчить про органічний 

характер забруднень і підтверджується результатами досліджень 

зольності домішок. ХСК розчинної частини забруднень при 

відсутності ЗР дорівнює 1,17 ±0,45. 

Виражаючи концентрацію ЗР у формулі 3.2 через ЗВД 

згідно залежності, що наведена у формулі 3.1, отримуємо 

формулу 3: 

 

ХСК = (1,2ЗВД-0,1) ±0,573, гО2/л   (3) 
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Таким чином, кількість кисню, яка необхідна для повного 

окислення домішок стоків (ХСК) складає 1,2 г О2/л від загальної 

маси домішок стоків, проти 1,05 для екскрементів свиней, 

регламентованого відомчими нормами технологічного 

проектування [298]. 

Збільшення цього коефіцієнту у домішках стічних вод 

порівняно з чистими екскрементами свиней обумовлено 

потраплянням в стоки дезінфікуючих та ветеринарних засобів. 

На підставі одержаних результатів встановлено наступні 

залежності між вмістом органічного азоту і загального фосфору 

та ХСК і ЗВД (формули 4, 5): 

Азот орг. = (0,043 ХСК+0,051) ±0,047   (4) 

при 2,0≤ХСК≤20,0 г О2/л 

Азот орг. =0,052 ЗВД+0,046   (5) 

Як видно із наведених даних (формули 3.4, 3.5), органічна 

частка азоту складає 5,2% від ЗВД стоків, що близько до 

нормативного значення вмісту азоту в екскрементах свиней при 

їх годівлі концентрованими кормами. Вміст загального фосфору 

у стоках рекомендується розраховувати за формулами 6 – 8: 

 

Рзаг.= (0,025 ХСК+0,048) ±0,018 г О2/л   (6) 

при 2,0≤ХСК≤30,0 гО2/л 

 

Рзаг.= (0,055ЗР+0,018) ±0,05 г О2/л   (7) 

при 0,7≤ЗР≤10,0 г О2/л 

Виходячи з рівнянь 3.1 і 3.6, можна показати,  

що Рзаг.=0,033 ЗВД+0,069   (8) 

Із цього рівняння виходить, що вміст загального фосфору у 

стоках складає 3% від ЗВД. 

Таким чином, встановлені взаємозв’язки між окремими 

показниками  забруднень гнойових стоків, які являють собою 

математичну модель забруднень і дозволяють прогнозувати їх 

зміни у процесі переробки. 
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Встановлено, що рідкі відходи свинокомплексів значно 

контаміновані мікроорганізмами, в тому числі і бактеріями групи 

кишкової палички. Мікрофлора відходів представлена 

маслянокислими, амоніфікуючими, уролітичними, 

целюлозоруйнуючими аеробними та анаеробними 

мікроорганізмами. Виділяється також значна кількість 

термофільних бактерій, актиноміцетів, міцеліальних грибів, 

дріжджів та спорових форм бактерій. 

Мікробне число рідких відходів свинокомплексу становить 

13х10
8
 клітин/мл, колі-титр – 10

-8
, титр ентерококу – 10

-7
, 

чисельність амоніфікуючих бактерій відповідає 25х10
5
-70х10

6
, 

уролітичних – 25х10
3
-70х10

4
, маслянокислих бактерій – 70х10

6
-

25х10
7
 клітин/мл. Чисельність спорових форм бактерій у стоках 

дорівнює 440-2268 клітин/мл, актиноміцетів – 535, грибів – 332-

2200, дріжджів 75х10
6
, а термофільних бактерій 17х10

2
 – 35х10

3
. 

Целюлозолітичні бактерії представлені аеробною групою 8600 та 

анаеробною 70х10
2
 клітин/мл.  

Отже, як і гнойові стоки підприємств з виробництва молока 

хімічний склад та властивості гнойових стоків свинокомплексів 

залежать від типу годівлі свиней, способу гноєвидалення та 

попередньої обробки на дугових ситах та відстійниках. 
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РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ТА ФІЗИКО-

МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОСЛІДУ КУРОК-

НЕСУЧОК. 

 

Хімічний склад та фізичні властивості посліду курок-несучок 

залежать від багатьох факторів, основними з яких є тип годівлі, 

спосіб утримання та гноєвидалення. На сьогодні практично 

відсутні дані щодо впливу цих факторів на вологість посліду 

курей і процес його переробки. Це обумовлено тим, що послід 

курок-несучок на відміну від побутових і промислових стічних 

вод, які мають майже однакову вологість з її коливаннями в 

межах 97-98%, характеризується значно вищим вмістом сухої 

речовини.  

Встановлено, що вологість нативного посліду курок-несучок 

становить 67,9–78,8%, що гальмує швидкість реакцій 

розщеплення органічної речовини при його біоферментації.  

З метою оптимізації вологості посліду курок-несучок його 

розбавляли водою до 88 %, 91 % і 94 %. Вплив розбавлення 

водою нативного посліду курок-несучок на його хімічний склад 

наведено в табл. 30. 

Розбавлення посліду курок-несучок водою до вологості 88 % 

порівняно з нативним, знижувало вміст сухої речовини на 16,2 %, 

сирого протеїну – на 4,03 %, а зміни вмісту органічної речовини, 

сирого жиру, сирої клітковини, золи та вуглецю із розрахунку на 

суху речовину не перевищували 2,0 % (табл. 30). 

Підвищення вологості посліду курок-несучок до 91% ще 

більшою мірою вплинуло на вміст сухої речовини у біомасі, 

рівень якої порівняно з подібними даними за вологості 88 %, 

знизився на 2,8 % за сталих значень органічної речовини, вміст 

сирого жиру, протеїну та золи, що позитивно впливає на 

забезпечення мікроорганізмів енергією, а також джерелами 

вуглецю, азоту та інших неорганічних компонентів. 
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Таблиця 30 

Хімічний склад посліду курок-несучок за різної 

вологості, %, М± m, n = 4-6 

Показник  

Вологість посліду, % 

нативний  розбавлений 

72,2 88,0 91,0 94,0 

Суха  

речовина 

27,8 ± 

3,18 

11,57 ± 

0,21* 

8,82 ± 

0,25* 

5,62 ± 

0,34* 

Зола  20,1 ±  

2,1 

19,87 ± 

2,01 

17,79 ± 

1,91 

17,51 ± 

1,11 

Органічна 

речовина 

79,9 ± 2,1 80,13 ± 

2,01 

82,21 ± 

1,91 

82,49 ± 

1,11 

Сирий  

протеїн 

26,58 ± 

6,52 

22,55 ± 

5,28* 

21,39 ± 

1,98* 

20,69 ± 

1,86* 

Сира  

клітковина 

14,89 ± 

2,01 

12,3 ±  

1,68 

11,6 ±  

1,54 

10,4 ±  

0,91 

Сирий жир 4,8 ± 1,81 3,4 ± 0,67 3,7 ± 0,07 3,55 ± 0,4 

ЛЖК - 0,78 ± 0,16 0,71 ± 0,16 0,55 ± 0,26 

Вуглець - 4,02 ± 0,26 3,06 ± 0,26 1,97 ± 0,19 

Щільність,  

г/см
3 

1,12 ± 

0,02 

1,067 ± 

0,02 

1,052 ± 

0,04 

1,021 ± 

0,02 

* - р≤0,05 порівняно з даними нативного посліду. 

 

Підтвердженням цього є сталий рівень ЛЖК в розбавленому 

посліді курок-несучок, що вказує на високу інтенсивність 

процесів біоферментації органічної речовини не дивлячись на 

зміну вмісту сухої речовини в ньому. 

Розбавлення посліду курок-несучок водою до 94 % знизило 

вміст сухої речовини в біомасі відповідно на 22,2 %, 5,9 і 3,2 % 

порівняно з подібними даними нативного посліду та при його 

розбавленні водою до вологості 88 чи 91%. Подібний характер 

змін зареєстровано і щодо вмісту сирого протеїну при 
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розбавленні посліду водою. Так, його рівень в посліді знизився до 

20,69%, а в розрахунку на суху речовину – до 5,9%. 

Це підтверджено зниженням щільності розбавленого посліду 

до 1,021 проти значення 1,12 г/см
3
 нативного посліду. 

Вивчення хімічного складу посліду показало, що його 

показники практично не залежить від сезону року, оскільки птиця 

утримується весь час на однаковому раціоні. Так, вологість 

курячого посліду змінювалась в межах 67,9-78,8%; а вміст сирого 

жиру становив 2,8-4,3%; сирої клітковини 13,2-15,6 %, сирого 

протеїну24,8-36,7%, сирої золи 16,8-21,5%, рН водного розчину 

коливалось від 6,8 до 7,4, а щільність складала 1,041-1,15 г/см
3
. 

Встановлено, що кількість і розмір часток у посліді курок-

несучок промислового стада змінюється у незначних межах. 

Виявлено, що основу посліду складають частки із розміром 

менше 1,0 мм. Частки посліду із розміром від 1,0 мм до 0,5 мм 

складають 21,3%, 0,5-0,25 мм – 25%, а на частки з величиною 0,1 

мм припадає 42% ві їх загальної кількості. Слід зазначити, що у 

посліді доля часток розміром до 2 мм складає 3,0 %, а до 1 мм – 

8,7%. Дослідження реологічних властивостей посліду дало 

можливість встановити стійку закономірність залежності вмісту 

органічної складової посліду від розміру його часток. Тобто, чим 

більше менших розміром часток містить послід тим вище вміст 

органічної речовини у ньому. 

Встановлено, що загальне мікробне число (ЗМЧ) посліду 

курок-несучок промислового стада протягом періоду досліджень 

знаходились в межах 43 – 85 млн. клітин/г, а колі-титр коливався 

від 10
-5

 до 10
-3

, що вказує на значну контамінацію посліду 

мікроорганізмами. 

Дослідженнями встановлено, що послід курок-несучок 

містить цілий ряд ветеринарних засобів, зокрема сульфаніламідні 

препарати: сульфаметазин, сульфадиметоксин, сульфагуанідин, 

сульфамеразин, сульфаметоксіпіридазин, антибіотики: 

енрофлоксацин, доксициклін та хлорамфенікол (табл. 31).  



 106 

Таблиця 31 

Вміст ветеринарних препаратів в посліді курок-несучок, мкг/ 

кг СР, М±m, n=5 

Речовина Вміст 

Сульфаніламідні препарати 

Сульфаметазин  10,75±2,07 

Сульфаметоксин 16,18±0,21 

Сульфаметоксипіридазин  6,69±0,14 

Сульфагуанідин 16,01±0,41 

Антигельмінтики 

Діметрідазол  2,15±0,21 

Фенбендазол  10,28±1,03 

Ронідазол 11,38±2,66 

Антибіотики 

Доксициклін 32,99±10,58 

Хлорамфенікол 0,24±0,06 

Енрофлоксацин  13,33±5,38 

Кокцидіостатики 

Монензин 14,24±0,34 

Наразин 14,24±0,34 

Послід курок-несучок містить ряд кокцидіостатиків та 

ангельмінтиків таких як монензин, ронідазол, диметрідазол і 

фенбендазол. 

Отже, на основі проведених досліджень можна зробити 

висновок, що, крім основних груп органічних речовин, послід 

курок-несучок за інтенсивних технологій виробництва харчових 

яєць, містить цілий ряд антибактеріальних субстанцій, здатних 

впливати на перебіг процесів очистки та знезараження відходів 

птахофабрик за допомогою біологічних способів, включаючи і 

використання біогазових установок. 
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РОЗДІЛ 5  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСІВ БІОФЕРМЕНТАЦІЇ ПРИ 

ПЕРЕРОБЦІ ВІДХОДІВ ТВАРИННИЦЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Особливості деструкції забруднюючих речовин відходів 

тваринництва за аеробних умов. Процес біоферментації 

відходів тваринницьких підприємств на сьогодні є одним з 

найбільш досліджених у біотехнології переробки. Він може 

відбуватися як за аеробних, так і за анаеробних умов [171, 198, 

337].  

Розкладання органічної речовини відходів за аеробних умов 

відбувається під дією ферментів бактерій, грибів і актиноміцетів, 

яких відносять до гетеротрофних мікроорганізмів, що 

використовують вуглець органічних сполук не тільки як 

пластичний матеріал, але і як джерело енергії. На утворення 

компонентів мікробної клітини використовується також азот, 

фосфор, калій та інші сполуки відходів. Вважають, що біля 2/3 

вуглецю органічних сполук відходів після їх перетворення 

мікроорганізмами виділяється у вигляді вуглекислого газу, який 

утворюється в результаті окисних процесів, а 1/3 – 

використовується на синтез компонентів клітини бактерій та 

грибів. Енергія, яка утворюється при окисленні органічних 

сполук, використовується мікроорганізмами для процесів 

життєдіяльності не повністю, а частково виділяється в 

навколишнє середовище і сприяє підвищенню температури 

біомаси [220]. 

Встановлено, що при окисленні грам-молекули глюкози за 

аеробних умов утворюється близько 474-484 ккал тепла. Це 

значно підвищує температуру гною або сміття, які піддаються дії 

мікроорганізмів. Процес окислення органічних речовин гною 

відбувається у два етапи. На першому етапі температура суміші 

зростає до 40-50°С за рахунок діяльності мезофільних бактерій, а 
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на другому – до 60-70°С під дією термофільних мікроорганізмів. 

Тобто значне підвищення температури гною, який складається 

переважно з органічних залишків, залежить від діяльності 

мезофільних і термофільних бактерій. Однак само загорання 

гною не відбувається, так як життєдіяльність цих бактерій за 

температури вище 70°С припиняється. Процеси перетворення 

органічної речовини гною, що проходять за температури вище 

80°С відбуваються без участі ферментів мікроорганізмів. Висока 

температура суміші (50-70°С) прискорює процеси окислення 

органічних сполук, а низькі температури (30-50°С) знижують 

інтенсивність цих реакції, що важливо при переробці гною 

шляхом компостування [269]. 

Виявлено, що в процесі компостування відходів кількість 

мікроорганізмів перевищує аналогічні показники до 

компостування в 10-20, а іноді в 50 разів [156, 223, 345]. 

Так, на початку компостування, особливо на 7-й день в 

компостній масі значно підвищується кількість маслянокислих 

бактерій, які окислюють продукти розщеплення клітковини і 

пектинові речовини гною. Згодом кількість цих бактерій 

зменшується, а потім перед завершенням процесу знову зростає. 

Після закладення компосту кількість бактерій, що піддають 

трансформації різні форми фосфору гною в доступну для рослин 

форму збільшується. На початку процесу аеробного окислення 

фосфорорганічних речовин гною зростає кількість бактерій, що 

розкладають дані сполуки. Найбільшу кількість цих бактерій 

виявляють у біомасі на 7-10-й день компостування. Інша група 

бактерій, яка перетворює фосфор неорганічних сполук гною в 

розчинну форму, досягає найвищого рівня на 15-20 день з 

моменту закладання компосту. В кінці процесу їх кількість у 

компості значно зменшується [153].  

Під час компостування в перші 35-45 днів у біомасі значно 

зростає кількість амоніфікуючих бактерій. Це стосується і 

загальної кількості нітрифікуючих, денітрифікуючих та аеробних 



 109 

фіксаторів азоту, які інтенсивно розмножуються у другу фазу 

компостування. Слід також відмітити, що гнойова маса перед 

компостуванням також містить велику кількість азотфіксуючих 

бактерій [54]. 

Таким чином, в процесі дозрівання компостної маси 

розрізняють 2 фази розвитку різних видів мікроорганізмів, тісно 

пов’язаних з процесом окислення органічної речовини і зміною 

температури гнойової маси. При компостуванні гною з торфом 

аеробні процеси протікають не так швидко, як при закладанні 

гноє-грунтових компостів, у яких як правило вище вказані 

процеси закінчуються на 70-80 день, а кількість бактерій, за 

винятком целюлозолітичних, різко знижується [49]. 

На розвиток мікроорганізмів, а отже і на інтенсивність 

процесу компостування впливає співвідношення вуглецю до 

азоту у вихідному матеріалі, його вологість, реакція середовища, 

величина фракцій, вміст органічної речовини, рівень кисню тощо 

[193]. 

Тривалість дозрівання компосту залежить також і від 

хімічного складу та властивостей гною. Використання свіжого 

гною для створення компостів збільшує цей термін до 50 днів, а 

при обробці малоперепрілого гною він триває 35-40 днів. У теплу 

погоду інтенсивність процесів при компостуванні гною зростає, а 

в холодну – знижується [146]. 

Вміст нітратів в компості спочатку зростає, що пов’язано із 

збільшенням кількості нітрифікуючих бактерій, а на останньому 

етапі компостування пояснюється бурхливим розвитком 

денітрифікуючих бактерій. 

Серед перерахованих факторів впливу на процеси 

компостування основним, який визначає швидкість розкладу 

органічної речовини відходів є співвідношення вуглецю і азоту 

[211].  

Оптимальним співвідношенням вуглецю і азоту в 

компостній масі є величина близька до 30. Тобто для 
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забезпечення оптимальної швидкості процесу вуглецю потрібно 

більше, ніж азоту. Але якщо це співвідношення більше, то 

розкладання органічної речовини гною сповільнюється. Для 

оптимізації процесу в такому випадку необхідно додавати 

неорганічні форми азоту [154]. 

У випадку створення грунтово-гнойових компостів 

мікроорганізми в якості джерела вуглецю використовують 

органічні речовини, що сприяє їх бурхливому розвитку, а для 

синтезу компонентів клітин вони поглинають неорганічний азот 

із грунту. Саме цим можна пояснити вищу швидкість дозрівання 

гнойо-грунтових компостів ніж торфо-гноєвих чи солом’яно-

гноєвих. Тобто суміш, яка компостується, містить різні форми 

азоту. Їх використання мікроорганізми повністю залежить від 

здатності останніх перетворювати вищевказані сполуки у 

компоненти бактеріальних клітин – білки, вуглеводи, ліпіди, 

амінокислоти та інші структурні компоненти та 

внутрішньоклітинні метаболіти. 

Наявність у компості великої кількості азоту в 

легкодоступній для мікроорганізмів формі сприяє утворенню 

значної кількості аміаку, що часто збіднює компост на азот. 

Дотримання співвідношення C:N біля 30 на початку процесу 

компостування сприятиме збереженню азоту в біомасі. 

Встановлено, що співвідношення вуглецю до азоту біля 30 

забезпечує мінімальні втрати азоту компостом [25]. 

Вважають, що якщо компостована біомаса містить значну 

кількість целюлози і лігніну, стійких у відношенні біологічного 

розкладу, а більша частина азоту знаходиться в доступній формі 

для мікроорганізмів, то величина співвідношення C:N повинна 

бути вище 30. На втрати азоту в процесі дозрівання 

компостованої біомаси впливає активна реакція середовища. Так, 

по мірі зростання рН компосту більше 7 збільшуються втрати 

азоту в вигляді аміаку. В кінці компостування рН може досягти 

значення 8,0-9,0. Запобігти втратам азоту за такого рН можливо 
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шляхом його перетворення із амонійної форми в нітратну. 

Оптимальною для збереження азоту в біомасі є її вологість в 

межах 50-70%. Висока температури біомаси також сприяє 

виділенню аміаку в атмосферу [237]. 

Особливий вплив на процес розкладу органічної речовини 

гною мікроорганізмами за аеробних умов має вологість 

матеріалу, що компостується. Причому її форми в біомасі гною 

можуть бути різними. Водяна пара або гігроскопічна волога 

зв’язана частинками гною, а капілярна волога заповнює дрібні 

пустоти в компості, вільно переміщуючись по його об’єму. 

Гравітаційна волога заповнює пустоти біомаси і переміщується 

під дією сили тяжіння, утворюючи гнойові стоки. Основною 

вологою компосту є капілярна, яка заповнює весь вільний 

простір, витісняючи повітря із біомаси. Саме тому висока 

вологість компосту веде до утворення анаеробних ділянок, 

здатних до загнивання. В свою чергу низька вологість біомаси 

негативно впливає на життєдіяльність мікроорганізмів. 

Оптимальною вологістю для компостної біомаси є 40 - 60% [232]. 

Вологість гною змінюється залежно від способу його 

видалення, складу раціону годівлі тварин, а також його 

попередньої обробки. Використання при компостуванні 

твердоволокнистих добавок дозволяє підвищити вологість 

біомаси, що не порушує структури компосту і не перетворює 

матеріал в надмірно зволожений продукт [124, 229]. 

Оптимальна вологість сприяє процесу мінералізації 

органічної речовини компостної біомаси, який відбувається 

одночасно з синтезом компонентів клітинних мембран і 

внутрішньоклітинних метаболітів мікроорганізмів. 

З цією метою використовуються такі компоненти органічної 

речовини як жири, білки та вуглеводи, які розкладаються під дією 

певних груп мікроорганізмів до простих сполук, що служать 

субстратом для синтезу компонентів мікробної клітини. Важко 
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розкладаються ліпіди і достатньо легко – білкові сполуки 

органічної речовини компосту [341]. 

Сполуки фосфору, сірки і інших елементів за дії 

ферментних систем бактерій зазнають складних перетворень. 

Так, сірка із сірковмісних сполук компосту окислюється 

тіоловими бактеріями в сірчану кислоту, а фосфор – гнилісними 

мікроорганізмами – у фосфорну кислоту, які швидко переходять 

у важкорозчинні солі кальцію, магнію і заліза [145, 246]. 

Найбільше в органічній речовині відходів міститься 

вуглеводів. Це в основному клітковина і залишки крохмалю, які і 

є головним джерелом енергетичного живлення мікроорганізмів. 

Найважче піддається розкладу лігнін, який разом із смолами і 

восками є одним із найстійкіших речовин компосту. Процес 

мінералізації органічної речовини компосту завершується 

утворенням гумінових кислот, які являються основною 

складовою гумусу.  

При зниженні вмісту органічних речовин у компості, 

діяльність бактеріальної флори пригнічується, а активність 

актиноміцетів зростає. Це сприяє розкладу найстійкіших 

органічних сполук гумусу. Вищевказані процеси забезпечують 

повне перетворення органічних речовин компосту, який 

вважається готовим для використання в якості органічних добрив 

[299]. 

Вивчена роль нітрифікуючих бактерій в збереженні 

родючості грунтів. Відомо, що в добре аерованому грунті іони 

NH4
+
, що утворюються в процесі мінералізації азотовмісних 

сполук, швидко окислюються. Перехід цього катіону в аніон NO3
-
 

сприяє підкисленню грунту і, таким чином, підвищенню 

розчинності солей кальцію, магнію та калію, а також фосфорної 

кислоти. Однак виявилося, що іони амонію здатні затримуватись 

в грунті як і нітрати за рахунок адсорбції на грунтових 

мінеральних сполуках або з’єднання з частинками гумусу. 

Останнє також сприяє покращенню родючості грунту за рахунок 
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накопичення неорганічних форм азоту. Звідси можна зробити 

висновок, що нітратна форма азотовмісних сполук у компостах є 

менш ефективною, ніж аміачна. Цей факт впливає на термін 

витримування компосту у бурті. Після досягнення біомасою 

компосту температури 70°С процес біотермічного розкладу ОР 

можна знизити, а компост вносити в грунт. Остаточне 

розщеплення целюлози та інших важкорозщеплюваних сполук 

компосту завершується в грунті. 

З наведеного вище огляду літератури можна зробити 

висновок, що процес компостування органічних відходів 

відбувається під дією різних видів мікроорганізмів, а 

вирішальним фактором їх діяльності є хімічний склад, вологість, 

величина рН та співвідношення C:N у гнойових компостах.  

Посилити процеси розкладу органічної речовини гною 

вдається шляхом додавання фосфоритного борошна, золи, вапна, 

які активують діяльність мікроорганізмів компостної біомаси 

[234].  

Однак, не дивлячись на значну кількість досліджень з 

вивчення процесів перетворення органічної речовини відходів та 

запропонованих способів їх переробки з використанням 

біоферментації ефективність їх використання у багатьох 

випадках низька, що передбачає поглиблення теоретичних 

аспектів перебігу процесу окислення речовин за ана- та аеробних 

умов і розробки нових екологічно безпечних біотехнологій 

переробки відходів. 

На сучасних підприємствах з виробництва продукції 

тваринництва завжди існує небезпека забруднення 

навколишнього середовища продуктами життєдіяльності тварин. 

Вище наголошувалось, що значна кількість відходів 

тваринницьких об’єктів, які використовують інтенсивні 

технології виробництва продукції, являє собою гнойові стоки, 

утворені екскрементами тварин і водою (рідкий гній). 
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Існуючі на сьогодні технологічні підходи та способи 

переробки рідкого гною тваринницьких підприємств не завжди 

гарантують дотримання санітарних норм на прилеглих 

територіях. На основі досліджень хімічного складу, фізико-

механічних властивостей та санітарно-гігієнічних показників 

гнойових стоків тваринницьких підприємств було зроблено 

висновок, що основним способом їх переробки можуть бути 

біотехнологічні методи, в тому числі і біологічна очистка за 

допомогою мікроорганізмів активного мулу. 

Найрозповсюдженішим способом біологічної очистки 

гнойових стоків є їх біоферментація в аеротенках з наступним 

розділення муло-водяної суміші у відстійнику на осад (активний 

мул) і стічну воду. Частину активного мулу знову повертають в 

аеротенк, а надлишок видаляють із системи на мулові 

майданчики. Однак за такого способу переробки гнойових стоків 

існує значна кількість факторів, які впливають на ефективність 

очистки. Головним із них, крім дотримання фізичних параметрів 

процесу, є оптимізація кількості надлишкового мулу за його 

рециркуляції для досягнення оптимальних показників очистки. 

Існує думка, що концентрація активного мулу в біомасі 

аеротенка обмежена лише конструктивними особливостями 

відстійників, а ефективність процесу очистки гнойових стоків 

пов’язана перш за все із удосконаленням апаратного оформлення. 

Однак це не дає можливості досягти навіть за максимальної 

концентрації активного мулу в аеротенку необхідної глибини 

очистки стоків. 

Використання активного мулу для очистки гнойових 

стоків тваринницьких підприємств має ряд особливостей 

порівняно з очисткою побутових стоків для яких і розроблена 

більшість способів очистки, що ґрунтуються на використанні 

процесів біоферментації. 

Тому одним із завдань досліджень було вивчити вплив 

рециркуляції активного мулу на процес очистки гнойових стоків 
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у системі аеротенк-відстійник, дати характеристику активного 

мулу і здійснити гігієнічну оцінку одержаних продуктів. 

Як відомо, процес біологічної очистки гнойових стоків 

відбувається за участю мікроорганізмів активного мулу, які 

розмножуються на багатокомпонентному субстраті. Оскільки 

гнойові стоки різних тваринницьких підприємств відрізняються 

за хімічним складом та властивостями, цілком доречно 

допустити, що і мікробний склад активного мулу для їх обробки 

повинен бути специфічним для кожного виду стоків. 

Перед тим як перейти до проведення безпосередніх 

експериментів було встановлено стандартні показники, за якими 

контролюють перебіг процесу біоферментації стоків. 

Для цього було запропоновано розглядати біоценоз 

активного мулу в системі очистки стоків як монокультуру, що 

культивується на субстраті, склад якого визначається такими 

інтегральними показниками забруднень, як ХСК та БСК5. Відомо, 

що більшість процесів очистки гнойових стоків в аеротенках 

перебігає в режимі, близькому до ідеального змішування. Тому 

при характеристиці процесу очистки гнойових стоків шляхом 

біоферментації за допомогою аеротенка було використано модель 

ідеального змішування. 

Згідно теорії безперервного культивування [246, 269], 

кількість субстрату (забруднень), який використовують 

мікроорганізми на приріст біомаси, а також на енергетичні 

потреби, може бути розрахований за наступним рівнянням 

(формула 9): 

 

Sb-Sk=dS= ΔSe+ ΔSn        (9) 

 

де: Sb- вихідна концентрація субстрату (забруднень), кг/м
3
; 

      Sk- кінцева концентрація субстрату (забруднень), кг/м
3
; 

      ΔSe- використання субстрату (забруднень) 

мікроорганізмами на енергетичні потреби, кг/м
3
; 
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      ΔSn- використання субстрату (забруднень) на приріст 

біомаси активного мулу, кг/м
3
. 

Ввівши у формулу 3.9 показник економічного коефіцієнта 

росту популяції мікроорганізмів, який визначають за 

співвідношенням, наведеним у формулі 10, а також показника 

питомої субстратної активності мікроорганізмів активного мулу 

(формула 11), рівняння значно спрощується: 

Х

Sn
Yn          (10) 

 

Х

Se
Ye           (11) 

де Yп – економічний коефіцієнт росту популяції, г 

субстрату (забруднень)/г біомаси активного мулу; 

ΔХ – приріст біомаси активного мулу за час культивування, 

кг/м
3
; 

Х – концентрація біомаси активного мулу у ферментері, 

кг/м
3
; 

τ – час культивування, год;  

Yе – енергетична стала мікроорганізмів активного мулу, 

год
-1

.  

Економічний коефіцієнт Yп показує, яка кількість 

субстрату (забруднень) споживається мікроорганізмами 

активного мулу на приріст одиниці біомаси. Величина Yе 

характеризує кількість субстрату, спожитого одиницею біомаси 

активного мулу на енергетичні потреби за одиницю часу. Тобто в 

аеротенку, який має певний об’єм (V м
3
), за одиницю часу 

споживається 
VdS

 кг/год субстрату(забруднень) гнойових стоків. 

Із загальної кількості субстрату (забруднень) гнойових 

стоків на приріст біомаси активного мулу використовується 

тільки його частина, яку розраховують за формулою 12: 

Sn = μ X Yn V, кг/год       

 (12) 
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де μ – питома швидкість росту популяції, год
-1

; а кількість 

субстрату, яка використовується на енергетичні потреби 

мікроорганізмів Se дорівнює Х V Yе , кг/год. 

Використовуючи формули 3.11 і 3.12, було розраховано 

концентрацію біомаси активного мулу в аеротенку (формула 13): 

SV
VXYn + XYeV         (13) 

Звідки концентрація біомаси активного мулу (Х) 

становить(формула 14): 

YnYe

SD
Х           (14) 

де : D = 
1

 - швидкість розбавлення, год
-1

. 

Тобто при очистці гнойових стоків шляхом біоферментації 

концентрація біомаси активного мулу в аеротенку не може бути 

довільною, а визначається витратами субстрату (забруднень) і 

фізіологічними сталими Yп і Yе, а також питомою швидкістю 

росту популяції μ. 

В свою чергу питома швидкість росту мікроорганізмів (μ) 

залежить від кількості видаленого із системи надлишкового мулу. 

В такому випадку значення μ розраховують за формулою 15: 

fDD
F

XF

x

нн          (15) 

де Fх - витрати стічної рідини на очистку гнойових стоків, 

м
3
/год; 

Fн- витрати надлишкової муло- водяної суміші, м
3
/год; 

f - коефіцієнт рециркуляції біомаси активного мулу. 

Підставляючи значення μ у формулу 14 знаходимо, що 

концентрація біомаси активного мулу в аеротенку (Х) значною 

мірою залежить і від коефіцієнта його рециркуляції μ (формула 

16): 

fDYnYe

SD
X ,         (16) 
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При повному повернені (рециркуляції) біомаси активного 

мулу в аеротенк ( f =1) формула 16 приймає вигляд формули 17: 

maxX
Ye

SD
X         17) 

Тобто, концентрація біомаси активного мулу в аеротенку 

досягає максимуму, і визначається швидкістю використання 

субстрату dS  і швидкістю розбавлення D . 

Якщо біомаса активного мулу в аеротенк не повертається, 

то f = 0, а формула 18 набуде наступного вигляду: 

Х= minХ
DYnYe

SD
        (18) 

Отже, на основі проведених розрахунків можна зробити 

висновок, що система очистки гнойових стоків, яка діє за 

принципом аеротенк – відстійник може ефективно функціонувати 

за умови, коли концентрація біомаси Х знаходиться в межах Х 

max ≥ X ≥X min, а значення цих показників визначаються 

коефіцієнтом рециркуляції активного мулу. 

 

Рис. 9. Залежність концентрації біомаси активного мулу (Х) 

від коефіцієнта рециркуляції (f). 

 

Хmax 

Хmin 

f 



 119 

Графічне зображення залежності концентрацій біомаси 

активного мулу Х від коефіцієнта його рециркуляції (f), 

побудоване в умовних одиницях за рівнянням (16), дало 

можливість одержати відповідь на цілу низку практичних питань 

(див. рис. 9). 

Використовуючи результати аналізу процесу 

біоферментації стічних вод за різних режимів, була розрахована 

питома швидкість росту популяції (μ), глибина вилучення 

забруднень (Е), питома швидкість вилучення забруднень (ρ) та 

фізіологічні сталі біоценозу активного мулу – коефіцієнти Yn і Ye 

(табл. 32). 

Встановлено, що глибина вилучення забруднень (Е) 

гнойових стоків розрахована за ХСК, як відношення різниці 

вихідної і кінцевої концентрації забруднень гнойових стоків до їх 

вихідного значення, коливається за різних значень від 0,57 до 

0,88, що в середньому складає 0,73. Причому підвищення вмісту 

ОР (забруднень) в біомасі за ХСК на 33% супроводжується 

збільшенням питомої швидкості вилучення забруднень в 3,4 раза, 

а за БСК5 – відповідно на 37,7% і в 4,8 раза. Одержані дані 

знаходяться у відповідності із підвищенням питомої швидкості 

росту мікроорганізмів у 8,2 раза. Тобто, на основі проведених 

досліджень, слід зробити висновок, що питома швидкість росту 

біомаси активного мулу знаходиться у прямій залежності від 

концентрації ОР (забруднень) у гнойових стоках. Причому із 

збільшенням концентрації забруднень та питомої швидкості 

росту популяції зростає біомаса активного мулу. 

Одержані результати свідчать про адекватність 

запропонованої моделі, що підтверджено розрахунком ряду 

параметрів процесу очистки гнойових стоків шляхом 

ферментації. 

На рис. 10 наведено залежність концентрації активного 

мулу Х(D) і економічного коефіцієнта Y від швидкості 

розбавлення при D = μ.  



 120 

Таблиця 32 

Показники процесу біоферментації гнойових стоків за 

різної концентрації забруднень (ОР) 

№ 

п/п 

Глибина вилучення 

забруднень (
в

кв

S

SS
Е ) 

Питома швидкість 

вилучення забруднень 

(
X

DS
), мг/г.год.

-1 

Питома 

швидкість 

росту 

популяції 

μ, год.
-1

 
ХСК БСК5 ХСК БСК5 

1 0,67 0,69 17,9 - 22 

2 0,57 0,66 15,4 11,1 43 

3 0,78 0,77 25,5 - 62 

4 0,73 0,98 23,8 23,0 51 

5 0,69 0,86 36,4 25,7 61 

6 0,80 0,92 34,0 27,3 83 

7 0,75 0,95 40,3 - 113 

8 0,69 0,90 47,6 46,3 114 

9 0,77 0,90 61,0 53,6 180 

10 0,88 0,95 - - - 

Ye 10,72 13,74 - - - 

Yn 28,36 19,22 - - - 

 

Співпадіння одержаних експериментально значень 

свідчить про справедливість розрахунку щодо характеристики 

біоценозу активного мулу, який слід розглядати як монокультуру 

мікроорганізмів, а також вірогідності отриманих значень його 

фізіологічних сталих. Ті ж висновки можна зробити і при аналізі 

рис. 10, де на вісі ординат відкладені значення економічного 

коефіцієнта, який розраховують як відношення кількості 

надлишкового мулу до одиниці вилученого субстрату за 

формулою 19: 

Y 
X/S 

 = 
DYnYe

D

s

X
        (19) 
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Рис. 10. Залежність концентрації біомаси активного мулу в 

аеротенку (Х) і економічного коефіцієнта росту популяції (Y) від 

швидкості розбавлення (D). 

 

Значення кривої, побудованої на основі розрахунків, 

співпадають з експериментальними даними, одержаними в 

дослідах. Так, встановлено, що питома субстратна активність 

мікроорганізмів (Y 
X/S

) залежить від коефіцієнта рециркуляції 

біомаси активного мулу (f) (формула 20): 

Y 
X/S 

 =
fDYnYe

fD        (20) 

Залежність 3.20 має той же вигляд, що і 3.19. При f > 0, 

тобто із збільшенням кількості рециркуляційного мулу 

(зменшенням його відбору із системи) значення Y
x 

 знижується і 

прямує до 0. У цьому випадку субстрат (забруднення) рідких 

стоків споживається мікроорганізмами активного мулу тільки на 

енергетичні потреби. 

Аналізі отриманих результатів на предмет оптимізації 

процесу біоферментації вказав на важливу, на наш погляд, 

закономірність. Виявлено, що глибина вилучення забруднень (Е), 

розрахована за ХСК і БСК5, коливається в межах ЕХСК = 0,74 і 

D·10
-2

 год
-1 

Y БСК5 

Х, г·л
-1 
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ЕБСК5 = 0,85 і не залежить від величини розбавлення (D) або 

коефіцієнта рециркуляції біомаси активного мулу (f). 

Незначні відхилення значень глибини вилучення 

забруднень (Е) можна пояснити об’єктивними помилками при 

проведенні експериментів. Крім того, за всіх значень 

концентрації біомаси активного мулу (Х) глибина вилучення 

забруднень (Е) залишається незмінною. Отже, питання щодо 

концентрації біомаси активного мулу в аеротенку не є 

принциповим, оскільки від цього показника залежить лише 

співвідношення кількості субстрату (dSn), який використовується 

на приріст біомаси, та кількості субстрату (dSe), що іде на 

енергетичні потреби. Сума ж цих величин завжди залишається 

постійною за стабільного значення вихідної концентрації 

субстрату у гнойових стоках (Sb), що надходять на очистку. 

Спроби визначення залежності показників очистки 

(глибини та питомої швидкості вилучення забруднень) від 

навантаження на активний мул, яке визначається як відношення 

концентрації забруднень у вихідних стоках (Sb) до концентрації 

активного мулу (Х) і часу культивування (τ), виявились менш 

інформативними. 

Виходячи з цього, слід наголосити, що пошук таких 

залежностей у випадку очистки гнойових стоків тваринницьких 

об’єктів шляхом біоферментації не доцільний, оскільки вони не 

відображають реальних фізіологічних закономірностей процесу. 

Розглядаючи процес очистки гнойових стоків як систему, в якій 

вихідні параметри постійно змінюються у зв’язку зі зміною 

складу та властивостей відходів, слід зазначити, що питома 

швидкість вилучення забруднень (ρ) не є функцією так званого 

навантаження на активний мул, а залежить від питомої швидкості 

росту біомаси (μ), і в кінцевому підсумку – від коефіцієнта 

рециркуляції ( f ). Максимальні значення показник ρ буде мати у 

випадку відсутності рециркуляції біомаси активного мулу в 

аеротенк, тобто при μ=D. 
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Розглядаючи процес культивування мікроорганізмів 

активного мулу за швидкості розбавлення, яка перевищує 

максимальну питому швидкість росту популяції, слід зауважити, 

що в цьому випадку швидкість розбавлення (D) буде більша за 

питому швидкість росту мікроорганізмів (μmах). 

Виходячи з даних умов біоферментації рідкого гною, 

концентрацію активного мулу в аеротенку (Х) доцільно 

розраховувати за формулою 21: 

Ye

DdS

f

f
Ye

dSD
X

)(

1

1
max

max

min

      (21), 

де 
D

D
f max

min , мінімальний коефіцієнт рециркуляції 

біомаси активного мулу. 

За умов, коли f ≤ f min спостерігатиметься вимивання 

біомаси активного мулу із аеротенка, оскільки її винос не буде 

покриватися за рахунок приросту і рециркуляції. 

Концентрація активного мулу в аеротенку буде сталою за 

умови f > f min. Другий член суми в формулі 3.21 показує, 

наскільки повинна підвищитись концентрація біомаси активного 

мулу в аеротенку для забезпечення величини dS за рахунок 

збільшення споживання субстрату (забруднень) на енергетичні 

потреби. 

Експериментальна перевірка теоретичних викладок 

знайшла повне підтвердження в дослідах на діючих установках з 

очистки гнойових стоків свинокомплексу. 

Вище наголошувалось, що в основі розроблених систем 

біологічної очистки гнойових стоків є здатність мікроорганізмів 

(у переважній більшості змішаних популяцій) для свого росту і 

розмноження використовувати в якості субстратів і джерел 

енергії компоненти забруднень: органічні та мінеральні сполуки. 

Основними технологічними питаннями, які характеризують 

процес біологічної очистки гнойових стоків, відносять витрати 
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кисню, вихід біомаси надлишкового мулу та швидкість перебігу 

процесу. Значні затрати енергії для забезпечення процесу очистки 

гнойових стоків киснем і висока вартість утилізації надлишкової 

біомаси активного мулу роблять дослідження з вивчення впливу 

технологічних параметрів на ефективність їх очистки 

надзвичайно актуальними. 

За перебігу процесу біологічної очистки гнойових стоків, як 

показують існуючі розрахунки, не завжди звертають увагу на 

зв’язок приросту біомаси активного мулу з витратами кисню, 

швидкістю розбавлення і ступенем її рециркуляції. Розрахунок 

емпіричних коефіцієнтів, які не враховують вищевказаних 

параметрів, не може дати повної характеристики процесу 

очистки. Крім того в деяких з них економічний коефіцієнт 

приросту біомаси активного мулу приймається за величину 

постійну і не завжди враховуються фізіолого-біологічні 

особливості розвитку мікробних асоціацій активного мулу.  

У зв'язку з цим метою даного етапу досліджень було 

вивчити процеси використання ОР забруднень гнойових стоків 

свинокомплексу мікроорганізмами активного мулу за різних 

умов культивування та встановити взаємозв’язок технологічних 

параметрів очистки з балансом речовин і енергії. Важливим було 

також обгрунтувати застосування отриманих результатів для 

розрахунку параметрів роботи систем біологічної очистки 

гнойових стоків тваринницьких підприємств. 

Дослідження технологічних параметрів процесу очистки, 

балансу речовин і енергії, фізіологічних констант мікробних 

асоціацій гнойових стоків свинарських підприємств, на 

лабораторному устаткуванні, що моделює блок першого ступеня 

біологічної очистки, вказала на доцільність вибраного наукового 

напряму (табл. 33).  

При цьому слід зазначити, що у дослідах без рециркуляції 

біомаси активного мулу в систему питому швидкість росту 

популяції активного мулу змінювали в межах 0,16–0,02 год
-1

, а 
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коефіцієнт рециркуляції останньої в дослідах з рециркуляцією 

змінювали в діапазоні 0,35–1,0.  

 

Таблиця 33 

Санітарно-гігієнічні показники гнойових стоків 

свинарських підприємств, г/л, М ± m, n = 3 

Показник Концентрація 

ХСК, г О2/л 3,36±0,72 

БСК5, гО2/л 2,33±0,55 

Азот загальний 0,82±0,16 

Азот амонійний 0,72±0,13 

Фосфор загальний 0,10±0,03 

Вуглець загальний 0,83±0,02 

рН 7,10±0,20 

Eh, mV -150±50 

 

Дослідженнями виявлено значну забрудненість гнойових 

стоків свинокомплексу як органічними, так і неорганічними 

речовинами, що підтверджує висновок про доцільності 

використання для їх очистки біологічних способів, заснованих на 

процесах біоферментації ОР мікроорганізмами активного мулу в 

аеротенках-змішувачах. Стан системи через 2 доби після запуску 

процесу біоферментації був стабільним, про що свідчать рН, Еh 

РО2 і вміст забруднень в очищеній воді за показниками: ХСК, 

БСК5, NН
+
, РО

 3-
. 

Для повної характеристики процесу біоферментації і 

досягнення максимальної ефективності очистки гнойових стоків 

необхідно враховувати ряд показників, які розраховують на 

основі експериментальних даних. 

З цією метою визначали стехіометричні коефіцієнти за 

лінійною апроксимацією результатів експериментальних 

досліджень методом найменших квадратів. Це показало 
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доцільність використання раніше встановлених закономірностей 

для опису кінетики росту популяції мікроорганізмів активного 

мулу в процесі очистки гнойових стоків [246] (формула 22).  

 

2xx
dt

dx
,        (22) 

де        х – концентрація біомаси активного мулу, г/м
3
; 

ε – коефіцієнт максимальної швидкості росту популяції; 

β – коефіцієнт гальмування росту популяції. 

Для умов періодичного режиму процесу біоферментації 

гнойових стоків рішення рівняння 3.22 має вигляд 3.23 [141]. 

Концентрацію біомаси активного мулу в аеротенку доцільно 

розраховувати за формулою 23: 

txt

х
х

o

о

exp1exp       (23) 

Дана формула описує не тільки кінетику росту популяції 

активного мулу, але і враховує гальмування процесу 

біоферментації метаболітами – продуктами життєдіяльності 

мікроорганізмів. 

Вплив останнього фактора враховується значенням 

коефіцієнта β, а коефіцієнт ε визначає максимальну питому 

швидкість росту популяції (μmax) за відсутності гальмуючих 

факторів росту мікроорганізмів на початковій стадії процесу 

біоферментації. 

Дану формулу можна спростити за умови, що  t . В 

такому випадку отримаємо формулу 24: 

x           (24) 

Враховуючи значення x  та підставивши його у 

вищенаведене рівняння, знаходимо значення ε і β (формули 25 та 

26): 
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const

1

        (25) 

.         (26) 

Споживання елементів субстрату мікроорганізмами в 

процесі очистки стоків на забезпечення енергетичних потреб і на 

приріст біомаси доцільно розраховувати за формулою 27: 

Y

n

11
,         (27) 

Рівняння 3.27 може бути перетворено до вигляду 28: 

m
xdt

ds 11
,        (28) 

де  s – концентрація субстрату, г/м
3
. 

Дане рівняння справедливо і для нестаціонарного процесу 

очистки гнойових стоків мікроорганізмами активного мулу, 

оскільки відображає взаємозв’язок енергетичних і пластичних 

шляхів споживання субстрату (забруднень). 

Шляхом аналітичної обробки експериментальних даних 

щодо росту біомаси і значень концентрації субстрату за умов 

періодичного режиму культивування було розраховано величину 

xdt

ds 1
, яка характеризує питому швидкість споживання субстрату 

(ρ), і питому швидкість росту популяції (μ).  

Одержані результати досліджень, а також показники 

процесу біоферментації гнойових стоків за періодичного режиму 

культивування асоціації мікроорганізмів активного мулу 

розраховані за різних інтервалів, дали можливість встановити 

наступні фізіологічні константи для БСК5 і кисню.  

Так, значення істинного економічного коефіцієнта Yn 

становить 0,63; коефіцієнта витрат субстрату (забруднень) стоків 

Ye = 0,066 год
-1

; істинний економічний коефіцієнт росту 97,02O

n ; 

а коефіцієнт витрат субстрату на процеси життєдіяльності 

мікроорганізмів Ye 08,02O год
-1

, а використовуючи рівняння (25) 

розраховано значення коефіцієнта εі. 
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Оскільки стан популяції мікроорганізмів за нестаціонарних 

умов процесу біоферментації постійно змінюється, що 

характерно для змішаного біоценозу, то з наростанням дефіциту 

субстрату зростає активність процесів гідролізу ОР стоків, що 

викликає зміну домінуючих видів мікроорганізмів. Показано, що 

за періодичного режиму перебігу процесу біоферментації 

гнойових стоків система змішана популяція мікроорганізмів–

складний субстрат не адаптована, однак максимальна швидкість 

перетворення субстрату і активність мікрофлори відповідають 

стаціонарним умовам системи. Це підтверджує правомірність і 

надійність вибраного підходу до визначення кінетичних і 

стехіометричних констант за результатами експериментальних 

досліджень в умовах періодичного режиму перебігу процесу 

біоферментації. 

Отже, з одержаних даних витікає, що співвідношення витрат 

субстрату залежить від фізіологічної активності мікроорганізмів, 

яка в свою чергу визначається умовами культивування, 

відношенням спожитого субстрату до приросту біомаси 

активного мулу і залежить від технологічних параметрів процесу. 

За таких умов економічний коефіцієнт росту популяції 

залежить від швидкості розбавлення біомаси і описується 

рівнянням 29: 

Yx/s 
ne DY

D

/
 ,       (29) 

де    Yx/s  - економічний  коефіцієнт, г біомаси · г
-1

 субстрату; 

Ye – константа енергетичного обміну, г субстрату · г
-1

 

біомаси · год.
 -1

; 

D – швидкість розбавлення,  год.
 -1

; 

Yn – істинний економічний коефіцієнт, г біомаси · г
-1

 

субстрату. 

Розрахунок основних параметрів процесу біоферментації в 

аеротенку-змішувачі без рециркуляції біомаси краще проводити 

за рівнянням (30), що дає можливість отримати аналітичну 
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залежність концентрації біомаси від швидкості її розбавлення і 

споживання субстрату мікроорганізмами: 

nDYe

DS

/
,       (30) 

де  S - різниця вихідної і кінцевої концентрацій субстрату, г 

· л
-1

. 

Наведений теоретичний аналіз процесу біологічної очистки 

гнойових стоків за умов рециркуляції біомаси активного мулу із 

відстійника в аеротенк показав, що найоптимальнішими для 

розрахунку параметрів процесу є залежності 31 – 34: 

Yx/s  
/ nDYe

Df
;      (31) 

 

nDYe

DS

/
;       (32) 

 

F

F
f HH ;       (33) 

 

Df ,        (34) 

де  f – коефіцієнт рециркуляції біомаси активного мулу; 

 - концентрація біомаси в аеротенку, г · л
-1

; 

F - витрати гнойових стоків на вході в аеротенк, л · год.
 -1

; 

HF - витрати надлишкової муло-водяної суміші, л · год.
 -1

; 

H - концентрація біомаси в надлишковій муло-водяній 

суміші, г·л
-1

; 

- питома швидкість росту популяції мікроорганізмів, год
-1

. 

Розрахунок концентрації біомаси активного мулу в 

аеротенку за рециркуляції активного мулу проводять за 

рівнянням 32. Параметром рециркуляції (повернення, затримки) 

біомаси активного мулу в системі є коефіцієнт її рециркуляції (f). 

Без рециркуляції активного мулу в системі f=1; = D, а 

концентрація біомаси залежить тільки від швидкості розбавлення 

(D) і кількості спожитого субстрату (забруднень) ( S ). Якщо ж 
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система функціонує з повним поверненням біомаси активного 

мулу за HF · H =0, f=0, то  залежність (32) приймає вигляд (35): 

Ye

DS
 .        (35) 

В цьому випадку концентрація біомаси активного мулу в 

аеротинку не збільшується безмежно, а приймає конкретне 

значення, яке залежить від енергетичної сталої біоценозу. Тобто 

вся кількість субстрату (ОР забруднень) використовується на 

підтримку життєдіяльності мікроорганізмів. Коли f=0, значення 

 максимальне, а при f=1 цей показник мінімальний. 

Результати експериментальних досліджень процесу 

культивування мікроорганізмів активного мулу на стічній воді 

свинокомплексу показали, що система активний мул-стічна вода 

в проточному аеротенку-змішучачі за параметрами відповідає 

співвідношенню (32).  

Встановлено, що за швидкості розбавлення біомаси 0,01-0,1 

год
-1

 ефективність вилучення субстрату (забруднень), які 

визначаються такими інтегральними показниками як БСК5 і ХСК, 

є величиною постійною і складає для БСК5 0,95, а для ХСК – 

0,83-0,85 без лімітації стічних вод по азоту. Збільшення 

швидкості розбавлення веде до зниження ефективності очищення 

гнойових стоків у зв’язку з тим, що проявляється вплив розподілу 

часу перебування елементів потоку в аеротенку-змішувачі на 

концентрацію субстрату на виході. 

На рис. 11 показано співвідношення вуглецю і азоту в 

продуктах очистки стічної води. Його розрахунки здійснені на 

основі результатів досліджень очистки гнойових стоків в 

аеротенку-змішувачі без рециркуляції біомаси активного мулу. 

Це дозволяє вказати на зміну співвідношення компонентів 

субстрату як функції одного аргументу від швидкості 

розбавлення стічної води. Аналіз кривих вказує на перерозподіл 

кількостей вуглецю і азоту в процесі очистки залежно від 

швидкості розбавлення рідини ( = D).  
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     Вміст вуглецю 

  Вміст азоту 

 

Рис. 11. Співвідношення вуглецю і азоту в стічних водах (% 

від їх вмісту у вихідних стоках) за різних швидкостей 

розбавлення біомаси. 

Рециркуляція біомаси активного мулу в систему за цих умов 

не впливає на їх баланс. Так, зі зменшенням швидкості 

розбавлення біомаси частка вуглецю, яка видаляється із системи з 

газоподібними продуктами, зростає, але знижуються його 

витрати з надлишковим мулом. Втрати азоту в процесі очистки 

гнойових стоків з газоподібними продуктами також 

збільшуються при зменшенні швидкості розбавлення біомаси, а 

його кількість в очищеній рідині знижується. 

Визначення середнього діаметру пластівців активного мулу 

(d) при вивченні його залежності від швидкості росту (μ), 

показало, що ця величина знижується при збільшенні останнього 

незалежно від режиму рециркуляції біомаси активного мулу. 

Найменшу вологість осад біомаси активного мулу має з розміром 

пластівців 50–70 мкм, що відповідає μ = 0,01-0,04 год.
 -1

. 

% 

D, год
-1 
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На основі одержаних експериментальних даних було 

розраховано ряд коефіцієнтів витрат компонентів субстрату 

(забруднень) за ХСК, БСК5, вмістом загального вуглецю, азоту, 

та розчиненого кисню (табл. 34). 

Таблиця 34  

Коефіцієнти витрат компонентів субстрату гнойових 

стоків за проточного режиму біоферментації 

Коефіцієнт 

Показник 

ХСК БСК5 

вуглець 

загальни

й 

азот 

загальни

й 

кисень 

Yn, г біомаси/г 

субстрату 
0,35 0,52 1,4 5,0 1,11 

Ye, г 

біомаси/год
 -1

 
0,011 0,014 0,0027 0,0066 0,095 

 

Наведені в табл. 34 дані щодо коефіцієнтів витрат 

компонентів субстрату гнойових стоків за проточного режиму 

процесу очистки гнойових стоків збігаються зі значеннями 

аналогічних коефіцієнтів, розрахованих за відповідними 

рівняннями і показниками процесу біоферментації за 

періодичного режиму. 

Кисень необхідний в процесі біологічної очистки гнойових 

стоків за аеробних умов також розглядається як важливий 

субстрат, тому концентрація біомаси активного мулу в аеротенку 

може бути розрахована виходячи із споживання кисню за 

формулою 36: 

22 /
O

n

O
Ye

DS
        (36) 

де індексом О2 позначені фізіологічні коефіцієнти біомаси 

за киснем.  
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Питомі витрати кисню 2O
P на перетворення одиниці 

субстрату (забруднень) гнойових стоків доцільно визначати за 

співвідношенням 3.37: 

n

O

n

O

O

DfYe

DfYe
P

/

/2

2        (37) 

Аналіз цього співвідношення показує, що питомі витрати 

кисню ( 2O
P ), як інтегрального показника при розрахунках системи 

аерації біомаси, залежать від часу (τ) перебування рідини в 

аеротенку за умов, що τ=D
-1

. При зростанні τ 0D , ( 2O
P ) прагне 

до максимального значення. Якщо швидкість розбавлення 

біомаси D  (збільшується), то 2O
P знижується до мінімальних 

значень. Такий же характер змін питомих витрат кисню ( 2O
P ) 

спостерігається за різних значень коефіцієнта рециркуляції 

активного мулу (f). При зменшенні відбору біомаси активного 

мулу в системі питомі витрати кисню зростають, оскільки в 

цьому випадку більша кількість забруднень окислюється до 

газоподібних сполук, а не виводиться з системи у вигляді біомаси 

з надлишковим мулом. 

На основі одержаних даних (див табл. 31), розрахована 

залежність питомих витрат кисню від коефіцієнта рециркуляції 

біомаси активного мулу (рис. 12).  

 

Рис. 12. Залежність витрат надлишкового мулу (1, 2, 3) і 

питомих витрат кисню (4; 5; 6) від коефіцієнта рециркуляції 
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активного мулу (FH=12,5 м
3.
год

-1
; Š=2,26 кг О2

.
м

3 
 за БСК5; х=10 

кг
.
м

3
). 

 

Наведені криві вказують на залежність витрат 

надлишкового мулу та питомих витрат кисню при біологічній 

очистці гнойових стоків від коефіцієнта рециркуляції біомаси 

активного мулу, яку розраховану за рівнянням 38: 

H

H

Ff
F .        (38) 

Порівнюючи експериментальні дані, які характеризують 

концентрацію біомаси активного мулу і питомі витрати кисню, 

одержані у дослідах з його рециркуляцією, необхідно зазначити, 

що вони співпадають з розрахунковими значеннями (табл. 35).  

 

Таблиця 35 

Коефіцієнти біоферментації за різних параметрів процесу 

очистки гнойових стоків 

Параметр 

Концентрація активного мулу (х), г · л
-

1
; 

експеримент розрахунок 

μ = D = 0,02 год.
-1

 

D = 0,02 год.
 -1

 

f = 1 

1, 11 

0,98 

1,34 

 

1,08 

μ = D = 0,08 год.
-1

 

D = 0,08 год.
 -1

 

f = 1 

0,81 

0,47 

 

0,88 

μ = 0,014 год.
-1

 

D = 0,02 год.
 -1

 

f = 0,35 

 

 

2,06 

 

 

1,97 

μ = 0,062 год.
-1

 

D = 0,08 год.
 -1

 

f = 0,77 

 

 

1,91 

 

 

1,82 
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Співпадіння експериментальних і розрахункових даних 

підтверджує справедливість рівнянь для опису процесу очистки 

гнойових стоків у системі аеротенк-відстійник за періодичного 

режиму і аеротенк-відстійник з рециркуляцією активного мулу за 

проточних умов. 

Таким чином, приріст біомаси активного мулу та 

споживання кисню мікроорганізмами в системах біологічної 

очистки стічних вод залежить від часу перебування рідини в 

аеротенку і коефіцієнта рециркуляції біомаси. При швидкостях 

розбавлення 0,01-0,1 год.
 -1

 ефективність вилучення компонентів 

субстрату є величиною постійною і складає 85–95% для ХСК і 

БСК5 відповідно за умов нелімітації стічних вод по азоту. Розмір 

пластівців активного мулу знижується при збільшенні питомої 

швидкості росту популяції (μ) незалежно від коефіцієнта 

рециркуляції (f). Найменшу вологість осад біомаси має при 

розмірі пластівців 50 – 70 мкм, що відповідає μ = 0,01-0,04 год.
 -1

. 

Отримані результати дозволяють не тільки проводити аналіз 

ефективності роботи діючих систем очистки гнойових стоків, 

оптимізувати гігієнічні показники утворених продуктів, але і 

виконувати розрахунки при проектуванні споруд біологічної 

очистки відходів. 

Одним із перспективних напрямків досліджень у цьому 

плані є вивчення взаємозв’язку гідродинамічних режимів потоку 

муло-водяної суміші в аеротенку з її седиментаційними 

характеристиками та їх вплив на ефективність процесу очистки 

гнойових стоків. Показано, що збільшення часу аерації гнойових 

стоків до 9 годин та концентрації біомаси активного мулу в 

аеротенку-змішувачі з 0,30 до 2,18 г/л сприяє значному 

зниженню вмісту субстрату (забруднень), про що свідчить 

зниження БСК5 за відповідний період досліджень в 14,9 раза 

(табл. 36). Причому за перші 3 доби цей показник процесу 

очистки знизився тільки на 36,5%, а через 6 годин – у 5,9 раза, а з 

6 до 9 години біоферментації змінювався значно меншою мірою. 
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Відповідно до зміни концентрації забруднень (субстрату) 

знаходяться і швидкість споживання кисню та субстрату 

мікроорганізмами активного мулу (див. табл. 30). 

Так, швидкість споживання кисню асоціацією 

мікроорганізмів активного мулу при очистці гнойових стоків 

зростала через 1,5 год. з початку процесу на 44%, через 2,5 

години – на 33% і через 3,5 години – на 25% порівняно з 

вихідними значеннями. Через 7,5 години його значення 

знизилося на 68,3% порівняно з найвищим рівнем. 

Подібні за характером зміни зареєстровано і щодо 

швидкості споживання субстрату (забруднень) мікроорганізмами 

активного мулу (біомаси). Впродовж перших 3,5 години перебігу 

процесу очистки гнойових стоків швидкість споживання 

субстрату мікроорганізмами активного мулу збільшувалась більш 

ніж у 2,1 раза, потім протягом наступної години практично не 

змінювалась і знизилась через 7,5 години у 3,6 раза порівняно із 

найвищим значенням цього показника (див. табл. 36). 
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Таблиця 36 

Динаміка показників процесу очистки гнойових стоків за періодичного режиму біоферментації, 

М ± m, n = 3 

Час 

аерації 

(τ), год. 

Концентрація 

біомаси 

активного 

мулу (хі), г/л 

 

Концентрація 

субстрату за 

БСК5,  

г О2/л  

Швидкість 

споживання 

кисню, 

dSiO2 , d τі 

г /л· год
-1

 

Швидкість 

споживання 

субстрату, 

dSi БСК5, d 

τі г · л· с
-1

 

Питома 

швидкість 

споживання 

кисню, dS 

O2 , d x∙ год
-

1
 

Питома 

швидкість 

споживання 

субстрату, 

 dS БСК5, d 

x∙год
-1

 

Питома 

швидкість 

росту 

популяції, 

μ, год
-1

 

ξ,   год
-1

 

ξ = μmax 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,0 0,30±0,02 4,16±0,05 - - - - - - 

0,5 0,38±0,01 - 0,25±0,01 0,38±0,07 0,65±0,01 0,95±0,02 0,55±0,03 0,67±0,01 

1,0 0,51±0,04 3,78±0,13 - - - - - - 

1,5 0,64±0,02 - 0,36±0,04 0,54±0,01 0,57±0,04 0,84±0,02 0,47±0,01 0,67±0,01 

2,0 0,86±0,06 3,24±0,09 - - - - - - 

2,5 1,01±0,01 - 0,48±0,01 0,60±0,07 0,04±0,01 0,59±0,01 0,39±0,03 0,72±0,03 

3,0 1,20±0,04 2,64±0,22 - - - - - - 

3,5 1,39±0,05 - 0,60±0,05 0,80±0,01 0,43±0,02 0,57±0,01 0,32±0,01 0,89±0,02 

4,0 1,54±0,07 1,84±0,18 - - - - - - 

4,5 1,70±0,03 - 0,44±0,03 0,75±0,02 0,26±0,03 0,44±0,06 0,18±0,06 0,83±0,01 

5,0 1,84±0,03 1,09±0,10 - - - - - - 

5,5 1,92±0,02 - 0,34±0,02 0,38±0,05 0,18±0,01 0,19±0,03 0,08±0,12 0,75±0,03 
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Продовж. табл. 36 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6,0 2,00±0,01 0,71±0,11 - - - - - - 

6,5 2,05±0,02 - 0,27±0,01 0,25±0,02 0,13±0,01 0,12±0,01 0,04±0,01 0,86±0,02 

7,0 2,10±0,01 0,46±0,05 - - - - - - 

7,5 2,15±0,02 - 0,19±0,02 0,22±0,01 0,11±0,01 0,10±0,01 0,04±0,01 0,86±0,02 

8,0 2,18±0,03 0,26±0,01 - - - - - - 

8,5 2,18±0,02 0,24±0,02 - - - - - - 

9,0 2,18±0,01 0,28±0,03 - - - - - - 
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Такі інтегральні показники очистки стоків свинокомплексу 

за періодичного режиму культивування як питома швидкість 

споживання кисню та субстрату (забруднень), а також питома 

швидкість росту біомаси активного мулу, розраховані за 

відповідними рівняннями на основі абсолютних значень 

наведених вище, в динаміці навпаки, значно знижувались. Так, 

питома швидкість споживання мікроорганізмами активного мулу 

кисню в періодичному режимі культивування за період 

досліджень знизилась з 0,65 до 0,11 год
-1

, тобто у 5,9 раза, питома 

швидкість споживання субстрату з 0,95 до 0,10 год
-1

, або у 9,5 

раза, а питома швидкість росту біомаси – більш ніж в 13,7 раза 

(див. табл. 36). Причому протягом перших трьох годин перебігу 

процесу біоферментації ці показники зменшувались меншою 

мірою. Потім через 4,5 години з початку процесу і далі зниження 

цих величин, які характеризують стан системи в цілому, було 

більш суттєвим. Однак, не дивлячись на це, система, яка 

включала гнойові стоки свинокомплексу, що містили різні 

органічні речовини (забруднення), забезпечувала в ці часові 

терміни за періодичного режиму культивування і рециркуляції 

активного мулу процес очистки відходів. Про це свідчить також і 

величина коефіцієнта, значення якого впродовж усього періоду 

досліджень практично не змінювалось. 

Отже, в процесі аеробної біоферментації гнойових стоків 

вдалося встановити основні параметри процесу, необхідні для 

перетворення забруднень мікроорганізмами активного мулу. Так, 

час перебування рідини в аеротенку-змішувачі при очистці 

стічних вод свинарських підприємств доцільно підтримувати в 

межах 16-20 годин. Кількість ре циркулюючого активного мулу 

повинна бути такою, щоб його вік (величина зворотна питомій 

швидкості росту) в системі складав 25-100 годин. 
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РОЗДІЛ 6 

АЕРОБНО-ТЕРМОФІЛЬНА СТАБІЛІЗАЦІЯ 

ПРОДУКТІВ ПРИ ПЕРЕРОБЦІ ВІДХОДІВ. 

 

Значна кількість підприємств з виробництва продукції 

тваринництва на яких в якості відходів утворюється рідкий та 

напіврідкий гній, для їх переробки застосовує переважно 

біологічні методи очищення. 

На сьогодні запропоновано і використовується значна 

кількість різних способів переробки, обробки і утилізації цих 

відходів [9, 89, 101, 134, 155]. Необхідність зменшення об’ємів 

утворених відходів або їх повна ліквідація визначається перш за 

все тим, що на сьогоднішній час економічний і розвиток галузі не 

дозволяє забезпечити їх повну переробку. В той же час 

накопичення значної кількості відходів на фермах і комплексах 

вимагає для їх переробки відведення все більше земельних угідь, 

а також значних капіталовкладень з метою запобігання 

забруднення навколишнього середовища. Існуючі способи їх 

обробки, переробки та утилізації не завжди є ефективними, що 

створює загрозу забруднення навколишнього середовища і може 

привести до небажаних наслідків. 

У зв’язку з цим існує нагальна необхідність в розробці 

сучасних або вдосконалення існуючих способів переробки 

відходів тваринництва, які б забезпечували отримання кінцевих 

продуктів, безпечних у санітарному відношенні і не приводили 

до повторного забруднення довкілля [27, 158, 219]. 

Найперспективнішими в плані переробки різних відходів 

тваринницьких об’єктів є біологічні способи, засновані на 

використанні бродильних процесів під дією мікроорганізмів 

гною. Переважна більшість цих процесів досліджена і 

використовується, але і значна частина залишається поза увагою 

дослідників. Процес перетворення органічної речовини 

(забруднень) відходів може перебігати за ана- та аеробних умов, 
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має багато спільного, але завершується утворенням різних 

кінцевих продуктів [22, 209, 219]. 

Аеробні процеси відбуваються в біомасі за участю кисню 

повітря і покладено в основу різних способів їх переробки. 

Водночас це надійні способи їх знезараження за рахунок дії 

високої температури. Не дивлячись на те, що втрата певної 

кількості органічної речовини знижує якість одержаного 

продукту – органічних добрив. Тому дослідження з пошуку 

оптимальних рішень щодо перебігу процесів аеробного 

окислення органічних речовин у біомасі і її хімічним складом, 

впливом різних факторів на перетворення відходів привертають 

увагу значної кількості дослідників. Зокрема було встановлено, 

що одним із найдієвіших засобів досягнення найвищої 

ефективності процесу є аеробно-термофільна стабілізація біомаси 

при переробці відходів [191, 218, 396]. 

Для реалізації аеробно-термофільної стабілізації біомаси 

при переробці відходів запропоновано цілий ряд способів [95, 

100, 379] і апаратурно-технологічних рішень [430, 431].  

Процес аеробної стабілізації відходів перебігає з утворенням 

значної кількості органічних кислот і завершується утворенням 

енергії та цілого ряду низькомолекулярних продуктів їх розпаду: 

СО2, Н2О, NO3
-
. Вуглець та азот цих сполук використовуються 

бактеріями для свого росту. За аеробних умов швидкість розпаду 

органічної речовини відходів значно вища, ніж за анаеробного 

зброджування. Одержані органічні добрива після аеробної 

біоферментації відходів за санітарно-гігієнічними показниками 

вигідно відрізняються від продуктів перетворення біомаси за 

анаеробних умов. Так, величина БСК5 мулової води за аеробної 

стабілізації відходів становить 50-500 мг/л, що в перерахунку на 

1 г беззольної речовини значно менше, ніж за анаеробного 

зброджування біомаси. За аеробного окислення відходів 

практично відсутній запах, який створюють шкідливі гази аміак 

та сірководень, що знижує негативний вплив відходів на 
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навколишнє середовище. Однак здатність до фільтрації біомаси 

відходів за аеробного окислення нижча, ніж за анаеробного 

зброджування. Слід також відмітити, що затрати енергії на 

забезпечення процесів аеробного окислення вищі, ніж за 

анаеробного бродіння [51, 55, 302]. 

На основі проведених досліджень було з’ясовано, що 

аеробній стабілізації можуть бути піддані неущільнені та 

ущільнені (не більш як 6 годин) активний мул, сирий осад та їх 

суміші, які утворюються при переробці відходів тваринництва 

[333, 347]. Швидкість розпаду органічної речовини відходів 

залежить від часу аерації і в основному закінчується для не 

ущільненого мулу за 7-10 діб, а для ущільненого – за 10-15 діб (за 

температури 20
0
С) [383]. Суттєвий вплив на ступінь розпаду 

органічної речовини відходів здійснюють температура суміші та 

біогенні добавки. Для забезпечення процесу особливого значення 

також надають витратам повітря, які становлять 1-2 м
3
 та більше 

за годину на 1 м
3
 осаду залежно від вмісту в ньому органічної 

речовини. 

Відстоювання або ущільнення аеробно стабілізованих осадів 

також впливає на швидкість бродильних процесів. Вони як 

правило найінтенсивніше відбуваються протягом 1-5 годин. 

Оскільки швидкість процесу аеробної стабілізації залежить від 

концентрації активного мулу інколи передбачають рециркуляцію 

ущільненого мулу з частковим поверненням його до 

стабілізатора. Одержану після завершення процесу мулову воду 

направляють в аеротенки. Показник БСК5 такої води становить 

біля 100 мг/л, а ХСК – 360-670 мг/л [49, 69].  

Тверду фракцію (мул) після відстоювання та ущільнення 

при вологості 95-98,8% в подальшому переробляють на мулових 

майданчиках шляхом компостування. 

Встановлено, що час обробки неущільненого мулу за 

аеробної стабілізації відходів складає в середньому 7-10 діб. 

Вміст органічної речовини при цьому знижується на 20-30%, а 
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витрати повітря становлять 1 м
3
/м

3 
· год. Термін обробки суміші 

сирого осаду та мулу за цих умов зростає до 10-12 діб. Розпад 

беззольної речовини мулу при цьому збільшується до 30-40% від 

загальної кількості, а витрати повітря підвищуються до 1,2-

1,5 м
3
/год. Відстоювання стабілізованого осаду у зоні 

стабілізатора чи в окремому відстійнику протягом 1,5-2 години 

сприяє його розділенню на фракції кожна з яких 

характеризується рядом специфічних показників, які необхідні 

для розрахунку стабілізатора стоків [79, 100]. 

Як свідчать дані [99] для активного мулу з аеротенків, який 

містить біля 70% беззольної речовини, час стабілізації в умовах 

помірного клімату складає 12 діб. Для сирого осаду та суміші 

його з мулом з кількістю беззольної речовини 75% час 

стабілізації збільшується до 15 діб. При цьому слід відмітити, що 

термін стабілізації осаду тісно пов'язаний з навантаженням на 

мул за допомогою мікроорганізмів якого і відбувається 

розщеплення органічної речовини. На процес стабілізації осаду 

значною мірою впливає температура середовища. При одному й 

тому ж навантаженні на мул осаду та часу перебування в 

аеротенку при зменшенні його температури з 20 до 12
0
С розпад 

беззольної речовини зменшується з 40 до 30%. Для забезпечення 

високої ефективності аеробної стабілізації активного мулу 

навантаження не повинно перевищувати 2 кг/м
3 

на добу, а для 

суміші його з осадом – 3-4 кг/м
3 

на добу. За даних умов 

особливого значення надають забезпеченню бактеріальної флори 

киснем, потреба в якому становить біля 0,1 кг за добу на 1 кг 

беззольної речовини. Ця величина залежить від виду осаду, який 

обробляється. Відомо, що для обробки активного мулу, сирого 

осаду чи їх суміші необхідний різний час обробки і різна 

кількість кисню. Аерація суміші повітрям збільшує 

турбулентність осаду, що сприяє кращому використанню об’єму 

стабілізатора. Оптимальною концентрацію кисню в осаді 

вважають 20-25 г/л [123, 385].  
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Тривалість аеробної стабілізації активного мулу залежить 

від часу аерації біомаси в аеротенку. Чим він більше, тим 

коротший час стабілізації осаду та менша швидкість споживання 

кисню. Час стабілізації суміші активного мулу з сирим осадом 

залежить від кількості субстрату, що вноситься з осадом та 

ступеня його розкладу. Розпад беззольної речовини таких 

сумішей коливається залежно від складу та властивостей осаду в 

межах 5-50%. При цьому жири розпадаються на 65-75%, білки на 

20-30%, а вміст вуглеводів практично не змінюється. Особливо 

важливим фактом при цьому є час аерації осаду та режим роботи 

стабілізатора, які впливають на його санітарні показники. Так, 

кількість кишкової палички в осаді за даних умов зменшується в 

середньому на 70-99% [393, 398]. 

Встановлено, що чим вища температура осаду та чим 

менший період зберігання мулу, тим вища швидкість споживання 

сумішшю кисню повітря [127, 417]. 

Процес аерації може бути обмеженим на стадії початку його 

затухання, так як довга аерація суміші, особливо в період 

самоокислення ОР, викликає значне подрібнення частинок осаду 

та погіршує його вологоутримуючу здатність. За низьких значень 

питомого опору фільтрування осаду його стабілізація може буде 

неповною, що приводить до загнивання суміші. З метою 

запобігання цим процесам стабілізовані осади та мули як правило 

підсушують на мулових майданчиках або піддають механічному 

зневодненню. Такі осади чи мули мають значно нижчу 

вологоутримуючу здатність порівняно з сирими чи збродженими 

осадами. При цьому питомий опір фільтрації стабілізованого 

осаду знижується до 20 – 60·10
10

 см/г. Механічне зневоднення 

осаду оптимізує режим компостування, але вимагає, як правило, 

попередньої реагентної обробки суміші для запобігання 

замулювання фільтра [103, 428]. 

На вологоутримуючу здатність стабілізованого мулу 

впливає час регенерації та ступінь і час ущільнення активного 
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мулу, період процесу його стабілізації, співвідношення осаду та 

активного мулу в суміші, ефективність змішування компонентів 

та інші фактори [11, 351]. 

Процес аеробної стабілізації осадів проводять у відкритих 

спорудах типу аеротенків з висотою 3-5 м. Особливістю їх 

конструкції є спеціальна форма, яка забезпечує повне очищення 

дна аеротенка за рахунок переміщення частинок суміші. Для 

забезпечення оптимальних умов аерації суміші і досягнення 

результату використовують поверхневі аератори, або дифузори, 

які створюють крупно- та середньобульбашкові компоненти 

повітря і частинок осаду. Вони забезпечують високу 

інтенсивність біотермічних процесів у суміші, що важливо для 

досягнення знезаражуючого ефекту [78, 151, 375]. 

Одним із способів покращення їх роботи при обробці 

посліду птиці є використання аутотермічних термофільних 

ферментерів-стабілізаторів. Це так зване «вологе 

компостування», суть якого полягає у створенні і перемішуванні 

компосту протягом 5-7 діб за наявності кисню в теплоізольованих 

резервуарах. Процеси, що протікають при цьому, аналогічні 

процесам компостування в буртах, мають схожі кінцеві 

результати, але характеризується вищою активністю [133, 373]. 

Проведені дослідження з використанням ферментера-

стабілізатора з теплоізоляцією та робочим об’ємом 750 л та 

аерація суміші повітрям в об’ємі 6,4 м
3
 на 1 м

3 
посліду за годину 

показали, що при його ферментації глибина мінералізації суміші 

залежить меншою мірою від часу обробки, а більшою – від 

концентрації мікроорганізмів. Було виявлено, що розпад 

беззольної речовини посліду починається лише при певній 

кількості мікроорганізмів і зростає по мірі збільшення вмісту 

мікроелементів та підвищенні температури до 45-50
0
С. За умов, 

коли швидкість мінералізації органічної речовини посліду 

досягає максимуму розпад беззольної речовини складає 37-40% 

від початкового рівня. Після цього кількість біомаси 
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мікроорганізмів швидко зменшується і мінералізація беззольної 

речовини, практично припиняється [129,379]. 

На основі одержаних результатів зроблено висновок, що для 

забезпечення термофільного режиму стабілізації вологість 

посліду не повинна перевищувати 93-94%. Максимальна 

кількість біогенних елементів у продуктах перетворення посліду, 

одержаних в режимі максимального росту популяції 

мікроорганізмів спостерігається за температури 47-52
0
С, що 

забезпечує мінералізацію беззольної речовини на 40-45% та 

попереджає втрату легких поживних речовин [198, 370, 400]. 

Повідомляється, що аеробна стабілізація неущільненого 

мулу протягом 3-х діб, замість 7 – 10 за технологією в 

стабілізаторі-ферментері забезпечує окислення легкозагниваючих 

екзоендогенних субстратів активного мулу. В результаті цього 

утворюється активний мул з високою біологічною активністю. Це 

покращує його біофлокулюючу здатність та підвищує фільтруючі 

властивості [217, 390]. 

Аерація активного мулу з концентрацією беззольної 

речовини 6-12 г/л протягом 10-15 діб, з інтенсивністю 6-8 м
3
/м

3
 

біомаси за годину підвищує інтенсивність розпаду органічних 

сполук у перші три доби [347]. Концентрація мулу  за цей час 

зменшується на 45-50%, рН суміші зростає з 7,2-7,5 до 7,8-8,4, а 

стабілізований мул набуває високих седиментаційних 

властивостей. 

Повідомляється, що аеробна стабілізація мулової суміші при 

очищенні побутових стоків становить в середньому 4-5 діб при 

інтенсивності повітряного потоку 1,0-1,3 м
3
/м

3 
біомаси за год. 

Згідно вимог аеробна стабілізація може бути застосована 

для переробки неущільненого чи ущільненого активного мулу, а 

також його суміші з сирим осадом. Час аерації для неущільненого 

активного мулу складає 2-5 діб, суміші 6-7 діб, суміші осаду з 

ущільненим активним мулом 8-12 діб при 20
0
С. При вищій 

температурі осаду цей час зменшується, а при нижчій – 
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збільшується. Зміна температури осаду на 10 
0
С змінює час його 

стабілізації в 2-2,2 раза. Аеробна стабілізація осаду відбувається в 

діапазоні температур 8-35 
0
С, а оптимальними витратами повітря 

є 1-2 м
3
/г на 1 м

3 
стабілізатора. Цей показник залежить від 

концентрації осаду, а інтенсивність самого процесу аерації 

повинна бути не менше 6 м
3
/м

2
 за годину [95]. На процес аерації 

значний вплив здійснює ущільнення стабілізованого осаду, яке за 

нормальних умов становить не більше 5 годин, та його вологість, 

яка коливається в межах 96,5-98,5% [351, 413].  

Застосування аеробно-термофільної стабілізації для 

переробки рідкого гною показало, що процес розщеплення 

органічної речовини залежить від термофільних мікроорганізмів і 

супроводжується значним підвищенням температури суміші [54, 

441]. 

За таких умов мікроорганізми активно ростуть, 

використовуючи для цього суху речовину біомаси, створюючи 

значний екзотермічний ефект. Деструкція органічної речовини 

забруднень, яка при цьому спостерігається, створює умови для 

забезпечення процесу росту бактерій при підвищених 

температурах (35-37
0
С). Однак основним фактором у процесі 

очищення стоків є швидкість подачі кисню в рідку фазу. З цією 

метою застосовують різні механічні, комбіновані та ежекційні 

системи, які здатні створювати сприятливий гідродинамічний 

режим [11, 443]. 

Показано, що оптимальний час аерації суміші осаду та мулу 

становить 12-13 діб при витраті повітря 4 л/год. на 1 л суміші. 

Подальша аеробна стабілізація осаду не приводить до суттєвого 

покращення його властивостей. 

Аеробна стабілізація активного мулу сприяє зниженню 

загальної кількості бактерій, у тому числі бактерій групи E. Сoli 

на 96,9%. Про це свідчить зниження дегідрогеназної активності 

біомаси, особливо в перші 3 доби. Однак на 5-6 добу її активність 

знижується до мінімуму не дивлячись на те, що аеробна 
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стабілізація активного мулу з осадом триває впродовж  9-10 діб. 

Одержаний таким чином стабілізований осад легко віддає воду, 

що зменшує його вологість з 98-99% до 75% [7, 389, 407]. 

Дослідженнями процесу аеробної стабілізації гнойових 

стоків великої рогатої худоби встановлено, що найефективнішим 

заходом є завантаження аеротенка окремими порціями по 6% 

вісім разів на добу. Це дозволяє забезпечити оптимальний перебіг 

реакцій гідролізу органічної речовини в термофільному режимі. 

Доведено, що біомаса рідкого гною вологістю 90,2% вже за добу 

розігрівається до 63
0
С, а з вологістю 98

0
С – досягає температури 

лише 48 
0
С. Подальша аерація суміші протягом трьох діб не 

змінювала її температуру [37, 406]. 

Виходячи з отриманих даних, слід зазначити, що швидкість 

потоку рідини в аеротенку повинна становити 1,8-2,6 м/с. При 

швидкості меншій 1,4 м/с не відбувається інтенсивного 

перемішування нижніх шарів гною та його контакту з повітрям. 

Механічне перемішування суміші сприяє утворенню значної 

кількості тепла. Так, з 1 м
3
 біомаси при швидкості обертання 

мішалки 2830 об/хв. за 1 годину виділяється 1430 ккал тепла, при 

1350 об/хв. – 1298, при 970 об/хв. – 1048,6 ккал [98, 446]. 

За цих умов сальмонели гинуть вже через 1 добу при 

температурі 42-45 
0
С, загальна кількість мікроорганізмів у 

стабілізованім осаді зменшується з 140 до 3 млн. мікробних 

тіл/мл , а колі-титр підвищується з 10
-6

 до 10. Яйця фасціоли, 

монієзії, стронгілят, дикроцеліїв гинуть через 48 годин при 

підвищенні температури біомаси з 29 до 45
0
С. Загибель яєць 

аскариди свиней настає лише через 74 години аеробної обробки 

біомаси. Личинки гельмінтів гинули протягом доби при 

температурі 54-50
0
С [439]. Подібні результати одержані і іншими 

дослідниками, які встановили, що термофільна стабілізація 

осадів, отриманих на фермах з утримання великої рогатої худоби, 

сприяла загибелі сальмонел та яєць гельмінтів вже через 2-3 
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доби. Паралельно з цим підвищувався колі-титр суміші, 

відбувалася її дезодорація [330, 421]. 

Дослідження хімічного складу відходів після аеробної 

стабілізації показали, що за термофільного зброджування 

спостерігається дезодорація гною. На це вказує зниження порогу 

запаху в 200 разів. За цих умов величина рН біомаси зсувається в 

бік лужних значень, а азот нітратів не утворюється [36, 193, 426, 

445]. 

Значний екзотермічний ефект за рахунок деструкції 

органічних забруднень сприяє нагріванню маси до 35-54 ºС, що 

створює оптимальні умови для швидкого росту популяцій 

термофільних бактерій і усуває необхідність додаткового 

підігріву суміші [95, 325, 436]. Застосування пневматичних 

систем аерації не завжди задовольняє ці вимоги, тому все більше 

використовують механічні, комбіновані та ежекційні системи, які 

створюють сприятливий гідродинамічний режим [11, 293, 319, 

425]. 

Отже на основі наведених даних можна зробити висновок 

про те, що серед існуючих способів переробки відходів 

тваринництва найефективнішим є метод аеробно-термофільної 

стабілізації осаду. Доцільність використання даного способу 

визначається рядом переваг над іншими методами. Це перш за 

все пов’язано з відносною простотою апаратурного оформлення, 

контролю за перебігом процесу, можливістю використання 

існуючих очисних споруд та обладнання різного призначення, 

відносно невисокими енергетичними затратами в період 

експлуатації і що особливо важливо – здатністю до автотермії. 

Однак не дивлячись на значну кількість досліджень з 

теоретичних аспектів та розробки практичних прийомів 

переробки відходів тваринництва, розробка нових технологій 

аеробної стабілізації відходів тваринництва з урахуванням 

мезофільних та термофільних стадій процесу, впливу імобілізації 

живої біомаси на інертних носіях, біологічно активних добавок, а 
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також апаратурного оформлення на якість та безпеку кінцевих 

продуктів переробки відходів, є актуальним і важливим для 

вдосконалення існуючих і розробки нових ефективних способів 

переробки рідкого гною тваринницьких підприємств. 

Результати, отримані в ході вивчення процесу 

біоферментації свідчать, що процес аеробно-термофільної 

стабілізації біомаси, в основному, завершується на другу добу 

(рис. 13 – 16).  

Як видно з наведених профілів, стабілізація температури 

гнойових стоків, які піддавали біоферментації за аеробних умов 

на рівні 50°С, сприяла швидшому перетворенню (окисненню) ОР 

(забруднень) порівняно з аналогічними показниками без 

стабілізації даного параметру процесу.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Без стабілізації температури, t= 28° С З стабілізацією температури, t = 50° С 

Рис. 13 Динаміка ХСК рідкого гною за аеробно-

термофільної стабілізації біомаси. 

З початку процесу вже через 1 добу його перебіг 

характеризувався зниженням в 1,8 раза ХСК, на другу – в 3,1 

раза, на третю – у 2,7 раза і така ж закономірність спостерігалась 

до кінця біоферментації, який тривав до 9-ї доби. Отже, 

ХСК, 

г/л 

τ, діб 
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термофільна стабілізація гнойових стоків при аеробній 

біоферментації сприяє не тільки прискоренню окислення ОР, але 

як встановлено подальшими дослідженнями, змінює процеси 

перетворення амонійного азоту та впливає на вологість біомаси.  

Особливої уваги при цьому заслуговують результати 

досліджень з розкладання беззольної речовини біомаси в процесі 

біоферментації.  

Показано, що значне зниження вмісту амонійного азоту в 

рідкому гної за вищенаведених умов відбуваються впродовж 4 

діб, а потім залишається стабільним до кінця експерименту 

(рис. 14). Причому ця різниця між вмістом амонійного азоту в 

рідкому гної за термофільної стабілізації була у період з 

четвертої до дев’ятої доби в 4,6 – 5,1 раза вищою, ніж без 

термофільної стабілізації. Одержані дані свідчать про кращу 

збереженість азоту за умов термофільної стабілізації рідкого 

гною. 
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Рис. 14. Динаміка вмісту амонійного азоту рідкого гною за 

аеробно-термофільної стабілізації біомаси. 
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Найменше аеробно-термофільна стабілізація рідкого гною в 

біореакторі впливає на динаміку його вологості. Встановлено 

незначне підвищення вологості (в межах 2,5 – 3,0%) рідкого гною 

за аеробно-термофільної стабілізації біомаси порівняно з її 

показниками без стабілізації процесу (рис. 15). 
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Без стабілізації температури, t= 28° С З термостабілізацією, t = 50° СРис. 15. Динаміка вологості рідкого гною за аеробно-

термофільної стабілізації біомаси. 

 

Останнє, ймовірно, пов’язано з підвищенням інтенсивності 

розпаду органічної речовини рідкого гною за умов аеробно-

термофільної стабілізації біомаси (рис. 16). Так, вже через одну 

добу з початку процесу біоферментації зареєстровано значну 

різницю щодо вмісту ОР в біомасі за різних умов експерименту. 

Встановлено, що в цей період різниця вмісту ОР в рідкому гної за 

аеробно-термофільної стабілізації і без неї складала близько 50 – 

52%. Ці ж відмінності були подібними для неї і в наступні 

періоди обробки рідкого гною. Причому у зв’язку з наявністю в 

осаді значної кількості органічної речовини, інтенсивність її 

розкладу може досягати у випадку термофільного режиму 75 – 

80%. Вважається ідеальним варіантом такий, при якому розклад 

W, % 

τ, діб 
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органічної речовини складає 30 – 35 % і досягає цього рівня на 8 

– 15 добу.  
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Без стабілізації температури, t= 28° С З стабілізацією температури, t = 50° С

Рис. 16. Динаміка розпаду органічної речовини рідкого гною за 

аеробно-термофільної стабілізації біомаси. 

Рис. 17. Кінетика седиментації стабілізованих осадів. 
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Розпад органічної речовини осаду супроводжується 

збільшенням його вологості в процесі стабілізації.  

Стабілізований осад володіє високою седиментаційною та 

вологовіддаючою здатністю. 

Як видно з рис. 17, осад, стабілізований у термофільних 

умовах, має кращі седиментаційні характеристики, ніж осад, 

стабілізований при мезофільних умовах. За цих режимів після 

стабілізації муловий індекс становить 50 – 70 см
3
/год. 

Перевірка одержаних даних на лабораторних моделях 

показала, що режим стабілізації температури гнойових токів має 

великий вплив на питомий опір їх вологовіддачі. За цих двох 

температурних режимів питомий опір вологовіддачі гнойових 

стоків знижується в межах від 140 – 180 × 10
-10

 см/г до  15 – 45 × 

10
-10

 см/г. Але якщо за термофільного режиму це досягається на 3 

– 4 добу стратифікації, то за мезофільного– на 14 – 18 добу.  

Встановлено, що гігієнічні показники освітленої води, 

одержаної після аеробно-термофільної стабілізації, практично не 

відрізняються від вихідних гнойових стоків. Так, ХСК був у неї 

на рівні 780 мг/л, БСК5 – 85 мг/л, NH4
+
 – 43,4 мг/л, РО4

-3 
– 1,6 

мг/л, ЗВД – 1,15 г/л. Виходячи з одержаних даних, освітлені 

стоки можуть бути направлені на біологічну очистку шляхом 

біоферментації в аеротенках.  

Процес біоферментації органічної речовини гнойових 

стоків, в тому числі сирого протеїну, жиру та клітковини за 

аеробних умов різними групами мікроорганізмів 

супроводжується утворенням значної кількості тепла. 

Результати досліджень наведені на рис. 18, свідчать про 

значні зміни температури біомаси різних за вологістю гнойових 

стоків свиноферми за аеробних умов процесу біоферментації. 

Аналізуючи одержані дані, виявлено ряд особливостей 

перебігу процесу біоферментації рідкого гною та вказано на 

залежність температури біомаси від активності термофільних 

бактерій.  
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Рис. 18. Температура біомаси рідкого гною за аеробних умов та 

різної вологості. 

 

Дослідженнями також встановлено, що інтенсивність 

процесів термогенезу при біоферментації рідкого гною 

визначається, головним чином, вмістом органічної речовини і 

залежить від вологості вихідної біомаси. 

Встановлено, що температура біомаси при біоферментації 

рідкого гною свиноферми за аеробних умов і вологості 92 % 

через 12 годин перебігу процесу, порівняно з вихідними даними, 

практично не змінюється, а через 1 добу підвищується в 2,1 раза, 

через 1,5 – в 2,5 і через 2  – в 3,1 раза, а потім поступово 

знижується до 36 і 17 
0
С відповідно через 72 та 84 години. 

Подібну закономірність щодо зміни температури біомаси в 

процесі її біоферментації за аеробних умов встановлено і для 

рідкого гною за вологості 96 %. У вищевказані часові терміни 

температура біомаси в процесі біоферментації також зростала, 

але меншою мірою, ніж за вологості 92 %. 

τ, год 

t 
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С 



 156 

Однак, не дивлячись на різну вологість гнойових стоків, 

максимальна температура суміші біомаси за аеробних умов була 

зареєстрована на другу добу. Висока температура біомаси 

сприяла її знезараженню та одержанню продуктів переробки, 

безпечних в санітарному відношенні. 

 

Рис. 19. Температура гнойових стоків свинокомплексу за різного 

вмісту ОР. 

Проведеними дослідженнями також виявлено певну 

закономірність між вмістом органічної речовини і інтенсивністю 

термогенезу в процесі біоферментації гнойових стоків (рис. 19). 

Встановлено, що для утворення значної кількості тепла в 

процесі біоферментації для забезпечення термофільного режиму 

біомаси вміст органічної речовини в гнойових стоках повинен 

бути вищим за 50 г/кг, а вологість вихідної біомаси гною повинна 

бути нижчою за 95 %. 

Виявлено, що за вмісту органічної речовини в гнойових 

стоках біля 10 г/кг, температура біомаси становить біля 38 
0
С, 

збільшуючись відповідно за вмісту ОР в біомасі. 

Причому, як встановлено дослідженнями, процес 

біоферментації біомаси рідкого гною в середньому закінчується 

за чотири доби. Збільшення тривалості процесу біоферментації 

рідкого гною за аеробних умов понад 4 доби є неефективним, 

г/кг ОР 

t 
0
С 
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оскільки розпад беззольної речовини гною практично 

припиняється протягом вищевказаного терміну (табл. 37). 

Дослідженнями встановлено, що в процесі біоферментації 

гнойових стоків підприємства з виробництва молока за аеробно-

термофільної стабілізації біомаси змінюється її вологість, 

зменшується вміст органічної і сухої речовини та підвищується 

зольність продукту переробки. 

 

Таблиця 37 

Динаміка деструкції органічної речовини рідкого гною 

підприємства з виробництва молока за аеробно-термофільної 

стабілізації процесу, %, M±m, n=3 

Показник 

Тривалість біоферментації, діб 

на 

початку 
1 2 3 4 5 

Вологість 94,36± 

1,01 

95,52± 

0,81 

96,58± 

0,61 

96,92± 

0,55 

97,37± 

0,47 

97,39± 

0,49 

АСР 5,64± 

1,01 

4,48± 

0,81 

3,42± 

0,61 

3,08± 

0,55 

2,63± 

0,47 

2,61± 

0,49 

Зольність 18,57± 

0,91 

18,9± 

0,8 

19,4± 

1,4 

20,6± 

0,51 

21,14± 

0,6 

21,14± 

0,81 

Органічна 

речовина 

4,56± 

1,83 

3,63± 

0,65 

2,75± 

0,48 

2,45± 

0,42 

2,07± 

0,36 

2,06± 

0,48 

Ступінь 

деструкції 

органічної 

речовини 

– 20,3 39,6 46,2 54,6 54,8 

 

Виявлено, що вміст органічної речовини рідкого гною в 

процесі біоферментації зменшується на другу і третю добу 

перебігу процесу, а в наступні дві доби залишається на 

однаковому рівні. Результати досліджень санітарно-гігієнічних 
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показників біомаси, наведених в табл. 38, показали, що ЗМЧ в 

процесі біоферментації рідкого гною ферми з виробництва 

молока впродовж 96 годин значно знижується. 

Таблиця 38 

Санітарно-гігієнічні показники рідкого гною підприємства з 

виробництва молока за аеробно-термофільної стабілізації 

біомаси, M±m, n=3 

Показник 

Рідкий гній 

до 

біоферментації 

після біоферментації протягом 

48 годин 96 годин 

Вихідна біомаса (контроль) 

ЗМЧ, млн. кл./мл 14,0±4,8 8,7±2,38 2,4±1,1 

Термофільні 

бактерії, 

млн. кл./мл 

0,018±0,02 0,440±0,02 0,120±0,02 

Колі-титр, мл 10
–8

 – 10
–6 

(10±2) · 10
–1 

>50±2,4 

Титр 

ентерококу, мл 
10

–7 
0,1 >100 

Вихідна і перероблена біомаса (співвідношення 5 : 1) 

ЗМЧ, млн. кл./мл 9,8±1,8 8,82±1,48 0,94±0,08 

Термофільні 

бактерії, 

млн. кл./мл 

0,24±0,03 0,946±0,185 0,37±0,09 

Колі-титр, мл 10
–6 

1 – 10 >100 

Титр 

ентерококу, мл 
10

–5 
0,1 >100 

 

Кількість термофільних бактерій у гної підвищується, що 

знижує колі-титр та титр ентерококу. Тобто, аеробно-

термофільна стабілізація біомаси рідкого гною в процесі 

біоферментації, що досягається аерацією суміші, значною мірою 

покращує санітарно-гігієнічні показники продуктів її переробки. 
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Таким чином, застосування аеробно-термофільної 

стабілізації біомаси при біоферментації рідкого гною дозволяє 

протягом перших двох-трьох діб, а краще 4 – 5 діб забезпечити 

повне знезараження гнойових стоків за рахунок високої 

температури, що є результатом діяльності термофільних бактерій. 

Інтенсивний розпад органічної речовини рідкого гною за 

участю кисню сприяє утворенню значної кількості тепла, що 

переводить процес біоферментації біомаси в термофільний 

режим, за якого максимум температури біомаси досягає значення 

46 – 57 
0
С і вище. 

Особливого значення надають дослідженню біоферментації 

біомаси рідкого гною за проточного режиму. Встановлено, що 

температура біомаси в процесі біоферментації рідкого гною за 

проточного режиму є похідною від дози завантаження 

біоферментера (ступеню розбавлення) і вологості вихідної 

сировини (рис. 20). 
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Рис. 20. Вплив вологості і ступеню розбавлення вихідної біомаси 

на температуру суміші в процесі біоферментації за проточного 

режиму. 
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Визначення санітарно-гігієнічних показників продуктів 

біоферментації показало, що за цих умов число мезофільних 

бактерій, грибів, особливо ентеробактерій зменшується, а 

чисельність термофільних бактерій і актиноміцетів значно 

зростає. За проточного режиму процесу біоферментації 

спостерігаються лише незначні зміни загального мікробного 

числа, одержаних органічних добрив. Так, при D = 0,5 – 0,33 діб
–1

 

в одержаному продукті біоферментації переважають 

амоніфікатори і денітрифікатори – основні деструктори 

органічних речовин. Збільшення часу перебування біомаси в 

біореакторі при D = 0,2 – 0,16 діб
–1

 сприяє розвитку за цих умов 

термофільних нітрифікаторів І і ІІ фаз. 

Дослідженнями також встановлено, що у рідкому гної, 

обробленому за аеробно-термофільних умов, при його подальшій 

біоферментації спостерігається висока інтенсивність процесів 

нітрифікації (табл. 39). 

Таблиця 39 

Показники процесу нітрифікації рідкого гною, попередньо 

обробленого за аеробно-термофільних умов, г/л, M±m, n = 3 

Показники 

Рідкий гній 

до 

біоферментації 

після біоферментації 

(мезофільні умови) 

ХСК 3,3±0,14 0,66±0,08* 

БСК5 0,43±0,02 0,013±0,001* 

Nзаг. 0,48±0,04 0,16±0,01* 

NH4
+ 

0,63±0,03 0,27±0,02* 

NO2
– 

0,001±0,001 0,124±0,003* 

NO3
– 

0 0,239±0,022* 

Pзаг. 0,12±0,004 0,0062±0,001* 

 

При цьому у продуктах переробки зменшується вміст 

органічних забруднень. Про це свідчить зниження на 80 % ХСК 
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та на 88 % БСК5 рідкого гною після біоферментації. Не дивлячись 

на те, що загальний ефект процесу нітрифікації в цілому 

незначний, вміст нітратного азоту від загальної кількості 

окисленого складає 59 %. Подібні результати було також 

отримано і при обробці рідкого гною великої рогатої худоби. 

При цьому слід відмітити, що процес біоферментації рідкого 

гною характеризується низьким приростом біомаси (23 %), що 

знижує витрати на її обробку за стабільності кінцевого продукту 

в санітарно-гігієнічному відношенні. 

Вміст нітритів і нітратів у стабілізованій біомасі значно 

збільшується порівняно із вихідним гноєм, а утворений в 

результаті біоферментації продукт є дезодорованим і 

знезараженим органічним добривом.  

 

Таблиця 40 

Показники хімічного складу рідкого гною та продуктів його 

біоферментації, %, M±m, n=3 

Тип продукту 
Органічна 

речовина 

Загальний 

азот 

Загальний 

фосфор 

Рідкий гній 81,5±2,4 3,2±0,26 2,35±0,12 

Біомаса (орг. 

добрива) 
76,1±3,4 3,65±0,42 3,55±0,42 

Вимоги стандарту не < 40 не < 1,6 не < 0,6 

 

Встановлено, що хімічний склад рідкого гною після 

біоферментації в автотермічному режимі та отриманих з нього 

органічних добрив, за вмістом органічної речовини, загального 

азоту та загального фосфору відповідав встановленим вимогам 

(табл. 40). 

Комплексний аналіз процесу біоферментації рідкого гною за 

аеробно-термофільної стабілізації показав, що в ньому 

інтенсивно відбувається мінералізація органічної речовини, а 
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утворене тепло достатнє для забезпечення процесу 

біоферментації в автотермічному режимі. 

При наступній стадії процесу біоферментації за мезофільних 

умов завершується процес мінералізації органічної складової 

забруднень, на що вказує збільшення кількості рухомих форм 

біогенних елементів. 

Таким чином, рідкий гній підприємств з виробництва 

свинини і молока, отриманий за гідравлічних систем 

гноєвидалення при вологості 92 – 96 % доцільно піддавати 

аеробній біоферментації в автотермічному режимі, в результаті 

чого покращуються органолептичні, фізико-хімічні властивості і 

підвищується їх цінність як органічних добрив. 

Виходячи із аналізу одержаних результатів 

експериментальних досліджень, було запропоновано наступну 

структурно-функціональну схему процесу аеробно-термофільної 

стабілізації рідкого гною (рис. 21). 

 

 
 

Рис. 21. Принципова структурно-функціональна 

технологічна схема аеробно-термофільної стабілізації осаду 

рідкого гною. 

 

Характеризуючи дану схему, слід зазначити, що рідкий гній 

(субстрат) поступає по трубопроводу із заданою витратою до 



 163 

ємності для аеробно-тремофільної стабілізації. Стабілізований 

осад під гідростатичним напором через трубопровід опорожнення 

відводиться з ємності у відстійник. Процес аеробної стабілізації 

біомаси забезпечується роботою струменевої системи аерації і 

блоку ерліфтів. 

Струменева аераційна система працює на базі насосу ФГ 

450/22,5, а робота ерліфтів забезпечується компресором. 

Стабілізований осад підлягає відстоюванню у відстійнику, у 

процесі якого проходить його розділення на освітлену рідину і 

ущільнений осад. Хімічний склад освітленої рідини, що 

приведений вище, дозволяє направляти її на очистку у аеротенки 

шляхом біоферментації. 

Слід відмітити, що, враховуючи вологовіддаючу властивість 

осаду, його успішно можна зневоднювати на вакуум-фільтрі або 

на мулових майданчиках. 

 

Елімінація забруднень за різних гідродинамічних 

режимів очистки гнойових стоків. Дослідження хімічного 

складу стоків свинокомплексу після їх гравітаційного освітлення 

у вертикальних відстійниках показали, що вони містять у значній 

кількості як органічні, так і мінеральні забруднення. Про це 

свідчать такі показники як ХСК, БСК5, а також вміст NH4
+
, 

загального фосфору та зважених речовин (табл. 41). 

Таблиця 41 

Показники забруднення гнойових стоків 

свинокомплексу (рідка фракція), г/л, М ± m, n = 3 

Показник Концентрація 

ХСК, г О2/л 2,25±2,80 

БСК5, г О2/л 2,25±1,40 

Азот амонійний 0,53±0,21 

Фосфор загальний 0,30±0,13 

Зважені речовини 2,75±1,56 
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Встановлено, що за різних способів очистки стоків, які 

ґрунтуються на використанні аеробної біоферментації, такі 

показники як вилучення органічної речовини забруднень та 

питоме споживання кисню, а також елімінація мінеральних 

компонентів із субстрату значною мірою залежали від структури 

потоків рідини в процесі біоферментації, тобто гідродинамічного 

режиму у споруді та рециркуляції активного мулу в системі 

(табл. 42 – 46). 

Таблиця 42 

Вміст органічних речовин та питоме споживання кисню за 

різних способів очистки гнойових стоків (рідка фракція), (D = 

0,07 год
-1

), г/л, M±m, n = 3 

Очистка 
Активний 

мул 

Органічна речовина  Питоме 

споживання 

кисню, г О2/г 

БСК5 

ХСК БСК5 

Одноступенева 

(аеротенк-

змішувач) 

1,67±0,15 
13,002,1

14,07,3
* 

15,054,0

48,097,1
* 1,06±0,15 

Трисекційна (без 

рециркуляції 

мулу), І секція 

1,46±0,75 
34,089,1

48,036,4
* 

51,012,1

48,029,2
 0,76±0,02 

ІІ секція 1,83±0,21 
15,009,1

34,089,1
 

11,053,0

51,012,1
 1,38±0,15 

ІІІ секція 2,1±0,24 
13,081,0

15,009,1
** 

18,037,0

11,053,0
 2,22±0,21** 

Трисекційна (з ре-

циркуляцією мулу 

у ІІІ секцію) 

2,2±0,18 
15,071,0

21,014,4
** 

12,034,0

11,098,1
** 3,1±0,48 

Примітка – в чисельнику вміст органічних речовин на вході, у 

знаменнику – на виході 

* - р≤0,05 порівняно з вмістом органічних речовин на вході 

** - р≤0,05 порівняно з вмістом органічних речовин з 

першою ступінню очистки 
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Застосування одноступеневої очистки рідкої фракції стоків 

за допомогою аеротенка-змішувача з концентрацією біомаси 

активного мулу 1,67 г/л та розбавлення D = 0,07 год
-1

 дозволило 

одержати рівень вилучення забруднень за ХСК 2,5 г/л або 67,6%, 

за БСК5 – 1,4 г/л або 72,6% (див. табл. 42). 

Застосування трисекційної очистки рідкої фракції гнойових 

стоків свинокомплексу виявилось більш ефективним способом 

видалення забруднень ніж одноступенева очистка. 

Встановлено, що після першої секції очистки гнойових 

стоків кількість ОР (забруднень) без рециркуляції активного мулу 

за ХСК в рідкій фракції зменшилась на 2,5 г/л, або на 56,6%, 

після другої і третьої секцій значних змін цього показника не 

спостерігалось. 

В цілому за увесь процес очистки рідкої фракції гнойових 

стоків без рециркуляції активного мулу загальна кількість ОР у 

відходах зменшилась на 3,5 г/л, або на 81,4%, тоді як за 

одноступеневого процесу ці показники за ХСК відповідно склали 

2,68 г/л або 72,4%. Слід зазначити, що вища ступінь очистки 

гнойових стоків за трисекційного способу була досягнута також і 

за рахунок більшої концентрації активного мулу в біомасі, тобто 

його рециркуляції. 

Підтвердженням цього висновку є результати досліджень 

вилучення ОР (забруднень) за БСК5 з рідкої фракції гнойових 

стоків за трисекційної системи очистки без рециркуляції 

активного мулу. Виявлено, що на першій, другій та третій секції 

очистки вміст ОР в біомасі особливо не знизився, але в цілому 

ефективність процесу очистки рідкої фракції стоків за даних умов 

розрахована за БСК5 склала 85,3% і виявилась також вищою за 

одноступеневу на 12,7%. На це також вказує і рівень питомого 

споживання кисню, який впродовж процесу очистки рідкої 

фракції стоків зріс у 2,9 раза, навіть за умов без рециркуляції 

активного мулу. 
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Застосування для покращення процесу очистки рідкої 

фракції гнойових стоків такого прийому як 150% рециркуляція 

активного мулу з відстійника у третю секцію аеротенка значного 

впливу на перебіг процесу не мала. Так, за цих умов кількість ОР 

(забруднень) рідкої фракції стоків за ХСК зменшилась на 82,8%, 

а за БСК5 – на 82,8%, тоді як без рециркуляції біомаси активного 

мулу ці показники склали відповідно 81,4 і 83,8%. 

Таблиця 43 

Вміст органічної речовини та питоме споживання кисню за 

різних способів очистки гнойових стоків (рідка фракція),  

(D = 0,09 год
-1

), г/л, M±m, n = 3 

Очистка 
Активний 

мул 

Органічна речовина  Питоме 

споживання 

кисню, г 

О2/г БСК5 

ХСК БСК5 

Одноступенева 

(аеротенк-

змішувач) 

1,81±0,21 
18,012,1

25,024,4
* 

15,058,0

34,083,1
* 1,08±0,09 

Трисекційна (без 

рециркуляції 

мулу), І секція 

1,61±0,20 
21,059,1

19,048,3
* 

11,087,0

34,098,1
* 0,89±0,04 

ІІ секція 1,91±0,30 
11,098,0

21,059,1
* 

18,051,0

11,087,0
 2,08±0,18 

ІІІ секція 2,1±0,15 
15,069,0

11,098,0
** 

13,029,0

18,051,0
** 2,30±0,20 

Трисекційна (з 

ре-циркуляцією 

мулу у ІІІ 

секцію) 

2,9±0,18 
16,054,0

11,004,4
* 

10,015,0

14,061,1
* 3,65±0,64 

 

Слід зазначити, що в обох випадках за трисекційної системи 

вилучення ОР (забруднень) з рідкої фракції стоків 

свинокомплексу було вищим на 10,4% за ХСК і на 10,3% – за 
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БСК5 ніж за одноступеневої. Одержані результати щодо 

ефективності вилучення ОР (забруднень) з рідкої фракції стоків 

за різних способів очистки підтверджено і дослідженнями при 

швидкості їх розбавлення D = 0,09 год
-1

 (табл. 43). Так, 

використання односекційного аеротенка-змішувача сприяло 

вилученню ОР зі стоків за ХСК на 73,6%, за БСК5 – на 68,3% за 

питомого споживання кисню 1,1 г О2/г БСК5. 

Застосування трисекційної очистки рідкої фракції гнойових 

стоків дещо покращувало ефективність процесу, але незначною 

мірою. Про це свідчить зниження рівня ОР (забруднень) у рідкій 

фракції стоків за ХСК на першій ступені на 54,3%, а в цілому за 

весь процес – на 80,2%, а також за БСК5, де ці показники 

знизились відповідно на 56,1 і 85,3%. Застосування рециркуляції 

активного мулу за трисекційної очистки рідкої фракції гнойових 

стоків знижувало вміст ОР у стічних водах за ХСК на 86,6%, а 

БСК5 – на 90,7%. Так як і в попередньому досліді за трисекційної 

очистки гнойових стоків при D = 0,07 год
-1

 спостерігали 

підвищення питомого споживання кисню, навіть без рециркуляції 

біомаси активного мулу в системі. 

Аналізуючи розглянуті способи очистки рідкої фракції 

гнойових стоків, слід вказати, що за трисекційного оформлення 

процесу показники вилучення забруднень (ХСК і БСК5), залежать 

від кінцевих значень вмісту забруднень та структури потоків, 

тобто кількості секцій очистки. Про це свідчить зниження у 1,3 

раза ХСК і в 1,5 раза БСК5  стоків за їх розбавлення при D = 0,07 

год
-1

 порівняно з аналогічними показниками за одноступеневого 

способу. При розбавленні рідкої фракції гнойових стоків при D = 

0,09 год
-1

 ці показники стоків також зменшуються у 1,62 і 

1,97 раза відповідно.  

Виявлено, що рециркуляція активного мулу в системі 

позитивно впливала на процес очистки стоків як при D = 0,07 год
-

1
, на що вказує зменшення ХСК у 5,8 раза і БСК5 у – 5,8 раза, так і 

при D = 0,09 год
-1

 у 7,5 і 10,7 раза відповідно, тоді як за 
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трисекційної системи очистки рідкої фракції гнойових стоків і 

рециркуляції активного мулу їх зниження становило відповідно у 

5,4 і 6,2 та в 5,0 і 6,8 раза. 

Особливий практичний інтерес становлять дослідження 

впливу рециркуляції активного мулу на ступінь вилучення ОР із 

рідкої фракції гнойових стоків, яку визначали за БСК5. 

Встановлено, що 150 %-ва рециркуляція активного мулу з 

відстійника у третю секцію аеротенка збільшувала питоме 

споживання кисню у 1,4 і 1,59 раза відповідно при D = 0,07 год
-1

 і 

D = 0,09 год
-1

. Збільшення даного показника у стічній рідині 

корелює зі зменшенням концентрації забруднень у фракції 

гнойових стоків, яку піддавали очистці. 

Дослідженнями також вдалося виявити, що інтенсивність 

деструкції ОР рідкої фракції гнойових стоків за ХСК і БСК5 за 

трисекційної очистки була вищою, порівняно з аналогічними 

показниками у аеротенку-змішувачі за одноступеневості процесу. 

Показано, що ступінь деструкції ОР в рідкій фракції 

гнойових стоків за ХСК за трисекційної очистки без рециркуляції 

активного мулу при D = 0,07 год
-1

 зростала невірогідно порівняно 

з аналогічними даними за одноступеневої очистки. Не виявлено 

також різниці за цим показником і за триступеневості процесу та 

рециркуляції активного мулу у третю секція аеротенка. Його 

значення виявились подібними за D = 0,07 год
-1

 і D = 0,09 год
-1

 як 

за одноступеневої очистки, так і за трисекційності процесу без 

повернення біомаси у третю секцію аеротенка (табл. 44). 

Подібну закономірність щодо ступеня деструкції ОР рідкої 

фракції стоків за різних способів очистки виявлено і за БСК5 за D 

= 0,07 год
-1

 і D = 0,09 год
-1

. 

Особливий інтерес при очистці рідкої фракції стоків 

проявляють до перетворення загального та амонійного азоту в 

одержаних продуктах переробки – стічних водах і активному 

мулі. По-перше слід відмітити, що розбавлення рідкої фракції 

стоків за D = 0,07 год
-1

 знижувало у 4 рази ступінь деструкції 
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сполук амонію та підвищувало на 27,6% цей показник стосовно 

сполук, які складають загальний азот порівняно з аналогічними 

показниками при і D = 0,09 год
-1

 (див. табл. 44). 

Таблиця 44 

Ступінь деструкції органічних компонентів гнойових 

стоків за різних способів очистки (рідка фракція),  

% M±m, n = 3 

Очистка 

D, 

год
-

1
 

Показники 

ХСК БСК5 NH4
+ 

Nзаг Pзаг 

Одноступене-

ва (аеротенк-

змішувач) 

0,07 72,0±3,0 73,0±1,0 16,0±1,0 29,0±1,0 26,0±1,0 

0,09 74,0±3,0 68,0±4,0 4,0±1,5 37,0±2,0 20,0±2,0 

Трисекційна 

(без рецирку-

ляції мулу) 

0,07 
81,0± 

3,0 

83,0± 

12,0 

58,0± 

3,0 

46,0± 

2,0 

66,0± 

3,0 

0,09 80,0±6,0 85,0±9,0 48,0±1,4 38,0±1,5 68,0±4,0 

Трисекційна 

(з рецирку-

ляцією мулу у 

ІІІ секцію) 

0,07 
83,0± 

4,0 

82,0± 

11,0 

52,0± 

2,0 

50,0± 

3,0 

68,0± 

4,0 

0,09 87,0±8,0 90,0±8,0 58,0±4,0 44,0±3,0 72,0±2,0 

 

При цьому слід відмітити, що застосування трисекційності 

процесу очищення рідкої фракції гнойових стоків як і 

рециркуляція активного мулу в третю секцію аеротенка, не 

впливали на ступінь деструкції сполук загального азоту, у тому 

числі амонію.  

Подібну закономірність спостерігали і при дослідженні 

впливу різних кількостей секцій очистки рідкої фракції гнойових 

стоків і розбавленні та рециркуляції активного мулу на ступінь 

деструкції фосфорвмісних компонентів (табл. 45). 

Отже, застосування одно- та тристекційного способів 

очистки гнойових стоків не забезпечує достатній рівень 

вилучення органічної речовини, загального та амонійного азоту, а 
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також загального фосфору з рідкої фракції стоків при аеробній 

біоферментації. 

Таблиця 45 

Елімінація неорганічних сполук за різних способів очистки 

гнойових стоків (рідка фракція), г/л, M±m, n = 3 

Очистка 
Активний 

мул  

Показник 

D, 

год
-1

 
NH4

+ 
Nзаг Pзаг 

Одноступенева 

(аеротенк-

змішувач) 

1,06±0,15 0,07 01,048,0

01,057,0 * 
1,051,0

08,072,0 * 
01,014,0

05,019,0  

1,08±0,09 0,09 01,049,0

02,051,0  
01,048,0

1,076,0 * 
01,016,0

04,02,0  

Трисекційна, без рециркуляції мулу, D=0,07 

І секція 1,46±0,15 0,27 03,042,0

12,075,0  
02,05,0

11,086,0  
02,011,0

03,015,0  

ІІ секція 1,83±0,21 0,27 01,033,0

03,042,0  
05,049,0

02,05,0  
03,008,0

02,011,0  

ІІІ секція 2,1±0,24 0,27 04,031,0

01,033,0 * 
03,046,0

05,049,0 * 
01,005,0

03,008,0 * 

Трисекційна, без рециркуляції мулу, D=0,09 

І секція 1,61±0,2 0,23 08,054,0

1,079,0  
04,067,0

03,084,0  
01,010,0

02,016,0  

ІІ секція 1,91±0,3 0,23 01,048,0

08,054,0  
01,056,0

04,067,0  
01,007,0

01,010,0  

ІІІ секція 2,1±0,15 0,23 02,041,0

01,048,0 * 
01,052,0

01,056,0 * 
01,005,0

01,007,0 * 

Трисекційна з 

рециркуляцією 

мулу в ІІІ 

секцію 

2,2±0,3 0,07 08,036,0

04,074,0 * 
08,045,0

01,091,0 * 
01,006,0

01,019,0 * 

2,9±0,18 0,09 02,031,0

06,074,0 * 
07,049,0

09,088,0 * 
01,005,0

02,018,0 * 

* - р≤0,05 порівняно з даними на вході 

 

Дослідженнями встановлено, що питома швидкість 

вилучення ОР за ХСК при різних способах очистки рідкої фракції 

гнойових стоків була досить високою і коливалась в межах 
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оптимальних значень для процесів аеробної біоферментації 

відходів в аеротенках-змішувачах з різною кількістю секцій 

очистки (табл. 46). 

Навіть застосування трисекційної очистки з рециркуляцією 

активного мулу за розбавлення біомаси при D = 0,07 діб
-1

 та D = 

0,09 діб
-1

 не впливало на питому швидкість вилучення забруднень 

з рідкої фракції стоків. Встановлені закономірності щодо 

вилучення забруднень за різних способів очистки рідкої фракції 

гнойових стоків за ХСК узгоджувалися з даними БСК5. 

Таблиця 46 

Питома швидкість вилучення забруднень гнойових стоків за 

різних способів очистки (рідка фракція), мг/г біомаси∙год, 

M±m, n = 3 

Кількість 

ступенів 

очистки 

D 

год
-1

 

Показник 

ХСК БСК5 NH4
+ 

NЗАГ PЗАГ 

Одноступенева 

(аеротенк-

змішувач) 

0,07 
145,8± 

15,10 

77,84± 

7,40 

4,89± 

0,39 

11,43± 

1,30 

2,72± 

0,15 

0,09 
132,6± 

11,48 

53,12± 

3,48* 

0,85± 

,48* 

11,89± 

1,44 

1,70± 

0,14 

Трисекційна 

(без рецирку-

ляції мулу) 

0,07 
153,7± 

24,50 

83,11± 

5,18 

19,04± 

1,48 

17,32± 

1,48 

4,32± 

0,71 

0,09 
102,2± 

9,11 

61,72± 

5,61* 

13,9± 

1,20* 

17,72± 

0,85 

4,03± 

0,68 

Трисекційна (з 

рециркуляцією 

мулу в ІІІ 

секцію) 

0,07 
141,7± 

18,70 

67,8± 

3,10 

15,7± 

0,94 

19,0± 

0,91 

5,37± 

1,20 

0,09 
92,3± 

10,10 

38,8± 

4,21* 

11,79± 

0,81* 

10,34± 

1,50* 

3,42± 

0,64 

* - р ≤ 0,05 порівняно з D = 0,07 діб
-1

 

 

Однак абсолютні значення показників питомого вилучення 

забруднень з рідкої фракції стоків за БСК5 були за 
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одноступеневої очистки без рециркуляції активного мулу в 

середньому в 2,1 і 2,3 раза нижчими за розбавлення D = 0,07 і 

0,09 діб
-1

 відповідно порівняно з аналогічними показниками за 

ХСК. 

Питома швидкість вилучення амонійного азоту за різних 

способів очистки рідкої фракції гнойових стоків за розбавлення D 

= 0,07 год
-1

 була значно вищою, ніж аналогічні показники за 

розбавлення D = 0,09 год
-1

. Так, збільшення швидкості 

розбавлення гнойових стоків (D) з 0,07 і 0,09 діб
-1

 викликало 

зниження питомої швидкості вилучення іонів амонію з їх рідкої 

фракції за одноступеневої очистки відповідно у 5,7 раза, за 

трисекційної очистки без рециркуляції активного мулу – у 1,4 

раза і за трисекційної очистки з рециркуляцією активного мулу в 

1,3 раза.  

В той же час показано, що рециркуляція біомаси активного 

мулу у третю секцію аеротенка дещо знижує питому швидкість 

елімінації амонійного азоту з рідкої фракції гнойових стоків. 

Аналогічна закономірність щодо змін питомої швидкості 

вилучення забруднень виявлена і при елімінації із стоків 

загального азоту та фосфору за різних способів очистки. Однак 

зміна швидкості розбавлення стоків значного впливу на питому 

швидкість вилучення вищеназваних компонентів не мала. 

Вивчення санітарно-гігієнічних показників гнойових стоків 

за різних способів аеробної біоферментації показало, що останні 

покращуються у всіх варіантах досліду. 

Так, порівняно з вихідними стоками аеробна біоферментація 

за різних способів сприяє підвищенню у стічній воді колі-титру з 

10
-7

 – 10
-5

 до 10
-4

 – 10
-2

, а титру ентерококу з 10
-5

 – 10
-2

 до 10
-3

 –

 10
-1

 мл відповідно.  

Дослідження біоценозу вихідних стоків, а також 

аналогічних показників активного мулу за різних способів 

очистки в аеротенках з рециркуляцією та без рециркуляції 

біомаси показало, що у відстояній воді, яка надходила на 
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очищення, виявлено широкий спектр різних груп мікроорганізмів 

(табл. 47). Найбільшу чисельність у гнойових стоках 

свинокомплексу становлять маслянокислі бактерії, дещо меншу – 

уролітичні, амілолітичні і амоніфікуючі мікроорганізми. 

Так, загальне мікробне число біомаси активного мулу за 

різних способів очистки гнойових стоків як за одноступеневої, 

так і за різних варіантів трисекційної очистки порівняно з його 

значенням у вихідних стоках свинокомплексу. Це свідчить про 

те, що стоки свинокомплексу за концентратного типу годівлі 

свиней і гідравлічного способу гноєвидалення являють собою 

субстрат для розвитку різних груп бактерій.  

Таблиця 47 

Характеристика мікроорганізмів активного мулу за різних 

способів очистки гнойових стоків (рідка фракція), мікробних 

клітин/мл, (D = 0,07 год
-1

), n=3 

Групи 

мікроорганізмів 

Стічні 

води 

Односту-

пенева 

очистка 

Трисекційна очистка 

І 

секція 

ІІ 

секція 

ІІІ 

секція* 

Загальне мікробне 

число 8·10
4
 47·10

6
 22·10

6
 6·10

7
 25·10

6
 

Анаеробні 2·10
3
 7·10

3
 11·10

5
 11·10

2
 11·10

2
 

Амоніфікуючі 13·10
5
 11·10

5
 7·10

5
 11·10

4
 7·10

3
 

Уролітичні 5·10
6
 2·10

6
 7·10

7
 1,4·10

8
 1,4·10

8
 

Целюлозолітичні 15 6 25 25 28 

Маслянокислі 11·10
8
 7·10

5
 7·10

6
 2·10

6
 11·10

5
 

Амілолітичні 47·10
5
 96·10

4
 – – – 

Фосфатмінералізуючі – – 25·10
4
 13·10

4
 11·10

4
 

Нітрифікуючі І фази – – 25 25 25 

Денітрифікуючі 7·10
2
  7·10

6
 10

5
 10

5
 10

4
 

* – з рециркуляцією активного мулу 
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Так, виявлено, що після одноступеневої очистки гнойових 

стоків в активному мулі різко зростає кількість денітрифікуючих 

бактерій, загальна кількість анаеробів, амонієфікуючих та 

уролітичних не змінюється, а маслянокислих, целюлозолітичних 

бактерій навіть дещо знижується порівняно з вихідними 

гнойовими стоками, що вказує на завершення процесу 

біоферментації ОР і покращення санітарних властивостей 

продуктів переробки. 

Дещо інша залежність щодо мікробного складу біомаси 

активного мулу спостерігається за трисекційної очистки 

гнойових стоків за розбавлення D = 0,07 год
-1

. Встановлено, що 

кількість уролітичних, целюлозолітичних та денітрифікуючих 

бактерій в активному мулі, відібраному після першої, другої та 

третьої секцій очистки, була значно більше, а анаеробних, 

амоніфікуючих, маслянокислих менше, тоді як 

фосфатмінералізуючих і нітрифікуючих не змінювалась 

порівняно з їх кількістю у вихідній рідкій фракції гнойових 

стоків. 

Подібні за напрямом зміни одержані при характеристиці 

мікробного складу біомаси активного мулу, одержаного за різних 

способів очистки гнойових стоків за розбавлення D = 0,09 год
-1

. 

Встановлено, що за одноступеневої очистки рідкої фракції 

гнойових стоків у біомасі активного мулу, порівняно з вихідними 

стоками, зростає тільки кількість денітрифікаторів, зменшується 

целюлозолітичних, маслянокислих та амілолітичних бактерій, а 

уролітичних, анаеробів і амоніфікаторів не змінюється (табл. 48). 

Це підтверджує думку про те, що нативні гнойові стоки є 

оптимальним субстратом для розвитку вказаних груп 

мікроорганізмів. 

Дослідженнями також встановлено значну різницю в 

чисельності досліджуваних груп мікроорганізмів при очистці 

гнойових стоків свинокомплексу за трисекційної системи 

очистки. 
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Біомаса активного мулу за трисекційної очистки гнойових 

стоків та розбавлення D = 0,09 год
-1 

характеризувалась високою 

кількістю уролітичних та низькою чисельністю маслянокислих 

бактерій. 

Таблиця 48 

Характеристика мікроорганізмів активного мулу за різних 

способів очистки гнойових стоків (рідка фракція), мікробних 

клітин/мл, (D = 0,09 год
-1

), n=3 

Групи 

мікроорганізмів 

Стічні 

води 

Односту-

пенева 

очистка 

Трисекційна очистка 

І 

секція 

ІІ 

секція 

ІІІ 

секція* 

Загальне мікробне 

число 8·10
4
 38·10

6
 5·10

7
 3·10

7
 8·10

7
 

Анаероби 2·10
3
 8·10

3
 7·10

4
 7·10

3
 2·10

3
 

Амоніфікатори 13·10
5
 11·10

5
 2·10

2
 2·10

2
 6 

Уролітичні 5·10
6
 2·10

6
 6·10

7
 15·10

7
 15·10

7
 

Целюлозолітичні 15 6 25 25 28 

Маслянокислі 11·10
8
 7·10

6
 7·10

5
 7·10

5
 2·10

3
 

Амілолітичні 47·10
5
 84·10

4
 4·10

3
 12·10

3
 7·10

3
 

Фосфатмінералізуючі – – 2·10
5
 4·10

5
 4·10

5
 

Нітрифікуючі І фази – 25 110 110 110 

Денітрифікуючі 7·10
2
 11·10

5
 11·10

4
 11·10

4
 11·10

4
 

* - р ≤ 0,05 порівняно з даними на початку 

 

Крім того, в біомасі активного мулу за вищевказаних умов 

відмічено зниження кількості амонієфікуючих та амілолітичних 

бактерій, тоді як вміст анаеробів, фосфатмінералізуючих і 

нитрифікаторів І фази не змінювався. Крім того, у стічних водах 

виявлено тенденцію до зниження чисельності бактерій при 

переміщенні з першої до третьої ступені очистки, що характерно 

для маслянокислих, анаеробних і амілолітичних мікроорганізмів, 

як в режимі з рециркуляцією біомаси, так і без неї. 
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Отже, проведеними дослідженнями встановлено, що 

процеси очистки гнойових стоків за трисекційної системи 

наближає структуру потоків до режиму витиснення і сприяє 

збільшенню ступеня деструкції як органічної речовини, так і 

елімінації мінеральних сполук в режимах з рециркуляцією 

біомаси і без неї. 

Наближення структури потоків стічних вод в очисних 

спорудах до режиму витиснення дозволяє формувати на кожній 

ступені відповідний біоценоз, адаптований до даного спектру 

забруднюючих речовин, зменшувати їх кількість та стимулювати 

процеси перетворення у простіші сполуки. 

 

Санітарно-гігієнічні показники продуктів 

біоферментації гнойових стоків за дії симбіотичного мулу. 

Оскільки тваринницькі комплекси являють собою штучно 

створені закриті зооекосистеми, які характеризуються 

накопиченням значної кількості відходів у результаті 

життєдіяльності тварин. Це викликає, на відміну від природних 

умов, порушення процесів перетворення органічних та 

неорганічних речовин. 

В таких системах кругообіг речовин порушується через 

високу щільність популяції, безперервного надходження 

продуктів життєдіяльності тварин, перш за все рідкого гною в 

навколишнє середовище. Значна кількість органічних і 

мінеральних речовин, які входять до складу гною на обмеженій 

території, створює загрозу забруднення грунтів, води та повітря, 

погіршення екологічного стану територій, порушення рівноваги 

процесів утворення і розпаду органічної речовини. 

У зв’язку з цим питання елімінації забруднюючих 

компонентів відходів тваринництва є надзвичайно актуальним і 

може бути вирішене використанням біологічних методів їх 

очистки шляхом застосування різних видів мікроводоростей. Ці 

мікроорганізми в процесі життєдіяльності здатні споживати у 
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великій кількості забруднення відходів як джерело поживних 

речовин та енергії. Особливо цей процес активно протікає у 

симбіозі з мікробними асоціаціями активного мулу. 

Швидке використання органічного вуглецю 

мікроорганізмами активного мулу призводить до порушення 

ланцюга живлення штучної екосистеми, особливо це стосується 

використання азоту і фосфоровмісних субстратів гнойових 

стоків. Як результат цього біоценоз мікроорганізмів активного 

мулу не здатний однаковою мірою використовувати різні 

біосубстрати, що викликає зниження інтенсивності процесів 

біоферментації. Створення біоценозу на основі асоціативного 

комплексу автотрофних і гетеротрофних мікроорганізмів дало б 

можливість інтенсифікувати процес елімінації біогенних 

елементів забруднень шляхом відновлення трофічного ланцюга 

при очистці рідкого гною шляхом біоферментації. 

Як показали проведені дослідження з вивчення динаміки 

елімінації забруднень асоціативним біоценозом з мікроорганізмів 

активного мулу і мікроводоростей, використання біогенних 

елементів та їх вплив на фізіологічну активність мікроорганізмів 

значно зростає. 

Відзначено, що на другу добу сумісного культивування 

мікробних асоціацій активного мулу і мікроводоростей осад 

набув зеленого забарвлення і в середовищі інкубації гнойових 

стоків з’явились окремі пластівці симбіотичного мулу в яких 

водорості були включені в структуру пластівця. Мікроводорості з 

бактеріями активного мулу уже на п’яту добу процесу 

культивування утворюють міцний комплекс. В процесі 

життєдіяльності водорості і бактерії активного мулу 

розмножуються у пластівці і по мірі їх збільшення розпадаються 

на дрібніші (при активному перемішуванні суміші), які знову 

продовжують рости. Відмічено утворення пластівців з клоновою 

культурою мікроводоростей Chlorella vulgaris. 
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В процесі очистки стоків мікробними асоціаціями 

активного мулу і мікроводоростей після шостої доби 

культивування збільшення вільних клітин водоростей у 

культуральному середовищі не відмічалося. Це дозволяє судити 

про утворену асоціацію як стабільну біологічну систему, в якій 

мікроводорості і бактерії активного мулу симбіотично 

взаємопов’язані, саме кисень, який утворюють мікроводорості, 

використовується мікроорганізмами активного мулу. Виділені 

бактеріями в процесі очистки вуглекислий газ та інші метаболіти, 

є джерелом вуглецю для мікроводоростей. 

Таким чином, мікроводорості в процесі реакцій 

фотосинтезу асимілюють вуглекислий газ, утворений бактеріями 

в результаті метаболізму, залучаючи при цьому в обмін речовин 

азот і фосфор, постачаючи при цьому бактеріям кисень і 

органічні речовини. В даному випадку бактерії і водорості 

являють собою симбіотичну асоціацію, створену за субстратно-

газовим типом живлення, концентрація хлорофілу в якій складала 

5,33 ± 0,19 мг/г сухої речовини. 

Слід відмітити, що за гігієнічними показниками стічні води 

після гравітаційного відстоювання, яке лише частково забезпечує 

видалення грубодисперсної фракції, характеризувались значним 

забрудненням за ХСК, БСК5, високим вмістом амонійного азоту 

та неорганічного фосфору (табл. 49). Причому частка забруднень 

органічного походження значно переважала вміст неорганічних 

речовин, про що свідчить співвідношення БСК5 :NH4
+
: РО4

3-
. 

Біологічна очистка стічних вод мікроорганізмами 

активного мулу на першій ступені забезпечувала вилучення ОР за 

ХСК на 83%, а за БСК5 – на 90%, амонійного азоту – на 41%, а 

неорганічного фосфору – на 58% порівняно з аналогічними 

показниками рідкої фракції. Ще ефективнішою виявилась 

очистка рідкої фракції стоків на другій ступені очистки.  
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Таблиця 49 

Гігієнічні показники стічних вод свинокомплексу за 

гравітаційного відстоювання та біологічної очистки, мг/л, 

M±m, n = 3 

Показник 
Гравітаційне 

відстоювання 

Біологічна очистка  

І ступінь ІІ ступінь 

ХСК, мгО2 /л 6383,2±271,2 1073,0±42,3 
 

496,0±46,15
 
 

БСК5, мгО2 /л 3290,0±105,76 321,0±19,04  93,2±2,88  

NH4
+
 668,4±36,54 396,0±13,46  97,2±5,0  

РО4
3-

 260,0±21,15 108,2±4,3  75,4±3,26  

БСК5 :NH4
+
: 

РО4
3-

 

13 : 3 : 1 2 : 4 : 1 1 : 1 : 1 

 

Після другої степені біологічної очистки порівняно з 

нативними стоками вилучення ОР з стічної води за ХСК складало 

92%, за БСК5 – 97%, амонійного азоту – 85,5%, а неорганічного 

фосфору – 71%. Значно нижчими були ці показники порівняно з 

аналогічними даними за першої ступені біологічної очистки. 

Суттєвою виявилась різниця між показниками рідкої фракції 

стоків після другої ступені біологічної очистки порівняно з 

першою. Так, стічні води, одержані після другої ступені 

біологічної очистки, порівняно з першою, характеризувались 

нижчими показниками ХСК, БСК5, а вміст амонійного азоту і 

неорганічного фосфору в ній був значно вищим за оптимальні 

параметри. Отже, на основі одержаних даних можна зробити 

висновок, що гравітаційне відстоювання і очистка рідкої фракції 

стоків активним мулом, як широко розповсюджені способи 

обробки гнойових стоків на підприємствах з виробництва 

свинини, не завжди забезпечує повне видалення забруднень. 

Поєднання даного способу з очисткою рідкої фракції з 

використанням симбіотичного мулу, який містить бактерії і 

мікроводорості дає можливість досягти значно вищого ефекту 
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щодо елімінації органічної речовини і неорганічних компонентів 

забруднень стічних вод. Підтвердженням цього висновку є 

дослідження з вивчення впливу симбіотичного мулу на 

елімінацію забруднень з рідкої фракції гнойових стоків після 

гравітаційного відстоювання та біологічної очистки (табл. 50 – 

52). 

Таблиця 50 

Вплив гравітаційного відстоювання стічних вод на 

динаміку гігієнічних показників за їх очистки симбіотичним 

мулом, M±m, n = 3 

Час 

експозиції, 

діб 

Показники, мг/л 

ХСК БСК5 NH4
+
 РО4

3-
 Мул, г/л 

1 
3527,67± 

71,70 

1846,77± 

75,08 

436,93± 

27,23 

189,60± 

7,58 

1,53± 

0,23 

2 
2150,60± 

114,67* 

1210,23± 

61,43* 

257,57± 

10,78* 

115,64± 

7,85* 

2,57± 

0,10* 

3 
1149,00± 

94,68* 

697,17± 

13,65* 

125,60± 

8,09* 

52,96± 

3,11* 

3,29± 

0,11* 

4 
352,30± 

39,24* 

229,20± 

27,34* 

51,36± 

1,36* 

23,26 

±2,32* 

3,53± 

0,10* 

* - р≤0,05 порівняно з показниками на першу добу 

 

Показано, що застосування симбіотичного мулу для 

очистки рідкої фракції після гравітаційного відстоювання 

гнойових стоків свинокомплексу забезпечує ефективну 

елімінацію забруднень. На це вказує значне вилучення ОР за 

показником ХСК через добу на 45%, 2 доби – 66%, через 3 доби – 

на 82% і через 4 доби – на 94% (табл. 50). Аналогічний характер 

вилучення ОР за дії симбіотичного мулу зареєстровано і за БСК5. 

Цей показник через 4 доби очистки скла 93%. Враховуючи те, що 

ці показники характеризують вміст забруднюючих речовин у 

стічній воді, можна стверджувати, що застосування 
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симбіотичного мулу сприяє значній елімінації забруднюючих 

речовин. Що ж до неорганічних компонентів забруднень, то 

симбіотичний мул позитивно впливав на процес їх вилучення з 

рідкої фракції стоків свинокомплексу. Так, вилучення амонійного 

азоту з стічної води через 4 доби склало 92%, а неорганічного 

фосфору – 91% порівняно з аналогічними даними рідкої фракції 

стоків за обробки симбіотичним мулом. Як видно з наведених 

даних, вилучення ОР і неорганічних компонентів (забруднень) із 

стічної води за дії симбіотичного мулу залежало від тривалості 

біоферментації. 

Встановлено, що за застосування симбіотичного мулу для 

очистки стічної води після гравітаційного відстоювання гнойових 

стоків протягом 4 діб перебігу процесу біоферментації приріст 

біомаси мулу склав 2 г/л. Це пов’язано з концентрацією 

забруднень, із ферментативною активністю мікроорганізмів, що 

сприяло перетворенню органічних речовин відходів у неорганічні 

компоненти (симбіотичний мул). Збільшення кількості 

утвореного симбіотичного мулу в системі корелює із значним 

зниженням вмісту забруднюючих речовин у стічній воді в 

процесі її очистки. Це свідчить про високу метаболічну 

активність біологічних об’єктів сімбіотичного мулу, як по 

відношенню до органічних, так і мінеральних забруднень.  

Характерним для очистки рідкої фракції гнойових стоків, 

одержаної після першої ступені очистки сімбіотичним мулом є 

те, що ефективність поглинання органічних та мінеральних 

речовин біоценозом з мікроводоростей і бактерій за 4 доби 

значно зростає. Так, вилучення ОР за цей термін із стічної води за 

ХСК склало 90%, за БСК5 – 88%, амонійного азоту – 85% і 

неорганічного фосфору – 84% порівняно з першим ступенем 

очистки стоків активним мулом (див. табл. 49). Не дивлячись на 

значне зниження вмісту органічної речовини у стічній воді, 

кількість симбіотичного мулу за цей же період досліджень 

збільшилась на 0,72 г/л, або 33,8% (табл. 51). Така динаміка 
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вмісту органічних речовин у стічній воді свідчить на користь 

субстратно-газового типу використання поживних речовин 

сімбіотичною асоціацією мікроорганізмів активного мулу. 

Зменшення концентрації забруднень у вихідній рідині веде до 

зниження приросту сімбіотичного мулу, але різниця не 

перевищує 30 %, що є запорукою високої ефективності елімінації 

біогенних елементів.  

Таблиця 51 

Гігієнічні показники стічної води після першої ступені 

біологічної очистки гнойових стоків за дії симбіотичного 

мулу, M±m, n = 3 

Час 

експозиції, 

діб 

Показники, мг/л 

ХСК БСК5 NH4
+
 РО4

3-
 Мул, г/л 

1 
731,30± 

33,44 

192,20± 

19,70 

235,70± 

14,98 

67,86± 

1,87 

2,13± 

0,03 

2 
455,16± 

27,26* 

106,76± 

15,70* 

138,66± 

11,67* 

45,50± 

1,47* 

2,51± 

0,10* 

3 
250,80± 

23,65* 

42,63± 

2,52* 

85,60± 

3,00* 

25,23± 

2,43* 

2,75± 

0,05* 

4 
107,56± 

5,43* 

38,16± 

8,09* 

59,30± 

7,33* 

17,56± 

0,58* 

2,85± 

0,01* 

* - р≤0,05 порівняно з показниками на першу добу 

 

Дослідженнями встановлено, що застосування 

симбіотичного мулу для очистки стічної води, одержаної після 

другої ступені біологічної очистки ще більшою мірою сприяло 

вилученню забруднень асоціацією бактерій і мікроводоростей, 

що пов’язано з наявністю різних субстратів для їх росту і 

розвитку.  

Так, через 4 доби спостережень гігієнічні показники стічної 

води, а саме ХСК, БСК5, вміст амонійного азоту і неорганічного 
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фосфору був значно нижчим порівняно з аналогічними 

показниками на першу добу досліджень. 

Таблиця 52 

Гігієнічні показники стічної води після другої ступені 

біологічної очистки гнойових стоків за дії симбіотичного 

мулу, мг/л, M±m, n = 3 

Час 

експозиції, 

діб 

Показники 

ХСК БСК5 NH4
+
 РО4

3-
 Мул, г/л 

1 
368,16± 

5,53 

49,30± 

0,53 

61,48± 

1,23 

46,25± 

3,15 

1,92± 

0,04 

2 
249,06± 

19,89 

24,40± 

2,62 

38,43± 

0,68 

22,80± 

1,24 

2,25± 

0,05 

3 
169,06± 

7,74 

19,43± 

0,61 

21,73± 

0,58 

19,86± 

1,34 

2,43± 

0,06 

4 
135,53± 

4,27 

15,30± 

0,98 

16,94± 

2,13 

13,70± 

0,81 

2,43 ± 

0,2 

* - р≤0,05 порівняно з показниками на першу добу 

 

Процес доочистки стічної води з гнойових стоків 

симбіотичним мулом, одержаної після другої ступені очистки 

активним мулом протікав рівномірно і практично завершувався 

на 4 добу експерименту. Це вказує на високу метаболічну 

активність мікроорганізмів симбіотичного мулу не дивлячись на 

низький вміст органічної речовини у стічній воді. Так, через 2 

доби вилучення ОР із стічної води за ХСК склало 32%, через 3 

доби – на 54%, а через 4 доби – 63%, а за БСК5 – відповідно 51; 

61 і 69% порівняно з першою добою. Подібна закономірність 

щодо вилучення із стічної води неорганічних компонентів 

встановлена і для амонійного азоту та неорганічного фосфору. 

Виявлено, що вміст амонійного азоту в стічній воді за дії 

симбіотичного мулу через 2 доби знизився в 1,6 раза, через 3 – в 

2,8 раза, а фосфатів відповідно в 2,0 і 2,3 раза. Значно нижча 
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швидкість використання симбіотичним мулом субстратів 

(забруднень) на другому етапі біологічної очистки обумовлена, 

на наш погляд, значним зниженням вмісту цих компонентів на 

попередніх етапах очистки, що узгоджується з незначним 

збільшенням кількості активного мулу. Встановлено, що через 2 

доби кількість активного мулу, який містив симбіотичну 

мікрофлору, зросла всього на 17,2%, через 3 доби – на 26,6% і 

залишалась на цьому рівні на 4 добу порівняно з аналогічними 

результатами досліджень на першу добу. 

Розрахунок співвідношення поживних речовин за БСК5 

:NH4
+
: РО4

3-
 стічних вод за дії симбіотичного мулу показав, що 

цей параметр впливає на процес їх біологічної очистки. 

Встановлені значні зміни співвідношення біогенних елементів у 

рідкій фракції гнойових стоків стічних вод за дії симбіотичного 

мулу, що вказує на інтенсифікацію їх вилучення при 

культивуванні асоціації мікроорганізмів у процесі 

біоферментації.  

При застосуванні симбіотичного мулу, тобто асоціацій 

мікроорганізмів для очистки стічних вод важливим є те, що 

співвідношення вилучених в процесі біоферментації забруднень 

корелює з вихідними стоками, чого не спостерігається при 

застосуванні для їх очистки тільки активного мулу. Це свідчить 

про високу адаптаційну здатність створеної асоціації 

мікроорганізмів до різних субстратів гнойових стоків або 

продуктів їх очистки. Висока пристосованість мікроорганізмів 

симбіотичного мулу може бути пояснена зміною бактеріальної 

складової, тобто співвідношення різних фізіологічних груп, а 

також характеру їх метаболізму в середовищах. Про це свідчить і 

той факт, що в даному випадку симбіоз мікроорганізмів 

активного мулу і мікроводоростей утилізує органічні речовини  

на 93% – 94 % за ХСК і БСК5 при вихідних значеннях 6,3 і 3,2 г/л 

відповідно. За цих умов протікання процесу мікроорганізмами 
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симбіотичного мулу споживається більше 90% біогенних 

елементів (забруднень) гнойових стоків.  

При дослідженні фізіологічних груп мікроорганізмів за дії 

симбіотичного мулу за різного вмісту компонентів субстрату в 

біомасі встановлено, що зменшення концентрації елементів 

живлення веде до зниження їх загальної кількості. Ці зміни 

відбуваються в основному за рахунок зменшення кількості 

амоніфікуючих і целюлозолітичних аеробних мікроорганізмів 

відповідно з 10
9
 до 10

8  
і з 20 до 12 мікробних клітин/мл. При 

цьому в біомасі залишається стабільною кількість 

целюлозолітичних анаеробів – в межах 2,5 – 4,0 клітин/мл. 

Кількість уролітичних бактерій у стічній воді після дії 

симбіотичного мулу при співвідношенні компонентів 2 : 3 : 1 

збільшується до 25·10
4
 кл/мл. Зміна співвідношення субстратів до 

1 : 1 : 1 зменшує їх кількість до 60·10
3
 кл/мл. У стічній воді за 

даних умов відмічається позитивна динаміка росту чисельності 

нітрифікаторів І і ІІ фаз за стабільного значення кількості 

денітрифікаторів. 

В очищеній воді, одержаній після другої ступені обробки 

рідкої освітленої фракції симбіотичним мулом, виявлено меншу 

кількість маслянокислих бактерій, що пояснюється вичерпанням 

продуктів неповного окислення компонентів забруднень, зокрема 

легкозброджуваних цукрів. 

У процесі очистки гнойових стоків та стічних вод за 

допомогою активного та симбіотичного мулу зареєстровано 

підвищення колі-титру з 8·10
-7

 – 5·10
-5

 до 2·10
-2

 – 1 ·10
-1

 мл, що 

свідчить про значне зниження санітарної небезпеки одержаних 

продуктів. 

Результати досліджень дозволяють зробити висновок про 

перспективність застосування симбіотичного мулу для доочистки 

стічних вод, що дає можливість знизити абсолютні значення 

залишкових кількостей забруднень до встановлених санітарно-
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гігієнічних вимог та сприяє зменшенню їх контамінації 

мікроорганізмами групи кишкової палички. 

На основі проведених досліджень доведено, що сумісне 

культивування мікробних асоціацій активного мулу і 

мікроводоростей сприяє утворенню симбіотичного комплексу, 

для якого характерний субстратно-газовий тип споживання 

органо-мінеральних забруднень стічних вод тваринницьких 

підприємств. Культивування симбіотичного мулу в процесі 

очистки гнойових стоків та доочистки стічних вод є більш 

ефективним прийомом вилучення забруднень, чого не 

спостерігається при культивуванні тільки бактерій активного 

мулу. Ефективність елімінації забруднень (органічних речовин) 

гнойових стоків асоціацією симбіотичної мікрофлори значно 

вище, що забезпечує підвищення колі-титру та зниження 

загального бактеріального забруднення одержаної стічної води.  

 

Вплив рН та аерації стічних вод свинокомплексу на 

ефективність вилучення забруднень. Визначення загальної 

кількості органічної речовини у гнойових стоках свинокомплексу 

в процесі біоферментації та стабілізації рН карбонатним буфером 

дало можливість встановити залежність між інтенсивністю 

перетворення забруднень та розбавленням водою (табл. 53). 

Виявлено, що у рідкій фракції гнойових стоків 

свинокомплексу в умовах стабілізації рН впродовж 7-ми діб 

знижувався вміст ОР в 6,9 раза. При їх розбавленні водою у 2 

рази цей показник зменшився у 8,2; у 3 рази – у 10,1 і у 5 разів – у 

15,6 раза порівняно з їх вмістом у нативних гнойових стоках. 

Причому вміст ОР в рідкій фракції гнойових стоків із 

збільшенням ступеня їх розбавлення у 5 разів на початку 

досліджень знизився також в 5 разів, а через 7 діб в процесі 

очистки – в 11,5 раза. 
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Таблиця 53 

Вміст органічної речовини в гнойових стоках за стабілізації 

рН, аерації та розбавлення водою, мг О2/л за БСК5, М±m, n=3  

Стоки 
Розбавлення 

стоків 

Термін культивування Ступінь 

вилучення 

ОР, % 
на початку через 7 діб 

Нативні 

стабілізовані 

за рН 

нативні 

1:1 

1:2 

1:4 

2616,1±221,8 

1280,2±98,9 

690,4±20,5 

525,1±15,4 

379,3±38,8* 

156,2±16,0* 

67,7±6,9* 

33,6±3,4* 

85,5 

87,8 

90,2 

93,6 

Нативні 

стабілізовані 

за 

рН+аерація 

нативні 

1:1 

1:2 

1:4 

2616,1±221,8 

1280,2±98,9 

690,4±20,5 

525,1±15,4 

211,9±21,7* 

140,1±12,3* 

127,0±13,0* 

130,2±13,3* 

91,1 

89,1 

81,6 

75,2 

Ннативні без 

стабілізації 

рН+ аерація 

нативні 

1:1 

1:2 

1:4 

2616,1±221,8 

1280,2±98,9 

690,4±20,5 

525,1±15,4 

431,6±44,2* 

294,4±30,1* 

142,9±14,5* 

156,4±16,0* 

83,5 

77,0 

79,3 

70,2 

 

Одержані дані вказують на здатність виявлених 

мікроорганізмів приймати участь в елімінації органічної 

речовини, причому з високою ефективністю при стабілізації рН 

та розбавленні водою вихідних стоків. На це вказують і 

результати досліджень ступеня вилучення органічної речовини 

нативних стоків. 

Встановлено, що ступінь використання органічної 

речовини рідкої фракції гнойових стоків за вказаний період 

спостережень збільшувався з 85,5% до 93,6%. Причому 

розбавлення позитивно впливало на ефективність використання 
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ОР рідкої фракції гнойових стоків. Так, розбавлення рідкої 

фракції стоків водою у 2 рази підвищувало ступінь використання 

ОР на 1,7%, в 3 рази – на 4,7% і в 5 разів – на 8,1 % порівняно з 

нативними. 

Отже ефективність використання органічної речовини 

рідкої фракції стоків мікроводоростями значно збільшується при 

їх розбавленні водою за умов стабільного рН. 

Аерація розбавленої рідкої фракції гнойових стоків та 

стабілізація рН виявились також ефективним прийомом їх 

очистки. Причому розбавлення нативних стоків, як і в першому 

випадку, знижувало вміст ОР на початку експерименту в 5 разів, 

а через 7 діб – в 16,3 раза, що в 4,8 раза вище ніж застосування 

цього ж прийому, але без аерації середовища. 

Про це також свідчить зниження більш ніж у 40 разів 

вмісту ОР в рідкій фракції гнойових стоків на 7-му добу 

спостережень при їх розбавленні водою у 5 разів порівняно із їх 

вмістом на початку експерименту. Аерація середовища інкубації 

при розбавленні рідкої фракції стоків водою у 2 чи 3 рази 

виявилась менш ефективною. На це також вказує ступінь 

використання ОР стічних вод. 

Однак ступінь використання ОР стоків свинокомплексу 

мікроводоростями виявилась найменшою без стабілізації рН 

середовища, навіть за умов аерації. Причому за даних умов 

найвищий показник використання ОР мікроводоростями (83,5%) 

зареєстровано на нативних стоках, а потім значення його 

знижувалось до 70,2% при їх розбавленні у 5 разів. Одержані дані 

знаходяться у відповідності з результатами досліджень 

вилучення ОР із стічних вод за різного їх розбавлення водою. 

Так, за аерації середовища без стабілізації рН вміст ОР знизився в 

6,1 раза, за розбавлення водою у 2 рази – в 4,3 раза, в 3 рази – у 

4,8 раза і в 5 разів – в 1,8 раза. Через 7 діб експерименту в 

розбавлених водою у 5 разів гнойових стоках вміст ОР 

зменшився у 2,6 раза порівняно з нативними (див. табл. 53). 
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Отже, на основі проведених досліджень можна зробити 

висновок, що ефективність використання ОР стоків 

свинокомплексу мікроводоростями залежить від їх розбавлення 

водою, стабілізації рН середовища та його аерації. 

Доцільність використання мікроводоростей при очистці 

стоків свинокомплексів також визначається їх здатністю 

перетворювати амонійний азот та неорганічні фосфати, як 

основні мінеральні компоненти забруднень відходів 

тваринництва. Показано, що стабілізація рН гнойових стоків 

карбонатним буфером, знижувала рівень амонійного азоту 

протягом 7-ми діб культивування з мікроводоростями в 1,7 раза 

порівняно з даними на початку спостережень (табл. 54). 

 

Таблиця 54 

Вміст амонійного азоту в гнойових стоках за стабілізації рН 

та аерації середовища, мг/л, М±m, n=3  

Стоки 
Розбавлення 

стоків 

Термін культивування Ступінь 

вилучення, 

% 
на початку через 7 діб 

Нативні 

стабілізовані 

за рН 

нативні 

1:1 

1:2 

1:4 

436,6±34,10 

191,8±4,38 

145,5±11,39 

90,9±7,09 

248,7±28,48* 

63,3±6,48* 

46,6±4,45* 

30,0±2,86* 

43,0 

67,0 

68,0 

67,0 

Нативні 

стабілізовані 

за 

рН+аерація 

нативні 

1:1 

1:2 

1:4 

436,6±34,10 

191,8±4,38 

145,5±11,39 

90,9±7,09 

5,7±0,55* 

4,3±0,42* 

3,8±0,36* 

3,3±0,31* 

98,7 

97,8 

97,6 

96,4 

Ннативні без 

стабілізації 

рН+ аерація 

нативні 

1:1 

1:2 

1:4 

436,6±34,10 

191,8±4,38 

145,5±11,39 

90,9±7,09 

71,2±6,80* 

4,0±0,38* 

4,5±0,43* 

3,8±0,36* 

83,7 

97,9 

96,9 

95,8 

* - р ≤ 0,05 порівняно з даними на початку 
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Розбавлення гнойових стоків водою у 2 рази виявилось 

ефективнішим при їх очистці, про що свідчить зниження вмісту 

амонійного азоту в середовищі в 3,0 рази. Розбавлення їх у 3 чи 5 

разів не сприяло подальшому зниженню вмісту амонійного азоту. 

Ступінь використання амонійного азоту за цей час коливався в 

межах 67,0 – 68,0% від початкового вмісту у середовищі 

культивування. 

Виявилось, що аерація гнойових стоків у комплексі із 

стабілізацією рН сприяла підвищенню використання 

мікроводоростями амонійного азоту. За даних умов вміст 

амонійного азоту в гнойових стоках через 7 діб зменшився у 77,0 

разів, а їх розбавлення у 3 чи 5 разів знижувало цей показник в 

38,5 і 27,8 раза відповідно порівняно з аналогічними даними на 

початку спостережень. Однак, не дивлячись на це, ступінь 

використання амонійного азоту гнойових стоків 

мікроводоростями за даних умов була високою і коливалась в 

межах 96,4 – 98,7%. 

Вміст амонійного азоту в гнойових стоках без стабілізації 

рН також суттєво знижувався як і за умов їх аерації. Розбавлення 

гнойових стоків водою у 2; 3 чи 5 разів також сприяло зниженню 

вмісту амонійного азоту в процесі очистки. Рівень останнього за 

даних умов у гнойових стоках через 7 днів культивування 

зменшився у 47,9; 32,3 і 23,8 раза при розбавленні середовища 

водою відповідно у 2, 3 та 5 разів. 

Отже, на ефективність перетворення амонійного азоту в 

гнойових стоках свинокомплексу впливає ступінь їх розбавлення, 

величина рН середовища та аерація. Однак найефективніше 

даний процес відбувається за умов аерації стічних вод і в меншій 

мірі залежить від величини рН середовища. 

Подібну закономірність було встановлено і щодо вмісту 

неорганічного фосфору в нативних стоках свинокомплексу за 

стабілізації рН, розбавлення чи аерації. При цьому ступінь 

вилучення неорганічного фосфору за 7 діб культивування 
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мікроводоростей на нативних стоках за стабілізації рН 

середовища карбонатним буфером склала 30,0% від початкової 

величини (табл. 55).  

 

Таблиця 55 

Вміст неорганічного фосфору в гнойових стоках за 

стабілізації рН та аерації середовища, мг/л, М±m, n=3  

Стоки 
Розбавлення 

стоків 

Термін культивування Ступінь 

вилучення, 

% 
на початку 

через 7 

діб 

Нативні 

стабілізовані 

за рН 

нативні 

1:1 

1:2 

1:4 

145,3±19,10 

68,3±1,02 

51,4±1,70 

27,5±1,02 

101,7±9,72 

44,4±4,24* 

30,8±2,94* 

12,4±1,19* 

30,0 

35,0 

40,0 

55,0 

Нативні 

стабілізовані 

за 

рН+аерація 

нативні 

1:1 

1:2 

1:4 

145,3±19,10 

68,3±1,02 

51,4±1,70 

27,5±1,02 

56,1±5,34* 

- 

19,3±1,84* 

4,0±0,38* 

61,4 

- 

62,5 

85,3 

Ннативні без 

стабілізації 

рН+ аерація 

нативні 

1:1 

1:2 

1:4 

145,3±19,10 

68,3±1,02 

51,4±1,70 

27,5±1,02 

72,9±6,97* 

14,1±1,35* 

8,1±0,78* 

4,4±0,42* 

49,8 

79,3 

84,2 

84,0 

* - р ≤ 0,05 порівняно з даними на початку 

 

Даний показник у першій серії дослідів зростав до 35,0; 

40,0 і 55,05 % при розбавленні стоків водою відповідно у 2; 3 та 5 

разів. Аерація, поряд із стабілізацією рН, як нативних, так і 

розбавлених гнойових стоків, підвищувала використання 

неорганічного фосфору до 61,4 – 85,3%. Ці дані узгоджуються із 

зниженням вмісту неорганічного фосфору у гнойових стоках у 

2,6; 2,7 та 6,9 раза при їх розбавленні водою відповідно у 2; 3 та 5 

разів порівняно з нативними відходами. 
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Слід також зазначити, що без стабілізації рН середовища 

карбонатним буфером його аерація на відміну від амонійного 

азоту не знижувала вміст неорганічного фосфору в рідкій фракції 

стоків. У гнойових стоках, як показано в третій серії досліджень, 

ступінь використання неорганічного фосфору складав 49,8%, а 

при розведенні їх у 2 рази – 79,3%, у 3 рази – 84,2% і у 5 разів – 

84,0%. При цьому загальний вміст неорганічного фосфору в 

гнойових стоках знизився у 2,0 рази, при розбавленні стоків 

водою у 2 рази – у 4,8 раза, у 3 рази – у 6,3 раза і у 5 разів – у 6,2 

раза порівняно з аналогічними даними на початку спостережень.  

Отже, на основі проведених досліджень встановлено, що 

ефективність перетворення органічних та неорганічних речовин, 

які складають основу забруднень стоків свинокомплексів, в 

основному залежить від ступеня їх розбавлення та аерації 

середовища в процесі біоферментації. 

Стабілізація рН та розбавлення стоків свинокомплексу по-

різному впливали на кількість мікроводоростей в інкубаційному 

середовищі. Виявлено, що чисельність мікроводоростей у 

гнойових стоках у свою чергу залежала від вмісту ОР та від 

терміну їх культивування (табл. 56).  

Так, зменшення вмісту ОР в нативних гнойових стоках 

шляхом їх розбавлення водою з 2,62 до 0,52 г О2/л за БСК5 

протягом 7 діб культивування значною мірою впливало на 

загальну кількість мікроводоростей в інкубаційному середовищі. 

Найвищу кількість мікроводоростей зареєстровано на нативних 

гнойових стоках, коли вміст ОР становив 2,62 г О2/л за БСК5. 

Причому, порівняно з вихідними даними, на третю добу цей 

показник зріс в 1,67, на 4-ту – в 3,79 раза і залишався на цьому ж 

рівні на 5 – 7-му добу культивування. 

Розбавлення гнойових стоків свинокомплексу водою до 

1,3 г О2/л за БСК5 (у 2 рази) знижувало кількість мікроводоростей 

в середовищі культивування у 1,5 – 2,7 раза порівняно з 

аналогічними даними нативних стоків. Подібну закономірність 
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щодо кількості мікроводоростей в середовищі культивування 

встановлено і при розбавленні гнойових стоків свинокомплексу у 

3 рази, коли загальний вміст ОР становив 0,69 г О2 на л за БСК5. 

Подальше розбавлення стоків у 5 разів ще більше знижувало 

загальну кількість мікроводоростей в середовищі культивування.  

Розглядаючи динаміку змін чисельності мікроводоростей 

при їх культивуванні на нативних стабілізованих за рН гнойових 

стоках, слід відмітити, що через 3 доби їх кількість в 

інкубаційному середовищі зростала в 1,7 раза, за розбавлення 

стоків 1:1 – у 2,3 раза, при розведенні у 3 рази – на 35%, а в 5 

разів – не змінювалась порівняно з їх кількістю через 2 доби. 

Подібну закономірність можна було також спостерігати і щодо 

кількості мікроорганізмів у стоках за їх різного розбавлення і 

через 4 доби. Так, у нативних гнойових стоках кількість 

мікроводоростей за вищевказаний період зросла в 2,3 раза, при їх 

розбавленні у 2 рази – не змінювалась, при розбавленні у 3 рази – 

підвищилась на 68,9%, а в 5 разів – залишилась без змін.  

Подальший контроль за кількістю мікроводоростей при 

культивуванні як на нативних гнойових стоках, так і за різного 

розбавлення показав, що їх число через 5; 6 та 7 діб інкубації не 

змінювалось і було на рівні аналогічних показників через 4 доби. 

Отже, розбавлення гнойових стоків свинокомплексу водою, 

стабілізованих за рН, негативно впливає на ріст мікроводоростей, 

що тісно корелює з вмістом ОР, тобто забруднень. 

На підставі одержаних результатів можна зробити 

висновок про залежність інтенсивності розвитку мікроводоростей 

від ступеня розбавлення гнойових стоків водою, тобто від 

кількості ОР в інкубаційному середовищі та стабілізації його рН. 

Значний науковий і практичний інтерес мають дослідження 

впливу аерації середовища інкубації на ріст мікроводоростей на 

нативних або розбавлених водою гнойових стоках 

свинокомплексу. 
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Таблиця 56 

Вплив рН та аерації середовища на динаміку росту мікроводоростей при культивуванні на 

рідких стоках, млн.кл./мл, М±m, n=3 

Стоки 
Розведення 

стоків 

Вміст ОР в 

середовищі, 

 г О2/л за 

БСК5 

Термін культивування, діб 

2 3 4 5 6 7 

Нативні 

стабілізовані 

за рН 

нативні 

1:1 

1:2 

1:4 

2,62±0,22 

1,28±0,10 

0,69±0,02 

0,52±0,01 

12,3±1,7 

13,1±1,3 

14,3±2,04 

13,3±1,02 

20,6±2,04* 

29,6±1,36* 

19,3±1,02* 

17,6±3,41 

46,6±2,04* 

29,6±3,41* 

32,6±2,04* 

19,3±3,07 

51,1±2,04* 

25,3±2,04* 

29,3±1,02* 

19,3±1,02* 

54,6±2,04* 

21,3±1,70* 

22,1±0,68* 

19,4±0,68* 

52,6±3,07* 

19,6±1,02* 

21,1±0,68* 

17,2±0,68 

Нативні 

стабілізовані 

за рН+аерація 

нативні 

1:2 

1:4 

2,62±0,22 

0,69±0,02 

0,52±0,01 

21,6±2,04 

54,1±1,7 

91,3±2,04 

49,2±1,36* 

59,3±3,07 

103,4±3,75 

67,4±3,75* 

92,1±2,04* 

168,1±8,87* 

108,6±4,78* 

92,4±1,70* 

127,3±4,09* 

126,0±3,41* 

76,6±2,04* 

118,0±11,94* 

93,3±10,92* 

60,6±2,04 

124,3±12,96 

Ннативні без 

стабілізації 

рН+ аерація 

нативні 

1:1 

1:2 

1:4 

2,62±0,22 

1,28±0,10 

0,69±0,02 

0,52±0,01 

11,1±0,68 

11,6±1,02 

12,3±1,02 

26,0±1,02 

23,3±1,36* 

21,6±1,02* 

24,6±2,04* 

20,3±1,02 

56,3±1,70* 

75,3±3,75* 

108,3±6,14* 

40,6±2,04* 

102,1±1,36* 

82,6±1,36* 

84,6±2,73* 

33,3±2,04 

111,3±4,77* 

96,6±3,07* 

82,6±3,41* 

26,2±0,68 

98,6±5,46* 

76,3±3,02* 

47,2±2,73* 

21,5±0,68 

* - р ≤ 0,05 порівняно з даними через 2 доби культивування
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Встановлено, що аерація як нативних, так і розбавлених 

гнойових стоків свинокомплексу значно посилювала 

інтенсивність росту мікроводоростей.Про це свідчить значне 

збільшення їх кількості в середовищі культивування протягом 

7 діб досліджень. Так, чисельність мікроводоростей в гнойових 

стоках через 3 доби інкубації зросла в 2,3 раза, через 4 – у 3,1 

раза, через 5 – у 5,0 разів, через 6 – у 5,8 раза, а через 7 діб – у 4,3 

раза порівняно з початком досліду. Розбавлення стабілізованих за 

рН гнойових стоків водою у 3 рази за тих же умов аерації 

підвищувало загальну чисельність мікроводоростей лише через 4 

доби на 70,2%, залишаючись на цьому рівні через 5 діб 

спостережень, а потім знижуючись через 7 діб на 34,2% 

порівняно з їх найбільшою кількістю. Зниження вмісту ОР у 

нативних стоках до 0,52 г О2 в 1 л за БСК5, що досягалось їх 

розбавленням у 5 разів водою, підтвердило вище встановлену 

закономірність. Як і в першому випадку розбавлення нативних 

стоків водою у 5 разів як з аерацією інкубаційного середовища, 

так і за розбавлення у 3 рази водою підвищувало кількість 

мікроводоростей у біомасі тільки через 4 доби, а потім цей 

показник особливих змін не зазнавав. Так, уже на другу добу 

культивування загальна кількість мікроводоростей у 

нерозбавлених гнойових стоках при їх аерації була в 1,7 раза 

вищою ніж без аерації.  

Розбавлення гнойових стоків з подальшою їх аерацією 

також значною мірою стимулювало ріст мікроводоростей у 

середовищі. Встановлено, що уже на 2-гу добу культивування 

загальна кількість мікроводоростей в середовищі збільшувалась 

при розбавленні у 3 і 5 разів відповідно у 3,8 і 6,7 раза порівняно 

з аналогічними даними без аерації середовища. При цьому слід 

відмітити, що вказана закономірність у стоках при їх розбавленні 

і аерації спостерігалась протягом всього терміну культивування, 

досягаючи максимальних значень на 3 – 5-ту добу. В той же час 
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аерація нерозбавлених стабілізованих стоків виявилась менш 

ефективною щодо впливу на інтенсивність їх росту.  

Отже, аерація нативних стабілізованих стоків позитивно 

впливає на чисельність мікроводоростей в середовищі 

культивування, що може значною мірою прискорювати процес 

перетворення органічних решток відходів при очистці стоків 

тваринницьких підприємств. 

Важливу роль у цьому процесі, як виявлено подальшими 

експериментами, відіграє стабілізація рН стоків. Дослідженнями 

встановлено, що без стабілізації рН стоків при їх розбавленні 

водою знижується ефективність аерації в процесі очистки 

відходів тваринницьких об’єктів. Про це свідчить зменшення 

загальної кількості мікроводоростей в середовищі в окремі 

терміни їх культивування. 

Так, при культивуванні мікроводоростей на нативних 

стоках, які містили 2,62 г О2/л за БСК5 без стабілізації рН 

середовища, їх загальна кількість хоч і почала збільшуватись з 3-ї 

доби, але досягла максимального рівня тільки на 6-ту добу. 

Причому чисельність мікроводоростей у середовищі, порівняно з 

початком процесу інкубації, через 3 доби зросла у 2,1 раза, через 

4 – у 5,1 раза, через 5 –у 9,2 раза, через 6 – у 10 разів, а далі не 

змінювалась.  

Аналогічна закономірність щодо впливу аерації на загальну 

кількість мікроводоростей в середовищі встановлена і при 

розбавленні нестабілізованих за рН стоків у 2 рази. Через 3 доби 

інкубації загальна чисельність мікроводоростей у середовищі, 

порівняно з вихідними даними, зросла у 1,9 раза, через 4 – у 6,5 

раза, через 5 – у 7,1 раза, через 6 – у 8,3 раза, а потім через 7 діб 

дещо знижувалась.  

Розбавлення нативних стоків водою у 3 рази без 

стабілізації рН, але з аерацією, виявилось не досить ефективним 

способом покращення умов культивування мікроводоростей. Вже 

через 3 доби культивування загальна кількість мікроводоростей в 
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середовищі зросла в 1,9 раза порівняно з аналогічними даними на 

2-гу добу і досягла максимального рівня через 4 доби, 

збільшившись у 8,8 раза і залишалась стабільно високою на 5 – 6-

ту добу, а потім дещо знизилась через 7 діб. 

Найменш ефективним стимулятором розмноження 

мікроводоростей виявилось розведення стоків у 5 разів за їх 

аерації. Так, через 4 доби кількість мікроводоростей в середовищі 

з розбавлених стоків збільшилась тільки на 56%, а в інші періоди 

не змінювалась порівняно з вихідними даними . 

Одержані результати свідчать про залежність росту 

мікроводоростей на стічних водах свинарських підприємств від 

концентрації органічних забруднень, стабілізації рН суміші та 

аерації середовища і відкривають перспективу використання 

різних видів мікроводоростей на заключних етапах в технологіях 

очистки стічних вод.  

Вивчення впливу аерації на розвиток мікроводоростей при 

очищенні гнойових стоків за періодичного режиму 

культивування свідчить про залежність процесу від вмісту кисню 

в культуральному середовищі (табл. 57). 

Так, підвищення інтенсивності аерації стічних вод у 

біоферментері з 20 до 40, або до 60 л/год збільшувало приріст 

біомаси мікроводоростей на другу добу культивування 

відповідно на 7 та 86%. На 4-ту добу культивування загальний 

приріст біомаси мікроводоростей у стічних водах підвищився за 

аерації суміші 20 л/год на 17,6%, при 40 л/год – на 47,6%, а при 

60 л/год – знизився на 77,5% порівняно з аналогічним 

показником на другу добу.  

Приріст біомаси мікроводоростей у середовищі на 6-ту 

добу, порівняно з четвертою, зріс у першому варіанті досліду на 

10,1%, у другому – на 77,2%, а в третьому – на 57,2%. 

Підвищення концентрації карбонатного буфера з 0,1 до 0,5% 

збільшувало приріст біомаси мікроводоростей на другу добу 
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досліджень на 70,3%, а до 1,0% – зменшувало цей показник на 

9,6%.  

 

Таблиця 57 

Приріст біомаси мікроводоростей гнойових стоків за 

різних умов культивування (періодичний режим), 

%, M±m, n = 3 

Варіант досліду 
Термін культивування, діб 

2  4  6  

Аерація середовища, л/год 

20 154,03±17,09 171,60±5,97 181,70±6,83 

40 161,80±7,34 209,40±10,25 286,60±10,23 

60 240,30±17,07 162,80±4,78 220,00±17,06 

Карбонатний буфер, %  

0,1 124,60±5,12 128,40±9,21 119,23±8,53 

0,5 194,30±7,85 224,50±15,22 261,90±5,93 

1,0 115,00±3,41 143,50±3,75 248,70±16,04 

Аерація середовища, л/год  

+ карбонатний буфер, % 

10 +1,0 310,00±30,71 482,20±26,14 664,86±15,07 

20 + 0,5 413,40±13,65 508,86±10,23 854,30±97,26 

30 + 0,1 400,00±27,30 787,70±31,84 657,16±15,69 

 

Найкращим виявився приріст біомаси мікроводоростей при 

культивуванні на стічних водах свинокомплексу на 4-ту добу при 

додаванні 0,5% карбонатного буфера порівняно з аналогічними 

показниками при 0,1 та 1,0% його вмісті в середовищі інкубації. 

Подібна закономірність у збільшенні біомаси мікроводоростей у 

стічних водах встановлена і на 6-ту добу їх культивування. 

Причому ефективність введення до інкубаційного середовища 

для мікроводоростей карбонатного буфера в цей період була 

високою як за дози 0,5, так і за дози 1,0%. Однак як показали 

подальші дослідження найінтенсивніший розвиток 
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мікроводоростей при їх культивуванні на стічних водах 

свинокомплексу спостерігався за одночасної аерації середовища 

та додавання карбонатного буфера. 

При цьому найвищий приріст мікроводоростей 

зареєстровано при додаванні в середовище інкубації 0,5% 

карбонатного буфера та аерації інтенсивністю 20 л/год. Приріст 

біомаси мікроводоростей в середовищі інкубації за даних умов 

збільшувався на другу добу на 103,4%, на четверту – на 26,7% і 

на шосту – на 189,4% порівняно з аналогічними показниками за 

аерації суміші 10 л/год і додаванням карбонатного буфера до 

середовища у дозі 1,0%. 

Збільшення інтенсивності аерації суміші до 30 л/год і 

зменшення концентрації карбонатного буфера до 0,1% також 

забезпечувало значний приріст біомаси мікроводоростей на другу 

та четверту добу. Отже, як встановлено дослідженнями, 

найоптимальнішим щодо приросту біомаси мікроводоростей при 

їх культивуванні на гнойових стоках свинокомплексу є їх аерація 

з інтенсивністю 20 – 30 л/год за рівня карбонатного буфера 0,5%. 

Визначення основних санітарно-гігієнічних показників 

стічних вод свинокомплексу до та після їх очистки 

мікроводоростями підтвердило висновок щодо ефективності 

застосування аерації та стабілізації суміші карбонатним буфером. 

Так, БСК5 стічних вод свинокомплексу через 7 діб культивування 

з мікроводоростями знизилося у 11,2 раза, при дозі карбонатного 

буфера в середовищі інкубації 0,1% - у 14,2 раза, при 0,5% і в дозі 

1,0% буфера – у 8,9 раза (табл. 58).  

За цей період частка використання ОР мікроводоростями за 

БСК5 склала 86,7 – 92,9%. Як виявилось, мікроводорості внесені в 

середовище інкубації, яке складалось із гнойових стоків 

свинокомплексу, досить ефективно використовували амонійний 

азот.  

Показано, що вміст амонійних сполук у стічних водах 

свинокомплексу за різних доз карбонатного буфера під дією 
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мікроводоростей через 7 діб культивування знизився в 

середньому у 14,2 – 17,3 раза порівняно з його вихідним рівнем.  

 

Таблиця 58 

Гігієнічні показники стічних вод свинокомплексу за дії 

карбонатного буфера і аерації середовища (періодичний 

режим), г/л, M±m, n = 3 

Варіант 

досліду 

Показники, мг/л 

БСК5 

(вихідна 

концентрація 

165,1±28,5) 

NH4
+
 

(вихідна 

концентрація 

117,8±19,8) 

PO4
-
  

(вихідна 

концентрація 

64,1±9,3) 

через 7 

діб 

частка 

вико-

ристання, 

% 

через 7 

діб 

частка 

вико-

ристання, 

% 

через 7 

діб 

частка 

вико-

ристання, 

% 

Карбонатний буфер, % 

0,1 14,76± 

0,71 

91,05± 

0,17 

8,30± 

0,82 

93,01± 

0,69 

7,06± 

0,10 

88,97± 

0,16 

0,5 11,60± 

0,81 

92,96± 

0,48 

7,43± 

0,37 

93,69± 

0,32 

5,25± 

0,51 

91,80± 

0,79 

1,0 18,50± 

1,74 

86,70± 

0,99 

6,80± 

0,34 

94,22± 

0,29 

5,70± 

0,78 

90,99± 

1,16 

Аерація середовища, л/год + карбонатний буфер, % 

10 +1,0 12,16± 

0,85 

92,62± 

0,51 

6,97± 

0,17 

94,08± 

0,15 

5,50± 

0,41 

91,41± 

0,68 

20 + 0,5 8,26± 

0,24 

94,99± 

0,14 

5,26± 

0,34 

95,52± 

0,29 

4,43± 

0,23 

93,08± 

0,43 

30 + 0,1 9,83± 

0,31 

94,04± 

0,19 

6,08± 

0,10 

94,83± 

0,10 

5,92± 

0,26 

90,76± 

0,10 
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Загальний вміст неорганічних сполук фосфору у гнойових 

стоках свинокомплексу після їх культивування з 

мікроводоростями за різних доз карбонатного буфера через 7 діб 

також знизився у 8,8 – 12,2 раза, а частка їх використання 

становила 89,0 – 91,8%. 

Однак сумісна дія досліджуваних факторів, а саме аерація 

середовища та додавання до нього карбонатного буфера 

виявились ефективнішими щодо очистки рідких стоків ніж дія 

лише карбонатного буфера. 

Одержані дані свідчать, що БСК5 гнойових стоків при 

очищенні мікроводоростями, які культивували з додаванням 

карбонатного буфера в дозі 0,5% і аерації середовища 

інтенсивністю 20 л/год через 7 діб інкубації знизилась майже у 20 

разів порівняно з вихідними показниками. 

Збільшення або зменшення дози карбонатного буфера чи 

інтенсивності аерації гнойових стоків порівняно з 

вищевказаними, дещо знижували ефективність процесу їх 

очистки асоціацією мікроводоростей. 

Подібну закономірність щодо впливу асоціації 

мікроводоростей на вміст іонів амонію у гнойових стоках 

свинокомплексу одержано за дози карбонатного буфера в суміші 

0,5% і інтенсивності аерації 20 л/год. За цих умов вміст іонів 

амонію у гнойових стоках після семи діб інкубації знизився у 

22,4 раза, а їх використання мікроводоростями становило 95,5% 

порівняно з вихідними даними. Зміна дози карбонатного буфера 

та інтенсивності аерації стічних вод свинокомплексу при їх 

очистці мікроводоростями протягом семи діб, практично не 

впливало на вміст іонів амонію в інкубаційному середовищі, а їх 

використання становило 94,1 – 94,8%. 

Оптимальними виявились доза карбонатного буфера 0,5% і 

інтенсивність аерації інкубаційної суміші 20 л/год щодо 

використання мікроводоростями сполук неорганічного фосфору 

стічних вод свинокомплексу. Так, вміст неорганічних 
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фосфоровмісних сполук в інкубаційному середовищі за цих умов 

через 7 діб інкубації знизився у 14,5 раза, а ефективність їх 

використання склала 93,1% від вихідного рівня. Зміна дози 

карбонатного буфера і інтенсивності аерації інкубаційної суміші 

дещо знижувала вище наведені показники. 

Таким чином, встановлено, що ефективність вилучення 

забруднюючих речовин гнойових стоків свинокомплексу 

залежить від вмісту вуглецю, у тому числі гідрокарбонатних 

іонів, що стимулює активність мікроорганізмів. Аерація суміші 

поліпшує забезпечення мікроводоростей киснем, що оптимізує 

параметри процесу біоферментації як основного механізму 

перетворення органічних речовин. 

Підтвердженням цього висновку є результати досліджень, 

які свідчать про те, що при культивуванні мікроводоростей в 

біоферментері в проточному режимі за швидкості розбавлення D 

= 0,01 год
-1

 і кількості мікроводоростей 14,15±1,2 млн. клітин/л 

БСК5 суміші знижується на 86,5%, концентрація азоту – на 

84,4%, а вміст фосфору неорганічних сполук – на 88,1%.  

Ефективність процесу очистки стічних вод за використання 

мікроводоростей зростає при подальшому їх окисленні в 

біоставах. Після 5-добового витримування такої рідини в ставках 

БСК5 знижується на 96,7%, вміст амонійного азоту – на 98,3%, а 

неорганічного фосфору – на 98,2% (табл. 59). 

Після доочистки одержаних стічних вод в біоставах їх БСК5 

знизилось на 17,9 мг О2 /л, концентрація амонійного азоту – на 

16,3 і фосфатів – на 6,0 мг/л, що відповідало нормативним 

вимогам. 

За очистки гнойових стоків мікроводоростями їх загальне 

мікробне число різко знижується, значно зростає колі-титр і титр 

ентерококу, що свідчить про здатність мікроводоростей 

негативно впливати на розвиток бактерій. 
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Таблиця 59 

Санітарно-гігієнічні показники стічних вод за різних 

способів доочистки (проточний режим), M±m, n = 3 

Стічна вода 

Показники 

БСК5, 

мг О2 /л 

NH4
+
, 

мг/л 

PO4
-
, 

мг/л 

Мікробне 

число, 

кл./мл 

Колі-

титр, 

мл 

Титр 

ентеро-

коку, мл 

Вихідна 

(після ІІ 

ступені 

очистки) 

165,1± 

28,5 

117,8± 

19,8 

64,1± 

9,3 

6·10
6
-

3·10
7 

10
-3

- 

10
-5

 

10
-4

- 

10
-5

 

Після доочис-

тки мікрово-

доростями 

23,4± 

2,76 

18,3± 

2,0 

7,1± 

0,9 

2·10
3
-

12·10
4
 

10
-1

 -1 10
-1

 -1 

Після 

доочистки у 

біоставі 

5,5±1,0 2,0±0,2 1,1±0,2 
2·10

2
-

2·10
3
 

1-10 1-5 

 

Це підтверджується також динамікою росту 

мікроводоростей та зменшенням кількості бактерій і кишкової 

палички в гнойових стоках після їх культивування з 

мікроводоростями (табл. 60). 

Встановлено, що вже на другу добу доочистки гнойових 

стоків мікроводоростями із застосуванням аерації та 

періодичного режиму біоферментації їх кількість у середовищі 

збільшується більш ніж у 2,0, на третю добу – у 4,5, на четверту – 

у 8,2, на п’яту – у 12,6, на шосту – у 14,1 і на сьому – в 11,8 раза 

порівняно з аналогічним показниками вихідних стічних вод. 

Паралельно із збільшенням кількості мікроводоростей у 

середовищі культивування зростає і кількість загиблих клітин 

кишкової палички, що значною мірою поліпшує санітарно-

гігієнічні показники одержаної рідини. 
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Таблиця 60 

Динаміка чисельності мікроводоростей та загибель 

кишкової палички при доочистці стічних вод (періодичний 

режим), M±m, n = 3 

Період 

досліджень, діб 

Показник 

мікроводорості,  

млн. клітин/мл 

загибель кишкової 

палички, % 

Вихідні стічні 

води 
6,93±0,61 - 

2 15,10±3,58* 58,0 

3 31,03±9,76* 64,0 

4 56,76±7,09* 86,5 

5 87,26±19,62* 96,3 

6 97,50±24,57* 98,9 

7 81,50±15,69* 99,7 

* - р ≤ 0,05 порівняно з вихідними стічними водами 

 

Так, уже на другу добу культивування мікроводоростей у 

стічних водах загибель клітин кишкової палички, порівняно з 

вихідними стоками, становила дещо більше половини їх 

кількості, а на 7-му добу виявлено практично повне їх знищення. 

На значне поліпшення санітарного стану стічної води після 

культивування мікроводоростей та аерації також вказують 

загальне мікробне число, колі-титр і титр ентерококу. 

Отже, проведеними дослідженнями встановлено, що 

застосування мікроводоростей, аерації середовища інкубації та 

внесення карбонатного буфера є ефективними засобами процесу 

очистки стічних вод свинокомплексу. 

Мікроводорості здатні ефективно використовувати 

забруднюючі речовини гнойових стоків свинокомплексів, про що 
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свідчить зниження БСК5, вмісту іонів амонію та неорганічних 

сполук фосфору. 

Цей висновок підтверджується значним збільшенням 

біомаси мікроводоростей в середовищі інкубації за аерації суміші 

та внесення карбонатного буфера як джерела вуглецю та 

гідрокарбонатних іонів. Причому інтенсивний ріст біомаси 

мікроводоростей пригнічує ріст кишкової палички, сприяє 

зростанню титру ентерококу та колі-титру, покращує санітарну 

безпеку стічних вод після біоферментації 
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РОЗДІЛ 7 

ПРОЦЕСИ БІОФЕРМЕНТАЦІЇ ОРГАНІЧНИХ 

РЕЧОВИН ВІДХОДІВ ТВАРИННИЦТВА ЗА АНАЕРОБНИХ 

УМОВ.  

 

На сьогодні розроблено та використовується значна 

кількість різноманітних способів обробки та знезараження  

відходів тваринництва [313]. Найбільш широко 

використовуваними на підприємствах з виробництва продукції 

тваринництва способами обробки гною, гноївки та гнойових 

стоків є механічне очищення, розділення на фракції, 

компостування, ана- та аеробне зброджування тощо. Всі ці 

способи у більшості випадків є традиційними і лише незначна їх 

частка включає ряд документів міжнародного рівня [10, 261, 264] 

і законодавчих актів, норм і правил, розроблених останнім часом 

в галузі тваринництва. Згідно деяких з них весь комплекс 

природоохоронних заходів у сфері діяльності тваринницьких 

підприємств повинен бути спрямований на дотримання норм 

гранично допустимих викидів (ГДВ) хімічних та біологічних 

інгредієнтів відходів виробничої діяльності, а саме гною, стічних 

вод, шкідливих газів патогенної мікрофлори, личинок та яєць 

гельмінтів тощо в атмосферу, грунт, поверхневі і підземні водні 

джерела [17, 360]. 

Основною вимогою природоохоронних заходів є зниження 

викидів шкідливих речовин в атмосферу, у водні джерела та 

грунт шляхом застосування найбільш досконалих технологій, 

знешкодження відходів шляхом їх переробки [29]. 

Аналіз існуючих технологій зберігання, обробки і утилізації 

відходів тваринництва, окрім санітарно-гігієнічних вимог та 

екологічної чистоти, повинен враховувати і ступінь 

економічності конкретних технологічних рішень [92]. 

Поряд з капітальними і експлуатаційними витратами 

важливими факторами процесу переробки відходів є 
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енергоємність, якість кінцевого продукту переробки (добрива, 

кормовий білок, дріжджі та ін.), експлуатаційна надійність, 

використання доступних матеріалів, сировини, реагентів тощо 

[48, 196]. 

Ефективність застосування різних способів переробки гною, 

як вказувалось раніше, залежить від його виходу, властивостей і 

хімічного складу, а останній – від якості та кількості спожитого 

корму, виду та віку тварин, умов їх утримання та способу 

видалення відходів [298, 304]. На вибір способу переробки 

впливає і вологість відходів після їх видалення з приміщень. Для 

рідкого гною з вологістю 86-93%, який отримують переважно на 

свинарських комплексах і фермах для великої рогатої худоби із 

застосуванням гідравлічних методів видалення, практикують як 

правило способи очистки засновані на фракціонуванні окремих 

його складових. Напіврідкий гній з вологістю до 90% та твердий 

– підстилковий гній з вологістю 75-80% і гнойові стоки, які 

мають вологість понад 93%, найчастіше переробляють шляхом 

твердофазного компостування та розділення з використанням 

гравітаційних способів та біологічної очистки [109]. 

Виходячи з того, що безпідстилковий гній великих 

тваринницьких комплексів і ферм являє собою складну, 

багатокомпонентну колоїдно-полідисперсну систему, його 

переробка потребує значних затрат та розробки технологічних 

рішень заснованих на використанні біохімічних реакцій в 

процесах біоферментації [37, 249, 268]. 

Дослідники одностайно сходяться на думці, що саме рідкі 

відходи становлять найбільшу загрозу для довкілля, оскільки 

вони створюють найбільше проблем з точки зору обробки і 

знезараження. На сьогодні розроблено цілу низку технологічних 

рішень з очищення і знезараження рідкого гною. Усі ці способи 

можна поділити на три групи, а саме: біологічні, хімічні та 

фізичні. До природних біологічних способів відносять 

компостування, відстоювання, окислення в біологічних ставках, 
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лагунах, грунтах. Штучні біологічні способи очищення і 

знезараження рідких стоків включають їх обробку в аеротенках, 

окислювальних траншеях та метантенках. Фізичні способи 

побудовані на використанні тепла, іонізуючого опромінення та 

гідравлічного ефекту. Хімічні способи обробки рідких стоків 

передбачають в першу чергу їх знезараження хлорним вапном, 

озоном, формальдегідом та іншими дезінфектантами [225]. 

Ефективність застосування біологічних методів очищення 

стоків залежить від швидкості деструкції і мінералізації 

органічних речовин мікроорганізмами, головним чином, 

бактеріями. Розкладаючи органічну речовину відходів бактерії 

знижують вміст забруднюючих речовин в рідкому гної, сприяють 

їх переходу з розчинної у нерозчинну чи газоподібну форми 

[244].  

Видовий склад мікроорганізмів, а отже і перебіг процесу за 

аеробних умов залежать від температури середовища. За 

температури біомаси 20-30
0
С переважають мезофільні аероби 

(мезофільне окислення), за 30-40
0
С – термофільні (термофільне 

окислення) [61, 73]. 

В анаеробних умовах має місце метанове збродження 

біомаси, яке протікає за температури 30-35
0
С також під дією 

переважно мезофільних анаеробів, а при 50-55
0
С процес бродіння 

забезпечують термофільні мікроорганізми. За аеробних умов 

обробки рідких стоків токсичні гази, що володіють запахами, 

майже не утворюються [95]. В процесі аеробної біоферментації 

виділяється значна кількість тепла, що веде до самозігріву маси 

(до 70
0
С) і знешкодження патогенних мікроорганізмів, яєць і 

личинок гельмінтів. 

В процесі очистки і знезараження гною за анаеробних умов 

дія бактерій направлена на розклад органічних речовин і 

завершується виділенням біогазу в основному з метану та водню 

в суміші з діоксидом вуглецю [30, 31]. 
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Для забезпечення життєдіяльності і росту біомаси 

мікроорганізмів, крім органічних сполук, гнойові стоки повинні 

містити певну кількість біогенних елементів, а саме: азот, фосфор 

і калій, які справляють значний вплив на процеси окислення. 

Дефіцит у стоках азоту призводить до утворення 

важкоосаджуваного мулу, а нестача фосфору веде до повільного 

утворення мулу і окислення органічних сполук та масового 

розвитку нитчастих бактерій. Це в свою чергу призводить до 

«набухання» і поганого осідання мулу, виносу його з очисних 

споруд разом з освітленою водою. Важливе значення для 

перебігу процесу окислення органічної речовини стоків має 

кислотність середовища, оптимальне значення якої лежить в 

межах 6,5-8,5 [86, 260]. 

Встановлено, що в стічних водах свиноферм фракція, яка не 

піддається біохімічному розкладанню, або в якій цей процес 

уповільнений, може складати 60-70% усіх твердих речовин. 

Видалення цих речовин перед очисткою стоків поліпшує кінцеву 

очистку і позитивно впливає на трансформацію органічних 

сполук. Це досягається шляхом механічного розділення гнойових 

стоків віброгрохотами, сепараторами, дуговими ситами, пресами 

та центрифугами [148, 295, 344]. 

Гравітаційним способом розділення стоків на тверду та 

рідку фракції є його відстоювання в горизонтальних, 

вертикальних або радіальних відстійниках. Найбільш 

розповсюдженими є металеві вертикальні відстійники 

ефективність розділення стоків в яких становить 75-85% з 

вологістю осаду 93-96%. При цьому рідка фракція з відстійника 

має забруднення за ХСК 3500-4000 мг/л, за БСК 2900-3300 мг/л. 

Розроблені і інші технологічні схеми обробки рідкого гною 

з розділенням і без розділення його на фракції. Одна із них 

передбачає застосування барабанних віброгрохотів, зберігання та 

біотермічне знезараження твердої фракції на секційному 

майданчику, збирання атмосферних стоків з майданчику для 
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твердої фракції і подачу їх спільно з рідкою фракцією в 

карантинний резервуар, обладнаний засобами для перемішування 

і перекачки у ставок-накопичувач з наступним використанням на 

зрошування грунтів [253, 258]. 

Друга схема передбачає сепарацію, вилучення побічних 

включень предметів з гною (уламки цегли, бетону, щепа т. ін.), 

карантинування і зберігання нерозділеного гною в секційних 

накопичувачах, обладнаних механічними чи гідравлічними 

мішалками. Перед використанням гною його перемішують і 

дезодорують у спеціальній ємкості, обладнаній рототурбінами, 

для ліквідації запаху аміаку і сірководню і заорюють. Втрати 

азоту при цьому сягають 15% його вмісту в оброблюваній масі. У 

випадку виникнення епізоотій гній на підприємствах 

знезаражують одним з хімічних способів, використовуючи з цією 

метою формалін, рідкий аміак та хлорне вапно [28, 265]. 

Ці способи обробки гною рекомендуються для комплексів і 

ферм усіх типорозмірів з виходом гною до 100 т/добу і вологістю 

до 98%. При цьому зазначається, що вони непридатні в регіонах з 

тривалим стоянням температур зовнішнього повітря нижче 0
0
С 

[251, 281]. 

Розроблено [103] спосіб зберігання і утилізації рідкого гною 

вологістю до 90% в залізобетонних ємкостях-циліндрах обсягом 

500 м
3
. З них після гомогенації рідкого гною рідку фракцію 

перекачують у польові гноєсховища і використовують для 

зрошування грунтів у розбавленому чи нерозбавленому вигляді. 

Тверду фракцію вологістю 75% складують на майданчиках з 

твердим покриттям для біологічного знезараження, після чого 

вносять у грунти [323]. 

Дослідження гігієнічних показників рідкого гною 

Калитянського, Апостолівського і Вуглегірського 

свинокомплексів показали, що найбільш ефективними із 

запроваджених способів механічного очищення були дугові сита 

та вертикальні відстійники. За ступенем видалення з рідкого 
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гною грубодисперсних домішок цей спосіб виявився на 10-20% 

ефективнішими за систему ―вібросита (або віброгрохоти) – 

горизонтальні відстійники‖ та горизонтальні чеки-відстійники. 

Кращі результати щодо розділення гною на фракції були 

отримані з допомогою вертикальних відстійників. Санітарно-

гігієнічні показники цього гною після обробки на них знизились , 

у тому числі БГКП – на 90,0%, ЗМО – на 46%, ентерофаги – на 

20%, яєць гельмінтів – на 64%. Автори рекомендують 

коагуляційний спосіб очищення стоків перед біологічним замість 

механічого, який було апробовано на цих же комплексах. За їх 

даними обробка рідкого гною спеціальними коагулянтами 

забезпечила більш глибоке очищення рідкого гною, ніж 

гравітаційні і динамічні методи або їх комбінації. Однак на основі 

одержаних даних щодо санітарного стану відходів після 

переробки зроблено висновок, що штучна багатоступенева 

біологічна очистка рідкого гною із застосуванням коагуляції не 

забезпечує повного знезараження і для усунення епідемічної 

небезпеки гнойові стоки повинні постійно знезаражуватися, а не 

лише на випадок епізоотії [24, 127]. 

Застосування з цією метою парострумненевої установки, яка 

забезпечила надійне знезараження стоків за температури пари 

130-150
0
С показало високу ефективність. Вивчення ефективності 

анаеробного збродження суміші гнойових стоків цих же 

свинокомплексів показало, що за термофільного режиму, який 

характеризувався температурою 52-55 
0
С робота метантенку 

протягом 10 діб забезпечувала зниження БГКП у збродженому 

субстраті на 99,99%, а ЗМО – на 89,6%. 

Деякі автори навпаки неоднозначно оцінюють спосіб 

штучної дво- та трисекційної біологічної очистки стічних вод 

великих тваринницьких комплексів [95]. Ряд із них вважають, що 

найбільш ефективними є хімічні методи очистки та знезараження 

відходів з використанням для осадження феррохлориду та вапна, 

а для знезараження – формаліну, аміаку та ксилолу [95]. 
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Дослідження санітарної безпеки стоків свинокомплексу 

після трисекційної очистки рідкої фракції в аеротенках з 

доочисткою в біологічних ставках вказують на їх високе 

мікробне обсіменіння, навіть після хлорування. Крім того, існує 

думка, що штучна біологічна очистка стоків знижує якість 

одержаних добрив, оскільки в значній мірі з них видаляються 

азот, фосфор та калій [236, 339]. 

На основі цих та інших даних зроблено висновок, що 

найбільш ефективним методом знезараження рідкого гною є його 

тривала витримка у відстійниках-накопичувачах, або в 

гноєсховищах, які забезпечують високу ступінь розділення 

відходів на фракції [95]. В той же час за даних способів виявлено, 

що число мікробних тіл знижується незначною мірою – з 153-160 

до 118-113 млн/мл; колі-титр стоків підвищується з 10
-6 

до 10
-5

. 

Кількість кишкової палички у стоках після відстоювання 

знижувалась на порядок [28, 230].  

Ряд дослідників [35, 95] сходяться на думці щодо високої 

ефективності доочистки рідкого гною в біологічних ставках. 

Найбільш ефективно в біоставках очищаються стоки з БСК5 200-

300 мг О2/л.  

Автори констатують, що хоча такий метод очистки дозволяє 

знизити вміст патогенної мікрофлори в біомасі, але глибокого її 

знезараження досягти не вдається навіть за багатоступеневої 

системи біоставів. Порівняння затрат на очистку стоків в 

біоставах з природною чи штучною аерацією, окислювальних 

каналах та біофільтрах дало можливість зробити висновок про 

економічні переваги використання біоставів з природною 

аерацією. З точки зору гігієнічних вимог біостави не завжди є 

ефективним способом очищення стоків, тому що вони 

використовуються лише в теплий період року, а з їх поверхні 

відбувається випаровування аміаку, сірководню та відбувається 

забруднення повітряного басейну мікрофлорою. Тривале 
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зберігання стоків в ставках викликає забруднення підземних вод і 

вони є місцем розмноження мух [284]. 

Збродження рідкого гною досить ефективно відбувається в 

лагунах і окислювальних каналах. За таких умов під дією сил 

гравітації тверда фракція рідкого гною осідає на дно і 

розкладається за анаеробних, а надосадова рідина – за аеробних 

умов. Однак за таких технологій спостерігається відносно високе 

значення БСК5 в органічній фракції стоків. Вона також містить 

патогенну мікрофлору та яйця гельмінтів. Тому такі стоки 

забороняється скидати у водойми. Лагуни є джерелом шкідливих 

газів. Які забруднюють повітря, а при цьому зберігається 

небезпека забруднення підземних вод. Для покращення 

переробки рідкого гною у лагунах і окислювальних каналах 

рекомендовано застосовувати штучну аерацію, яка прискорює 

процес окислення органічних речовин, але знижує якість добрив 

та не дозволяє повністю знищити патогенну мікрофлору [101, 

305, 315]. 

Збродження рідкого гною в окислювальних каналах із 

штучною аерацією розміщених під тваринницьким приміщенням, 

що широко практикується в Нідерландах, Англії та США, значно 

знижує виділення газів та загрозу забруднення ґрунтових вод, але 

не забезпечує повне знищення патогенної мікрофлори. Значення 

БСК5 відходів за таких умов знижується до 100-200 мг/л. 

Подальше зниження цього показника пов’язане з додатковим 

використанням аеротенків чи лагун з аерацією. Окислювальні 

канали, розміщені під підлогою рекомендовано влаштовувати і на 

малих свинофермах [53, 372]. 

В останній час значно зріс інтерес до технологій, пов’язаних 

з метановим бродінням рідкого гною для виробництва біогазу, 

який на 60-80% складається з метану і на 40-20% - вуглекислого 

газу [30, 141, 155, 218]. За цієї технології гине насіння бур’янів; 

білковий азот перетворюється в легкозасвоювану для рослин 

форму, а гній може бути використаний уже в перший рік як 
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органічне добриво. Однак на практиці ця технологія не знаходить 

масового впровадження внаслідок значних експлуатаційних 

витрат, тривалості процесу бродіння (до 15 діб і більше), 

складності регулювання та контролю самого процесу бродіння. 

Значний науковий і практичний інтерес викликає спосіб 

тривалого (6-12 міс.) зберігання гною свиней у підпідлогових 

сховищах (ваннах). За цим способом екскременти крізь 

решітчасту підлогу продавлюються кінцівками тварин у сховище, 

де зберігаються протягом циклу утримання. Тут відбувається 

його анаеробне зброджування, а після видалення з приміщень 

такий гній можна використовувати як цінне органічне добриво. 

Значне зниження витрат на видалення, транспортування та 

переробку гною, доочистку в спеціальних спорудах сприяє 

покращенню мікроклімату приміщень та прифермської території 

і робить цей спосіб зберігання і утилізації гною одним з 

найперспективніших. В спеціальній літературі цю технологію 

переробки гною, висвітлено незначною мірою, що передбачає 

проведення як наукових, так і широких виробничих досліджень 

таких систем [33, 42, 207].  

Одним із ефективних способів утилізації гною є 

компостування. Цей спосіб ґрунтується на стабілізації процесів 

гниття органічної речовини, знищенні патогенних 

мікроорганізмів та насіння бур’янів, консервації азоту, фосфору, 

калію, що містяться у сировині; одержанні однорідного, 

стерильного кінцевого продукту без запахів, що є цінним 

органомінеральним добривом і кондиціонером грунту. 

Найважливішими факторами при компостуванні гною є розмір 

часток матеріалу, вміст вологи, аерація, температура та 

співвідношення вуглецю та азоту [129, 185, 353].  

Невеликий розмір часток гною збільшує площу контакту 

мікроорганізмів з субстратом, що покращує розкладання 

компостної маси. На цей процес впливає співвідношення C:N 

значення якого нижче 20 сприяє перетворенню азоту під час 
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компостування на аміак, який виділяється у повітря. Не менш 

важливим фактором впливу на процес компостування є вологість 

компостної маси, значення якої нижче 60% підсилює 

самозігрівання маси, що передбачає її обробку гноївкою або 

рідкими стоками. З метою підвищення ефективності 

біотермічного знезараження компосту його періодично 

перемішують. На відміну від більшості процесів аеробного 

бродіння, при компостуванні біомаси необхідно враховувати 

витрати повітря. Виявлено, що надлишкова аерація буртів веде до 

зниження температури компостної маси. Ефективність 

технологій компостування можна покращити шляхом 

застосування різного роду інокулюючих добавок. 

Компостування відходів, у тому числі гною може 

здійснюватися на відкритих майданчиках або в закритих 

ємкостях чи спорудах [186]. Ефективність даного способу 

переробки відходів значною мірою залежить від сезону року та 

природно-кліматичних умов. В зимовий період інтенсивність 

окислювальних процесів у бурті істотно уповільнюється. 

Недоліком даного способу переробки гною є наявність викидів 

шкідливих газів аміаку і сірководню, а також парникових газів 

метану і вуглекислого газу, які за своєю природою є 

―неорганізованими‖, оскільки виділяються з компостної маси в 

повітря по всій її поверхні, що не дає змоги їх локалізувати. 

Окрім виходу шкідливих газів, при дозрівання компостів має 

місце надходження твердого та рідкого аерозолю, патогенної 

мікрофлори з газоподібними викидами і гноївкою [128]. 

Компостування гною в приміщенні має ряд переваг 

пов’язаних з позитивним впливом температури на перебіг 

процесу перетворення органічної речовини, здатністю 

контролювати і регулювати швидкість процесу. За даного 

варіанту створюються умови щодо зниження викидів шкідливих 

газів у атмосферу, а гнойові стоки можуть бути знезаражені [74, 

188]. 
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Основним недоліком компостування гною є значні втрати 

азоту і органічної речовини, що знижує якість одержаних 

органічних добрив. Ряд авторів звертають увагу на відносно 

великі капітальні та експлуатаційні витрати і, зрештою, 

собівартість компосту. 

Гарячий спосіб зберігання гною полягає у формуванні 

штабелів, у яких відходи тваринництва розміщують шарами (50 – 

70 см) без ущільнення. З підвищенням температури до штабелів 

додають наступний шар до досягнення штабеля висоти 2,5 – 3,0 

м. Для зменшення втрат органічної речовини і азоту штабель 

вкривають шаром ґрунту товщиною 10 – 20 см. 

За холодного способу зберігання гній розміщують в 

гноєсховищі або щодня вивозять у польові штабелі і 

ущільнюють, потім вкривають шаром ґрунту. За такого способу 

зберігання гною його температура в бурті не перевищує 30 - 

40°С. Це забезпечує максимальне збереження в гної органічної 

речовини. Значною мірою також знижуються втрати гною, 

одержаного із використанням торф’яної підстилки. За гарячого 

способу зберігання втрати азоту гноєм перевищують 25 %, а при 

холодному вони складають всього 1 % [314]. 

Втрати азоту із гною пов’язані з розкладанням сечовини і 

гіпурової кислоти, які переходять у вуглекислий амоній з 

наступним розпадом до аміаку, двоокису вуглецю і води [200]. 

Більш інтенсивно цей процес протікає при гарячому способі 

зберігання гною в результаті підвищення температури суміші до 

60 – 70°С і вільного доступу повітря. 

Разом з розпадом азотовмісних сполук при зберіганні гною 

під дією анаеробних мікроорганізмів відбувається метанове 

бродіння, що викликає розпад клітковини, крохмалю, жирних 

кислот і вуглеводів. В аеробних умовах розпад органічних сполук 

відбувається до вуглекислого газу і води, а за анаеробних – 

реакція протікає з утворенням метану [280]. 
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За ступенем розкладу органічної речовини гній поділяють 

на чотири види: свіжий, напівперепрілий, перепрілий і перегній. 

Свіжий гній характеризується тим, що колір і міцність 

соломи підстилки в ньому майже не змінюються. Тому вносити 

його в грунт як органічне добриво не рекомендується, оскільки 

дуже часто відбувається імобілізація рухомих форм азоту 

мікроорганізмами. Крім того, свіжий гній містить значну 

кількість насіння бур'янів і вивозити його на поля у такому 

вигляді недоцільно. 

Напівперепрілий гній одержують при його зберіганні 

нетривалий час в гноєсховищі або буртах. За таких умов гній 

втрачає свій первинний колір, а фрагменти соломи в ньому 

набувають темно-коричневого забарвлення і легко руйнуються 

[310]. 

Перепрілий гній одержують в результаті тривалого 

зберігання в гноєсховищі. Перегній утворюється внаслідок 

глибокого розкладання органічної речовини гною. Підстилковий 

гній в цьому стані втрачає велику кількість органічної речовини і 

азоту. Вносять підстилковий гній в ґрунт в напівперепрілому 

стані, коли він зберігає свої основні поживні речовини. За таких 

умов значна частина насіння бур'янів гною втрачає схожість. Цей 

процес значно прискорюється при обробці штабелів (буртів) 

підстилкового гною аміаком, або гербіцидами [327]. 

Узагальнення даних, одержаних в результаті чисельних 

експериментів, дозволяє рекомендувати цей спосіб переробки 

гною як основний для невеликих за потужністю підприємств з 

виробництва продукції тваринництва. Такий гній вносять під 

різні овочеві, зернові, кормові та технічні культури у кількості від 

20-30 до 60-80 т/га. 

До останнього часу широко застосовували термічні способи 

обробки осадів та відходів. Використання даних способів 

сушіння та спалювання відходів створює насамперед проблему 
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утилізації або розміщення золи, що утворюється при спалюванні 

та очищенні газоподібних відходів термічної обробки [81, 318]. 

Деякі автори рекомендують використовувати спосіб 

біокаталітичної очистки побутових і промислових стічних вод. 

Однак без проведення досліджень з їх ефективності важко 

оцінити доцільність їх застосування у тваринництві [22, 122, 139, 

306]. 

Сьогодні розроблено і використовується цілий ряд способів 

біологічної очистки і утилізації рідкого гною за допомогою 

грунтів. За даних способів гнойові стоки після штучної 

біологічної обробки вносять у грунт, де вони піддаються впливу 

різних мікроорганізмів грунту. Внаслідок цього вивільняється 

рідка фаза стоків, а біогенні елементи і органічні речовини 

сприяють підвищенню урожайності сільськогосподарських 

культур та економії мінеральних добрив [68, 118]. 

Вносять рідкий гній у грунт за наявності зрошувальних 

систем поверхнево-самопливним (по смугах, борознах і чеках) 

способом, а також способом дощування або 

внутрішньогрунтовим. Дослідження показали, що внесення гною 

в борозни у санітарно-гігієнічному відношенні виявилось 

ефективнішим, ніж дощування. Однак грунт при цьому 

вивільнявся від патогенних серотипів кишкової палички і 

сальмонел лише через 3 місяці, а при поверхневому зрошуванні 

він залишався інфікованим протягом усього терміну 

спостережень, тобто більше 6 місяців [15, 28, 44, 238]. 

Бактеріальне обсіменіння грунтів, зрошених стічними 

водами підприємств по утриманню великої рогатої худоби, 

підвищується з 200 тис. мікробних клітин до 1,5 млн/г, а 

кормових культур вирощених на них – від 180 тис./г до 1 млн. /г. 

Значна забрудненість грунтів бактеріями, низький вміст кисню й 

органічних речовин, висока вологість і температура до 20
0
С, 

відсутність сонячної радіації сприяють тривалій виживаності 
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мікроорганізмів. Самоочищення таких грунтів від патогенних 

бактерій відбувається протягом 1-2 років [320]. 

Важливого значення при обробці гною надають боротьбі із 

неприємними запахами. Ефективним методом позбавлення 

рідкого гною неприємного запаху є його аерація за допомогою 

механічних пристроїв [11, 146, 209].  

За механічної аерації рідкого гною істотно підвищується 

рухливість рідини і повітря в біомасі, значно збільшується 

поверхня контакту рідкої фракції відходів з повітрям, знижується 

надходження в оточуюче середовище компонентів гнойової маси 

– газів, пароподібної або дрібнодисперсної вологи з твердими 

мікрочастинками і мікроорганізмами. Через декілька днів після 

механічної обробки гною із нього вивільняється значна кількість 

сполук з неприємним запахом, однак більшість із цих шкідливих 

продуктів потрапляє в атмосферне повітря.  

Для попередження викидів шкідливих газів з гнойових 

стоків застосовують велику кількість хімічних речовин. З цією 

метою використовують вапно (160 г на 100 кг гною), хлор 

(82 г/100 кг), які нейтралізують сірководень, аміак, діоксид 

вуглецю. Газоподібний формальдегід також зв’язує аміак, що 

виділяється із гною, в дозі 0,5-1% від маси гною. Він має також 

антимікробну дію, знищуючи різні мікроорганізми, що 

утворюють гази з неприємним запахом [292]. 

Застосування дезодорантів є тимчасовим засобом вирішення 

даної проблеми. Перспективнішими у цьому плані є методи 

штучної сорбції шкідливих газів при обробці гною. 

Запропоновано спосіб переробки гною в присутності компоненту, 

що містить вугілля у дрібнодисперсному стані. Підвищення 

температури до 80 
0
С при перемішуванні гною з вугіллям 

забезпечує надійну дегельмінтизацію біомаси і повну ліквідацію 

запахів [317, 358].  

Доведена доцільність використання зелених насаджень у 

нейтралізації шкідливих газів, пилу, мікрофлори і запахів при 
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переробці гною. Дослідженнями встановлено, що поверхня листя 

і трави, бактерицидна дія фітонцидів, різниця зарядів аерозолів та 

листя забезпечують ефект механічного осадження пилу, 

поглинання вуглекислого газу, аміаку та інших газів, 

нейтралізації мікроорганізмів, який має місце при проходженні 

потоків забрудненого повітря крізь санітарно-захисні смуги 

навколо тваринницьких комплексів [121, 324].  

Недоліком захисних смуг є їх віддаленість від джерел 

забруднення атмосферного повітря, грунту, води. Підвищити 

ефективність зелених насаджень можна шляхом спеціального 

підбору рослин, здатних до виживання і самоочищення в умовах 

забруднень. 

Що ж стосується штучних механічних та біохімічних 

методів очищення повітряних викидів при переробці гною, які 

описані в літературі, то вони рідко застосовуються внаслідок 

складності, низької надійності, значних витрат на спеціальні 

матеріали, реагенти, воду, потреби в постійному кваліфікованому 

нагляді. В усякому разі, літературні дані свідчать, що 

застосування таких способів очистки повітря на тваринницьких 

комплексах сягає не далі показових експериментальних 

установок. 

Відомо, що найефективнішим способом переробки твердих 

відходів є виготовлення торфогнойових компостів. До недавна це 

був основний спосіб обробки відходів тваринницьких 

підприємств, який зменшував втрати поживних речовин гною та 

підвищував доступність елементів живлення торфу для рослин. 

Проте із переходом тваринництва на промислову основу 

компостування не може бути застосовано для переробки великої 

кількості відходів. 

Сьогодні важливого значення надають новим технологіям 

переробки органічних відходів. Однією з них є вермитехнології – 

продуктом якої є вермикомпост або біогумус, який містить у 

збалансованій та легкозасвоюваній формі для рослин цілий 
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комплекс поживних речовин, мікроелементів, ферментів та 

вітамінів. 

Додавання до гною тварин або пташиного посліду 

сапропелю, аміачної води і біодобавки ‖Альфа‖ сприяє 

одержанню високоякісного органічного добрива з натуральною 

вологістю, яка містить 0,5% загального азоту, 0,5 – 1,0%  

фосфору  та 0,15 – 0,2% калію [93, 133, 212].  

Основними способами переробки гною на органічні добрива 

є процеси розкладу органічної речовини відходів під дією 

мікроорганізмів. Особливістю цих способів є процес 

біоферментації органічної речовини при компостуванні або в 

спеціальних резервуарах-біореакторах. Даний процес 

відбувається за рахунок розкладу органічних речовин відходів за 

дії кисню під впливом мікроорганізмів, що і було використано 

при розробці інтенсивних технологій виготовлення біологічно 

активних компостів універсальної дії [180]. Згідно цієї технології 

компостування гною проводять у спеціальному 

біоферментаційному блоці куди подають гаряче повітря. 

Сировиною для виготовлення компосту є 25% гною або курячого 

посліду і 75% торфу, або соломи, тирси, сапропелю, листя, 

відходів переробки та ін.).  

Процес компостування закінчується за 7 діб, а його 

швидкість можна регулювати не лише повітряно-температурним 

режимом, а також застосуванням ферментуючого розчину 

мікробного комплексу [228, 276]. 

На сьогодні ця технологія є загальновідомою, а результатом 

її застосування є створення цілого ряду ферментуючих мікробних 

концентратів.  

Одним з продуктів даної ЕМ – технології, створеної на 

основі препарату ‖Байкал ЕМ-1-У‖, є комплексне ЕМ – добриво 

‖Енергія‖, яке за агрохімічними показниками характеризується 

оптимальним значенням рН (5,8 – 7,0), містить від 16,0 до 74,0 % 
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органічної речовини, 0,84-2,87 % азоту, 1,08-2,72 % фосфору і 

0,28-1,4 % калію із розрахунку на абсолютно суху речовину [108]. 

Відходи промислового тваринництва і особливо 

птахівництва суттєво забруднюють довкілля. Саме тому у 

багатьох країнах Європи надають значної уваги розробці заходів 

щодо зниження негативного впливу відходів на навколишнє 

середовище, а саме повітря, воду та грунти. 

До недавна функціонування тваринницьких підприємств, 

особливо молочного напряму, було пов’язано як з виробництвом 

молока, так і з отриманням гною. Концентрація худоби на 

одиницю площі земельних угідь при цьому низька, що дозволяло 

нагромаджувати гній біля ферми у гноєсховищах, або доставляти 

на поля для компостування, що забезпечувало його переробку 

[32, 65, 172, 307]. 

Із переходом тваринництва на інтенсивні технології 

виробництва продукції такий спосіб переробки та нагромадження 

гною має ряд суттєвих недоліків. По-перше, перевезення великої 

кількості гнойових стоків (вміст сухої речовини 2-5%) вимагає 

чималих транспортних засобів. По-друге, за такого підходу в 

ґрунти, підземні і поверхневі води потрапляють збудники 

інвазійних і інфекційних хвороб тварин та токсичні елементи. 

По-третє – це веде до накопичення нітратів, міді і цинку в зерні, 

траві і водних джерелах. У зв'язку з цим в деяких країнах 

заборонено використання нативного пташиного посліду в якості 

органічних добрив. З цією метою їх застосовують тільки після 

компостування. Цей спосіб вимагає спеціальних майданчиків, 

техніки і великої кількості торфу, соломи і інших матеріалів, що 

знижують вміст вологи. При дотриманні технології переробки 

посліду отримують біогумус хорошої якості, проте до 30-40% 

поживних речовин втрачається у вигляді газів. 

Виготовляють компости також із курячого посліду та торфу. 

Спочатку готують суміш із торфу (65 % вологості) і курячого 

посліду (75 % вологості) на спеціальному майданчику у 
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співвідношенні 1:1. Потім суміш перемішують і формують бурт, 

шириною 3-4 м, висотою - 2, довжиною - не менше 6-8 м. Зверху 

бурт вкривають торфом. У холодну пору року компост 

зберігають протягом двох, а у теплу – протягом одного місяця]. 

Цей спосіб дозволяє в 2-3 рази зменшити терміни 

компостування, надійно знезаразити компостну суміш і 

максимально знизити схожість насіння бур'янів.  

Відомі і інші способи одержання органічних добрив з 

курячого посліду. Один із них полягає в тому, що заздалегідь 

приготовану суміш торфу і посліду (1:1) завантажують у 

резервуар із цегли та аерують. Це викликає бурхливий розвиток 

термомезофільних бактерій, які сприяють підвищенню 

температури суміші до 50-60°С та високій інтенсивності процесів 

розпаду органічної речовини посліду і торфу. З таких умов 

процес біоферментації завершується за 5 – 7 днів, а одержаний 

продукт піддають обробці на дезинтеграторі, а потім на 

стерилізаторі-знезводнювачі і грануляторі. Одержане таким 

способом органічне добриво використовують в рослинництві, а 

також як підстилку для тварин і птиці, включають в склад 

комбікормів для відгодівлі молодняка великої рогатої худоби 

[201, 216]. 

Прискорити процес біоферментації посліду вдається 

шляхом додавання до компосту різних штамів бактерій або 

грибів [267]. Оскільки близько 40 % поживних речовин корму у 

птиці не перетравлюється, а виділяється з послідом, було 

запропоновано використовувати його після обробки в годівлі 

тварин і птиці. Знезаражують курячий послід за допомогою 

високих температур. Отриманий продукт містить близько 20-

30 % сирого протеїну, що дозволяє додавати його до комбікормів 

для тварин. Заміна 33 або 50 % концентрованих кормів в 

комбікормах пудретом (висушений курячий послід) 

забезпечувало отримання середньодобових приростів маси тіла 

бичків на рівні 870-896 г [143, 255, 262]. 
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Ферментований пташиний послід можна додатково 

обробляти мурашиною кислотою або добавляти до нього мелясу 

та згодовувати з комбікормом бичкам на відгодівлі. На сьогодні 

відомо більше 30 різних способів біологічного знезараження 

гною. За одним із них гній направляють транспортером в 

центрифугу, де до 95% зважених часток відділяють від води. 

Одержану тверду фракцію з 36 % сухої речовини витримують 3 

місяці в спеціальному сховищі, а потім гранулюють і 

використовують в годівлі худоби разом із силосом [23, 254]. 

Гній великої рогатої худоби використовують для 

приготування спеціальних силосів – вестлажа і навосажа. З цією 

метою готують суміші з 57 % коров'ячого гною і 43 % сіна або 

42 % подрібненої кукурудзи, 12 % кукурудзяного силосу і 40 % 

свинячого гною. Ці суміші використовують при відгодівлі бичків 

замість сечовини, яку широко використовують в практиці годівлі 

жуйних тварин. Добре поїдають вестлаж з 40 % гною великої 

рогатої худоби, 12 % сіна подрібненого і 12 % подрібненої 

кукурудзи також вівці і кози [174, 266, 289].  

Рідку фракцію гною в аеротенках можна перетворювати на 

мікробний білок, який осідає у вигляді активного мулу, який 

після спеціальної обробки можна використовувати за 

призначенням [107, 272, 347]. 

Розроблено спосіб переробки свинячого гною вологістю 80-

85 % шляхом кислотного гідролізу органічної речовини [23]. 

Тверду фракцію (лігнін) за таких умов використовують як 

добриво, а рідку – для виробництва кормових дріжджів. 

Технологія їх культивування дозволяє використовувати рідку 

фракцію гною, але вона містить значну кількість хлоридів і 

сульфатів, що негативно впливають на процес. 

Гідробаротермічний метод, розроблений з метою зниження 

вмісту цих сполук у рідкій фракції, вимагає великих 

енергетичних затрат і дорогого устаткування, що робить цей 

спосіб нерентабельним [23]. Підвищити ефективність 
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використання обробленого гною тваринам вдається шляхом 

змішування його з соломою та засівання спорами грибів. В 

результаті цього отримують високобілковий корм, придатний для 

згодовування не лише жуйним, але і моногастричним тваринам. 

Останнім часом, для зменшення виділення азоту і фосфору із 

суміші, застосовують ферменти, які підвищують перетравність і 

засвоєння поживних речовин такого корму [40, 54]. 

Встановлено, що при додаванні до такої суміші фітази на 

кожні 100 кг сухої речовини вдається додатково одержати 2,85 кг 

поживних речовин, 2,81 кг сирого протеїну, знижуючи їх 

надходження в зовнішнє середовище [135]. 

З метою зменшення інтенсивності виділення аміаку, інших 

форм азоту та фосфору, покращення перетравності поживних 

речовин корму тваринам згодовують синтетичні амінокислоти 

[259, 271]. Використання в годівлі свиней синтетичних 

амінокислот дозволяє знизити частку сирого протеїну в 

комбікормах з 17,6 до 14,5 %, що заощаджує 2,2 кг сирого 

протеїну із розрахунку на одну голову та зменшує кількість 

виділеного аміаку [34, 62].  

Біоенергетичні способи утилізації відходів птиці вирішують 

відразу декілька завдань, а саме накопичення і переробку 

відходів, нейтралізацію шкідливих газів, виробництво екологічно 

безпечних добрив, а також метану та газоподібного палива [72, 

140, 222]. 

У країнах Європи, Індокитаю та Азії на сьогодні налічується 

понад 3 млн. біоенергетичних установок, які використовують 

гній і послід [5]. 

Відходи птахівництва, у тому числі і підстилку, 

використовують як екологічно чисте паливо для обігріву 

приміщень і виробництва електроенергії. Значне зниження 

об’ємів посліду і відходів сприяє захисту довкілля, особливо 

водойм, від надлишкових кількостей азоту, фосфору і калію, які 

попадають у воду із стоками. Тому в ряді регіонів заборонено 
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удобрювати ґрунти «свіжим» пташиним послідом, а 

використовувати його для виробництва біоенергії або органічних 

добрив [20, 21].  

У зв'язку з цим запропоновано спосіб перетворення посліду 

в активоване вугілля, яке використовують як адсорбент для 

очищення води у фермерських господарствах, особливо в 

районах з несприятливою екологією [75]. 

Виробництво м’яса бройлерів супроводжується утворенням 

значної кількості біомаси з підстилки і посліду. Переробка її на 

паливні пеллети знищує патогенні мікроорганізми, в тому числі 

сальмонеллу і Е. coli [117, 202].  

Розроблено також технологію термічної де полімеризації, 

яка дозволяє отримувати з відходів тваринництва газоподібне, 

рідке і тверде паливо, деякі хімікати і добрива. Таким способом 

утилізують залишки кормів, послід, гній, підстилку, стоки і трупи 

тварин і птиці. Перша стадія термічної деполімеризації 

проходить при температурі 250-350°С, а друга - при 500-700°С. 

Отримувані в результаті даного процесу олії аналогічні 

дизельному паливу з 8-20 атомами вуглецю в молекулі, 

насиченими і ненасиченими жирними кислотами з 16-18 атомами 

вуглецю. Тверді добрива виготовлені за даною технологією 

подібні апатитам, а рідкі - містять 25-28 % сульфату амонію [27, 

149]. 

Суміш посліду і підстилки можна використовувати для 

виробництва пеллетованих тюків, високоякісного органічного 

добрива, в якому знижена рухливість азоту і змінено 

співвідношення N:P [4, 8, 165]. 

Розроблено також баротермовибухову технологію 

переробки посліду птиці. На думку авторів розробки, це 

позитивно впливає на довкілля, дає можливість отримувати 

органомінеральні премікси і кормові добавки [231]. Проте 

необхідно усунути шумові ефекти при пострілі гармат кавітацій і 
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дослідити шкідливість продуктів, які утворюються при 

розкладанні шкідливих речовин [142]. 

Особливого значення при переробці відходів тваринницьких 

підприємств надають вермикультурі. Цей спосіб ґрунтується на 

використанні каліфорнійського черв’яка або ―старателя‖ для 

розкладу органічної речовини відходів. Дана технологія дозволяє 

утилізувати відходи, виробляти кормовий білок і підвищувати 

родючість ґрунту. Біомасу черв’яків використовують також як 

білковий корм для птиці і свиней. Однак висока здатність 

черв’яків кумулювати важкі метали ставить під сумнів 

запропоновану ідею. Враховуючи це, біомасу із черв’яків 

рекомендують використовувати як складову середовищ для 

культивування мікроорганізмів [316, 334]. 

Особливого впливу завдають різні відходи на екологічний 

стан річок, озер, ставків та водосховищ. З метою очистки рідких 

стоків розроблена чотирьохкаскадна система біологічних ставків, 

яка дозволяє отримувати на завершальному етапі очищену 

технічну воду. Останню можна використовувати для зрошення 

сільськогосподарських угідь або в технологіях видалення гною з 

тваринницьких приміщень [293, 330]. 

Гнойові стоки, за даного способу очистки, спочатку 

направляють у ставки-накопичувачі (перший рівень), які 

виконують роль відстійників. Тверду фракцію із них видаляють і 

застосовують як органічне добриво, а рідку фракцію під впливом 

спеціально підібраних мікроводоростей і зоопланктону піддають 

очищенню. У наступному ставку на рідку фракцію діють різні 

види водоростей, такі як хлорела, спіруліна, ряска та інші 

рослинні компоненти, які продовжують очищати стоки і 

насичувати воду киснем. Спеціально підібраний комплекс 

водоростей і зоопланктону, що функціонують за різних 

температур і стійких до споживання один одного, підвищує 

ефективність процесу і забезпечує керованість системи. 
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Водорості із другого ставка попадаючи в третій служать 

кормом для зоопланктону, а останній використовують мальки 

риб четвертого ставка. При використанні такого 

багатокаскадного способу очистки стічних вод вдається повністю 

очистити стоки від забруднень та запобігти погіршенню якості 

води в природних водних об’єктах. Застосування цього способу 

показало високу економічну ефективність, тому що дає 

можливість одночасно очищати відходи та розводити рибу і 

водоплавну птицю.  

Відкладений при очистці стоків мул після спуску води з 

водойм можна використовувати як органічне добриво. 

Біоінженерні споруди типу біоплато або ботанічного майданчика 

з вищою водною рослинністю, очеретом, рогозою або 

багаторічними травами забезпечують доочистку води. 

Підраховано, що для забезпечення очистки рідких стоків, які 

утворюються на свинокомплексі потужністю 108 тис. свиней в 

рік потрібно 108 га землі, з них 25 га – для влаштування ставків-

накопичувачів [316, 346].  

Органічні відходи тваринництва можуть бути також 

використані для вирощування личинок мух. Їх біомаса 

збільшується протягом тижня в 300-500 разів. Розрахунки 

показали, що пара мух і їх потомство при повній реалізації 

генетичного потенціалу за рік може виробити 87 т біомаси [62, 

322]. 

Ці дані послужили основою для розробки екологічно чистої 

технології утилізації нативних органічних відходів свинарства і 

птахівництва за допомогою личинок домашньої мухи (Musca 

domestica L.). Через 5 – 6 діб з 1 т нативного гною або пташиного 

посліду отримують 60 – 100 кг біомаси личинок мух і 640 – 

700 кг біогумусу. Біомаса личинок кімнатної мухи – повноцінний 

білковий корм для свиней, телят, птиці, хутрових звірів, риб. У 

ньому міститься 48 – 52% протеїну, 7 – 14% жиру, 7 – 10% 
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клітковини, 7% БЕР, 11 – 17% золи, а також біологічно активні 

речовини (вітаміни, екдизон тощо) [241]. 

Висока ефективність використання біомаси личинок мух в 

годівлі тварин пояснюється підвищенням засвоєння поживних 

речовин, оскільки до порожнинного, мембранного і 

внутріклітинного механізмів травлення додається, так званий 

індукований аутоліз – спільне перетравлення корму ферментами 

"господаря" і "жертви" [40, 62]. 

З личинок, лялечок і самих мух одержують високоякісний 

хітин та його похідні, зокрема хітозан, який широко 

застосовується в медичній, фармацевтичній, харчовій і 

парфумерній промисловостях. Хітозан підвищує на 10 – 15 % 

резистентність поросят до інфекційних захворювань, на 20 – 40 г 

в добу збільшує прирости живої маси молодняку свиней на 

відгодівлі. Доведена також доцільність використання личинок 

кімнатної мухи і препаратів на їх основі для лікувально-

профілактичних цілей вирощених на комбікормі. Вказана добавка 

володіє бактерицидними властивостями, підвищує імунітет, 

поліпшує апетит, покращує ефективність заходів 

післяопераційної реабілітації тварин [62]. 

Біогумус, отриманий після переробки екскрементів 

личинками мух, є високоефективним органічним добривом, яке 

збільшує врожайність сільськогосподарських культур в 1,2 – 

1,5 раза [18, 62].  

Найбільше число амоніфікуючих бактерій спостерігається у 

грунті при дозі біогумусу 10 т/га. При цьому вміст нітратів в 

ґрунті зменшується та спостерігається активація процесів 

біологічної асиміляції атмосферного азоту азотобактером.  

Біогумус прискорює також накопичення рухливих форм 

неорганічних сполук, необхідних для підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур [64, 83]. 

Ряд авторів рекомендують відноситись до відходів і, перш за 

все, до посліду як до засобів відновлення родючості земель, 
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підвищення врожайності сільськогосподарських культур, 

одержання кормового білка [67, 71, 214]. 

 

Особливості хімічного складу та гігієнічні показники 

гнойових стоків підприємств з виробництва молока. На 

відміну від аеробних, в анаеробних умовах біоферментація не 

може забезпечити глибоке вилучення органічних забруднень із 

відходів. Глибина деструкції (зброджування) ОР компонентів 

забруднень за анаеробного процесу біоферментації гнойових 

стоків обмежена біоенергетичними законами і має цілком 

визначені межі, які залежать від хімічного складу компонентів і 

їх співвідношення [139, 141, 449]. Тому метою даного етапу було 

вивчити ступінь деструкції органічної речовини відходів 

свинарських підприємств за анаеробної біоферментації та 

визначити ряд кінетичних констант перебігу даного процесу. Для 

досліджень були використані гнойові стоки після фільтрації крізь 

сито з отворами 3 мм. Для цього використовували нативний 

рідкий гній підприємств з виробництва свинини, який попередньо 

звільняли від сторонніх домішок.  

Таблиця 61 

Хімічний склад рідкого гною свинокомплексу,  

%, М ± m, n = 3 

Показник Концентрація 

Вологість 94,2±2,10 

Суха речовина 5,8±0,46 

Зола, % за АСР 21,4±0,90 

Сирий жир 3,4±0,90 

Сирий протеїн 11,9±2,40 

Вуглець загальний, г/л 14,8±2,80 

Азот загальний, г/л 2,9±0,40 

ЛЖК, г/л 0,2±0,05 
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Як показано дослідженнями, фільтрування рідкого гною 

практично не впливало на хімічний склад одержаних гнойових 

стоків (див. табл. 61). 

Результати досліджень свідчать, що глибина збродження ОР 

для різних компонентів відходів різна. Так, для протеїну вона 

складає 54 – 60%, а для жирів – 45–90%. Дослідженнями 

показано, що максимальна глибина зброджування ОР не є 

постійною величиною для кожного із вказаних класів сполук, а 

змінюється в залежно від складу сировини, співвідношення в ній 

компонентів та наявності інших сполук, які приймають участь в 

окисно-відновних процесах. В кожному конкретному випадку 

максимальна глибина збродження ОР вихідної сировини 

залежить від співвідношення донорів і акцепторів електронів. 

Відносно постійною для досліджуваних об’єктів є максимальна 

глибина збродження загального вуглецю, яка досягає 60% його 

вихідної концентрації.  

Відомо, що процес збродження ОР рідкого гною за 

анаеробних умов включає дві стадії: кислу і лужну. 

Характерним для кислої стадії процесу біоферментації є 

утворення та накопичення летких жирних кислот в біомасі на 

початку процесу (перші 4 – 5 діб). В цей період спостерігається 

висока концентрація оцтової, пропіонової і масляної кислот в 

суміші, що піддається анаеробній біоферментації. Спочатку 

максимального рівня досягає оцтова кислота – 1,2 г/л, а потім 

пропіонова і масляна 0,61 г/л і 0,19 г/л відповідно. З 5 до 10 доби 

спостерігається різке зниження як загального вмісту ЛЖК в 

біомасі, так і кожної з кислот, що корелює зі збільшенням об’єму 

утвореного біогазу та зміною співвідношення метану і 

вуглекислого газу в газовій суміші.  

Важливим для оптимізації роботи системи, тобто процесу 

біоферментації, є розрахунок процесу за проточних умов, який 

включає визначення кінетичних констант для розчинених і 

завислих компонентів вихідної сировини. Це пов’язано з тим, що 
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розрахунковий об’єм біоферментера істотно залежить від 

гідродинамічної характеристики умов взаємодії субстрату і 

біомаси. 

Об’єм ферментера за відсутності завислого шару біомаси за 

умови, що осад не перемішується, є основним фактором, що 

впливає на перебіг процесу анаеробної біоферментації гнойових 

стоків. 

Час, необхідний для зброджування рідини (τр), визначається 

шляхом використання експериментально отриманої константи εо,1 

і вибраним значенням глибини збродження (Е), яку розраховують 

за формулою 39: 

Sb

SkSb
E ,        (39) 

де Sb i Sk – вихідна і кінцева концентрація субстрату, кг/м
3
. 

Знаючи витрати сировини (Q) і час зброджування (τр) 

розраховують об’єм біоферментера для очистки гнойових стоків 

за анаеробних умов (формула 40): 

pp QV          (40) 

Крім того, необхідно враховувати додатковий об’єм 

ферментера, необхідний для біоконверсії осаду, що визначається 

як співвідношення 41: 

ooo dQV  ,        (41) 

де 
2.0

/

6.0

o

o

E
; 

do – частка об’єму вихідної сировини, яку складає осад. 

Відношення висоти шару осаду до загальної висоти об’єму 

сировини дає значення do. 

Глибина зброджування осаду (Ео)
′ 

 як і розчинених 

компонентів (Ер)
′
 може бути довільною. Сума Vр  і Vо дає 

загальний об’єм біоферментера. 

Висока швидкість утилізації вихідної сировини на початку 

процесу біоферментації обумовлена розкладом розчинених і 

дрібнодисперсних компонентів, після вичерпання яких вона 
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визначається гідролізом складніших сполук аж до повного 

припинення процесу. 

У зв’язку з цим розробка нових та вдосконалення існуючих 

технологій переробки відходів тваринництва, у тому числі і 

анаеробної біоферментації біомаси в анаеробних умовах є 

важливим елементом сучасних технологій виробництва продукції 

тваринництва. При цьому особливої ваги набуває питання щодо 

санітарно-гігієнічної оцінки продуктів біоферментації відходів 

тваринництва, одержаних при роботі біогазових установок. 

Досягти високої ефективності роботи біогазових установок 

та одержати продукти переробки безпечні в санітарно-

епідемічному відношенні можливо шляхом оптимізації 

технологічних параметрів процесу ферментації органічної 

речовини відходів, впливу на життєдіяльність мікроорганізмів і 

збудників інвазійних хвороб. Тому основною метою даного етапу 

роботи було дослідити параметри процесу анаеробної 

біоферментації рідкого гною та санітарно-гігієнічні показники 

збродженого продукту за різних термінів збродження і 

температури біомаси. 

Рідкий гній, одержаний на підприємстві з виробництва 

молока, перед завантаженням у ферментер фільтрували через 

сито з діаметром отворів 4 мм і розводили водою до необхідної 

консистенції з урахуванням температури. Одержану біомасу 

завантажували у ферментер 2 рази на добу. Об’єм вихідної 

біомаси становив 6 л, до якої додавали 1 л збродженого субстрату 

(закваски). 

Проведеними дослідженнями встановлено, що за значних 

доз завантаження (D = 0,2 і 0,1 діб
-1

) ферментера і часу 

ферментації 5 чи 10 діб питомий вихід біогазу з одиниці об’єму 

біомаси досягав 2,2 – 1,9 м
3
/м

3
 (табл. 62). При цьому ступінь 

конверсії органічної речовини гною становив 20,0 і 26,6% 

відповідно, а питомий вихід біогазу з 1 кг збродженої маси – 0,55 

– 0,65 м
3
. 
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Встановлено, що за великих доз завантаження ферментера і 

часу біоферментації 5 чи 10 діб процес зброджування органічної 

речовини біомаси сповільнюється. Це пов’язано з тим, що 

спочатку зброджуються низькомолекулярні органічні сполуки 

рідкого гною, які знаходяться у розчинній формі у вигляді 

дрібнодисперсної фази. Тобто енергетичний потенціал органічної 

речовини рідкого гною за анаеробних умов біоферментації 

використовується не повністю. Зменшення дози завантаження 

біореактора до 0,07 чи 0,05 діб
-1

 і відповідно збільшення часу 

біоферментації до 15 чи 20 діб знижує питомий вихід біогазу з 

одиниці об’єму в 1,6 і 1,7 раза порівняно з дозою завантаження 

D= 0,07 діб
-1

 і в 1,4 і 1,6 раза порівняно з D = 0,05 діб
-1

. 

 

Таблиця 62 

Ступінь деструкції ОР гнойових стоків підприємств з 

виробництва молока та питомий вихід біогазу залежно від 

дози завантаження біореактора за анаеробних умов 

Швидкість 

розбавлення, 

(D), діб
-1 

Термін 

ферментації, 

діб 

Ступінь 

деструкції ОР, % 

Питомий вихід 

біогазу, м
3
/кг 

ОР 

0,2 5 20,0 0,55 

0,1 10 26,6 0,65 

0,07 15 30,0 0,70 

0,05 20 35,0 0,89 

0,04 25 38,0 0,92 

0,033 30 40,0 0,89 

 

При цьому питомий вихід біогазу з 1 кг збродженої 

сировини збільшувався у 1,3 і 1,1 раза та 1,4 і 1,4 раза відповідно 

за вище наведених рівнів завантаження і часу біоферментації 

ферментера. Це пояснюється тим, що за даних умов 

спостерігається підвищення ефективності використання 
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енергетичного потенціалу органічної речовини рідкого гною, а це 

в свою чергу веде до збільшення виходу біогазу і ступеня 

збродження суміші. 

Подальше збільшення часу ферментації біомаси рідкого 

гною до 25 – 30 діб і завантаження ферментера за D= 0,04-0,033 

діб
-1

 не викликає значного підвищення виходу біогазу. Однак 

збільшення ступеню деструкції органічної речовини до 38 – 40% 

наближає її до межі технічного зброджування. Отже, 

енергетичний потенціал, закладений в хімічних зв’язках 

органічних речовин гною тваринницьких підприємств за таких 

умов використовується практично повністю. Разом з тим, 

подовження часу біоферментації рідкого гною в 1,5 раза веде до 

збільшення об’єму біореактора, що в свою чергу збільшує 

капітальні і експлуатаційні витрати. 

Таблиця 63 

Хімічний склад рідкого гною підприємств аз 

виробництва молока та продуктів його переробки за різного 

завантаження біореактора, M±m, n= 4  

Біомаса 

Показник 

Вологість, 

% 
Зола, % АСР, г/кг ОР, г/кг 

ЛЖК, 

г/кг 

Вихідна  92,58± 

0,48 

23,78± 

0,98 

74,20± 

4,80 

56,55± 

1,98 

5,31± 

0,64 

Зброджена, 

D=0,1 діб
-1

 

93,64± 

0,17 

30,58± 

0,51* 

63,57± 

1,70 

44,14± 

1,33* 

8,35± 

1,14 

Зброджена, 

D=0,05 діб
-

1
 

94,56± 

0,68 

32,39± 

0,34* 

54,32± 

6,80 

36,67± 

2,42* 

4,01± 

0,65 

* - р≤0,05 порівняно з вихідною біомасою 

 

Встановлено, що перемішування біомаси в процесі 

ферментації впливає на метаногенез. Так, ступінь деструкції ОР 

рідкого гною при D=0,1 дб
-1

 виявилась навіть меншою на 4,6% 
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порівняно з аналогічними даними, одержаними без 

перемішування субстрату, і залишалась без змін при розбавленні 

суміші D=0,05 діб
-1

 (див. табл. 63). 

Порівнюючи результати досліджень перших двох серій 

дослідів (табл. 63 – 64), слід відмітити, що значних відмінностей 

у показниках перебігу процесу біоферментації біомаси за 

анаеробних умов не встановлено.  

На процеси біоферментації та ефективність деструкції 

органічної речовини біомаси значною мірою впливає 

температура в реакторі. Встановлено, що підвищення 

температури біомаси на початку процесу анаеробної 

біоферментації з 22 до 52 °С зменшує у 6,5 – 7 разів період 

запуску установки і її вихід на оптимальний режим. Ступінь 

деструкції органічної речовини біомаси гною у вказаних 

температурних межах збільшувалась від 8,37 до 61,82%, тобто у 

7,4 раза, а вміст метану у біогазі зростав на 24,21% і становив 

71,4%. Вихід біогазу за анаеробних умов залежав від температури 

біомаси і мав експоненціальний характер. Таку ж залежність 

виявлено і щодо вмісту метану в біогазі, хоча вона мала певні 

особливості. За температури біомаси 15 °С в процесі 

біоферментації спостерігався відносно постійний вихід біогазу і 

вміст в ньому метану. На стадії запуску процесу ферментації і в 

протоці вихід біогазу практично не перевищував 0,4 м
3
/м

3
 

біомаси, а вміст метану в ньому був на рівні 17%.  

Зниження температури біомаси за анаеробних умов 

біоферментації істотного збільшувало концентрацію ЛЖК в 

суміші, що корелює зі зменшенням вмісту метану в біогазі.  

Дослідженнями встановлено, що загальне мікробне число 

одержаного продукту в процесі біоферментації рідкого гною 

знижується на два порядки як за термофільного, так і за 

мезофільного режимів.  

За мезофільного режиму біоферментації та анаеробних умов 

кількість кислотоутворюючих бактерій в біомасі збільшується з 
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7,1·10
4
 до 2,45·10

6
 мікробних кл./г, а спороутворюючих 

залишається без змін. За даних умов целюлозоруйнуючі аероби в 

біомасі зникають зовсім, а кількість анаеробних 

целюлозоруйнуючих бактерій значно зростає, що корелює зі 

збільшенням вмісту ЛЖК.  

За термофільного режиму і анаеробних умов біоферментації 

біомаси видовий склад мікрофлори змінюється більш динамічно. 

Так, кількість кислотоутворюючих бактерій знижується в біомасі 

з 10
6 

до 10
3 

 мікробних тіл/г, спороутворюючих – з 10
5 

до 10
3 

і 

протеолітичних – з 10
5 

до 10
3
. Гриби, в тому числі дріжджі і 

актиноміцети за термофільних умов зникають в біомасі повністю.  

Важливим у санітарному відношенні є те, що сальмонели і 

стафілококи у досліджуваних зразках рідини, одержаної після 

ферментації за термофільного режиму, не виявлені. Бактерії 

групи кишкової палички в біомасі після ферментації за 

термофільного режиму також практично відсутні, а за 

мезофільного – виявляються у незначній кількості. Збільшення 

часу ферментації біомаси в реакторі за термофільного режиму 

умов значно знижує загальну кількість життєздатних бактерій. 

Встановлено, що максимальне знезараження біомаси в реакторів 

за анаеробних умов відбувається за температури 52 °С і 

тривалості процесу 10 діб, що відповідає швидкості протоку 

D=0,1 діб
-1

.  

Зброджена за анаеробних умов і термофільного режиму 

біомаса, може використовуватись без обмежень в якості 

органічного добрива.  

Характеристика біомаси з точки зору цінності як 

органічного добрива показала, що вміст азоту у ній за 

мезофільного режиму практично не відрізняється від вихідних 

стоків, а втрати даного елементу не перевищували 6,0% від 

загального рівня. За термофільного режиму ферментації гнойових 

стоків втрати азоту досягають 30% від загального вмісту. 
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Проведеними дослідженнями показано, що із збільшенням 

швидкості потоку біомаси рідкого гною за анаеробних умов 

біоферментації збільшується об’ємний вихід біогазу, досягаючи 

величини 2,2 м
3
/м

3
 біореактора при D = 0,2 діб

-1
, а значення 

питомого газоутворення знижується, що можна пояснити 

погіршенням умов процесу метаногенезу. 

Таким чином, на основі досліджень процесу біоферментації 

біомаси рідкого гною підприємств з виробництва молока за 

анаеробних умов, можна зробити висновок, що вона є 

ефективним способом не тільки одержання біогазу, але й 

екологічно чистих, безпечних в санітарно-гігієнічному 

відношенні органічних добрив. За санітарно-гігієнічними 

показниками зброджена за анаеробних умов та термофільного 

режиму біомаса переважає аналогічно одержані продукти 

(органічні добрива) за мезофільних параметрів процесу. 

Важливим виявилось те, що в процесах інтенсифікації реакцій 

біоферментації ОР відходів за мезофільного режиму лежить його 

фазовий поділ і управління стадією, що передує метановому 

зброджненню. Тобто, однією з вимог даної технології переробки 

органічних відходів є поєднання аеробно-термофільної 

ферментації ОР на першій ступені (кислотогенна фаза) і 

анаеробно-мезофільної ферментації на другій ступені (фаза 

метаногенезу). 

 

Деструкція органічної речовини рідкого гною 

підприємств з виробництва свинини. Дослідженнями 

встановлено, що підвищення температури рідкого гною за 

анаеробних умов біоферментації з 15 до 22°С не впливало на 

вміст вологи, золи, АСР та ОР (табл. 64). 

Подальше підвищення температури суміші до 27°С хоч і не 

впливало на рівень вологи в біомасі, але підвищувало вміст золи 

на 3,9% і знижувало вміст АСР на 34% % порівняно з нативними 

стоками.  
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Таблиця 64 

Хімічний склад нативних стоків та продуктів їх 

переробки за різної температури, M±m, n= 4  

Темпе-

ратура, 

°С 

Показник 

Вологість, 

% 
Зола, % АСР, г/кг ОР, г/кг ЛЖК, г/кг 

15 
89,30±0,15 22,10±0,54 107,0±1,5 83,35±1,84 3,77±0,91 

90,65±0,18 23,05±1,08 93,5±1,8 71,94±2,04 11,20±1,63* 

22 
89,70±0,48 21,58±0,96 103,0±4,8 80,77±3,44 3,76±0,54 

90,50±0,21 22,09±0,49 95,0±2,1 74,01±2,40 7,20±0,87* 

27 
89,30±1,02 21,45±1,06 107,0±10,2 84,05±3,58 3,77±0,68 

92,70±0,63 25,35±0,39* 73,0±6,3* 54,49±1,25* 6,98±0,48* 

32 
88,73±1,19 22,63±0,45 112,7±11,9 87,19±3,50 3,44±0,50 

93,50±0,24* 25,26±0,68* 65,0±2,4* 48,58±1,20* 5,68±0,17* 

52 
89,40±0,71 21,54±1,09 106,0±7,1 83,16±2,48 3,48±0,40 

95,60±1,24* 27,84±1,20* 44,0±12,4* 31,75±3,40* 3,11±0,14 

В чисельнику дані нативних стоків, в знаменнику – після 

біоферментації; * - р≤0,05 порівняно з нативними стоками 

 

Підвищення температури біомаси до 32 °С за анаеробних 

умов ферментації сприяло збільшенню вмісту в ній вологи на 

4,8%, золи – на 2,6 % і зниженню рівня АСР і СР відповідно в 1,7 

і 1,8 раза порівняно з нативними стоками. Подібну 

закономірність щодо зміни вище наведених показників 

зареєстровано і за умов термофільного режиму процесу 

біоферментації, який в свою чергу впливав на видовий склад 

бактерій, а значить і на розщеплення ОР відходів.  
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За температури 52 °С вологість біомаси зросла на 6,2, 

зольність – на 6,3%, а вміст ОР і АСР знизився відповідно в 2,6 та 

2,4 раза порівняно з нативними стоками. 

Отже, на основі одержаних результатів можна зробити 

висновок, що хімічний склад продуктів переробки гнойових 

стоків свинокомплексу після біоферментації залежить від 

температури середовища і визначає вихід біогазу та його склад. 

На це вказують значні зміни концентрації ЛЖК в продуктах 

біоферментації порівняно з їх вмістом в нативних стоках.  

Показано, що за температури суміші в біоферментері 15° С 

кількість ЛЖК в одержаній біомасі, порівняно з вихідним рівнем 

зросла в 3 рази, за температури 22°С – в 1,9, за 27°С – в 1,8, за 

32°С – в 1,6 раза, а при 52° С – не змінювалась. Отже з 

підвищенням температури суміші швидкість утворення ЛЖК за 

анаеробних умов біоферментації гнойових стоків значно 

знижується. Ймовірно, цей факт може бути пов’язаний із значним 

зниженням періоду виходу процесу на оптимальний режим, або ж 

гальмівним впливом високих температур на фізіологічну 

активність кислотоутворюючих бактерій. Це узгоджується з 

раніше наведеними даними щодо їх кількості іу стічних водах 

зброджування гнойових стоків молочного комплексу в 

анаеробних умовах. 

У тісному зв’язку з інтенсивністю утворення ЛЖК в біомасі 

знаходяться такі показники як кількість утвореного метану та 

його співвідношення у газовій суміші (табл. 65). 

Встановлено, що питомий вихід біогазу при ферментації 

гнойових стоків свинокомплексу за анаеробних умов із 

підвищенням температури з 15 до 32° С, тобто на кожні 5° С 

зростав відповідно в 14,0; 1,8; 1,5 раза, а за температури 52° С, 

тобто за термофільного режиму – в 53,5 раза порівняно з 

аналогічними даними за 15° С. 
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Таблиця 65 

Питомий вихід біогазу за анаеробної біоферментації 

гнойових стоків свинокомплексу за різної температури, M±m, 

n= 4  

Температура, 

°С 

Показники 

Вихід на 

оптимальний 

режим, діб 

Питомий вихід 

біогазу, м
3
/кг 

ОР 

Склад біогазу, 

% СО2/СН4 

15 
 

 83,30±0,60 

0,4 16,70±0,60 

22 
21-26 

 52,81±4,32 

5,6 47,19±4,32 

27 
15-18 

 51,88±8,88 

9,9 48,12±8,88 

32 
8-9 

 43,46±3,43 

14,2 56,54±3,43 

52 
3-4 

 28,60±2,51 

21,4 71,40±2,51 

 

Важливим є також і те, що з підвищенням температури 

біомаси в біореакторі змінюється співвідношення газів у суміші, 

яка утворюється в процесі біоферментації за анаеробних умов, за 

рахунок збільшення кількості метану і зменшення вмісту СО2. 

Так, за 15° С співвідношення СО2 і СН4 складало 5 : 1, за 22° С – 

1 : 1, за 27° С – 1 : 1,3 і за 52° С – 1 : 2,5.  

Отже, забезпечення оптимального температурного режиму 

при біоферментації гнойових стоків свинокомплексу за 

анаеробних умов є основою одержання високого питомого 

виходу біогазу, у тому числі метану. 
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Особливо важливим в цьому плані виявилися параметри 

виходу процесу на оптимальний режим. Доведено, що 

найкоротший термін виходу процесу на оптимальний режим за 

температури 52° С, тобто термофільного режиму. Поступове 

зниження температури біомаси в реакторів збільшувало, причому 

значною мірою термін виходу процесу на оптимальний режим, 

який за температури 15 °С складав в середньому 21 – 26 діб 

проти 8 – 9 діб за мезофільного і 3 – 4 доби – за термофільного 

режиму. 

На основі проведених досліджень можна зробити висновок 

про залежність перебігу процесу біоферментації гнойових стоків 

свинокомплексу від температури середовища за анаеробних 

умов. 

 

Хімічний склад, властивості та санітарно-гігієнічна 

оцінка продуктів біоферментації посліду курок-несучок. 

Процеси біоферментації органічної речовини відходів 

тваринницьких підприємств за анаеробних умов, як відомо 

протікають під дією мікроорганізмів, які здатні до деструкції 

високомолекулярних органічних сполук з утворенням простих 

речовин, в тому числі органічних кислот та вуглекислого газу і 

метану. Швидкість реакцій біоферментації залежить від 

хімічного складу, фізичних властивостей посліду, параметрів 

процесу переробки і, як показали попередні дослідження, 

практично не залежать від рівня вологості. 

На ефективність процесу біоферментації посліду, що веде до 

утворення метану, також впливає час перебування біомаси в 

реакторі та пов’язана з ним ступінь біодеструкції органічної 

речовини (біоконверсія). Максимальна питома продуктивність 

біореактора залежить від його робочого об’єму. Однак це не 

завжди забезпечує повний розклад ОР посліду. Основним 

параметром, який впливає на ефективність процесу метанового 
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збродження посліду, є його хімічний склад та фізичні 

властивості. 

Відомо, що збільшення вмісту ОР в одиниці об’єму 

біоферментера підвищує вихід біогазу, але погіршує процеси 

тепло- і масообміну, що призводить до зменшення глибини її 

деструкції. Зниження вмісту ОР в біомасі, навпаки потребує 

додаткової енергії для підтримання процесу метаногенезу на 

оптимальному рівні. Що ж стосується змін вмісту окремих 

складових органічної речовини в процесі анаеробної 

біоферментації посліду, то вони вивчені значно меншою мірою і 

потребують додаткових досліджень. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що за фізичними 

властивостями нативний послід курок-несучок промислового 

стада являє собою неоднорідну темну масу напіврідкої 

консистенції, яка складається із різного розміру часток сіро-

зеленого кольору. 

Вивчення основних параметрів процесу біоферментації 

посліду за анаеробних умов показало, що він протікає за відомою 

схемою, яка включає кислу і лужну фази за вихідної вологості 

91,0%. 

Доведено, що за даних умов в біореакторі на 4-, 9-, 14- і 23-

тю добу утворюється максимальна кількість газу. В цей період 

спостерігається підвищення і ступеня біоферментації органічної 

речовини посліду, який складає відповідно 31,4; 40,05; 47,13 і 

57,14 % від її початкового рівня. Подібну закономірність щодо 

зміни вмісту ОР отримано і іншими авторами при розробці 

моделі бактеріального розкладу твердих субстратів у 

періодичному режимі за анаеробних умов. 

Встановлено, що з 1 до 6 доби ферментації швидкість 

утворення інших газів з ОР посліду перевищує виділення метану. 

Це пов’язано з тим, що на початку відбувається активація реакцій 

гідролізу високомолекулярних органічних сполук посліду з 

утворенням ЛЖК. Так, вміст ОР в посліді курок-несучок після 
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виходу процесу біоферментації на оптимальний режим на першу 

добу, порівняно з вихідними показниками, знизився на 12,4 %, на 

другу – на 22,5%, на третю – на 27,4%, на четверту – на 31,4%, на 

п’яту – на 29,3%, тримаючись на цьому рівні до 11-ї доби. З 14 до 

28-ї доби вміст ОР в біомасі посліду в процесі біоферментації за 

анаеробних умов змінювався, але значно меншою мірою. 

Подальше його зниження у межах 47,1 % на 14 добу і 55,8% – на 

28 добу, порівняно з вихідним значенням, хоч і вказує на 

поглиблення деструкції органічної речовини, але значно меншою 

мірою ніж протягом перших 9 – 11 діб. 

У період з 35 до 65-ї доби вміст ОР у біомасі посліду 

практично не змінювався, але знизився порівняно з його 

вихідним рівнем у 2,8 раза. Отже, на основі одержаних 

результатів можна зробити висновок, що найвища інтенсивність 

процесів біоферментації розбавленого посліду курок-несучок за 

анаеробних умов спостерігається в перші 6 – 7 діб процесу. 

Підтвердженням даного висновку є результати досліджень 

щодо утворення різних газів у процесі біоферментації посліду та 

показники ступеня його біоферментації та кількості збродженої 

ОР. 

В цей термін спостерігається інтенсивне виділення 

вуглекислого газу. Так, на третю добу досліду його вміст у 

біомасі досягає 78 – 80% від загальної кількості біогазу. На шосту 

добу ферментації співвідношення вуглекислого газу і метану 

становить 1 : 1, але вже на 7–8 добу інтенсивність утворення 

метану в біомасі значно перевищує процес виділення 

вуглекислого газу і на десяту добу співвідношення цих газів в 

біомасі складає – 7 : 3. Починаючи з 14-ї доби інтенсивність 

утворення газів в реакторі знижується, а склад біогазу 

характеризується співвідношенням СН4 : СО2 = 6 : 4. 

Встановлено, що процес біоферментації органічної речовини 

посліду курей практично завершується на 46-ту добу, про що 
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свідчить зниження інтенсивності утворення біогазу в реакторі до 

45-65 мл/добу і протягом 20 діб практично не змінювалась.  

Дослідженнями встановлено, що паралельно із зниженням 

вмісту ОР в біомасі ферментера за анаеробних умов зростає і 

ступінь її біоферментації. Особливо це характерно для перших 6-

ти діб перебігу процесу. Так, уже на другу добу ступінь 

деструкції ОР посліду зросла у 1,8 раза, на третю – у 2,2 раза, на 

четверту – у 2,5 раза, залишаючись практично на цьому рівні до 

11-ї доби. У період з 14 до 28-ї доби ступінь деструкції ОР 

посліду зросла в середньому у 3,8 – 4,5 раза, на 35 добу – у 5 

разів, а на 65 добу – у 5,2 раза порівняно з аналогічними даними 

на першу добу.  

Отже, ступінь деструкції ОР посліду курок-несучок за 

анаеробних умов біоферментації тісно пов’язана з її вмістом і 

найактивніше протікає в перші 6 – 7 діб перебігу процесу. З цим 

процесом, як показали подальші дослідження, тісно пов’язана і 

кількість збродженої ОР посліду курок-несучок в процесі його 

біоферментації за анаеробних умов. 

Виявлено, що кількість збродженої ОР посліду в процесі 

його біоферментації протягом 65 діб змінювалась значною мірою, 

але без певної закономірності. Найбільша кількість збродженої 

ОР посліду курок-несучок за анаеробних умов ферментації 

спостерігається протягом перших 4-х діб перебігу процесу, потім 

вона дещо знижується поступово підвищуючись на 7-му і 

особливо на 9-ту та 14-ту добу. В подальшому з 14 до 21-ї доби 

кількість збродженої ОР посліду знижується незначною мірою, 

порівняно з попереднім періодом, а потім різко зменшується з 23 

до 60-ї доби (табл. 66).  

Одержані результати щодо кількості збродженої ОР посліду 

курок-несучок тісно корелюють із її загальним вмістом та 

ступенем біодеструкції. 
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Таблиця 66 

Ступінь деструкції органічної речовини посліду курок-

несучок за різного терміну біоферментації (анаеробні умови), 

М ± m, n = 3 

Термін 

ферментації, діб 

Показники 

ОР, г/л 

Ступінь 

деструкції ОР, 

%  

Кількість 

збродженої 

ОР, г/л·добу 

Вихідна 

сировина 
67,9 ± 0,05 - - 

1 59,5 ± 0,25 12,37± 0,15 8,4 ± 0,34 

2 52,6 ± 0,44 22,53 ± 0,25 6,9 ± 0,25 

3 49,3 ± 0,31 27,39 ± 0,18 3,3 ± 0,14 

4 46,6 ± 0,63 31,4 ± 0,34 2,7 ± 0,02 

5 47,7 ± 0,25 29,8 ± 0,15 - 

6 46,7 ± 0,5 31,22 ± 0,27 1,0 ± 0,04 

7 44,8 ± 0,81 34,02 ± 0,44 1,9 ± 0,15 

9 40,4 ± 0,5 40,05 ± 0,28 4,4 ± 0,15 

11 42,8 ± 0,25 36,97 ± 0,15 - 

14 35,9 ± 0,87 47,13 ± 0,53 6,9 ± 0,28 

17 33,7 ± 0,63 50,36 ± 0,38 2,2 ± 0,02 

21 29,2 ± 0,13 56,99 ± 0,18 4,5 ± 0,15 

23 29,1 ± 0,81 57,14 ± 0,49 0,1 ± 0,01 

28 30,0 ± 0,15 55,81 ± 1,2 - 

35 25,9 ± 0,13 61,8 ± 0,94 0,41 ± 0,02 

40 24,8 ± 0,13 63,47 ± 0,15 1,1 ± 0,1 

46 23,9 ± 0,09 64,8 ± 1,21 0,9 ± 0,2 

50 24,3 ± 0,09 64,21 ± 1,13 - 

55 23,9 ± 0,37 64,8 ± 0,29 0,4 ± 0,02 

60 23,8 ± 0,25 64,9 ± 0,25 0,1 ± 0,01 

65 24,2 ± 0,25 64,35 ± 1,25 - 
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Особливий інтерес становлять дослідження хімічного складу 

посліду курок-несучок в процесі біоферментації.  

Таблиця 67 

Хімічний склад посліду курок-несучок за різного терміну 

біоферментації за анаеробних умов, г/кг М ± m, n = 3 

Термін 

ферментації, 

діб 

Показники  

Вологість, % Зольність, % АСР, % 

Вихідна 

сировина 
91,50 ± 0,20 20,10 ± 0,05 8,50 ± 0,20 

1 92,40 ± 0,10 21,60 ± 0,25 7,60 ± 0,10 

2 93,20 ± 0,21 22,65 ± 0,44 6,80 ± 0,21 

3 93,60 ± 0,12* 22,95 ± 0,31* 6,40 ± 0,12* 

4 93,97 ± 0,16* 22,70 ± 0,63* 6,03 ± 0,16* 

5 93,17 ± 0,22 23,50 ± 0,25* 6,23 ± 0,22* 

6 93,88 ± 0,34* 23,70 ± 0,50* 6,12 ± 0,34* 

7 94,10 ± 0,25* 23,95 ± 0,81* 5,90 ± 0,25* 

9 94,55 ± 0,30* 25,80 ± 0,5* 5,45 ± 0,30* 

11 94,22 ± 0,25* 25,85 ± 0,25* 5,78 ± 0,25* 

14 95,00 ± 0,40* 26,60 ± 0,87* 4,90 ± 0,40* 

17 95,27 ± 0,09* 28,80 ± 0,63* 4,73 ± 0,09* 

21 95,85 ± 0,31* 29,60 ± 0,13* 4,15 ± 0,31* 

23 95,82 ± 0,34* 30,25 ± 0,81* 4,18 ± 0,34* 

28 95,85 ± 0,25* 33,25 ± 1,56* 4,15 ± 0,25* 

35 96,10 ± 0,15* 33,50 ± 2,40* 3,90 ± 0,15* 

40 96,30 ± 0,13* 32,90 ± 0,58* 3,70 ± 0,13* 

46 96,33 ± 0,09* 34,75 ± 0,81* 3,67 ± 0,09* 

50 96,27 ± 0,09* 34,80 ± 0,06* 3,73 ± 0,09* 

55 96,32 ± 0,15* 35,00 ± 0,37* 3,68 ± 0,15* 

60 96,35 ± 0,25* 34,60 ± 0,25* 3,65 ± 0,25* 

65 96,27 ± 0,15* 35,00 ± 0,25* 3,73 ± 0,15* 

* - р≤0,05 порівняно з вихідною сировиною 
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В експерименті зареєстровано підвищення вологості 

збродженої біомаси та зольності (див. табл. 67).  

Як встановлено дослідженнями, у перші 6 діб 

біоферментації у розбавленому посліді курок-несучок вологість 

зросла на 2,38% на фоні зниження вмісту АСР на 2,38 % та 

підвищення рівня золи на 3,6% порівняно з вихідними. На основі 

одержаних даних видно, що значна кількість ОР розбавленого 

посліду курок-несучок в процесі біоферментації за анаеробних 

умов перетворюється на неорганічні компоненти, що і викликає 

зниження вологості біомаси у біоферментері. 

Підвищення вологості біомаси посліду курок-несучок 

продовжувалося і в період із 7 до 28-ї доби спостережень, однак 

ці зміни були менш суттєвими і становили близько 7,8%. За цей 

же період зольність біомаси в біоферментері зросла на 9,3%, а 

вміст АСР знизився на 1,75%. 

Найменше змінювалася вологість розбавленого посліду 

курей в період з 35 до 65 добу ферментації.  

Отже на основі проведених досліджень, можна зробити 

висновок, що найінтенсивніші процеси мінералізації органічної 

речовини розбавленого посліду курок-несучок за анаеробних 

умов протікають в перші 6 днів процесу біоферментації. 

Одержані дані можуть бути використані при оптимізації 

параметрів процесу анаеробної біоферментації посліду птиці при 

його переробці. 

Зниження вмісту органічної речовини біомаси в процесі 

ферментації тісно пов’язані перетвореннями окремих складових 

посліду – вуглеводів, жирів та білків. Причому в процесі тривалої 

біоферментації ця закономірність змінюється.  

Дослідженнями встановлено, що вміст вуглеводів у біомасі 

за анаеробних умов в перші 6 діб ферментації знизився, 

порівняно з вихідними даними, на 41,9%. 

Причому найбільш суттєві зміни цього показника 

зареєстровано з 4 до 6-ї доби процесу (див. табл. 66). Подібна 
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закономірність спостерігалась і щодо зміни вмісту в біомасі за 

анаеробних умов білків та ліпідів. Так, загальна кількість білку в 

перші 6 діб перебігу процесу знизилась на 2,92 г/кг, або на 24,1% 

а, загальний вміст жиру – на 16,1% порівняно з вихідним рівнем. 

Особливий інтерес викликали дослідження з вивчення 

вмісту вуглецю в біомасі посліду курок-несучок в процесі 

біоферментації за анаеробних умов. Цей показник в першу чергу 

характеризує не тільки інтенсивність перетворення органічних 

речовин, але й утворення вуглекислого газу. Встановлено 

зниження вмісту вуглецю в біомасі в перші 6 діб її ферментації на 

9,4 г/кг, або 36,0% порівняно з аналогічними даними вихідної 

сировини. 

У прямій залежності від вмісту основних компонентів 

біомаси, сформованої із посліду курок-несучок, знаходився і 

вміст ЛЖК – основний проміжний продукт анаеробного 

збродження органічної речовини. Так, уже на першу добу рівень 

ЛЖК в біомасі, порівняно з їх вихідним рівнем, зріс в 1,3 раза, на 

2-гу – у 2,5 раза, на 3-ю – у 3 рази, на 4-ту, на 5-ту і на 6-ту – у 3,6 

раза. Тобто, найвища інтенсивність утворення ЛЖК в процесі 

біоферментації посліду курок-несучок спостерігалась в перші 3 – 

4 доби, а потім перебувала на цьому рівні ще 2-3 доби та 

починала різко знижуватись в наступний період процесу 

біоферментації. 

Так, уже на 7-му добу ферментації вміст ЛЖК у біомасі 

знизився в 1,3 раза, на 9-ту – в 2,2 раза, на 14-ту – у 2,4 раза, на 

17-ту – у 3,4 раза, на 21-шу – у 6,5 раза і на 23-ю – у 18,9 раза 

порівняно з аналогічними показниками на 6 добу, коли цей 

показник мав найвище значення. Як видно із даних таблиці 3.58 

рН біомаси за анаеробної біоферментації посліду тісно 

корелювала з вмістом ЛЖК в суміші. У перші 6 діб процесу рН 

суміші змістилось від 7,6 до 7,2. 

Паралельно із значним зниженням вмісту ЛЖК в біомасі під 

час анаеробної біоферментації з 7 до 28-ї доби зареєстровано 
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зменшення вмісту білків, жирів, вуглеводів та вуглецю. Так, за 

цей термін біоферментації вміст жиру в біомасі за анаеробних 

умов знизився у 2,5 раза, причому вказані зміни відбувалися у два 

періоди. Перший період спостерігався з 7 до 17-ї доби, а другий – 

з 21 до 28-ї доби, залишаючись практично без змін до кінця 

терміну біоферментації (65-ї доби). 

Дещо інша закономірність спостерігалась щодо вмісту білків 

у суміші при її тривалій біоферментації за анаеробних умов. У 

період з 7 до 28-ї доби вміст білка у суміші знизився в 1,4 раза, а 

потім на 40-ву добу – у 2,3 раза, на 50-ту – у 2,9 раза, на 60-ту – у 

3,5 раза порівняно з вихідним даними.  

Подібні за характером зміни зареєстровано і щодо вмісту 

вуглеводів та вуглецю в біомасі із посліду курок-несучок в 

процесі її біоферментації. Як і вміст ліпідів рівень вуглеводів у 

біомасі посліду з 7 до 28-ї доби знизився на 42,7 %, а потім до 

кінця процесу біоферментації залишався без особливих змін. Це 

свідчить про завершеність процесу розщеплення вуглеводів на 

більш ранніх стадіях під дією мікроорганізмів.  

Вміст вуглецю в динаміці процесу біоферментації посліду 

змінювався аналогічним чином, оскільки він значною мірою 

залежав від кількості вуглеводів та жирів у біомасі. Так, у період 

з 7 до 28 доби вміст вуглецю в ферментаційній суміші знизився в 

1,5 раза, а в подальшому аж до 65-ї доби особливих змін не 

зазнавав. 

Значне зниження інтенсивності протікання процесів 

перетворення органічної речовини посліду курок-несучок в 

процесі біоферментації супроводжувалось не тільки зниженням 

вмісту ЛЖК, але й сприяло зміщенню рН біомаси в бік лужних 

значень. Показано, що починаючи з 7-ї до 28-ї доби рН суміші в 

біоферментері поступово зросла з 7,4 до 8,7. Причому 

підвищення цього показника в бік лужних значень відбувалося 

поступово і корелювало із зниженням вмісту ЛЖК та 

підвищенням зольності суміші. Однак значні зміни рН суміші 



 251 

негативно впливали на життєдіяльність сапрофітних 

мікроорганізмів і не діяли кишкову паличку. Починаючи з 14-ї 

доби процесу біоферментації і до кінця експерименту рН біомаси 

практично не змінювалася.  

Отже, на основі проведених досліджень встановлено, що 

найінтенсивніше процеси розщеплення ОР за анаеробної 

біоферментації розбавленого посліду курок-несучок протікають в 

перші 5 – 6 діб, а утворення ЛЖК – в перші 2 – 3 доби. 

Для поліпшення санітарної безпеки продуктів переробки 

посліду курей необхідно проводити попередню обробку за умов 

аеробно-термофільної стабілізації вихідної сировини в процесі 

біоферментації за анаеробних умов. Цей прийом, як показано 

попередніми дослідженнями, є ефективним засобом покращення 

санітарно-гігієнічних показників одержаного збродженого 

продукту. 

Зниження вмісту вуглецю в біомасі протягом всього періоду 

ферментації біомаси посліду курок-несучок узгоджується  зі 

збільшенням сумарної кількості утвореного біогазу. 

Дослідженнями встановлені особливості розпаду ОР 

посліду, ступінь її деструкції за різних термінів збродження 

біомаси та інтенсивність утворення біогазу.  

Ступінь розпаду ОР посліду, який піддався зброджуванню у 

ферментері протягом 46 діб за температури 32
0
С, склав 64,8%. 

При цьому ступінь деструкції жирів досягала 62%, білків – 

57,2%, вуглеводів – 81,2% та вуглецю 64,4% (табл. 68, 69). Однак 

за такого високого ступеня збродження ОР посліду знижується 

ефективність процесу в цілому, оскільки це веде до істотного 

збільшення терміну біоферментації. Із результатів досліджень 

видно, що найінтенсивніше процес біоферментації за 

мезофільного режиму відбувається протягом перших 7 – 9 діб. В 

подальшому до 20 доби цей процес сповільнюється.  
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Таблиця 68 

Хімічний склад посліду курок-несучок за різного терміну 

біоферментації (анаеробні умови), г/кг М ± m, n = 3 

Термін 

ферментації, 

діб 

Показники  

ЛЖК Сирий жир Сирий протеїн 

Вихідна 

сировина 

3,20 ± 0,01 3,10 ± 0,10 12,14 ± 0,20 

1 4,31 ± 0,24* 2,72 ± 0,41 11,80 ± 0,20 

2 8,14 ± 0,38* 2,10 ± 0,24 11,50 ± 0,24 

3 9,48 ± 0,27* 2,85 ± 0,3 10,40 ± 0,17* 

4 11,60 ± 0,3* 3,19 ± 2,14 9,98 ± 0,16* 

5 11,69 ± 0,25* 2,66 ± 0,55 9,23 ± 0,25* 

6 11,70 ± 0,25* 2,60 ± 0,45 9,21 ± 0,25* 

7 9,10 ± 0,31* 3,10 ± 0,25 8,66 ± 0,17* 

9 5,37 ± 0,25* 2,67 ± 0,24 8,37 ± 0,25* 

11 - 2,66 ± 0,25 8,25 ± 0,19* 

14 4,80 ± 0,38 2,46 ± 0,48 8,15 ± 0,25* 

17 3,46 ± 0,15 2,27 ± 0,78 7,80 ± 0,09* 

21 1,81 ± 0,25* 1,75 ± 0,63* 7,30 ± 0,38* 

23 0,36 ± 0,02* 1,39 ± 0,14* 7,03 ± 0,14* 

28 0,62 ± 0,01* 1,22 ± 0,18* 7,44 ± 0,25* 

35 0,25 ± 0,20* 1,06 ± 0,23* 6,10 ± 0,40* 

40 0,22 ± 0,10* 1,18 ± 0,17* 5,38 ± 0,25* 

46 0,19 ± 0,25* 1,18 ± 0,26* 5,20 ± 0,14* 

50 - 1,17 ± 0,48* 4,24 ± 0,25* 

55 - 1,16 ± 0,25* 3,64 ± 0,15* 

60 0,11 ± 0,02* - 3,50 ± 0,25* 

65 0,07 ± 0,01* 1,18 ± 0,40* 3,36 ± 0,14* 

* - р≤0,05 порівняно з вихідною сировиною 
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За 20 діб біоферментації ступінь розпаду ОР посліду досягає 

57%, а зброджена біомаса не має неприємного запаху, набуває 

темно-сірого кольору, добре розділяється на фракції.  

Встановлено, що збродження 1 г ОР посліду дає можливість 

одержати 1,1 – 1,2 л біогазу, який складається на 64% із метану і 

36% вуглекислого газу. 

Вивчення санітарно-гігієнічних показників вихідного і 

збродженого посліду курей показали, що в ньому відбувається 

значне зниження загальної кількості гетеротрофних 

мікроорганізмів. Так, на 9-ту добу ЗМЧ біомаси становило 

11·10
6
 клітин/г, що складало 17% від його вихідного значення. В 

подальшому, практично до кінця ферментації, значного зниження 

значення цього показника не спостерігалось. Так, ЗМЧ на 17-ту 

добу дорівнювало 9·10
6
, а на 40-ву – 6·10

6
 клітин/г. При цьому 

відбувалось збільшення кількості анаеробних мікроорганізмів з 

11·10
2
 до 13·10

4 
 клітин/л. В той же час чисельність бактерій 

групи кишкової палички, які є показником санітарного стану 

біомаси, не змінювалась. Колі-титр біомаси коливався в межах 

10
-4

 – 10
-3

, як і у вихідній сировині.  

На основі одержаних результатів можна зробити висновок, 

що мезофільний режим ферментації посліду курок-несучок за 

анаеробних умов не забезпечує повного звільнення одержаних 

продуктів від бактерій групи кишкової палички і вони 

потребують додаткової обробки. 

Отже, ступінь деструкції вуглеводів, протеїну та жирів 

посліду курок-несучок залежить від тривалості процесу 

збродження та вмісту ОР у біомасі, що в свою чергу впливає на 

кількість утвореного біогазу 

Дослідження процесу біоферментації посліду курок-несучок 

з різною вологістю у проточному режимі, проведені протягом 2-х 

місяців після виходу процесу на стабільний режим роботи, 

показали, що найоптимальнішою для процесу є вологість біомаси 

88,0 %. 
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Таблиця 69 

Хімічний склад посліду курок-несучок за різного терміну 

біоферментації (анаеробні умови), г/кг М ± m, n = 3 

Термін 

культивування, 

діб 

Показники  

Вуглеводи Вуглець рН, од. 

Вихідна 

сировина 
23,40 ± 0,40 26,10 ± 0,02 7,6 

1 21,90 ± 0,37 23,25 ± 0,40 7,8 

2 19,90 ± 0,35 - 7,6 

3 17,50 ± 0,42* - 7,4 

4 15,60 ± 0,31* 19,90 ± 0,75  

5 13,40 ± 0,25* 16,90 ± 5,50 7,2 

6 13,60 ± 0,25* 16,70 ± 4,50 7,2 

7 11,70 ± 0,24* 16,60 ± 0,14* 7,4 

9 8,66 ± 0,25* 17,70 ± 4,48 7,6 

11 8,21 ± 0,17* 14,15 ± 1,25* 8,1 

14 8,01 ± 0,25* 14,01 ± 2,40* 8,2 

17 7,68 ± 1,24* 14,03 ± 3,80* 8,6 

21 7,60 ± 0,50* 12,90 ± 1,25* 9,3 

23 6,90 ± 0,25* 12,90 ± 0,74* 8,8 

28 6,70 ± 1,20* 11,20 ± 0,50* 8,7 

35 - 11,05 ± 0,20* 8,8 

40 - 8,25 ± 0,44* 8,7 

46 4,40 ± 0,25* 9,30 ± 0,02* 8,8 

50 4,80 ± 0,14* 9,6 ± 0,38* 8,7 

55 4,60 ± 0,84* 9,80 ± 0,25* 8,7 

60 4,60 ± 0,25* 10,20 ± 0,48* 8,2 

65 5,10 ± 0,84* 8,50 ± 0,55* 7,6 

* - р≤0,05 порівняно з вихідною сировиною 
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Визначення оптимальної дози завантаження біомаси на 

одиницю об’єму реактора за органічною речовиною, кількість 

якої змінювали в межах 1,5 – 2,5 кг/м
3
 добу, показало, що 

найбільш ефективною є 1,5 кг органічної речовини на 1 м
3
 

ємності біоферментера на добу. 

В окремих випадках дози завантаження ферментера, які 

були збільшені до рівня 4 і 5 кг органічної речовини на 1 м
3
 

об’єму, також виявились ефективними. Дослідження впливу дози 

завантаження біоферментера органічною речовиною в межах 1,5 

– 5 кг/м
3 

добу показало, що така їх кількість за вказаної вологості 

вихідного
 
посліду відповідає об’ємним дозам завантаження 1,65 – 

8,3 %. 

Одержані результати також показують, що процеси 

ферментації органічної речовини за вологості суміші 88,9 % 

протікали достатньо стабільно, про що свідчить середній вихід 

біогазу. При цьому слід відмітити, що коливання виходу біогазу 

від його середньодобового об’єму не перевищують 10 – 12 %. 

Встановлено, що питомий вихід біогазу з 1 м
3
 ємності 

ферментера коливався в межах 0,7 – 1,2 м
3 

за добу, пропорційно 

збільшуючись із підвищенням дози завантаження із розрахунку 

на органічну речовину. При цьому питомий вихід біогазу з 

ферментера в перерахунку на органічну речовину виявився 

обернено пропорційним до об’ємної дози завантаження 

установки. 

Із збільшенням дози об’ємного завантаження біоферментера 

зменшується і ступінь деструкції органічної речовини. При 

постійній дозі завантаження ферментера за органічною 

речовиною ступінь її деструкції змінюється відповідно до 

вологості вихідного посліду. 

Так, збільшення вологості біомаси з 88 % до 91 % і навіть до 

94% призводить до зниження ступеня деструкції органічної 

речовини відповідно на 47 %, 42,8 % та 40,31 %. Дослідженнями 

також встановлено, що питомий вихід біогазу із біомаси за її 
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вологості 88 % протягом 60 діб, після виходу процесу на 

стабільний режим за об’ємного завантаження 2,5% практично не 

змінювався і коливався в межах 1,99 – 2,17 л за добу (табл. 70). 

Однак, із зменшенням об’ємного завантаження реактора з 2,5 до 

2,1 % питомий вихід біогазу у всі періоди дослідження 

знижувався в середньому на 12,4 %. 

Таблиця 70 

Питомий вихід біогазу в процесі ферментації посліду 

курок-несучок за різного завантаження ферментера 

(вологість посліду 88 %), л/добу, М±m, n = 10 

Тривалість 

процесу, діб 

Об’ємне завантаження, % 

2,5 2,1 1,6 

10 1,99 ± 0,05 1,77 ± 0,03* 1,37 ± 0,03* 

20 2,13 ± 0,04 1,88 ± 0,08* 1,47 ± 0,04* 

30 2,17 ± 0,04 1,68 ± 0,02* 1,33 ± 0,05* 

40 2,02 ± 0,01 1,78 ± 0,03* 1,41 ± 0,02* 

50 2,15 ± 0,07 1,86 ± 0,01* 1,58 ± 0,02* 

60 2,13 ± 0,02 1,98 ± 0,02* 1,43 ±0,01* 

В середньому 2,09 ± 0,03 1,83 ± 0,03* 1,43 ± 0,04* 

* - р ≤ 0,05 порівняно з об’ємним завантаженням ферментера 

2,5 %. 

 

У динаміці досліджень при вивченні питомого об’єму 

виділеного біогазу із ферментера при його об’ємному 

завантаженні на рівні 2,1 % як і в першому випадку суттєвих змін 

не зареєстровано. Порівняно з питомим виходом біогазу за 

об’ємного завантаження ферментера 2,5 % цей показник за перші 

10 діб при завантаженні 2,1% знизився на 11,1 %, за 20 – на 11,7, 

за 30 – на 22,6, за 40 – на 11,9, за 50 – на 13,5, за 60 – на 7,0 %, а в 

середньому за увесь період – на 12,4 %. Питомий вихід біогазу із 
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ферментера при його об’ємному завантаженні на рівні 1,6 % 

Знизився в середньому на 21,8 % порівняно з подібними даними 

при завантаженні ферментера в межах 2,1 % і на 31,6% порівняно 

із завантаженням на 2,5%. Причому, аналогічна закономірність 

щодо зменшення виходу біогазу із зменшенням об’ємного 

завантаження реактора спостерігалась протягом всього періоду 

досліджень, тобто протягом 60-ти діб. Так, питомий вихід біогазу 

на 10-ту добу ферментації при завантаженні біореактора 1,6%, 

порівняно з аналогічними даними на рівні 2,1%, знизився на 

22,6%, на 20-ту – на 21,8, на 30-ту та 40-ву – на 20,8, на 50-ту – на 

15,5 і на 60-ту – на 27,8%. Порівнюючи одержані дані при 

завантаженні біореактора на рівні 1,6% з аналогічними 

результатами за об’єму 2,5%, слід відмітити, що на 10-ту добу ця 

різниця становила 31,1 %, на 20-ту – 31,0, на 30-ту – 38,7, та 40-ву 

– 30,2, на 50-ту – 26,5 і на 60-ту – 32,9%. 

Отже, на підставі одержаних результатів, можна зробити 

висновок про те, що зниження об’ємного завантаження 

біореактора розбавленим послідом курок-несучок зменшує 

питомий вихід біогазу. Причому ця закономірність проглядається 

за різних показників вологості посліду.  

Значне зниження об’ємів біогазу із ферментера 

зареєстровано і за вологості посліду 91% (табл. 71). 

Так як і встановлено попередніми дослідженнями, питомий 

вихід біогазу із реактора в динаміці протягом 60-ти діб за 

вологості посліду курок-несучок 91 % не змінювався. Однак цей 

показник значною мірою залежав від об’ємного завантаження 

біореактора розбавленим послідом курок-несучок. Так, із 

зниженням об’ємного завантаження біоферментера з 3,3 до 2,8 % 

вихід біогазу за перші 10 діб зменшився на 16,6%, за 20 – на 19,6, 

за 30 – на 21,9, за 40 – на 19,3, за 50 – на 19,1, за 60 – на 13,9 % і в 

середньому за увесь період – на 18,1 % (див. табл. 71). 
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Таблиця 71 

Питомий вихід біогазу в процесі ферментації посліду 

курок-несучок за різного об’ємного завантаження ферментера 

(вологість 91 %), л/добу, М ± m, n = 10 

Тривалість 

процесу, діб 

Об’ємне завантаження, % 

3,3 2,8 2,2 

10 1,99 ± 0,05 1,66 ± 0,06* 1,38 ± 0,05* 

20 2,19 ± 0,03 1,76 ± 0,06* 1,48 ± 0,03* 

30 1,96 ± 0,04 1,53 ± 0,07* 1,34 ± 0,02* 

40 2,07 ± 0,05 1,67 ± 0,08* 1,42 ± 0,04* 

50 2,2 ± 0,04 1,78 ± 0,06* 1,53 ± 0,03* 

60 2,23 ± 0,03 1,92 ±0,03* 1,65 ± 0,04* 

В середньому 2,1 ± 0,03 1,72 ± 0,06* 1,46 ± 0,05* 

* - р ≤ 0,05 порівняно з об’ємним завантаженням ферментера 

3,3 %. 

 

При об’ємному завантаженні реактора на рівні 2,2 % вихід 

біогазу знизився за увесь період в середньому на 30,5 % 

порівняно з подібними даними за об’ємного завантаження 3,3%. 

Порівнюючи результати досліджень питомого виходу біогазу при 

об’ємному завантаженні 2,2% з даними при рівні завантаження 

3,3%, слід вказати на зниження інтенсивності процесу 

біоферментації відходів у першому варіанті порівняно з другим, 

про що свідчить значне зменшення вмісту продуктів анаеробного 

зброджування посліду курок-несучок. Так, на 10-ту добу цей 

показник знизився на 30,6%, на 20-ту – на 32,4, на 30-ту – на 31,3, 

на 40-ву – на 31,4, на 50-ту – на 30,4 і на 60-ту – на 26,0%. 

Особливого практичного інтересу набувають дані щодо 

виходу біогазу із ферментера при підвищенні вологості посліду 

до 94 % і за об’ємного завантаження 5,0; 4,1 і 3,3 %. 
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Дослідженнями встановлено, що не дивлячись на значну різницю 

в об’ємному завантаженні біоферментера навіть за різної 

вологості посліду, вірогідної різниці за виходом біогазу протягом 

60-ти діб перебігу процесу біоферментації не встановлено. 

Як і в попередніх варіантах досліду вихід біогазу із 

ферментера за вологості посліду 94 % при зменшенні об’ємного 

завантаження з 5,0 до 4,1 % знизився в середньому на 16,1 %, а з 

5,0 до 3,3 % – на 28,1 %.  

Одержані дані відтворюють аналогічний характер змін 

питомого виходу біогазу із ферментера і за окремі проміжки 

процесу біоферментації, тобто протягом 60 діб досліду (табл. 72). 

 

Таблиця 72 

Питомий вихід біогазу в процесі ферментації посліду 

курок-несучок за різного об’ємного завантаження ферментера 

(вологість 94 %), л/добу, М ± m, n = 10 

Тривалість 

процесу, діб 

Об’ємне завантаження, % 

5,0 4,1 3,3 

10 1,86 ± 0,08 1,56 ± 0,07* 1,35 ± 0,05* 

20 2,03 ± 0,05 1,67 ± 0,02* 1,46 ± 0,04* 

30 1,75 ± 0,06 1,51 ± 0,02* 1,28 ± 0,04* 

40 2,05 ± 0,03 1,75 ± 0,01* 1,41 ± 0,03* 

50 2,14 ± 0,05 1,72 ± 0,02* 1,49 ± 0,04* 

60 2,04 ± 0,02 1,83 ± 0,03* 1,59 ± 0,02* 

В середньому 1,99 ± 0,06 1,67 ± 0,03* 1,43 ±0,05* 

* - р ≤ 0,05 порівняно з об’ємним завантаженням ферментера 

5,0 %. 

 

Встановлено, що на 10-ту добу питомий вихід біогазу в 

результаті ферментації посліду при зниженні об’ємного 
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завантаження біореактора з 5,0 до 4,1% зменшувався на 16,1%, на 

20-ту – на 17,7, на 30-ту – на 13,7, на 40-ву – на 14,6, на 50-ту – на 

19,6 і на 60-ту – на 10,3%. 

Подальше зниження об’ємного завантаження біореактора з 

4,1 до 3,3% зумовило ще більше зменшення об’ємів питомого 

виходу біогазу з посліду курок-несучок. Порівняно з об’ємним 

завантаженням 4,1% питомий вихід біогазу на 10-ту добу при 

об’ємному завантаженні 3,3% знизився на 13,4%, на 20-ту – на 

12,6, на 30-ту – на 15,2, на 40-ву – на 19,4, на 50-ту і на 60-ту – на 

13,1 %. 

Зниження об’ємного завантаження біореактора з 5,0% до 

3,3% викликало зменшення питомого виходу біогазу з посліду 

курок-несучок на 10-ту добу на 27,4%, на 20-ту – на 28,1, на 30-ту 

– на 26,9, на 40-ву – на 31,2, на 50-ту – на 30,3 і на 60-ту – на 

22,1%. 

Отже, на основі проведених досліджень можна зробити 

висновок, що перетворення органічної речовини посліду курок-

несучок значною мірою залежить від анаеробних умов та 

об’ємного завантаження ферментера, у меншій мірі змінюється в 

ході перебігу процесу біоферментації, не залежить від вологості 

біомаси і вмісту органічної речовини в ферментаційній суміші. 

Встановлені зміни вмісту і ступеня деструкції таких 

компонентів посліду, як клітковина, жироподібні речовини та 

білки ідентичні змінам показників сухої беззольної речовини і 

тісно пов’язані із загальними закономірностями деструкції 

органічних компонентів посліду. 

Сам процес біоферментації суміші за анаеробних умов не 

гальмується концентрацією субстрату не дивлячись на зміну 

вологості від 88 до 94 %, а вихід біогазу і ступінь деструкції 

органічної речовини залежать від швидкості розбавлення біомаси 

за твердою речовиною, тобто часом перебування органічної 

речовини у ферментері. 
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РОЗДІЛ 8 

ПЕРЕРОБКА ТВЕРДИХ ВІДХОДІВ ТВАРИННИЦЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА 

ОДЕРЖАНИХ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ 

 

Головна роль у перетворенні органічної речовини відходів 

тваринництва належить різним видам бактерій, мікроводоростей 

та грибів. Мікроорганізми гною чи гнойових стоків відносяться 

до різних груп, але залежно від потреби в кисні їх поділяють на 

аероби та анаероби [44, 52, 87, 205]. 

Мікроорганізми, які приймають участь в аеробній 

біоферментації забруднень відходів тваринництва, утворюють 

складну спільноту з якої формується біомаса активного мулу та 

біоплівки. В морфологічному відношенні така спільнота 

складається із представників багатьох систематичних груп – 

бактерій, актиноміцетів, грибів та водоростей. Основу біомаси 

спільноти складають бактерії [213, 301]. 

Найчисельнішим рядом в мікрофлорі аеробних систем є 

Pseudomonas – грамнегативні паличкоподібні бактерії. До 

порядку Pseudomonas відноситься 50-80% біомаси бактерій 

активного мулу, що утворюються за аеробних способів очистки 

стічних вод. В цей порядок входять бактерії, що окислюють 

нітрити (Nitrosomonas), сполуки сірки (Sulfomonas, Thiobasilus). В 

стоках зустрічається багато видів Bacterium. До них відносяться 

амоніфікатори Bact.mycoides, які приймають участь в деструкції 

органічних азотовмісних сполук, а саме: білків, сечовини, 

амінокислот з утворенням іонів амонію або вільного аміаку. 

Склад мікроорганізмів активного мулу і біоплівки здатний до 

змін в широких межах і залежить від умов ферментації, 

температури процесу. Відмічено вплив мутагенних факторів 

відходів на склад мікрофлори очисних споруд [232, 409]. 

На кінцевій стадії біологічної очистки стоків, яка включає 

процеси нітрифікації в результаті яких утворюються нітрити і 
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нітрати, в якості біологічних агентів виступають бактерії 

Nitrosomonas і Nitrobacter. Найбільш вивченим мікроорганізмом, 

який здійснює окислення амонійного азоту до нітритів – 

нітрифікацію І фази, є Nitrosomonas europaеa [54, 422]. 

Основним фактором ІІ фази нітрифікації, що забезпечує 

окислення нітритів в нітрати є Nitrosomonas vinogradskyі [306, 

345]. Для глибокої біологічної очистки стічних вод широко 

застосовують мікроводорості. Це в основному представники 

родів Chlorella, Scenedesmus, Nitzschia, Ankistrodesmus [415, 441]. 

Анаеробні мікроорганізми застосовують у практиці 

переробки відходів меншою мірою ніж аеробні. Лише останнім 

часом зріс інтерес до метанового зброджування концентрованих 

вуглевмісних субстратів, яке здійснюється спільнотою 

анаеробних мікроорганізмів. Для переробки відходів 

тваринницьких підприємств застосування метанового 

зброджування є одним з шляхів одержання не тільки органічних 

добрив, але й біогазу. Анаеробне зброджування дозволяє досягти 

оптимального співвідношення C:N у біомасі для наступної їх 

переробки, отримати сировину високої якості, що дозволяє 

підтримувати достатньо високу температуру в процесі її 

аеробного окислення [412]. 

Оцінку ефективності застосування різних способів обробки і 

утилізації гною здійснюють лише за кінцевими санітарно-

гігієнічними показниками оброблюваної маси і не завжди беруть 

до уваги шкідливі продукти, які надходять у навколишнє 

середовище, особливо в процесі переробки відходів [331, 335, 

449]. 

Характеристика процесу емісії шкідливих газів, пилу, 

патогенних мікроорганізмів в повітря при переробці гною 

практично відсутня. Такий підхід до процесу переробки відходів 

ускладнює оцінку екологічних чинників, визначення 

перспективних способів, технологій та інженерних рішень [19, 

38, 82, 365, 376]. 
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Головною тенденцією в розвитку технологій обробки і 

утилізації гною в останні роки є їх спрощення з метою 

забезпечення високої експлуатаційної надійності та зниження 

матеріальних, енергетичних ресурсів, робочої сили та ін. У 

зв’язку з цим спостерігається все більше відмов від схем 

багатоступінчастої біологічної обробки рідкого гною 

свинарських комплексів, а рекомендується застосування 

підпільних гноєсховищ, компостування гною тощо [232, 356, 

410]. 

Однією з головних проблем технологій переробки гною є 

недостатньо повне знезараження і дегельмінтизація 

висококонцентрованих стоків свинарських підприємств в 

результаті їх механобіологічної очистки, що викликає 

необхідність додаткового знезараження відходів навіть за 

відсутності епізоотії [157, 361, 388]. 

Найменш перспективними з точки зору забезпечення 

екологічної безпеки є методи обробки гною за допомогою 

механічних засобів є його розділення на фракції (віброгрохоти, 

сита, центифуги) та механічна і пневматична аерація.  

Ряд технологій зберігання і обробки гною здійснюють в 

приміщеннях для утримання тварин. Використання спеціального 

обладнання, розміщеного в приміщеннях для переробки гною 

забезпечує ряд переваг у порівнянні з відкритими майданчиками, 

в тому числі зменшує залежність процесу від сезонних факторів 

та погодних умов, дозволяє сформувати організовані водні і 

повітряні відводи (викиди), підвищити рівень автоматизації 

виробничих процесів [6, 94, 380]. 

Способи очистки стічних вод за допомогою грунтів 

рекомендуються лише в межах санітарних норм внесення 

знезараженого рідкого гною, в зв’язку з тривалим терміном їх 

самоочищення [111, 130]. 

Зниження забрудненням повітря (в тому числі шкідливими 

газами) в зоні діяльності тваринницьких об’єктів на сьогодні не 
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вирішено, оскільки відсутні доступні і надійні засоби для 

розв’язання даної проблеми. 

Перспективними технологіями обробки і утилізації гною на 

сьогодні можуть бути метанове збродження і компостування, 

хоча вони ще залишаються енергозатратними, а для їх широкого 

використання потрібні подальші дослідження з метою їх 

удосконалення та здешевлення. 

Значної уваги на сьогодні також заслуговують системи 

зберігання, обробки і утилізації гною з використанням під 

підлогових гноєсховищ. 

Таким чином, проведений аналіз вітчизняного та 

зарубіжного досвіду із способів зберігання, очищення і утилізації 

відходів тваринницьких підприємств свідчить про велику 

різноманітність методів, технологічних схем та інженерних 

засобів, що застосовуються на практиці. Це, з одного боку, 

відображає масштабність проблеми та багатогранність 

вирішуваних завдань. З іншого – відсутність єдиного науково-

технічного підходу до них в різних країнах, регіонах, конкретних 

підприємствах, дуже часто не мають під собою екологічного 

підґрунтя. 

Узагальнюючи практичний досвід та стан наукового 

забезпечення, слід вказати на ряд факторів, що створюють деякі 

труднощі в реалізації сучасних технологій переробки гною: 

обмеженість власних енергоресурсів і доволі тривалий холодний 

період року в більшості регіонів; наявність поряд з новими, 

високоприбутковими підприємствами значної кількості ферм і 

комплексів старої забудови з низьким матеріально-технічним і 

кадровим ресурсом; широкий діапазон виробничих напрямків і 

потужностей підприємств, різні технології утримання і годівлі 

тварин; дедалі зростаючі ціни на землю; тенденції наближення 

житлової забудови, в тому числі, індивідуальних будинків 

міських мешканців, до виробничих зон тваринництва. 
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Отже, для покращення ситуації, що склалася, на сьогодні 

необхідно забезпечити низьку енергоємність і мінімізувати 

виробничі площі при обробці гною, здійснити адекватний підхід 

для вибору методів обробки відходів з урахуванням складності 

систем, виду відходів, їх кількісних, санітарно-гігієнічних і 

екологічних характеристик, забезпечити адаптацію будівельно-

технологічних рішень до низьких температур зовнішнього 

повітря та розробку дієвих засобів захисту селітебної території 

від запахів, пилу, патогенної мікрофлори. 

Розробку нових технологій необхідно проводити на базі 

найбільш дієвих і апробованих у світі методів екологічної 

біотехнології. До них належить біологічна очистка стічних вод 

активним мулом, компостування органічних відходів, ефективні 

фізико-хімічні методи обробки гною та стічних вод, зокрема, 

термічна та хімічна обробка стоків, застосування дезодоруючих 

речовин, тощо.  

Універсального способу обробки органічних відходів 

тваринництва, який дозволяв би знешкодити усі види шкідливих 

для довкілля речовин, сьогодні не існує. Зокрема, навіть 

багатоступенева біологічна обробка не забезпечує повного 

знезараження висококонцентрованих стоків свинарських 

підприємств, або видалення іонів важких металів, в зв’язку з чим 

передбачено дослідження і розробку відповідних науково-

практичних рішень. 

Відсутність науково обґрунтованих рекомендацій щодо 

компостування відходів, зокрема, в польових умовах, гальмує 

масове застосування цього методу в Україні. Питання, пов’язані з 

використанням інокулюючих добавок, організацією аерації 

буртів, зниженням забруднення довкілля при компостуванні, 

особливості процесу в холодний період, потребують окремих 

досліджень. Практично не вивчено шляхи інтенсифікації 

останньої стадії приготування компосту – визрівання, що займає 

більшу частину процесу за часом. 
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Визначаючи напрямок розробок, пов’язаних з очищенням і 

утилізацією рідкого гною й стічних вод, необхідно взяти до 

уваги, що сьогодні в світовій практиці переважно 

використовуються аеробні процеси як найбільш надійні 

―стабільні‖ й краще вивчені. Широко розповсюдженим варіантом 

аеробної очистки відходів активним мулом є аеротенки. Основні 

науково-технічні принципи, на яких базуються зазначені методи 

та інженерні рішення, закладено доволі давно, але не існує 

теоретичних моделей, які б охоплювали весь спектр біохімічних, 

мікробіологічних, технологічних умов і факторів, що мають місце 

в реальних процесах. Велика кількість і варіабельність 

субстратів, нерівномірність фізико-хімічних параметрів подачі 

сировини, гальмування бактеріального росту токсичними 

забрудненнями, недостатньо повне перемішування та розділення, 

кисневі градієнти, механізми видалення забруднень небіологічної 

природи та інші особливості диктують необхідність проведення 

спеціальних досліджень і розробок. 

В цьому зв’язку в роботі передбачалось вирішення завдань 

щодо підвищення продуктивності і екологічної чистоти процесів, 

в тому числі, дослідження і розробку методів й технічних засобів 

відстоювання стоків та подачі кисню, оптимізацію навантажень 

по субстрату і температурних умов, розробку засобів зниження 

концентрації побічних шкідливих речовин у викидах в оточуюче 

середовище. 

 

Переробка твердих відходів тваринницьких підприємств 

та санітарно-гігієнічна оцінка одержаних органічних добрив. 

Останнім часом широкого розповсюдження набули способи 

переробки екскрементів тварин за анаеробних умов з утворенням 

біогазу.  

Головним при переробці відходів на біогаз є не тільки 

виробництво енергії, але й різних видів біопалива та органічних 

добрив [43, 77, 189]. 
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Використання сільськогосподарських культур для 

виробництва електроенергії і біопалива має як переваги, так і 

недоліки. Один з найбільших недоліків є те, що виробництво 

енергії конкурує з виробництвом продуктів харчування людей. 

Все більше домінує думка, що вирощування таких культур 

можливе лише за умов забезпечення людей продуктами 

харчування, а потім як джерел енергії [96, 340, 370]. 

Оцінку різних способів одержання енергії з рослинної 

сировини проведено на основі енергетичного аналізу. Вважають, 

що альтернативою у виробництві біогазу є використання відходів 

тваринництва [27]. 

За аеробних умов органічні речовини з відходів переходять 

у максимально окиснений стан у результаті чого сполуки, що 

містять вуглець, перетворюються на діоксид вуглецю (СО2) і 

воду; ті, що містять сірку, – на СО2, воду і сульфати; ті, що 

містять азот, – на СО2, воду і нітрати. За аеробних умов 

окислюються не лише органічні компоненти, але й неорганічні 

сполуки. Так, відбувається окиснення солей закисного заліза в 

окисне, іонів двовалентного марганцю – у діоксид марганцю 

тощо. Активними учасниками аеробних біохімічних процесів у 

відходах є мікроорганізми. На спорудах штучного біологічного 

очищення, наприклад аеротенках, аеробіофільтрах тощо, 

окисником є кисень, який значною мірою інтенсифікує процеси 

окислення [151]. 

За анаеробних умов окиснення рідких стоків відбувається за 

рахунок активної участі мікроорганізмів. Речовини, які містять 

вуглець органічного походження, окислюються до 

низькомолекулярних кислот (ЛЖК) і СО2, а потім відновлюються 

до метану. Швидкість розкладання органічних речовин за 

анаеробних умов значно менша ніж в аеробних [17]. Розкладання 

однієї молекули глюкози за анаеробних і аеробних умов 

проходить з різним термічним ефектом [78]. 
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За анаеробного окиснення однієї молекули глюкози 

утворюється по дві молекули вуглекислого газу, метану і 

форміату та 27 кал енергії. Розпад глюкози за аеробних умов веде 

до утворення 6 молекул вуглекислого газу і води та 674 кал 

енергії. Тобто, за аеробних умов процес енергетично вигідніший, 

однак він перебігає із глибшим розпадом органічної речовини. 

Метанове зброджування або метаногенез – це процес 

розкладання органічних речовин до кінцевих продуктів, 

основними з яких є метан і вуглекислий газ, як результат 

життєдіяльності мікроорганізмів за анаеробних умов. 

Мікроорганізми, не маючи доступу до кисню та інших 

переважаючих в енергетичному відношенні акцепторів 

електронів: нітратів, сульфатів, сірки тощо використовують з 

цією метою вуглець органічних сполук відходів [112]. Внаслідок 

цих процесів утворюється метан. У цьому процесі вуглець 

органічних речовин окислюється до вуглекислого газу. Такий 

механізм реакцій забезпечує перетворення органічної речовини 

відходів з рідкої або твердої фази в газову. Такий підхід дуже 

важливий для розробки процесів біологічної утилізації практично 

будь-яких органічних відходів. За оптимальних умов ці гази 

можуть утворюватися в кількості, рівній 80-95 % органічної 

речовини, що біологічно розпалася, останні 5-20 % витрачаються 

на відтворення бактеріальних клітин. На практиці в біогаз під час 

метанового бродіння перетворюється 30-35 % органічної 

речовини сировини [14, 179, 435]. 

Відомо, що цей процес проходить як правило у три етапи. 

На першому етапі анаеробного зброджування органічної 

речовини високомолекулярні сполуки: вуглеводи, жири, білки 

розкладаються на низькомолекулярні органічні компоненти. На 

другому етапі за участю кислотоутворюючих бактерій проходить 

подальше їх розкладання з утворенням низькомолекулярних 

органічних кислот, а також спиртів, вуглекислого газу і водню, а 

потім на третьому етапі – з утворенням сірководню і аміаку. 
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Основними кінцевими продуктами перетворення органічних 

речовин на є метан і вуглекислий газ, які утворюються в 

результаті метанового бродіння. Крім того, метан також 

утворюється із вуглекислого газу і водню [164, 279]. 

Ці реакції в біомасі відходів за анаеробних умов протікають 

одночасно, причому метаноутворюючі бактерії чутливіші до 

зовнішніх умов, ніж кислотоутворюючі. Вище названі бактерії 

потребують абсолютно анаеробних умов і вимагають більш 

тривалого часу для відновлення [278]. 

Швидкість анаеробного бродіння органічної речовини 

залежить від метаболічної активності метаноутворюючих 

бактерій. Основним фактором впливу на процес метаногенезу, 

крім ряду інших параметрів є відсутність кисню [13, 152]. 

Другим не менш важливим параметром процесу є 

температура біомаси. Активність мікроорганізмів значно зростає 

за температури суміші вище 18°С. Процес метаногенезу 

найкраще протікає в температурному інтервалі 30-37°С, тобто так 

званому мезофільному режимі. Значну кількість метану з біомаси 

можна отримати і за термофільного режиму, коли температура 

суміші складає 55-60°С. Гній з цією метою зброджують в 

метантенках безперервно перемішуючи суміш в мезофільних 

умовах [175, 178, 182]. 

Зниження температури суміші веде до збільшення часу 

перебування сировини в реакторі і зниження інтенсивності 

процесу. Зброджування коров'ячого гною за температури 37°С 

відбувається за 36 діб, а за 15°С цей термін підвищується до 100 

діб. Крім часу перебування біогазу в реакторі, температура 

суміші впливає на його вихід. Так, за температури біомаси в 

реакторі 20 °С вихід біогазу складає 37 % від його виходу при 30-

35 °С. 

Відомо, що застосування термофільного режиму при 

зброджуванні рідких стоків через високу концентрацію 

амонійного азоту є не завжди ефективним щодо утворення 
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метану. Зброджування відходів птахівничих підприємств, які 

містять широкий спектр патогенної мікрофлори, показали, що 

термофільний процес ефективніший для зниження її кількості 

ніж мезофільний [158, 187]. 

Вихід біогазу, а отже і ефективність процесу залежить не 

лише від температури і часу перебування сировини в реакторі, 

але і від концентрації сухої речовини (СР) в біомасі. Так, при 

зброджуванні гною свиней з вмістом СР 6 і 9 % відповідно 

протягом 12 і 20 діб питомий вихід біогазу на 1 г введеної в 

реактор СР був однаковим. Подібні дані одержано і при 

анаеробному зброджуванні гною великої рогатої худоби, що 

пов'язане з уповільненням інтенсивності процесу метаногенезу 

внаслідок підвищення вмісту амонійного азоту в біомасі [270]. 

Третім фактором, який впливає на анаеробну 

біоферментацію, є кислотність біомаси, що обумовлює активність 

мікроорганізмів. Оптимальним значенням рН суміші, яка 

ферментується як встановлено дослідженнями, є 6,5-8,5, в 

іншому випадку процес метаногенезу різко гальмується [242, 

243].  

Важливим для перебігу процесу метаногенезу є відношення 

вуглецю і азоту в зброджуваній сировині. Оптимальним 

співвідношенням С:N вважають 16-19:1 [98]. 

Перераховані вище фактори, в тому числі вуглецево-азотний 

баланс забезпечують інтенсивність процесу анаеробного 

зброджування біомаси при утворенні біогазу. Важливу роль в 

цьому процесі також надають таким мікроелементам як залізо, 

молібден, нікель, кобальт та селен. Процес анаеробного 

зброджування біомаси може знижуватися за наявності в біомасі 

сульфаніламідних препаратів, ангельмінтиків та антибіотиків, які 

можуть потрапляти в гній під час лікування тварин [1-3, 15, 28]. 

Для виробництва біогазу як сировину використовують різні 

органічні відходи тваринницьких підприємств і цехів та заводів з 

переробки сільськогосподарської продукції, що мають рідку або 
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напіврідку консистенцію. Це як правило екскременти тварин, 

залишки рослин (солома, бадилля, трава і тому подібне), а також 

осад стічних вод тваринницьких і птахівницьких підприємств, 

стічні води цукрових і спиртних заводів [126, 326]. 

Збільшити вихід біогазу із них можна за рахунок додавання 

у гнойові стоки різних органічних відходів. Встановлено, що із 

жировмісних стоків вихід біогазу складає близько 800 м
3
/т, що 

більш ніж в 30 разів перевищує цей показник для гною свиней. 

Вихід біогазу збільшується при додаванні у зброджувану біомасу 

відходів рослинництва з високим вмістом лігніну і 

лігніноцелюлози. В результаті збродження зеленої маси люцерни 

утворюється близько 440-630 м
3
 біогазу, а з 1 т трави — 520-

640 м
3
. Застосування для збродження відходів рослинних решток 

вимагає додаткових сховищ і збільшує капітальні витрати [183, 

204, 226].  

З точки зору сучасних уявлень метанова біоферментація 

протікає в три стадії [98, 185, 424]. На першій стадії процесу 

відбувається гідроліз складних сполук відходів – біополімерів та 

їх перетворення в леткі жирні кислоти, спирти, альдегіди, 

двоокис вуглецю, аміак та водень. Ці перетворення відбуваються 

за дії широкого спектру мікроорганізмів, які відносяться до групи 

аеробів, факультативних і облігатних анаеробів. До останніх 

належать бактерії роду Clostridium, які проявляють 

протеолітичну активність, целюлозоруйнуючі – Bacterioides 

ruminicola, Butyrivibrio fibrisolvens, пектиноруйнуючі, 

маслянокислі і пропіоновокислі бактерії. 

Показано, що видовий склад мікрофлори першої стадії 

анаеробної біоферментації відходів залежить від складу 

середовища. Наявність у біомасі органічних сполук – білків, 

вуглеводів, жирів впливає на розвиток мікроорганізмів, здатних 

до конверсії відповідних сполук [193, 420]. 

На другій стадії анаеробного зброджування під дією 

облігатних ацетогенних бактерій утворюються оцтова кислота, 
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водень і двоокис вуглецю. На сьогодні виділено і досліджено 

всього декілька видів цих мікроорганізмів з гною. Ці 

мікроорганізми розщеплюють пропіонову та інші жирні кислоти, 

а також деякі інші сполуки, які утворюються після І стадії 

анаеробної біоферментації [386]. 

Третя стадія метаногенезу, досліджена найдетальніше як у 

відношенні механізму утворення метану, так і складу мікрофлори 

середовища. Метан утворюється під дією метаногенних бактерій, 

які здатні трансформувати кислоти і водень в газоподібний метан 

без зовнішніх джерел енергії або акцепторів електронів. 

Метаногени – унікальна група різних видів і форм бактерій, які 

ростуть в абсолютно анаеробних умовах при значеннях еН – 

300 мВ. Встановлено, що близько 65-70% метану за анаеробного 

збродження біомаси утворюється за рахунок метильної групи 

оцтової кислоти, друга частина його із двоокису вуглецю і водню 

бактеріями роду Methanosarcina [204, 391, 404]. 

Таким чином, перетворення органічних компонентів 

відходів тваринництва за анаеробного бродіння відбувається при 

сумісному функціонуванні трьох груп бактерій і завершується 

утворенням низькомолекулярних жирних кислот і газів: метану, 

водню і вуглекислого газу. 

Однак не дивлячись на значні успіхи у вивченні процесів 

метанового бродіння, ролі мікроорганізмів у цих перетвореннях, 

питання якості одержаних продуктів перетворення відходів та їх 

санітарна безпека і на сьогодні залишаються актуальними. 

Основними способами переробки твердих відходів 

тваринницьких підприємств є різні види компостування. При 

компостуванні біогенні елементи відходів і вологопоглиначів 

стають доступнішими для рослин, а утворений продукт – 

органічне добри є безпечним для довкілля. 

Процес приготування і дозрівання компостів протікає із 

значним підвищенням температури біомаси. Остання сприяє 

загибелі яєць і личинок гельмінтів та хвороботворних бактерій. 
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На перебіг процесів біоферментації при дозріванні компосту 

впливають вміст жирів, восків, смол, а також речовин із значною 

кількістю деревини, які важко розкладаються. Для приготування 

компосту використовують екскременти тварин, гнойові стоки, 

побутові відходи, сміття, гній та мул [330, 338, 363].  

Компост як правило складається з двох компонентів, які 

відрізняються стійкістю до дії мікроорганізмів. Так, гній, гнойові 

стоки, фекалії та сеча містять значну кількість легкорозчинних 

азотистих органічних сполук, а торф, солома, сміття здатні 

поглинати вологу, аміак, що сприяє зниженню їх втрат при 

розкладанні органічної речовини [343, 368].  

Різні компостні суміші, а саме: торфогнойові, гноє-грунтові, 

гноє-солом’яні, гноє-мулові, компости з корою дерев, або на 

основі побутових відходів відрізняються за хімічним складом, а 

їх дозрівання потребує різної кількості кисню і часу [291, 352]. З 

метою синхронізації перетворення органічної речовини до 

компостів додають різні добавки, забезпечують вільний доступ 

кисню і підтримують оптимальну вологість [80]. 

Значний вплив на швидкість процесу компостування мають 

розміри штабелів або буртів, а також структура суміші, які 

визначають інтенсивність розкладання органічної речовини 

компостів [109, 348]. 

Ущільнення біомаси при дозріванні компосту сповільнює 

швидкість розщеплення органічних речовин. Збільшення 

величини співвідношення загальної поверхні бурта до його 

поперечного перетину – навпаки посилює процеси розкладу 

компонентів біомаси. Оптимальними при компостуванні є бурти 

з шириною основи, яка складає 2,5 – 3 м, висотою – 1,5 м і 

довільною довжиною. Розміри буртів також залежать від об’єму 

компосту і розміру площадки для компостування [148]. 

Склад компонентів бурта та їх властивості є основними 

факторами, які впливають значною мірою на інтенсивність 

бродильних процесів у суміші. Добавка до суміші мінеральних 
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речовин у різних пропорціях прискорює ці процеси. В свою чергу 

змішування компонентів суміші впливає не тільки на вміст сухої 

речовини та властивості органічних сполук, але й значною мірою 

змінює сорбційну здатність її компонентів та швидкість 

дозрівання біомаси [209].  

Так, добавка до рідких відходів торфу, що містить значну 

кількість органічних речовин, які крім сорбційних властивостей, 

володіють і високою поживністю для рослин, прискорює 

розкладання органічної речовини при компостуванні. Тому 

відходи з високим вмістом легкогідролізованих сполук 

потребують більшу кількість добавок, які добре адсорбують ці 

речовини, а для тих, що важко розкладаються – менше [291, 322]. 

Швидкість дозрівання компостів сформованих на основі 

гною тварин, де високий вміст органічних речовин залежить від 

видового складу корисної мікрофлори. Остання має надзвичайно 

важливе значення для розщеплення складних органічних 

залишків корму, які легко розкладаються до простих сполук [347, 

351]. Дотримання оптимального режиму компостування відходів 

різного походження та забезпечення умов для діяльності 

мікроорганізмів, що досягається шляхом аерації біомаси є 

важливими параметрами процесу. 

Розроблено концепцію та наукові основи процесу 

прискореного компостування гною тварин з рослинними 

відходами. В основу даної концепції покладено дослідження з 

вивчення процесів біоферментації органічних речовин відходів та 

їх прискорення шляхом внесення різноманітних органічних 

добавок та оптимізації параметрів процесу. Запропоновано блок-

схему процесу прискореного компостування гною з органічними 

відходами та розроблено відповідні алгоритми балансування 

складу компостів, їх параметрів та формули для розрахунку. На 

основі цього була розроблена математична модель оптимального 

складу компосту на основі досліджень фізико-хімічних 

властивостей його компонентів [203, 215]. 
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Перебіг процесу біоферментації, який лежить в основі 

дозрівання компосту, залежить від його вологості. За високої 

вологості біомаси бурти періодично перемішують, а за низької – 

періодично поливають їх водою або гноївкою. Отже оптимальний 

повітряний та водний режим буртів є важливими умовами для 

діяльності мікроорганізмів у компостній масі [163]. 

Розроблені та використовуються і інші способи 

компостування гною тварин. Відходи при цих способах не 

закладаються в бурти, а готують гноє-ґрунтові компости на 

спеціальних майданчиках. З цією метою гній (до 600 т/га) 

змішують з мінеральними добривами і заорюють в грунт на 

глибину 15 см на площі в 0,5 га. Після цього грунт культивують 

через кожні 10 – 15 днів, поливаючи компостну площадку 

гноївкою. Повторну оранку площадки проводять через місяць. 

Запропоновані прийоми забезпечують посилену аерація 

компосту, що сприяє бурхливому розвитку мікрофлори і 

швидкому розкладу органічних речовин до їх повної 

мінералізації. Верхній шар грунту компостної площадки через 

два місяці згортають у бурти і використовують за призначенням 

[110, 113]. 

Розроблено також спосіб переробки гною шляхом 

постійного компостування. За даного способу використовують 

суміш, яка складається із 6/7 гною і 1/7 грунту. Процес 

буртування проходить постійно, а бурт поступово нарощують на 

15-25 см через кожні 2-3 тижні. Процес розкладу органічних 

речовин гною протікає переважно у верхніх шарах бурта [60]. 

За таких умов процеси мінералізації органічної речовини 

гною значно переважають реакції утворення вторинних 

органічних сполук, які формують гумусний комплекс. По мірі 

визрівання компосту проходить його збагачення не тільки 

органічними сполуками, але і зольними елементами, в тому числі 

і гуміновими речовинами [64, 341, 346]. 
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Дослідження хімічного складу компостів показало, що вміст 

золи в торфо-гноєвому компості уже через 6 місяців після його 

закладання підвищився з 12,1 до 30,1%, через рік – до 44,5, а 

через 2 роки – до 63,2%. Рівень загального азоту в компостах за 

цих умов навпаки знизився з 45,5 до 15,5%, тоді як вміст рухомих 

форм азоту зменшився з 2,1 до 0,7%, а концентрація гумінових 

кислот практично не змінилась [60, 345]. 

На швидкість розкладу мікроорганізмами органічних 

речовин компосту впливає зміна температурного режиму, 

вологості і кислотності біомаси, ступеня подрібнення 

компонентів. За аеробних умов у компості переважають 

екзотермічні реакції, коли віддача тепла в навколишнє 

середовище ускладнена, у компостних буртах розвивається 

висока температура. Згодом вона знижується по мірі 

використання мікрофлорою органічних сполук, що легко 

розкладаються [199, 240]. 

Температурний режим компостів залежить від хімічного 

складу суміші, природи сполук, способу закладки біомаси, 

ступеня аерації і умов теплообміну, температури навколишнього 

середовища [330].  

Дослідження показали, що температура біомаси в 

компостному бурті уже протягом перших чотирьох днів 

підвищується з 19 до 72 °С, залишаючись на цьому рівні до 6-7 

дня, а потім поступово знижується до 50 °С на 16 день [319].  

На температурний режим компосту впливає вологість, яка 

повинна становити 65 – 75%. У компостах, що готуються різними 

способами, вологість суміші коливається в межах від 40 до 85%. 

За високого вмісту вологи в біомасі погіршуються процеси 

аерації і знижується швидкість розкладання органічної речовини 

гною. 

З підвищенням пористості температура суміші 

підвищується, оскільки аеробні процеси можуть протікати в 

біомасі за вищої вологості, ніж у буртах, в яких біомаса щільна. У 
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компостах з торфу, гною, соломи, зеленої маси інтенсивний 

розвиток мікрофлори відбувається за вмісту вологи 48,1 – 64,8%. 

На дозрівання компостів значною мірою впливає величина 

рН суміші. Як правило, оптимальними є нейтральне значення 

цього показника. Зміна величини рН компостного середовища є 

наслідком перебігу біохімічних процесів у біомасі під дією 

ферментів мікроорганізмів [327].  

У компості в процесі дозрівання значно зростає вміст аміаку 

та інших продуктів анаеробного окислення органічних речовин – 

метану і сірководню [332]. 

Таким чином, компостування є одним з основних способів 

переробки твердого та рідкого гною тварин. При компостуванні 

відбувається не тільки перетворення органічних речовин гною, 

але й значно знижується надходження летких біогенних 

елементів у повітря, які утворюються під час перебігу 

біохімічних процесів. Висока температура, яка є результатом 

аеробних процесів при компостуванні, забезпечує знезараження 

гною, що важливо з точки зору санітарно-гігієнічної оцінки 

одержаних органічних добрив. Однак перебіг процесів окислення 

органічних речовин компостної суміші за високих температур і 

дії біологічного фактора досліджено не повною мірою, що не дає 

можливості управляти температурним режимом, а значить і 

санітарним станом біомаси після її дозрівання.  

З метою оптимізації перебігу біотермічних процесів, за яких 

гній перетворюється на компост і відбувається знезараження 

біомаси, забезпечують регуляцію аерації бурта [293]. 

Важливим у цьому плані є застосування різного покриття 

для уникнення ущільнення бурта. 

Дотримання цих вимог забезпечує перебіг окисних процесів 

у бурті на стабільному рівні, що забезпечує термофільний режим 

і надійне знезараження гною. 

Надмірна аерація маси та її гомогенізація знижують 

швидкість біотермічних процесів. Зміна пористості біомаси 
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також впливає на перебіг процесу. Руйнування структури бурта 

може відбуватися шляхом його осідання при рихленні біомаси. 

При цьому сповільнюються біотермічні процеси, а утвореного 

тепла недостатньо для забезпечення надійного знезараження 

гною. Це призводить до подовження процесу дозрівання гною, а 

іноді і до його переривання [257, 272]. 

Процес дозрівання бурта потребує рихлення 7 – 12 разів 

протягом 6 – 7 місяців, у тому числі протягом першого місяця – 

один раз на тиждень, далі – один раз на 2 тижні і нарешті один 

раз на 4 тижні.  

Одним з заходів забезпечення аерації буртів при 

компостуванні свинячого гною після гідрозмиву, пташиного 

посліду, або мулу після біологічної очистки, є використання 

стабілізуючих компонентів, які володіють щільною структурою і 

високою вологістю [203, 286]. 

Утворені структури сприяють розмежуванню компонентів 

компостованої маси, сприяють вільному руху повітря і газів 

всередині бурта. За недостатньої кількості в біомасі 

стабілізуючих компонентів відповідні структури не створюються, 

а біотермічні процеси перебігають на низькому рівні, що не 

забезпечує біотермічного знезараження гною [266, 345]. 

Стабілізуючі компоненти здатні засвоюватись у процесі 

дозрівання компосту або можуть не приймати участі в 

біотермічних реакціях. Повністю в компості засвоюється солома, 

а такі стабілізуючі компоненти як кора дерев, деревна стружка, 

тирса використовуються лише частково. Не засвоюються в 

компості глиняні кульки, подрібнені автомобільні шини, легкий 

гравій, цегляна крихта та інші [13, 366].  

При приготуванні компосту ці стабілізатори 

використовують декілька разів виділяючи їх з біомаси 

механічним шляхом. Подрібнена кора дерев і деревна стружка 

завдяки твердій та пористій структурі і значного вмісту лігніну та 

целюлози, які в компості розкладаються повільно, що дозволяє 
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використовувати їх для рециркуляційного способу. Однак краще 

використовувати для рециркуляції в якості стабілізатора готовий 

компост, тому що стружку важко просівати, а дрібні частинки 

проходять через вічка сита [18, 26, 78]. 

Однак за вологопоглинаючою здатністю одним з найкращих 

стабілізаторів є подрібнена кора дерев.  

Оптимальне співвідношення між стабілізуючим матеріалом 

і рідким гноєм повинно бути 2:1. Якщо в якості стабілізуючої 

добавки використовувати сухий торф, то це співвідношення 

зростає до 3:1 [30]. 

Від застосування стабілізуючого компонента при 

приготуванні компостів із рідких відходів залежить якість 

органічних добрив та їх санітарна безпека. Останнє пов’язують із 

здатністю стабілізуючих компонентів при приготуванні 

компостів впливати на перебіг аеробних процесів у біомасі, 

забезпечувати збереження її об’єму. Відомо, що не всі 

стабілізатори можуть забезпечувати збереження об’єму 

компосту, який в ряді випадків зменшується на половину і навіть 

до 1/3 від первинного об’єму компостної суміші. 

Для одержання органічних добрив безпечних у санітарному 

відношенні компост готують в буртах з обов’язковим додаванням 

стабілізуючого компонента, що робить процес керованим. За 

таких умов приготування компосту в буртах з природною 

вентиляцією триває близько 4 – 6 місяців. Для прискорення 

процесу компостування рекомендовано біомасу перевертати 2 – 3 

рази. Кількість перевертань бурта може бути збільшеною 

залежно від умов компостування та виду стабілізатора [97]. 

При використанні компосту для рециркуляції стабілізатора з 

метою полегшення його просівання вміст вологи в ньому не 

повинен перевищувати 50%. Високу ефективність процесу 

рециркуляції в цьому випадку досягають шляхом вентиляції 

біомаси, що збільшує штучне провітрювання буртів [9, 204]. 
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Таким чином, використання стабілізуючих добавок при 

компостуванні рідкого гною, посліду та мулу після біологічної 

очистки за штучної вентиляції компостних буртів суттєво 

впливає на швидкість дозрівання компосту. Однак щодо сумісної 

дії факторів на процеси біотермічного знезараження біомаси, 

управління цими процесами, то вони вивчені недостатньо і 

потребують додаткових досліджень, особливо в плані штучної 

аерації біомаси. 

Важливу роль у забезпеченні санітарного благополуччя і 

гігієнічних вимог до компостної маси має попередня обробка 

гною, яка передбачає видалення різних включень і домішок, 

непридатних для приготування компосту. Видаляють металеві 

домішки з гною за допомогою різноманітних магнітних 

пристроїв, а інші компоненти – за допомогою віброгрохоту або 

сит з розміром отворів 40 – 50 мм [28, 354]. 

Для створення умов перебігу біотермічного процесу 

важливого значення надають формуванню суміші з гною та 

стабілізатора беручи до уваги кліматичні умови, техніку 

вентиляції, а також розміри бурта. Сформований бурт повинен 

мати форму округленого конуса з нахилом бічних поверхонь 70 – 

80°. Висота бурта, як правило становить 1,2 – 2,5 м, а ширина – 3 

– 7 м. Довжина бурта не обмежується, а висоту обмежують для 

підтримання оптимального перебігу аеробних процесів. 

На швидкість біотермічних реакцій у біомасі, крім вмісту 

кисню, впливає і величина зерен відходів, які підлягають 

компостуванню. Процес компостування проходить досить 

активно, коли кисень повітря легко вступає у контакт з 

органічною речовиною біомаси [217]. 

Встановлено, що середній розмір часток суміші для 

компостування повинен становити 15 – 20 мм, а найбільші зерна 

не повинні бути більшими за 30 – 50 мм. Досягти високої 

ефективності процесу можливо шляхом оптимізації структури 

суміші змішуючи частинки великої і дрібної фракцій [223]. 
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Встановлено, що механічна вентиляція буртів є вигіднішою 

ніж традиційне провітрювання перегортанням біомаси. 

Підтримання оптимальної вологості компостної суміші 

шляхом вентилювання та перегортання біомаси є ефективним 

заходом при дозріванні компосту. 

Вентилювання та перегортання компосту оптимізує його 

вологість, яка швидко досягає рівня 65 – 75%, що сприяє високій 

температурі суміші і забезпечує одержання безпечного продукту. 

Збільшуючи подачу повітря, можна впливати не лише на 

газообмін і температуру суміші та її вологість, але і в деякій мірі 

на величину рН компосту. На ці показники впливають склад 

компосту, співвідношення його компонентів, вид сировини, вміст 

у ній поживних речовин. Додавання до компосту різних 

рослинних компонентів, та вологопоглинаючих матеріалів 

впливає на ці показники [268]. 

Для прискореного визрівання компостів часто 

використовують біореактори, бродильні камери, а також 

біостабілізатори. 

Доведено, що найоптимальнішими є типові рішення 

безперервного приготування компостів у біореакторах. Крім 

біореакторів безперервної дії, використовуються і біореактори 

періодичної дії, які передбачають порційне приготування 

компостів [31, 233].  

Встановлено, що в біореакторах силосного типу компостна 

маса краще розігрівається, швидко знезаражується, а утворений 

компост відповідає гігієнічним вимогам і може бути 

використаний як органічне добриво після його зберігання 

протягом 3-6 місяців [249]. Подібні за характером бродильні 

процеси протікають в біомасі, яку компостують в реакторах 

баштового типу.  

Особливістю переробки гною в реакторах такого типу є 

наявність двох етапів: першого тривалістю 3 – 10 діб та другого – 

до 3 – 6 місяців. Протягом другого етапу компост дозріває 
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безпосередньо на місці його використання. В середньому час 

перебування компостної маси в реакторі барабанного типу 

складає 3 – 6 діб, в реакторі силосного типу – 12 – 15 діб і в 

баштовому реакторі – 5 – 10 діб. У всіх вищенаведених реакторах 

аеробні процеси в біомасі перебігають за високої температури, а 

утворені шкідливі гази видаляються шляхом нагнітання повітря 

[309, 355]. 

Застосування цих способів компостування передбачає 

використання різних технічних засобів і дає можливість 

регулювати вологість біомаси, її температуру, швидкість потоку 

та кількість повітря, яке подається в біореактор. Оптимальної 

температури біомаси в реакторі Досягають шляхом регуляції 

подачі повітря, що впливає на інтенсивність бродильних 

процесів. Зміна швидкості перемішування біомаси в реакторі, її 

вологості, а також рН дає можливість підтримувати активність 

бродильних процесів протягом 3-10 діб перебування компосту на 

високому рівні, а потім при його дозріванні впродовж декількох 

місяців. Створення таких умов дає можливість одержати безпечні 

в санітарному відношенні органічні добрива [45]. 

З цією метою при виробництві гноєкомпостів іноді 

використовують біостабілізатори. Це дає можливість швидко 

підняти температуру суміші до 65-70°С, що забезпечує 

знезараження біомаси, а потім утримувати її певний час на цьому 

рівні на першій третині довжини барабана біореактора. Зниження 

температури біомаси вказує на завершення першої, найбільш 

активної аеробної стадії розкладання органічної речовини 

компосту. Даний спосіб є одним із видів прискореного 

компостування за якого змішування, подрібнення і розкладання 

біомаси здійснюється в одному апараті. Підготовлена біомаса при 

обертанні біостабілізатора зі швидкістю 3-5 разів/хв. 

переміщуючись по барабану впродовж 3-7 днів, перетворюється 

на компост або стабілізований санітарно безпечний продукт. 

Однак повної готовності компост одержують після його 

4
4
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дозрівання протягом 2-3 місяців у штабелях на спеціальних 

майданчиках [30, 221]. 

Для збільшення потужності біостабілізатора і скорочення 

виробничого циклу рослинну сировину перед завантаженням у 

біоферментер подрібнюють на молоткових дробарках до розміру 

часток 3-4 мм [224]. 

Компостування відходів проводять у бродильних камерах. 

За даного способу біомаса бродить за дії ферментів 

мікроорганізмів відходів при підтриманні оптимальної вологості, 

температури і газового складу компосту [238, 369].  

Біотермічні процеси, які інтенсивно проходять у біомасі, 

підвищують температуру суміші до 70°С, що згубно впливає на 

яйця гельмінтів, мух, личинки комах, патогенні мікроорганізми і 

насіння бур’янів [361, 371]. 

Крім біореакторів барабанного типу для приготування 

компостів, використовують тунельні і коритні біореактори. В 

тунельних реакторах попередньо підготовлений компост 

піддається аеробному зброджуванню протягом 7-10 діб після 

чого вивантажується і доводиться до повної готовності в буртах. 

Створені аеробні умови забезпечують розігрівання біомаси до 

температури 60-70 °С. Вентиляція тунельного біореактора 

нагнітанням повітря з одного кінця і видалення шкідливих газів з 

другого сприяє швидкому окисленню органічної речовини, 

зменшенню об'єму біомаси протягом 10 діб у середньому на 40 

%. Цей процес потребує біля 3,5 м
3
 повітря/годину/ м

3
 матеріалу 

[125, 234, 382, 392]. 

В реакторі коритного типу компост готують на спеціальній 

площадці, яку обладнано вентиляційними каналами, через які в 

компостну суміш нагнітають повітря [243]. 

Компости із різних органічних відходів можна приготувати 

також застосовуючи межовий біореактор, в якому біомаса 

поступово протягом 10-17 діб надходить до дна, звідки її 

видаляють за допомогою шнекових транспортерів. При цьому 
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постійно контролюють температуру біомаси в реакторі та вміст 

СО2 в повітрі, яке виходить. Цей захід необхідно здійснювати для 

забезпечення ефективного знезараження суміші. Дозрівання 

компосту після його приготування в біореакторі проводять в 

буртах або в кучах на складі [30, 387]. 

Для приготування та дозрівання компостів використовують і 

біореактори поверхового типу, в яких біомаса перемішується і 

вентилюється, поступово переходячи з поверху на поверх до 

самого низу.  

Відомий спосіб переробки органічних відходів 

тваринництва з використанням баштового реактора [30, 76, 153]. 

Таким чином, прискорити процес компостування органічних 

відходів тваринництва можна за допомогою біореакторів, де 

процес визрівання компосту проходить від 3 до 15 діб, тоді як 

при буртуванні він триває 3 і більше місяців. 

 

Застосування аерації в компостуванні відходів 

підприємств з виробництва продукції тваринництва. Відомо, 

що для успішного проведення процесу біоферментації твердих 

відходів необхідно дотримання встановлених технологічних 

вимог. Однією з яких є забезпечення належного повітрообміну в 

компостній біомасі, тобто її аерація. Цей процес призначений для 

забезпечення киснем аеробних мікроорганізмів, що приймають 

участь в окисленні органічних речовин гною, а також виділенні 

вуглекислого газу і водяної пари. 

Кількісна характеристика аеродинамічних процесів, які 

відбуваються при аерації відходів тваринницьких підприємств, в 

літературі практично відсутня, що не дає змоги розробити 

раціональні методи їх переробки та вдосконалити існуючі і 

розробити нові інженерні засоби забезпечення цього процесу. З 

цією метою і було проведено ряд модельних та аналітичних 

досліджень в яких визначали кількісні характеристики 
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аеродинамічного опору та кінетику втрат вологи при аерації 

біомаси. 
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Рис. 22. Кінетика втрати вологи компостною масою гною. 

 

Встановлено, що під час аерації втрата вологи гноєм 

відбувається за чітко окресленим лінійним характером (рис. 22). 

При цьому значно прискорюється кінетика самого процесу 

перетворення ОР гною. Так, вже через 10 годин аерації замість 74 

годин без аерації компостна маса набуває оптимальної вологості 

(W = 55%). Це є найважливішим для початку процесу 

біотермічного розпаду гною (або суміші), вологість яких часто не 

відповідає оптимальному значенню для процесу компостування. 

Отримані в експерименті результати можуть бути використані в 

промислових масштабах з відомою швидкість руху повітря у 

компостній масі її опір.  

Із одержаних результатів видно, що за різної товщини шару 

компостної маси зберігається залежність швидкості руху повітря 

від опору засипки (табл. 73). Це характерно для ламінарного 

τ, год 

W, % 
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режиму руху повітря, при якому для каналів даних геометричних 

розмірів (діаметр пор та їх довжина) та при незмінних фізичних 

константах потоку (коефіцієнт кінематичної в’язкості і густина) 

втрати тиску пропорційні першому ступеню зміни швидкості 

руху повітря. 

Таблиця 73 

Втрати тиску за різної швидкості потоку повітря в 

біомасі, M±m,  n=4 - 5 

Товщина  

шару біомаси, 

мм 

Швидкість 

потоку повітря, 

м/хв. 

Втрата тиску, 

Па 

Відносний 

приріст втрати 

тиску 

100 

1,04 ± 0,10 

2,54 ± 0,09 

 

3,24 ± 0,10 

 

4,14 ± 0,15 

572,00 ±52,88 

1434,00 ± 

134,20 

1734,84 ± 

161,79 

2270,84 ± 

149,60 

1,00 ± 0,10 

2,51 ±0,23 

 

3,03 ± 0,28 

 

3,97 ± 0,36 

200 

 

1,14 ±0,09 

 

2,52 ± 0,09 

 

3,40 ± 0,11 

 

4,25 ± 018 

1154,00 ± 

107,60 

2846,36 ± 

264,08 

3401,99 ± 

315,13 

4348,28 ± 

410,56 

1,01 ± 0,08 

 

2,47 ± 0,22 

 

2,95 ± 0,29 

 

3,82 ± 0,35 

 

Слід підкреслити, що наведені в табл. 73, швидкості руху 

повітря відносяться до ділянки колони стенду вільної від засипки, 

а не до мікроканалів засипки, в яких швидкості руху повітря 

значно вищі внаслідок зменшення перерізу отворів для потоку 

повітря (умовний „живий‖ переріз). Ймовірно, ця обставина не 

впливає на кількісну характеристику вищевказаної залежності, 
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тому в розрахунках систем аерації бурта можна оперувати не 

фактичною швидкістю руху повітря в буртах, а відношенням 

швидкості повітряного потоку в повітропроводі до площі 

поверхні бурта (чи її одиниці). 

Дані наведені в табл. 73 свідчать, що за однакової швидкості 

повітряного потоку втрати тиску у бурті зростають пропорційно 

до збільшення товщини шару (або довжини каналів) 

компостованої маси. 

Використовуючи результати лабораторних досліджень, було 

здійснено оцінку доцільності подачі в бурт необхідної кількості 

свіжого повітря за допомогою систем вентиляції з природною 

тягою повітря. Відомо, що при компостуванні відходів 

тваринництва на відкритих площадках повітрообмін в бурті 

забезпечується за рахунок гравітаційного тиску, що виникає 

внаслідок різниці густини атмосферного повітря та повітря 

всередині бурта, а також енергії вітру, який діє безпосередньо на 

поверхню бурта, а за наявності спеціальної насадки на оголовку 

витяжної шахти (дефлектора) посилює витяжку повітря із 

засипки і, відповідно, приплив свіжого повітря. В будь-якому разі 

зовнішнє повітря проникає в бурт крізь пори засипки по всій 

поверхні.  

Враховуючи те, що формують у виробничих умовах, 

співвідношення площі поверхні до об’єму становить 1,3 ÷ 2,5 

м
2
/м

3 
. Приймаючи середнє із наведених значень за умовну 

одиницю площі поверхні бурту, що припадає на 1 м
3
 об’єму, 

вважаємо fy = 1.9 м
2
. Орієнтуючись на мінімальну питому витрату 

аераційного повітря q = 1,2 м
3
/год. на 1 м

3
 засипки бурта, можна 

розрахувати умовну швидкість руху повітря на вході в засипку: 

00017,036009,1/2,13600/ yy fq , м/с   

Користуючись результатами наших лабораторних 

досліджень та залежністю (42), встановлено, що питомі втрати 

тиску при проходженні повітряного потоку крізь засипку при 
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умовній швидкості повітря νy = 0,00017 м/с складають 0,056 Па на 

1 мм товщини шару засипки. 

В табл. 73 наведено розрахункові втрати тиску повітря для 

різної товщини засипки бурта. 

Гравітаційний тиск, який створює витяжна шахта, можна 

розрахувати за формулою 42: 

Δpгр. = 9,8 h (ρз – ρб ),  Па,        (42) 

де: ρз , ρб  – густина зовнішнього і внутрішнього повітря 

бурта, кг/м
3
; 

              h – висота шахти, м. 

Враховуючи кліматичні умови більшості України, 

зазначимо, що ρз = 1,26 кг/м
3 

за оптимальної температури 6,7 ˚С; 

ρб = 1,07 кг/м
3 

за оптимальної температури 55 ˚С; середньорічна 

швидкість повітря νп = 5,2 м/с; висота шахти становить 5 м, тоді 

гравітаційний тиск становитиме: 

Δpгр. = 9,8 × 5 (1,26 – 1,07) = 9,31 Па 

Динамічний тиск вітрового потоку складає:  

2,7
2

26,12,5

2

2
3

2
p

P n
Д , Па    

Якщо вважати, що енергія вітру без втрат реалізується на 

дефлекторі та при безпосередньому продуванні бурта, то 

сумарний розрахунковий тиск аерації буде становити: 

∑pp = Δpгр. + 2pд = 9,31 + 2×17,3 = 43,4     Па  

Коливання значення ∑pp можна оцінити у бік збільшення в 

холодний період на 60–80 % і у бік зменшення в теплий період на 

40–50 %. Слід мати на увазі, що вітрова обстановка в різних  

областях України характеризується наявністю штилів в межах 10 

– 30 % річного часу. Співставлення очікуваних значень ∑pp  із 

показниками, наведеними в табл. 3.67, свідчить, що повноцінна 

природна аерація можлива лише в окремі періоди року при 

лінійних розмірах засипки не більше 1 м, а в інших випадках буде 

мати місце дефіцит повітря. 
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Таблиця 74 

Розрахункові втрати тиску повітряного потоку за різної 

товщини буртів 

Товщина шару, мм Втрата тиску, Па 

1000 56 

1500 84 

2000 112 

2500 196 

 

Переваги систем механічної аерації буртів добре відомі, 

проте з наших досліджень стає очевидним, що застосування в них 

надто потужних і енергоємних гідравлічних машин високого 

тиску (компресори, вакуум-насоси тощо), які потребують 

постійного контролю витрати повітря, нічим не виправдано. 

Необхідний для аерації тиск 150 – 300 Па при рівномірній за 

часом витраті повітря, мінімальних енергозатратах і без 

постійного нагляду можуть забезпечити вентилятори низького 

тиску. Необхідні лише раціональні конструктивні схеми їх 

застосування. Зокрема наявність у відпрацьованому повітрі пилу, 

волокнистих і агресивних речовин передбачає необхідність 

установки вентиляторів загального призначення на нагнітання, а 

не витяжку. 

Отримані результати досліджень було покладено в основу 

розробки конструктивних рішень пристроїв та обладнання для 

компостування органічних відходів та матеріалів, які дозволяють 

прискорити процес біоферментації та підвищити його економічну 

ефективність. Крім того, за цих умов підвищується рівень 

екологічної безпеки технологічного процесу за рахунок зниження 

кількості викидів шкідливих компонентів у довкілля, зокрема 

аміаку на 18 – 24%, пилу і хвороботворних мікроорганізмів на 16 

– 20%. 
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Отже, проходження повітряного потоку крізь буртову 

засипку характеризується всіма ознаками ламінарного режиму. В 

інженерних розрахунках втрат тиску повітряного потоку замість 

фактичної швидкості руху повітря в мікроканалах компостної 

маси доцільно користуватися його швидкістю руху у 

повітропроводі на вході у засипку. 

Аерація промислових буртів за допомогою інженерних 

засобів, що використовують природні фактори (гравітаційний 

тиск та вітрову енергію), неефективна, оскільки створена ними 

тяга істотно менша необхідної для подачі оптимальної кількості 

повітря. 

 

Вплив технологічних параметрів на процеси вилучення 

гумінових речовин із продуктів переробки відходів. 

Оптимальним способом вирішення проблеми забруднення 

довкілля є створення безвідходних технологічних виробництв. 

Такий шлях вирішення екологічних проблем можливий лише на 

основі глибокого аналізу фізико–хімічних властивостей відходів, 

що утворюються на підприємствах з виробництва продукції 

тваринництва. Останнє необхідно для створення сучасної 

стратегії утилізації виробничих відходів. 

Так, застосування інтенсивних біотехнологічних методів 

при ферментації відходів тваринництва дозволяє отримати 

гуміфіковану сировину, переробка якої з допомогою лужних 

регенераційних розчинів, відходів систем водопідготовки 

теплоенергетичної галузі дає можливість виробляти гумінові 

препарати. Тому одним із завдань роботи було вивчити 

технологічні параметри процесу екстракції гумінових речовин та 

оптимізувати технологію їх виробництва. 

Використання з цією метою 4% розчину NaOH для 

регенераційних ОН-фільтрів дало можливість зв’язати в 

продуктах переробки всі аніони, в тому числі і органічні сполуки, 

переважна більшість яких представлена гуміновими і 
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фульвокислотами. Дослідження даних розчинів показало, що 

вони являють собою суміші легкорозчинних у воді речовин із 

слабким специфічним запахом, жовтувато–коричневого кольору. 

Величина рН такого розчину становить 12, а вміст гумінових 

речовин доходить до 1 г/л. Суха речовина розчину складає 14 – 

27% при зольності 72 – 86% та характеризується наявністю 

незначної кількості вільного лугу. 

Екстракція гумінових речовин із гуміновмісної сировини – 

складний процес, швидкість якого може лімітуватись кінетикою 

хімічної взаємодії гумінових речовин з лугом, швидкістю дифузії 

їх натрієвих солей в розчин, а також поверхнею взаємодії 

компонентів розчину. Гумінові речовини мають значну 

молекулярну масу, а отже і відповідний коефіцієнт молекулярної 

дифузії. Тому вважають, що лімітуючою стадією процесу 

екстракції гумінових речовин із біомаси є зовнішня і 

внутрішньопорова дифузія. Усунути першу із них можливо 

шляхом введення процесу в область високої турбулентності, що 

досягається перемішуванням суміші. Внутрішньопорову дифузію 

усунути можна шляхом підвищення дисперсності середовища. 

Як видно з рис. 23 процес екстракції гумінових речовин 

завершується в основному через 30 хвилин незалежно від розміру 

часток сировини, який впливає тільки на його ефективність. Так, 

при збільшенні розміру часток в суміші від 100 до 500 мкм його 

ефективність зменшується на 30%. 

Вивчення впливу температури на ефективність екстракції 

гумінових речовин показало, що найвища інтенсивність процесу 

спостерігається за 40
0
С (рис. 24). 

Встановлено, що ефективність освітлення розчину 

гумінових речовин залежить від часу гравітаційного 

відстоювання та розміру її часток (рис. 25). Найоптимальніший 

результат щодо екстракції гумінових речовин отримано при 

50<d<100 та тривалості процесу 4 – 6 годин. 
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Оскільки при екстракції із твердої фази розчинних речовин 

настає рівновага між їх кількістю, які перейшли в розчин і 

залишилися у твердому стані, повнота їх вилучення визначається 

числом ступенів екстракції. Як видно із рис. 26 екстракція 

гумінової сировини практично завершується після другої ступені 

за умов настання рівноваги в розчині після першої ступені 

екстракції, відділення осаду і його обробки свіжим розчином. 

Отриманні результати лягли в основу розробки 

технологічної схеми виробництва гумінових препаратів, 

впровадження якої дозволяє отримати декілька видів кінцевої 

продукції. Осад біогумусу використовується для виробництва 

структуроутворювача ґрунтів та компонента органо-мінеральних 

добрив, екстракти, насичені гуміновими препаратами, можуть 

використовуватись в якості джерел біологічно активних речовин 

в нативному вигляді або після обробки клеїв-плівкоутворювачів.  
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Рис. 23. Залежність інтенсивності екстракції гумінових 

речовин від розміру часток вихідної сировини та тривалості 

процесу. 
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Рис. 24. Ефективність процесу екстракції гумінових речовин 

за впливу температури. 
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Рис. 25. Ефективність освітлення розчину гумінових 

речовин від терміну відстоювання та розміру часток. 
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Рис. 26. Глибина вилучення гумінових речовин залежно від 

кількості ступенів екстракції. 

 

Таким чином, екстракція гумінових речовин визначається 

цілим рядом факторів, а одержані продукти можуть бути 

використані як в тваринництві, так і в рослинництві, що робить 

дану технологію безвідходною. Використання при екстракції 

гумінових препаратів відпрацьованих регенераційних розчинів 

ОН-фільтрів знижує техногенний тиск тваринницьких об’єктів на 

довкілля. 

 

Вплив біодобавок на перетворення органічної речовини 

твердого гною при компостуванні. Процеси перетворення 

органічної речовини твердих відходів, зокрема гною великої 

рогатої худоби, рідкого гною свиней, а також посліду курок-

несучок тісно пов’язані із значною кількістю факторів. Як 

встановлено проведеними експериментами, вони залежать від 

додавання до компостної суміші біодобавок зокрема оксизину і 

біоалгену-Г-40. 

Дослідженнями встановлено, що обробка твердого гною 

великої рогатої худоби вологістю 76% оксизином в дозі 0,05 г/кг 
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ОР значно прискорює швидкість ферментаційних процесів у 

біомасі при дозріванні компосту. 

Так, термін дозрівання компосту, виготовленого з гною 

великої рогатої худоби з добавкою біодобавки оксизин 

скорочується до 30 діб, про що свідчать результати досліджень 

хімічного складу компостної суміші (табл. 75). 

Таблиця 75 

Хімічний склад компостної біомаси з гною великої 

рогатої худоби при застосуванні оксизину, %, M±m,  n=3 

Показник 

Період досліджень 

вихідна 

сировина 
через 15 діб через 60 діб 

Вологість 77,6±1,90 70,5±2,40 60,9±3,90* 

Суха речовина 24,4±2,25 29,5±2,66 39,1±3,86* 

Сира зола 25,3±1,09 30,9±0,20 30,3±3,68 

Сира клітковина 39,9±2,53 38,8±1,82 37,2±3,54 

Загальний азот 1,87±0,42 1,61±0,19 1,54±0,14 

*  - р≤0,05 порівняно з вихідною сировиною 

 

Встановлено, що через 15 діб перебігу процесу 

біоферментації ОР компосту вміст сухої речовини, сирої 

клітковини та сирої золи, а також рівень загального азоту в 

біомасі не змінювався порівняно з аналогічними показниками 

вихідної сировини. Однак вже через 60 діб процесу 

біоферментації вологість компостної біомаси знизилась на 21,5%, 

вміст сухої речовини зріс на 37,6%, а сирої золи, клітковини та 

загального азоту не змінювався порівняно з вихідною сировиною. 

Доведено, що введення оксизину в дозі 0,05 г/кг ОР біомаси 

посліду курок-несучок при її компостування знижувало вологість 

на 6,83%, підвищувало вміст АСР на 6,9%, сирої золи – на 16,2%, 
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магнію – на 58,3%, фосфору – у 2,1 раза порівняно з вихідною 

сировиною (табл. 76). 

Отже, одержані дані свідчать про значне прискорення 

процесів біоферментації органічної речовини твердого гною в 

процесі дозрівання компостної біомаси, яку оброблено 

оксизином. 

Таблиця 76 

Хімічний склад компостної біомаси з посліду курок-

несучок при застосуванні оксизину, %, M±m,  n=4 

Показник 
Біомаса 

вихідна  після компостування 

Вологість 73,76±0,42 66,83±0,22* 

Суха речовина 26,24±0,41 33,17±0,22* 

Органічна речовина 63,00±0,76 46,98±0,62* 

Сира зола 36,83±0,71 53,03±0,81* 

Сира клітковина 30,40±0,51 24,80±0,22* 

Сирий протеїн 27,00±0,14 15,09±0,21* 

Сирий Жир 2,10±0,50 0,87±0,11* 

Азот загальний, г/кг 4,33±0,31 2,42±0,12* 

Азот аміачний, г/кг 1,82±0,15 0,44±0,19* 

Кальцій, г/кг 5,80±0,17 6,90±0,19 

Магній, г/кг 1,20±0,18 1,90±0,21* 

Фосфор, г/кг 1,20±0,01 2,50±0,17* 

*  - р≤0,05 порівняно з вихідною сировиною 

 

При проведенні виробничих випробувань встановлено, що 

застосування оксизину в дозі 0,05 г/кг ОР твердого гною великої 

рогатої худоби на молочно-товарній фермі ВП НУБіП України 

«Агрономічна дослідна станція» Київської області, на молочно-
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товарних фермах НДГ «Артеміда» Інституту картоплярства 

НААН України Вінницької області, а також СТОВ ім. Енгельса 

Луганської області, дозволило скоротити в 2 – 2,4 раза термін 

визрівання компосту, зменшити втрати азоту біомасою в 1,5 раза, 

а ОР – в 1,3 раза. 

Одержані дані підтверджують висновок про високу 

ефективність застосування біодобавок при компостуванні 

твердих відходів підприємств з виробництва молока. Це дозволяє 

значно прискорити процес компостування, а отже процес 

переробки відходів тваринницьких підприємств. 

Відносно санітарно-гігієнічних вимог до одержаних 

продуктів компостування, то вони безпечні з точки зору 

ветеринарно-санітарних вимог, а скорочення терміну дозрівання 

компосту знижує кількість шкідливих газів (переважно аміаку і 

сірководню), пилу і мікроорганізмів, що потрапляють у 

навколишнє середовище. 

Підтвердженням даного висновку є результати досліджень 

застосування біодобавки біоалген-Г-40 при компостуванні 

рідкого гною підприємств з виробництва свинини. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що обробка 

рідкого гною підприємств з виробництва свинини вологістю 94% 

біодобавкою біоалген-Г-40 в дозі 0,4 г/л біомаси значно знижує 

термін його дозрівання та сприяє кращому збереженню 

амонійного азоту (табл. 77). 

Показано, що вміст ОР в компостній біомасі протягом 6-ти 

місяців зберігання як з обробкою рідкого гною біодобавкою, так і 

без обробки змінювався однаковою мірою, але вірогідної різниці 

між дослідними зразками різних груп не встановлено. 

Виявлено, що вміст амонійного азоту в процесі дозрівання 

компосту з рідкого гною підприємства з виробництва свинини у 

період до 1,5 місяця в при обробці біодобавкою біоалген-Г-40, 

порівняно з аналогічними даними компосту без обробки, не 

змінювався як за абсолютними значеннями, так і в динаміці 
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процесу. Однак через 3 місяці компостування вміст амонійного 

азоту в біомасі рідкого гною, який обробляли біодобавкою 

біоалген-Г-40, залишався на тому ж рівні, що і на початку 

процесу, а в компості без обробки знизився на 29,2%. 

Таблиця 77 

Вміст органічної речовини та амонійного азоту в біомасі 

рідкого гною свиноферми при застосуванні біоалген-Г-40, %, 

M±m,  n=3 

Тривалість 

компостування, 

міс. 

Показники 

Азот амонійний ОР 

без 

обробки 
з обробкою 

без 

обробки 

з 

обробкою 

Вихідний гній 0,024±0,001 0,024±0,002 71,6±2,49 71,6±2,49 

1,5 0,025±0,003 0,027±0,020 69,1±3,17 67,3±3,50 

3,0 0,017±0,001 0,028±0,003* 67,3±4,58 66,4±7,03 

4,5 0,015±0,002 0,030±0,003* 66,4±5,11 63,3±4,88 

6,0 0,014±0,003 0,030±0,002* 63,2±3,41 61,2±5,18 

*  - р≤0,05 порівняно з показниками без обробки біомаси 

 

Значною ця різниця була і між вмістом амонійного азоту в 

біомасі рідкого гною і без даної біодобавки через 3 місяці 

компостування. Встановлено, що вміст амонійного азоту в 

біомасі рідкого гною без обробки біоалгеном-Г-40 через 3 місяці 

був нижчим на 39,4%, через 4,5 місяця – на 50%, і через 6 місяців 

– на 53,3%. 

Одержані дані свідчать про краще збереження азоту в 

процесі дозрівання компостної біомаси з рідкого гною 

підприємства з виробництва свинини при додаванні біодобавки 

біоалген –Г-40. 
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З іншого боку результати досліджень вказують на значне 

зменшення викидів амонійного азоту в атмосферу із шкідливими 

газами в процесі дозрівання компосту, що зменшує екологічний 

тиск свинарських підприємств на довкілля. 

Отже, одним із важливих заходів підвищення ефективності 

переробки твердого гною великої рогатої худоби, рідкого гною 

свиней та посліду курей є застосування в процесі компостування 

біодобавок оксизин та біоалген-Г-40. 

Дослідженнями, проведеними на діючому підприємстві з 

виробництва молока та яловичини (СТОВ ім. Енгельса 

Луганської області) потужністю 5840 голів здійснено виробничу 

перевірку застосування біологічно активних добавок та 

розроблених пристроїв для аерації при твердо фазній 

біоферментації гною. Компостну масу дослідного бурта, об’єм 

якого становив 206 м
3
 при вологості біомаси 73,5% та зольності 

16%, вмісту азоту 8,48 кг/м
3
, фосфору – 4,47 кг/м

3
, калію – 13,25 

кг/м
3
, органічної речовини – 222,6 кг/м

3
, піддавали аерації 

протягом 2 годин по всій довжині бурта на глибині 1,5 м через 

кожні 4 доби. 

Встановлено, що за даних умов авто термічні процеси в 

біомасі дослідного бурта активно протікає на 5-7 добу, тоді як у 

контрольному – на 18-27 добу. За даних умов температура 

біомаси в дослідному бурті стабілізувалась на 30 добу і становила 

26-32 °С, в контрольному тільки на 72 добу. 

Дослідження фізико-хімічного складу одержаного продукту 

показало, що термін біоферментації біомаси у дослідному бурті 

скоротився у 2,4 раза, при зниженні втрат азоту – у 1,53 раза, а 

ОР – в 1,3 раза. 

Виробнича перевірка ефективності розроблених 

біотехнологічних заходів і конструктивних рішень з оптимізації і 

інтенсифікації процесів твердо фазної біоферментації відходів 

свиноферми (530 голів) та ферми з виробництва молока (300 

голів корів) в умовах ДГ «Артеміда» Інституту картоплярства 
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НААН України Вінницької області показала, що застосування 

таких заходів як аерація бурта, що посилює швидкість руху 

повітря в каналах, а також глибоке зволоження біомаси розчином 

оксизину в дозі 10 мг активної речовини на 1 т відходів 

дозволило значно скоротити (у 5 разів) термін підвищення 

температури компостної маси. Це дало можливість прискорити 

процес дозрівання компосту у 2-3 рази при зменшенні втрат ОР 

на 25 %. Крім того, підвищилась екологічна чистота процесу за 

рахунок зниження викидів шкідливих газів у довкілля, зокрема, 

аміаку на 18-24%, пилу та хвороботворних мікроорганізмів – на 

16-20%. 

Економічна ефективність від впровадження розроблених 

біотехнологічних рішень виражається зниженням у 1,5 раза площ 

споруд за переробки відходів та об’ємів капіталовкладень на їх 

будівництво, що на 21,6-32,5 грн. знижує затрати на переробку 1 

т відходів, підвищує ефективність процесу на 40-48%.  
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РОЗДІЛ 9 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ 

ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ ТВАРИННИЦТВА 

 

Інтенсивні технології виробництва продукції тваринництва 

як правило супроводжуються утворенням значної кількості 

рідкого гною або гнойових стоків, які не завжди вдається 

своєчасно переробити на органічні добрива та використати їх для 

підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Це 

перш за все пов’язано з низькою ефективністю способів їх 

переробки, природно-кліматичними умовами, а також 

особливостями їх складу. 

Дослідження з вивчення хімічного складу, фізичних 

властивостей та санітарно-гігієнічних показників екскрементів 

(калових мас) високопродуктивних лактуючих корів показали, 

що однотипна годівля тварин високоенергетичною кормовою 

сумішшю значною мірою змінює вміст основних компонентів 

калових мас, насамперед ОР, СП, СЖ, кальцію та фосфору. Тобто 

однотипна цілорічна годівлі корів стандартними кормовими 

сумішами із значним вмістом концентрованих кормів, швидкою 

евакуацією калових мас із кишечнику можуть бути основними 

чинниками зміни їх складу та властивостей (див. табл. 8). 

Основним же фактором, який впливає на ці показники є 

перетравність поживних речовин корму у передшлунках та 

кишечнику, згодовування тваринам різних добавок та 

лікувальних і профілактичних засобів. Значна частина 

неперетравлених решток корму, кормових добавок і 

ветеринарних препаратів спочатку формує калові маси, а потім 

потрапляє у гнойові стоки. 

Велика кількість у калових масах високопродуктивних корів 

різних за розміром решток корму, особливо з діаметром часток 

0,25 мм і менше, насамперед пов’язана з високим вмістом 

концентрованих кормів у кормовій суміші (до 57% за 
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поживністю). Аналогічна закономірність щодо 

гранулометричного складу калових мас виявлена у лактуючих 

корів і за силосно-концентратного типу годівлі (див. табл. 9). 

Застосування для видалення екскрементів із секції 

приміщення для утримання корів системи flesh-flu значно 

підвищує вологість, що сприяє утворенню значної кількості 

рідкого гною. Не дивлячись на це, щільність та в’язкість 

залишались в межах величин характерних для даного способу 

гноєвидалення. В калових масах високопродуктивних корів 

виявлено певну кількість лікарських препаратів, що є наслідком 

їх широкого використання в практиці за інтенсивних технологій 

виробництва продукції тваринництва. Ряд продуктів розщеплення 

гормонів у стоках, ймовірно, мають ендогенну природу. 

Володіючи антибактеріальними властивостями, сульфаніламідні 

препарати та антибіотики здатні впливати на процеси 

біоферментації ОР твердих відходів чи гнойових стоків при 

застосуванні біологічних способів їх очистки. На наявність в 

екскрементах тварин залишків ветеринарних засобів вказують і 

дослідження ряду інших авторів, які вивчали ефективність їх 

застосування при утриманні лактуючих корів [129]. 

Значне розбавлення екскрементів корів водою при їх 

видаленні з приміщення виявилось основним чинником 

підвищення вологості екскрементів до 96,1% і сприяло 

утворенню гнойових стоків з низьким вмістом СР. Однак, не 

дивлячись на це, хімічний склад калових мас корів і гнойових 

стоків, а також їх фізичні константи та гранулометричний склад 

були характерними для даного виду тварин. Підвищений вміст 

СП, СЗ і СЖ в гнойових стоках корівника обумовлений високим 

вмістом в кормовій суміші концентрованих кормів (див. табл. 10 

– 11). Високий рівень у гнойових стоках ОР та СЗ корелює з 

рівнем їх в окремих компонентах кормів. 

Особливістю гранулометричного складу рідкого гною 

корівника за системи flesh-flu є високий вміст решток корму з 
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розмірами 0,25 мм і менше. Цей факт можна пояснити їх високим 

вмістом у кормовій суміші, що передбачає застосування 

біологічних методів переробки рідкого гною, на що вказують і 

ряд інших авторів [175, 226, 243]. При цьому слід зазначити, що 

переробка гнойових стоків за інтенсивної технології виробництва 

молока, крім механічних, повинна включати і біологічні способи 

їх обробки, засновані на процесах біоферментації ОР. 

Застосування лише механічних способів обробки стоків, в основу 

яких покладено сили гравітації та явище седиментації не завжди. 

Гнойові стоки підприємств з виробництва молока, утворені з 

екскрементів високопродуктивних лактуючих корів, при 

застосуванні системи flesh-flu характеризуються високим 

бактеріальним забрудненням, не дивлячись на наявність у їх 

складі антимікробних засобів. Виявлені у гнойових стоках 

сульфаніламідні препарати, у тому числі сульфаніламід, 

сульфамеразин, сульфаметазин та інші антибактеріальні засоби, в 

тому числі антибіотики: тетрациклін, оксітетрациклін, 

енрофлоксацин, норфлоксацин, а також ангельмінтики: 

альбендазол та фенбендазол є наслідком їх надходження із 

каловими масами. При цьому слід зазначити, що знайдені у 

стоках ряд продуктів розщеплення гормонів, ймовірно, мають 

ендогенне походження. Не дивлячись на наявність у стоках 

антимікробних засобів, їх ЗМЧ коливалось в межах 9·10
6
 - 13·10

7
 

мікробних клітин/мл, титр ентерококу становив 10
-3

 , а колі-титр 

– 10
-6

 мл. Тобто гнойові стоки підприємств з інтенсивними 

технологіями виробництва молока характеризуються не тільки 

наявністю значної кількості решток корму, але й високим 

бактеріальним обсіменінням. 

Гнойові стоки підприємств, які практикують комбіновані 

(механо-гідравлічні) способи гноєвидалення, а в годівлі тварин – 

однотипові високоенергетичні кормові суміші, являють собою 

складні багатокомпонентні, полідисперсні системи, що 

характеризуються високою вологістю, низьким вмістом 
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органічних і неорганічних сполук. Ці речовини знаходяться у 

різних агрегатних станах, мають дрібні розміри та масу, що 

передбачає застосування нестандартних підходів до переробки 

таких відходів на органічні добрива [32, 78, 91]. 

Гнойові стоки підприємств з виробництва свинини, що 

застосовують різні типи годівлі свиней та практикують 

гідравлічні способи гноєвидалення, також містять значну 

кількість забруднень, мають високе бактеріальне обсіменіння та 

змінений гранулометричний склад. 

Висока вологість гнойових стоків та низький вміст СР за 

підвищеного рівня в ній СП, СК, СЖ, СЗ та БЕР характерні як 

для утримання підсисних маток з поросятами до 36-денного віку, 

так і відлучених поросят та свиней на відгодівлі як за 

концентратного, так і за комбінованого типів годівлі. 

Виключенням є дещо нижчий вміст СП та СЖ у гнойових стоках 

приміщень від свиней на відгодівлі за комбінованого типу 

порівняно з концентратним. Останнє можливо пояснити 

згодовуванням тваринам зелених кормів та дещо нижчим вмістом 

концентрованих, що і явилось основною причиною зміни 

гранулометричного складу, щільності та в’язкості гнойових 

стоків за різних типів годівлі свиней (див табл. 17 – 20). 

Гнойові стоки приміщення для утримання свиней на 

відгодівлі містили більше часток розміром 3,5 – 5,0 мм і менше – 

0,25 мм, а за іншими показниками різниці виявлено не було. 

Оскільки під час лактації свиноматки використовують значно 

більше води, що веде до утворення не тільки молока, але й 

більшої кількості сечі, то гнойові стоки мали значно нижчу 

в’язкість за однакової щільності. За комбінованого типу годівлі 

щільність гнойових стоків свиней різних технологічних груп не 

змінювалась, а їх в’язкість була вищою у тварин старших за 

віком. 

Не дивлячись на це, гранулометричний склад гнойових 

стоків, одержаних при застосуванні механічного способу 
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гноєвидалення за комбінованого типу годівлі свиней не 

змінювався. Однак виявлено відмінності гранулометричного 

складу гнойових стоків підсисних маток і свиней на відгодівлі за 

концентратного та комбінованого типів годівлі (див табл. 19 – 

20). При цьому слід зазначити значне підвищення вмісту решток 

корму у гнойових стоках підсисних маток та свиней на відгодівлі 

з розмірами часток 3,5; 4,0 та 5,0 мм, а також зменшення – з 

діаметром 0,25 мм і менше, що пов’язано із структурою раціону 

годівлі тварин. Ймовірно, за концентратного типу годівлі свиней 

ці зміни гранулометричного складу гнойових стоків також тісно 

пов’язані з бактеріальним обсіменінням екскрементів. 

На це вказують високе значення ЗМЧ, титр ентерокока та 

колі-титр гнойових стоків та наявність у їх складі різних 

фізіологічних груп мікроорганізмів, головними з яких є 

амоніфікатори, уролітичні та маслянокислі бактерії, 

целюлозолітичні ана- та аероби, велика кількість термофільних та 

менша спорових бактерій, актиноміцетів, грибів та дріжджів.  

Знайдена у гнойових стоках свинарських підприємств 

невелика кількість сульфаніламідних препаратів, антибіотиків, 

ангельмінтиків та деяких продуктів метаболізму гормонів вказує 

на тісний зв’язок їх складу, структури та властивостей з типом 

годівлі та структурою кормових сумішей. Цей висновок 

підтверджено результатами досліджень ряду вітчизняних і 

зарубіжних дослідників [115, 244]. 

Особливий інтерес становлять дослідження 

гранулометричного складу та гігієнічних показників гнойових 

стоків свинокомплексів за різних способів гноєвидалення, які 

передбачають застосування води для видалення екскрементів 

(див. табл. 25 – 26).  

Значне розбавлення екскрементів свиней водою за 

гідрозмиву сприяло розбавленню калових мас та сечі на відміну 

від самопливного способу, що викликало зниження вмісту ЗР, 
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загального і амонійного азоту, сирої золи і загального фосфору у 

гнойових стоках. 

Розбавлення стоків водою при гноєвидаленні з 

використанням гідрозмиву знижувало ХСК і БСК5 відповідно у 

1,7 і 3,5 раза порівняно з аналогічними показниками за 

самопливного способу. 

Виявлене зменшення решток корму з діаметром 1,0 і 5,0 та 

збільшенням їх чисельності – з розмірами 0,5 мм у гнойових 

стоках, одержаних гідрозмивом, порівняно з самопливом, також є 

наслідком різних способів гноєвидалення. 

Обробка гнойових стоків свинокомплексів на дугових ситах 

за гідрозмивного способу гноєвидалення, як встановлено 

дослідженнями, не завжди є ефективним способом їх переробки. 

По-перше стічна рідина після обробки стоків на дугових ситах 

містила значну кількість забруднень, загального та амонійного 

азоту і золи, хоч ХСК та БСК5 знизились відповідно в 1,7 і 2,0 

рази. Останнє обумовлено відділенням грубодисперсної фракції 

стоків, тоді як частинки, які становлять колоїдно-дисперсну фазу, 

залишились у стічних водах. Лише поєднання таких прийомів 

при очистці стічних вод, а саме дугових сит з наступним 

відстоюванням водної фракції у відстійниках сприяло 

покращенню гігієнічних показників стічних вод. Це підтверджено 

тим, що стічні води після відстоювання, порівняно з вихідними 

стоками, містили у 1,8 раза менше домішок (ЗВД), в 2,1 раза – 

завислих речовин, в 1,3 раза – загального азоту, а їх ХСК 

знижувалось в 2,7, тоді як БСК5 – тільки у 2 рази. Тобто стічні 

води за комбінованого способу очистки гнойових стоків містили 

значну кількість забруднень і були небезпечними в санітарному 

відношенні. Застосування таких стічних вод у якості органічних 

добрив при вирощуванні сільськогосподарських культур може 

нести загрозу як в епізоотичному, так і епідеміологічному плані. 

Тому найбільш перспективним, як показали подальші 

дослідження, виявились біологічні способи переробки відходів, 
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засновані на використанні мікроорганізмів активного мулу та 

мікроводоростей. За цих способів виникає можливість в процесі 

аеробного окислення ОР забруднень стоків піднімати 

температуру суміші до 52 – 55°С і вище, що дозволяє знизити 

бактеріальне обсіменіння стічних вод. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що підвищити 

ефективність вилучення забруднень з гнойових стоків 

свинокомплексу вдається шляхом застосування трисекційної 

обробки, про що свідчить зростання показників ступеня 

деструкції ОР та неорганічних компонентів і питомого 

споживання кисню. Ці зміни відбулися за рахунок зміни 

гідродинамічного режиму, часу перебування біомаси в секціях 

метантенка, рециркуляції біомаси активного мулу з відстійника в 

третю секцію і, ймовірно, пов’язано з видовим складом 

мікроорганізмів активного мулу. Встановлено, що активний мул 

після трисекційної очистки містив більше целюлозо- та 

уролітичних бактерій, менше амілолітичних та маслянокислих, 

амоніфікаторів і нітрифікаторів першої фази, а анаеробних і 

фосфатмінералізуючих – в тій же кількості, що і за обробки 

відходів в аеротенку-змішувачі (див. табл. 42 – 43). 

Важливо відмітити, що вищі показники елімінації ОР 

(забруднень) з гнойових стоків були встановлені при їх очистці з 

рециркуляцією активного мулу або без неї, що покращувало 

санітарну безпеку рідкої фракції після біоферментації та 

відстоювання. На це вказує підвищення її колі-титру з 10
-7

 до 10
-2

 

та тиру ентерокока з 10
-5

 до 10
-1

мл, хоча загальне мікробне число 

мало дещо вищі значення за вихідні стоки. Останнє, на наш 

погляд, пов’язано із зниженням кількості бактерій групи 

кишкової палички, основного забруднювача стоків, а також 

збільшенням чисельності сапрофітної мікрофлори в процесі 

біоферментації стоків. Одержані дані узгоджуються з 

результатами досліджень інших авторів [99, 100, 245]. 
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Отже, одержані результати свідчать про те, що гнойові 

стоки свинокомплексу за концентратного типу годівлі свиней і 

гідравлічного (гідрозмив) способу гноєвидалення є оптимальним 

субстратом для розвитку сапрофітних мікроорганізмів, що 

передбачає застосування біологічних способів їх очистки.  

Очистка гнойових стоків свинокомплексу з використанням 

мікроорганізмів для вилучення ОР (забруднень) виявилась досить 

ефективним способом їх переробки, особливо за 

багатоступеневості процесу у комплексі з рециркуляцією 

активного мулу. Такий прийом наближає структуру потоків 

рідини в аеротенку до режиму витиснення, збільшує ступінь 

деструкції ОР та елімінацію неорганічних сполук. 

Врахування таких технологічних параметрів як структура 

потоків рідини та режим витіснення біомаси дозволяє 

оптимізувати роботу системи в плані формування сталих 

біоценозів на кожній із ступенів очистки, адаптованих до 

утвореного субстрату.  

Виявлено, що аерація рідкого гною на початку процесу 

очистки сприяє підвищенню температури суміші до 52 – 55 °С і 

вище. Ця величина підтримується певний проміжок часу на 

сталому рівні, забезпечуючи знезараження біомаси, а потім 

знижується із вичерпанням субстрату. Тобто на початковій стадії 

процесу спостерігається термофільна стабілізація гнойових 

стоків за рахунок аерації суміші, що прискорює окислення ОР і, 

як встановлено дослідженнями, здійснює значний вплив на 

перетворення амонійного азоту – основного забруднювача 

гнойових стоків. 

Значне підвищення температури суміші на початку процесу 

біоферментації, ймовірно, пов’язано із активацією реакцій 

окислення ОР мікроорганізмами за аеробних умов. Цей процес 

супроводжується утворенням значної кількості тепла, що і веде за 

різкого підвищення температури біомаси [49, 91]. Саме цим 

можна пояснити зниження в 1,8 – 3,1 раза ХСК в перші 2 – 3 
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доби, краще збереження амонійного азоту в кінцевому продукті, 

не дивлячись на те, що його вологість змінювалась незначною 

мірою (див. рис. 13 – 14). В той же час зміна даного параметра 

процесу біоферментації впливала на температуру біомаси. 

Причому за вологості рідкого гною як 92, так і 96% 

закономірність щодо характеру змін температури протягом 84 

год біоферментації була подібною, але її абсолютні значення 

були на 6 – 8°С вищими у першому випадку ніж у другому. 

Одержані дані узгоджуються з інтенсивністю розпаду ОР під 

дією мікроорганізмів активного мулу та вказують на доцільність 

оптимізації вмісту СР у рідких відходах, які надходять на 

переробку. 

Дослідженнями встановлено, що найбільша кількість тепла 

утворюється за вмісту ОР 50 г/кг біомаси і вище, а її вологість 

повинна становити не менше 95%. Лише за таких параметрів 

вдається значно прискорити процеси окислення ОР рідкого гною, 

підвищити температуру суміші до 50 – 52 °С і вище. Якщо ж 

вміст ОР в гнойових стоках незначний (близько 10 г/кг біомаси), 

то термофільного режиму процесу біоферментації досягти не 

вдається не дивлячись на посилену аерацію суміші. Процес 

біоферментації при таких параметрах як правило проходить за 

мезофільного режиму, який знезаражуючого ефекту не має. 

Процес в основному закінчується за 4 доби, а його подовження є 

неефективним. На це вказують показники деструкції ОР рідкого 

гною підприємства з виробництва молока (див. табл. 37). Однак 

застосування аеробно-термофільної стабілізації біомаси рідкого 

гною, що досягається аерацією суміші, значно покращує 

санітарно-гігієнічні показники одержаних продуктів. В першу 

чергу це пов’язано з негативним впливом високих температур на 

бактерії групи кишкової палички та анаеробів і стимуляцію росту 

термофільних мікроорганізмів. Саме з дією температурного 

фактора можна пояснити зниження в 5,8 раза ЗМЧ паралельно з 

підвищенням чисельності термофільних бактерій в 6,7 раза та 
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збільшенням понад 50,0 мл колі-титру і понад 100 мл титру 

ентерокока стічної води через 96 год біоферментації рідкого гною 

підприємства з виробництва молока. 

Посилення екзотермічного ефекту в процесі ферментації 

рідкого гною і переробленої біомаси є основним фактором 

покращення санітарно-гігієнічних показників відходів, а саме 

ЗМЧ, колі-титру і титру ентерококу одержаних продуктів. Отже, 

такий прийом як аеробно-термофільна стабілізація біомаси при 

біоферментації рідкого гною забезпечує протягом 2 – 3 діб, а 

краще 4 – 5 діб повне знезараження гнойових стоків. 

На важливу роль температурного фактора в знезараженні 

гнойових стоків вказують і дослідження параметрів процесу 

біоферментації рідкої фракції відходів за проточного режиму. 

Оскільки за даних умов температура біомаси залежить від дози 

завантаження біоферментера (ступеня розбавлення) і вологості 

вихідної сировини (див. рис. 20), то контроль за цими 

параметрами в ході перебігу процесу є визначальним фактором у 

забезпеченні санітарно-гігієнічних вимог одержаного продукту. 

Встановлено, що в одержаних продуктах біоферментації рідкого 

гною за аеробно-термофільної стабілізації біомаси значно 

знижується число ентеробактерій, а кількість термофільних 

значно збільшується, причому в першу чергу амоніфікаторів та 

денітрифікаторів. Це сприяє зниженню вмісту в продуктах 

переробки амонійного азоту та значному підвищенню рівня азоту 

нітритів та особливо нітратів, що важливо з точки зору якості 

органічних добрив. 

Це також вказує на високу інтенсивність в гнойовій масі 

процесів нітрифікації, що і забезпечує краще збереження азоту. 

Одержаний продукт – рідкі органічні добрива за вмістом ОР, 

загального азоту та фосфору відповідають встановленим вимогам 

[25, 153, 186, 239]. 

Проведений аналіз одержаних результатів підтвердив 

висновок про те, що біоферментація рідкого гною за аеробних 
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умов відбувається з виділенням значної кількості тепла, яка 

достатня для перебігу процесу спочатку в автотермічному 

(термофільному) режимі, а потім за мезофільних умов. Саме 

такий підхід до процесу біоферментації рідкого гною з вологістю 

92 – 96% дає можливість покращити фізико-хімічні показники 

органічних добрив, безпечних для довкілля в санітарно-

гігієнічному відношенні. 

Гідродинамічний режим поряд з аерацією, як виявлено 

проведеними дослідженнями, є також визначальним фактором в 

процесах очистки рідкого гною тваринницьких підприємств. Про 

це свідчать такі показники ефективності очистки рідких відходів 

як вилучення ОР (забруднень), питоме споживання кисню та 

елімінація неорганічних компонентів, які залежали значною 

мірою від ступневості процесу біоферментації. 

Встановлене дослідженнями підвищення інтенсивності 

вилучення ОР з рідкої фракції гнойових стоків в процесі 

біоферментації за трисекційності процесу навіть без рециркуляції 

активного мулу, пов’язана, ймовірно, з його гідродинамічним 

режимом. При цьому слід відмітити, що найвища ступінь очистки 

рідкої фракції гнойових стоків була досягнута за трисекційності 

процесу у комплексі з рециркуляцією активного мулу в третю 

секцію аеротенка. Такий результат, на наш погляд, є наслідком 

додаткового введення в систему біологічного фактора, що і 

посилило процес розкладу ОР відходів. Одержані результати 

досліджень щодо вилучення ОР в процесі біоферментації рідкої 

фракції гнойових стоків за різних варіантів досліду узгоджуються 

з рівнем питомого споживання кисню біомасою (див. табл. 43). 

На високу ефективність даних способів очистки рідкої фракції 

гнойових стоків вказують і ХСК та БСК5, які за триступеневості 

процесу без та з рециркуляцією активного мулу склали 

відповідно 81,4 і 83,8% та 82,8 і 82,8%. При цьому ХСК було 

вищим на 10,4%, а БСК5 на 10,3% ніж за очистки рідкої фракції в 

аеротенку-змішувачі. 
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Аналізуючи одержані дані, було зроблено висновок, що за 

трисекційного оформлення процесу очистки рідкої фракції 

гнойових стоків свинокомплексу кінцевий вміст забруднень за 

ХСК та БСК5 залежить від структури потоків рідини, тобто 

режиму витиснення, а рециркуляція активного мулу в систему 

позитивно впливає на цей процес. 

Підтвердженням зробленого висновку є результати 

досліджень ступеня деструкції ОР рідкої фракції гнойових стоків, 

який за трисекційності процесу був значно вищим ніж в 

аеротенку-змішувачі. В той же час різна швидкість розбавлення 

біомаси (D = 0,07 і 0,09 год
-1

) практично не впливала на ступінь 

деструкції ОР за даних способів очистки рідкої фракції відходів 

(див. табл. 45). При цьому слід відмітити, що відсутність різниці 

у ступені деструкції амонійного та загального азоту, а також 

фосфоровмісних сполук за різних способів біоферментації рідкої 

фракції гнойових стоків пов’язана з метаболічною активністю 

різних фізіологічних груп мікроорганізмів, що використовують 

дані речовини як джерело азоту. Ступінь розбавлення хоч і 

впливала на ці процеси при біоферментації рідкої фракції стоків, 

але незначною мірою. 

Особливо важливим виявились дослідження таких 

санітарно-гігієнічних показників як колі-титр та титр ентерококу, 

які значно поліпшувались в одержаній стічній воді. Так, колі-титр 

стічної води за всіх трьох варіантів досліду збільшився з 10
-7

 – 10
-

5
 до 10

-4
 – 10

-2
 мл, а титр ентерококу – з 10

-5
 – 10

-2
 до 10

-3
 – 10

-1
 

мл. Вказані зміни основних санітарно-гігієнічних показників, 

одержаної в результаті біоферментації стічної рідини, пов’язані, 

на наш погляд, з антагоністичною дією на кишкову паличку 

мезофільних бактерій, а саме маслянокислих, амілолітичних, 

уролітичних та амоніфікуючих. Причому виявлено, що 

мікробний склад, утворених в процесі біоферментації, стічної 

рідини та активного мулу змінюється за різних способів очистки 

гнойових стоків. Ці зміни пов’язані перш за все з різною 
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швидкістю вилучення ОР та неорганічних компонентів з рідкої 

фракції гнойових стоків, які є субстратом для росту різних груп 

мікроорганізмів. Не виключено, що на цей процес впливає різна 

кількість секцій установки, тобто гідродинамічний режим 

системи. 

Так як в активному мулі, одержаному після аеротенка-

змішувача, на відміну від рідкої фракції гною інтенсивно 

протікають процеси денітрифікації, то в ньому різко зростає 

загальна кількість денітрифікаторів, а анаеробів, амоніфікуючих 

та уролітичних – не змінюється. Кількість мікроорганізмів інших 

груп, таких як маслянокислі і целюлозолітичні навіть знижується, 

що можна пояснити поступовим вичерпанням субстратів для їх 

живлення. 

В активному мулі, відібраному після першої, другої та 

третьої секцій установки виявлено значно більше 

денітрифікуючих бактерій, целюлозолітичних та уролітичних, 

менше анаеробних, амоніфікуючих та маслянокислих, а кількість 

фосфатмінералізуючих і нітрифікуючих не змінювалась 

порівняно з нативними стоками. 

Вказані зміни видового складу мікроорганізмів активного 

мулу за різних способів очистки рідкої фракції гнойових стоків 

пов’язані з гідродинамічним режимом і просторовим 

формуванням в кожній секції відповідного біоценозу, 

адаптованого до певного складу середовища, які забезпечують 

процеси перетворення ОР та неорганічних компонентів гною у 

простіші сполуки. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що поєднання 

мікроорганізмів активного мулу і мікроводоростей в так званий 

симбіотичний мул і його застосування для очистки рідкого гною 

тваринницьких підприємств виявилось найбільш ефективним 

прийомом вилучення органічних забруднень та одержання 

стічних вод безпечних у санітарному відношенні. 
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Такий ефект дії симбіотичного мулу пов’язаний з тим, що 

мікроводорості в процесі реакцій фотосинтезу використовують 

вуглекислий газ, утворений бактеріями за рахунок розщеплення 

ОР (забруднень) гнойових стоків, виділяючи одночасно кисень, 

які споживають мікроорганізми активного мулу. Тобто бактерії 

активного мулу і мікроводорості являють собою симбіотичну 

асоціацію, створену за субстратно-газовим типом живлення [205]. 

Виявлено, що застосування двох ступенів очистки рідкої 

фракції гнойових стоків з участю мікроорганізмів симбіотичного 

мулу знижує ХСК у 5,8 раза, БСК5 – у 10,2 раза, вміст амонійного 

азоту – в 1,7 раза, а фосфору – в 2,4 раза порівняно за 

гравітаційним відстоюванням стоків (див. табл. 49). З одержаних 

даних можна зробити висновок, що застосування для очистки 

рідкого гною або його рідкої фракції лише гравітаційного 

відстоювання, забезпечує лише часткове видалення забруднень, а 

одержані продукти (стічні води) потребують обов’язкової 

доочистки біологічними способами [52, 99, 264]. 

Особливо це стосується застосування асоціації 

мікроорганізмів активного мулу і мікроводоростей, що дає 

можливість досягти значно вищого ефекту при очистці гнойових 

стоків. Однак з подовженням терміну гравітаційного 

відстоювання ефективність процесу очистки гнойових стоків 

зростає за рахунок діяльності мікроорганізмів, на що вказує 

приріст біомаси активного мулу утвореного за рахунок 

перетворення ОР відходів у неорганічні. 

Дія ж симбіотичного мулу, який містив асоціацію 

мікроорганізмів і мікроводоростей при очистці рідкої фракції 

гнойових стоків була ефективнішою. Про це свідчать результати 

досліджень з визначення вмісту ОР в стічній воді. Так, за дії 

асоціації мікроорганізмів активного мулу і мікроводоростей після 

двох етапів очистки гнойових стоків вміст ОР знизився на 93 – 

94% за ХСК і БСК5. 
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Застосування асоціації мікроорганізмів в процесі 

культивування симбіотичного мулу при очистці гнойових стоків з 

метою вилучення забруднень є ефективнішим, ніж застосування 

тільки бактерій активного мулу. 

Після другої ступені очистки гнойових стоків симбіотичним 

мулом в очищеній воді зареєстровано значне підвищення колі-

титру, що свідчить про покращення її санітарних показників. 

Одержані результати дають можливість зробити висновок 

про перспективність застосування симбіотичного мулу в 

процесах очистки гнойових стоків свинокомплексів. На це вказує 

і співвідношення, вилучених в процесі культивування 

симбіотичного мулу, окремих елементів забруднень, чого не 

спостерігається при культивуванні лише бактерій активного 

мулу. Це свідчить про високий адаптаційний потенціал 

симбіотичної асоціації мікроорганізмів до різних субстратів 

(забруднень) гнойових стоків. 

Елімінація забруднень, як основного елементу процесу 

доочистки рідкої фракції гнойових стоків мікроводоростями 

показала, що вона залежить значною мірою від таких параметрів 

як стабілізація рН біомаси та її аерація в комплексі з 

розбавленням суміші, яка піддається біоферментації. Так, при 

культивуванні очищеної фракції гнойових стоків з 

мікроводоростями за стабілізації лише рН біомаси, в комплексі з 

аерацією середовища, а також без стабілізації рН, але з аерацією 

суміші в аеротенку, ступінь використання ОР (забруднень) була 

досить високою і змінювалась у першому варіанті з 85,5 до 

93,6%, у другому – з 75,2 до 91,1% і в третьому – з 70,1 до 83,5%.  

Виявлений високий рівень і незначна різниця у ступені 

використання ОР очищених гнойових стоків пов’язана в першу 

чергу із створенням оптимальних умов для розвитку 

мікроводоростей, а також з величиною розбавлення середовища. 

Саме цим можна пояснити, що стабілізація рН і розбавлення 

стоків водою виявились найефективнішими прийомами 
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доочистки рідкої фракції мікроводоростями. Підтвердженням 

цього висновку є зниження більш ніж у 40 разів вмісту ОР в 

очищеній рідкій фракції гнойових стоків на 7-му добу 

ферментації при їх розбавленні водою у 5 разів, порівняно з її 

рівнем у вихідній сировині (див. табл. 53). 

Подібну закономірність було виявлено і при вивченні 

впливу стабілізації рН середовища та його аерації на ступінь 

вилучення амонійного азоту при культивуванні мікроводоростей 

на очищеній рідкій фракції гнойових стоків. Однак найвищого 

ефекту вдалось досягти за дії двох чинників – стабілізації рН 

середовища і його аерації, за яких ступінь використання 

амонійного азоту мікроводоростями склав 96,4 – 98,7%, тоді як 

лише за стабілізації рН вона була значно нижчою (43 – 68%). 

Отже, інтенсивність вилучення із стічної води амонійного азоту 

більшою мірою залежить від аерації середовища і меншою – від 

стабілізації його рН (див. табл. 54). 

Меншою мірою стабілізація рН і аерація середовища 

впливали на ступінь вилучення неорганічного фосфору з рідкої 

фракції гнойових стоків в процесі їх доочистки мікроводоростями 

(див. табл. 55). 

Вище вказані зміни щодо різного ступеня вилучення ОР, 

амонійного азоту та неорганічного фосфору з рідкої фракції 

гнойових стоків тісно пов’язані з кількістю мікроводоростей і 

такими гігієнічними показниками як БСК5, загальне бактеріальне 

обсіменіння, колі-титр і титр ентерококу. 

В свою чергу чисельність мікроводоростей тісно 

корелювала з приростом їх біомаси і залежала від рівня ОР та 

терміну культивування. Розбавлення гнойових стоків водою не 

тільки знижувало вміст ОР в середовищі, але й зменшувало у 1,5 

– 2,7 раза кількість мікроводоростей в інкубаційному середовищі. 

Подібна закономірність спостерігалась і за інших варіантів 

розбавлення стоків водою. В той же час аерація як нативних, так і 

розбавлених водою гнойових стоків значно посилювала ріст 
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мікроводоростей, що пов’язано, на наш погляд, з активацією 

окисно-відновних процесів у середовищі інкубації і утворенням 

значної кількості простих сполук. 

Ефективним прийомом, який стимулював значною мірою 

ріст мікроводоростей, виявилось розбавлення гнойових стоків 

водою з одночасною аерацією біомаси. Застосування тільки 

однієї аерації нативних гнойових стоків виявилось менш 

ефективним прийомом очистки відходів. Отже, прискорювати 

процес вилучення органічних решток при очистці гнойових 

стоків та доочистці рідкої фракції рідких відходів можна за 

допомогою мікроводоростей, забезпечивши при цьому належні 

умови культивування – аерацію суміші та стабілізацію рН 

середовища. На важливість останнього параметру при очистці 

нативних гнойових стоків вказують результати досліджень 

стабілізації рН середовища. Виявлено, що без стабілізації рН 

стоків при їх розбавленні водою загальна кількість 

мікроводоростей в середовищі культивування зменшується. 

На основі одержаних даних було зроблено висновок про 

залежність росту мікроводоростей, як важливого компонента 

середовища, при очистці гнойових стоків свинарських 

підприємств або доочистці їх рідкої фракції від концентрації 

органічних забруднень, стабілізації рН суміші і аерації 

середовища, що відкриває перспективу їх використання на 

заключних етапах в технологіях очистки стічних вод 

тваринницьких підприємств [54, 205, 219, 306, 330]. 

На користь даного висновку служать результати досліджень 

гігієнічних показників стічних вод, одержаних після очистки 

гнойових стоків свинокомплексу мікроводоростями за 

періодичного режиму (див. табл. 58). 

Виявлено, що БСК5 гнойових стоків знижувалося 

найбільшою мірою за стабілізації рН карбонатним буфером у дозі 

0,5% і аерації середовища з інтенсивністю 20 л/год протягом 7-ми 

діб інкубації. Збільшення або зменшення дози карбонатного 
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буфера, або інтенсивності аерації суміші негативно впливало на 

процес доочистки гнойових стоків мікроводоростями за БСК5 

(див. табл. 58). 

Встановлені експериментально і наведені вище параметри 

процесу інкубації мікроводоростей виявились найефективнішими 

і щодо вилучення амонійного азоту і неорганічного фосфору, а 

також сприяли значному поліпшенню санітарно-гігієнічних 

показників стічних вод, а саме мікробного числа, колі-титру та 

тиру ентерококу. 

Очистка гнойових стоків мікроводоростями виявилась 

ефективним прийомом зниження бактеріального забруднення 

продуктів переробки та сприяла підвищенню їх колі-титру та 

титру ентерокока. 

Надзвичайно важливим виявився той факт, що із 

збільшенням чисельності мікроводоростей у стічних водах 

загибель кишкової палички склала 99,7%. Отже, інтенсивний ріст 

мікроводоростей на живильному середовищі, яким є гнойові 

стоки або рідка фракція після їх біоферментації за оптимальних 

параметрів рН, розбавлення та аерації середовища, сприяє 

поліпшенню санітарної безпеки продуктів переробки. 

Встановлено ряд характерних особливостей перебігу 

процесу збродження ОР гнойових стоків підприємств з 

виробництва молока при використанні для їх переробки 

лабораторної установки, що моделювала роботу метантенка у 

виробничих умовах.  

Відомо, що за анаеробних умов біоферментація не 

забезпечує повного вилучення забруднень з відходів, на відміну 

від анаеробних, а процес перебігає за мезофільного режиму і 

супроводжується утворенням значної кількості газів: метану, 

вуглекислого газу та водню [45, 68, 112, 127, 146, 204]. В 

кожному конкретному випадку глибина збродження ОР відходів 

залежить від кількості та співвідношення донорів і акцепторів 
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електронів у біомасі і для протеїну вона становить 54 – 60 %, 

жиру – 45 – 90% і вуглецю – біля 90%.  

Процес збродження ОР, як виявлено дослідженнями, 

складається із двох фаз: кислої (тривалістю 4 – 5 діб) на початку і 

лужної, яка завершується утворенням суміші газів. При цьому 

залишається невирішеним питання санітарної безпеки одержаних 

продуктів переробки, оскільки процес збродження ОР протікає за 

мезофільних умов, тобто за температури 28 – 32 °С. В той же час 

дослідженнями показано, що для досягнення надійного 

знезаражуючого ефекту і безпеки одержаних при переробці гною 

органічних добрив необхідно досягти термофільного режиму, що 

можливо лише за аеробної біоферментації. 

Тому, щоб досягти високої ефективності роботи біогазових 

установок і одержати продукти переробки рідкого гною безпечні 

в санітарному відношенні, необхідно було оптимізувати ряд 

технологічних параметрів процесу збродження ОР, підвищення 

активності мікроорганізмів і знешкодження збудників інвазійних 

хвороб тварин.  

Дослідженнями встановлено значні зміни ступеня деструкції 

ОР гнойових стоків за анаеробних умов, які пояснюються різною 

тривалістю самого процесу біоферментації за різних доз 

завантаження біореактора. Зменшення дози завантаження 

біореактора до 0,07 чи 0,05 діб
-1

 за одночасного збільшення 

тривалості процесу до 15 чи 20 діб знижує питомий вихід біогазу 

з одиниці об’єму в 1,6 і 1,7 раза відповідно (див. табл. 62). 

Подальше збільшення часу біоферментації біомаси рідкого гною 

до 25 – 30 діб наближає ступінь деструкції ОР до меж технічного 

збродження, але не впливає на питомий вихід біогазу.  

Як і слід було очікувати, зброджена за анаеробних умов 

біомаса, відрізняється значною мірою від нативних гнойових 

стоків, які піддавали біоферментації у метантенку за різної дози 

завантаження. 
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Важливим виявився той факт, що підвищення температури 

біомаси у ферментері на початку процесу збродження з 22 до 

52 °С, тобто створення термофільного режиму, зменшує у 6,5 – 7 

разів період запуску лабораторної установки і її вихід на 

оптимальний режим роботи. Цей прийом забезпечив, на наш 

погляд, суттєвий вплив на ступінь деструкції (збродження) ОР, 

вихід біогазу та змінив співвідношення вуглекислого газу до 

метану у газовій суміші на користь метану, вміст якого склав 

71,4%. Останнє можна, ймовірно, пояснити значною активацією 

термофільних бактерій, що узгоджується з кількістю і видовим 

складом мікроорганізмів в біомасі, одержаній як за мезофільного, 

так і термофільного режимів. Однак за термофільного режиму, як 

встановлено дослідженнями, видовий склад мікроорганізмів у 

продуктах біоферментації відрізнявся від аналогічних показників 

за мезофільного режиму, особливо щодо групи бактерій кишкової 

палички. В першому варіанті кишкова паличка не виявлялася у 

продуктах переробки зовсім, а за мезофільного режиму 

траплялась в незначній кількості. 

Такого знезаражуючого ефекту щодо кишкової палички у 

продуктах бродіння вдається досягти за температури 52 °С і 

тривалості процесу 10 діб, що відповідає швидкості розбавлення 

D = 0,1 діб
-1

.  

В той же час, як і слід було очікувати, втрати азоту в 

переробленій біомасі за мезофільного режиму не перевищували 

6,0%, а за термофільного – складали близько 30% від загального 

кількості у вихідній сировині. Тому для збереження азоту в 

кінцевій продукції за термофільного режиму перебігу процесу 

необхідно скорочувати термін зброджування біомаси, що 

досягається застосуванням аерації суміші на початковій стадії 

біоферментації. Тобто основними факторами зброджування ОР 

рідкого гною за анаеробних умов є його поділ на дві стадії 

кислото- та метаногенну, а інтенсифікація реакцій біоферментації 

досягається шляхом поєднання аеробно-термофільної стабілізації 
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біомаси на першій ступені і анаеробно-мезофільного режиму на 

другій. 

Як і в дослідах із збродженням рідкого гною підприємств з 

виробництва молока, підвищення температури біомаси рідкого 

гною свинокомплексу в біореакторі з 15 до 52 °С збільшувало, 

особливо за 32 – 52°С вологість на 4,8%, вміст золи – на 2,6 і 

знижувало рівень АСР і ОР відповідно в 1,7 і 1,8 раза порівняно з 

нативними стоками (див. табл. 64). На залежність процесу 

збродження ОР рідкого гною від температури також вказує 

подальше зростання на 6,2% вологості біомаси, на 6,3% – вмісту 

золи та зниження рівня ОР та АСР в 2,6 і 2,4 раза відповідно 

порівняно з нативними стоками. 

Зміна температури біомаси рідкого гною значною мірою 

впливає на процес утворення ЛЖК, а значить і на вихід біогазу та 

його склад [34, 35]. Причому в даному випадку чим нижча 

температуру гнойових стоків в метантенку, тим вищий вихід 

ЛЖК (див. табл. 64). Останнє, ймовірно, пов’язано з гальмуючим 

впливом високої температури на фізіологічну активність 

кислотоутворюючих мікроорганізмів таких як целюлозолітичні 

анаероби, пропіоновокислі та маслянокислі бактерії. Це 

припущення узгоджується з попередніми дослідженнями щодо 

впливу температури на процес біоферментації рідкого гною 

молочного комплексу за анаеробних умов.  

Отже, на основі одержаних даних можна зробити висновок 

про залежність процесу збродження ОР рідкого гною від 

температури, що в свою чергу впливає на вихід та склад біогазу, а 

також хімічний склад одержаного продукту. 

На залежність швидкості реакцій біоферментації ОР 

відходів від хімічного складу, фізико-механічних властивостей та 

параметрів процесу вказали дослідження, проведені на посліді 

курок-несучок промислового стада (див. табл. 66 – 69). 

Як встановлено попередніми дослідженнями, збродження 

розбавленого до 91% вологості посліду курок-несучок 
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відбувається в два етапи, перший – це кисла, а друга – лужна 

фази. 

Основною речовиною, яка зазнає в процесі збродження 

найбільших змін, є загальний вміст органічних сполук, рівень 

яких в перші 9 – 11 діб та з 28 до 35-ї доби зростав значною 

мірою, а з 35 до 65 добу практично не змінювався. На основі цих 

даних був зроблений високо про те, що найвища інтенсивність 

процесів біоферментації ОР посліду курок-несучок 

спостерігається в перші 6 – 7 діб процесу біоферментації. 

Цей висновок узгоджується з результатами досліджень 

виходу біогазу та ступеня деструкції ОР в динаміці процесу 

збродження посліду курок-несучок за анаеробних умов. Найвища 

інтенсивність утворення біогазу з посліду курок-несучок 

зареєстровано на 7 – 8-му добу, а з 14-ї доби цей процес 

поступово знижується і практично припиняється на 46-ту добу. 

Ступінь деструкції ОР посліду курок-несучок також 

найвищий в перші 7 діб процесу біоферментації, а потім 

знижується (див. табл. 66). Як і очікувалось, кількість збродженої 

ОР за 65 діб процесу тісно пов’язана із ступенем її деструкції, і 

була найвищою в перші 4 доби, знижуючись на 7-му добу, а 

потім знову підвищуючись на 14-ту. 

Отже, найінтенсивніше процеси збродження ОР посліду 

курок-несучок за анаеробних умов протікають в перші 6 діб 

процесу біоферментації, що важливо при оптимізації параметрів 

переробки відходів птахофабрик. 

Найефективнішим прийомом поліпшення санітарно-

гігієнічних показників збродженого продукту, одержаного з 

посліду курок-несучок, є аеробно-термофільна стабілізація 

вихідної сировини на першому етапі процесу біоферментації. 

Не дивлячись на те, що за мезофільного режиму ступінь 

збродження ОР, в тому числі протеїну, клітковини, жиру та БЕР 

посліду курок-несучок має високі значення, санітарно-гігієнічні 

показники одержаного продукту свідчать про необхідність його 
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додаткової обробки. Так, на 9-ту добу процесу анаеробної 

біоферментації ЗМЧ біомаси становило 11 млн. клітин/г, хоча це 

складало тільки 17% від його вихідного значення. Пізніше цей 

показник практично не змінювався, а кількість анаеробних 

бактерій значно зростала. В той же час за мезофільного режиму 

чисельність бактерій групи кишкової палички в біомасі не 

змінювалась, на що вказує колі-титр (10
-4

 – 10
-3

 мл) значення 

якого було як і у вихідній сировині. 

Вказані зміни чисельності бактерій, ймовірно, пов’язані з 

процесом ферментації біомаси, а саме з анаеробними умовами, 

що не давали можливості підвищити температуру суміші і 

досягти знезаражуючого ефекту. 

Дослідження параметрів процесу збродження ОР посліду 

курок-несучок промислового стада показало, що за анаеробних 

умов оптимальна доза завантаження біоферментера сировиною 

становить 1,5 кг ОР/м
3
. Із збільшенням дози завантаження 

біоферментера за анаеробних умов процесу зменшується ступінь 

деструкції ОР. В той же час за постійної дози завантаження 

біоферментера ступінь деструкції ОР залежить від вологості 

біомаси, яка піддається збродженню. Власне цим можна 

пояснити зниження інтенсивності деструкції ОР із збільшенням 

вологості біомаси з 88 до 94% (див. табл. 70). Відповідно до 

одержаних даних знаходиться і вихід біогазу з одиниці об’єму 

ферментера, а саме його вихід збільшується прямо пропорційно 

дозі завантаження в перерахунку на ОР.  

На основі проведених досліджень слід зробити висновок, що 

збродження ОР посліду курок-несучок в першу чергу залежить 

від умов протікання процесу та об’ємного завантаження 

біоферментера, і меншою мірою від динаміки, і не залежить від 

вологості біомаси і вмісту ОР в суміші. Тобто процес збродження 

посліду за анаеробних умов не гальмується концентрацією 

субстрату навіть при зміні вологості від 88 до 94%, а ступінь 
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деструкції ОР і вихід біогазу залежить від швидкості розбавлення 

біомаси за СР, тобто часом перебування ОР в метантенку. 

Відомо, що одним з основних параметрів процесу 

компостування, крім вологості біомаси та вмісту ОР, є аерація 

компостного бурта, що досягається за допомогою пристроїв з 

природною чи механічною тягою повітря [84, 103, 153]. Створені 

для аеробних мікроорганізмів оптимальні умови забезпечують 

швидке окислення ОР з утворенням значної кількості тепла, 

вуглекислого газу і водяної пари. Що ж стосується кількісної 

характеристики аеродинамічних процесів, які відбуваються при 

аерації твердих відходів тваринницьких підприємств в процесі 

дозрівання компостного бурта, то вони практично не досліджені. 

Це не дає можливості розробити ефективні прийоми управління 

процесами біоферментації ОР компосту та одержувати безпечні з 

точки зору санітарно-гігієнічних вимог органічні добрива. 

Аналіз показників аеродинамічного опору та кінетики втрат 

вологи при аерації компостної біомаси, одержаних в дослідах на 

лабораторній установці, яка моделювала перебіг процесу 

біоферментації в бурті за промислових способів компостування, 

показав залежність швидкості руху повітря від опору засипки за 

різної товщини шару компостної маси (див. табл. 73). Причому 

при аерації компосту біомаса вже через 10 годин набуває 

оптимальної вологості (55%) замість 74 годин без застосування 

даного технологічного прийому. Цю різницю в часі можна 

пояснити тим, що за ламінарного режиму руху повітря в масі 

бурта важливе значення відводять діаметру пор та їх довжині, а 

також коефіцієнту кінематичної в’язкості і густині засипки [182 – 

184]. 

Відомо, що при компостуванні відходів тваринництва на 

відкритих площадках перевагу віддають системам вентиляції 

буртів з природною тягою повітря. Повітрообмін в бурті за 

даного способу забезпечується за рахунок гравітаційного тиску, 

що виникає внаслідок різниці густини зовнішнього і 
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внутрішнього повітря, а також енергії вітру, тобто сили і напряму 

вітрового потоку, який діє безпосередньо на поверхню бурта. 

Тобто повітря проникає в бурт по всій його поверхні. Оскільки 

вітрова ситуація в різних регіонах України характеризується 

наявністю штилів в межах 10 – 30% річного часу, то стає 

очевидною доцільність використання спеціальних пристроїв для 

аерації буртів при компостуванні. 

Розрахунки гравітаційного тиску аерації свідчать, що 

повноцінна аерація бурта можлива лише в окремі періоди року. 

Тому застосування розроблених пристроїв для аерації буртів з 

механічною тягою дозволяє прискорити процес ферментації 

біомаси, підвищити швидкість дозрівання компосту та одержати 

цінні органічні добрива, безпечні за санітарно-гігієнічними 

показниками. Крім того, за даних умов в процесі компостування 

гною знижується кількість шкідливих компонентів, які 

викидаються в повітря, зокрема аміаку на 18 – 24%, пилу і 

мікроорганізмів – на 16 – 20%. 

Підвищити ефективність технології переробки відходів 

тваринництва вдається шляхом поглиблення способів 

використання біогумусу, одержаного при вермикомпостуванні 

для виробництва гумінових речовин – стимуляторів росту 

рослин. Такий підхід є найоптимальнішим, оскільки є важливим 

елементом сучасних стратегій утилізації відходів тваринницьких 

підприємств. Разом з тим, крім вирішення екологічних проблем, 

виробництво гумінових речовин є найоптимальнішою складовою 

безвідходних технологій виробництва додаткових видів продукції 

на тваринницьких підприємствах. 

Що стосується впливу технологічних параметрів на 

екстракцію гумінових речовин з метою оптимізації окремих 

складових процесу, то він потребує вивчення та 

експериментальної перевірки. Виявлено, що екстракція 

гумінових речовин з біогумусу є складним з точки зору хімічної 

технології процесом. Інтенсивність її лімітується кінетикою 
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хімічної взаємодії гумінових речовин з лугами, швидкістю 

дифузії утворених солей в розчин, а також поверхнею взаємодії 

компонентів розчину між собою, яка залежить від кількості та 

розміру часток біогумусу. 

Крім того, відомо, що гумінові речовин мають значну 

молекулярну масу, а отже і високий коефіцієнт молекулярної 

дифузії. Власне ці фізичні константи, як показали проведені 

дослідження, виявились визначальними при характеристиці 

процесу вилучення гумінових речовин з біогумусу і були 

покладені в основу розробленої технологічної схеми виробництва 

гумінових препаратів. 

Встановлено, що екстракція гумінових речовин з біогумусу 

залежить від терміну перебігу процесу, який в середньому 

складає при використанні 4% розчину лугу регенерованих ОН-

фільтрів теплових електростанцій 30 хв., незалежно від розміру 

часток сировини. Збільшення останнього параметра з 100 до 500 

мкм знижує ефективність процесу на 30% (див. рис. 23). 

Як і слід було очікувати, на ефективність процесу вилучення 

гумінових речовин з біогумусу впливає температура суміші. 

Доведено, що оптимальною є температура 40°С, яка забезпечує 

найвищий вихід продукту, що узгоджується з даними інших 

дослідників. 

Крім того, як виявлено дослідженнями, ступінь вилучення 

складних сполук з освітленого розчину залежить від режиму 

витіснення – числа елементів, які забезпечують ступінчастість 

процесу. Як правило, повне видалення гумінових речовин з 

розчину відбувається після другої ступені вилучення, яка 

передбачає повторну обробку рідини, одержаної після першої 

ступені очистки новим розчином лугу. Утворений після 

вилучення гумінових речовин осад використовують для 

виробництва структуроутворювачів грунту та як компонент 

органо-мінеральних добрив. 
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Отже, встановлені основні параметри процесу вилучення 

гумінових речовин з біогумусу дали можливість запропонувати 

технологічну схему виробництва гумінових препаратів, яка 

дозволяє не тільки отримати додатково новий вид продукції, але 

й зробити технологічні процеси у тваринництві безвідходними, 

економічно вигідними та екологічно безпечними. 

Найпоширенішим способом переробки твердих відходів 

тваринницьких підприємств є компостування. Причому 

встановлено, що висока ефективність процесу компостування та 

знезаражуючий ефект біомаси досягається лише за оптимального 

вмісту ОР та вологості суміші, хімічного складу та властивостей 

сировини, а також застосування різного роду стимуляторів – 

аерації та біологічно активних речовин. 

Дослідженнями показано, що стимуляція процесів 

біоферментації ОР компосту з гною великої рогатої худоби при 

додаванні біодобавки оксизин в дозі 0,05 г/кг ОР знижує термін 

дозрівання компосту до 30 діб. Про це свідчать результати 

досліджень хімічного складу компосту на 15-ту та 60-ту добу 

його дозрівання, а також хімічний склад посліду курок-несучок 

промислового стада. Встановлено, що введення оксизину в дозі 

0,05 г/кг ОР посліду знижувало в компості вологість на 6,8%, 

підвищувало вміст АСР на 6,9%, сирої золи – на 16,2%, магнію – 

на 36,8%, фосфору – у 2,1 раза порівняно з вихідною сировиною 

(див. табл. 76).  

Особливо важливим з практичної точки виявились 

дослідження з ефективності застосування оксизину при 

компостуванні твердого гною ряду господарств Київської, 

Вінницької та Луганської областей. Використання оксизину як 

біодобавки стимулювало бродильні процеси вже на початку 

перетворення ОР біомаси компосту, що дозволило скоротити в 2 

– 2,4 раза термін дозрівання компосту, зменшити втрати азоту в 

1,5 раза, а ОР – в 1,3 раза. Оксизин дозволяє значно скоротити 
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процес компостування і отримати продукти переробки гною – 

органічні добрива безпечні в санітарно-гігієнічному відношенні. 

Скорочення терміну дозрівання компосту знижує 

інтенсивність утворення шкідливих газів, в першу чергу аміаку, 

сірководню, ароматичних та аліфатичних амінів, меркаптанів, 

фенолів, пилу та мікроорганізмів, які надходять в навколишнє 

середовище з компостних майданчиків у процесі дозрівання 

компосту. 

Зроблені висновки підтверджені дослідженнями щодо 

застосування біодобавки біоалген- Г 40 при компостуванні 

рідкого гною свинокомплексів. 

Додавання до рідкого гною свинокомплексу вологістю 94% 

біоалгену Г-40 в дозі 0,4г/л біомаси знижувало термін дозрівання 

компосту, що сприяло кращому збереженню ОР та амонійного 

азоту, тобто зменшувало викиди останнього в повітря. 

Аналізуючи результати досліджень з застосування оксизину 

при компостуванні твердого гною свиней та посліду курок-

несучок, слід відмітити, що значне зростання інтенсивності 

процесів розщеплення ОР відходів відбувається за рахунок 

підвищення активності мікроорганізмів для яких компоненти 

біодобавки є додатковим легкодоступним джерелом енергії, що 

викликає значне підвищення температури суміші і прояв 

знезаражуючого ефекту. За таких умов термін дозрівання 

компосту значно знижується. Такий механізм впливу біодобавок 

на процеси компостування, ймовірно, покладено в теорію 

питання застосування БАР в процесах біоферментації різних за 

походженням відходів тваринництва. 

Отже, на основі досліджень, проведених в умовах наукових 

лабораторій та підприємств з інтенсивними технологіями 

виробництва продукції тваринництва, виявлено особливості 

хімічного складу, фізичних властивостей екскрементів 

лактуючих корів, свиней, курей, дано санітарно-гігієнічну оцінку 

відходів підприємств за різних типів годівлі тварин та способів і 



 329 

систем гноєвидалення. Оптимізовано способи очистки рідкого 

гною та доочистки одержаних продуктів біологічними 

способами, запропоновано: аеробно-термофільну стабілізацію 

біомаси та вдосконалено існуючі способи і прийоми підвищення 

ефективності процесів перетворення забруднень стоків. 

Вдосконалено технологію виробництва гумінових речовин і 

біогазу, а також застосування біодобавок при компостуванні 

твердих відходів, що дозволило сформувати теоретичні основи 

процесу біоферментації рідких відходів за аеробних та 

анаеробних умов та різних режимів перебігу процесу, одержати 

продукти переробки безпечні в санітарно-гігієнічному плані. 

На основі проведених досліджень розроблено ряд нових 

технологічних схем переробки твердих та рідких відходів, 

вдосконалено технологічне обладнання при компостуванні гною 

тварин та посліду курок-несучок. 
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