
Prepare the poultry houses for the cold

З початком осені птахівникам 
пора розгортати підготовку до зимо-
вих холодів. Ціни на газ продовжу-
ють зростати, і виробники повинні 
максимально ефективно використо-
вувати кожну копійку, витрачену на 
паливо. Це означає, що пташники 
та обладнання мають працювати з 

максимальною продуктивністю.
Регулярне техобслуговування 

обладнання має вирішальне значен-
ня для підтримки ефективної роботи 
пташників. Приміщення та облад-
нання всередині повинні прослужи-
ти довгі роки, а це відбудеться лише 
в тому випадку, якщо за ними добре 

доглядають і регулярно проводять їх 
технічне обслуговування.

Поза сумнівом, головним пріори-
тетом обслуговування в холодну по-
году є герметичність приміщення. 
Вона важлива протягом року для 
належного контролю за навколиш-
нім середовищем, але взимку це по-
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трібно, щоб мінімізувати витікання 
повітря та зменшити використання 
палива. Витікання повітря збільшує 
витрату палива та згубно впливає 
на продуктивність птиці. Курчата 
легко переохолоджуються через ви-
тікання повітря біля опор, фунда-
менту, припливних клапанів, штор 
та торцевих дверей, і наслідки пе-
реохолодження бувають непоправ-
ними. 

Через погану герметичність бу-
дівлі витрати на паливо можуть 
бути надмірними. Тріщина або щі-
лина завбільшки 3 мм з обох боків 
будинку завдовжки 120 м еквіва-
лентна отвору в стіні площею понад 
0,72 м2. Переконайтеся, що будівля 
герметична. Єдиним повітрям, яке 
потрапляє у ваш пташник, має бути 
те, яке надходить з мінімальною 
вентиляцією та через припливні 
клапани.

Якщо ваш пташник оснащений 
шторами, переконайтеся, що вони 
щільно прилягають до рами з усіх 
боків. Обірвані кріпильні стрічки 
слід замінити, щоб штори не прови-
сали. Якщо ваш пташник оснаще-

ний тунельними стулками, вони теж 
повинні щільно прилягати до мон-
тажної рами. Якщо в приміщенні є 
підвісна стеля, то в пароізоляції не 
має бути отворів, які дадуть можли-
вість теплому повітрю виходити на 
горище. У такому разі витрачається 
паливо та на горищі утворюється 
конденсат, що знижує ефективність 
вентиляції.

Настінні припливні клапани 
слід регулярно перевіряти, аби 
переконатися, що вони відкрива-
ються і закриваються належним 
чином та щільно зачиняються. 
Шнури, закріплені на тросі або 
стрижні, які відповідають за від-
криття і закриття клапанів, най-
частіше розтягуються під час ро-
боти сервоприводу, тому потрібно 
перевіряти їх та виправляти таку 
проблему. Сервоприводи можуть 
запускати тисячі разів під час од-
ного зимового періоду. У цих при-
строїв є шестерні та прес-маслята 
під кришкою, які захищають шес-
терні від великої кількості пилу та 
бруду в приміщенні пташника. Не 
забувайте, що фітинги час від часу 

потребують мастила для належної 
роботи.

Регулярно перевіряйте статич-
ний тиск у приміщенні (це різниця 
тиску повітря всередині і зовні бу-
дівлі), щоб визначити герметичність 
пташника. Високий статичний тиск 
необхідний для адекватного перемі-
шування та прогрівання холодного 
повітря, що надходить у приміщен-
ня, перш ніж воно опуститься на 
підлогу та застудить птахів. Непра-
вильне змішування повітря може 
вплинути на датчики температури, 
що призведе до збільшення витра-
ти палива й може завдати шкоди 
здоров’ю птиці.

Розміщення датчика темпера-
тури має вирішальне значення для 
комфорту птахів. Досі спостеріга-
ється практика підвішування тем-
пературних датчиків на відстані 1 м 
від підстилки (хоча птиця перебуває 
безпосередньо на підстилці!). Пра-
вильніше використовувати кілька 
датчиків, розміщених на рівні птиці, 
незалежно від її віку. Для цього до-
цільно закріпити їх на тросі лінії на-
пування, яка піднімається в процесі 

  ТЕХНОЛОГІЇ

Фото 1. Переконайтеся, що припливні клапани щільно закриваються і що тунельні вентилятори теплоізольовані на зимуФото 1. Переконайтеся, що припливні клапани щільно закриваються і що тунельні вентилятори теплоізольовані на зиму
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росту птахів. Це гарантує, що тем-
пературні датчики завжди будуть 
приблизно на висоті зросту птиці 
протягом усього зимового періоду.

Кожен датчик контролює темпера-
туру лише в тій зоні, де він розташо-
ваний. Таким чином, якщо одна зона 
холодна, а всі інші відповідають за-
даній температурі, працюватимуть 
обігрівачі тільки в холодній зоні, 
тим самим підтримуючи комфортне 
середовище в пташнику з макси-
мальною ефективністю. Наявність 
датчиків на рівні птиці гарантує під-
тримання належної температури 
повітря навколо неї. Слід пам’ятати, 
що в літню пору, коли працюють ту-

нельні вентилятори, температурні 
датчики збирають товстий шар пилу 
та бруду. Тому напередодні зими їх 
необхідно очистити.

Ще один пріоритет – це тиск газу, 
достатній для роботи обігрівачів. 
Газові теплові гармати призначені 
для найбільш ефективної роботи 
за певного тиску. Коли він занадто 
низький, обігрівачі вироблятимуть 
лише слабке жовте полум’я (що дає 
мало тепла) замість сильного си-
нього полум’я, пов’язаного з їх нор-
мальною роботою.

Малорозмірні трубопроводи все-
редині та / або зовні приміщення 
можуть спричинити зниження тиску 

газу, особливо якщо ви недавно ре-
конструювали пташник і поставили 
додаткові гармати без заміни трубо-
проводів. 

Не забувайте про витікання газу. 
Іноді можна відчути запах, що свід-
чить про це, однак варто також узя-
ти розпилювач з мильною водою, 
побризкати нею на стики труб і ре-
гулятори та пошукати бульбашки, 
що вкажуть місця витікання, які, 
імовірно, ви не виявили за запахом.

Вентилятори мають вирішальне 
значення за будь-якої програми міні-
мальної вентиляції. Для належної ро-
боти вентилятори та жалюзі повинні 
бути чистими. Для підтримки опти-
мальної ефективності їх слід мити 
після кожного циклу. Ремені мають 
бути туго натягнуті, щоб вентилятори 
могли працювати якнайкраще. Реме-
ні, які риплять і прослизають, мають 
надмірний люфт або коливання, слід 
замінити. Вентилятори з ремінним 
приводом також мають підшипники, 
які час від часу необхідно змащувати.

Рекомендуємо розглянути варіант 
з розгінними вентиляторами, якщо 
у вас їх ще немає. Вони допомагають 
знизити температурне розшаруван-
ня, повертаючи гаряче повітря від 
стелі до підлоги. Це може покращи-
ти видалення вологи з підстилки.

Вентилятори, які не використову-
ють для мінімальної вентиляції (тоб-
то тунельні), узимку слід закривати, 
щоб запобігти витіканню повітря 
навколо жалюзі та конусів. Проте 
варто пам’ятати, що захисні панелі 
мають бути такі, щоб їх можна було 
легко зняти в разі виникнення над-
звичайної ситуації. 

Не чекайте настання холодів, щоб 
діяти. Почніть раніше, і ви будете го-
тові до прохолодної погоди. Регуляр-
не технічне обслуговування дасть 
можливість заощадити електрое-
нергію та забезпечити безперебійну 
та ефективну роботу пташника.

Матеріал надано компанією 
HOG SLAT Україна

ТЕХНОЛОГІЇ  

Фото 2. Синє полум’я пов’язане з нормальною роботою обігрівачівФото 2. Синє полум’я пов’язане з нормальною роботою обігрівачів
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Фото 3. Розгінні вентилятори допомагають видалити вологу з підстилкиФото 3. Розгінні вентилятори допомагають видалити вологу з підстилки


