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МЕТАНОВЕ БРОДІННЯ ПТАШИНОГО  ПОСЛІДУ 

 

Скляр Р.В., канд. техн. наук, Скляр О.Г., канд. техн. наук 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

e-mail: radmila.skliar@tsatu.edu.ua 

 

Постановка питання. Пташиний послід відомий як 

висококонцентроване легкозасвоюване органічне добриво [1-3]. Ґрунти в 

Україні в значній мірі втратили свій природний потенціал родючості з-за 

прискореного винесення гумусу. Підготовлений відповідним чином 

пташиний послід може використовуватися також як кормовий інгредієнт, а 

останнім часом його почали застосовувати і як енергоресурс. 

Аналіз останніх досліджень. На врожай пташиний послід діє майже 

так само, як комплексні мінеральні добрива [1, 3]. Має яскраво виражену 

післядію протягом 2-3 років після внесення. Це пояснюється тим, що 

корисні речовини з пташиного посліду вивільняються повільно і 

поступово. Для прямого внесення це добриво не можна використовувати в 

свіжому вигляді, так як в ньому міститься багато сечової кислоти, яка 

може «спалити» коріння рослин [5]. У його складі в кілька разів більше 

азоту і фосфору, ніж, наприклад, в коров'ячому гної.  

Методика досліджень. Для усунення цих негативних явищ 

необхідна спеціальна технологія обробки посліду, що дозволяє підвищити 

концентрацію живильних речовин і одночасно усунути неприємні запахи, 

подавити патогенні мікроорганізми, понизити вміст канцерогенних 

речовин. Тому метою досліджень є отримання високоцінних органічних 

добрив з пташиного посліду.  

Найбільш перспективною, з точки зору отримання агрохімічної 

(виробництво добрив), екологічної (знезараження і дезодорація) і 

енергетичної (виробництво палива і електроенергії) ефективності, є 

технологія переробки гною в анаеробних умовах в спеціальних 

герметичних реакторах - метантенках, виконаних, як правило, з металу. 

Метанове бродіння в промисловому застосуванні є біотехнологічним 

процесом, в результаті якого комплексна органічна речовина розпадається  

в анаеробних умовах під дією біоценозу мікроорганізмів та їх ферментів з 

виділенням біогазу, що містить цільову сполуку - метан (СН4). В 
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середньому з 1 кг органічної речовини (в перерахунку на абсолютно суху 

речовину), біологічно розкладеного на 70 %, можна зробити 0,18 кг 

метану, 0,32 кг вуглекислого газу, 0,2 кг води і 0,3 кг нерозкладеного  

залишку. 

Оскільки розкладання органічних відходів відбувається за рахунок 

діяльності певних типів бактерій, істотний вплив на нього робить 

навколишнє середовище [4]. Так, кількість газу, що виробляється в значній 

мірі залежить від температури: чим тепліше, тим вище швидкість і ступінь 

метаногенерації органічної сировини.  Існують певні вимоги і до сировини: 

вона повинна підходити для розвитку бактерій, містити біологічно 

розкладену органічну речовину і в великій кількості воду (90-94 %). 

Бажано, щоб середовище було нейтральним і без речовин, що заважають 

дії бактерій: наприклад, мила, пральних порошків, антибіотиків.  

Тривалість ферментації, що забезпечує знезараження посліду, не менше 12 

діб.  При ферментації в посліді практично повністю зберігаються азот і 

фосфор. Зазвичай органічна речовина в процесі біоенергетичної 

ферментації розкладається на 30-40 %; деструкції піддаються в основному 

легкорозкладаємі з'єднання – жир, протеїн, вуглеводи, а основні 

гумусоутворюючі компоненти - целюлоза і лігнін - зберігаються повністю. 

Завдяки виділенню метану і вуглекислого газу оптимізується 

співвідношення C/N [2, 3]. Частка аміачного азоту збільшується. Реакція 

одержуваного органічного добрива - лужна (рН 7,0-7,7), що робить таке 

добриво особливо цінним для кислих ґрунтів.  У порівнянні з добривом, 

що одержуються з посліду звичайним компостуванням, врожайність 

збільшується на 12-16 %.  Енергоємність біогазу в середньому 25 мДж/м
3
 

або 5620 ккал/м
3
. Вміст води в біогазі при 40°С - 48 г/м

3
; при охолодженні 

біогазу вона конденсується, і необхідно вжити заходів до видалення 

конденсату (осушення газу, прокладка труб з потрібним ухилом і ін.).   

Слід відзначити, що під час метанового бродіння зберігається до 

83 % енергії зброджуваної глюкози. Такий високий процент свідчить, що 

метаногенез є самим вигідним в енергетичному відношенні шляхом 

трансформування енергії органічних речовин у паливо. 
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Аналізуючи наявне теплогенеруюче обладнання для опалення 

виробничих приміщень, тваринницьких і птахівницьких комплексів, 

переважно за інформацією проспектів фірм-виробників які представлені на 

спеціалізованих виставках, за способом отримання теплової енергії та виду 

біопалива, умовно їх можна розділити на п’ять групи: котли прямого 

спалювання; котли тривалого горіння; котли піролізного спалювання; 

котли для спалювання пелет та котли з пальником. 

Для об’єктивної оцінки використання теплогенеруючого обладнання, 

що використовуються в сфері теплозабезпечення сільських споживачів, які 

можливо використовувати для опалення виробничих приміщень, 

тваринницьких і птахівницьких комплексів, на основі наявних 


