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Анотація 

Мета. Проаналізувати види опалювальних 
систем для обігріву свиноферми. Визначити 
фактори, які надають вагомий вплив на вибір 
системи опалення й вентиляції свиноферми та 
обґрунтувати вибір системи опалення свинарників. 

Методи. Для обґрунтування вибору системи 
опалення свинарників використано методи 
порівняльного і системного аналізу, синтезу, 
наукових узагальнень та метод аргументації. 

Результати. Проаналізовано види опалю-
вальних систем для обігріву свиноферми. 
Приведена частка витрат на процеси тепло-
постачання й забезпечення мікроклімату в 
сукупних витратах паливно-енергетичних ресурсів 
у приміщеннях для утримання свиней. Визначено 
необхідний температурний режим для свиноматок, 
поросят тижневого віку від народження та свиней 
на відгодівлі. Визначено фактори, що надають 

вагомий вплив на вибір системи опалення й 
вентиляції свиноферми. 

Висновки. На вибір системи опалення, крім 
конфігурації приміщення, вагомо впливають наяв-
ність у господарстві тих чи інших енергетичних 
джерел, використовуване обладнання і доступність 
трудових ресурсів. Опалення обов’язково має бути 
синхронізоване із системою вентиляції. З огляду 
на енергоефективність та відсутність протягів 
у секціях дорощування доцільно використовувати 
інфрачервоний тип обігріву. Найефективнішою 
теплосистемою для обігріву приміщення з 
відлученими поросятами є «тепла» підлога, яку 
доцільно використовувати разом з інфра-
червоними обігрівачами. 

Ключові слова: свинарник, мікроклімат, 
теплопостачання, система опалення, система 
вентиляції, переваги і недоліки, інфрачервоне 
опалення, теплоносій. 
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Annotation 

Purpose. To analyze the types of heating 
systems for heating a pig farm. Determine the factors 
that have a significant impact on the choice of heating 
and ventilation systems of the pig farm and justify 
the choice of the heating system for pigsties. 

Methods. To justify the choice of a pigsty 
heating system, the methods of comparative and 

system analysis, synthesis, scientific generalizations 
and the method of argumentation were used. 

Results. The types of heating systems for 
heating a pig farm are analyzed. The share of costs for 
heat supply and microclimate in the total costs of fuel 
and energy resources in pig holding facilities is given. 
The necessary temperature regime for sows, piglets 
weeks from birth and pigs for fattening was 
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determined. The factors that have a significant 
influence on the selection of the system of heating and 
ventilation of the pig farm are determined.  

Conclusions. In addition to the room 
configuration, the choice of a heating system is 
significantly affected by the presence of various 
energy sources in the household, the equipment used 
and the availability of labor resources. Heating must 
be synchronized with the ventilation system. Given 

the energy efficiency and the absence of drafts in 
the growing sections, it is advisable to use an infrared 
type of heating. An effective heating system for 
heating a room with weaned pigs is a “warm” floor, 
which is advisable to use with infrared heaters. 

Keywords: pigsty, microclimate, heat supply, 
heating system, ventilation system, advantages and 
disadvantages, infrared heating, coolant. 
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Аннотация 

Цель. Проанализировать виды отопитель-
ных систем для обогрева свинофермы. Определить 
факторы, которые оказывают существенное 
влияние на выбор системы отопления и 
вентиляции свинофермы и обосновать выбор 
системы отопления свинарников. 

Методы. Для обоснования выбора системы 
отопления свинарников использованы методы 
сравнительного и системного анализа, синтеза, 
научных обобщений и метод аргументации. 

Результаты. Проанализированы виды 
отопительных систем для обогрева свинофермы. 
Приведена доля расходов на процессы 
теплоснабжения и обеспечения микроклимата в 
совокупных расходах топливно-энергетических 
ресурсов в помещениях для содержания свиней. 
Определен необходимый температурный режим 
для свиноматок, поросят недельного возраста от 
рождения и свиней на откорме. Определены 
факторы, оказывающие существенное влияние на 
выбор системы отопления и вентиляции 
свинофермы. 

Выводы. На выбор системы отопления, 
кроме конфигурации помещения, существенно 
влияют наличие в хозяйстве тех или иных 
энергетических источников, используемое обору-
дование и доступность трудовых ресурсов. 
Отопление обязательно должно быть синхрони-
зировано с системой вентиляции. Учитывая 
энергоэффективность и отсутствие сквозняков в 
секциях доращивания, целесообразно использо-
вать инфракрасный тип обогрева. Эффективной 
теплосистемой для обогрева помещения с 

отлученными поросятами является «теплый» пол, 
который целесообразно использовать вместе с 
инфракрасными обогревателями. 

Ключевые слова: свинарник, микроклимат, 
теплоснабжение, система отопления, система 
вентиляции, преимущества и недостатки, 
инфракрасное отопление, теплоноситель. 

 
Постановка проблеми. Сучасні свино-

комплекси сьогодні більш схожі на інтен-
сивно працюючі промислові підприємства. 
Свинокомплекси оснащені складними техно-
логічними системами підготовки і роздавання 
кормів, автоматичної вентиляції і контролю 
клімату. На невеликих площах знаходяться 
тисячі тварин. Оскільки в природі присутня 
природна рівновага, за поліпшення продук-
тивності заплачено свою ціну. Селекційні 
роботи підвищили виробничі показники 
багатоплідності, але одночасно значно знизи-
ли стійкість тварин до зовнішніх несприят-
ливих чинників [1–3]. 

Ідеально підібрані температурні пара-
метри повітря й постійно дотримувані норми 
обміну повітря та оптимальний клімат 
повинні компенсувати ці несприятливі зміни 
біологічних якостей тварин. Для досягнення 
високої ефективності утримання свиней 
необхідно забезпечити їм оптимальні 
кліматичні умови. Однією з важливих 
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складових є підтримка тепло-вологісних 
параметрів повітря у свинарнику [4, 5]. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Роль мікроклімату і його вплив 
на продуктивність свиней висвітлена в 
наукових працях [3, 6, 7], де констатується, 
що екстремальні умови негативно впливають 
на їхній організм. В окремих роботах зазна-
чається, що підтримання середньої темпера-
тури в маточнику на рівні 15,4 ºС, зниження 
відносної вологості повітря приводять до 
збільшення в сироватці крові поросят ґамма-
глобулінів і показників бактерицидної 
активності. У разі утримання поросят за 
температури 8–13 ºС відбувається зниження 
їхньої живої маси до відлучення, збільшується 
частота захворювань, знижується бактери-
цидна, комплементарна і лізоцимна актив-
ність. Негативно на фізіологічний стан 
впливає й висока температура та відносна 
вологість повітря. Проте незначні добові 
коливання температури (за оптимальних 
значень інших кліматичних параметрів) не 
впливають на здоров’я поросят та їхню стрес-
реактивність, як зазначають М. В. Чорний, 
О. О. Дудник та Д. В. Бульба [8]. Створення 
оптимізованих температурно-вологісних умов 
утримання свиней сприяє кращому росту, 
зниженню захворюваності, зменшенню витрат 
корму на приріст та покращанню економічної 
ефективності виробництва свинини [9]. 

Мета досліджень. Проаналізувати види 
опалювальних систем для обігріву свино-
ферми. Визначити фактори, які надають 
вагомий вплив на вибір системи опалення й 
вентиляції свиноферми та обґрунтувати вибір 
системи опалення свинарників. 

Методи досліджень. Для обґрунту-
вання вибору системи опалення свинарників 
використано методи порівняльного і систем-
ного аналізу, синтезу, наукових узагальнень 
та метод аргументації. 

Результати досліджень. Для промисло-
вого виробництва свинини в умовах ферм і 
комплексів характерна підвищена концентра-
ція поголів’я у виробничих приміщеннях, 
унаслідок цього в повітряному середовищі 
різко збільшуються вміст продуктів обміну 
речовин організму тварин (шкідливих газів, 
водяної пари), пилова і бактерійна забруд-
неність повітря, що негативно впливає на 
фізіологічний стан і продуктивність тварин. 
Створити оптимальний мікроклімат у примі-
щеннях для утримання свиней можна тільки 
за умови застосування раціональних 
опалювально-вентиляційних систем на базі 
високоефективних технічних засобів. Водно-
час відомо, що забезпечення необхідного 
мікроклімату є одним із найбільш енерго-
ємних технологічних процесів разом із 
приготуванням і роздаванням кормів, 
прибиранням і утилізацією гною (табл.). 

 
Таблиця. Частка витрат технологічних процесів у сукупних витратах  

паливно-енергетичних ресурсів, % 
Table. The share of technological processes costs in the total costs of fuel and energy 

resources,% 

Процеси 
Споживання свинофермами і 

комплексами 

електроенергії палива 
Теплопостачання і забезпечення мікроклімату 40…65 60…90 
Приготування і роздавання кормів 12…28 5…35 

Прибирання і підготовка гною до використання 8…15 2…3 

 
Особливої системи опалення вимагають 

ферми, де вирощуються свині, оскільки саме 
при розведенні цих тварин на першому місці 
стоїть досягнення необхідної маси, для чого і 
проводиться інтенсивне відгодовування. 
Утримання свиней у неправильному темпера-
турному режимі призведе до невигідних 
наслідків, оскільки в разі холоду доведеться 
збільшувати кількість корму, а за надто 
жаркого повітря у тварин знизиться апетит і 
почнеться втрата ваги. Отже, дуже важливо 

дотримуватися необхідного режиму, який 
полягає в підтриманні температури: 

 для свиноматок – близько 16–20 °С; 
 поросятам тижневого віку від 

народження – 28–30 °С. Подальше зниження 
становить 2 градуси за тиждень; 

 свиням на відгодівлі – 14–20 °С. 
Для того, щоб здійснювати правильний 

обігрів свиноферми, необхідно вибрати такий 
вид опалювальної системи, який відповідав би 
всім необхідним вимогам. Оптимальною 
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температурою для свиней є така, за якої вони 
не витрачають великої кількості енергії для 
підтримання температури свого тіла. Процес 
відлучення поросят від свиноматки є для них 
дуже болючим, їм доводиться швидко 
пристосовуватися до нового середовища, 
відсутності поруч матері. Водночас реагувати 
на такі стресові зміни навколо себе поросята 
можуть абсолютно по-різному. Зазвичай 
поросята починають вести себе знервовано, 
виникають суперечки серед тварин у нових 
групах, можуть виникнути різні хвороби – все 
це відбивається негативно на їхньому 
розвитку і подальшому наборі ваги. Тому 
відлучення поросят від свиноматок повинно 
проводитись якомога акуратніше з виклю-
ченням для них зайвих стресових ситуацій або 
будь-якого дискомфорту. Дуже важливо 
створити для поросят на дорощуванні з 
перших днів такі умови, щоб їхнє звикання до 
самостійного життя проходило якомога 
простіше. Необхідно пам’ятати, з яким 
різноманіттям нових для себе ситуацій вони 
зіткнуться та створити максимально сприят-
ливі умови утримання для поросят у групі 
незалежно від її розміру. 

Особливо в холодних приміщеннях 
поросята багато енергії витрачають не на 
розвиток і набір ваги, а на свій обігрів. 
У приміщеннях із жарким кліматом у тварин 
знижується апетит і спостерігаються прояви 
теплового стресу. Численні практичні спосте-
реження підтвердили, що значне відхилення 
температури навколишнього середовища від 
оптимальної призводить до помітного 
зниження продуктивності свиней (15–30%) і 
перевитрат кормів на 25–50%. Сучасні 
автоматичні системи обігріву свинарників 
дозволяють підтримувати температурний 
режим на заданому рівні без участі людини. 
Важливо лише визначитися, які саме переваги 
і недоліки мають різні системи і способи і які 
саме оптимально підійдуть для конкретної 
свиноферми. 

Системи опалення свинарників. Для 
створення оптимального температурного 
мікроклімату необхідно забезпечити якісну 
систему опалення й вентиляції свиноферми. 
А, проте, використання тих чи інших методів 
багато в чому залежить від природних умов 
регіону, покриття підлоги, розташування 
приміщень і звичайно віку свиней. Однак 
необхідно пам’ятати, що яка б система не 
була обрана, опалення обов’язково має бути 
синхронізоване з системою вентиляції. Обидві 

ці системи повинні працювати злагоджено, 
саме це і забезпечить максимальну ефектив-
ність створюваного мікроклімату без зайвих 
матеріальних витрат. 

Система опалення має тільки компенсу-
вати ті втрати тепла, які можуть виникати 
через недостатню герметичність стін, від-
криття дверей і введення свіжого 
прохолодного повітря з вентиляційної систе-
ми. На вибір системи опалення, крім 
конфігурації приміщення, вагомо впливають 
наявність у господарстві тих чи інших 
енергетичних джерел, використане облад-
нання і доступність трудових ресурсів. Хоча в 
даний час обігрів свинарників часто органі-
зовують завдяки прямому спалюванню газу 
або рідкого палива, загальний розділ усіх 
систем опалення можна охарактеризувати 
двома типами. 

До першого з них відносяться системи 
опалення, джерело вивільнення енергії в яких 
знаходиться безпосередньо в приміщенні, яке 
повинно обігріватися. До них якраз і 
відносять системи, що працюють на газі або 
іншому паливі, завдяки яким виділення 
теплової енергії відбувається в верстатах із 
поросятами.  

До другого типу відносять системи з 
розміщенням джерела енергії поза зоною 
утримання свиней. У такому разі перенос-
ником енергії зазвичай виступає вода, яка 
доносить тепло по системним елементам до 
місця розміщення тварин. 

Порівнюючи ці дві великі групи систем 
опалення, необхідно згадати про їхні вагомі 
переваги і недоліки. Зокрема, ключовим 
недоліком систем із використанням відкритих 
джерел енергії за спалювання газу або іншого 
палива є виділення в повітря в приміщенні 
побічних продуктів згоряння. У разі вико-
ристання газу це буде вуглекислий газ і пара, 
а в разі застосування масла до газів ще 
додається кіптява. Зрозуміло, що для збере-
ження здоров’я тварин ці гази повинні 
якомога швидше видалятись із приміщення, 
що означає посилення інтенсивності венти-
ляції з відповідним зниженням ефективності 
опалення внаслідок того, що частина 
підігрітого повітря відразу ж іде у вентиляцію 
і втрачається. 

Ці аспекти явно вказують на великі 
переваги в систем другого типу з вико-
ристанням водяного носія тепла. Завдяки їм 
у приміщенні, де утримуються свині, не 
утворюються додаткові шкідливі гази і тому 
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воно не потребує складних пристроїв 
регулювання мікроклімату. Але застосування 
обладнання з перекачування води вимагає від 
господарства великих витрат на монтаж і 
регулювання установки, більшої уваги до 
рівномірного розподілу тепла з дотриманням 
відповідних умов облаштування опалюваль-
ної системи, а також виділення окремої 
кімнати, в якій буде проходити теплообмін 
між основним джерелом енергії з опалю-
вального обладнання і водою. До того ж у 
системах другого типу на відміну від першого 
тепло проходить по водяній системі трубок 
набагато довший шлях, через що його втрати 
на транспортуванні можуть значно збільшу-
ватися. Це пояснює складність впровадження 
таких систем у великих за площею 
свинофермах. 

Інфрачервоні газові випромінювачі 
досить довгий період вважалися основним 
обладнанням для підігріву в секціях доро-
щування. Це пояснюється їхньою помірною 
ціною та легкістю установки і переустановки 
за необхідності. До того ж, що дуже важливо 
для молодих поросят, вони не утворюють 
протягів, які могли б вплинути на здоров’я 
тварин. Інфрачервоні випромінювачі дійсно 
дуже добре підходять для обігріву зони 
відпочинку поросят. Цьому сприяє цілеспря-
мована подача випромінювання у вигляді 
хвилі, яке, тільки потрапивши на поверхню 
шкіри тварини, перетворюється у відчутне 
тепло. У багатьох випадках найбільш 
енергоефективним типом обігріву є інфрачер-
воний. За традиційного опалення спочатку 
нагрівається повітря, після чого тепло 
надходить до біологічних об’єктів. Тепле 
повітря природно направляється до стелі, 
створюючи конвективні потоки, що перемі-
щають пил у приміщенні, а в холодний період 
року – до підлоги. Унаслідок більша частина 
теплової енергії витрачається на обігрів 
марного простору. Теплова енергія від 
інфрачервоних обігрівачів не поглинається 
повітрям, тому все тепло від випромінювача 
майже без втрат досягає біологічних об’єктів. 
Водночас тепле повітря практично не 
концентрується під стелею, що робить ці 
прилади ефективними у вирішенні завдань 
енергоефективного обігріву приміщень із 
високими стелями. Застосування інфрачерво-
ного обігріву забезпечує до 40% енерго-
збереження [10–12]. Інфрачервоний обігрів 
діє безпосередньо на біологічні об’єкти, тому 
після тимчасової втрати тепла в приміщеннях, 

наприклад викликаної відкритими дверима, 
інфрачервоні обігрівачі швидко відновлюють 
необхідну температуру [13]. 

Найефективнішою теплосистемою, що 
успішно застосовується якраз для обігріву 
приміщення з відлученими поросятами, є 
«тепла» підлога. Ця система практично ніколи 
не використовується сама собою, оскільки її 
тепловіддачі недостатньо для ефективного 
обігріву всього об’єму. Однак як додаткове 
джерело тепла, особливо на початковому 
етапі дорощування, підігрів підлоги грає дуже 
важливу роль. Теплу підлогу доцільно вико-
ристовувати разом з інфрачервоними 
обігрівачами. Найбільший її недолік є 
забруднення. Найбільше до цього схильні 
відкриті системи провідних трубок із 
тригранного профілю, розташованих під 
щілинною підлогою. На щілинній підлозі з 
тригранного сталевого профілю ефективність 
опалення підвищується завдяки кращій 
провідності тепла і його більш рівномірного 
розподілу. Використання закритих систем 
обігріву також пов’язано з великим ризиком 
забруднення. Тому на повздовжніх стінках 
вони практично не використовуються. 

 
Висновки. На вибір системи опалення, 

крім конфігурації приміщення, вагомо 
впливають наявність у господарстві тих чи 
інших енергетичних джерел, використовуване 
обладнання і доступність трудових ресурсів. 
Опалення обов’язково має бути синхроні-
зоване із системою вентиляції. З огляду на 
енергоефективність та відсутність протягів 
у секціях дорощування доцільно використову-
вати інфрачервоний тип обігріву. Найефек-
тивнішою теплосистемою для обігріву 
приміщення з відлученими поросятами є 
«тепла» підлога, яку доцільно використо-
вувати разом з інфрачервоними обігрівачами. 
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