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Скляр О.Г., к.т.н.; Скляр Р.В., к.т.н. 

Таврійський державний агротехнологічний університет 
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radmila.skliar@tsatu.edu.ua 

 

Традиційна змивна система гноєвидалення передбачає будівництво 

та експлуатацію великої кількості відстійників для природного 

біологічного знезараження стічних вод відповідно до санітарно-гігієнічних 

норм [1, 4]. Значні обсяги сховищ, висока швидкість їх заповнення, 

виведення земельних ділянок із системи землекористування, екологічні 

проблеми, що виникають при експлуатації відстійників, вимагають 

застосування нового підходу до вирішення проблеми.  

В технологіях переробки тваринницьких відходів все більше набуває 

поширення шнекове сепарування [2], що зарекомендувало себе як 

ефективний, надійний, малоенергоємний і економічно доцільний метод. 

Тваринницькі стоки - це суміш твердих частинок і рідини; рішення 

проблеми полягає в тому, щоб відокремити тверді частинки перш, ніж їх 

елементи нашкодять навколишньому середовищу.  

Центральну ланку технології сепарації стічних вод тваринницьких 

комплексів розглянемо на прикладі прес-шнекового сепаратора FAN PSS 

виробництва компанії FAN SEPARATOR (Німеччина).  

Рідкий гній містить вільну і зв'язану рідину [3]. Вільна рідина 

відділяється самопливом, за допомогою сили тяжіння; зв'язана ж рідина 

знаходиться в твердих складових гною. Відстоювання, проціджування, 

стаціонарні та вібраційні сита можуть видалити тільки частину вільної 

рідини, а зв'язану рідину не можуть. Крім того, ці методи ефективні тільки 

при переробці рідких відходів вологістю більше 96 %, що ускладнює 

проблему розподілу стоків з високою концентрацією сухих речовин 

(вологістю 80…95 %), що одержуються в результаті самопливних і 

механічних систем гноєвидалення.  

Ефективність відділення твердих складових залежить від розміру 

отворів сита, шнека, моделі сепаратора, типу твердих складових і 
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розташування противаг системи, що визначають ступінь зворотного тиску. 

При цьому ступінь відділення сепаратором азоту, фосфору, калію та інших 

поживних речовин коливається від 10 до 80 % [2,5].  

Гнойова маса з виробничих корпусів направляються в приймальний 

резервуар для поточного накопичення та перемішування перед процесом 

розподілу. Для забезпечення процесу перемішування застосовується 

міксер-гомогенізатор (або насос з функцією гомогенізації), який створює 

однорідну консистенцію речовини на вході. Насос з подрібнювальним 

механізмом й ріжучими кромками перекачує однорідний субстрат в 

сепаратор [3]. Завдяки вбудованому перепускному клапану надлишок 

стоків повертається назад у резервуар самопливом. Усередині впускної 

секції, осцилятор створює коливальний тиск в рідині. Це веде до 

збільшення продуктивності і більш високої пропускної здатності, особливо 

в'язкої рідини. В ситі волокнисті тверді речовини відділяються від рідини. 

Волокна створюють фільтруючий шар, який затримує дрібніші частинки з 

рідини. Лопаті шнека просувають цей шар до випускного отвору. 

Поверхня сита очищується і утворюється новий фільтруючий шар. 

Конструкція сита не допускає утворення пробок. Тиск в першій частині 

сита низький, який збільшується в міру зростання концентрації твердих 

речовин в вихідному продукті. Сила тертя твердої заглушки в 

циліндричному розтрубі і подвійні заслінки регулятора вихідного отвору 

створює протитиск.  

Рідка фракція після сепарації [4] характеризується високим вмістом 

позитивних біогенних елементів і сприятливим співвідношенням 

поживних речовин фосфору, азоту і калію - 1,4:1,0:1,6. Рідка фракція 

використовується як органічне добриво при зрошенні ґрунтів. Тверда 

фракція [5] вологістю 60…67 % відправляється на компостування, 

використовується в якості підстилки для тварин, органічного добрива або 

може бути направлена на лінію брикетування для отримання паливних 

брикетів, для автономного опалення за допомогою твердопаливного котла. 

При спалюванні твердої фракції в піролізних теплогенераторах теплова 

енергія, що одержується, може бути направлена на опалення приміщень, 

ферм, теплиць тощо, а також для отримання пари. 
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Дослідження фахівців [1-3] показують, що перспективним 

напрямком розвитку переробки пташиного посліду є створення 

маловідходного або повністю безвідходного ресурсозберігаючого 

виробництва. На відміну від мінеральних, органічні добрива і далі 

вносяться шляхом розкидування полями із подальшими заорюванням 

(перегній) або шляхом розбризкування із мобільних цистерн (рідкі 

добрива) [4]. Тому, на нашу думку, одним із перспективних способів 

утилізації пташиного посліду є застосування гранулювання із наступним 

зневодненням. Переваги такої схеми: добриво є достатньо стерильним від 
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