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У статті наведено результати досліджень оптимізації метанового бродіння 
курячого посліду. Оптимальними параметрами метаногенезу даного субстрату є 
вологість 85 %, кількість посівного матеріалу 5 %, тривалість процесу від 13 до 20 діб.
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З переходом птахівництва на промислову основу й появою великих птахівницьких гос
подарств, поголів’я птиці в яких становить десятки й сотні тисяч голів, галузь зіштовхнулася із 
проблемою використання великої кількості пташиного посліду [2].

Птахи погано засвоюють енергію рослинних кормів. Більша її частина переходить у 
послід. Виходячи з цього, він може бути використаний як відновлюване джерело енергії при 
виробництві біогазу, що є одним з шляхів його утилізації.

Для посліду характерним є значний вміст білка, який є джерелом N. Відношення С/N  є 
меншим за оптимальне. За таких умов може утворюватись аміак, що за певних концентрацій 
призводить до інгібування процесу.

Інгібуючий ефект аміачного азоту був показаний рядом авторів (наприклад, Маккарті і 
М ак-Кінні, Хобсон і Шоу, Костер і Леттінга). Проте неодноразово показано, що метаногени 
можуть адаптуватися до підвищення концентрації амонійного азоту [5, б, 7].

За своїми фізичними та хімічними властивостями послід не дуже добре підходить для 
анаеробного зброджування, проте ряд дослідників повідомили про успішну роботу систем 
виробництва біогазу з пташиного посліду. Більшість з них були розроблені для роботи у 
мезофільному режимі (близько 35 °С) [4].

Хасан і співавт. для оптимального виробництва біогазу рекомендують використовувати 
послід з кількістю сухих речовин 4,6 — 7,6% , за температури 35 °С. Також повідомляється, що 
додавання речовин, що містять легко доступний вуглець і збільшення кількості посівного 
матеріалу інтенсифікує процес [4].

Ґрунтуючись на аналізі доповідей про анаеробне зброджування і виробництво біогазу 
з пташиного посліду, Сміт рекомендує використовувати співвідношення C:N на рівні 16:1, 40- 
денний час утримання, швидкість завантаження 2,4 кг сухих органічних речовин в день на м3 
біогазової установки, об'єм реактора — 3,86 м3 на 1000 к г  живої ваги тварин [4].

3. Печан і співавт. вивчали бродіння курячого посліду при мезофільних температурах. 
У середньому вміст сухих речовин становив від 11,3 % до 14,1 % , сухих органічних речовин 
від 7,8 % до 9,7 % і тривалість утримання від 27 до 58 діб. Ш кідливого впливу на виробництво 
біогазу не спостерігалося, незважаючи на середні концентрації амонійного азоту в стічних 
водах від 4,07 до 5,85 г /л .  Вихід біогазу становив від 0,239 до 0,370 л / г  сухих органічних 
речовин, вміст метану в біогазі — від 59 до 67 % [8].

Ф . Абаюлянін і співавт. повідомляють про зброджування посліду вологістю 75 % у 
мезофільних умовах при 37 °С з використанням системи повторної партії культури [3].
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З огляду на широкі межі варіювання параметрів різними дослідниками процесу метою 
роботи є встановлення оптимальних параметрів анаеробного зброджування пташиного посліду.

Процес проводили у мезофільному температурному режимі при температурі 35 °С. 
Зброджування здійснювали у періодичному режимі. Дослідження проводили при чотирьох 
різних значеннях вологості посліду (80 % , 85 % , 90 % , 95 % ) і трьох різних дозах посівного 
матеріалу (5 % , 10 % , 15 % за об'ємом середовища). Перемішування проводили 2 рази на 
день. Контроль об ’єму виділеного газу проводили кожен день.

Курячий послід був взятий з птахофабрики «Васильківська». Птахи утримувались у кліткових 
батареях. Для годівлі використовувалась стандартна суміш кормів. До розведення послід зберігався 
в холодильнику при температурі + 4  °С. Перед розведенням до певної концентрації послід 
гомогенізували. Доведення до необхідної вологості здійснювали водопровідною водою. 
Характеристика посліду, що використовували у дослідженнях, наведена у таблиці.

ТЕХНОЛОГІЯ

Таблиця 1. Характеристика посліду

Показники Одиниця виміру Значення показнику
Вологість % 69,49
Сухі речовини % 30,51
Зольність % на суху речовину 15,45
Сухі органічні речовини % на суху речовину 84,55
Азот загальний % на сиру речовину 1,86
Азот амонійний % на сиру речовину 0,05
Фосфор загальний (в перерахунку на Р205) % на сиру речовину 1,15
Калій загальний (в перерахунку на К20) % на сиру речовину 0,46
рН 7,4

У якості посівного матеріалу використовували надлишковий анаеробний активний мул, 
взятий з метантенків Бортницької станції аерації, у яких піддають обробці осад з первинних 
відстійників та надлишковий аеробний активний мул. Активний мул відстоювали, а потім 
декантували рідину, що відшарувалась. Вологість становила 95,94 % , зольність — 33,9 %.

Установка (рис. 1) являє собою чотири термостати, у кожному з яких розміщено по 
чотири 6-літрових герметичних бутлі, у кришці кожного з яких є штуцер для виходу біогазу. 
Бутель з ’єднаний гумовим шлангом з газгольдером (скляною ємністю, заповненою водою). 
Облік біогазу, що утворився, фіксували за кількістю води в мірному циліндрі, яка була витіснена 
виділеним біогазом з ємності з водою.

Рис. 1. Лабораторна установка для метанового бродіння пташиного посліду
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Встановлено, що зі збільшенням вологості посліду збільшується вихід біогазу з одиниці 
маси сухих речовин і відповідно сухих органічних речовин, проте з одиниці об’єму метантенку 
зменшується (рис. 2, 3).

ТЕХНОЛОГІЯ
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Рис. 2. Залежність виходу біогазу з кг сухих речовин від вологості посліду 
та дози активного мулу
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Рис. 3. Залежність виходу біогазу з одиниці об’єму від вологості посліду 
та дози активного мулу

Економічно вигідним є збільшення виходу газу з одиниці об ’єму. Відповідно до цього 
необхідно зменшити вологість субстрату, що зброджується. Потрібно враховувати, що при 
виробництві біогазу вологість посліду повинна дозволяти транспортувати його за допомогою 
насосів. Вологість посліду, за якої він починає поводити себе як рідина, становить 85 %.

Тривалість обробки курячого посліду повинна становити не менше часу подвоєння 
метаногенних мікроорганізмів, яка для відходів тваринництва становить від 9 до 13 діб [1].

Період, за який виділяється основна частина газу для вологості посліду 85 % і 90 % , 
триває 3 тижні. При вологості 80 %  і 95 % газ активно виділяється протягом перших 2-ох 
тижнів і починаючи з 4-го.
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Збільшення кількості посівного матеріалу не призвело до інтенсифікації метанового 
бродіння. Максимальний вихід газу спостерігався при його об ’ємній кількості 5 % .

Вихід біогазу при зброджуванні курячого посліду вологістю 85 % і дозі посівного 
матеріалу 5 % наведено на рис. 4.

ТЕХНОЛОГІЯ

Рис. 4. Вихід біогазу при зброджуванні курячого посліду вологістю 85% і дозі посівного матеріалу 5 %

Висновки. В результаті проведених досліджень встановлено, що оптимальними пара
метрами для проведення анаеробного зброджування пташиного посліду є вологість субстрату 
85 % , кількість посівного матеріалу 5 % тривалість процесу від 13 до 20 діб.
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В статье приведены результаты исследований оптимизации метанового бро
жения куриного помета. Оптимальными параметрами для проведения процесса 
брожения птичьего помёта является влажность субстрата 85 % количество посевного 
материала 5 %, длительностью от 13 до 20 суток.
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