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REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII
Actualitatea și importanța problemei abordate. Agricultura Moldovei prezintă o sferă
multifuncțională a producerii, care este legată de producerea produselor alimentare, economie,
ecologie şi sfera socială. Ponderea industriei alimentare în Moldova, conform Strategiei de
dezvoltare a agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2014…2020, constituie 40% din
volumul total al industriei.
În procesul planificării de perspectivă a sectorului agrar a fost evidenţiată posibilitatea
creşterii cererii la producţia organică de calitate superioară pentru piaţa internă şi externă a
Republicii Moldova prin modernizarea utilajului, elaborarea recomandărilor ştiinţific
argumentate privind perfecţionarea tehnologiilor de întreţinere a păsărilor în condiţiile zonei
centrale a Moldovei. Aceasta va contribui la soluţionarea problemei reglării artificiale a
regimului de aerisire în încăperile de producere, ţinîndu-se cont de influenţa asupra formării
microclimatului a tehnologiilor, mijloacelor tehnice, instalaţiilor de aerisire şi încălzire
utilizate, precum şi altor factori care formează microclimatul.
În această direcţie au fost obţinute unele succese, însă în general, pînă la moment problema
nu a fost soluţionată la nivelul cuvenit nici în plan tehnico-ştiinţific, nici practic. Cele relatate
mai sus condiţionează necesitatea unor cercetări suplimentare privind studierea legităţilor de
formare a microclimatului în adăposturile avicole şi influenţa regimului de aerisire a
adăpostului asupra stării fiziologice şi calităţilor productive ale păsărilor în condiţiile zonei
centrale a Moldovei, unde sunt situate o bună parte din gospodăriile, în care avicultura este una
din principalele sfere de ocupaţie.
Circumstanţele menţionate permit argumentarea actualităţii temei studiate şi importanţa
acesteia pentru economia republicii.
Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare. Studiul minuţios a rezultatelor
cercetărilor ştiinţifice, bibliografice şi tehnice, în care se reflectă examinarea problemelor
creării condiţiilor optimale în încăperile avicole duce la următoarele concluzii: cercetările
ştiinţifice privind optimizarea parametrilor constructivi şi tehnologici ai utilajului pentru
reglarea microclimei în adăposturile avicole de tip fără ferestre pentru diferite zone climaterice
poartă un caracter limitat. Concluzia dată argumentează necesitatea efectuării unor cercetări
ştiinţifice speciale privind studierea legităţilor formării microclimei în adăposturile avicole şi
determinarea influenţei regimului de aer asupra stării fiziologice a păsărilor şi productivităţii
lor în condiţiile zonei centrale a Moldovei, unde sunt concentrate majoritatea întreprinderilor,
activitatea de bază a cărora este avicultura. Circumstanţele indicate condiţionează actualitatea
temei luate în studiu şi direcţia studiilor de cercetări ştiinţifice.
Scopul lucrării constă în optimizarea parametrilor constructivi şi tehnologici ai instalaţiei
pentru reglarea microclimatului, care asigură condiţii favorabile pentru sporirea productivităţii

şi integrităţii păsărilor.
Problema ştiinţifică soluţionată constă în determinarea parametrilor constructivi şi
regimurilor de lucru ai instalaţiei pentru reglarea microclimei, care asigură formarea mediului
aerian în adăposturile avicole prin intermediul conductelor perforate de aer cu secţiunea
variabilă, care asigură reducerea volumului de cheltuieli energetice şi îmbunătăţirea condiţiilor
de întreţinere a păsărilor.
Sarcinile lucrării constau în:
- Elaborarea şi argumentarea teoretică a modelului matematic al procesului de transmitere a
căldurii şi regimului de umiditate în adăpostul pentru păsări.
- Efectuarea cercetărilor de laborator şi de producere privind optimizarea parametrilor
constructivi şi tehnologici ai instalaţiei pentru reglarea microclimatului.
- Studierea influenţei regimurilor de lucru ai instalaţiei pentru reglarea microclimatului asupra
productivităţii păsărilor în condiţii de producere.
- Argumentarea tehnico-economică a utilizării instalaţiei de reglare a microclimatului în
încăperile fabricilor avicole.
Metodologia cercetării ştiinţifice se bazează pe determinarea dependenţei dintre intensitatea
termică specifică a volumului suprafeţei de lucru a încăperii, înălţimea acesteia, temperatura şi
viteza aerului din exterior. Studierea proceselor de formare a microclimatului s-a bazat pe
metodele abordării sistemice a efectuării unui număr redus de experimente cu scop determinat la
modelul experimental al adăpostului pentru păsări. La realizarea cercetărilor multifactoriale s-a
aplicat teoria de planificare a experimentului: alegerea factorilor necorelaţi, determinarea
centrului planului şi intervalului de variaţie pe fiecare variabilă codificată, elaborarea matriţei
planului.
Noutatea ştiinţifică a lucrării constă în următoarele:
- obţinerea dependenţelor matematice, care permit optimizarea parametrilor constructivi şi
tehnologici ai instalaţiei pentru reglarea microclimatului.
- demonstrarea posibilităţii realizării unei productivităţi înalte a păsărilor, folosind sistemul
propus de reglare a microclimatului.
Semnificaţia teoretică cimstă în:
 elaborarea modelului fizico-matematic al proceselor de temperatură şi umiditate în
adăposturile avicole;
 determinarea legităţilor procesului metabolismului termic cu detalierea condiţiilor limită;
 sistematizarea schemelor metabolismului termic, fluxului convectiv şi radial pentru regimul
termic în adăpostul avicol:
 argumentarea condiţiilor microclimatice de asigurare a regimului staţionar de căldură şi
umiditate în adăpostul pentru păsări;

 elaborarea instalaţiei pentru reglarea microclimatului cu asigurarea adăpostului cu aer prin
intermediul conductelor perforate de aer cu secţiunea variabilă.
Valoarea aplicativă a lucrării

se referă la

elaborarea recomandărilor practice de

optimizare a parametrilor instalaţiei pentru reglarea microclimatului în adăposturile pentru
păsări, aprobate pentru implementare în gospodăriile avicole ADRIKA mun. Chişinău, Kaliuga
Plus din or. Dubăsari.
Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere:
 Perfecţionarea sistemelor existente pentru reglarea parametrilor optimali ai microclimei în
adăposturile avicole cu întreţinerea păsărilor pe podea în mediul reglabil de căldură şi
umiditate.
 Argumentarea condiţiilor micro-climaterice a regimului de căldură şi umiditate, precum şi a
nocivităţii în adăposturile avicole.
 Argumentarea limitelor schimbării coeficientului consumului de căldură a instalaţiei pentru
reglarea microclimei la distribuirea aerului prin intermediul conductelor de aer perforate.
 Argumentarea dependenţei nivelului de economicitate a căldurii a sistemului de ventilaţie de
direcţia fluxurilor de aer proaspăt şi locurile de evacuare.
Implementarea rezultatelor ştiinţifice: În baza rezultatelor cercetărilor a fost elaborată
construcţia şi fabricat modelul experimental al conductei de aer perforate cu secţiuni alternative.
Conducta de aer a trecut testările în gospodăria avicolă Kaliuga Plus din or. Dubăsari.
Aprobarea rezultatelor ştiinţifice. Aspectele teoretice și aplicative au fost prezentate și
aprobate la conferinţele internaţionale: Simpozionul Științific Internațional organizat cu ocazia
aniversării de 80 ani ai UASM (2013); Simpozionul Științific Internațional organizat cu ocazia
aniversării de 65 ani ai FIATA UASM (2015) ”Analiza stării utilajului microclimatic la
întreprinderile avicole din regiune” (Chişinău, 2013), ”Unele aspecte ale formării mediului aerian
de trai” (Moscova, 2014), „Abordarea sistemică la soluţionarea problemelor procesului
tehnologic de asigurare a calităţii producţiei”, (Moscova, 2015), ”Metodele şi mijloacele de
organizare a schimbului de aer în încăperile avicole”, (Chişinău, 2015), „Descrierea analitică a
eficacităţii funcţionării instalaţiilor de încălzire şi ventilare ale încăperile avicole „ (Ufa, 2015).
Publicaţiile la tema tezei. Rezultatele obținute și prezentate în teza de doctorat au fost
publicate în 10 lucrări ştiinţifice publicate, dintre care 8 fără coautori, 2 în reviste recenzate.
Volumul şi structura tezei. Lucrarea este compusă din introducere şi cinci capitole, care
includ starea problemei şi sarcinile cercetărilor, partea teoretică şi experimentală, programa,
metodica şi rezultatele cercetărilor experimentale şi de producere, concluziile principale şi lista
literaturii. Teza este expusă pe 164 pagini şi conţine 42 de tabele, 90 de figuri şi 17 anexe.
Cuvinte cheie: Adăpost avicol, Microclimat, Parametri, Schimb de aer, Instalaţie, Reglare,
Proces tehnologic, Intensificare, Productivitate.

CONŢINUTUL TEZEI
Capitolul 1 întitulat „Analiza condiţiilor de întreţinere şi mijloacelor tehnice de creare a
micro-climatului în adăposturile avicole” cuprinde caracteristica condiţiilor naturale şi
climaterice ale zonei în care s-au desfăşurat investigaţiile. A fost efectuată analiza încăperilor
de producere pentru creşterea păsărilor în condiţiile suprafeţei şi schimbului de aer limitate,
principalelor tipuri de lucrări mecanizate, a utilajului tehnologic. Au fost examinate aspectele
ecologice ale poluării aerului în încăperile pentru creşterea păsărilor şi influenţa acestora
asupra stării fiziologice a păsărilor [6]. Au fost determinate condiţiile de formare a balanţelor
de căldură, umiditate şi de gaz în încăperile pentru creşterea păsărilor [10,13].
Analiza literaturii ştiinţifice în domeniul cercetărilor privind perfecţionarea parametrilor
optimali ai microclimatului în încăperile pentru creşterea păsărilor a demonstrat că atenţia
principală a fost acordată studierii regimurilor de căldură, umiditate, lumină şi conţinutului de
gaz în diverse tipuri de încăperi pentru creşterea păsărilor şi influenţa acestor factori asupra
organismului şi productivităţii găinilor ouătoare [16,18,20,7,4]. Totodată, rămîne încă
insuficient studiată problema privind formarea regimului de aer în încăperile tip fără ferestre
pentru creşterea păsărilor, ţinînd cont de particularităţile zonale şi anotimpurile anului. La
efectuarea cercetărilor în acest domeniu nu s-a atras o atenţie cuvenită stării mediului aerului în
diferite zone ale încăperilor tip fără ferestre, ţinînd cont de sezonul anului, inclusiv cu diverse
sisteme de ventilare şi încălzire [2,10]. Aceasta a condiţionat necesitatea efectuării cercetărilor
în condiţiile Transnistriei, implementării tehnologiilor şi mijloacelor tehnice

noi pentru

reglarea microclimatului în încăperile de producere pentru creşterea păsărilor [12,14].
Capitolul 2 întitulat “Argumentarea teoretică a metodelor de reducere a toxicităţii
aerului, reglării regimului de aerisire şi termic în adăposturi” se bazează pe studiul Analizei
dinamicii stării atmosferei ventilate a încăperii pentru creşterea păsărilor: мicroclimatul
încăperii trebuie să contribuie la menţinerea unui sistem stabil termodinamic de schimb de
căldură şi umiditate între păsări şi mediul înconjurător [19]. În dependenţă de vîrsta păsărilor
au fost stabilite limitele optimale ale condiţiilor de temperatură şi umiditate ale mediului de aer
şi a temperaturii radiale a construcţiilor, respectarea cărora în condiţii de producere determină
intensitatea randamentului [9,22,23].
Căldura totală eliminată de şeptelul de pui schimbă balanţa termică a încăperii de pui:
şeptelul de pui cu vîrsta de o zi, în număr de 15000 buc., elimină timp de o oră 10,8 кWt; la
vîrsta de 4 săptămîni potenţialul termic al şeptelului constituie 57,6 кWt; la vîrsta de 17
săptămîni - 187,2 кWt. Organismul tineretului care creşte elimină la respiraţie bioxid de
carbon (СО2), vapori de apă (Н2О); odată cu găinaţul se elimină amoniac (NН3) şi hidrogen
sulfurat (Н2S). Caracterul eliminării bioxidului de carbon are tendinţa de majorare odată cu

creşterea tineretului, la cea de-a 25-a săptămînă atinge valoarea de 1600 l/ceas. Din primele
zile, sistemul de microclimat trebuie să asigure schimbul de aer în volum de 500…840 m3/h,
schimbul maxim de aer va constitui 30450 m3/h. Pentru asigurarea stabilităţii sistemului
termodinamic al schimbului de căldură şi umiditate în încăpere limitele optimale ale
parametrilor de căldură şi umiditate trebuie să corespundă condiţiilor de desfăşurare a
procesului schimbului de căldură convectiv; cîmpul termic al temperaturii radiale nu trebuie să
depăşească torentul admisibil al schimbului de căldură radiant; volumul de aer schimbat
trebuie să corespundă balanţei admisibile de daune eliminate.
Analiza teoretică a transferului de căldură în timpul schimbului de aer în încăperea pentru
creşterea păsărilor: Soluţionarea problemelor legate de transferul de căldură se bazează pe
aplicarea modelului matematic al proceselor de căldură şi aer în încăperi [1,8]. Modelul cu
parametrii concentraţi ai subsistemului „aerul şi pasărea” suferă de carenţe în trasarea
sarcinilor: suprafeţele din încăpere se consideră ca izotermice fără surse de căldură;
temperatura aerului se caracterizează prin distribuire egală pe toată suprafaţa încăperii; sursele
şi drenurile de căldură în încăpere sunt centralizate, difuze [15,24]. Admiterile permit ca
torentul de aer cald, care pătrunde în încăpere să fie repartizat proporţional suprafeţelor. În
sistemul de ecuaţii intră:
- ecuaţia balanţei căldurii convective în aer:
dt
1
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- ecuaţia conductivităţii termice pe suprafeţele garduri şi utilajelor:
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x

(2)

- ecuaţia transferului de căldură pe suprafeţele garduri şi utilajelor:
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(3)

unde ti, tj – temperatura suprafeţei scrimei, temperatura aerului care pătrunde, °С;
Fi - suprafaţa garduri, m2 ;
V - volumul încăperii, m3;

с - încălzirea specifică, Dj/kg °С;
ρ - densitatea aerului, kg/m3;
L – consumul de aer, m3/h;
αk,αл – coeficienţii schimbului de căldură convectiv pe suprafeţe, Wt/m2°С;
αi – coeficientul transferului de căldură al suprafeţei garduri, m2/°С;
Qk(τ) – torentul convectiv de aer care pătrunde în încăpere, Wt;
qk(τ) – densitatea torentului de căldură care pătrunde în încăpere, Wt/m2
Coeficientul schimbului de raze pentru suprafaţa înconjurată de alte suprafeţe în limitele
temperaturilor menţinute în perioada de tranziţie se determină conform următoarei dependenţe:

 П  5,7 пр    в

(4)

unde  пр - următorul grad de radiaţii de suprafaţă;
φ – coeficientul iradiaţiei suprafeţelor;
ʙ - factorul corectiv;
t в.о- temperatura aerului intern.
În funcţie de direcţia torentelor de căldură radiantă, pot fi examinate cîteva scheme
principiale ale schimbului de căldură pentru regimul termic stabilit. Pentru perioada rece
(tн.о.≤t

в.о)

schema schimbului de căldură reprezintă următoarele (Fig. 1a): scurgerea căldurii

radiante are loc pe suprafaţa gardurilor exterioare.
În perioada caldă (t

н.о.≥

t

в.о)

scurgerea căldurii are loc prin convecţia aerului în încăperi

(Fig. 1.б).

Fig.1. Schemele schimbului de căldură în încăpere.
а) – rece; б) - cald; в) perioada de tranziţie.

În perioada de tranziţie a anului (tв.о.≥ t в.≥ tн.о) scurgerea căldurii are loc atît pe suprafaţa
exterioară, cît şi în aerul încăperii (Fig. 1в).
În perioada rece a anului schemele schimbului convectiv de căldură reprezintă un tablou
unde scurgerea de căldură este suprafaţa exterioară.
În perioada de tranziţie a anului scurgerea căldurii convective are loc prin aerul care vine şi
pe suprafeţele exterioare ale gardurilor. Schemele propuse ale interpretării fizice a schimbului
de căldură permit generalizarea caracteristicilor termice ale încăperii, care reies din ecuaţia
schimbului convectiv de căldură în încăpere:
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În baza ipotezelor acceptate scurgerea deplină a căldurii convective este prezentată în modul
următor:
tв  tв , 0 
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Modelul fizico-matematic al transferului de căldură şi respectării regimului de umiditate în
încăperile pentru creşterea păsărilor: transferul de căldură prin îngrădirile exterioare se
determină prin tensiunea de temperatură între mediul extern şi intern. Datorită schimbării
parametrilor externi, în funcţie de durata timpului, transferul de căldură de către îngrădirile
exterioare poartă un caracter nestaţionar, ţinînd cont de volumul de căldură şi recomandările lui
A.B. Boldunov [3] se exprimă prin ecuaţia diferenţială:


t
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Fig.2. Modificarea radiologică a temperaturii în timpul zilei
Ţinînd cont de exfiltrare şi infiltrare, ecuaţia transferului de căldură prin îngrădirea
poroasă în condiţiile mişcării instabile a aerului s-a stabilit în următorul mod:
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Crearea condiţiilor microclimatice ale transferului de căldură în timpul filtrării aerului
în încăperile pentru creşterea păsărilor: Acţiunea mediului înconjurător asupra distribuirii
presiunii din afara încăperii se determină prin viteza vîntului. În afară de presiunea vîntului,
diferenţa presiunii externe şi interne a încăperii se formează prin presiunea gravitaţională,
condiţionată de diferenţa de volum dintre aerul din exterior şi cel din exterior [17]. Nivelul
presiunii reale asupra suprafeţei depinde esenţial de forma suprafeţei, orientarea acesteia în
relaţie cu vîntul şi situaţia punctului examinat de pe suprafaţa dată. Conform normelor de
proiectare, mărimea infiltraţiei aerului prin îngrădirea poroasă de grosimea arbitrară nu

trebuie să depăşească 1kg/m2h. Odată cu majorarea consumului de aer infiltrat în limitele
1…3 kg/m2h regimul de temperatură al îngrădirii îşi schimbă starea de la staţionar la
nestaţionar, totodată are loc majorarea pierderilor de căldură suplimentare cu 5% [25].
Argumentarea metodelor de diminuare a toxicităţii: Concentraţia sporită de amoniac în
aerul din încăperi timp îndelungat devine un factor sporit de risc pentru şeptelul de păsări.
Tehnologia de ozonare este un mijloc de sporire a eficacităţii dezinfecţiei amestecului de aer şi
apă în gospodăria de creştere a păsărilor [21].
În Capitolul IV întitulat “Programul şi metodologia cercetărilor” este descrisă
construcţia şi principiul de funcţionare a instalaţiei experimentale de laborator. Programul
cercetărilor experimentale prevedea determinarea dependenţei dintre tensiunea termică
specifică a volumului mediului de lucru al modelului, înălţimea acestuia, temperatura şi viteza
aerului din exterior. Construcţia instalaţiei experimentale de laborator a oferit posibilitatea de a
studia schemele sistemelor de ventilare cu aer cu transmisie direcţionată a aerului sub diverse
unghiuri prin conductele de aer perforate spre locul staţionării păsărilor. Drept criterii de
optimizare au fost luate valorile care caracterizează eficacitatea funcţionării utilajului de
ventilare: viteza medie υж

de deplasare a aerului în zona aflării păsărilor m/sec;

neuniformitatea sυ repartizării curenţilor de aer, evaluată prin devierea medie pătrată a
schimbărilor de viteză în unele sectoare de staţionare a păsărilor m/sec; neuniformitatea
repartizării temperaturii, °С [14]. Sunt descrise aparatele, verificarea curbelor aparatelor de
bord, utilizate în timpul cercetărilor. Datele experimentale au fost prelucrate prin metoda
statisticii matematice, ceea ce a permis evaluarea corectă a rezultatelor obţinute.
Capitolul IV întitulat „Rezultatele cercetărilor de laborator şi în producţie” cuprinde
următoarele:
Rezultatele cercetărilor de laborator: Metodica cercetărilor constă în măsurarea
parametrilor mediului aerian în trei secţiuni transversal şi în alte trei secţiuni de-a lungul
instalaţiei experimentale de laborator la acelaşi nivel în zona staţionării păsărilor în trei
repetări. Pentru obţinerea variantelor sistemelor de ventilare a fost schimbat numărul de
conducte de aer, dimensiunile găurilor de repartizare, locul evacuării aerului, divizibilitatea
schimbului de aer şi temperatura curentului de aer. În timpul cercetării variantelor schemelor
de repartizare a aerului a fost evidenţiată repartizarea temperaturilor după secţiunea modelului.
Ameliorarea regimului termic s-a observat la cercetarea următoarei scheme: pătrunderea
aerului din exterior în zona superficială a încăperii, C – în zona inferioară a încăperii, unghiul
de înclinare a torentului de aer din exterior α=30° (fig. 3, curba 6). Interpretarea grafică a
rezultatelor cercetărilor privind caracterul schimbărilor vitezei curenţilor de aer pe lăţimea
modelului în zona de staţionare a păsărilor este prezentată pentru perioada rece a anului în fig.

4a), pentru perioada de tranziţie în fig. 4b). În sistemul de ventilare „de sus-în sus” se atestă o
iregularitate a curenţilor de aer formaţi, fapt ce cauzează apariţia zonelor de stagnare în

Fig. 3. Schimbarea temperaturii aerului în secţiunea transversală
a instalaţiei experimentale de laborator
zonele de staţionare a păsărilor. Comparaţia vitezelor limită a curenţilor de aer asigură o
viteză în zona de aflare a păsărilor în limitele optimale egale cu 0,38 m/s. Circulaţia maximă se
atestă în sectoarele situate nemijlocit sub orificii.
Odată cu îndepărtarea de la axă a fluxului de aer care pătrunde, precum şi odată cu
apropierea lui de instalaţiile de evacuare viteza aerului scade. La transmiterea aerului prin

а) perioada rece a anului

b) perioada de tranziţie a anului

Fig. 4. Caracterul schimbării vitezei curenţilor de aer la nivelul de 0,2 m de la suprafaţa
podelei curate în funcţie de sistemul de ventilare.
conducta de aer perforată viteza torentelor de aer în apropierea instalaţiilor de evacuare atinge
valori optimale de 0,28 …0,50 m/s. În fig. 5 este prezentat caracterul schimbării vitezei în zona
staţionării păsărilor, cînd afluxul şi refluxul de aer sunt direcţionate în perioada rece şi de
tranziţie a anului. Comparînd profilurile curbelor 1 şi 2, se atestă analogia lor. Aceasta

înseamnă că caracterul distribuirii vitezelor torentelor de aer, la alimentarea cu aer direcţionată,
nu influenţează asupra schimbării vitezei iniţiale de circulaţie a aerului prin conducta de aer.

Fig.5. Caracterul schimbării vitezei în zona staţionării păsărilor,
cînd afluxul şi refluxul de aer sunt fixate
Analiza conţinutului de amoniac la funcţionarea sistemelor de ventilare cu alimentarea cu
aer fixată (fig. 6) a demonstrat că cel mai scăzut conţinut al acestuia se atestă la trecerea aerului
prin două conducte de aer perforate. Cea mai efectivă este varianta de schimbare a aerului prin
sistemul de ventilare cu conducta de aer perforată (curba №2).
La transmiterea aerului prin conducta de aer centrală (curba №3) concentraţia de amoniac în
zona orificiilor de evacuare a aerului scade, creînd un sector evidenţiat de gazare maximă. Acest
fapt este datorat creării pe pereţi a unor curenţi de aer reverşi care duc amoniacul în interiorul
instalaţiei experimentale de laborator. Rezultatele cercetărilor permit a concluziona următoarele:
utilizarea în sistemele de ventilare a conductelor de aer fisurate nu este justificată, deoarece acestea
formează torente de aer cu viteze mari în zona de staţionare a păsărilor şi o gazificare excesivă a
încăperii.
În calitate de criteriu de evaluare comparativă a sistemelor de ventilare serveşte coeficientul
de eficacitate al schimbului de aer propus de V.N. Starîh [23]:
Кэ 

t yx  t пр
tср  t пр

(9)

unde tух, tпр, tср, - temperatura aerului care pătrunde, evacuat şi temperatura medie în zona de
lucru, °С.
Coeficientul Кэ caracterizează nivelul de utilizare a efectului de răcire a aerului captat,
raţionalitatea repartizării instalaţiilor de captare şi evacuare a aerului vizavi de zona de

Fig. 6. Caracterul schimbării concentraţiei de amoniac în zona staţionării păsărilor
staţionare a păsărilor. Cu cît mai superioară este valoarea coeficientului Кэ, cu atît mai
reuşită este repartizarea aerului. La trecerea aerului prin conducta de aer centrală coeficientul
schimbului de aer Кэ=0,44, iar la trecerea aerului prin două conducte perforate Кэ=0,60.
Rezultatele cercetărilor influenţei indicilor parametrici ai microclimatului asupra sporului
zilnic în greutate a puilor broiler: Rezultatul captării şi evacuării balansate a căldurii în
încăperea pentru păsări este temperatura constantă a corpului broilerilor. Zona indiferentă sau
zona indiferenţei termice (termoneutralităţii) determină condiţiile de dezvoltare a păsărilor,
cînd schimbul de căldură şi producţia de căldură sunt minime. Zona inferioară şi superioară de
termoneutralitate determină temperatura critică a aerului captat. Productivitatea zilnică a
păsărilor se exprimă analitic prin funcţia temperaturii şi ecuaţia parabolei
Вмакс  a  2  b    c

(10)

unde Вmax – productivitatea zilnică maximală a păsărilor, kg;
 - temperatura optimă a aerului în încăpere, 16°С;

a, b,с - coeficienţii ecuaţiei pătrate
Devierea temperaturii aerului ΔƟ în zona staţionării păsărilor de la valorile optimale reduce
creşterea zilnică a productivităţii păsărilor. În formă analitică legitatea schimbării sporului
zilnic al productivităţii se exprimă în modul următor:
В  a  (  ) 2  b  (  )  c

(11)

Utilizînd metodica de evaluare a eficacităţii ventilării, expusă de L.I. Bronfman [5],
obţinerea valorilor coeficienţilor а, b, с a permis determinarea dependenţei consumului de
hrană Ктп la temperaturi optimale şi devierea temperaturii aerului de la nivelul optim (tab. 1).
Au fost efectuate cercetări comparative a sistemelor de ventilare la valorile schimbului de aer
conform cerinţelor veterinare şi igienice: pentru perioada rece a anului - 26300 m3/h, pentru
perioada de tranziţie - 22560 m3/h.

Rezultatele cercetărilor în producţie: În gospodăria avicolă SRL „Kaliuga Plus” din or.
Dubăsari a fost efectuată analiza rezultatelor schimbării parametrilor de lucru ai sistemului de
microclimat.

Sporul
mediu
zilnic în
masă a
păsărilor,
gr

Cantitatea
zilnică de
hrană, gr

Sporul
zilnic al
masei, gr

Greutatea
broile
rilor, gr

Temperau
ra
încăperii,
°С

Vîrsta
broile
rilor

Tabelul 1. Normativele consumului de hrană şi sporul în greutate a păsărilor
în gospodăria avicolă SRL „Kaliuga Plus”, or. Dubăsari

5

31

112

20

30

17,14

12

28

335

40

61

27,14

19

26

678

55

95

35,86

26

24

1132

71

132

44,18

33

21

1665

79

158

50,97

42

18

2400

82

185

56,14

Tabelul 2. Dependenţa consumului de nutreţuri şi apă de temperatura aerului
Consumul de
hrană, gr

Raportul dintre
consumul de apă şi
consumul de hrană

Intervalul de
temperaturi, °С

Coeficientul eficacităţii
schimbului de aer

150…190

1,3 : 1

16…21

0,95…1,06

140…150

2:1

22…23,5

0,95…1,06

90…130

2:1

24…26

0,95…1,06

20…50

2:1

27…31

0,95…1,06

08…20

4,7 : 1

28…41

0,95…1,06

La monitorul computerului au fost fixate valorile parametrilor temperaturii aerului extern şi
intern, presiunii vîntului la diferite viteze ale acestuia. Analiza valorilor schimbului de aer la
acţiunea comună a presiunii gravitaţionale şi a vîntului a demonstrat că în timpul schimbului de
aer, sub acţiunea forţelor gravitaţionale şi vitezei vîntului mai mică de 0,5 m/sec. în fiecare
parte a încăperii, se formează sectoare aparte de circulare a aerului interior. Rezultatele
experienţelor, care caracterizează regimul de aer în zona de staţionare a păsărilor, în timpul
ventilaţiei tunel, în partea sa transversală, la nivelul de 0,2 m, 0,4 m, 0,6 m de la podeaua
curată, sunt prezentate în formă de interpretare grafică a schimbării concentraţiei de amoniac,
vitezei şi temperaturii aerului după perioadele anului în fig. 7…9.
Analizînd gradul de gazare a aerului (fig. 7), observăm o schimbare a concentraţiei medii în
aerul evacuat qух, în raport cu concentraţia medie a amoniacului în zona de staţionare a
păsărilor qср/qух=0,8. De-a lungul pereţilor longitudinali concentraţia amoniacului s-a micşorat,

fapt cauzat de circulaţia intensivă a aerului care pătrunde. În aerul evacuat raportul dintre
concentraţia medie a amoniacului în aer şi concentraţia amoniacului în aerul evacuat

а) în perioada rece

b) în perioada de tranziţie după lăţimea încăperii

Fig. 7. Schimbarea concentraţiei de amoniac ml/l după lăţimea încăperii
qср/qух constituie valoarea de 1,53 în perioada rece, iar în cea de tranziţie qср/qух = 1,34.

а) în perioada rece a anului

b) în perioada de tranziţie

Fig. 8. Schimbarea vitezei aerului pe lăţimea încăperii
La repartizarea aerului prin conducta de aer perforată qср este mai scăzută decît concentraţia
amoniacului în zona de staţionare a păsărilor. Viteza medie a aerului (fig. 8) este mai mare
decît cea optimală în perioada rece a anului şi depăşeşte valoarea admisibilă 0,3 m/s.
Asigurarea cu aer prin conducta perforată a contribuit la schimbarea mobilităţii torenţilor de
aer în limitele valorilor optimale, viteza torenţilor de aer nu depăşea 0,5 m/s.
Cercetările cîmpurilor de temperatură (fig. 9) au demonstrat formarea în regimul de aer al
încăperii a torenţilor turbulenţi, care contribuie la crearea unui microclimat satisfăcător în
încăpere în timpul transmiterii aerului prin conducta de aer perforată.

a) perioada de tranziţie

b) perioada rece

Fig. 9. Schimbarea cîmpurilor de temperatură în încăperea pentru păsări
Repartizarea temperaturilor în zona de lucru a avut un caracter egal. Diferenţa dintre
temperatura maximă şi cea minimă în perioada de tranziţie a alcătuit 5°С, în perioada rece –
6,8°С. Asigurarea cu aer prin ventilarea tunel a asigurat o temperatură medie a aerului de
16…18°С şi o repartizare neomogenă a cîmpurilor de temperatură. În orificiile de evacuare
temperatura maximă a aerului atingea în perioada rece 18,8°С, iar în cea de tranziţie – 25,4°С.
Varianta cu conducta de aer perforată a dovedit cele mai bune rezultate. Cea mai mare
circulaţie a aerului la concentraţia minimă a amoniacului s-a observat în zona de lucru sub
conducta de aer. În direcţia evacuării aerului viteza treptat scădea, conţinutul de amoniac
creştea. Construcţia instalaţiilor de repartizare a aerului, numărul şi amplasarea lor influenţează
esenţial omogenitatea cîmpurilor de temperaturi, vitezele şi gradul de gazare a zonei de lucru.
Ţinînd cont de faptul, că temperatura şi umiditatea aerului interacţionează şi acţionează
asupra reglării temperaturii şi schimbului de substanţe în organism, influenţa lor asupra stării
fiziologice şi productivităţii păsărilor s-a examinat în paralel. La ridicarea umidităţii relative a
aerului peste 75% consumul de hrană creşte cu 20% (fig. 10). La umiditatea relativă mai mică
de 50% producţia de ouă scade cu 8%.
Gradul de ionizare a aerului este un factor fizic, care influenţează esenţial funcţionarea
fiziologică a organismului păsărilor. Aeroionii influenţează schimbul de substanţe în organism,
formarea sîngelui, hemoglobina, intensifică procesele de oxidare, funcţionarea procesului de
prelucrare a hrănii. producţia de ouă a găinilor creşte de la 3,0…12 %. Consumul de nutreţ
pentru obţinerea a 10 ouă scade cu 1,3%.
Problema eficacităţii utilizării căldurii aerului evacuat a fost cercetată în încăperea pentru
creşterea păsărilor a întreprinderii SRL „Kaliuga Plus” din or. Dubăsari, unde este montată
instalaţia „Agroclimat” cu utilizarea căldurii aerului eliminat.

Fig. 10. Indicaii comparativi ai adaosului în greutate a păsărilor din SRL „Kaliuga Plus”
Pentru sistemele energo-economice valoarea coeficientului de consum a căldurii este mult mai
mică de o unitate. Formula pentru determinarea coeficientului de consum a căldurii [14]:

  1

cg (tвых  t ж )  a(tв  t ж )
(cg  a)(t ж  tн )  

(12)

unde с – căldura specifică capacitatea de aer, с = 1,005 кDj/ (kg∙°С);
g – schimbul de aer specific, kg/кDj;
tвых, tв, tн, tж – temperatura medie aerului evacuat, interior, exterior şi aerului din zona
de staţionare a păsărilor, °С;
ε – cota căldurii libere din cantitatea ei totală, eliminată de păsări, ţinînd cont de
consumul la evaporarea umidităţii de pe suprafaţa podelei şi alte suprafeţe;
а – cantitatea de căldură, care revine unui grad de scădere a temperaturii, care se pierde
prin construcţiile izolatoare, se exprimă prin cote din totalul căldurii degajate de păsări, 1°С.
Valoarea criteriilor de optimizare ῡж и sῡ la eliminarea aerului din zonele inferioare şi
exterioare se deosebesc neesenţial, de aceea pentru micşorarea intervalului de schimbare a
criteriilor, cercetarea ce urmează a fost separată în două planuri ortogonale pentru
temperaturile exterioare: - 15°С şi +10°С. Au fost examinate variantele în care tot aerul este
eliminat din zona superioară la ζ=1.
Tabelul 3 Matriţa pentru determinarea parametrilor instalaţiei de ventilare
Factorul
Indicii

Nivelul de
variaţie
Superior (+)
Principalul (0)
Inferior (-)
Experienţa:

Parametrii de optimizare

ῡж m/sec

f0 ,m2

n

0,0271
0,0156
0,0041

3
2
1

tн =-15 °С

tн =10°С

sῡ,m/sec

tн=-15 °С

tн=10°С

1
2
3
4
5
6
7
8
9

+
+
+
0
0
0

+
+
0
0
+
0

0,07
0,10
0,04
0,55
0,16
0,06
0,15
0,05
0,09

0,09
0,27
0,24
1,10
0,38
0,15
0,31
0,10
0,20

0,03
0,4
0,03
0,29
0,07
0,03
0,06
0,03
0,04

0,04
0,07
0,04
0,48
0,11
0,04
0,08
0,05
0,06

După prelucrarea datelor au fost obţinute ecuaţii adecvate de regresie. Viteza medie de
circulaţie a aerului în zona de staţionare a păsărilor:
− la temperatura -16°С

ῡж = 1,05-45,90 f0 -0,48n+505,0 f20 +0,06n+10,44f0n

(13)

− la temperatura +5°С

ῡж = 2,02-87,70f0 -0,86n+1274 f20 +0,11n2+14,79f0n

(14)

Neomogenitatea repartizării torenţilor de aer în zona de staţionare a păsărilor:
− la temperatura -16°С

sῡ = 0.56-24.40 f0 -0,26n+290,00 f20 +0,03n2+5,44f0n

(15)

− la temperatura +5°С

sῡ = 0,92-41,40f0 -0,44n+505,00 f20 +0,05n2+8,92f0n

(16)

La rezolvarea ecuaţiilor au fost determinaţi parametrii instalaţiei de ventilare, care asigură
condiţiile optimale în încăperea pentru păsări (tab. 4).
Din calculele prezentate în tabel observăm că repartizarea omogenă a aerului este asigurată
de o conductă de aer, aerul este eliminat din zona superioară, valoarea coeficientului
consumului de căldură se află în limitele optimale 1,07…1,03, suprafaţa specifică a orificiilor
de repartizare alcătuieşte 0,016 m2, viteza medie a circulaţiei aerului în zona de staţionare a
păsărilor 0,19 m/s pe timp de iarnă, vara – 0,43 m/s, neomogenitatea repartizării torenţilor de
aer variază în limitele optimale 0,10…0,14 m/sec.
Tabelul 4. Parametrii instalaţiei de ventilare, care asigură condiţiile optimale
Parametrii
Varianta

1

n

1

f0 ,м2

Criterii de optimizare
tн ,°С

ζ

ῡж m/sec

sῡ,m/sec

St°С

ƞ

-15

1

0,19

0,10

0,8

1,07

0

-

-

0,7

0,96

1

0,43

0,14

0,5

1,03

0

-

-

0,4

0,93

1

0,20

0,09

0,9

1,05

0

-

-

0,8

1,02

1

0,44

0,12

0,6

1,06

0

-

-

0,4

1,04

0,016
10

-15
2

2

0,006
10

Capitolul V întitulat „Argumentarea tehnico-economică a utilizării tehnologiei
şi
mijloacelor tehnice pentru reglarea microclimei în adăposturile avicole” se bazează, în
primul rînd, pe evaluarea tehnico-economică a sistemului de creare a microclimatului reglat în
încăperile pentru păsări; calculul indicilor eficacităţii economice a implementării în producţie
[26,27].
Tabelul 5. Caracteristicile tehnice ale sistemului de ventilare şi încălzire
Unităţi de
Indicii
Experimentală Existentă
măsură
Preţul angro al sistemului
u.d.m.
120550
114857
Costul 1 kg de masă a sistemului

u.d.m.

438,4

459,4

Consumul specific de energie electrică

lei/h

21,5

21,7

Personalul de deservire

pers.

5

5

Calculul indicilor tehnico-economici s-a efectuat conform 2 sisteme de ventilare şi încălzire:
cea existentă în gospodăria SRL „Kaliuga Plus” (etalon) şi cea elaborată (experimentală).
A fost realizat calculul indicilor eficacităţii economice a instalaţiei pentru reglarea
microclimatului, implementate în producţie.
Tabelul 6. Indicii eficacităţii economice de la utilizarea tehnicii noi
Unitatea de
Indicii
Rezultate
măsură
Economii anuale de muncă
om/h
121248,25
Economii anuale de cheltuieli directe de exploatare

lei

2937,8

Efect economic anual

lei

3228,0

CONCLUZII GENERALE ŞI PROPUNERI
1. În baza analizei sistemelor şi mijloacelor de asigurare a schimbului de aer necesar în
adăpostul pentru păsări au fost argumentate condiţiile distribuirii optimale a aerului cu
instalaţiile de reglare a microclimei în adăposturile avicole.
2. A fost evidenţiat nivelul insuficient de studiere a problemelor ce ţin de crearea regimului
aerian în încăperile tipice fără ferestre pentru păsări în condiţiile zonei centrale a Moldovei.
3. Au fost examinate direcţiile de perfecţionare a tehnologiilor şi mijloacelor tehnice de reglare
a microclimei, care asigură condiţii de echilibru a căldurii păsărilor şi degajării surplusului
de căldură în mediul extern.
4. Au fost stabilite dependenţele matematice, care descriu legităţile schimbării parametrilor de
reglare a microclimei în adăpostul pentru păsări.
5. A fost elaborat modelul fizico-matematic, care permite corectarea parametrilor stabiliţi ai
microclimei în adăpostul pentru păsări.
6. A fost obţinută ecuaţia generalizată, care descrie caracterul convectiv al creării regimului
termic în adăpostul pentru păsări.

7. A fost determinat caracterul distribuirii cîmpurilor de elasticitate pe îngrădirea exterioară în
procesul de filtrare a aerului.
8. A fost determinată dependenţa vitezei medii de deplasare a aerului, neomogenităţii
distribuirii torenţilor de aer şi temperaturii în zona de staţionare a păsărilor de suprafaţa
specifică a orificiilor de distribuire şi numărul conductelor de aer.
9. Au fost confirmate premizele teoretice de argumentare a componentei convective a
fluctuaţiilor de temperatură în condiţiile unui volum redus a adăpostului pentru păsări.
10. Au fost determinaţi indicii, care caracterizează eficacitatea lucrului instalaţiei de reglare a
microclimei:
- viteza medie a deplasării aerului în ZSP 0,26…0,40 m/s;
- neomogenitatea distribuirii torenţilor de aer în ZSP 31,3/33,3 %;
- mărimea zonelor de distribuire a torenţilor din interior şi din exterior la viteza ce nu
depăşeşte 0,40 m/s constituie 74/30%;
- neomogenitatea distribuirii temperaturii 1,6%.
11. S-a dovedit că valoarea optimală a coeficientului consumului de căldură 0,98…1,04 este
atinsă la repartizarea aerului prin instalaţia de reglare a microclimei prin intermediul
conductei de aer perforate. Totodată, cea mai mare influenţă asupra gradului de
economisire a căldurii a instalaţiei o are direcţia aerului care pătrunde din exterior.
12. A fost evidenţiat caracterul optimal al distribuirii cîmpurilor de temperatură şi de viteză în
instalaţia pentru reglarea microclimei la repartizarea aerului prin conducta de aer perforată.
În perioada rece a anului temperatura medie 22,6…22,8°С se formează în intervalul
cîmpurilor de viteză 0,24…0,28 m/s. Valorile maxime ale temperaturii sunt 21,6…23,1°С,
ale vitezei - 0,13…0,41 m/s. În perioada de tranziţie temperatura medie 22,9…23,1°С se
formează în intervalul cîmpurilor de viteză 0,35…0,39 m/s. Valorile maxime ale
temperaturii sunt 22,4…24,0°С, ale vitezei - 0,25…0,53 m/s.
13. Instalaţia pentru reglarea microclimei cu repartizarea aerului care pătrunde şi celui evacuat
după schema „din sus - în jos” prin intermediul conductei de aer perforată cu secţiune
transversală, propusă pentru implementare în gospodăria avicolă cu întreţinerea păsărilor
pe podele, asigură un efect economic anual de 32228 lei.
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păsărilor.
Sarcinile lucrării constau în:
 Elaborarea şi argumentarea teoretică a modelului matematic al procesului de transmitere a
căldurii şi regimului de umiditate în adăpostul pentru păsări.
 Efectuarea cercetărilor de laborator şi de producere privind optimizarea parametrilor
constructivi şi tehnologici ai instalaţiei pentru reglarea microclimatului.
 Studierea influenţei regimurilor de lucru ai instalaţiei pentru reglarea microclimatului asupra
productivităţii păsărilor în condiţii de producere.
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Problema ştiinţifică soluţionată constă în determinarea parametrilor constructivi şi regimurilor
de lucru ai instalaţiei pentru reglarea microclimei, care asigură formarea mediului aerian în
adăposturile avicole prin intermediul conductelor perforate de aer cu secţiunea variabilă, care
asigură reducerea volumului de cheltuieli energetice şi îmbunătăţirea condiţiilor de întreţinere
a păsărilor.
Noutatea ştiinţifică a lucrării
 Au fost obţinute dependenţele matematice, care permit optimizarea parametrilor constructivi şi
tehnologici ai instalaţiei pentru reglarea microclimatului.
 A fost demonstrată posibilitatea realizării unei productivităţi înalte a păsărilor, folosind
sistemul propus de reglare a microclimatului.
Valoarea aplicativă a lucrăriiconstă în elaborarea recomandărilor practice de optimizare a
parametrilor instalaţiei pentru reglarea microclimatului în adăposturile pentru păsări, aprobate
pentru implementare în gospodăriile avicole ADRIKA mun. Chişinău, Kaliuga Plus din or.
Dubăsari.
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регулирования микроклимата в птицеводческом помещении». Диссертация на соискание
степени доктора технических наук, Кишинев 2019.
Диссертация состоит из: введения; пяти глав; выводов; библиографии, содержащей 203
источников; 17 приложений; 121 страниц основного текста; 42 таблиц и 90 рисунков. По
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Цель работы: Оптимизация конструктивных и технологических параметров установки для
регулирования микроклимата обеспечивающей благоприятные условия повышения
продуктивности и сохранности птицы.
Задачи работы:
 Разработка

и

теоретическое

обоснование

математической

модели

процесса

теплопередачи и влажностного режима в помещении птичника.
 Проведение лабораторных и производственных исследований
конструктивных

и

технологических

параметров

установки

по оптимизации

для

регулирования

микроклимата.
 Исследование влияния режимов работы установки для регулирования микроклимата на
продуктивность птицы в производственных условиях.
 Технико-экономическое

обоснование

применения

установки

для

регулирования

микроклимата в птицеводческом помещении.
Решенная научная проблема: Состоит в определении конструктивных параметров и
режимов работы установки для регулирования микроклимата путем формирования воздушной среды птицеводческого помещения посредством перфорированных воздуховодов
переменного сечения, обеспечивающих снижение энергетических затрат и улучшение
условий содержания птицы.
Научная новизна: Получены математические зависимости, позволяющие оптимизировать
конструктивные и технологические параметры установки для регулирования микроклимата.
Доказана возможность получения высокой продуктивности птицы при использовании
предлагаемой установки для регулирования микроклимата.
Теоретическое и прикладное значение: разработка и внедрение системы вентиляции
закрытого типа отрицательного давления с подачей воздуха в помещение через перфорированный воздуховод переменного сечения.

ABSTRACT
Author: Tatiana Lohvinscaia
Title: "Optimization of constructive and technological parameters of the facility for regulation of
the microclimate in the poultry house." Thesis for Doctor of Technical Sciences degree, Chisinau
2019.
The dissertation consists of: introduction; Five chapters; Conclusions; Bibliography containing
203 sources, 17 applications; 121 pages of the main text; 42 tables and 90 figures. Based on the
results of the research, 10 scientific publications have been published.
Key words: poultry house, microclimate, parameters, air exchange, installation, regulation,
technological process, intensification, production, productivity.
Purpose of the theses: Optimization of constructive and technological parameters of the
microclimate control system, providing favorable conditions for the overall wellbeing of the
poultry and obtaining high quality products; development of effective air circulation methods in
poultry houses.
Objectives: To study the processes of forming a ventilated atmosphere and the dynamics of heat
transfer processes in a poultry house. Development of a physical-mechanical model of the process
of heat and humidity regime of premises. Substantiation of microclimatic conditions for providing
a moisture regime in a poultry house. Development of a program and methodology for performing
laboratory and production research. Performing laboratory and production studies to substantiate
the theoretical prerequisites for optimizing the design and process parameters for regulating the
microclimate in a poultry house. Implementation of the feasibility study for the use of technical and
technological means for regulating the microclimate in a poultry house.
Solved scientific problem: It consists in determining the design parameters and operating modes of
the installation for regulating the microclimate by forming the air environment of the poultryfarming room by means of perforated air ducts of variable cross-section, which reduce energy costs
and improve the conditions of the birds.
Scientific novelty: Justification of the formation of the air regime withing a standard poultry house
areas where the hens are kept on the ground level. Mathematical dependences are obtained, which
allow optimizing the design and technological parameters of the installation for climate control.
The theses provides justification and proof that it is likely to obtaining high quality products using
the proposed ventilation system in the conditions of the region.
Theoretical and applied value of the thesis consists of the development of theoretical bases and
introducing the air supply negative pressure system of ventilation to the room through the
perforated air duct of variable section. Based on the conducted studies, practical recommendations
for optimizing the air regime in poultry houses, providing healthy and high resistance poultry,
productivity and quality of products have been developed.
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