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İnek Ahırlarında Havalandırma Seçenekleri



İnekler Çok Fazla Isı Üretir! 
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Yüksek verimli yetişkin süt
inekleri, sıcaklık stresine karşı
çok duyarlıdır ~Sıcaklık-Nem

indeksi 68 

Dinlenen insan54 kg inek 18 kg inek



Çevresel Sıcaklık

Süt İneklerinin Termo nötral Bölgesi 

Vücut Merkez Sıcaklığı

Düşük Kritik 
Sıcaklık

Yüksek Kritik 
Sıcaklık
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Sıcaklık StresiSoğukluk Stresi
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Sıcaklık Stresi Sonuçları: Fizyolojik

THI>20oC

THI = sıcaklık nem 
endeksi, ortam 
sıcaklığı ve bağıl 
nemin (havada ne 
kadar su olduğu) 
birleşik etkilerini 
açıklar, sıcaklık 
stresini ele almanın 
yararlı bir yolu

Sıcaklık stresi, 
sıcaklık, bağıl nem, 
hava hareketi, yağış 
ve hava hareketinin 
bir kombinasyonudur.



Sıcaklık Stresi ve Dinlenme Davranışı 

6 gün boyunca 30 
inekte ısı stresi 

artışı gözlemlendi

6 günde
yatma

süresinde
4 s/g kayıp!

Isı-Nem İndeksi Yatma Süresi(s/g)
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İnekler uzandıklarında ısı biriktirirler ve ayakta soğurlar 

stand

Lie 
down
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Toplanma 
davranışsal 
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Havalandırma = binadaki alana temiz
hava sağlanmasıdır

Temiz hava, ısı, nem, zararlı gazlar ve 
havadaki patojenlerin yerini alır



Bu havalandırma değil

– bu devr’i-daim!



Havalandırma Tasarımı İçin Kritik 
Öncelikler 
1. Ahırdan ısıyı, zararlı gazları, nemi ve patojenleri uzaklaştırmak

için yeterli hava değişimi

2. Dinlenme alanındaki mikro ortamda hedeflenen hava hızı

3. Sistemin her mevsimde iyi çalışması

4. Uygun maliyetli olması! 



Pratik Tasarım Önerileri 
• Yeterli Saatlik Hava Değişimi
(SHD: Saatlik Hava Değişimi /ACH: AirChange perHour)

• 4-8 SHD kış
• 40-60SHD yaz (~40 SHD tüneller için, ~50 SHD çapraz havalandırma

delikleri)
• Yaz için birim vücut ağırlığı başına yeterli hava değişimi

• ~1,500 CFM (~2,550 m3/h) yetişkin inek başına
• Kesitsel hava hızı

• Yalnızca bölmeli çapraz havalandırma delikleri için kullanışlıdır, hedef ~400-
500 ft/dak (2-2.5 dakika/hız)

• Giriş Hızı
• Fanlara hava akışını sınırlamadan havanın iyi karışmasını sağlamak için giriş

hızını ~500-800 ft/dak (2.5-4.0 d/h) koruyun



Havalandırma 
Sistemi 
Seçenekleri

Not: Hibrit sistemler hem 
doğal hem de mekanik 
havalandırma unsurlarını 
korur



Doğal Havalandırma 
Prensipleri
1. Açık ahır

• Her 3 m bina genişliği için 5 cm

2. Sundurma ahır
• Her 3 m bina genişliği için 2.5 

cm 

3. Yeterli iç çatı eğimi 
(1:4 minimum, düz)

4. Rüzgar gölgelerinden arınmış 

5. Doğudan batıya yönelim

Yukarı Hafif 
Hareket

Kış havalandırması-Dışarıda 
Rüzgar Yok

Kış havalandırması- Rüzgar 
esiyor

Havanın 
Yavaş 

Devinimi

Çatı havayı engeller 
Çatıya yakın sıcak 

hava

Yaz Havalandırması – Yan duvar kapıları açık



Mekanik Havalandırma Yaklaşımları 

• Pozitif Basınç 
– Fanlar taze dış havayı binanın içine doğru yönlendirir. Hava 

açıklıklardan pasif olarak kaçar ve egzoz fanları kullanılarak 
çıkarılır. (nötr basınç) 

• Negatif Basınç 
– Fanlar, bir binadan havayı, tasarlanan girişlerden taze 

havayı çeken bir negatif basınç oluşturarak dışarı atarlar. 



Hızlı hareket eden, temiz hava getirmenin önemli bir faydasının olduğu, minimal 
yan duvar açıklıkları olan ahırlarda kısa mesafeler için kullanışlı seçenek

Pozitif Basınçlı Tüp Havalandırma



Pozitif Basınç Hibrit Ahır
Picture from Dr. Gordie Jones



Operasyon (Dr. Gordie Jones tarafından)

• Açık çatı ve yan duvar perdeleri ~68-70oF (20-21oC) ‘de kapalı, pozitif

basınca geçer

• 36” (91 cm) fanlar 68oF (20oC) ‘de ~40 ACH ve 80oF (27oC)’de 60 ACH 

sağlar

• 70oF (21oC) altında, açık çatı ve perdeler ile doğal havalandırma olarak

çalışır, her 80 ft (24 m)te bir yüksek kitle, düşük hız fanlar konur

• Baş başa 4 sıralı yerleşimdeki ahırlar için en uygun



Negatif Basınç: Tünel vs. Çapraz



Tünel Havalandırma Ahırlar
• Yem hattına paralel olarak ahırın uzunluğu boyunca hava çeker
• Egzoz fanları genellikle Kuzey/Doğu ucunda ve girişte Güney/Batı
ucunda bulunur

• Mevcut 4 ve 6 sıralı ahırları iyileştirmek ve geleneksel ahır
tasarımlarına uygulamak kolaydır

• Bazıları açılıp kapanabilen bir çıkıntı sayesinde kış için doğal
havalandırma seçeneğini korur - “hibrit” çözüm

• Hava akışını yeniden yönlendirmek için bölmeler veya fanlar
kullanır



Tipik Tünel Havalandırma Özellikleri 
• 4-8 sıra durak ve 1-2 yem yolu
• 10-15 ft (3.1-4.6 m) yan duvarlar
• 12 çatı eğiminde 0.5’den 2’ye 
• Hibrit seçenekler için üst perde ya da baca fan sistemli açık veya

kapalı çatı
• Polikarbonat yan duvarlar ve girişler için sınırlı perde kullanımı



Çatı açıklığı ve polikarbonat yan duvarları olmayan Tünel, 
6 sıralı dış yem yolu



Hibrit-Tünel



Tünel Havalandırma Ahır Sorunları 
• Hava akışı ineklerin

üstünden veya yem
şeridinden aşağıya gider

• Giriş yeri ve hava dağıtımı
• Giriş görevi gören transfer 

şeridi bağlantıları
• Geçitlerdeki duvar engelleri
• Giriş ve egzoz fanları

arasında ~500 ft (152.4 m) 
sonra hava kalitesinin
bozulması



Potansiyel Çözümler 
• Girişleri uç duvara göre yan duvara konumlandırma 
• Geçiş duvarlarının yüksekliğini sulayıcılarla azaltma
• Dinlenme alanlarına fanlar ekleme



Çapraz Havalandırma Ahırlar
• Besleme hattına dik olarak hava çekme
• Egzoz fanları genellikle Kuzey / Doğu tarafında ve 
girişler Güney / Batı tarafında bulunur. 

• Birden çok besleme şeridi ve 8-24 + sıralı
ahırlarla daha geniş gövdeli bir ahır tasarımına
sahiptir. 

• Binanın uzunluğu boyunca uzanan geniş giriş -
evaporatif soğutma pedleri ile kullanım için ideal 

• Doğal havalandırma seçeneği yok
• Hava akışını yeniden yönlendirmek için bölmeler
veya fanlar kullanımı



Tipik Çapraz Havalandırma Özellikleri 

• 6-24 sıra tezgah ve çoklu besleme 
şeritleri 

• 13-16 ft (4-4.9 m) yan duvarlar
• 12 çatı eğiminde 0,5’ten 1’e
• Kapalı çatı
• Bazıları baca fan sistemli - özellikle 

kış için 



2 sıralı baş-başa düzenle 16 sıralı çapraz havalandırma



Bölmeler Olmadan Çapraz Havalandırma 



‘Büyük Kutu’ – alçak, düz tavan



Çapraz Havalandırma Ahır Sorunları 
• Hava, inek transfer 

şeritlerinden geçer 
• Bölme yerleştirme ve tasarım 

ile ilgili sorunlar - havayı 
hapsediyor 

• Çok geniş gövdeli ahırlar 
• Kış havalandırması

• Merkez besleme bloğunun 
aşağı duraklardaki rüzgarı 
hava hızı 



İneği nasıl yatar durumda tutarız?

Dinlenme alanında fanlar ve ya 
bölmelerle hızlı hareket eden hava 

sağlayın!



Dinlenme yüksekliğinde ölçülen minimum ~ 200 ft / dak
veya 2,25 mph veya 1 m / saniye olarak tanımlanır. 

Mevcut araştırmalar, ~ 400 ft / dak veya 4.5 mph veya 2 m / 
saniye‘yi aşmanın çok az fayda sağladığını göstermektedir. 

Minimum Soğutma Hava Hızı (MCAS)



Ahır veya inek
yatak alanını
havalandırmak



Hava hızının ineklerin dinlenme
süresine katkısı olur mu?

Reuscher et al. PhD Thesis



Fanlar Kapalı

Fanlar Açık



Dinlenme Alanında Olmayan, Düşük ve Yüksek Hava Hızının 
Etkisi 

10.8

11.4
11.
5

70 ft/min 330 ft/min 455 ft/min 1,6 ft (0,5 m) Dinlenme 
Yüksekliğinde Hava Hızı

Lying Time (h/d)

0.36 m/s 1.68 m/s 2.31 m/sReuscher et al. PhD Thesis



Fan Aralığı



Önerilen yatak yerlerinin hepsinin üstüne tipik olarak 48-55” (122-
140 cm) fanları, her ~24-30’ (7.3-9 m)’de bir bitişik fanın altına doğru 
yerleştirmek ve ve ~68oF (20oC) de çalıştırmak



Yüksek Hacimli Düşük Hız Fanlar (HVLS) 



HVLS 
Fanlar

• Ahırdaki havayı karıştırma ve 
kullanım dışı bölgeleri en aza
indirme seçeneği = 
HAVALANDIRMA DEĞİL, devridaim

• Yolun dışında - farklı ahır estetiği, 
daha az dağınıklık ve gürültü? 

• Dinlenme alanında hızlı hareket
eden hava elde etmek için optimize 
edilmemiştir

• Dinlenme alanına optimum hava
dağıtımı için muhtemelen her 40 fitte
(12,2 m) bir aralıklarla yerleştirmek
zorunda

• Yataklı ahırlar için kullanışlıdır



Bölmenin Altındaki Hava Akışı



Bölmelerin Arasındaki Sorunlar 

Bölmeler arasında sıkışmış hava - hava hızının 
işlevi ve besleme bordürü de bir bölmedir! 



Fogging and Condensation Issues
Ahırın egzoz tarafındaki kirişlerinde 

"kaplan şeritlerini" izleme



Bölme Değişiklikleri
• Hava hızı ve ACH (saat başına hava değişimi)'yi dengelemek için bölmenin 

yüksekliğini değiştirme (tipik aralık 7-10 '(2-3 m) durak zemini üzerinde) 
• Bölme yerleşimini ayarlama
• Geri çekilebilir bölmeler kullanma
• Çatının kullanımı

• Cupola fanları kışın havayı dışarı atıyor
• Yaz aylarında ikincil bir giriş görevi görecek çatı perdesi



Havalandırma tasarımı seçimi şunların bir 
işlevidir:
• İklim

• Ahır düzeni

• Ekonomi

• Fan temizliği ve bakımı için tolerans

• Sosyal etkiler

• Performans



Fan Performansı
• Hava akış hızı (fan kapasitesi) ve statik 

basınç
• Tipik olarak 0,05 ila 0,2 inç H2O'da (12,5 

ila 50 Pa) fan CFM'sini (m3 / sa) 
derecelendirme

• Fan verimliliği veya havalandırma verimliliği 
oranı (VER)

• CFM (m3/h) watt başı

• Hava akış oranı (AFR)
• 0,2 inç H2O (50 Pa) hava akış hızının 

0,05 inç H2O (12,5 Pa) hava akış hızına 
oranı

• Temizlik ve bakım
• Panjurların birikmesi, fan verimini% 24 

oranında düşürebilir (Simmons ve Lott, 
1997, 13 (5): 671-673)



Özet
• Yaz aylarında inekleri serin tutmak için çok çeşitli havalandırma

seçenekleri mevcuttur
• Bu sistemler şu şekilde tasarlanmalıdır:

• İklim şartlarına uygun
• Kurulum ve çalıştırmada ekonomik olarak uygun
• Yıl boyunca etkili
• Dinlenme alanında yeterli hava değişimi ve soğutma hava hızı sağlama
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