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KANONY – ZAŁOŻENIA – STANDARDY PRODUKCJI
DROBIARSKIEJ
1. Intensywna produkcja drobiarska jest procesem o charakterze
przemysłowym.
2. Przebieg procesu jest całkowicie zależny od człowieka.
3. Podstawą sukcesu jest:
• podjęcie poprawnych decyzji na etapie projektowania, budowy
i wyposażenia budynku oraz fermy,
• zaplanowanie i dobór materiału zwierzęcego i elementów technologicznych np.
ściółka, pasza, zagospodarowanie odchodów,
• przestrzeganie zaleceń sanitarno-weterynaryjnych,
• poprawne zarządzanie obiektem.

PIERWSZY KROK NA DRODZE DO SUKCESU
PROJEKT I WYPOSAŻENIE BUDYNKU musi uwzględniać
wymagania ptaków, zależnie od gatunku i kierunku produkcji
oraz związane z tym zasady i rozwiązania ukierunkowane na
szeroko pojętą ochronę środowiska wewnątrz i na zewnątrz
obiektu.

WARUNKI KLIMATYCZNE W BUDYNKU
Decyzje człowieka decydują o środowisku, w którym przebywają ptaki.
Niewłaściwy mikroklimat w budynku powoduje:
 Problemy z oddychaniem (respiracją),
 Zmniejszony dopływ tlenu do organów życiowych ptaka,
 Wzrost zachorowań,

 Zmniejszenie przyrostów wagowych ciała,
 Nierównomierny wzrost stada,
 Zwiększenie przypadków występowania biegunki,

 Negatywny wpływ na jakość ściółki i tuszek.

ZASADY DZIAŁANIA WENTYLACJI W KURNIKU

Wentylacja podciśnieniowa

Wentylacja nadciśnieniowa

Wymiana powietrza w budynku odbywa się na zasadzie różnic ciśnienia pomiędzy powietrzem
atmosferycznym wprowadzanym do wnętrza a powietrzem zużytym tzn. zanieczyszczonym,
które jest usuwane na zewnątrz.

INNE ROZWIĄZANIA SYSTEMU WYMIANY POWIETRZA

Wentylacja poprzeczna
(rys. firma Big Dutchman)

Zasada działania wymiany powietrza
stosowana z powodzeniem w budynkach
o szerokość do 12 m
(przepływ przez cały budynek)

Wentylacja poprzeczno – kominowa
(rys. firma Big Dutchman)

Wentylacja stosowana powszechnie w budynkach
o dowolnej szerokości. Korzystna krótka droga
przepływu zanieczyszczonego powietrza do wylotu
(przepływ przez 1/2 budynku)

WENTYLACJA TUNELOWA I TUNELOWO-KOMINOWA

Wentylacja tunelowa

Wentylacja kominowo – tunelowa

(rys. firma Big Dutchman)

(rys. firma Big Dutchman)

Schematy rozwiązań wentylacji tzw. tunelowej w połączeniu z systemem ochładzania powietrza
wraz z modyfikacją częściowego usuwania powietrza poprzez kominy, które wspomaga
wymianę przy wysokich temperaturach. Przepływ powietrza przez całą długość budynku –
rys. z lewej jest mniej korzystny z uwagi na możliwość rozprowadzania zanieczyszczeń na całej
długości kurnika.
Oba rozwiązania stosowane raczej w budynkach o większej szerokości.

WYMIANA POWIETRZA w kurniku wiąże się ze zwiększoną
prędkością jego przepływu wewnątrz budynków. Różnice temperatur
wewnątrz powodują konwekcyjny ruch mas powietrza. Prędkość
przepływającego przez kurnik powietrza ma znaczący wpływ na
dobrostan zwierząt - zbyt wysoka powoduje przeciągi i szczególnie przy
podwyższonej wilgotności bardzo szybko wyziębia organizmy ptaków.
Zalecana wymiana powietrza w kurniku wynosi od 0,5 m3/h/kg masy
ciała zimą do 6 m3/h/kg masy ciała latem przy prędkości ruchu
powietrza dla kurcząt: 0,2-0,3 m/s, brojlerów: 0,2-0,6 m/s.

MIESZACZE POWIETRZA
Zadaniem mieszaczy powietrza w budynku jest równomierne rozprowadzenie
ciepła, zapobieganie powstawaniu tzw. zastoin tj. martwych przestrzeni
powietrznych we wnętrzu kurnika.
mieszacze

stacjonarne

ścienne lub sufitowe

niestacjonarne

mobilne lub podwieszane

MIESZACZE POWIETRZA – przegląd rozwiązań

Firma TECSISEL

Mieszacz (wentylator)
powietrza 50 firmy MULTIFAN

SCHEMAT DZIAŁANIA MIESZACZA SUFITOWEGO

Firma MULTIFAN

PODZIAŁ SYSTEMÓW OGRZEWANIA KURNIKÓW
KONWEKCYJNE ZA POŚREDNICTWEM CIEPŁEJ WODY
NAGRZEWNICE POWIETRZA
PROMIENNIKI PODCZERWIENI

Nakłady na ogrzewanie mają znaczący udział w całkowitych kosztach energii
w budynku. Zaniedbania w zakresie zapewnienia optymalnej temperatury mają
negatywny wpływ na dalszych etapach chowu i znacząco pogarszają wyniki
produkcyjne.

Współczesne OGRZEWANIE KONWEKCYJNE składa się z: kotła grzewczego zasilanego podawanym
automatycznie paliwem (gazowym, ciekłym lub stałym), akumulatora energii cieplnej (zbiornik z wodą
odbierający energię) oraz instalacji do rozprowadzania ciepła. System rozprowadzający i oddający
energię termiczną mogą stanowić izolowane rurki, doprowadzające gorącą wodę do nagrzewnic
powietrza lub układ rur z żeberkami.

Firma TECSISEL

Firma HARTMANN

Firma BIG DUTCHMAN

Stosowanie konwekcyjnego ogrzewania wodnego jest korzystne, ponieważ spalanie paliwa
zachodzi poza miejscem chowu ptaków, nie wywiera więc negatywnego wpływu na mikroklimat.

NAGRZEWNICE POWIETRZA
z otwartą i zamkniętą komorą spalania – schemat

Stosując nagrzewnice gazowe lub olejowe należy mieć na uwadze, że pobierając tlen z atmosfery
kurnika podczas spalania wytwarzają dwutlenek węgla oraz wodę (przy pełnym spalaniu).
W kurniku może więc pojawić się dodatkowy problem w postaci zwiększenia się poziomu wilgotności
powietrza.

PROMIENNIKI PODCZERWIENI
jako jedyny sposób ogrzewania umożliwiają także wyznaczenie strefy
grzewczej obiektu, w której utrzymywane są wymagane parametry komfortu
cieplnego, bez konieczności wznoszenia przegród budowlanych. Dzięki ich
zastosowaniu można także znacząco obniżyć koszty ogrzewania.
Ciepło promieniowania przechodzi od źródła prawie bez żadnych strat,
ogrzewa bezpośrednio kury i otoczenie, a nie powietrze jak to jest w
przypadku konwekcji.
Promienniki podczerwieni wykonywane są w postaci żarówek, rurek,
elementów metalowych i ceramicznych oraz jako panele grzewcze.

Gazowy promiennik podczerwieni
firmy BIG DUTCHMAN

Pisklęta pod promiennikiem elektrycznym fot. ITP

Promienniki firmy SPACE-RAY

SYSTEMY CHŁODZENIA
Systemy chłodzenia są montowane w większości nowych obiektów drobiarskich ze względu na zmiany klimatu
i bardzo duże upały. Stanowią one niejako uzupełnienie wentylacji i mają zastosowanie szczególnie w gorące
i suche dni. Dzięki zastosowaniu dodatkowego chłodzenia, można obniżyć temperaturę w kurniku nawet o 9oC,
co ma pozytywny wpływ na dobrostan zwierząt oraz uzyskiwane wyniki produkcyjne.
Zasadniczo w kurnikach stosowane są 2 podstawowe typy rozwiązań:
• systemy zamgławiające;
• celulozowe panele naścienne.
Wysokociśnieniowe systemy zamgławiające działają na zasadzie rozpylania bardzo drobnych kropel wody (do
10 um) w powietrzu. Krople te natychmiast parują, jednocześnie pobierając ciepło z powietrza. Nadmiar wilgoci
jest następnie usuwany z budynku przez system wentylacyjny.
System składa się z pompy, linii
zamgławiającej z dyszami
atomizującymi cząsteczki wody.
Dodatkowe wyposażenie
stanowią filtry, elektrozawór oraz
sterownik.

Firma BIG DUTCHMAN

Firma TERRAEXIM - AGROIMPEX

NAŚCIENNE PANELE CHŁODZĄCE
Ścienne panele chłodzące w swym działaniu wykorzystują zjawisko ewaporyzacji czyli odparowania
wody. Proces ten jest tym skuteczniejszy, im wyższa temperatura panuje na zewnątrz oraz im niższa
jest wilgotność względna. Dzięki wentylacji ciepłe powietrze zewnętrzne jest wsysane przez zwilżane
wodą komory paneli, obniżając swoją temperaturę.
Dodatkowo montowany jest układ rynien, złożony z górnej rynny rozprowadzającej oraz rynny
zbierającej wodę spływającej w dolnej części, z której następnie jest ona odprowadzana wprost do
zbiornika. W skład systemu wchodzi także pompa recyrkulacyjna.

Panele chłodzące - schemat działania –
instalacja firma BIG DUTCHMAN

TECSISEL proponuje ciekawe konstrukcyjnie rozwiązanie połączone z projektem
budynku i usytuowaniem wlotów powietrza przechodzącego przez kurtynę
chłodzącą.
Budowa paneli umożliwi swobodny przepływ powietrza oraz ułatwia
rozprowadzanie w nich wody.

Koncepcja ta zapewnia doskonałą czystość i jakość powietrza.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Obwarowana jest przepisami formalno-prawnymi zawartymi w tzw. pozwoleniach
zintegrowanych.
W przypadku ferm drobiu pozwolenie zintegrowane wymagane jest dla ferm powyżej
40 000 stanowisk. Gęstość obsady musi odpowiadać wymaganiom dobrostanowym.
Pozwolenie to uwzględnia:
•
•
•
•

emisję gazów i pyłów do powietrza,
wprowadzanie ścieków do wód i ziemi,
wytwarzanie odpadów,
pobór wód gruntowych i podziemnych.

Wymienione pozwolenia selektywne wydawane są m.in. na podstawie Karty
Informacyjnej Przedsięwzięcia, podobnie jak pozwolenia zintegrowane, i w dużej mierze
obowiązują w zależności od wielkości obsady.

Fitoremediacja jako przykładowa technologia ograniczania emisji z
kurników
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Badania wykonywane w ramach projektu „BIOUTYLIZACJA ZANIECZYSZCZEŃ
POWIETRZA EMITOWANEGO Z KURNIKÓW” nr UDA-POIG.01.03.01-30-044/09-00

DRUGI KROK NA DRODZE DO SUKCESU
to rozszerzone pojęcie ochrony środowiska, obejmujące także
pozyskiwanie taniej energii z tzw. odnawialnych źródeł.

Energia cieplna lub mechaniczna może służyć do bezpośredniego
spożytkowania w budynku, na fermie lub przez innego odbiorcę.

SŁONECZNE ŹRÓDŁO ENERGII
Możliwość jej wykorzystania w dużej mierze zależy od usytuowania budynku lub innego
miejsca montażu paneli względem kierunków stron świata, pobliskiego otoczenia. Ze
względów bezpieczeństwa, konieczna jest ekspertyza budowlana potwierdzająca
wytrzymałość dachu, w przypadku montażu paneli na dachu budynku.
Kolektory słoneczne, zbierające energię słońca, zamieniają ją na energię nośnika ciepła,
którym może być ciecz (glikol, woda) lub gaz (np. powietrze).
Ważnym parametrem dla wykorzystania energii promieniowania słońca w kolektorze jest
tzw. Usłonecznienie tj. Sumaryczny czas, w jakim w danym miejscu docierają promienie
słoneczne. Mierzy się go liczbą godzin, w czasie którego dochodzą promienie i
przekraczają wartość progową, pozwalającą na efektywne wykorzystanie paneli. Wartość
progową ustalono na 120 W/m2, a nasłonecznienie w Polsce wynosi 1200-1700 h.

Schemat pasywnego systemu przekazywania energii promieniowania
słonecznego (rys. Wolańczyk F.)

a) – ściana z izolacją transparentną (przezroczystą)
b) – grawitacyjny obieg powietrza w przegrodzie „ściana tromba”

Systemy aktywne wykorzystują odnawialne źródło energii słonecznej w systemie
grzewczym składającym się z kolektorów słonecznych i innych elementów składowych –
polska norma PN-EN12975-2:2007 – słoneczne systemy grzewcze i ich elementy.
Kolektory słoneczne cz. II podaje podstawowe parametry techniczne związane z
niezawodnością i charakterystyką cieplną kolektorów. Najkorzystniejsze warunki pracy
kolektorów występują gdy powierzchnie robocza skierowana jest na południe i jest
pochylona prostopadle do kąta padania promieni słońca.
Instalacja solarna powinna być wykonana i zabezpieczona zgodnie z w. w. normą oraz
normą PN-EN12976-1, 2007 – słoneczne systemy grzewcze i ich elementy. Urządzenia
wykonywane fabrycznie. Wymagania ogólne.

Komin wyciągowy systemu wentylacji grawitacyjnej wspomaganej energią
solarną (rys. Chmielowski A.)

Rozwiązanie wentylacji strumienicowej
pozwala bezawaryjnie i bez kosztów
wymieniać powietrze w kurniku,
zapewniając ptakom dobrostan (nie
generuje hałasu) oraz ochronę
środowiska.

WIATROWE ŹRÓDŁA ENERGII – elektrownie wiatrowe
Energia pozyskana z wiatru charakteryzuje się dużą zmiennością mocy, zależną od warunków
meteorologicznych, dlatego aby zabezpieczyć zapotrzebowanie odbiorcy – fermy, konieczna jest
instalacja magazynująca – akumulatory. Energia taka jest uznawana za ekologicznie czystą, jednakże
niezależnie od zalet nie może stanowić priorytetowego źródła energii na fermie, bowiem w Polsce
przeważają strefy tzw. ciszy wiatrowej, a średnia wiatrów wynosi ok. 3,8 m/s zimą i 2,8 m/s latem. Jako
granicę opłacalności produkcji energii elektrycznej uznaje się prędkość wiatru zbliżoną do 2,5 m/s.

Schemat wiatraka
fot. internet

Widok elektrowni
wiatrowej fot.
internet

Większość wiatraków posiada poziomą oś obrotu oraz trzy łopaty.
Maksymalna wydajność wynosi 45 % - druga połowa pokonuje opór
elementów.
Wysokość wieży determinuje wydajność. Przy różnicy 10 m może
wzrosnąć nawet o 20 %. W rolnictwie najczęściej spotyka się małe
elektrownie (MEW) o mocy 5-20 kW.
Odpowiednio usytuowana elektrownia wiatrowa może wytworzyć
rocznie ilość energii odpowiadającą 25 % iloczynu jej mocy nominalnej
oraz liczby godzin w ciągu roku.
Przykład:

50 kW x 24 h x 365 dni x 25 % = 109.500 kWh/rok

REKUPERACJA
To proces odzysku ciepła z powietrza usuwanego z budynku w trakcie
jego wymiany.
Powietrze wyrzucane w trakcie procesu wentylacji przekazuje energię
strumieniowi powietrza wprowadzanego do budynku. Urządzenia zwane
wymiennikami ciepła są wbudowane w układy wentylacyjne. Korzystna
jest współpraca z filtrami powietrza, które wymagają systematycznej
obsługi ze względu na dużą zawartość pyłu.

GRUNTOWE WYMIENNIKI CIEPŁA
Wykorzystana jest pojemność cieplna gruntu. Zaletą tych rozwiązań jest brak
problemu zapylenia i filtrów. Latem służą jako rozwiązania klimatyzujące
budynek.
W wymiennikach gruntowych następuje stabilizacja wilgotności oraz redukcja
bakterii i grzybów, które pozbawione są żywicieli i możliwości rozmnażania.

Pompa ciepła – zasada działania (rys. wikipedia.org)
1 – skraplacz, 2 – zawór rozprężny,
3 – parownik, 4 - sprężarka

Rozwiązaniem problemu zamarzania medium roboczego jest zastosowanie glikolu.

POMPY CIEPŁA
Pompy ciepła są urządzeniami wymuszającymi przepływ energii cieplnej z obszaru o
niższej temperaturze do obszaru o wyższej, czyli przenoszą potencjał cieplny. Zjawisko to
zachodzi w kierunku odwrotnym od naturalnego, i dlatego wymaga energii dostarczanej
do układu z zewnątrz. Urządzenie pobiera ciepło z zewnątrz np. z gruntu, powietrza lub
wody i następnie podnosi temperaturę czynnika roboczego np. dzięki wykorzystaniu
sprężarki i oddaje ciepło do grzania pomieszczenia.

Pompy z kolektorem

poziomym

pionowym

POMPY CIEPŁA
Średni koszt wykonania gruntowej pompy ciepła wraz z instalacją wynosi
ok. 40-50 tys. zł. Cena powietrznej pompy ciepła – ok. 30 tys. zł. Koszt
ogrzewania przy zastosowaniu pomp ciepła oscyluje w granicach 15-20
groszy/kWh.
Uwzględniony jest koszt sprężarki.
Zwrot kosztów inwestycji następuje w okresie kilkunastu lat.

PRODUKCJA BIOGAZU Z ODCHODÓW DROBIOWYCH
Charakterystyka odchodów drobiowych jako substratu biogazowniczego (Marek P. 2016)
Parametr
Zawartość s. m. w odchodach
Zawartość s. m. o. w s. m.
Zawartość s. m. o. w odchodach
Produkcja s.m.o.
Produkcja s.m.o.
Produkcja biogazu z s.m.o.
Produkcja odchodów z 1 DJP
Produkcja biogazu z 1 DJP
Produkcja biogazu z odchodów

Wartość
15 %
76 %
11,4 %
5,5-10 kg/DJP/24 h
7,78 kg/SD/d 7,78 kg/SD/d
327-722 m3/t
68,2 kg/DJP/24 h
4,1 m3/DJP/24 h
59,7 m3/t

Biogazownie rolnicze są instalacjami, w których do produkcji biogazu, oprócz odchodów związanych
składnikami biomasy, mogą być części roślin oraz inne odpady organiczne np. z przemysłu spożywczego,
warzywno-owocowego, odpady poubojowe lub osady ze ścieków. Wymieniane na końcu dodatki wymagają
dodatkowych zabiegów i certyfikatów ze względów zoohigienicznych.
Prawidłowy przebieg fermentacji wymaga beztlenowych warunków, w szczelnych zbiornikach o gabarytach
dostosowanych do potrzeb gospodarstwa. Z praktycznego punktu widzenia najbardziej pożądana jest
fermentacja mezofilna, przebiegająca w temperaturze 30-40C w okresie ok. 30 dni.

W skład typowej instalacji biogazowi wchodzą:
•
•
•
•
•
•

zbiornik wstępny,
układ dozowania biomasy,
komora fermentacyjna,
zbiornik magazynujący przefermentowany substrat,
zbiornik biogazu,
agregat prądotwórczy – przy produkcji energii elektrycznej lub agregat kogeneracyjny – jeśli
oprócz energii elektrycznej produkowana jest energia cieplna.
Schemat funkcjonalny agregatu kogeneracyjnego do skojarzonej
gospodarki energetycznej (źródło http://www.koma-eko.pl)
Opis schematu:
gaz przyłącze gazu ziemnego
sieć przyłącze do sieci
1 – moduł kogeneracyjny
2 – zasobnik ciepła
3 – kocioł szczytowy
4 – odbiornik
V/R zasilanie/powrót

Poferment to masa pozostałego po zakończeniu procesu fermentacji, którą przekazuje
się do zbiornika separatora, gdzie poddawana jest odsączaniu i dalej
zagospodarowywana zależnie od potrzeb, zwykle jako nawóz. Metan powstały
w komorze gromadzi się w zbiorniku gazu, a następnie jest spalany w jednostce
kogeneracyjnej, generując prąd oraz ciepło. Całkowita sprawność układu
kogeneracyjnego wynosi ok. 80-85 % w tym 30-40 % sprawność elektryczną
i 40-44 % sprawność cieplną. Energia elektryczna poprzez transformator i system
kontrolno-pomiarowy jest przekazywana do sieci.

Część ciepła jest spożytkowana do podtrzymania procesu fermentacji w biogazowni, a
pozostała część może być przekazana do celów gospodarczych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 20 stycznia 2015 (dz. U.
2015 nr 0 poz. 132) w sprawie odzysku R 10, można poferment, traktowany jako
odpad, wykorzystać jako nawóz w celu „ulepszenia lub nawożenia” przynoszący
korzyść dla rolnictwa.

W zależności od rodzaju użytego substratu, poferment przed wykorzystaniem
nawozowym powinien być składowany przez okres 1-2, miesięcy aby do końca
przefermentował i odgazował.

Rozporządzenie Komisji UE nr 592/2014 z dn. 3.06.2017 dopuszcza spalanie
pomiotu w celu:
• utylizacji
• pozyskiwania energii

Schemat koncepcyjny instalacji zgazowania pomiotu drobiowego (autor: Jodkowski W.)

Pozostający po procesie popiół może być stosowany jako bezpieczny nawóz.

Człowiek ma dość siły, aby przekształcić
przyrodę, natomiast nie starcza mu wiedzy, aby
przewidzieć wszystkie skutki takich działań…

