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MODYFIKACJA SYSTEMU  
ODZYSKU CIEPŁA Z GŁĘBOKIEJ ŚCIÓŁKI  

 
 

Streszczenie 
 
Wykonana w 2008 r. w gospodarstwie w Charcicach instalacja od-
zysku ciepła z głębokiej ściółki tylko w ograniczonym zakresie 
umożliwiała dopasowanie warunków bytowania poszczególnych 
grup zwierząt do ich aktualnych potrzeb. Zróżnicowanie temperatury 
w kojcach dla zwierząt jest korzystne ze względu na proces przyrostu 
wagi, jak również na procesy fermentacyjne, zachodzące w ściółce 
(emisje gazów i odorów). Potrzeba różnicowania temperatury w po-
szczególnych strefach narzuciła konieczność uzupełnienia instalacji 
technologicznej i uzbrojenie jej w odpowiednie urządzenia wyko-
nawcze i pomiarowe. Zmiany wymagały modyfikacji oprogramowa-
nia zarządzającego. Modyfikacje systemu wpłynęły na poprawę do-
brostanu zwierząt. Zapewniono właściwe warunki termiczne w ob-
rębie kojców z różnymi grupami wiekowymi zwierząt. W zasadniczy 
sposób zwiększyła się również skuteczność odzysku energii ciepl-
nej. Opracowano dokumentację techniczną (technologia i automa-
tyka) wykonanej instalacji, a efektem końcowym jest działający, 
zmodyfikowany system odzysku ciepła z głębokiej ściółki. 
 
Słowa kluczowe: głęboka ściółka, pompa ciepła, automatyka prze-
mysłowa, systemy sterownikowe 

 
 
Wstęp 
 
Produkcja zwierzęca wiąże się ze znacznymi nakładami energetycznymi. 
Jednocześnie energia cieplna, powstająca w trakcie chowu w budynku inwen-
tarskim, nie jest wykorzystywana, a usuwana na zewnątrz (wentylacja grawi-
tacyjna i mechaniczna). Podwyższona temperatura ściółki powoduje również 
większe emisje zanieczyszczeń do atmosfery i większe nasycenie odorem. 
Zastosowanie wodnorurowego wymiennika ciepła w posadzce kojców (w przy-
padku utrzymania zwierząt na głębokiej ściółce), traktowanej jako dolne źródło 
ciepła, umożliwia odzyskanie, w sposób przemysłowy, powstającej energii 
cieplnej i jednoczesne obniżenie temperatury wewnątrz budynku inwentar-
skiego. Odzyskana energia może być wykorzystana do ogrzewania pomiesz-
czeń inwentarskich, socjalnych, magazynowych, wody dla zwierząt, wody tech-
nologicznej, a nawet sąsiadującego budynku mieszkalnego.  
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Stworzenie takiego rozwiązania technologicznego wymagało: 
− zaprojektowania i wykonania instalacji do odzysku ciepła z głębokiej ściółki 

w budynku inwentarskim, z rozdzieleniem obwodów odzysku ciepła z po-
szczególnych kojców [Domagalski i in. 2007]; 

− napisania oprogramowania zarządzającego procesem odzysku ciepła z głę-
bokiej ściółki; 

− określenia parametrów pracy wentylacji mechanicznej w nowych warun-
kach utrzymania zwierząt [Kolnick 2000; Dokumentacja... 2005]. 

 
Efektem działającego systemu odzysku ciepła jest: 
− poprawa mikroklimatu w budynku inwentarskim – absorbowanie ciepła 

powoduje obniżenie temperatury ściółki i powietrza w pomieszczeniach; 
− zmniejszenie emisji gazów szkodliwych i odorów z budynków inwentarskich 

dla trzody chlewnej; 
− zmniejszenie kosztów produkcji oraz obciążenia środowiska przez zastą-

pienie (uzupełnienie) ogrzewania konwencjonalnego ogrzewaniem ekolo-
gicznym; 

− zmniejszenie nakładów energetycznych na usuwanie nadmiernie zużytego 
powietrza z budynku inwentarskiego; 

− podniesienie standardów technologii produkcji zwierzęcej. 
 
Z danych GUS wynika, że w ciągu ostatnich lat pogłowie trzody chlewnej  
w Polsce zmniejszyło się do zaledwie 15,7 mln sztuk (stan na koniec marca 
2009 r.) i w dalszym ciągu ma tendencję malejącą. Przez ostatnie dwa lata 
chów świń przestał być opłacalny. W tej sytuacji część kojców w chlewni 
pozostawała bez obsady, co prowadziło do nieracjonalnego zarządzania 
strumieniem energii cieplnej przez pompę ciepła. Narzuciło to konieczność 
modyfikacji systemu odzysku ciepła, mającej na celu:  
− rozdzielenie obwodów odzysku ciepła w celu uzyskania możliwości indy-

widualnej regulacji temperatury w kojcach (zróżnicowanie dla poszczegól-
nych grup wiekowych świń); 

− wyeliminowanie zjawisk uśredniania się temperatur posadzek kojców zwią-
zanych ze wspólnym układem rurowym; 

− uzyskanie możliwości automatycznej regulacji odzysku ciepła z poszcze-
gólnych kojców w zależności od zmiennej obsady; 

− uzyskanie możliwości dogrzewania kojców z prosiętami (przesunięcie stru-
mienia energii pomiędzy kojcami); 

− zwiększenie efektywności pracy pompy ciepła przez zmniejszenie nakła-
dów na energię elektryczną. 

 
Budowa zmodernizowanego systemu 
 
Instalację wykonano w chlewni, w której chów jest prowadzony na głębokiej 
ściółce (średnia grubość warstwy obornika 60 cm) (rys. 1). W posadzce pod 
obornikiem zabetonowano rurowy wymiennik ciepła, złożony z trzech obwodów 
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Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 
 
Rys. 1. Schemat ideowy instalacji technologicznej; DZW – dwupłaszczowy zasobnik 

wody, KW – kocioł węglowy, PC – pompa ciepła, SH – sprzęgło hydrauliczne, 
cwu – ciepła woda użytkowa, cyrk. – cyrkulacja wody, w.zimna – zimna woda, 
Ob. 1...8 – obwód 1...8 

Fig. 1. Schematic diagram of the installation technology; DZW – double-wrapper 
water tank, KW – coal-fired boiler, PC – heat pump, SH – fluid coupling, cwu 
– usable hot water, cyrk. – water circulation, w.zimna – cold water,  Ob. 1….8 – 
circuit 1….8 

 
połączonych równolegle. Pompy obiegowe wymuszają przepływ medium  
w obrębie kojców i sprzęgła hydraulicznego oraz w obiegu pierwotnym insta-
lacji. Ciepło odebrane z dolnego źródła zostaje przetworzone na wyższy 
poziom temperaturowy za pomocą pompy ciepła i przekazane do dwupłasz-
czowego buforowego zbiornika ciepłej wody technologicznej. Z wewnętrzne-
go płaszcza można czerpać ciepłą wodę użytkową, a zewnętrzny zasila in-
stalację centralnego ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych lub inwentar-
skich. Układ technologiczny został skojarzony z istniejącym kotłem na paliwo 
stałe z funkcją kontrolno-sterującą, odłączającą go od zasobnika (co jest 
związane z maksymalną temperaturą pracy pompy ciepła 55°C). W celu 
umożliwienia indywidualnego sterowania pracą instalacji, w każdym kojcu 
zastosowano sprzęgło hydrauliczne, zintegrowane z rozdzielaczem obie-
gów. Zapewnia to hydrauliczną niezależność działania instalacji technolo-
gicznej, bez konieczności równoważenia przepływów, oraz umożliwia prze-
kierowanie strumienia ciepła między kojcami.  
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Najistotniejsze elementy zmodernizowanej instalacji odzysku ciepła to (rys. 2): 
− sprzęgło hydrauliczne ze zintegrowanym rozdzielaczem obiegów kojców; 
− zawór regulacyjny przepływu; 
− miniaturowa pompa obiegowa, która wraz z zaworem regulacyjnym za-

pewnia przepływ wody na poziomie 200–250 dm3·h–1; 
− układ pomiaru temperatury, z którego dane są wykorzystywane w procesie 

podejmowania decyzji o eksploatacji kojca, ograniczeniu jej lub całkowitym 
zaprzestaniu (w celu zapobieżenia przechłodzenia posadzki). 

 

 
Źródło: opracowanie własne. Source: own elaboration. 
 
Rys. 2. Schemat instalacji odzysku ciepła w gospodarstwie w Charcicach; Po – pom-

pa obiegowa, Pc – pompa ciepła, T – zawór regulacyjny z termometrem  
Fig. 2. Scheme of the installation for heat recovery on the farm at Charcice; Po – circu-

lating pump, Pc – heat pump, T – control valve with thermometer 
 
Użytkownik, w zależności od obsady zwierząt, na lokalnym panelu wybiera  
i parametryzuje warunki temperaturowe poszczególnych kojców. Ustawie-
niom podlegają takie elementy jak: wskazanie kojca pustego, kojca z prosię-
tami, ustawienie trybu pracy (okres letni/zimowy, współpraca z kotłem wę-
glowym), ręczne sterowanie technologią, wstępny wybór wartości zadanych 
temperatur granicznych (minimalna temperatura ściółki, temperatura maksy-
malna alarmu technologicznego w okresie letnim w posadzce i w pomiesz-
czeniu tuczarni), włączenie funkcji przekierowania strumienia ciepła do kojca 
z prosiętami. Na uwagę zasługuje również fakt, że system sterownikowy 
może być parametryzowany w sposób zdalny, z dowolnego miejsca (z bu-
dynku mieszkalnego, z systemu SCADA (ang. Supervisory Control And Data 
Acquisition) lub dowolnego miejsca, z komputera podłączonego do sieci In-
ternet). Decyzję o zmianie parametrów pracy podejmuje się na podstawie 
analizy wykresów lub arkuszy raportów.  

Kojec nr 8 
Pen no. 8 

Kojec nr 1 
Pen no. 1 

Wężownica  
kojca nr 8 
Coil of pen  

no. 8 

Zawór regulujący przepływu 
Flow regulation valve 

Pom. temp. do reg. przepływu 
Measuring temperature for flow regulation 

S
przęgło  C

oupling 
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Celem badań przedstawionych w niniejszej pracy było sprawdzenie zasad-
ności przyjętej koncepcji zmian w technologii odzysku ciepła, polegające na 
określeniu współczynnika efektywności pompy ciepła COPH (ang. coefficient 
of performance) w starej i nowej wersji układu technologicznego. 
 
Metody badań 
 
Współczynnik wydajności pompy ciepła COPH jest definiowany jako stosu-
nek energii cieplnej QS przekazywanej do górnego źródła do energii elek-
trycznej L pobranej przez pompę ciepła: 
 

COPH = QS/L 
 
Energię przekazywaną do górnego źródła QS mierzono elektronicznym licz-
nikiem energii cieplnej SHARKY HEAT 773 z dokładnością odczytu 1·10–3 
GJ, a energię pobraną przez pompę ciepła – licznikiem energii elektrycznej 
KAMSTRUP 382, z dokładnością odczytu 1 kWh.  
 
Energia QS teoretycznie jest sumą energii odebranej z dolnego źródła QP  
i energii elektrycznej L. Średnią sprawność odbioru ciepła obliczono ze wzoru: 
 

ηLH  = QS/(QP +L)·100% 
 
Energię probieraną z dolnego źródła QP mierzono elektronicznym licznikiem 
energii cieplnej SHARKY HEAT 773, z dokładnością odczytu 1·10–3 GJ. 
 
Wyniki badań 
 
W okresie pracy układu odzysku ciepła bez możliwości wyłączania kojców 
bez zwierząt, przy średniej sprawności odbioru ciepła 88,08% współczynnik 
COPH wyniósł 2,64 (tab. 1). Zgodnie z dokumentacją techniczną pompy cie-
pła powinien on wynosić ok. 4. 
 
Po wprowadzeniu zmian technologicznych, umożliwiających wyłączanie koj-
ców bez obsady zwierząt, przy średniej sprawności odbioru ciepła 91,5 
współczynnik COPH wyniósł 3,63, czyli zwiększył się prawie o 38% (tab. 2). 
 
Przeliczając wyniki dotyczące pierwszego okresu pomiarowego (stosując 
wskaźniki z okresu po modernizacji) na rzeczywistą energię można stwier-
dzić, że modernizacja zwiększyła pobór ciepła o 0,1 GJ, a ograniczyła zużycie 
energii elektrycznej o 81,7 kWh (ok. 34%). W skali roku daje to zysk 1,33 GJ 
energii cieplnej i 1064,8 kWh energii elektrycznej. Prawidłowość ta jest 
zgodna z zasadą pracy pompy ciepła, że utrzymanie zadanej temperatury  
w obiegu wtórnym (ok. 55°C), gdy temperatura pierwotnego strumienia ciepl-
nego jest niższa, powoduje zwiększenie koniecznych nakładów energii elek-
trycznej. 
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Tabela 1. Wyniki odzysku ciepła bez możliwości wyłączania kojców (praca z niepełną 
obsadą zwierząt) 

Table 1. Results of heat recovery without the possibility of disconnnecting pens (work 
at incomplete animal stocking)  

  
QP QS L L+QP ŋLH 

[GJ] [GJ] [kWh] [GJ] [GJ] [%] 
COPH Data 

Date 
sumy  sums średnie  means 

27.08 0,007 0,009 1 0,004 0,011 84,91 2,5 
28.08 0,072 0,096 9 0,032 0,104 91,95 3,0 
29.08 0,074 0,100 10 0,036 0,110 90,91 2,8 
30.08 0,015 0,019 3 0,011 0,026 73,64 1,8 
31.08 0,111 0,148 14 0,050 0,161 91,70 2,9 
1.09 0,060 0,080 8 0,029 0,089 90,09 2,8 
2.09 0,016 0,021 3 0,011 0,027 78,36 1,9 
3.09 0,085 0,112 11 0,040 0,125 89,89 2,8 
4.09 0,066 0,088 9 0,032 0,098 89,43 2,7 
5.09 0,051 0,066 6 0,022 0,073 90,91 3,1 
6.09 0,090 0,119 13 0,047 0,137 86,99 2,5 
7.09 0,062 0,081 8 0,029 0,091 89,21 2,8 
8.09 0,015 0,021 3 0,011 0,026 81,40 1,9 
9.09 0,073 0,096 9 0,032 0,105 91,08 3,0 

10.09 0,087 0,120 13 0,047 0,134 89,69 2,6 
11.09 0,052 0,070 7 0,025 0,077 90,67 2,8 
12.09 0,055 0,069 7 0,025 0,080 86,03 2,7 
13.09 0,018 0,024 4 0,014 0,032 74,07 1,7 
14.09 0,095 0,125 11 0,040 0,135 92,87 3,2 
15.09 0,046 0,060 7 0,025 0,071 84,27 2,4 
16.09 0,096 0,133 14 0,050 0,146 90,85 2,6 
17.09 0,076 0,105 11 0,040 0,116 90,83 2,7 
18.09 0,051 0,067 7 0,025 0,076 87,93 2,7 
19.09 0,108 0,148 15 0,054 0,162 91,36 2,7 
20.09 0,075 0,101 10 0,036 0,111 90,99 2,8 
21.09 0,078 0,106 10 0,036 0,114 92,98 2,9 
22.09 0,082 0,108 11 0,040 0,122 88,82 2,7 
23.09 0,044 0,062 6 0,022 0,066 94,51 2,9 
∑ 1,760 2,354 240 0,864 2,624 88,08 2,64 

Objaśnienia: QP – energia cieplna pobrana z dolnego źródła, QS – energia cieplna dostarczo-
na do zbiornika buforowego, L – energia elektryczna pobrana przez pompę ciepła, COPH – 
współczynnik efektywności pompy ciepła, ηLH  – sprawność odbioru ciepła z głębokiej ściółki. 
Explanations: QP – heat energy absorbed from bottom source, QS – heat energy supplied to 
buffer tank, L – electric energy consumed by the heat pump, COPH – coefficient of the heat 
pump efficiency, ηLH – efficiency of heat absorption from deep litter. 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
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Tabela 2. Wyniki odzysku ciepła z możliwością wyłączania kojców (praca z niepełną 
obsadą zwierząt) 

Table 2. Results of heat recovery with the possibility of disconnecting pens (work at 
incomplete animal stocking) 

QP QS L L+QP ŋLH 
[GJ] [GJ] [kWh] [GJ] [GJ] [%] 

COPH Data 
Date 

sumy  sums średnie  means 
3.10 0,163 0,211 17 0,061 0,224 94,11 3,4 
4.10 0,099 0,126 10 0,036 0,135 93,33 3,5 
5.10 0,269 0,341 23 0,083 0,352 96,93 4,1 
6.10 0,049 0,060 7 0,025 0,074 80,86 2,4 
7.10 0,114 0,144 11 0,040 0,154 93,75 3,6 
8.10 0,127 0,167 15 0,054 0,181 92,27 3,1 
9.10 0,273 0,345 23 0,083 0,356 96,96 4,2 

10.10 0,235 0,300 22 0,079 0,314 95,48 3,8 
11.10 0,208 0,263 19 0,068 0,276 95,15 3,8 
12.10 0,068 0,087 8 0,029 0,097 89,88 3,0 
13.10 0,208 0,263 19 0,068 0,276 95,15 3,8 
14.10 0,147 0,176 14 0,050 0,197 89,16 3,5 
15.10 0,125 0,151 11 0,040 0,165 91,74 3,8 
16.10 0,119 0,146 11 0,040 0,159 92,06 3,7 
17.10 0,260 0,313 23 0,083 0,343 91,31 3,8 
18.10 0,232 0,275 22 0,079 0,311 88,37 3,5 
19.10 0,232 0,283 20 0,072 0,304 93,09 3,9 
20.10 0,034 0,037 3 0,011 0,045 82,59 3,4 
21.10 0,210 0,249 20 0,072 0,282 88,30 3,5 
22.10 0,154 0,179 15 0,054 0,208 86,06 3,3 
23.10 0,341 0,417 30 0,108 0,449 92,87 3,9 
24.10 0,245 0,295 23 0,083 0,328 89,99 3,6 
25.10 0,221 0,264 20 0,072 0,293 90,10 3,7 
26.10 0,271 0,329 23 0,083 0,354 92,99 4,0 
27.10 0,311 0,381 26 0,094 0,405 94,17 4,1 
28.10 0,239 0,289 21 0,076 0,315 91,86 3,8 
29.10 0,155 0,184 15 0,054 0,209 88,04 3,4 
30.10 0,316 0,385 28 0,101 0,417 92,37 3,8 
31.10 0,657 0,831 61 0,220 0,877 94,80 3,8 
∑ 6,082 7,491 560 2,016 8,098 91,51 3,63 

Objaśnienia: jak pod tabelą 1. Explanations: see table 1. 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
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Wnioski i zalecenia 
 
1. Projektowanie technologii odzysku ciepła z układu wodnorurowego, za-

topionego w posadzce kojców, powinno obejmować: 
− wykonanie skutecznej izolacji wilgotnościowej i cieplnej posadzki koj-

ców (od strony podłoża); 
− wykonanie bilansu natężenia przepływu wody w układzie wodnoru-

rowym i jego regulację w celu uzyskania równych przepływów w obie-
gach kojców, na poziomie 200–250 dm3·h–1; 

− wykonanie układu rozdzielacza obiegów cieplnych, wraz ze sprzęgłem 
hydraulicznym, dla poszczególnych kojców w celu uzyskania możli-
wie wysokich temperatur (wyeliminowanie uśredniania temperatury 
posadzek kojców) w pierwotnym obiegu pompy ciepła oraz możliwo-
ści skierowania strumienia ciepła pod posadzkę kojca z prosiętami; 

− wykonanie analizy natężenia przepływu wody obiegu zasilania pom-
py ciepła i jego regulację, w celu schłodzenia wody po pierwotnej 
stronie pompy ciepła na poziomie ΔT = 4°C; 

− zabudowanie po stronie wtórnej pompy ciepła zasobnika ciepła tech-
nologicznego (jedno- lub dwupłaszczowego), w celu stworzenia bufo-
ra cieplnego, istotnie zmniejszającego liczbę załączeń sprężarki 
pompy ciepła i wydłużającego czas pracy pojedynczego cyklu odzy-
sku grzewczego. 

2. W okresie letnim, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest ograniczone, nale-
ży wykonać i skojarzyć z obiegiem pierwotnym złoże geotermalne, od-
wierty głębinowe lub studnię w celu kumulowania nadmiaru ciepła i jed-
noczesnego kształtowania zmiennych środowiskowych w tuczarni (ogra-
niczenie emisji amoniaku, zmniejszenie stężenia odoru, poprawa dobro-
stanu zwierząt). 

3. Parametryzacja zmiennych systemu sterownikowego musi być przepro-
wadzona indywidualnie dla każdego kojca (różnice w ułożeniu wężownic) 
oraz musi mieć charakter dynamiczny, tzn. w cyklu tuczenia automatycz-
nie wprowadzać korekty temperatury w zależności od wieku zwierząt. 

4. Podczas realizacji kolejnych obiektów należy ułożyć wężownice w po-
sadzce kojca w trzech niezależnych strefach z pominięciem strefy bez-
pośrednio przylegającej do karmideł oraz przewidzieć możliwość wyłą-
czenia ostatniej strefy (w końcowym okresie tuczenia nie wydziela się już 
w niej ciepło). 

5. Podczas eksploatacji instalacji odzysku ciepła z zastosowaniem pomp 
ciepła należy okresowo wykonywać badania, mające na celu określenie 
współczynnika COP, gdyż jest on istotnym elementem ograniczającym 
zużycie energii elektrycznej i poprawiającym sprawność układu techno-
logicznego. 

 



 
Modyfikacja systemu odzysku ciepła z głębokiej ściółki 

 

 67

Bibliografia 
 
Kolnick F. 2000. The QNX 4 Real – Time Operating System, Basis Computer 
System. Ottawa, ss. 960 
Domagalski Z., Pleskot R., Podleski J., Rzeźnik W. 2007. Projekt odzysku 
ciepła z głębokiej ściółki oraz wykonanie instalacji przy niepełnej obsadzie 
zwierząt w Charcicach. IBMER. Warszawa, ss. 17 
Dokumentacja techniczna – PRO QNX. 2005. Zakład Elementów i Syste-
mów Automatyki Przemysłowej MikroB S.A. Ostrzeszów, ss. 115 
 
 
MODIFICATION OF THE HEAT RECOVERY SYSTEM FROM DEEP LITTER 

 
Summary 

 
The installation of heat recovery from deep litter, built in 2008 on the farm at 
Charcice, enabled to fit the living conditions for particular groups of animals 
to their real requirements, to limited extent only. Differentiation of the tem-
perature in pens for the animals is advantageous considering their weight 
gains as well as the fermentation processes occurring in litter of vegetable 
origin (emission of glass-house gases and odours). Need of diversifying the 
temperature in particular zones imposed the necessity to complete the tech-
nological installation and to equip it with adequate control and measuring 
devices. Introduced changes resulted also in executing of some improve-
ments of the steering software. Modifications of the system contributed to 
improving the animal welfare. Adequate thermal conditions were ensured 
inside the pens with animals of different age groups. Significantly increased 
also the effectiveness of heat recovery. In the course of changes being in-
troduced, the technical documentation (technology and automatic control) of 
the installation was elaborated. A final result consists in functioning, modified 
system of heat recovery from deep litter. 
 
Key words: deep litter, heat pump, industrial automation, programmer’s system 
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