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GŁĘBOKA ŚCIÓŁKA JAKO ŹRÓDŁO ENERGII CIEPLNEJ  
DO OGRZEWANIA BUDYKU MIESZKALNEGO 

 
 

Streszczenie 
 
Celem pracy było określenie zasobów energetycznych głębokiej 
ściółki. Badania przeprowadzono w tuczarni trzody chlewnej, w sys-
temie utrzymania zwierząt na głębokiej ściółce, wyposażonej w in-
stalację do odzysku ciepła, zlokalizowanej w Charcicach (woj. wiel-
kopolskie), w okresie 1 roku. Górnym źródłem są instalacje c.o. 
i c.w.u. budynku mieszkalnego. W wyniku przeprowadzonych badań 
wyznaczono współczynnik efektywności pracy pompy ciepła, który 
wyniósł 3,7 ±0,15 oraz średnią moc cieplną z 1 m2 głębokiej ściółki 
wynoszącą 20,16 W. 
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Wstęp 
 
Obecnie na świecie głównym źródłem energii cieplnej są procesy spalania 
paliw stałych, ciekłych lub gazowych. Ekspansywny rozwój naszej cywilizacji 
powoduje ciągłe zmniejszanie się ich zasobów. Według raportu Międzynaro-
dowej Agencji Energii (IEA) [International... 2002], w latach 2000–2020 zapo-
trzebowanie na energię wzrośnie o 60%, co oznacza konieczność poszuki-
wania alternatywnych i przede wszystkim odnawialnych źródeł energii.  
 
W celu zwiększenia wkładu OZE w ogólnym zapotrzebowaniu na paliwa 
i energię w Unii Europejskiej przyjęto „Białą Księgę – energia dla przyszłości 
odnawialne źródła energii”. Przewiduje ona 12-procentowy udział OZE w bi-
lansie paliwowo-energetycznym w 2010 r. [Gradziuk i in. 2003]. W Polsce 
nałożono obowiązek zakupu energii z odnawialnych źródeł energii, o czym 
mówi rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. [Rozpo-
rządzenie... 2005]. W rozporządzeniu podano wielkości wzrostu udziału ener-
gii ze źródeł odnawialnych z 2,65% w 2003 r. do 9% w 2010 r. W 2006 r. przy-
jęto nowelizację ustawy, ustalając nowy poziom na 10,4% w 2010 r. 
 
Jednym ze źródeł energii odnawialnej może być budynek inwentarski. Pro-
cesy fermentacyjne zachodzące w podłożach egzotermicznych, czyli w tzw. 
głębokiej ściółce, doprowadzają do powstania wysokiej temperatury, docho-
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dzącej do 50°C [Myczko 1994]. W tej technologii utrzymania zwierząt wa-
runki termiczne obornika nie ulegają zmianie podczas całego cyklu produk-
cyjnego [Nawrocki 2000]. Powstająca energia cieplna może być odbierana 
bez zakłócenia procesu fermentacji i wykorzystana do ogrzewania pomiesz-
czeń inwentarskich, socjalnych, magazynowych, do ogrzewania wody pitnej 
dla zwierząt i wody technologicznej, a nawet do ogrzewania sąsiadującego 
budynku mieszkalnego [Nawrocki, Myczko 1998]. Jest to możliwe dzięki za-
stosowaniu pompy ciepła [Berckmans, Goedseels 1985]. 
 
Celem pracy było określenie zasobów energetycznych głębokiej ściółki jako 
dolnego źródła w instalacji do odzysku ciepła i współczynnika efektywności 
pracy pompy ciepła w instalacji do odzysku energii cieplnej z głębokiej ściółki. 
 
Przedmiot badań 
 
Badana instalacja do odzysku ciepła z głębokiej ściółki znajduje się na tere-
nie gospodarstwa rolnego w Charcicach (woj. wielkopolskie). Gospodarstwo 
zostało wybrane spośród kilku proponowanych lokalizacji jako najbardziej 
reprezentatywne wśród gospodarstw nastawionych na produkcję trzody 
chlewnej. 
 
Układ dolnego źródła jest zlokalizowany w tuczarni na głębokiej ściółce o po-
wierzchni 320 m2, w której znajduje się 8 kojców o powierzchni po 40 m2. 
Jest nim wymiennik poziomy spiralny, wykonany z rury PE o średnicy pętli 
75 cm, umieszczony w posadzce kojców. W kojcach znajdują się po dwa 
wymienniki składające się z 34 pętli każdy, o długości 163 m. Łączna długość 
wymiennika w całej tuczarni wynosi 1304 m. Zastosowana pompa obiegowa 
umożliwia przepływ cieczy w wymienniku o objętości 0,04 m3 z wydajnością 
0,475 m3·h–1.  
 
Układ górnego źródła znajduje się w budynku mieszkalnym, którym jest in-
stalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Odległość między 
dolnym a górnym źródłem wynosi 35 m. Rurociągi między tuczarnią, po-
mieszczeniem pompy ciepła a budynkiem mieszkalnym, zostały ułożone 
w wykopie na głębokości 0,7 m w otulinie izotermicznej. 
 
Węzeł cieplny (rys. 1) usytuowano w dwóch pomieszczeniach. W jednym 
pomieszczeniu znajduje się pompa ciepła firmy NIBE model FIGHTER 1140 
o mocy 16,8 kW, liczniki ciepła Danfoss Multical 3 oraz licznik energii elek-
trycznej Kamstrup K-383 (rys. 2). Na zasilaniu z dolnego źródła zamontowano 
zawór mieszający regulujący temperaturę zasilania. Temperatura wyższa niż 
25°C spowoduje awaryjne wyłączenie pompy i zatrzymanie pracy instalacji. 
W drugim pomieszczeniu (rys. 3) umieszczono kocioł węglowy i dwupłasz-
czowy wymiennik ciepła (zasobnik buforowy) wraz z zaworem mieszającym, 
pozwalającym na regulację temperatury zasilania instalacji centralnego ogrze-
wania za pomocą regulatora pogodowego (temperatura załączania wynosi 
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16°C). Instalacja do odzysku ciepła jest sterowana za pomocą kontrolera 
Control XL, pracującego z wykorzystaniem protokołu MODUS RTU i sprzęgu 
M-BUS. 

 

 
Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Rys. 1. Schemat węzła cieplnego  
Fig. 1. Schematic view of the heat junction 
 

  
Źródło: własne. Source: own study.  
 
Rys. 2. Pompa ciepła 
Fig. 2. Heat pump 

 
Rys. 3. Kocioł węglowy i zasobnik buforowy 
Fig. 3. Coal boiler and buffer water tank 
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Metodyka badań 
 
Do archiwizowania wyników badań zastosowano system nadrzędny SCADA 
PRO 2000. Przyjęte rozwiązanie zapewnia ciągłe monitorowanie pracy in-
stalacji. Dane z liczników energii cieplnej, energii elektrycznej, czujników 
temperatury i przepływów są rejestrowane co 60 s i za pomocą Internetu 
archiwizowane na serwerze ITP Oddział w Poznaniu. 
 
W trakcie badań mierzono: 
− energię cieplną dolnego źródła, mierzoną elektronicznym licznikiem ener-

gii cieplnej Danfoss Multical 3, z dokładnością odczytu ±0,0001 GJ; 
− energię cieplną górnego źródła, mierzoną elektronicznym licznikiem ener-

gii cieplnej Danfoss Multical 3, z dokładnością odczytu ±0,0001 GJ; 
− energię elektryczną, mierzoną licznikiem energii elektrycznej Kamstrup  

K-383, z dokładnością odczytu ±0,1 kWh; 
− ilość przepływającej wody, mierzoną wodomierzem JS 2,5 NK z impulso-

waniem 1 l firmy PoWoGaz, z dokładnością odczytu ±0,001 m3. 
 
Po wykonaniu badań, na podstawie zmierzonych wartości liczbowych, obli-
czono współczynnik efektywności pompy ciepła COP oraz Pm – średnią moc 
cieplną uzyskiwaną z 1 m2 głębokiej ściółki [kg·s–3], na podstawie wzorów:  
 

3

1
Q
QCOP =  

(1) 

oraz 

st
QPm ⋅

= 2  
(2) 

gdzie: 
Q1  – energia cieplna pobrana z dolnego źródła [kWh]; 
Q2  – energia cieplna przekazana do górnego źródła [kWh]; 
Q3  – energia elektryczna pobrana przez pompę ciepła [kWh]; 
s  – powierzchnia głębokiej ściółki [m2]; 
t  – czas [s]. 
 
Wyniki badań  
 
Wyniki badań przeprowadzonych w okresie 1 roku, w miesiącach od wrze-
śnia do sierpnia, zestawiono w tabeli 1. 
 
Na podstawie uzyskanych wyników obliczono za pomocą wzoru (1) wartości 
współczynnika efektywności pompy ciepła COP w poszczególnych miesią-
cach w ciągu jej rocznej eksploatacji. Wartość średnia COP wyniosła 3,7,  
a odchylenie standardowe 0,15. Wykorzystując wzór (2) obliczono średnią 
moc cieplną uzyskiwaną z 1 m2 głębokiej ściółki. Wyniosła ona 20,16 W. 
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Tabela 1. Zestawienie wyników pomiarów energii cieplnej, pobranej z dolnego źró-
dła (Q1) i przekazanej do górnego źródła (Q2) oraz energii elektrycznej 
pobranej przez pompę ciepła (Q3) w poszczególnych miesiącach roku 

Table 1. Measurement results of heat energy recovered from deep litter (lower 
source) (Q1), transmitted to upper source (Q2) and electric energy consump-
tion by the heat pump (Q3) in particular months 

Q1 Q2 Q3 Miesiąc  Month [kWh] 
Wrzesień  September 1 984 2 440 661 
Październik  October 2 604 3 224 868 
Listopad  November 2 698 3 291 930 
Grudzień  December 2 973 3 643 959 
Styczeń  January 3 246 4 011 1 082 
Luty  February 3 032 3 729 947 
Marzec  March 2 463 3 049 879 
Kwiecień  April 1 724 2 111 551 
Maj  May 1 236 1 515 412 
Czerwiec  June 1 024 1 256 359 
Lipiec  July 864 1 067 274 
Sierpień  August 925 1 133 308 
Ogółem  In total 24 773 30 469 8 230 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
  
Wnioski 
 
Na podstawie rocznych badań instalacji do odzysku ciepła z głębokiej ściół-
ki, przeprowadzonej w warunkach jej eksploatacji w gospodarstwie rolnym,  
z wykorzystaniem odzyskanego ciepła do ogrzewania budynku mieszkalne-
go i uzyskiwania c.w.u., sformułowano następujące wnioski:  
1. Instalacja odzysku ciepła z głębokiej ściółki może służyć jako źródło ener-

gii potrzebnej do zaopatrzenia budynku mieszkalnego w c.w.u. i do jego 
ogrzewania w porach przejściowych (wiosna, jesień).  

2. Odzysk ciepła z głębokiej ściółki nie może być prowadzony, gdy tempe-
ratura zewnętrzna jest niższa niż –7°C. 

3. Średni współczynnik efektywności COP pompy ciepła, pracującej w in-
stalacji do odzysku ciepła z głębokiej ściółki wynosi 3,7 ±0,15. 

4. Średnioroczna moc z 1 m2 głębokiej ściółki wynosi 20,16 W. 
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DEEP LITTER AS A SOURCE OF THERMAL ENERGY  
FOR HEATING OF FARMERS DWELLING HOUSE 

 
                                                Summary 
 
The study aimed at determination of the energy resources in deep litter. Inves-
tigations were carried out in the pig fattening house at Charcice (Wielkopol-
ska region) over one year. The piggery building was equipped with animal 
keeping system on deep litter and an installation for heat recovery from deep 
litter. Heat receivers in the dwelling house included central heating and 
home warm water installation for sanitary purposes. As a result of study the 
coefficient of heat pump effectiveness was determined to be equal 3.7 
(±0.15). The average annual heat power from 1 m2 of deep litter amounted 
to 20.16 W. 
 
Key words: renewable energy, deep litter, heat pump 
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