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S³owa kluczowe: przetwórstwo drobiarskie, zu¿ycie wody, ze szczególnym uwzglêdnieniem zakresu wskaŸnika 
wskaŸniki jednostkowego zu¿ycia wody, formu³y empiryczne zak³adowego a ponadto okreœlenie wp³ywu przyjêtych 

czynników technologicznych na zu¿ycie wody w zak³adzie 
2przetwórstwa drobiarskiego .WYKAZ  OZNACZEÑ

3A – miesiêczne zu¿ycie wody [m ];w
-1 MATERIA£ I METODY BADAWCZEK =P Z – moc zainstalowana na Mg ubitego drobiu m

Do przygotowania pracy wykorzystano wyniki pomiarów  [kW/Mg] lub 1000 sztuk ubitego drobiu 
i materia³y pochodz¹ce z zak³adu przetwórstwa drobiarskiego, [kW/1000 szt.] w ci¹gu miesi¹ca;
w którym moc zainstalowana urz¹dzeñ elektrycznych r – wspó³czynnik korelacji; 3wynosi³a 3,5 MW, a wskaŸniki K  dla okresów miesiêcznych  2 mR – wspó³czynnik determinacji;
zawiera³y siê w nastêpuj¹cych zakresach: 4,62 – 6,75 kW/1000 -1W  = A  Z – wskaŸnik jednostkowego zu¿ycia wody                w w szt. i 1,91 – 3,06 kW/Mg. Technologia produkcji zosta³a 3 3w zak³adzie [m /Mg], [m /1000 szt.]; zwiêŸle przedstawiona na rysunkach 1 i 2. W badaniach 

W – produkcyjny wskaŸnik jednostkowego zu¿ycia WP uwzglêdniono trzy warianty stosowania zmiennych 
wody: niezale¿nych: przerób wyra¿ony w Mg, struktura przerobu 

W – technologiczny wskaŸnik jednostkowego wyra¿ona w tys. sztuk drobiu oraz struktura przerobu WT

zu¿ycia wody; wyra¿ona w Mg. 
Z – wielkoœæ miesiêcznego przerobu drobiu [Mg] Postawiono za³o¿enie badawcze, ¿e wielkoœæ i struktura 

[tys.sztuk]; przerobu wp³ywaj¹ na zu¿ycie wody w zak³adach 
Z – miesiêczny ubój kurcz¹t [Mg], [tys. sztuk]; drobiarskich. Przyjêcie tych czynników by³o uwarunkowane 1

ró¿nicami ocen efektywnoœci zu¿ycia wody w bran¿y Z – miesiêczny ubój kur [Mg], [tys. sztuk];2

drobiarskiej. Uwzglêdniaj¹c tak¿e utylitarny kontekst Z – miesiêczny ubój indyków [Mg], [tys. sztuk];3
dotychczasowych prac autorów [1, 9], przyjêto taki opis Z – miesiêczny ubój gêsi [Mg], [tys. sztuk];4 matematyczny, który nie wnikaj¹c nadmiernie w szczegó³y 
móg³by obj¹æ z³o¿onoœæ analizowanych zagadnieñ. Analiza 

WPROWADZENIE statystyczna mia³a potwierdziæ lub wykluczyæ wp³yw 
przyjêtych czynników oraz wykazaæ si³y oddzia³ywania Mimo, i¿ zu¿ycie wody w zak³adach przetwórstwa 
przyjêtych zmiennych niezale¿nych na zmienne zale¿ne drobiarskiego stanowi ok. 4 % wody zu¿ywanej w przemyœle 
(dobowe zu¿ycie wody A  i zak³adowe wskaŸniki jednostko-wrolno-spo¿ywczym, to operacje technologiczne w tych 
wego zu¿ycia wody W ).zak³adach uwa¿ane s¹ za nadmiernie wodoch³onne i uci¹¿liwe w

dla œrodowiska. Opracowanie statystyczne materia³u badawczego 
obejmowa³o ustalenie równañ regresji krokowej. W zwi¹zku          Na podstawie literatury mo¿na stwierdziæ, ¿e najczêœciej 
z tym dla wyjaœnienia zmiennoœci y od wielu zmiennych podawane s¹ wartoœci wskaŸników bez podawania zakresu jaki 
niezale¿nych przyjêto formu³ê:obejmuj¹. WskaŸniki te wykazuj¹ te¿ znaczne zró¿nicowanie. 

Mo¿e to wynikaæ np. z ró¿norodnoœci stosowanych metod 
y = b  + b x  + b x  + ........+b x0 1 1 2 2 k kustalania ich wielkoœci oraz ró¿nic w wyposa¿eniu 

technicznym zak³adu. w której: y – zmienna objaœniana (A  lub W )w w

Nieliczne prace na temat gospodarki wod¹ w zak³adach x – zmienne objaœniaj¹ce (np. Z , Z , Z , Z )1 2 3 4

przetwórstwa drobiarskiego dowiod³y, ¿e nie zosta³ 
wyjaœniony wp³yw struktury przerobu na wielkoœæ dobowego 
zu¿ycia jak i poziom jednostkowego zu¿ycia wody. Niektóre 
publikacje podaj¹ wskaŸniki jednostkowego zu¿ycia wody, 
bez wnikania w przyczyny wystêpuj¹cych zmiennoœci [10, 11] 
nie podaj¹c zakresu prowadzonych badañ.

Niniejsza praca nawi¹zuje do wczeœniejszej publikacji 
wspó³autorów [2]. Jej celem  by³o przedstawienie podstaw 
metody obliczania wskaŸników jednostkowego zu¿ycia wody 
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CZYNNIKI TECHNOLOGICZNE WP£YWAJ¥CE NA ZU¯YCIE 
®WODY W ZAK£ADZIE PRZETWÓRSTWA DROBIARSKIEGO

Woda jest istotnym noœnikiem energii i jej pobór jest skorelowany ze zu¿yciem energii elektrycznej w zak³adach produkcyjnych.

W artykule przedstawiono wyniki badañ nad zu¿yciem wody w zak³adzie przetwórstwa drobiarskiego. Stosuj¹c formu³y empiryczne 
okreœlono wp³yw struktury przerobu na  wielkoœæ miesiêcznego zu¿ycia wody i zak³adowe wskaŸniki jednostkowego zu¿ycia wody. 

1 Absolwenci Wydzia³u In¿ynierii Produkcji, SGGW w Warszawie
2 W pracy [2] przedstawiono oryginalny schemat zak³adu 

przetwórstwa drobiarskiego jako u¿ytkownika energii i wody.
3 WskaŸniki te wyra¿aj¹ zarówno stopieñ wykorzystania mocy 

zainstalowanej urz¹dzeñ elektrycznych i czêœciowo informuj¹            
o stopniu wykorzystania zdolnoœci przerobowej zak³adu               
(wg  publikacji  [5],  str. 151-152).
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Dla podanych formu³ wyznaczono parametry b i ostatecz- Tabela 1. Formu³y empiryczne uzyskane dla danych z bada-
nie przyjêto te, dla których zosta³y równoczeœnie zachowane nego zak³adu
nastêpuj¹ce warunki;

2
Lp.   Równanie               R       F       Sobl y,x

– wspó³czynnik korelacji przekracza³ 0,6;
Wariant I (przerób wyra¿ony w Mg)– zachowana by³a w³asnoœæ koincydencji;

1.   A =7630,492 +14,916 Z                                  0,372     7,522    4046,7w– wartoœæ testu F  > F , przy  !  = 0,05;obl tabl

Wariant II(struktura przerobu wyra¿ona w tys. sztuk)– dla poszczególnych zmiennych niezale¿nych wartoœæ 
2.   A =10553,5 +149,93 Z +27,25 Z +42,14 Z     0,575     5,956     3330,6w 4 1 2testu t  > t  przy !  = 0,05.obl a

Wariant III (struktura przerobu wyra¿ona w Mg)
Na potrzeby badañ okreœlono podstawy metody obliczania 

3.   A =17636,74 +16,49 Z +12,22 Z –48,23 Z     0,731   10,982     2647,2w 4 1 3wskaŸników jednostkowego zu¿ycia wody i jednoczeœnie 
przedstawiono oryginalne schematy zak³adu przetwórstwa 
drobiarskiego jako u¿ytkownika wody (rys. 1 i 2). Na tych Najwiêksz¹ przydatnoœæ ma formu³a dla zmiennoœci 
rysunkach dodatkowo przedstawiono zakresy stosowania zu¿ycia wody (równanie 3 w tabeli 1) uwzglêdniaj¹ca przerób 

4wskaŸników  jednostkowego zu¿ycia wody osobno dla uboju i gêsi, kurcz¹t i indyków. Analiza wykaza³a w tym przypadku, ¿e 
dla przetwórstwa miêsa drobiowego. W badaniach wraz ze wzrostem masy przerabianych indyków (Z ) 3

pos³ugiwano siê wskaŸnikiem zak³adowym obejmuj¹cym zmniejsza³o siê zu¿ycie wody pobieranej przez zak³ad. 
³¹cznie oba wymienione zakresy. Stosowanie do analiz struktury przerobu ma wiêksz¹ 

przydatnoœæ ni¿ pos³ugiwanie siê ³¹czn¹ wielkoœci¹ 
przerobu.

Na rysunku 3 przedstawiono wp³yw struktury przerobu 
na wskaŸnik jednostkowego zu¿ycia wody (wyra¿onego na 
jednostkê – 1000 sztuk). Równanie regresji postaci W  = w

65,74 + 0,177 Z  – 0,036 Z  w ok. 52 % wyra¿a wp³yw liczby 4 1

ubitych gêsi (Z ) i kurcz¹t (Z ) na jednostkowe zu¿ycie wody.4 1

Rys.1. Schemat procesu uboju i zakresy stosowania wskaŸ-
ników jednostkowego zu¿ycia wody.

Rys. 3. Wp³yw struktury przerobu wyra¿onej w tysi¹cach 
sztuk ubitych gêsi (Z ) i kurcz¹t (Z ) na wskaŸnik 4 1

2jednostkowego zu¿ycia wody  (przy R  =0,517,            
F  = 6,926 i S  = 5,367).obl y,x

Na rysunku 4 przedstawiono wp³yw struktury przerobu 
na zmiennoœæ wskaŸnika jednostkowego zu¿ycia wody, lecz 
dla struktury przerobu wyra¿onej w Mg. Zmienne ujête                
w tym równaniu wykazuj¹ wiêksz¹ korelacjê ni¿                  
w poprzednim wariancie (gdy przerób wyra¿any by³ w tys. 
sztuk – rysunek 3). Zmiennoœæ wskaŸnika jednostkowego 
zu¿ycia wody w ok. 62% by³a wyjaœniona struktur¹ przerobu 
(Z – tys. sztuk kurcz¹t i Z  – tys. sztuk indyków). Na tej 1 3

podstawie mo¿na wnioskowaæ, ¿e w badanych przypadkach Rys.2. Schemat procesów przetwarzania miêsa drobiowego   
zachodzi wp³yw procesów masowych i korzystniej jest i zakresy wskaŸników jednostkowego zu¿ycia wody.
uwzglêdniaæ produkcjê (profil produkcji) wyra¿on¹ w 
jednostkach masy a nie liczbie ubitych sztuk drobiu.

OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAÑ
Równoczeœnie interpretuj¹c omawiane równanie mo¿na 

stwierdziæ, ¿e w badanym zak³adzie masa przerabianych W tabeli 1 przedstawiono wybrane formu³y empiryczne 
indyków w porównaniu z mas¹ przerabianych kurcz¹t mia³a wyra¿aj¹ce zmiennoœæ zu¿ycia wody w badanym zak³adzie.
wiêkszy wp³yw na kszta³towanie siê zmiennoœci zak³adowego 
wskaŸnika jednostkowego zu¿ycia wody (W ).w

4 WskaŸniki technologiczne, produkcyjne i zak³adowe zdefiniowano 
wed³ug zasad przyjêtych w publikacjach [8] s. 10-11 oraz [2]
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tak¿e w podrêczniku [3]. W zak³adach drobiarskich woda ma 
tak¿e zastosowanie do ch³odzenia tuszek. W § 30 pracy [13] 
przedstawiono m. in. minimalne iloœci wody niezbêdnej do 
p³ukania i ch³odzenia ka¿dej tuszki w zale¿noœci od jej masy. 
Stosowanie wody z lodem istotnie wp³ywa na kszta³towanie 
bilansu energetycznego zak³adu drobiarskiego.

Zmniejszanie zu¿ycia wody mo¿na osi¹gn¹æ m.in. poprzez 
stosowanie zamkniêtych obiegów wody, wprowadzenie 
ciœnieniowego mycia urz¹dzeñ i pomieszczeñ, wprowadzanie 
innowacji w procesach produkcyjnych oraz ci¹g³e pomiary               
i analiza przyczyn zmiennoœci zu¿ycia wody.

WNIOSKI I STWIERDZENIA
Zaprezentowana w artykule praca pozwala na przedsta-

wienie nastêpuj¹cych wniosków i stwierdzeñ:
1. Zu¿ycie wody w przeliczeniu na 1000 sztuk ubijanego 

3drobiu zawiera³o siê w granicach 37,17–64,02 m , zaœ 
œrednia wartoœæ zak³adowego wskaŸnika jednostkowego 
zu¿ycia wody dla okresu rocznego w badanym zak³adzie 

3wynosi³a 20,12 m /Mg.
2. Najwiêksz¹ przydatnoœæ ma formu³a empiryczna wyra¿a-Rys. 4. Wp³yw struktury przerobu wyra¿onej w Mg na wskaŸ-

2 j¹ca zmiennoœæ miesiêcznego zu¿ycia wody w zale¿noœci nik jednostkowego zu¿ycia wody (przy R  =0,617,          
od struktury przerobu w Mg., dla której wspó³czynnik F  = 9,863 i S  = 1,839).obl y,x

2korelacji R  wynosi³ 0,731.
Zakresy stosowania otrzymanych formu³ empirycznych 3. Otrzymane równania regresji o wspó³czynnikach determi-

2zawarto w tabeli 2. nacji R  wynosz¹cych 0,372 i 0,575, zw³aszcza dla 
wariantów I i II, wskazuj¹ na wystêpowanie innych Tabela 2. Zakresy zmiennoœci stosowanych zmiennych nieza-
czynników (nie uwzglêdnionych w metodyce), które mog¹ le¿nych w analizowanym zak³adzie produkcyjnym
mieæ istotny wp³yw na gospodarkê wodn¹.

Zmienna niezale¿na Jednostki Zakres zmiennoœci 4. Przedstawione wyniki badañ mog¹ byæ przydatne do prog-
nozowania zu¿ycia wody zarówno w odniesieniu do dobo-Z Mg  560,00 – 758,30
wego przerobu i jego struktury – jak równie¿ stanowi¹ isto-

Z tys. sztuk 430,58 – 694,351 tne uzupe³nienie wiedzy z zakresu okreœlania standardów 
œrodowiskowych i najlepszych dostêpnych technik (NDT), Mg 899,00 – 1595,05
stanowi¹cych podstawê do wydawania pozwoleñ zintegro-

Z tys. sztuk 2,12 – 65,042 wanych dla zak³adów produkcyjnych. Formu³y empirycz-
ne otrzymane na podstawie przeprowadzonych badañ Z Mg 17,73 – 162,073

mog¹ mieæ zastosowanie przy budowie modelu zak³adu 
Z tys. sztuk 0,96 – 87,404 przetwórstwa drobiarskiego jako u¿ytkownika wody z uw-

zglêdnieniem oddzia³ywania na œrodowisko. Ze wzglêdu 
Mg 6.57 – 511,71 na wysokie wartoœci BZT  œcieków z zak³adów drobiar-5

skich otrzymane wyniki mog¹ byæ wykorzystane do Otrzymane wyniki, zw³aszcza wyra¿aj¹ce zmiennoœæ 5okreœlania ³adunków zanieczyszczeñ .zu¿ycia wody w przeliczeniu na 1000 sztuk ubijanego drobiu 
Zainteresowanych wynikami badañ autorzy zapraszaj¹ na stanowi¹ novum w polskiej literaturze, gdy¿ w pracach (np. 

konsultacje: e-mail drozdzb@alpha.sggw.waw.pl.[10, 11]) s¹ podawane tylko dane dotycz¹ce zu¿ycia wody na 
Mg produktu. Podobny sposób wyra¿ania wskaŸników 
jednostkowego zu¿ycia wody mo¿na znaleŸæ w opraco- LITERATURA
waniach zawartych na portalu internetowym [12]. Uzyskane [1] Dró¿d¿ B., Wojdalski J.: Effect of various on water 
wyniki badañ œwiadcz¹, ¿e badany zak³ad w du¿ym stopniu consumption in oil seed processing plants, Annals of 
realizowa³ wskazówki dobrej praktyki produkcyjnej, przy Warsaw Agricultural University, Agriculture 
której wed³ug [10] normy wzorcowe zu¿ycia wody zawieraj¹ (Agricultural Engineering), Warsaw 2002, 42, 59-67.

3siê w granicach 13–20 m /Mg. Cytowana literatura podaje, ¿e [2] Dró¿d¿ B., Wojdalski J.: Selected aspects of energy 
w warunkach polskich wskaŸnik ten zawiera siê w granicach consumption in poultry processing plants, Annals of 316,5–88,8 m /Mg. Równoczeœnie iloœæ œcieków z zak³adów Warsaw Agricultural University, Agriculture 
przetwórstwa drobiarskiego odniesion¹ do iloœci zu¿ywanej (Agricultural Engineering), Warsaw 2004, 45, 69-74.
wody okreœla wspó³czynnik 0,87. 

[3] Grabowski T., Kijowski J.: (red), Miêso i przetwory 
Dodatkowe obserwacje wykaza³y, ¿e w niewielu zak³adach drobiowe. Technologia, higiena, jakoœæ, WNT, 

wykorzystuje siê ciep³o odpadowe mog¹ce mieæ zastosowanie Warszawa 2004.
do podgrzewania wody technologicznej. • ród³ami energii 
odpadowej s¹ najczêœciej nastêpuj¹ce operacje: oparzanie 
drobiu, mycie opakowañ oraz sterylizacja gotowych 
produktów. Zu¿ycie gor¹cej wody w zak³adzie przetwórstwa 
drobiarskiego uwzglêdnia np. publikacja [7]. Czynniki 
kszta³tuj¹ce zu¿ycie wody w zak³adach tej bran¿y poruszono 

5 W tym zakresie mo¿na pos³u¿yæ siê nastêpuj¹c¹ przyk³adow¹ 
literatur¹ nawi¹zuj¹c¹ tak¿e do niniejszej pracy: Neryng i wsp. 
(1990), Rüffer i Rosenwinkel (1998), Kutera i Talik (1997).
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