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GOSPODARKA ELEKTROENERGETYCZNA 
W FERMIE PRZEMYSLOWEGO TUCZU 
TRZODY CHLEWNEJ W WAPLEWIE 

Wzrost liczby ferm tuczu trzody chlewnej zwiazany jest z Scisle 
okreslonymi konsekwencjami energetycznymi, bowiem wysoki stopien 
zmechanizowania poszczególnych czynności w procesie produkcyjnym 
pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na różnego rodzaju nośniki 
energii. 

Aktualnie pracujące w Polsce fermy oparte są na różnych technolo- 
giach i istotną sprawą jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, która 
z tych technologii jest najmniej energochłonna. Również duże nasycenie 
urządzeniami, których działanie uzależnione jest od dostawy energii 
elektrycznej, może powodować poważne trudności w utrzymaniu prawi- 
dłowych warunków produkcyjnych w wypadku wystąpienia przerw 
w dostawie energii elektrycznej, spowodowanych wyłączeniami planowy- 
mi bądź wynikającymi z awarii układów zasilających. 

Problemy te są szczególnie istotne przy podejmowaniu decyzji doty- 
czących wyboru konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych i technolo- 
gicznych w celu zapewnienia najkorzystniejszych warunków produkcyj- 
nych przy minimalnych nakładach energetycznych. 

Aby jednak wybór ten mógł być prawidłowo dokonany, niezbędne 
jest przeprowadzenie badań eksploatacyjnych w istniejących fermach 
o różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych przy tym samym profilu pro- 
dukcyjnym. Wyniki badań przeprowadzonych w 1977 roku w fermie 
przemysłowego tuczu trzody chlewnej typu „Bisprol* mogą stanowić 
przyczynek do rozeznania problemu. 

Charakterystyka techniczno-produkcyjna fermy w Waplewie 

Ferma w Waplewie zaprojektowana została na 18600 stanowisk przy 
rocznej produkcji w cyklu zamkniętym 24000 sztuk tuczników. 

Główny proces produkcyjny odbywa się w 16 budynkach chlewni 
o funkcjach połączonych. Chlewnie te składają się z trzech sektorów:
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porodowego, tuczu wstępnego i tuczu końcowego. Cały cykl produkcyjny 

zamyka się w obrębie jednego budynku i trwa około 217 dni. Produktem 

końcowym jest tucznik o wadze około 110 kg. 

Do pomieszczeń produkcyjnych należą ponadto chlewnie reproduk- 

cyjne: chlewnie loch luźnych i prośnych, chlewnia knurów, chlewnia 

loch remontowych, chlewnia loch karmiących i odchowu warchlaków. 

Zadawanie pełnoskładnikowych pasz suchych warchlakom i tuczni- 

kom odbywa się w sposób mechaniczny za pośrednictwem ciągów paszo- 

wych z napędem elektrycznym. Prosiętom, pasza zadawana jest ręcznie. 

Ogrzewanie sektorów porodowego i tuczu wstępnego rozwiązane jest 

w oparciu o instalację centralnego ogrzewania gorącą wodą z lokalnej 

kotłowni opalanej węglem kamiennym. W sektorze prosiąt poszczególne 

stanowiska wyposażone są dodatkowo w promienniki podczerwieni. Sek- 

tory tuczu końcowego nie posiadają żadnego źródła ogrzewania. 

W każdym sektorze budynków produkcyjnych znajdują się kanały 

gnojowicowe, przykryte podłogą szczelinową, z których gnojowica od- 

prowadzana jest grawitacyjnie do przepompowni pośrednich, zlokalizo- 

wanych przy budynkach chlewni. W przepompowniach gnojowica jest 

miksowana, a następnie tłoczona do zbiorników magazynowych, zlokali- 

zowanych poza fermą, skąd rozwożona jest beczkowozami na pola. 

Układ zasilania elektroenergetycznego 

Schemat układu zasilania fermy w Waplewie energią elektryczną 

przedstawiono na rysunku. Ferma posiada dwustronne zasilanie średnim 

napięciem 15 kV: podstawowe i rezerwowe, wyprowadzone z tego same- 

go GPZ lecz z odrębnych jego sekcji. W przypadku zaniku napięcia na 

linii zasilania podstawowego, służba posterunku energetycznego w Ni- 

dzicy (odległość około 25 km), przyjeżdża na fermę i dokonuje ręcznego 

przełączenia na drugostronne zasilanie rezerwowe. Ferma nie była pier- 

wotnie wyposażona w awaryjne źródło zasilania. Jednak po prawie trzy- 

letniej działalności, w styczniu 1979 r., na skutek bardzo ostrych, nieko- 

rzystnych, warunków atmosferycznych, przy braku zasialania na obydwu 

liniach zdecydowano się i tu na zainstalowanie awaryjnego zespołu prą- 

dotwórczego. 

Na terenie fermy, w tzw. strefie ,,czystej”, zlokalizowano dwie stacje 

transformatorowe (22A i 22B) o łącznej mocy 1120 kV:A. Trzecia stacja 

(22C), przewidziana w projekcie dla potrzeb deszczowania gnojowicy nie 
została wykonana. W poszczególnych stacjach pracują równolegle na 
wspólne szyny niskiego napięcia (0,4 kV) po dwa transformatory o mo-
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Zasilanie - Dosłacji 22C Zasilanie 
rezerwowe podstawowe 
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Rys. 1. Schemat układu zasilania energią elektryczną fermy w Waplewie 
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cach 400 i 160 kV-A. Ferma nie posiada urzadzen do kompensacji mocy 

biernej. 

Łączna moc zainstalowanych urządzeń elektrycznych wynosi około 

1400 kW, z czego odbiorniki siłowe stanowią 67%, grzejne 23%, zaś 
oświetleniowe 11%. 

Zapotrzebowanie mocy 

Obciążenie fermy mocą czynną ma charakter ciągły. Najmniejsze 

występuje w okresie letnim, zaś największe zimą. Stopień wyzyskania 

mocy zainstalowanej zawierał się w granicach 0,08 do 0,25, przy śred- 

niej wartości 0,15 za cały rok. Najniższa jego wartość wystąpiła w lipcu, 

a najwyższa w kwietniu. Zestawienie wskaźników zawiera tabela. 

Roczne obciążenie szczytowe wystąpiło w kwietniu i wynosiło 351 kW, 

co stanowi około 25% mocy zainstalowanej. Tak niskie wskaźniki wyzys-
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Tabela 

Stopień wyzyskania mocy zainstalowanej (kz) 

Moc za- Zima |  Wiosna—jesień | Lato 

Obiekt instalo- 
wana Kzmin Kzmax Kzgr Kzmin kzmax Kzgr Kzmin Kzmax Kz, 
(kW) 

Pojedyncza 

chlewnia 

o funkcjach 

połączonych 33,8 0,16 0,40 0,28 0,16 0,41 0,31 0,32 0,45 0,34 

Ferma 

ogółem 1400,0 0,13 0,23 0,17 0,10 0,25 0,16 0,08 0,22 0,13 
  

kania mocy zainstalowanej wynikają z dużego udziału mocy silników 
napędu pomp odprowadzających gnojowicę z przepompowni pośrednich 
w ogólnej mocy zainstalowanej. Wynosi on ok. 31%, a czas pracy tych 
silników jest niewielki — rzędu 1 do 15 godz. w ciągu doby. Poza tym 
silniki te posiadają nadmierną moc, gdyż ich obciążenie rzeczywiste 
maksymalne, nie przekracza 40% mocy znamionowej. 

Obciążenie budynków chlewni o funkcjach połączonych ma charakter 
wyrównany, z niewielkimi odchyleniami w okresie karmienia zwierząt. 

Ze względu na niedociążenie wielu silników oraz z uwagi na cyklicz- 
ność produkcji, występuje dość duże obciążenie mocą bierną, pomimo 
znacznego udziału grzejnictwa elektrycznego w mocy zainstalowanej 
(promienniki podczerwieni). Poza okresem zimowym, kiedy obciążenie 
mocą bierną jest nieznaczne w porównaniu do obciążenia mocą czynną, 
współczynnik mocy zawiera się w granicach 0,86—0,95, co zmusza fermę 
do pokrywania kosztów opłat za energię bierną. Od opłat tych byłaby 
zwolniona, gdyby współczynnik wynosił co najmniej 0,96. Jednak w tym 
celu potrzebna byłaby kompensacja mocy biernej, a ferma nie została 
wyposażona w urządzenia kompensacyjne. 

Najwyższe obciążenie mocą pozorną wynosiło około 370 kV-A, z cze- 
go wynika, że dla pokrycia zapotrzebowania mocy dla całej fermy, wy- 
starczyłyby w zupełności jeden transformator o mocy 400 kV:A, lub 
jedna z istniejących stacji transformatorowych. Moc zainstalowanych 
transformatorów nie jest więc wykorzystana, co nie jest korzystne za- 
równo z energetycznego jak i ekonomicznego punktu widzenia. W tej 
sytuacji powinny być wyłączone niektóre transformatory, pełniąc rolę 
rezerwowych.
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Zużycie energii elektrycznej 

W procesie produkcyjnym na fermie zużywane są następujące nośniki 

energii: energia elektryczna, benzyna, olej napędowy, olej opałowy, wę- 

giel kamienny, koks i tarcica opałowa. Po przeliczeniu tych nośników na 

jednostki paliwa umownego, procentowy udział nośników w ogólnym 

zużyciu jest następujący: 

— energia elektryczna — 72%, 

— węgiel kamienny "  — 25%, 

— pozostałe — 3%. 

Tak duży udział energii elektrycznej wynika z zastosowanej techno- 
logii produkcji, mechanizacji prac i systemu ogrzewania prosiąt za pomo- 
cą promienników. Procentowy rozdział energii elektrycznej na poszcze- 
gólne procesy przedstawia się następująco: 

— grzejnictwo promiennikowe — 85,8%, 

— usuwanie gnojowicy — 4,6%, 

— zadawanie paszy — 3,5%, 

— zaopatrzenie w wode — 2,2%, 

— oświetlenie — 1,9%, 

— wentylacja — 0,6%, 

— inne potrzeby — 3,6%. 

Średni wskaźnik zużycia energii elektrycznej na tonę wyprodukowa- 
nego żywca wynosi 785 kW-h. Dla porównania, wskaźnik ten w innych 
fermach przedstawia się następująco: 

— ferma w Kolgartowie — 680 kW:h/t. żywca, 

— ferma w Nowym Modlinie — 832 ‘3 

— ferma w Czerninie — 1100 ,, 

— ferma w Kotbaczu — 1554 ” 

Jednostkowy koszt opłat za energię elektryczną przy produkcji 1 tony 

żywca wynosi około 620 zł, co stanowi niecałe 2% ogólnych kosztów pro- 

dukcji. Szczególnie duży udział w Kosztach opłat za energię elektryczną 

stanowią koszty opłat za energię pobraną w godzinach szczytu energe- 

tycznego, które w przybliżeniu są równe kosztom opłat za energię poza- 

szczytową, pomimo że zużycie energii w okresie szczytowym wynosiło 

tylko około 20% całego zużycia.
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Przerwy w zasilaniu energią elektryczną 

Ciągłość zasilania ferm energią elektryczną stanowi niezwykle istotny 

problem z punktu widzenia zapewnienia prawidłowych warunków pro- 

dukcyjnych. Od warunków tych bowiem w istotny sposób zależą przy- 

rosty wagowe zwierząt. Tak więc obniżenie temperatury poniżej krytycz- 

nej, nie zadana w porę pasza, brak wody pitnej, niewłaściwe warunki 

klimatyczne, itp., są przyczyną poważnych, często nieodwracalnych strat 

wywołanych zbyt długą przerwą w zasilaniu energią elektryczną. 

Dopuszczalny, krytyczny czas przerwy w zasilaniu fermy, uwarunko- 

wany jest przede wszystkim ostrymi wymaganiami termicznymi 

w ogrzewaniu prosiąt. W przyjętym sposobie dogrzewania promiennikami 

czas ten zależy w dużym stopniu od bezwładności cieplnej budynków, 

temperatury zewnętrznej i wewnątrz budynków w chwili przerwy oraz 

innych czynników, takich jak wiatr i wilgotność powietrza. 

Stwierdzono, że zimą 1977 r. (styczeń, luty), temperatura w sektorze 

porodowym wahała się w granicach 11—21C (przy krytycznej ok. 14C). 

W sektorze tuczu wstępnego optymalna temperatura powinna wynosić 

16—21°C, podczas gdy w rzeczywistości zawierała się w granicach 9— 

20°C, przy czym w badanym okresie czas występowania temperatury 

niższej od 16?C stanowi ok. 29%. W obydwu sektorach są więc często niż- 
sze temperatury od wymaganych, w związku z czym przerwy w ogrze- 

waniu na skutek zaniku dopływu energii elektrycznej mogą prowadzić do 

powstawania strat związanych ze zmniejszonymi przyrostami wagowymi 

zwierząt, zwłaszcza wśród prosiąt. 

Przykładem może tu być ubiegłoroczna zima. W dniu 31 grudnia 

1978 r., z powodu trudnej sytuacji energetycznej wystąpiły długotrwałe 

przerwy w dostawie energii elektrycznej. Temperatura zewnętrzna wy- 

nosiła —28'C i wiał silny wiatr. Temperatura w pomieszczeniach produk- 

cyjnych spadła wtedy poniżej krytycznej i przykładowo w sektorze po- 

rodowym była bliska zeru. Odbiło się to niekorzystnie na produkcji, 

zwłaszcza na nowonarodzonych prosiętach, których w tym dniu padło 

130 sztuk. 

W 1977 roku w zasilaniu fermy w Waplewie wystąpiło 68 różnego 

rodzaju przerw, planowych i awaryjnych, o łącznym czasie ich trwania 

około 40 godzin. Czas trwania najdłuższej przerwy, spowodowanej sytu- 

acją awaryjną, wynosił 12 godzin. 

Czas trwania przerw spowodowanych awaryjnością układów zasilania 

oraz częstotliwość ich występowania, zależą od rodzaju zastosowanego 

rozwiązania. Stąd też, wybór właściwego układu elektroenergetycznego 

powinien być starannie przeanalizowany na etapie projektowania.
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Wnioski 

1. Ferma w Waplewie w dotychczasowym rozwiązaniu posiada zbyt 

duże wskaźniki mocy zainstalowanej w porównaniu z rzeczywistym jej 

zapotrzebowaniem. Wskazane jest zmniejszenie mocy zainstalowanych 

silników, głównie do napędu pomp gnojowicy i ciągów paszowych. 

2. Moc transformatorów zainstalowanych w stacjach przekracza oko- 

ło trzykrotnie rzeczywiste potrzeby, w związku z czym przy projektowa- 

niu obiektów podobnego typu wystarczy zastosować jedną stację. Aktu- 

alnie w fermie w Waplewie powiny być wyłączone niektóre transforma- 

tory (po jednym w stacji), pełniąc rolę jawnej rezerwy. 

3. Ze względu na dość niski współczynnik mocy ferma powinna być 

wyposażona w baterię kondensatorów do kompersacji mocy biernej. 

4. W ogólnym zużyciu nośników energii dominuje energia elektrycz- 

na, stanowiąca 72% ogólnego zużycia energii. Ze względu na zastosowa- 
ne rozwiązanie techniczno-technologiczne, przerwy w dostawie energii 

elektrycznej powinny być praktycznie wyeliminowane. 

o. Zastosowane rozwiązanie dwustronnego zasilania bez wyposażenia 

w rezerwy zespół prądotwórczy nie spełnia jednak takich wymagań. 
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