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Obornik

Powietrze

1. Wstep
Na przestrzeni ostatnich 10 lat firma BHSL opracowała i opatentowała 
technologię wykorzystującą spalanie na podłożu fluidalnym (Fluidised 
Bed Combustion – FBC) do przetwarzania kurzego obornika na energię 
cieplną oraz elektryczną na potrzeby fermy drobiu.

Bezpośrednio po wywiezieniu stada, obornik kurzy z kurników zostaje 
przetransportowany do biologicznie bezpiecznego budynku. W trakcie 
odchowu kolejnego stada obornik kurzy wraz ze ściółką trafia w sposób 
zautomatyzowany do instalacji BHSL, przetwarzającej go na energię 
cieplną i elektryczną. Proces technologiczny, nadzorowany przez 
Centrum Zdalnej Eksploatacji BHSL, spełnia rygorystyczne europejskie 
normy emisji.

Korzyści wynikające z wykorzystania obornika kurzego jako paliwa to m.in.:

•	 Poprawa warunków chowu ptaków poprzez dostarczanie optymalnych        
 ilości ciepła

•	 Podniesienie poziomu dobrostanu zwierząt

•	 Oszczędności wynikające z większego współczynnika konwersji paszy

•	 Skrócenie okresu odchowu stad towarowych

•	 Obniżenie kosztów związanych z transportem nawozu

•	 Zwiększenie bezpieczeństwa biologicznego

•	 Zastępowanie paliw kopalnych

•	 Wsparcie w ramach programów rozwoju energetyki odnawialnej 

•	 Korzyści dla środowiska, np. ograniczenie ryzyka zakwaszania  
 i eutrofizacji

W tym dokumencie opisujemy proces FBC i wyjaśniamy, na czym  
polega wyjątkowość tej technologii umożliwiającej pozyskiwanie  
energii z tak trudnego paliwa jakim jest kurzy obornik.
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3. Składowanie i podawanie 
biopaliwaę
Do przemieszczania pomiotu kurzego w biologicznie bezpiecznej strefie 
składowania opracowany został system BHSL Toploader (podajnik czołowy),  
który załadowuje obornik kurzy na przenośniki taśmowe znajdujące się  
na końcu strefy składowania. Przenośniki transportują paliwo do automatycznego 
podajnika ślimakowego z boku pieca.

3.1 Biologicznie bezpieczne składowanie obornika kurzego
Strefa składowania stanowi odrębny, zamknięty obszar. Od momentu, kiedy  
obornik trafia do magazynu pod koniec cyklu produkcyjnego, obsługa biomasy  
jest zautomatyzowana by zminimalizować udział człowieka w procesie załadunku 
paliwa oraz zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu pomiędzy centrum 
energetycznym (tj. budynkiem, w którym jest przechowywany obornik kurzy  
i urządzenie energetyczne) a kurnikami, w których przebywają kurczęta.

Ponadto powietrze wykorzystywane w procesie spalania jest zaciągane ze strefy 
składowania. Utrzymywanie podciśnienia w strefie składowania zapobiega 
rozprzestrzenianiu się zapachów i patogenów.

Zazwyczaj strefa składowania jest budowana jednocześnie z instalacją BHSL  
oraz urządzeniami pomocniczymi.

2. Czym jest obornik kurzy?
Wszelkie projekty związane z wykorzystaniem biomasy rozpoczynają się od 
określenia specyfikacji paliwa. Przykładowo, w przypadku kotłów na pelety 
lub zrębki producent określa parametry jakościowe odpowiedniego materiału 
opałowego. Istnieją oznaczenia jakości i normy, opisujące jego kaloryczność, 
wilgotność, zróżnicowanie wielkości cząstek, gęstość usypową, ścieralność, 
zawartość pyłu, popiołu czy form przetrwalnikowych.

A jakie normy regulują jakość obornika kurzego? W myśl Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 592/2014 dotyczącego wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego paliwo w postaci nieprzetworzonego obornika pochodzącego od 
drobiu musi być pozyskiwane na terenie tego samego gospodarstwa rolnego,  
w którym zachodzi spalanie. Sam proces spalania również musi spełniać 
rygorystyczne wymogi w zakresie dopuszczalnej wielkości emisji monitorowanych  
w ramach corocznej kontroli emisji przeprowadzanej przez niezależny organ. 
Surowiec pozyskany od poszczególnych stad kurcząt będzie się różnił pod względem 
wilgotności, jednak ze względu na stałą podaż karmy o regulowanych parametrach, 
produkty uboczne chowu będą się cechować zbliżonymi parametrami.

Skoro wilgotność obornika może być z szeregu powodów różna, sprzęt 
wykorzystywany w instalacji musi być dostosowany do jego różnych postaci:  
od suchej i sypkiej do mokrej, kleistej czy zaschniętej.

Materiałem ściółkowym dla jednodniowych piskląt umieszczanych w kurniku 
są zazwyczaj trociny lub sieczka ze słomy. Materiał ten stanowi jedynie 5% całej 
biomasy generowanej podczas sześciotygodniowego cyklu. Inne materiały 
ściółkowe mogą wymagać modyfikacji sposobu przetwarzania oraz kontroli emisji.

Obornik kurzy jest 
produktem ubocznym 
chowu prowadzonego  
na skalę przemysłową.  
W chowie kurcząt 
brojlerów pojawia się  
wiele wyzwań, ale należy 
zawsze pamiętać, że  
o ile do dobrej praktyki 
należy monitorowanie  
i gospodarka odpadami, 
to nadrzędnym celem 
pozostaje produkcja 
drobiu, nie zaś produkcja 
nawozu.

Rolnik nie jest  
w stanie zagwarantować 
identycznych parametrów 
kolejnych partii obornika 
pod względem poziomu 
wilgoci.

Niezawodne 
rozwiązanie kwestii 
przetwarzania odpadów 
musi automatycznie 
dostosowywać się do 
biopaliwa o różnym 
poziomie wilgotności.

Transport obornika musi 
być zautomatyzowany  
i dostosowany do różnych 
postaci  surowca, który 
może być: suchy, mokry, 
lepki bądź zbrylony.

BHSL Toploader to 
instalacja energooszczędna 
i łatwa w utrzymaniu, 
ponieważ wszystkie 
części ruchome znajdują 
się ponad składowanym 
materiałem. 

Po umieszczeniu obornika 
w biologicznie bezpiecznej 
strefie składowania, 
operatorzy BHSL 
całodobowo nadzorują 
proces zasilania paliwem, 
a w razie potrzeby mają 
podgląd instalacji i mogą 
zdalnie rozwiązywać 
problemy.
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4. Proces spalania na podłozu 
fluidalnym BHSL
Proces spalania na podłożu fluidalnym to technologia opracowana dla paliw  
o niskiej wartości energetycznej oraz zmiennej wilgotności. Zazwyczaj znajduje 
zastosowanie w dużych elektrowniach, jednak firma BHSL dostosowała go  
do warunków występujących na fermach drobiu.

4.1 Jak to działa
Konwencjonalny palnik na olej napędowy podnosi temperaturę w komorze spalania 
do poziomu umożliwiającego eksploatację. Następnie na złoże piasku wrzucany 
jest nawóz i rozpoczyna się proces jego spalania. Po zakończeniu rozruchu, olej 
napędowy nie jest już potrzebny – instalacja jest napędzana wyłącznie obornikiem 
kurzym zmieszanym ze ściółką.

 

Podłoże fluidalne BHSL sprawdziło się w zastosowaniach wykorzystujących szereg 
paliw z biomasy pochodzenia leśnego oraz rolniczego. Dla wspomagania procesu 
spalania wykorzystuje się maksymalną recyrkulację powietrza.

Komora spalania (piec) jest wyposażona w palnik gazowy/olejowy, wykorzystywany 
podczas rozruchu oraz na wypadek wystąpienia nieprawidłowości czy utrudnionych 
warunków. 

3.2  BHSL Toploader (podajnik czołowy)
BHSL Toploader to system do załadunku biopaliwa, składający się z wózka 
poruszającego się na przysufitowych szynach, które z kolei są wbudowane  
w boczne ściany boksu do składowania biopaliwa. Ruch i dokładną pozycję  
wózka śledzą wbudowane czujniki. Początkowo oraz po załadowaniu nowej  
partii biopaliwa wózek ustawia się w położeniu maksymalnym (najdalszym);  
łopata zgarniacza schodzi do podłoża lub też do wysokości, na której dolny  
czujnik wykryje obecność paliwa.

Programowalny sterownik (Programmable Logic Controller – PLC) odnotowuje 
obecność paliwa na konkretnej wysokości, a następnie wózek rusza z powrotem 
w stronę podajnika. Zgarniacz paliwa zaczyna się unosić, żeby zachować określoną 
siłę nacisku, czyli ciągnąć określoną ilość paliwa. Nacisk jest kontrolowany, tak 
aby zgarniacz nie ugrzązł w składowanym materiale lecz pozostał na powierzchni, 
zagarniając określoną jego ilość.

Wózek ciągnie paliwo w stronę taśmy przenośnika. Czujniki znajdujące się nad nią 
monitorują, czy na taśmie znajduje się już nawóz – wtedy wózek zostaje. Jeśli po 
zakończeniu pracy zgarniacza czujniki nadal sygnalizują zapotrzebowanie na paliwo, 
wózek wraca do pozycji, w której ostatnio odnotowano jego obecność i powtarza 
sekwencję zgarniania.

Sygnał zapotrzebowania na paliwo jest uruchamiany przez czujniki poziomu  
w zbiorniku buforowym. Dzięki zdalnej eksploatacji możliwy jest również podgląd 
pomieszczenia przez kamerę oraz, w razie potrzeby, ręczne sterowanie podajnikiem 
lub przenośnikiem.

3.3 Przenośniki
Zależnie od przyjętej konfiguracji obornik jest transportowany do zbiornika 
buforowego za pomocą dwóch lub większej liczby zakrytych przenośników.

Konstrukcja przenośników zapewnia czysty transport obornika, który nie zasycha  
ani nie odkłada się na taśmie.

3.4 Zbiornik buforowy
Wielkość zbiornika buforowego na biopaliwo, montowanego przed komorą 
spalania, ma gwarantować nieprzerwane działanie systemu. Paliwo jest podawane 
do pieca przy pomocy ślimaka dozującego.

Jego działanie jest kontrolowane przez silnik z przekładnią redukcyjną oraz panel 
regulacji prędkości. Prędkość jest regulowana przez sterownik PLC.

Od samego początku 
założeniem BHSL było 
opracowanie technologii, 
która niezawodnie 
przetworzy nawóz kurzy, 
niezależnie od jego postaci. 
Zbieranie tylko określonego 
rodzaju obornika z posadzki 
kurników byłoby kompletnie 
niepraktyczne, zaś mieszanie 
nawozu z innymi paliwami 
jest niedozwolone w świetle 
obowiązujących przepisów. 
Przepisy nie zezwalają 
także na przygotowanie 
obornika do spalania 
poprzez zastosowanie 
dodatkowego suszenia.

Technologia FBC cieszy się 
uznaniem ze względu na 
małe ilości niechcianych 
i  szkodliwych emisji, m.in. 
tlenków siarki i azotu, 
oraz wysoką sprawność 
spalania.

BHSL zapewnia nie tylko 
przetwarzanie obornika, 
ale także bieżącą obsługę  
i konserwację instalacji.

Tradycyjne typy kotłów 
działające w wyższych 
temperaturach niż kotły FBC 
mogą emitować większe 
ilości tlenków azotu, co może 
wymagać zastosowania 
wtrysku mocznika w celu 
uzyskania dodatkowej 
redukcji emisji do poziomu 
poniżej 200mg/nm3. 

W takiej sytuacji 
obowiązuje wymóg 
monitorowania w sposób 
ciągły eksploatacji 
dodatkowych urządzeń 
służących redukcji emisji.

Złoże piasku

Piasek w fazie 
fluidalnej

Powietrze
pierwotne

Ilości powietrza 
i biomasy
regulują ilość
produkowanej 
energii cieplnej

1. Na czym polega spalanie 
   ze złożem fluidalnym

2. Rozruch 3. Ciągłe spalanie

Załadunek biomasy,   
 palnik rozruchowy 

nie jest już potrzebny.Palnik olejowy podnosi 
temperaturę złoża 

Gorące gazy 
spalinowe 
wykorzystywane
do ogrzewania

Air 
Recirculation

Zgarniacz paliwa 
zaczyna sie unosic, zeby 
zachowac okreslona siłe 
nacisku, czyli ciagnac 
okreslona ilosc paliwa. 

Konstrukcja 
przenosników zapewnia 
czysty transport obornika, 
który nie zasycha  
ani nie odkłada sie  
na tasmie.
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Konstrukcja pieca ma zapewniać pełną konwersję paliwa na energię cieplną 
przy minimalnej emisji niepożądanych substancji. Wnętrze pieca jest wyłożone 
materiałem ogniotrwałym odpornym na temperatury występujące podczas 
eksploatacji.

Powietrze pierwotne jest wprowadzane do podłoża piasku przez układ dysz.  
Aby zapewnić czyste spalanie i minimalną emisję szkodliwych spalin konstrukcja 
pieca BHSL została zoptymalizowana pod kątem stabilności temperatury  
w komorze oraz czasu przebywania gazu piecowego.

Ładowany ze zbiornika buforowego przez zsyp nawóz kurzy opada grawitacyjnie  
na złoże fluidalne. Większe i cięższe cząstki paliwa są wchłaniane przez złoże  
i ulegają spaleniu. Lżejsze frakcje unoszą się i spalają ponad złożem.

Temperatury spalania powyżej podłoża fluidalnego oraz w górnej części pieca 
podlegają ciągłemu monitorowaniu i rejestracji w programie kontroli spalania,  
który ma za zadanie m.in. utrzymanie minimalnej temperatury spalania niezbędnej 
do niszczenia ewentualnych patogenów obecnych w biomasie. 

„Kipiąca” masa gorącego piasku ma doskonałe właściwości termiczne. Jeśli dana 
partia obornika cechuje się szczególnie wysokim poziomem wilgotności, wynikający 
z tego „szok termiczny” dla układu jest bardzo szybko rozprowadzany w całej masie 
piasku. Proces spalania jest niezawodny, nawet jeśli jakość biopaliwa taka nie jest.

Oczywiście każda technologia ma swoje ograniczenia, więc zakłada się, że dla 
bezpiecznego przetwarzania obornik pochodzący od brojlerów powinien zawierać 
nie więcej niż 45% wilgotności (przy czym wartość ta może być krótkookresowo 
przekraczana). Poprawa warunków chowu w gospodarstwach stosujących 
technologię BHSL pozwala na utrzymanie średniej wilgotności poniżej 45%.

4.2 Recykling piasku
Istotnym elementem technologii spalania na podłożu fluidalnym – szczególnie w 
przypadku zastosowań wykorzystujących biomasę o wysokiej zawartości związków 
mineralnych – jest utrzymanie prawidłowych właściwości podłoża piasku i jego 
głębokości.

W tym celu niezbędne jest usuwanie ze złoża wszystkich ziaren piasku, które uległy 
zlepieniu i poprzez to powiększyły swoje rozmiary. Można to łatwo osiągnąć przez 
przesiewanie i odzysk piasku.

Większe cząstki są usuwane i przechowywane w standardowych workach.

4.3 Różnice między technologią FBC a tradycyjnymi kotłami
W przemysłowych kotłach na mokre zrębki / trociny, które są dostępne od lat, 
zamiast złoża piasku występują ruszty. Ponieważ instalacje tego typu są 
przeznaczone do paliw o określonych parametrach, należy sprawdzić zakres 
gwarancji udzielanej przez producenta, szczególnie w przypadku spalania  
obornika kurzego o zmiennych właściwościach.

Na dnie komory tradycyjnego kotła znajdują się różnego rodzaju transportery 
łańcuchowe lub zabieraki palcowe, umożliwiające transport paliwa podczas 
kolejnych etapów procesu spalania. Często elementy te wymagają chłodzenia  
wodą, by zapobiec przegrzaniu mechanizmu.

Z kolei w komorze kotła BHSL jedynym ruchomym elementem jest piasek. Piasek 
rozdrabnia obornik oraz uboczne produkty spalania (popiół, żużel), nie wymagając 
użycia skomplikowanych części ruchomych.

Popiół czy żużel mogą pojawiać się podczas gwałtownego chłodzenia stopionych 
substancji mineralnych wskutek zmiennego poziomu wilgotności biopaliwa.  
Złoże fluidalne z piasku działa w niższych temperaturach, wobec czego po pierwsze 
w ogóle nie dochodzi do topnienia substancji mineralnych, zaś stały ruch cząstek 
w złożu sprawia, że wilgotne biopaliwo zostaje rozproszone w komorze bez 
nadmiernego chłodzenia którejkolwiek części złoża. Piasek jest automatycznie 
odnawiany, a wszelkie ewentualne drobiny żużlu są usuwane by nie powodować 
problemów.

W przeciwieństwie do tego, systemy rusztowe często wymagają do spalania 
wyższych temperatur, więc obecność wilgotnego paliwa może przyczynić się do 
szybkiego powstawania żużlu, co wiąże się z koniecznością całkowitego wyłączenia 
instalacji i ręcznego czyszczenia pieca.

Piasek w fazie fluidalnej

Powietrze 
pierwotne

Nawóz kurzy

Gazy spalinowe

Recyrkulacja  
spalin

Konstrukcja pieca 
ma zapewniac pełna 
konwersje paliwa na 
energie cieplna przy 
minimalnej emisji 
niepozadanych 
substancji. 
Wnetrze pieca jest 
wyłozone materiałem 
ogniotrwałym odpornym 
na temperatury 
wystepujace podczas 
eksploatacji.

08 09



5. Wymiana ciepła
5.1 Wymiana ciepła między spalinami a wodą (parą wodną)
Gorące spaliny wylotowe, o temperaturze >850°C, przepływają przez układ  
rurek wymiennika ciepła.

Wymiennik ciepła jest otoczony ścianami z materiału ogniotrwałego  
zapewniającymi gazoszczelność całego modułu.

Konstrukcja wymienników ciepła, zakładająca brak możliwości ich opróżniania,  
ma kluczowe znaczenie dla odkładania się związków alkalicznych na powierzchni 
rurek oraz minimalizowania ryzyka powstawania dioksyn (syntezy de-novo).  
W niezależnych badaniach wykazano, że w związku z czasem przebywania  
i prędkością spalin nie dochodzi do resyntezy dioksyn.

W przypadku, gdy podstawowym paliwem jest biomasa bogata w związki  
alkaliczne, powierzchnie wymiennika ciepła są narażone na poważne 
zanieczyszczenie osadami popiołu.

Wymiana ciepła w systemie BHSL zakłada usuwanie popiołu na bieżąco,  
by zapobiegać jego osadzaniu. Dzięki temu system długofalowo zachowuje 
sprawność.

Popiół jest usuwany ze strefy wymiany ciepła przez poziomy przenośnik ślimakowy.

5.2 Wymiana ciepła między spalinami a powietrzem pierwotnym
W celu uzyskania maksymalnej wydajności, powietrze wykorzystywane  
do spalania pierwotnego jest wstępnie podgrzewane przez wymiennik ciepła 
powietrze-powietrze.

Temperatura spalin na wylocie ogrzewacza powietrza pierwotnego jest 
kontrolowana, żeby zagwarantować poziom bezpiecznie wyższy od punktu  
rosy głównych składników gazowych oraz zminimalizować utratę ciepła  
z gazów spalinowych.

Instrumenty zainstalowane w systemie odprowadzania spalin mierzą przede 
wszystkim temperaturę spalin; pozostałe instrumenty, zainstalowane na drodze 
przepływu wody monitorują przepływ i uzysk ciepła.

Wymiennik ciepła BHSL 
jest zbudowany ze 
stopów metali dobranych 
specjalnie pod kątem 
właściwości w kontakcie  
ze spalinami pochodzącymi 
ze spalania obornika.

Trwałość tych części 
została sprawdzona  
w ciągu wielu lat 
eksploatacji.

Na przestrzeni wielu  
lat eksploatacji systemu 
firma BHSL przeprowadziła 
wyczerpujące badania 
emisji.

Osobom rozważającym 
zakup alternatywnych 
instalacji zalecamy,  
żeby w umowie zakupu 
zostały ujęte zobowiązania 
producenta odnośnie 
maksymalnej wielkości 
emisji w trakcie 
eksploatacji w normalnych 
warunkach.

6. Zarzadzanie emisjami
6.1 Rozwiązanie z założenia niskoemisyjne
Firma BHSL rozumie, że w pewnych regionach świata centra energetyczne  
i obiekty energetycznego spalania mogą podlegać ścisłym ograniczeniom  
w zakresie wielkości emisji. 

Instalacja BHSL została zaprojektowana w taki sposób, by spełniać najbardziej 
rygorystyczne standardy w zakresie kontroli emisji i mieścić się w dopuszczalnych 
wielkościach zawartych w Rozporządzeniu Komisji UE nr 592/2014.

Zanieczyszczenie Dopuszczalna wielkość emisji

(mg/Nm3)

Dwutlenek siarki 50

Tlenki azotu (jako NO2) 200

Cząstki stałe 10

Powstawanie tlenku węgla (CO) oraz tlenków azotu (NOx) jest zależne od 
parametrów procesu spalania i w związku z tym może być kontrolowane poprzez 
wprowadzanie zmian w piecu; natomiast dwutlenek siarki (SO2) i chlorowodór (HCl) 
powstające podczas spalania mają też związek ze składem chemicznym paliwa.

Wybór technologii spalania ze złożem fluidalnym przez BHSL oznacza, że emisje  
SO2 i HCl są znacząco obniżone w porównaniu z innymi technologiami, takimi jak 
piece z ruchomym rusztem czy kotły zawiesinowe. Oddziaływanie cząstek piasku 
i popiołu podczas spalania biopaliwa w warunkach mieszanki stechiometrycznej 
cechującej się niską emisyjnością wspomaga usuwanie kwaśnych zanieczyszczeń, 
tym samym redukując emisję szkodliwych kwaśnych gazów. 

6.2 Usuwanie cząstek stałych
Zawartość cząstek stałych (drobnego popiołu lub pyłu) w spalinach jest obniżana  
do poziomu poniżej 10 mg/Nm3 (PM10) przy pomocy silnika pulsacyjnego  
z odwróconym ciągiem.

Czujnik monitorujący różnicę ciśnień między filtrami sygnalizuje potrzebę 
uruchomienia pneumatycznego silnika pulsacyjnego. Impulsy uderzeniowe 
przechodzące przez każdy worek wystarczają do usunięcia popiołu zgromadzonego 
na powierzchni tkaniny worka.
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7. Wentylator ssacy i komin
Wentylator ssący ma na celu wytworzenie odpowiednich warunków  
dla zrównoważonej wymiany powietrza wewnątrz pieca, która umożliwia  
prawidłowe spalanie oraz przepływ gorących gazów spalinowych przez  
powierzchnie wymienników ciepła. 

Wylot wentylatora jest skierowany w stronę komina za pośrednictwem kanału 
wentylacyjnego. Wymiary komina: wysokość 1,5 m powyżej poziomu dachu  
oraz 250 mm średnicy, zostały dobrane w taki sposób, żeby spaliny wylatywały  
z komina z zadowalającą prędkością.

Komin jest wyposażony w przyłącza umożliwiające montaż wszelkiego rodzaju 
sprzętu do analizy emisji.

8. Utylizacja popiołu
Ilość popiołu pochodzącego ze spalania obornika kurzego, bogatego w fosfor (P) 
oraz potas (K), odpowiada ok. 8%-10% masy biopaliwa. Jest to dwadzieścia razy 
więcej niż powstaje w tradycyjnym procesie spalania zrębek.

System BHSL przewiduje usuwanie popiołu na kilku etapach procesu spalania  
– w  ramach odzysku piasku, wymiany ciepła oraz przez filtry workowe.

Poziome i pochyłe przenośniki ślimakowe transportują popiół do worków,  
w których może zostać wywieziony poza teren gospodarstwa w celu wykorzystania 
zawartych w nim substancji odżywczych.

9. Produkcja energii elektrycznej
System BHSL można skonfigurować w trybie kogeneracji (produkcji ciepła 
skojarzonego z energią elektryczną), gdzie spalarnia jest zintegrowana z instalacją 
wytwarzającą energię elektryczną. W zależności od potrzeb danego gospodarstwa, 
system BHSL może wytwarzać parę wodną napędzającą silnik parowy, lub gorącą 
wodę wykorzystywaną do wytwarzania energii elektrycznej w technologii ORC 
(Organic Rankine Cycle). Optymalne rozwiązanie zależy od możliwości i potrzeb 
danej lokalizacji.

Popiół zawiera duże ilości 
fosforu oraz potasu i stanowi 
wartościowy nawóz.

Więcej informacji na temat 
kogeneracji można uzyskać 
pod adresem 

sales@bhsl.com lub 
przemyslaw.hewelt@bhsl.com

Zapraszamy do kontaktu  
z działem sprzedaży,  
by zamówić wizytę  
naszego specjalisty  
w swoim gospodarstwie 
i dowiedzieć się, jakie 
innowacje w produkcji 
drobiu są możliwe dzięki 
BHSL.

Rekomendujemy 
powierzenie firmie BHSL 
eksploatacji i konserwacji 
wszystkich naszych 
instalacji.

10. Rozwiazania szyte na miare
Na podstawie analizy właściwości dostępnego obornika kurzego z fermy – w tym  
m.in. jego kaloryczności i zawartości wilgoci – BHSL opracowuje projekt instalacji 
odpowiadający zarówno jakości dostępnego biopaliwa, jak i potrzebom danego  
obiektu w zakresie ogrzewania i zasilania energią elektryczną.

Proces ten obejmuje modelowanie warunków panujących w kurnikach  
z uwzględnieniem działalności gospodarstwa, lokalnego klimatu oraz pożądanego 
poziomu wilgotności powietrza w kurniku, w celu osiągnięcia optymalnej wydajności 
chowu. System BHSL dostarcza duże ilości ciepła, które zapewniają ptakom lepsze  
i zdrowsze warunki w kurniku dzięki sprawniejszej wentylacji.

BHSL realizuje projekty ciepłownicze lub elektrociepłownicze dla ferm brojlerów  
kurzych oraz kur niosek.

Dostarczamy zintegrowane rozwiązania obejmujące magazynowanie biomasy,  
spalanie aż do ogrzewania kurników.

Korzyści wynikające z zastosowania systemu to m.in.: możliwość utylizacji  
obornika, podniesienie poziomu dobrostanu drobiu, większa wydajność produkcji, 
zdecydowanie lepsza konwersja paszy, obniżone koszty ogrzewania oraz zasilania  
w energię elektryczną, a także możliwość skorzystania z programów wspierania  
rozwoju energetyki odnawialnej. Popiół powstający w procesie spalania 
stanowi wartościowy nawóz, zaś BHSL oferuje w razie potrzeby możliwości jego 
zagospodarowania.

11. Zapewnianie trwałej 
rentownosci instalacji
Gazy powstające w procesie spalania obornika mają właściwości korozyjne,  
dlatego bardzo istotne jest, by wszelkie części metalowe narażone na kontakt  
z nim – jak np. wymienniki ciepła – były zbudowane ze sprawdzonych stopów  
metali przeznaczonych do tego celu.

System BHSL ma za sobą już ponad 115 tysięcy godzin pracy. Dzięki wprowadzonym 
udoskonaleniom i optymalizacji klienci mogą mieć pewność, że za 20 lat ich instalacja 
będzie nadal sprawna.

Centrum zdalnej eksploatacji BHSL monitoruje działanie instalacji całodobowo i ustala 
terminy przeglądów diagnostycznych. W ramach długoterminowej umowy serwisowej 
przewidziane są trzy drobne i jedna duża usługa serwisowa w ciągu każdego roku.

Regularna konserwacja z naszej strony gwarantuje powodzenie podczas corocznych 
pomiarów poziomu emisji.
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Dane kontaktowe

Centrala:
Kantoher	Business	Park
Killeedy,	Ballagh
Co.	Limerick
Ireland

Ireland:	+353	698	5336
Polska:	+48	601	068984
Email:	sales@bhsl.com
Email:	przemyslaw.hewelt@bhsl.com
Website:	www.bhsl.com


