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Streszczenie
Pozornie może się wydawać, że zagospodarowanie odpadów z produkcji zwierzęcej, czyli
obornika, nie powinno stwarzać poważnych problemów. Jest to odpad od wieków
wykorzystywany jako cenny nawóz Jednakże, hodowla przemysłowa, skoncentrowana na
niewielkim obszarze, uniemożliwia utylizację obornika w niewielkiej odległości od miejsca
jego wytworzenia.
Spalanie obornika zapewnia zmniejszenie masy odpadu o ok. 80%. Jednocześnie
eliminowane są wszelkie zagrożenia biologiczne, jak również uciążliwości odorami.
Pozyskana energia może być wykorzystana do ogrzewania pomieszczeń gospodarczych,
suszenia obornika lub wytwarzania pary.
W pracy przedstawiono wyniki badań własności chemicznych popiołów ze spalania
obornika z ferm drobiu. Przeprowadzono ocenę przydatności nawozowej pomiotów, a w
szczególności przyswajalności zawartego w nich fosforu.

Abstract
Possibility of phosphorus recovery from dung from chicken-farms
Waste from animal production - dung - does not make important problems only apparently.
This waste was use as valuable fertilizer from centuries. However, industrial animal
husbandry, concentrated on small area, make dung utilisation impossible close by place of
its generating.
We can reduce waste mass about 80% by incineration. It eliminates every biological
hazards and odours burdensomeness too. Gain energy can be used to welfare rooms
heating, dung drying or steam generating.
There were show results of investigations on chemical properties of ashes from dung from
chicken-farms incinerating in this paper. It was makes estimate dung fitness for use as
fertilizers, especially contained phosphorus availability.
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1. Wstęp
Powszechnie uważa się, że pomioty stanowią „naturalny” produkt uboczny, który może być
stosowany do celów nawozowych, a ich negatywny wpływ na środowisko naturalne
powinien być mniejszy, niż w przypadku stosowania komercyjnych nawozów mineralnych.
Tymczasem straty azotu w wyniku wymywania do wód podziemnych są w obu
przypadkach porównywalne. Ponadto, pomioty zawierają stosunkowo wysoką zawartość
fosforu, który w wyniku erozji gleby i wypłukiwania do wód powierzchniowych, również
może mieć negatywny skutek dla środowiska [1-3]. Często dodatkowym problemem jest
wysoka koncentracja farm hodowlanych na ograniczonym obszarze. W efekcie, nawozowe
wykorzystanie pomiotów w okolicznych uprawach może okazać się niemożliwe bez
pogorszenia stanu wód podziemnych i powierzchniowych [4].
Skład pomiotu uzależniony jest od takich czynników jak: ciężar i wiek ptaka, zastosowana
pasza, ilości podawanej wody. Odpad ten składa się głównie z odchodów ptaków,
niewielkich ilości piór i rozsypanej paszy. W przemysłowej produkcji drobiu stosowane są
dwie metody utrzymania ptaków [5-6]. W chowie klatkowym, drób utrzymywany jest w
klatkach, indywidualnie zaopatrywanych w paszę i pokarm. W chowie wybiegowym
zwierzęta utrzymywane w są systemie podłogowym, na ściółce. Życie ptaków koncentruje
się w jednym zbiorczym pomieszczeniu.
Stosowany system hodowli drobiu ma znaczący wpływ na skład i właściwości
pozyskiwanego obornika. Dlatego też, do badań wybrano pomioty z obydwóch systemów:
klatkowego oraz z systemu wybiegowego, ze ściółką ze słomy.

2. Spopielania pomiotów bez ściółki
Badania właściwości pomiotów bez ściółki oraz popiołów z ich spopielania
przeprowadzono dla dwóch partii pomiotu kurzego. Pomioty, pobrane w różnych porach
roku, pochodziły z fermy przemysłowej z okolic Cieszyna. W celu przygotowania próbek
do badań, pomiot początkowo został poddany suszeniu, przy użyciu promiennika
podczerwieni z wymuszonym obiegiem powietrza, do uzyskania stałej masy. Zawartość
wilgoci w pomiocie wynosiła 50-55%. Uzyskany susz, w postaci kruchych bryłek,
podzielono na dwie części. Jedną część wysuszonego pomiotu zmielono przeznaczono do
badań właściwości fizyko-chemicznych. Średnia wartość opałowa pomiotu wynosiła
10000 kJ/kg. Zawartość wapnia i fosforu w pomiotach w stanie powietrzno-suchym
przedstawiono w tabeli 2.1.. W tabeli zamieszczono również wyniki oznaczania zawartości
fosforu rozpuszczalnego w 0,4% roztworze kwasu solnego i 2% roztworze kwasu
cytrynowego [7-8].
Tabela 2.1. Skład pomiotów kurzych bez ściółki w stanie powietrzno-suchym.
Składnik

Pomiot I

Pomiot II

P2O5 całkowity [%]

4,9

5,4

P2O5 rozp. w 0,4% HCl [%]

2,1

2,3

P2O5 rozp. 2% kw. cytrynowym [%]

2,0

2,5
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Ca [%]

16,1

11,3

Drugą partię pomiotu spalono w piecu w temperaturach 600ºC i 900°C utrzymując zadaną
temperaturę przez 3 godziny. Ubytek masy podczas spalania dla pomiotu I wyniósł 57,3%,
natomiast dla pomiotu II 69,8%. Zawartość fosforu i wapnia w otrzymanych popiołach
zamieszczono w tabeli 2.2.
Tabela 2.2. Skład popiołów ze spalania pomiotów kurzych bez ściółki
Zawartość P2O5

Zawartość Ca

[%]

[%]

600°C

12,5

31,2

900°C

13,0

39,6

600°C

12,8

34,3

900°C

13,4

41,9

Popiół

Pomiot I

Pomiot II

Na rysunku 2.1. zamieszczono porównanie dyfraktogramów popiołu ze spalania pomiotu
bez ściółki w temperaturach 600°C i 900°C.

Rysunek 2.1. Porównanie dyfraktogramów popiołów ze spalania pomiotu kurzego bez
ściółki, kalcynowanych w temperaturach 600 i 950°C
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Analiza popiołów ze spalania pomiotu kurzego bez ściółki potwierdziła, że główną fazą
mineralną jest węglan wapnia. W wyniku kalcynacji węglan ulega rozkładowi. Dlatego też,
w widmie popiołu otrzymanego w temperaturze 900°C obecny jest tlenek wapnia. W
popiołach stwierdzono obecność fosforanów wapnia w postaci hydroksyapatytu i witlokitu.
Najczęściej stosowaną metodą zagospodarowania pomiotów jest ich wykorzystanie do
celów nawozowych. Na rysunku 2.2. zamieszczono porównanie całkowitej zawartości
fosforu z zawartością fosforu rozpuszczalnego w 2% wodnym roztworze kwasu
cytrynowego. Na rysunku zobrazowano również zmiany przyswajalności fosforu, w
zależności od temperatury kalcynacji popiołu.
Analiza danych zobrazowanych na rysunku 2.2. wskazuje, że ze wzrostem temperatury
kalcynacji popiołów ze spalania pomiotów kurzych bez ściółki, obniża się przyswajalność
fosforu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że jest ona znacznie niższa niż w przypadku
pomiotu poddanego tylko suszeniu.

Rysunek 2.2. Wpływ temperatury kalcynacji popiołu ze spalania pomiotu kurzego bez
ściółki na zawartość całkowitą i przyswajalność fosforu

3. Spopielanie pomiotów ze ściółką
Badaniu poddano dwie partie odchodów kurzych ze ściółką, pochodzące z dwóch różnych
ferm przemysłowych. Obie partie różnią się również porą roku, w jakiej zostały pobrane.
Ze względu na znaczną zawartość wilgoci (w granicach 52-60%), pomioty wysuszono pod
promiennikiem podczerwieni z wymuszonym obiegiem powietrza. Średnia wartość
opałowa pomiotu wynosiła 12500 kJ/kg. Zawartość wapnia i fosforu w pomiotach w stanie
powietrzno-suchym przedstawiono w tabeli 3.1.
Tabela 3.1. Skład pomiotów kurzych ze ściółką w stanie powietrzno-suchym
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Składnik

Pomiot I

Pomiot II

P2O5 całkowity [%]

5,3

6,2

P2O5 rozp. w 0,4% HCl [%]

3,4

4,1

P2O5 rozp. 2% kw. cytrynowym [%]

3,0

3,7

Ca [%]

8,9

11,3

Pomiot ze ściółką spalano w podobnych warunkach jak bez ściółki, w temperaturze 600
oraz 900ºC. Ubytek masy podczas spalania pomiotu I w temperaturze 600°C wyniósł
76,9%. W temperaturze spopielania 900°C ubytek ten wzrósł do 83,7%. Dla pomiotu II
ubytki masy wyniosły odpowiednio 62,7% i 75,9%. Jak wynika z analizy termicznej ubytek
masy następujący ze wzrostem temperatury, jest związany z rozkładem części mineralnych
zawartych w popiele, a zwłaszcza węglanu wapnia. Zawartość fosforu i wapnia w
popiołach zamieszczono w tabeli 3.2.
Tabela 3.2. Skład popiołów ze spalania pomiotów kurzych bez ściółki
Zawartość P2O5

Zawartość Ca

[%]

[%]

600°C

8,8

28,9

900°C

12,5

24,5

600°C

12,8

31,2

900°C

14,8

41,2

Popiół

Pomiot I

Pomiot II

Na rysunku 3.1. zamieszczono porównanie dyfraktogramów popiołu ze spalania pomiotu ze
ściółką w temperaturach 600°C i 900°C.
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Rysunek 3.1. Porównanie dyfraktogramów popiołów ze spalania pomiotu ze ściółką w
temperaturach 600°C i 900ºC
Analiza popiołów ze spalania pomiotu kurzego ze ściółką potwierdziła, że główną fazą
mineralną jest węglan wapnia, podobnie jak w pomiotach bez ściółki. W temperaturze
900°C obecny jest tlenek wapnia. W popiołach stwierdzono obecność fosforanów wapnia w
postaci hydroksyapatytu i witlokitu. Dodatkowo, w popiołach otrzymanych zarówno w
temperaturach 600°C jak i 900°C pojawia się faza K2SO4, pochodząca prawdopodobnie ze
ściółki.
Na rysunku 3.2 zamieszczono porównanie całkowitej zawartości fosforu z zawartością
fosforu rozpuszczalnego w 2% wodnym roztworze kwasu cytrynowego oraz zmiany
przyswajalności fosforu, w zależności od temperatury spalania pomiotu.
Również w przypadku popiołu ze ściółką, przyswajalność fosforu jest znacznie niższa niż
w suszonym pomiocie. Dodatkową zaletą bezpośredniego wykorzystania obornika kurzego
jest wprowadzanie do gleby azotu oraz składników organicznych, traconych w procesach
wysokotemperaturowych. Dlatego też, bezpośrednie wykorzystanie nawozowe pomiotów
wydaje się korzystniejsze niż po spopieleniu.
Zaletą obróbki termicznej popiołów jest znaczne zmniejszenie masy popiołów w stosunku
do pomiotu oraz możliwość pozyskania energii z ich spalania. Nie bez znaczenia jest
również możliwość usunięcia organizmów patogennych występujących w oborniku.
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Rysunek 3.2. Wpływ temperatury kalcynacji popiołu ze spalania pomiotu kurzego ze
ściółką na zawartość całkowitą i przyswajalność fosforu

4.Podsumowanie
Pozornie może się wydawać, że zagospodarowanie odpadów z produkcji zwierzęcej, czyli
obornika, nie powinno stwarzać poważnych problemów. Jest to odpad od wieków
wykorzystywany jako cenny nawóz, dostarczający do gleby zarówno składniki mineralne,
jak również cenne składniki organiczne, pełniące funkcję czynnika glebotwórczego.
Jednakże, hodowla przemysłowa, często skoncentrowana na niewielkim obszarze,
uniemożliwia utylizację obornika w niewielkiej odległości od miejsca jego wytworzenia.
Spalanie obornika zapewnia zmniejszenie masy odpadu o ok. 80%. Jednocześnie
eliminowane są wszelkie zagrożenia biologiczne, jak również uciążliwości odorami.
Pozyskana energia może być wykorzystana do ogrzewania pomieszczeń gospodarczych,
suszenia obornika lub wytwarzania pary. Aby ograniczyć uciążliwości związane z odorami,
spalarnie powinny być zlokalizowane bezpośrednio w fermach.
Jak wynika z badań, temperatura konieczna do całkowitego usunięcia frakcji organicznej
nie przekracza 600°C. Otrzymane wówczas popioły, o stosunkowo niskiej zawartości
fosforu, nie przekraczającej 15% P2O5, można wykorzystać jako nawóz. Niestety,
przyswajalność fosforu z popiołów jest znacznie niższa niż przyswajalność fosforu
bezpośrednio z suszonego pomiotu.
Z uwagi na wysoką zawartość wapnia w stosunku do fosforu, pomioty powinny być
współspalane z innymi odpadami organicznymi, takimi jak osady ściekowe. Pozyskane w
ten sposób popioły mogą posłużyć jako źródło fosforu dla przemysłu chemicznego. Zaletą
takiego rozwiązania powinno być zwiększenie stopnia wykorzystania fosforu zawartego w
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