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ZADANIE 1
Niskoemisyjny i energooszczędny budynek inwentarski dla zrównoważonej 

gospodarki na terenach wiejskich



Zadanie 1: „Niskoemisyjny i energooszczędny
budynek inwentarski dla zrównoważonej gospodarki
na terenach wiejskich”

• Cel zadania: utworzenie projektów energooszczędnych, niskoemisyjnych i ekonomicznie uzasadnionych,

budynków inwentarskich dla bydła, trzody chlewnej i drobiu. Obiekty mają być wyposażone w elementy OZE.

• Cele cząstkowe:

Opracowanie wytycznych i specyfikacji technicznych dla projektowania niskoemisyjnych budynków obory, chlewni i kurnika.1

Opracowanie projektów demonstracyjnych energooszczędnych i niskoemisyjnych budynków obory, chlewni i kurnika.2

Budowa niskoemisyjnych budynków obory, chlewni i kurnika z niezbędnym wyposażeniem.3

Testowanie obiektów demonstracyjnych i elementów infrastruktury.4
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Modernizacja obiektu dla drobiu 
w Jaworzu

Stan przed modernizacją

Stan po modernizacji



Produkcja indyków w 
zmodernizowanym obiekcie





Innowacyjna instalacja do sprężania 
i rozprężania biogazu (zgłoszenie patentowe)
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Monografia „Rozwiązania technologiczne chowu drobiu” 
– ZD Grodziec, ITP, IMPIB



Modernizacja obory w Kostkowicach

Stan przed modernizacją

Stan po modernizacji



Modernizacja obory w 
Kostkowicach



Modernizacja obory w 
Kostkowicach

Ładowarka JCB 531-70 z silnikiem EKO

Wóz paszowy ciągniony



Modernizacja chlewni w Jaworzu

Stan przed modernizacją

Stan po modernizacji



ZADANIE 2
Opracowanie innowacyjnego, interaktywnego programu dla edukacji w 

zakresie metod budowy i eksploatacji instalacji OZE



Strona internetowa Projektu



Platforma edukacyjna –
wirtualny spacer



ZADANIE 3
Innowacyjne biogazownie  o mocy od 40 kW do 600 kW z możliwością 

zastosowania silników wielopaliwowych



Dokumentacja projektowa 
biogazowni o mocy 100 kW

W skład technologii biogazowni o mocy 100 kW wchodzi:

• reaktor fermentacyjny o średnicy 12 m i wysokości 6 m, całkowitej objętości 678 m3, 

• technologia mieszania,

• zbiornik biogazu,

• kontenerowa stacja kogeneracyjna,

• system kontroli,

• zbiornik wstępny z pompą i mieszadłem,

• system podawania substratów,

• wymiennik ciepła.



Dokumentacja projektowa 
biogazowni o mocy 100 kW

Rut przekroju fermentora z zainstalowanymi urządzeniami Mieszadło skośne na długim wale



ZADANIE 4
Zastosowanie odwirowanego pofermentu i osadów pościekowych do celów 

gospodarczych, rolniczych, nawozowych wraz z opracowaniem metod 
aplikacji doglebowej pofermentu o różnym stopniu uwodnienia (aż do 30% 

suchej masy)



Prace eksperymentalne

Zakres prac:

ozebranie stosownego materiału badawczego,

oprzygotowanie procedur agrotechnicznych na powierzchni 400 ha na lata,

o realizacja procedur agrotechnicznych w roku 2016, 

oanaliza chemiczna dygestatu, próby polowe,

ozakup tensometrów i czujników przemieszczenia,

oanalizy próbek gleby z pól doświadczalnych na zawartość: P, K, pH



Aplikacja dygestatu i obornika



ZADANIE 5
Przygotowanie do  wdrożenia przygotowanych, innowacyjnych rozwiązań w 

zakresie odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej



• Organizacja konferencji „Innowacyjne biogazownie jako element nowoczesnego krajobrazu
wiejskiego”, 3-4 października 2018 roku, Wisła – 40 uczestników.

• Utworzenie Centrum Edukacyjnego ZD Grodziec Śląski w Jaworzu.

• Projektu adaptacji biogazowni 600 kW przeznaczonej do przekształcania pozostałości z
przetwórstwa mięsa i odpadów produkcyjnych

• Prowadzenie warsztatów w zakresie OZE w Centrum Odnawialnych Źródeł Energii w
Kostkowicach
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