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Ninlejsza norma dOtyczy systemu zadaw ania pasz s uchych
(sypkich l granulowanych

o

wllgo tpośc i ni e wlfkszej

n it

t8\) w wlelopiftrowych bateriach klatek do chowu prosl~t
3Q-dnlowych z mas~ pocz{ltkow{l 6-7 kg do 90-t tO

dni

z

przyrostem masy zwlerz{lt w tym czasie dO 35-40 kg,
Pasz

Ninlejsza norma nie obejmuje systemu zadawania
wilgotnych l płynnych,

Bri

89119..?4-~

J, WyMAGANIA OGÓLNE
1.1. Ogólny schemat systemu zadawania Pasz- wg
s unku.

ry-

l -chlewnia, Z - zewnftrzny zbiornik Peszy, 3 - urz{lPaszy,
dzenle do załadunku paszy, 4 - system zadawania
S- baterie klatek

Zgłoszona przez Instytut Budownictwa, Mecha,nlzacji i Elektryfikacji Rolnictwa
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Budownictwa, Mechanizacji l Elektryfikacji Rolnictwa dnia 14 lipca 1989 r.
jako norma . obowiązująca od dnia 1 stycznia 1990 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 8/ 1989, ,poz. 21)
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być

1. 2, System zadawania ·pasz powinien

wykonywany

do eksploatacji w pomieszczeniach o temperatur-ze od 5
33°C l

wllgotnośd wzgl~dnej

do

powietr-za do 85S. Dopuszcza

sl~ krótkotrwały wzr-ost wilgotności względnej do 100'

w

czasie pr-ac zwlęzanych z czyszczeniem l dezynfekcj{l.
.Dopuszczalna koncentr-acja szkodliwych gazów w

1. 10. Nap~d systemu zadawani a Pasz powinien być zasll~ny z sieci,o nominalnym napi~ciu 380/220 V o

częstotli

wości 50Hz,

1. 11, Okres eksploatacji systemu zadawani a pasz

powf-

nl.e n odpowiadać okresowi eksploatacji wieloP,lętrowych ba-

powie-

terii klatek, z wyj{ltklem części szybko zużyw ajęcych się,

trzu;

o, 3S

- dwutlenku w~ g la - amonlaku- 1,

objętości,

• 10-3 mol l m 3 ,

lł8

-3
'3
- siarkowodoru- O, 29 • 10
mol/m •
1. 3, System zadawania pasz powinien przewidywać zautomatyzowane,

dozujęce

lub

niedozujęce,

Sterowanie mechanizmami powinno
nego pr-ogr-amu lub

jej

zadawanie,

odbywać $ię

2. WYMĄGANIA OOTYCZ-'\CE WĘZLÓW SYSTEMU
'ZADAWANIA PASZ

wg ustalo-

r-ęcznie,

.2~ 1. W systemach zadawania Pasz mogę. być wykorzysta-

1, 4, System zadawania pasz powinien przewidywać
całego pogłowia

pewnienie paszy dla
sl~

w bateriach

che na

pr-osi{lt,

za-

znajdujęcego

klatek i powinien zadawać różne pasze su-

całej długości

baterii 1 wszystkich poz iomach,

ne nastttpujęce urzędzenla transportujęc:e·: linowo-tarczkowe, śllmakow e, .spiralne l łańcuchowe, Dopuszcza się Inne
rozwl{lzania konstrrlkcyjne.

Każ

2, 2.

dy punkt zadawania paszy P9wlnien być zamykany,

cować

1,5, Str-aty paszy nie powinny

pr-zekr-aczać

Zespoły

robocze

transportuj ęc:;:e paszę

powi nny pra-

być

wy posażony

bezusterkowo,

5S,

2. 3, System zadawan i a paszy powinien
1.6.

Ur-zędzenla

dozuj{lce powinny

zapewniać

zadawanie

niezbędnej Ilości pasz okr-eślonej gr-upie zwler-z{lt. Dopusz-

czalne odc'"!ylenie od
winno przekr-aczać

1, 7,

założonej Ilości

w urz{ldzenla do automa.tycznego zatrzymani a w
przeci{lżenla

przypad<u

l po zakończeniu zadawania Pasz.

zadanej paszy nie po-

2, 4. Wymagania dla karmników,

tS "•

Materiały konstrukcyjne pow inny być odpor-ne

środki myjęce i dezynfekujęce, :stosowane

na

. przy ' obsłudze

2,4.1. Wymiary karmników pow inny zapew n iać swobodny
dost-ęp

do Paszy

zwierzętom znajdujęcym

2. 4. 2, Mocowania pow inny

i dezynfekcji bater-i i klatek,
Cz~ści i zespoły systemów zadawania Pasz powinny

antykor-ozyjn{l powłok~ cynkow{l o grubości nie

mleć

fl'lniejszej

slf w klatce,

zapewn i ać łatwe

czyszczeni e

dezynfekcję,

2 , 4. 3,

Wewnętrzne pow ierzchnie powinny być gładkie.

niż 60 ~ 'lub inn{l ochronę antykorozyjnę o równoznacznej
odporności. Części mocujęce powinny mleć powłokp cynko-

wość kaleczenia zw l erzęt • .

".'11\1 lub chromowę o grubości 7-12 ~ł
1. e. Konstrukcja systemu zadawania pasz powinna
pewniać

wygodn{l

obsługę

za-

zwierz{lt l przeprowadzanie

za-

Stopień

ochrony

wyposażenia

wg

elektrycznego

PN-79/E-081061): dla iródła zasilania IP-43, dla instala-

zapewniać

wlzu-

l karmnikach,
2. 6, Konstrukcja węzłów powinna zapewn i ać łatwe l proste regulowanie i ustawlenie systemu.

cji elektrycznej IP-44.
1

778-77.
) PN-79/E-08106 jest zgodna z C'l' C8L
oryginale przywołano normę CT C:JB 770-77, która.
dotyczy stopni ochrony wyposażenia elektrycznego,

KONIEC

Informacje dodatkowe

2, 4, 5, Konstrukcja .karmników pow inna
aln{l kontrolę Ilości paszy ,

2, 5, Niedopuszczaln e jest zaleganie paszy w zbiornikach

biegów weterynaryjno-san i tarnych,
1. 9,

2,4,4, Konstrukcja karmników po,whna wykluczać moż.ll

W
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InfOrmacje dodatkowe do BN-.Bg/1 5174-05

INFORMACJE. DODATKOWE

1. InstytucJa

t~a,

opracowuJąca nor!!!ł

- Instytut

Budownic-

Mechanizacji l Elekt;yflkacjl Rolnictwa, . Warszawa,

3, Normy mipdzynarod9we

CT C3D 5608-86, 'llHorOifllYCHWe
OaTepeK ~~ swp~BSHHR . npocRT . CHcTe~a
po3~a~. TeXHH~ecKKe TpeOosaHHR

RWPG

4. Zol<res

2. Normy zwlpzane
PN-7g/E-081 06 Obudowy
Stopnie ochrony .

ząodno4cl

BN-jest Identyczna z
urz{ldzeń

Podzlał,

elektrotechnicznych,

wymagania l badania

·Ko~o- .

z oorma mledzynarodowp,

5. ProJekt normy przygoto wali -praca zbiorowa,
MER,

\

Norma

CT C3B 5608-86,
.18-

