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Streszczenie

W artykule przedstawiono sposoby modernizacji obór krów mlecznych w aspekcie technologicznym i budowlanym. Jako
przyk³ady modernizacji pod wzglêdem technologicznym i budowlanym przedstawiono prace, jakie nale¿y wykonaæ przy budowie
zewnêtrznego korytarza paszowego, a tak¿e prace, jakie zosta³y wykonane w jednej z obór znajduj¹cej siê w fermie krów w gospo-
darstwie doœwiadczalnym SGGW Obory - GoŸdzie. Modernizacja obory polega³a na zmniejszeniu stada krów, zmianie w syste-
mie utrzymania oraz stosownych zmianach budowlano - konstrukcyjnych w odniesieniu do przeznaczenia budynku.

SPOSOBY MODERNIZACJI BUDYNKÓW OBÓR

Wstêp

Pod pojêciem modernizacji nale¿y rozumieæ zabiegi
techniczne, których celem jest zmiana warunków œrodo-
wiskowych, funkcjonalnych lub techniczno-budowlanych, aby
uzyskaæ poprawê warunków u¿ytkowania obiektu, a tak¿e
poprawê komfortu bytowego zwierz¹t [1].

Modernizacje i przebudowa istniej¹cych budynków inwen-
tarskich s¹ najszybszym sposobem ich dostosowania do aktual-
nych wymagañ technologicznych, poprawy dobrostanu zwie-
rz¹t i wykonania niezbêdnych prac remontowo-budowlanych.
Prace modernizacyjne wymagaj¹ jednak sporz¹dzenia doku-
mentacji technicznej, jej zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia
na budowê, tak samo jak w przypadku budowy nowego
budynku inwentarskiego. Wymagania wobec dokumentacji na
modernizacje, przebudowy, rozbudowy i adaptacje budynków
inwentarskich s¹ nawet wiêksze. Przede wszystkim dotyczy to
zakresu opracowania. Dokumentacja musi przedstawiaæ stan
istniej¹cy (inwentaryzacja architektoniczno-budowlana),
opiniê o stanie technicznym konstrukcji obiektu i mo¿liwoœci
jej wykorzystania w nowym przeznaczeniu oraz projekt
przebudowy w pe³nym zakresie wymagañ dokumentacyjnych
(rysunki i obliczenia statyczne) [2].

Ze wzglêdu na du¿¹ wilgotnoœæ powietrza wewn¹trz obory,
ewentualne przecieki przez nieszczelnoœci w pokryciu dachu,
wiele elementów konstrukcyjnych nara¿onych jest na uszko-
dzenia, np. p³atwie drewniane nara¿one s¹ na wyst¹pienie
korozji biologicznej. Z tego wzglêdu przed przyst¹pieniem do
prac modernizacyjnych nale¿y dokonaæ dok³adnej oceny stanu
technicznego p³atwi drewnianych (tak¿e stalowych, je¿eli takie
wystêpuj¹), a tak¿e innych elementów konstrukcyjnych i izo-
lacji termicznej. Dokonanie takiego „odkrycia” w czasie trwa-
nia prac modernizacyjnych mo¿e stanowiæ spore zaskoczenie,
szczególnie od strony finansowej, jak i technicznej (nieprze-
widziane wydatki i utrudnienia wykonawcze).

Czêœæ obliczeniowa projektu modernizacji, szczególnie
przy koniecznoœci naruszenia istniej¹cej konstrukcji, jest wa¿-
nym jego elementem. Powinna zawieraæ sprawdzenie, czy
istniej¹ce elementy konstrukcyjne przenios¹ bezpiecznie
dodatkowe obci¹¿enia, jak równie¿ obliczenie wszystkich
nowoprojektowanych czêœci konstrukcji.

Wybudowane na prze³omie lat siedemdziesi¹tych i osiem-
dziesi¹tych budynki inwentarskie nie spe³niaj¹ zazwyczaj
wspó³czesnych wymogów u¿ytkowych oraz obecnych
standardów utrzymania zwierz¹t. Bywaj¹ jednak w dobrym
stanie technicznym, st¹d te¿ poszukiwania mo¿liwoœci ich
modernizacji i adaptacji do nowych form u¿ytkowania,
zarówno w chowie zwierz¹t jak te¿ innej dzia³alnoœci rolniczej.

Sposoby modernizacji budynków obór krów mlecznych

Obora z zewnêtrznym korytarzem paszowym

Modernizacja budynków obór mo¿e obejmowaæ zmiany
pod wzglêdem technologicznym, np. zmianê sytemu utrzy-
mania zwierz¹t i dostosowanie wnêtrza do wymagañ, jakie s¹
z nim zwi¹zane lub zmiany pod wzglêdem technologiczno-
konstrukcyjnym, gdzie obok zmian dotycz¹cych technologii
utrzymania zwierz¹t konieczne s¹ równie¿ prace konstruk-
cyjno-budowlane.

Jednym ze sposobów przebudowy i modernizacji obór jest
wykonanie zewnêtrznego korytarza paszowego.

Zewnêtrzny korytarz paszowy najczêœciej bywa stosowany
w przypadku modernizacji obór uwiêziowych na wolno-
stanowiskowe, jak równie¿ coraz czêœciej w budynkach obór
nowoprojektowanych. Sk³ada siê on z czêœci wybiegowej oraz
przejazdowego korytarza paszowego. Niew¹tpliw¹ zalet¹
zewnêtrznego korytarza paszowego jest mo¿liwoœæ wykorzy-
stania prawie ca³ej przestrzeni wewnêtrznej obory na czêœæ
wypoczynkowo-legowiskow¹, ale tak¿e ograniczenie zanie-
czyszczenia powietrza wewn¹trz obory spalinami w trakcie
zadawania pasz objêtoœciowych lub œció³ki [4].

Zewnêtrzne korytarze paszowe lokalizuje siê wzd³u¿ œcian
bocznych i czêœciowo czo³owych, w których znajduj¹ siê
zazwyczaj wrota umo¿liwiaj¹ce przemieszczanie siê krów na
wybieg.

Wybieg powinien mieæ szerokoœæ min. 300 cm i zapewniæ
swobodny dostêp krowom do sto³u paszowego. Korytarz
paszowy powinien mieæ szerokoœæ min. 300 cm. Pozosta³e jego
wymiary, jak wysokoœæ i rodzaj stosowanych przegród,
wymiary dotycz¹ce po³o¿enia stanowisk na wybiegu
wzglêdem ¿³obu oraz spadki s¹ identyczne jak w przypadku
tradycyjnych korytarzy paszowych. Wa¿n¹ decyzj¹ jest przyjê-
cie odpowiedniego sposobu usuwania odchodów z wybiegu.
Zazwyczaj stosuje siê usuwanie za pomoc¹ ci¹gnika
zaopatrzonego w osprzêt spychacza czo³owego.

Zarówno automatyczne stacje paszowe, jak równie¿ poid³a
powinny znajdowaæ siê wewn¹trz obory, chocia¿ czêsto
instaluje siê poid³a w czêœci zewnêtrznej, ale musz¹ byæ one
zaopatrzone w instalacjê zapobiegaj¹c¹ ich zamarzaniu.

Pod³ogi w korytarzach paszowych s¹ projektowane jako
przejazdowe, przystosowane do obci¹¿eñ przez zwierzêta oraz
pojazdy na ko³ach ogumionych o nacisku na jedn¹ oœ do 1500
daN (w przypadku pod³óg lekkich) lub do 4000 daN (w przy-
padku pod³óg ciê¿kich).

Pod³oga w korytarzu paszowym sk³ada siê z warstwy
wierzchniej (œcieralnej) z betonu klasy B25 zatartego na ostro
gruboœci 5 cm i wibrowanego w trakcie uk³adania, podk³adu
wykonanego z betonu klasy B25 gruboœci 10 cm równie¿
zawirowanego mechanicznie oraz podsypki ¿wirowej lub



pospó³ki (lub warstwy t³ucznia, na którym uk³ada siê warstwê
¿wirow¹) gruboœci 25 cm, zagêszczonej mechanicznie.
Dodatkowo w warstwie wierzchniej stosuje siê zbrojenie
przeciwskurczowe w postaci siatek z prêtów zbrojeniowych
lub tzw. zbrojenie rozproszone np. z w³ókien polietylenowych.

Przekrycie nad wybiegiem i korytarzem paszowym powin-
no posiadaæ spadek w kierunku zewnêtrznym w celu spraw-
nego odprowadzenia wód opadowych oraz œniegu w okresie
zimowym.

WiêŸba dachowa mo¿e byæ zaprojektowana i wykonana
jako drewniana lub stalowa. Wyró¿niæ mo¿na kilka uk³adów
konstrukcyjnych w zale¿noœci od tego czy jest to budynek
nowoprojektowany, czy modernizowany.

Do najczêœciej stosowanych uk³adów mo¿na zaliczyæ:
- stalowy lub drewniany dŸwigar kratowy z jednej strony

oparty lub mocowany do œciany, a z drugiej oparty na belce
(stalowej, drewnianej, ¿elbetowej) lub s³upach - zaleta:
rozstaw wi¹zarów co ok. 300 cm lub wiêcej (rys. 1),

- krokwie stalowe lub drewniane oparte na p³atwi i rzêdzie
s³upów (podobnie jak w przypadku uk³adu p³atwiowo-
kleszczowego) rozstaw w zale¿noœci od zastosowanego
materia³u od 90 do 150 cm [4] (rys. 2).

Pokrycie dachu mo¿e byæ wykonywane z ró¿nych
materia³ów, takich jak:
- blacha fa³dowa (blachodachówka),
- blacha trapezowa,
- p³yty faliste bitumiczne lub w³ókno-cementowe,
- dachówki bitumiczne (wymagane pe³ne deskowanie lub

p³yty OSB).

Wymienione materia³y, s³u¿¹ce do wykonywania pokryæ
dachowych, wymagaj¹ zastosowania o³acenia, a jedynie pod
pokrycie papowe lub dachówki bitumiczne wymagane jest
pe³ne deskowanie. Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo konstrukcja

Rys. 1. Zewnêtrzny korytarz paszowy z zastosowaniem
dŸwigarów skartowanych w konstrukcji wiêŸby dachowej:
1 - korytarz gnojowy; 2 - korytarz gnojowo-spacerowy;
3 - korytarz paszowy; 4 - przegroda paszowa
Fig. 1. External feed corridor with the use of girders in the
construction of the roof truss: 1 - manure corridor, 2 - manure-
walking corridor, 3 - feed corridor; 4 - baffle lock

Rys. 2. Zewnêtrzny korytarz paszowy z zastosowaniem w kon-
strukcji wiêŸby dachowej belek stalowych: 1 - korytarz gno-
jowy; 2 - korytarz gnojowo-spacerowy; 3 - korytarz paszowy;
4 - przegroda paszowa
Fig. 2. External feed corridor with the use of steel beams in the
construction of the roof: 1 - manure corridor, 2 - manure-
walking corridor, 3 - feed corridor; 4 - baffle locks

dachu powinna byæ zaprojektowana i wykonana pod nadzorem
osób uprawnionych.

W czêœci nad wybiegiem mo¿na wykonaæ doœwietlenie
z p³yt poliwêglanowych przez zast¹pienie fragmentu pokrycia.
W celu zapewnienia odpowiedniego oœwietlenia stosuje siê
dodatkowe oœwietlenie elektryczne.

Innym sposobem przeprowadzenia modernizacji obór krów
mlecznych jest zmiana technologii utrzymania zwierz¹t,
zmiana sposobu usuwania i magazynowania odchodów, a tak¿e
wykonanie zmian w elementach konstrukcyjnych budynków.
Tego rodzaju modernizacjê przeprowadzono w fermie
doœwiadczalnej SGGW w Oborach-GoŸdziach.

W przypadku zabudowy fermowej i jej modernizacji nale¿y
uwzglêdniæ przede wszystkim wiek budynków, dotychczasow¹
technologiê chowu zwierz¹t, gospodarkê nawozami natural-
nymi w obrêbie gospodarstwa.

W ramach przeprowadzanej modernizacji ca³ej fermy
SGGW w Oborach-GoŸdziach wykonano prace maj¹ce na celu
przystosowanie istniej¹cych budynków inwentarskich do no-
woczesnych technologii chowu zwierz¹t w oparciu o kryteria
i standardy obowi¹zuj¹ce w UE [5].

Jednym z pierwszych obiektów poddanych modernizacji
by³a obora o obsadzie 128 krów mlecznych (128 SD) (rys. 3).

Zmodernizowana obora zosta³a wzniesiona w systemie
Fermstal, jako budynek jednonawowy o szerokoœci konstruk-
cyjnej 15 m.

W przypadku przeprowadzania zmian w uk³adzie
technologicznym nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na
zapewnienie zalecanych przez standardy utrzymania zwierz¹t
podstawowych wymiarów: korytarza paszowego, stanowisk
(prawid³owa powierzchnia czêœci legowiskowej), korytarza
spacerowo-gnojowego oraz zapewnienie swobodnego dostêpu
do pobierania paszy przez zwierzêta.

Modernizacja budynku obory dla krów mlecznych zosta³a
przeprowadzona w dwóch aspektach: programowo-techno-
logicznym i budowlanym. Modernizacja programowo-techno-
logiczna polega³a na zmianie sytemu utrzymania zwierz¹t
z bezœció³kowego na œció³kowy oraz z materacami w czêœci
legowiskowej. Modernizacja budowlana objê³a zabiegi
dostosowuj¹ce budynek do nowych potrzeb i wymagañ przepi-
sów budowlanych, a tak¿e obecnie obowi¹zuj¹cych standar-
dów utrzymania zwierz¹t (rys. 4) [2].

Modernizacja technologiczno-budowlana

Rys. 3. Wnêtrze obory przed modernizacj¹
Fig. 3. The interior of the barn before modernization
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W ramach przeprowadzanej modernizacji fermy zmianie
uleg³ tak¿e sposób utrzymania zwierz¹t, bowiem w miejsce
stosowanego utrzymania bezœció³kowego zastosowano jedynie
utrzymanie na p³ytkiej œció³ce. Ze wzglêdu na centralnie po³o-
¿ony korytarz komunikacyjny ³¹cz¹cy poszczególne obory
z dojarni¹ wykonanie w tym przypadku zewnêtrznego kory-

Rys. 4. Wnêtrze obory po modernizacji
Fig. 4. The interior of the barn after modernization

Rys. 5. Magazynowanie obornika przed modernizacj¹
Fig. 5. Manure storage before upgrading

Rys. 6. Widok na centraln¹ gnojowniê - po modernizacji
Fig. 6. View of the central dunghill - after upgrade

tarza paszowego by³o niemo¿liwe. Z uwagi na ochronê œrodo-
wiska dotychczasowy sposób sk³adowania obornika w pryz-
mach œródpolnych zast¹piono sk³adowaniem na centralnej
gnojowni (rys. 5 i 6).

Modernizacja programowo-technologiczna obory objê³a
zmianê systemu utrzymania zwierz¹t z bezœció³kowego na
œció³kowy z usuwaniem obornika ci¹gnikiem ze spychaczem
czo³owym. Z uwagi na brak mo¿liwoœci wykonania w pobli¿u
obory indywidualnej gnojowni, obornik po usuniêciu
ci¹gnikiem z osprzêtem ³adowacza czo³owego ³adowany jest
na przyczepê i wywo¿ony ka¿dorazowo na gnojowniê central-
n¹. Jest to wprawdzie rozwi¹zanie energo- i pracoch³onne, ale
wybudowanie osobnej gnojowni przy ka¿dym z budynków
inwentarskich nie by³o mo¿liwe ze wzglêdu na ograniczon¹
powierzchniê oraz koszty budowy [3]. W ramach przeprowa-
dzonych zmian dotychczasowy kana³ gnojowy przykryty
pod³og¹ szczelinow¹ zast¹piono korytarzem komunikacyjno-
gnojowym zaprojektowanym, jako œcielony (utrzymuje siê
p³ytk¹ œció³kê). Gnojówka pochodz¹ca z odcieku odprowa-
dzana jest kanalikiem podpod³ogowym do kana³u poprze-
cznego i ³¹cznikiem do zbiornika zewnêtrznego. Korytarz
gnojowy oddzielono od korytarza paszowego przegrodami
paszowymi wykonanymi z rur stalowych. Legowiska zwierz¹t
zaopatrzono w przegrody rurowe i wyposa¿ono w nowe maty
gumowe. Zmieniono tak¿e system zadawania pasz, a miano-
wicie wymieniono tradycyjny ci¹g paszowy ze ¿³obami na stó³
paszowy przejazdowy. W miejscach sk³adowania paszy (pasy
szerokoœci 80 cm) stó³ paszowy zosta³ pokryty specjaln¹ mas¹
kwasoodporn¹. Za³o¿ono, ¿e podstawow¹ pasz¹ w ¿ywieniu
krów bêdzie sianokiszonka i pasza treœciwa. Pasze treœciwe za-
dawane s¹ w dwóch stacjach paszowych sterowanych w syste-
mie ALPRO. Utworzono cztery sektory dla krów w systemie
wolnostanowiskowym, których lini¹ podzia³u jest komuni-
kacja poprzeczna (przejœcia do dojarni). W ka¿dym z sektorów
zaprojektowano dwa poid³a komorowe. Po³¹czon¹ z obor¹ (za
pomoc¹ ³¹cznika) halê udojow¹ zmodernizowano zastêpuj¹c
dotychczasow¹ dojarniê „rybia oœæ” dojarni¹ tandem firmy
DeLaval. Pozwoli³o to na rezygnacjê z poczekalni, podejœcie
krów w dowolnej kolejnoœci [2].

Zmianie uleg³ równie¿ system wentylacji wnêtrza. Dotych-
czasowe nasady wentylacji grawitacyjnej typu Chanarda
zosta³y zast¹pione przez œwietlik zaopatrzony w otwierane
okna wywiewne (rys. 7 i 8). Wentylowanie obory odbywa siê

w systemie grawitacyjnym z wywiewem przez okna œwietlika
i nawiewem regulowanym przez otwieranie okien przyziemia.
Okna nawiewne i wywiewne wyposa¿ono w ¿aluzje szczebli-

Rys. 7. Widok na oborê przed modernizacj¹
Fig. 7. View of the barn before modernization
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nowe zabezpieczaj¹ce przed przedostawaniem siê do obory
du¿ych ptaków i ograniczaj¹ce podmuchy wiatru.

W zakresie modernizacji budowlanej wykonano: przebu-
dowê wnêtrz w dostosowaniu do nowego uk³adu technolo-
gicznego, wymianê stolarki okiennej i drzwiowej, zmianê
pokrycia dachowego z p³yt azbestowo-cementowych na blachê
trapezow¹ powlekan¹, wymieniono ocieplenie i podsufitkê,
wymieniono tynki, wykonano w obrêbie dolnej powierzchni
dachu paraizolacjê (od strony pomieszczenia), a pod pokry-
ciem zastosowano foliê wstêpnego krycia itp.

Oceny stanu technicznego modernizowanej obory dokona-
no jeszcze w fazie projektowej, dziêki czemu unikniêto
nieprzyjemnych i nieprzewidzianych sytuacji w trakcie prac
budowlanych. Po zdjêciu podsufitki okaza³o siê, ¿e drewniane
p³atwie kratowe wykazuj¹ oznaki dalece posuniêtej korozji

Rys. 8. Widok na oborê po modernizacji
Fig. 8. View of the barn after modernization

biologicznej. Ze wzglêdu na wspomnian¹ korozjê biologiczn¹
p³atwi kratowych drewnianych zast¹piono je p³atwiami
stalowymi z ceownika [ 100 w rozstawie co 170 cm, do którego
mocowane jest pokrycie dachowe.

Modernizacja i adaptacja obiektów wykonanych w syste-
mie Fermstal, a tak¿e w innych systemach (Fermbet, BHD,
BHL itp.) jest najszybszym sposobem dostosowania budynku
rolniczego do nowych technologii utrzymania i produkcji
zwierz¹t hodowlanych. Mo¿liwoœæ przeprowadzenia zmian
podstawowej funkcji budynku na inn¹ œwiadczy o du¿ej elasty-
cznoœci obiektów wykonanych w tym systemie.

Wprowadzenie zewnêtrznego korytarza paszowego umo-
¿liwia miêdzy innymi szybk¹ zmianê technologii utrzymania
zwierz¹t, zwiêkszenie obsady zwierz¹t, poprawê warunków
bytowych, a tak¿e obni¿enie nak³adów zwi¹zanych z zakupem
i monta¿em urz¹dzeñ do usuwania odchodów.
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WAYS TO MODERNIZE DAIRY BARNS

Summary

The article presents the ways to modernize dairy barns in terms of technology and construction. The works to be made in the
construction of outer corridor of the feed, as well as the works that have been made in one of the barns in the SGGW experimental
farm located in Obory GoŸdzie were shown as examples of the modernization in aspect of technology and construction.
Modernization of the barn consisted in reducing of the herd of cows, making a change in the system of maintenance and appropriate
changes into construction - construction for the purpose of the building.
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