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WPàYW MODERNIZACJI BUDYNKÓW KRÓW
MLECZNYCH NA ICH FUNKCJONALNOĝû
NA PRZYKàADZIE OBORY KRÓW MLECZNYCH
W FERMIE SGGW OBORY-GOħDZIE
Krzysztof WiĞniewski, Piotr Fornalczyk
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. W artykule przedstawiono sposoby modernizacji obór krów mlecznych
w aspekcie technologicznym i budowlanym. Jako przykáad modernizacji pod wzglĊdem
technologicznym i budowlanym przedstawiono prace, jakie zostaáy wykonane w jednej
z obór znajdujących siĊ w fermie krów w gospodarstwie doĞwiadczalnym SGGW Obory-GoĨdzie. Modernizacja obory polegaáa na zmianie technologii utrzymania zwierząt
oraz stosownych zmianach budowlano-konstrukcyjnych w odniesieniu do przeznaczenia
budynku.
Sáowa kluczowe: modernizacja, obora, krowy mleczne, technologia, konstrukcja

WSTĉP
Pod pojĊciem modernizacji naleĪy rozumieü zabiegi techniczne, których celem jest
zmiana warunków Ğrodowiskowych, funkcjonalnych lub techniczno-budowlanych, tak
aby uzyskaü poprawĊ warunków uĪytkowania obiektu, a takĪe poprawĊ komfortu bytowego zwierząt.
W miarĊ upáywu lat nastĊpuje zuĪycie kaĪdego budynku, przez co zmniejsza siĊ jego
wartoĞü uĪytkowa. WyróĪniü tu moĪna zuĪycie ¿zyczne i „moralne” (np. zuĪycie technologiczne). ZuĪycie ¿zyczne – nazywane równieĪ zuĪyciem technicznym – moĪe byü
powstrzymane przez odpowiednio prowadzoną konserwacjĊ lub zmniejszone w wyniku
wykonywania napraw albo wymianĊ zniszczonych elementów. Natomiast zuĪycie „moralne” moĪna zmniejszyü przede wszystkim przez modernizacjĊ budynku.
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Wprawdzie prawo budowlane nie przewiduje wykonywania okresowych przeglądów
technicznych w budynkach inwentarskich, jednak biorąc pod uwagĊ specy¿czne warunki
Ğrodowiskowe, jakie w nich wystĊpują, to przeglądy takie powinny byü wykonywane
podobnie jak w innych budynkach – w cyklach piĊcioletnich. W budynkach obór moĪe
wystĊpowaü okresowo duĪa wilgotnoĞü i stĊĪenie szkodliwych gazów w atmosferze
(NH3, CO2, H2S), co ma istotny wpáyw na korozjĊ elementów konstrukcyjnych i wyposaĪenia wnĊtrza. Dlatego wskazane jest przeprowadzanie we wáasnym zakresie przeglądów
technicznych, mających na celu usuniĊcie usterek oraz zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed dalszą destrukcją. DziĊki przeprowadzaniu okresowych przeglądów
technicznych budynków inwentarskich moĪna w porĊ wychwyciü na przykáad uszkodzenia korozyjne elementów konstrukcyjnych, wadliwie funkcjonującą wentylacjĊ czy
wymagającą konserwacji instalacjĊ elektryczną lub wodociągową. Prawidáowe dziaáanie
wentylacji lub urządzeĔ do usuwania odchodów z budynku inwentarskiego ma istotny
wpáyw na dobrostan zwierząt oraz ich zdrowotnoĞü.
Jak wczeĞniej wspomniano, po upáywie wielu lat (w przypadku budynków inwentarskich okres amortyzacji przyjmuje siĊ jako okres dwudziestoletni) budynek inwentarski
ulega powolnej degradacji, a rozwój technologii sprawia, Īe moĪliwe jest na przykáad
zmniejszenie zuĪycia energii, poprawienie warunków bytowych zwierząt oraz warunków
pracy ludzi. Aby zmieniü postĊpujące zuĪycie ¿zyczne i technologiczne, naleĪy przeprowadziü w budynku modernizacjĊ lub przebudowĊ w celu dostosowania do nowych
standardów utrzymania zwierząt oraz rozwiązaĔ technologicznych.
Modernizacja i przebudowa istniejących budynków inwentarskich jest najszybszym
sposobem ich dostosowania do aktualnych wymagaĔ technologicznych, poprawy dobrostanu zwierząt i wykonania niezbĊdnych prac remontowo-budowlanych. Prace modernizacyjne wymagają jednak sporządzenia dokumentacji technicznej, jej zatwierdzenia
i uzyskania pozwolenia na budowĊ, tak samo jak w przypadku budowy nowego budynku
inwentarskiego. Wymagania wobec dokumentacji na modernizacjĊ, przebudowĊ, rozbudowĊ i adaptacjĊ budynków inwentarskich są nawet wiĊksze. Przede wszystkim dotyczy
to zakresu opracowania. Dokumentacja musi przedstawiaü stan istniejący (inwentaryzacja architektoniczno-budowlana), opiniĊ o stanie technicznym konstrukcji obiektu i moĪliwoĞci jej wykorzystania w nowym przeznaczeniu oraz projekt przebudowy w peánym
zakresie wymagaĔ dokumentacyjnych (rysunki i obliczenia statyczne).
Ze wzglĊdu na duĪą wilgotnoĞü powietrza wewnątrz obory i ewentualne przecieki
przez nieszczelnoĞci w pokryciu dachu wiele elementów konstrukcyjnych naraĪonych
jest na uszkodzenia, na przykáad páatwie drewniane naraĪone są na wystąpienie korozji
biologicznej. Z tego wzglĊdu przed przystąpieniem do prac modernizacyjnych naleĪy dokonaü dokáadnej oceny stanu technicznego páatwi drewnianych (takĪe stalowych, jeĪeli
takie wystĊpują), a takĪe innych elementów konstrukcyjnych i izolacji termicznej. Dokonanie takiego „odkrycia” w czasie trwania prac modernizacyjnych moĪe stanowiü spore
zaskoczenie zarówno od strony ¿nansowej, jak i technicznej (nieprzewidziane wydatki
i utrudnienia wykonawcze).
Celem przeprowadzanej modernizacji istniejącej obory byáo przystosowanie do nowoczesnych technologii chowu zwierząt wedáug kryteriów i standardów obowiązujących
w UE oraz zmiana systemu utrzymania zwierząt i magazynowania nawozów naturalnych,
ze szczególnym uwzglĊdnieniem ochrony Ğrodowiska.
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MATERIAà I METODYKA
FunkcjonalnoĞü obory to rozwiązanie i zagospodarowanie przestrzenne, dąĪące do
najkorzystniejszego zsynchronizowania budynku (budynków), pomieszczeĔ produkcyjnych i pomocniczych, podporządkowane technologii, biologii zwierząt i organizacji pracy z uwzglĊdnieniem ergonomii [Fiedorowicz i Romaniuk 2006]. Funkcjonalna obora
powinna zapewniaü komfort zwierzĊtom, ich wysoką produkcyjnoĞü, zdrowie i ĪywotnoĞü oraz dobre warunki pracy i wáaĞciwą jej organizacjĊ. WskaĨnik funkcjonalnoĞci to
punktowy miernik technologiczny, okreĞlający funkcjonalnoĞü obory, czyli rozwiązanie
dąĪące do optymalnego. WskaĨnik funkcjonalnoĞci uwzglĊdnia nastĊpujące elementy
oceny: bezpieczeĔstwo pracy ludzi, dobrostan zwierząt, higienĊ doju i rozrodu, moĪliwoĞü indywidualnego traktowania zwierząt, uciąĪliwoĞü obsáugi i ocenĊ wszystkich linii
technologicznych – zadawania pasz, doju i usuwania odchodów.
FunkcjonalnoĞü ocenianego zbioru obór okreĞlono metodą stosowaną przez Romaniuka [1996] i Fiedorowicza [1998], nazwaną metodą „ekspercką”. Oceny dokonuje kilku ekspertów, których wyniki są uĞredniane. UmoĪliwia to dąĪenie do wzglĊdnej obiektywnoĞci oceny.
WskaĨnik funkcjonalnoĞci (Wf) okreĞlono na podstawie standardów dla gospodarstw
rolnych:

Wf =

Bp + Bz + Ow + Uo + Hd + Ww + Z p + Dm + Luo + St
10

gdzie: Bp – bezpieczeĔstwo pracy,
Bz – bezpieczeĔstwo zwierząt,
Ow – oĞwietlenie wnĊtrza,
Uo – uciąĪliwoĞü obsáugi,
Hd – higiena doju,
Ww – wentylacja wnĊtrza,
Zp – linia zadawania pasz,
Dm – linia doju mleka,
Luo – linia usuwania i magazynowania odchodów,
St – stan techniczny budynku.
Poszczególne cechy oceniono w skali 0–10 pkt, wedáug kryteriów przedstawionych
w tabeli 1 oraz na podstawie oceny przeprowadzonej przez trzech niezaleĪnych ekspertów.
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Tabela 1. Hierarchia ocen obór wedáug wskaĨnika funkcjonalnoĞci w skali 1–10 punktów
Table 1. Hierarchic evaluation of the cow houses according to functionality indicator in scale 1–10
scores
Ocena opisowa
Liczba punktów
Descriptive evaluation
Number of points
Doskonaáa
10
Excellent
Bardzo dobra – bez zastrzeĪeĔ
9
Very good – without reservations
Bardzo dobra – maáe zastrzeĪenia
8
Very good – small stipulations
Zupeánie dobra – duĪo zalet
7
Completely good – many virtues
Dobra – wiĊcej zalet niĪ wad
6
Goods – of more virtues than defects
DoĞü dobra – liczba zalet równa siĊ liczbie wad
Enough good – the number of virtues is equaling the number of
5
defects
Zadowalająca – duĪe wady i nieliczne zalety
4
Satisfactory – the biggest disadvantages and few virtues
Zadowalająca – dyskwali¿kujące wady i nieliczne zalety
3
Satisfactory – disquali¿able, defects and few advantages
Nieodpowiednia
2
Inappropriate
Zupeánie nieodpowiednia
1
Completely inappropriate
ħródáo: Romaniuk 1996, Fiedorowicz 1998.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Zabudowa fermy zrealizowana byáa na przeáomie lat 70. i 80. ubiegáego wieku
w formie pawilonowej, skáadającej siĊ z 9 budynków dla zwierząt i zabudowy usáugowej.
Cztery budynki zespolone áącznikiem przeznaczone byáy dla 512 krów w okresie laktacji.
KaĪdy z pawilonów byá zaprojektowany jako obora wolnostanowiskowa, dwurzĊdowa,
bezĞcióákowa ze Ğrodkowym korytarzem paszowym. Krowy utrzymywane byáy w boksach przyĞciennych wyáoĪonych matami gumowymi. Korytarze komunikacyjno-gnojowe
przykryte byáy Īelbetową podáogą szczelinową. Usuwanie odchodów z budynków odbywaáo siĊ w formie samospáywu do áącznika, a w kanale áącznika wspomagane byáo zgarniaczami mechanicznymi. Odchody usuwane byáy do zbiorników poĞrednich na koĔcach
áącznika i dalej przepompowywane do otwartego zbiornika ziemnego. W Ğrodku zespoáu
do áącznika dobudowana zostaáa hala udojowa typu „rybia oĞü” 2 × 6 stanowisk, z zapleczem do przechowywania mleka, wyposaĪonym w zbiorniki o pojemnoĞci 12 000 l.
Modernizowany budynek obory zrealizowany zostaá w systemie materiaáowo-konstrukcyjnym „FERMSTAL”, wykorzystującym, jako szkielet konstrukcyjny, ramy stalowe jednonawowe z dwuteownika I 300 o rozstawie 6 m i szerokoĞci konstrukcyjnej 15 m. ĝciany
osáonowe Īelbetowe prefabrykowane ocieplone weáną mineralną – WPS. System wentylacji
za pomocą nasad Chanarda. Pokrycie dachowe z páyt azbestowo-cementowych (rys. 1).
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Widok obory przed modernizacją
View of the barn before modernization

Modernizacja obory (rys. 2) polegaáa na zmianie systemu utrzymania zwierząt
– z bezĞcióákowego na czĊĞciowo Ğcióákowy oraz z materacami w czĊĞci legowiskowej.
W ramach przeprowadzonych zmian dotychczasowy kanaá gnojowy przykryty páytami
szczelinowymi zastąpiono korytarzem komunikacyjno-gnojowym zaprojektowanym
jako Ğcielony (utrzymuje siĊ páytką ĞcióákĊ). Usuwanie obornika z obory odbywa siĊ za
pomocą ciągnika ze spychaczem czoáowym. UsuniĊte odchody áadowane są na przyczepĊ i przewoĪone na centralną gnojowniĊ. Zmianie ulegá takĪe system zadawania pasz,
a mianowicie wymieniono tradycyjny ciąg paszowy ze Īáobami (rys. 3) na stóá paszowy
przejazdowy (rys. 4). Pasze treĞciwe tuĪ po przeprowadzeniu modernizacji zadawane
byáy w dwóch stacjach paszowych sterowanych w systemie ALPRO, obecnie pasze zadawane są za pomocą paszowozu. Poáączoną z oborą (za pomocą áącznika) halĊ udojową
zmodernizowano, zastĊpując dotychczasową dojarniĊ „rybia oĞü” dojarnią typu tandem

Rys. 2.
Fig. 2.

Widok obory po modernizacji
View stalls after modernization
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Rys. 3.
Fig. 3.

Rys. 4.
Fig. 4.
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WnĊtrze obory przed modernizacją, widoczny korytarz paszowy i Īáoby oraz brak Ğwietlika i szczeliny wentylacyjnej w dachu
The interior of the barn before modernization, visible corridor and feed feed hoppers and
lack of skylight and ventilation gap in the roof

WnĊtrze obory po modernizacji, widoczny korytarz paszowy ze stoáem paszowym i Ğwietlik dachowy ze szczeliną wentylacyjną w dachu
The interior of the barn after modernization, visible feeding passage with a table feed and
skylight with ventilation slot in the roof

stanowiska ¿rmy De Laval, jednak po kilku latach eksploatacji powrócono do rozwiązania z dojarnią typu „rybia oĞü”. Zmianie ulegá równieĪ system wentylacji wnĊtrza obory.
Dotychczasowe nasady wentylacji grawitacyjnej typu Chanarda zostaáy zastąpione Ğwietlikami zaopatrzonymi w otwierane okna wywiewne oraz kalenicową szczeliną wentylacyjną (rys. 4).
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Modernizacja budowlana objĊáa równieĪ zabiegi dostosowujące budynek do nowych
potrzeb i wymagaĔ przepisów budowlanych, a takĪe obecnie obowiązujących standardów utrzymania zwierząt.
Ze wzglĊdu na korozjĊ biologiczną istniejących páatwi kratowych drewnianych zastąpiono je páatwiami stalowymi z ceownika C 100 w rozstawie co 170 cm, do których
mocowano pokrycie dachowe (zastąpiono pokryciec z páyt azbestowo-cementowych blachą faádową). Wykonano paraizolacjĊ i izolacjĊ przeciwwodną dachu z folii wstĊpnego
krycia. Wymieniono stolarkĊ drzwiową i okienną oraz tynki, a takĪe izolacjĊ termiczną
stropodachu i podsu¿tkĊ (zastąpiono pokrycie z páyt azbestowo-cementowych pokryciem
drewnianym).

WYNIKI BADAē
Na podstawie hierarchii ocen zawartych w tabeli 1 oceniono oborĊ przed i po modernizacji oraz okreĞlono wedáug wzoru na funkcjonalnoĞü wskaĨnik Wf. Zestawienie
ogólne tej oceny przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Zbiorcze wyniki oceny obory wedáug wskaĨnika funkcjonalnoĞci
Table 2. Summary evaluation results of the cow hous according to functionality indicator
Wyszczególnienie
Speci¿cation
Obora przed
modernizacją
Barn before
modernization
Obora po
modernizacji
Barn after
modernization

Ocena punktowa poszczególnych cech (0–10 pkt)
The evaluation of the individual characteristics (0–10 points)

Wf

Bp

Bz

Ow

Uo

Hd

Ww

Zp

Dm

Luo

St

8

8

7

7

7

7

8

7

6

4

7

9

9

9

9

9

10

9

9

8

10

9

MlecznoĞü krów w latach 2004–2011 wynosiáa (wydajnoĞü Ğrednioroczna – 305 dni
laktacji):
2004 – 6280 l – przed modernizacją,
2005 – 7537 l – po modernizacji,
2006 – 8627 l – po modernizacji,
2007 – 9058 l – po modernizacji,
2008 – 8544 l – po modernizacji,
2009 – 8890 l – po modernizacji,
2010 – 9904 l – po modernizacji,
2011 – 10270 l – po modernizacji.
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Uzyskane wyniki badaĔ, a szczególnie wyznaczony wskaĨnik funkcjonalnoĞci oraz
zwiĊkszenie wydajnoĞci Ğredniorocznej pozyskiwanego od krów mleka, potwierdziáy
celowoĞü modernizacji budynku obory krów mlecznych. Przeprowadzone w trakcie modernizacji prace, mające na celu poprawĊ bezpieczeĔstwa konstrukcji, a polegające na
zabezpieczeniu antykorozyjnym i wymianie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych,
pozwolą na dalsze bezpieczne wykorzystywanie tego obiektu do celów produkcyjnych.
WNIOSKI
Modernizacja obiektów wykonanych w systemie Fermstal jest najszybszym sposobem dostosowania budynku rolniczego do nowych technologii oraz standardów utrzymania i produkcji zwierząt hodowlanych.
 Przeprowadzona modernizacja obory krów mlecznych poprawiáa warunki bytowe
zwierząt, a takĪe uzyskiwane efekty produkcyjne w postaci zwiĊkszenia produkcji mleka.
Poprawiá siĊ stan techniczny budynku obory, a takĪe jej wygląd estetyczny.
DziĊki przeprowadzonej modernizacji poprawie ulegá sposób magazynowania nawozów naturalnych, a tym samym speániony zostaá wymóg ochrony Ğrodowiska.
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INFLUENCE OF THE MODERNIZATION OF BUILDINGS OF DAIRY COWS
ON THEIR FUNCTIONALITY ON THE EXAMPLE OF THE BARN OF DAIRY
COWS IN SGGW FARM OBORY-GOħDZIE
Abstract. The paper presents ways to modernize dairy barns in terms of technology and
construction. As an example of the technological modernization and construction work is
shown to have been made in one of the barns at the farm located on the farm cows Cowshed
experimental SGGW Obory-GoĨdzie. The modernization consisted barn, changing technology, animal welfare and relevant changes in construction-construction for the purpose
of the building.
Keywords: modernization, cattle, dairy cows, technology, construction
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