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Nowoczesna chlewnia z sektorami tuczu wstêpnego i koñcowego na oko³o 500 sztuk zwierz¹t
Prezentacja przyk³adu realizacyjnego budynku tuczarni z sektorami tuczu wstêpnego oraz koñcowego w technologii g³êbokocio³owej na oko³o 500 sztuk zwierz¹t, stanowi¹cego uzupe³nienie istniej¹cej nieopodal zabudowy zagrodowej.
Czytelnicy Trzody zd¹¿yli zapoznaæ siê ju¿ z rozlicznymi przyk³adami realizacyjnymi budynków przeznaczonych dla
hodowli trzody chlewnej.
Warto zaznaczyæ, ¿e wród pobudowanych przez klientów naszego biura obiektów inwentarskich znaleæ mo¿na
ró¿norakie zamierzenia budowlane: nowoczesne - du¿e i ma³e
- obiekty wolno stoj¹ce, niewielkie jak i spore - wykonywane
dla rozmaitych typów istniej¹cej zabudowy - przybudówki oraz
rozbudowy a tak¿e adaptacje zabudowy istniej¹cych ferm (o
ró¿norakim przeznaczeniu pierwotnym) - na zaawansowane
technicznie i technologicznie hodowle trzody chlewnej.
Uwzglêdniaj¹c tê ró¿norodnoæ zawsze staram siê w odpowiedni, sensowny sposób selekcjonowaæ zebrane - w trakcie realizacji kolejnych objêtych naszym nadzorem autorskim inwestycji - materia³y. Wychodzê przy tym z za³o¿enia,
i¿ zbiór takich prezentacji winien stanowiæ rodzaj pozytywnej inspiracji dla ka¿dego potencjalnego inwestora planuj¹cego powiêkszenie hodowli trzody chlewnej. Dbam zatem o
to, by ka¿dy z nich ró¿ni³ siê tak przeznaczeniem jak i zak³adanym programem funkcjonalno-u¿ytkowym. Szeroki wachlarz prezentowanych w tym cyklu obiektów inwentarskich
ma na celu przybli¿enie przysz³ym inwestorom - szeregu nowoczesnych, a zarazem ekonomicznych - rozwi¹zañ architektoniczno-konstrukcyjnych, tak¿e wskazanie kilku podstawowych sposobów oraz regu³ wpisywania planowanych zamierzeñ budowlanych w istniej¹c¹ zabudowê.
Cykl tych prezentacji - jak ju¿ wiele razy wspomina³em stanowi uzupe³nienie oraz podsumowanie ukazuj¹cej siê
od 2003 roku serii artyku³ów Budujemy nowoczesn¹ chlewniê. Przy tej okazji jak zwykle odsy³am do archiwalnych
numerów Trzody oraz na strony internetowe redakcji i biura TAPi, gdzie znajd¹ Pañstwo doæ wyczerpuj¹ce informacje o procesie budowy takich budynków, a tak¿e obiektów
im towarzysz¹cych: zbiorników na gnojówkê, gnojowicê, p³yt
obornikowych, a nawet procedur formalno-prawnych dla tego
typu inwestycji.
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Kieruj¹c siê przedstawionymi wy¿ej przes³ankami kolejnym modelowym obiektem uczyni³em redniej wielkoci
chlewniê z sektorami tuczu wstêpnego (odchowu warchlaków) i koñcowego na oko³o 500 sztuk zwierz¹t, zaprojektowan¹ i zrealizowan¹ w g³êbokocio³owej technologii chowu
jako obiekt parterowy, przekryty drewnian¹ konstrukcj¹ krokwiow¹, wspar t¹ na dwóch podci¹gach stalowych u³o¿onych
na konstrukcyjno-os³onowych cianach szczytowych oraz na
wewnêtrznych cianach poprzecznych.
Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e obiekty o podobnej
do wy¿ej wskazanej obsadzie i wielkoci, przy tym budowane w niewymagaj¹cej w trakcie realizacji specjalnie du¿ych
nak³adów finansowych, przyjaznej rodowisku, prostej w
utrzymaniu - i co najbardziej istotne, szybko amortyzuj¹cej
siê - technologii, któr¹ bez zbêdnych komplikacji oblec mo¿na w najprostszy schemat funkcjonalny i architektoniczny ciesz¹ siê wród hodowców wielk¹ popularnoci¹. Ze wzglêdu na prostotê rozwi¹zañ architektoniczno-konstrukcyjnych,
a tak¿e niezawodnoæ zastosowanych w nich rozwi¹zañ technologicznych oraz wynikowe, niskie koszty produkcji - s¹ od
wielu lat realizowane i z powodzeniem u¿ytkowane.
W tym miejscu chcia³bym raz jeszcze przypomnieæ, ¿e
prezentowana chlewnia z sektorami odchowu warchlaków i
tuczu to po prostu komorowa tuczarnia na g³êbokiej ció³ce. Jednak zgodnie z ustaw¹ o minimalnym utrzymaniu zwierz¹t, utrzymywane w niej grupy wiekowe podzieliæ mo¿na na
warchlaki i tuczniki, a taki sposób kwalifikacji - notabene
zgodny ze stanem faktycznym - dodatkowo znacznie obni¿a
wynikow¹ liczbê DJP, co ma niebagatelne znaczenie dla
ka¿dego gospodarstwa.
Przygotowuj¹c materia³ do niniejszej publikacji oczywicie siêgn¹³em do zwykle gromadzonych o inwestycji informacji i materia³ów. Oczywicie w nadziei, ¿e odnajdê tam
wykonane w trakcie nadzorów autorskich fotografie. Ufny
jedynie w wyobra¿enie o przepastnoci naszych biurowych
archiwaliów, rozpocz¹³em - w miarê czasu zakrojon¹ na co-
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raz to szersz¹ skalê - akcjê poszukiwania p³ytki CD z fotkami, proces surrealistyczny, zwa¿ywszy przepastnoæ szaf i
rega³ów. I od pocz¹tku skazany na klêskê: przeorawszy
wszystkie skrytki oraz meble znajduj¹ce siê w pracowni, a
wreszcie moj¹ w³asn¹ torbê - poirytowany absurdalnoci¹
tych poszukiwañ - postanowi³em skontaktowaæ siê z inwestorem i poprosiæ go wykonanie kilku zdjêæ do tej publikacji. Okaza³o siê jednak, ¿e niepowodzenia te¿ podlegaj¹
prawu serii. Widocznie s¹ takie miejsca w czasie i przestrzeni, w których ka¿dy punkt materialny wpada w seriê
kuriozalnych kolizji ze swoim zwierciadlanym odbiciem. W
tym dniu tym punktem by³em ja. A mo¿e po prostu pech to
prosta suma naszych drobnych niepewnoci Doæ na tym,
¿e po bezowocnych i skazanych na klêskê poszukiwaniach
fotografii (jak siê poniewczasie okaza³o, nigdy nie wykonanych) wszelkie telefoniczne próby skontaktowania siê z inwestorem równie¿ zawiod³y.
Tego dnia ró¿norakie, drobne nieszczêcia przeladowa³y mnie dalej. Pod wieczór zadzwoni³ telefon. Inwestor - Pan
Marek  wybra³ na rozmowê akurat moment gor¹czkowej
dyskusji w gronie biesiaduj¹cych znajomych (na jaki temat za chwilê). Gdy w ogólnym rozgardiaszu uda³o mi siê wreszcie znaleæ telefon i nacisn¹æ zielony przycisk - moim oczom
ukaza³ siê drukowany napis: BATERIA ROZ£ADOWANA!
Postanowi³em prze³o¿yæ kartê SIM do aparatu ¿ony i
oddzwoniæ. Operacja ta z pozoru wydaje siê doæ prosta do
przeprowadzenia. Nic bardziej mylnego Szczególnie, gdy
rzecz dzieje siê podczas burzliwej, rozgor¹czkowanej i emocjonuj¹cej dyskusji. O czym? Napiszê, bo obieca³em to pewnemu znanemu profesorowi historii, któr y w sprawê jest
bardzo zaanga¿owany. I to od rodka, rzek³bym
Otó¿ pod auspicjami UE ma powstaæ pewien rodzaj
nowoczesnego muzeum. Ma siê nazywaæ Dom Historii Europy i jak sama - infantylna zreszt¹ - nazwa wskazuje - objaniæ przeciêtnym Europejczykom zawi³e dzieje naszego kontynentu. A w³aciwie wype³niæ ich g³owy z gruntu fa³szywymi
jej obrazami W nowej wizji nie ma oczywicie ¿adnego
miejsca nie tylko dla Polski i Polaków, ale i dla Litwinów,
Ukraiñców, £otyszy, Bia³orusinów O Rzeczpospolitej Obojga Narodów wi¹¿¹cej dzieje co najmniej piêciu narodów
dzisiejszej Europy, o mocarstwie rozpiêtym pomiêdzy dwoma morzami - dyktuj¹cemu warunki ca³emu ówczesnemu
wiatu i za ten wiat bezustannie nadstawiaj¹cemu karku nie ma nawet wzmianki. Rzecz jasna nie wspomina siê w
ogóle o Rzeczpospolitej jako Przedmurzu kontynentu i chrzecijañstwa, jak i o wielkich twierdzach na wschodzie bronionych z bezgranicznym powiêceniem, o krwi, któr¹ tu przelewano, by dziesi¹tki razy uchroniæ zupe³nie bezbronn¹ i
s³ab¹ Europê przed icie apokaliptyczn¹ klêsk¹, piek³em i
zupe³nym zniewoleniem. Wed³ug prezentowanej przez Dom
Historii Europy pseudo - historycznej wizji, zadanie to z powodzeniem wype³niali nikt nie zgadnie!... Wêgrzy i Austriacy! O tym, by istnia³o w tym miejscu Europy pierwsze,
na wskro nowoczesne, zbudowane na wielk¹ skalê federacyjne, demokratyczne pañstwo - oczywicie nie wolno
wspomnieæ. Podobnie jak o tym, ¿e liczba uprawnionych do
g³osowania w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej procentowo przekracza³a tê, któr¹ Europa Zachodnia z trudem
osi¹gnê³a dopiero w pocz¹tkach XX w.
Jest oczywistym, i¿ jeli nie by³o mocarstwa o znaczeniu i
roli dzisiejszych Stanów Zjednoczonych Ameryki - nie by³o równie¿ jego aneksji i kolejnych rozbiorów. Poznañ do 1918 roku
by³ niemiecki, a Warszawa  có¿
rosyjska. To, ¿e prawie do
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koñca po prostu seryjnie wygrywalimy wojny z Rosj¹, a w
pocz¹tkach XVII wieku hetman St. ¯ó³kiewski zdoby³ jej stolicê
i zaj¹³ Kreml - nie wa¿my siê nawet pomyleæ! Skoro nikomu
innemu siê nie uda³o, nam te¿ nie mog³o Czy¿ nie?
Polska pojawia siê w tej wersji historii naszego kontynentu dopiero w 1918 roku i to te¿ w bardzo pejoratywnym,
by nie rzec skandalicznym kontekcie. Jako nowo powsta³e, niemal¿e sztuczne, efemer yczne pañstewko, nad którym - ze wzglêdu na zró¿nicowanie etniczne - kontrolê sprawowaæ ma kilka europejskich mocarstw.
Tak przebiega³a ta burzliwa rozmowa. Tak wykrzywionego obrazu dope³ni³a moja ¿ona, dok³adaj¹c do niego jeszcze jeden quasi-histor yczny puzel:
- Wiecie to jeszcze nic. Austriacy i Niemcy krêc¹ film o
Odsieczy Wiedeñskiej 1683 roku. Stwierdzili, ¿e nie ma tam
miejsca ani dla armii Rzeczypospolitej, ani dla husarii, a ju¿
na pewno nie dla króla Jana III Sobieskiego. Oni - to znaczy
Niemcy i Austriacy - wykoncypowali sobie, ¿e razem, wespó³
w zespó³ powstrzymali Kara Mustafê i Islam. I co wy na to!!!
 zakoñczy³a.
- O matko! Naprawdê!!! - jêknê³a nasza znajoma
- To siê, psiakrew, udaæ nie mo¿e! - krzykn¹³em nagle.
Uczestnicz¹c aktywnie w rozmowie myla³em jednoczenie
o przeprowadzanej przeze mnie próbie zamiany kart SIM w
telefonach i owej operacji technicznej dotyczy³a uwaga. A
jednak pasowa³a jak ula³ do tej emocjonuj¹cej rozmowy i
wszyscy jej uczestnicy uznali, ¿e króla Jana oraz wielkoci i
chwa³y naszej historii nie mo¿emy zaprzepaciæ.
Nie mo¿emy, bo nic, zupe³nie nic po nas nie zostanie.
Przestaniemy istnieæ, gdy stracimy pamiêæ Nie bêdzie nas
wszystkich, nie bêdzie kilku narodów - tak jak cz³owieka
ogarniêtego ca³kowit¹ amnezj¹, b³¹kaj¹cego siê wród obojêtnego t³umu.
Przy jeszcze niewygas³ych emocjach uda³o mi siê po³¹czyæ z panem Markiem. I wtedy wszystko posz³o jak z p³atka. Poproszony o wykonanie kilku fotografii zgodzi³ siê natychmiast, dodaj¹c:
- Id¹c za pana rad¹, wykonywa³em fotografie w trakcie
budowy. A najlepsze w tym wszystkim jest to, ¿e kiedy ju¿
ukoñczy³em budowê, nie zrobi³em ¿adnego. Po prostu zupe³nie o tym zapomnia³em. A z obiektu jestem bardzo zadowolony. Zasiedli³em go ju¿ zwierzêtami i choæ jest nie w
pe³ni wykoñczony, funkcjonuje doskonale. W najbli¿szym
czasie, po sprzeda¿y pierwszej partii tuczników mam nadziejê zakoñczyæ wszystkie prace: wykonaæ termoizolacjê
cian zewnêtrznych, tynki, no i oczywicie zamontowaæ wreszcie wloty powietrza. Jutro zrobiê resztê zdjêæ. Dobrze, ¿e mi
Pan przypomnia³
Pan Marek dotrzyma³ s³owa. Szczególnie ucieszy³y mnie
fotki wykonane przez niego podczas realizacji obiektu. Seria takich ujêæ z budowy pozwala Czytelnikom na najlepsze
rozeznanie w zastosowanych w obiekcie rozwi¹zaniach konstrukcyjnych oraz materia³owych oraz daje ogólny pogl¹d
na realizacjê takich obiektów.
Omówienie
Chlewniê zrealizowano  jak wszystkie prezentowane
dotychczas - w oparciu o projekt budowlany firmy TAPi BP w
miejscowoci Baraki, w gminie Sochocin, na gruntach nale¿¹cych do gospodarstwa pana Marka Jarczewskiego..
Budynek zrealizowano w technologii tradycyjnej na planie prostok¹ta jako wolno stoj¹cy, jednokondygnacyjny, przekryty typow¹ drewnian¹ konstrukcj¹ krokwiow¹, wspart¹ na
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A tak wygl¹da budynek w koñcowej fazie realizacji
Kolejne fotografie prezentuj¹ opisan¹ wy¿ej - zasiedlon¹ ju¿ tuczarniê na 500 sztuk zwierz¹t w koñcowej fazie realizacji.

Widok ogólny na budynek tuczarni od strony ciany pod³u¿nej
z gankiem paszowym

Wnêtrze budynku w trakcie budowy - etap monta¿u systemowego
sufitu termoizolacyjnego

Widok ogólny na budynek tuczarni od strony wrót

Widok ogólny budynku w trakcie budowy - widok od strony wrót

Budynek w trakcie budowy - jak na d³oni widoczna konstrukcja
przekrycia obiektu

Widok na zrealizowany obiekt od strony ciany szczytowej

Wnêtrze budynku w trakcie budowy - na pier wszym planie widoczne
rdzenie ¿elbetowe (wyprowadzone z niskich cian poprzecznych)
podpieraj¹ce konstrukcjê przekr ycia obiektu od strony
ciany pod³u¿nej. Widoczne otwory z wlotami powietrza

TECHNIKA

Pomys³owy sposób wykonania schodków w czêci ¿ywieniowej.
Stopnie wylane przy u¿yciu formy z dachowej p³yty falistej

dwóch podci¹gach stalowych u³o¿onych na - zaprojektowanych w obu konstrukcyjno-os³onowych cianach szczytowych
oraz we wszystkich kolejnych (tak¿e niskich) wewnêtrznych
cianach poprzecznych - rdzeniach ¿elbetowych. Pokrycie
dwupo³aciowego dachu wykonano blach¹ falist¹.
Osiem komór obydwu sektorów: cztery tuczu wstêpnego
(odchowu warchlaków) i tyle¿ samo koñcowego rozmieszczono w wygodnym uk³adzie amfiladowym, wzd³u¿ - biegn¹cego
przy zewnêtrznej cianie konstrukcyjno-os³onowej budynku ganku paszowego. W ka¿dym kojcu zaplanowano obsadê
wynosz¹c¹ oko³o 63 sztuki zwierz¹t (³¹cznie oko³o 500 sztuk).
Pomiêdzy ka¿dymi dwiema kolejnymi komorami sektorów
odchowu warchlaków (tuczu wstêpnego) jak i tuczu koñcowego wykonano jednowarstwowe wewnêtrzne ciany dzia³owe gruboci 25 cm, murowane na wysokoæ +1,80 m nad
poziom: ±0,00 posadzki. Pozosta³e ciany pomiêdzy komorami zrealizowano równie¿ gruboci 25 cm z tym, ¿e murowane na wysokoæ kondygnacji. Zarówno ciany zewnêtrzne
jak i wewnêtrzne budynku zaprojektowano z pustaków ¿u¿lobetonowych. Na cianach os³onowych za³o¿ono wykonanie
termoizolacji p³ytami styropianowymi gruboci 12 cm oraz
cienkowarstwowego tynku mineralnym na siatce.
Jako termoizolacjê ca³ej powierzchni stropodachu, nad
wszystkimi pomieszczeniami chlewni - wykonano montowany do pasa dolnego wiêby dachowej - systemowy sufit termoizolacyjny firmy EcoTherm, wykonany z twardych p³yt poliizocjanurowych gruboci 6 cm, powlekanych obustronnie
laminatem aluminiowym. Rozwi¹zanie takie - poza zapewnieniem termoizolacji - pozwoli³o uzyskaæ g³adk¹ powierzchniê sufitu, co jest warunkiem koniecznym prawid³owego
funkcjonowania zainstalowanego systemu wymiany powietrza. Stworzy³o ponadto mo¿liwoæ ³atwego mycia powierzchni sufitów pod cinieniem, co w du¿ej mierze u³atwia hodowcy dezynfekcjê wszystkich komór chlewni.
W sektorach tuczu wstêpnego i koñcowego przewidziano
zastosowanie technologii g³êbokocio³owej. Komory zaprojektowano standardowo, zachowuj¹c proporcje kojca wynosz¹ce
oko³o 2:3 oraz ich podzia³ na czêæ legowiskow¹ i ¿ywieniow¹.
Ciekawie rozwi¹zano podejcie do czêci ¿ywieniowej.
Zamiast pracoch³onnego wykonawstwa deskowania pod
betonowe schodki - do ich wylania u¿yto formy sporz¹dzonej ze standardowej odpowiednio przyciêtej falistej p³yty

Komora sektora tuczu po zasiedleniu

Dane ogólne modernizowanego budynku
D³ugoæ
Szerokoæ
Wysokoæ w okapie budynku
Wysokoæ w kalenicy
Powierzchnia u¿ytkowa wewnêtrzna
Powierzchnia zabudowy
Kubatura

40,74 m
15,34 m
4,00 m
6,00 m
570 m2
625 m2
2500 m3

w³ókno-cementowej. Linia tak wykonanych stopni wznosi
siê pod k¹tem 300. Takie rozwi¹zanie w praktyce doskonale siê sprawdza. Zwierzêta bez problemu wchodz¹ na wy¿ej
po³o¿on¹ czêæ ¿ywieniow¹, nie uszkadzaj¹c przy tym racic.
Dodatkowo tak wykonane schodki-pochylnie maj¹ trudn¹
do przecenienia zaletê: ob³y profil zapewnia ich samooczyszczanie podczas eksploatacji.
W komorach sektorów tuczu wstêpnego i koñcowego
wierzchni¹ warstwê posadzki wykonano z betonu B-25 zatar tego na g³adko, o gruboci dziesiêciu centymetrów, zazbrojonego dodatkowo w warstwie górnej siatk¹ przeciwskurczow¹, natomiast w czêci ¿ywieniowej kojców i ganku
paszowym posadzkê wykonano jedynie z siedmiocentymetrowej warstwy zatartego na g³adko betonu.
W opisywanej tuczarni przewidziano zastosowanie standardowego, sterowanego automatycznie, podcinieniowego
systemu wentylacji uwzglêdniaj¹cego zapotrzebowanie zimowo-letnie. Zastosowano kominowy system wymiany powietrza z typowymi wlotami ZWN 1500-2 rozmieszczonymi w
zewnêtrznej konstrukcyjno-os³onowej cianie pod³u¿nej biegn¹cej wzd³u¿ ganku paszowego. Do sterowania klapami wlotów powietrza za³o¿ono zastosowanie typowych wind do ich
otwierania. Do odprowadzenia zu¿ytego powietrza - w ka¿dej
kolejnej parze komór sektorów tuczu wstêpnego i koñcowego - zaprojektowano dwa wentylatory o rednicy 50 cm.

Projekt budynku:
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