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SYSTEMY WENTYLACYJNE STOSOWANE W OBORACH KRÓW MLECZNYCH 
 

Streszczenie 
 

W�ród zbadanych obór najcz��ciej stosowanym systemem wentylacyjnym jest system wentylacji grawitacyjnej (naturalnej) 
ze szczelin� kalenicow� lub �wietlikiem dachowym. 
 

Sprawnie działaj�ca wentylacja stanowi podstaw� 
utrzymania na odpowiednim poziomie podstawowych 
parametrów mikroklimatu w budynku obory. 

Zwierz�ta produkuj� i wydalaj� do otoczenia znaczne 
ilo�ci ciepła, dwutlenku w�gla, pary wodnej. Wilgo�, 
zanieczyszczenia gazowe, ciepło powstaj� równie� w 
procesach fermentacji odchodów, parowania wilgotnych 
powierzchni od ich sprawnego usuni�cia (odpowiednia 
wydajno�� wentylacji) i zast�pienia �wie�ym powietrzem 
zale�y w du�ej mierze odpowiedni mikroklimat wewn�trz 
obory. Wspomniane zanieczyszczenia gazowe (głównie 
CO2, H2S, NH3) oraz pyłowe, przy niedostatecznie 
działaj�cej wentylacji mog� niekorzystnie wpływa� na 
dobrostan zwierz�t. Szczególnie niebezpieczny jest 
siarkowodór powstaj�cy w procesach gnilnych białka, gdy� 
jest gazem toksycznym stanowi�cym powa�ne zagro�enie 
dla zdrowia zwierz�t i ludzi pracuj�cych w oborze. 

Najcz��ciej w budynkach obór stosowana jest 
wentylacja naturalna grawitacyjna lub grawitacyjno-
mechaniczna. Jej sprawne działanie zale�y przede 
wszystkim od prawidłowego zaprojektowania, 
uwzgl�dnienia czynników atmosferycznych (temperatura, 
wiatr), temperatury wewn�trz budynku, obsady zwierz�t, 
systemu utrzymania zwierz�t itp.. Przepływ powietrza 
przez pomieszczenia wentylowane zale�y od usytuowania 
otworów nawiewnych i wywiewnych oraz ró�nicy ci�nie� 
w nich wyst�puj�cych. W wentylacji grawitacyjnej główn� 
rol� pełni� kanały, otwory lub szczeliny (np. kalenicowe) 
wywiewne. Otwory nawiewne słu�� jako czerpnie 
powietrza zewn�trznego, nadaj�c jednocze�nie kierunek 
napływaj�cemu strumieniowi. Regulacj� przepływu 
powietrza zazwyczaj wykonuje si� r�cznie przez regulacj� 
szczelin lub otworów nawiewnych lub regulacj� 
przepustnicy w kanale wywiewnym, domkni�cie (otwarcie) 
otworów wywiewnych w �wietliku dachowym, a w 
przypadku budynków z tzw. �cianami kurtynowymi przez 
ich odpowiedni� regulacj�. 

Je�eli w oborze ma by� stosowana wentylacja 
mechaniczna to nale�y koniecznie zapewni� równie� 
system wentylacji awaryjnej, a tak�e system alarmowy. 
Oba systemy wymagaj� stałej kontroli (zgodnie z 
Dyrektyw� Rady 98/58/EEC, Dyrektyw� Rady 
91/629/EEC). 

Podkre�li� nale�y, �e aby wentylacja naturalna 
(grawitacyjna) funkcjonowała prawidłowo musi by� 
spełniony warunek, a mianowicie suma powierzchni 
przekrojów otworów nawiewnych powinna by� równa 
sumie powierzchni otworów wyci�gowych. 

Pionowe kanały wyci�gowe musz� by� nie ni�sze ni� 4 
m. Wyloty nasad wywietrznikowych (deflektorów) 
powinny by� usytuowane w obszarze bezwirowym. Obszar 
ten zale�y od formy przekrycia budynku, proporcji jego 
bryły i k�ta pochylenia połaci. Wła�ciw� skuteczno�� 
wentylacji pomieszcze� obór mo�na zapewni� jedynie 
poprzez jej automatyzacj� opart� o system czujników 
ustawionych na wymagane parametry powietrza (np. 
temperatura, wilgotno��, zanieczyszczenia gazowe). Jednak 

system taki w odró�nieniu od wentylacji naturalnej jest 
bardziej kosztowny i podatny na awarie, z tego wzgl�du 
rzadko stosowany.  

W celu okre�lenia, jaki z systemów wentylacji jest 
obecnie najcz��ciej stosowany przeprowadzono badania w 
wybranych obiektach obór wolnostanowiskowych 
�ciółkowych krów mlecznych. 

Badaniami obj�to obory, wolnostanowiskowe �ciółkowe 
krów mlecznych, które zostały wybudowane b�d� 
modernizowane w latach 1999–2004 (10 obiektów) 
poło�onych na terenach województw: mazowieckiego, 
podlaskiego i lubelskiego.  

Jak wynika z przeprowadzonych bada� w prawie 
wszystkich obiektach najpowszechniej stosowanym 
systemem wentylacji pomieszcze� obór jest wentylacja 
grawitacyjna naturalna, w jednym przypadku wyst�powała 
wentylacja mechaniczna. W wi�kszo�ci badanych obiektów 
(8) system wentylacji pomieszczenia obory odbywał si� 
przy pomocy szczeliny kalenicowej oraz stanowi�cej 
jednocze�nie element do�wietlenia wn�trza (rys. 1; rys. 2) 
lub za pomoc� �wietlika dachowego z regulacj� otwarcia 
klap wentylacyjnych.  
 

W zmodernizowanej oborze opartej na systemie 
„Fermstal” zmieniono całkowicie system wentylacji z 
tradycyjnej opartej na kanałach wentylacyjnych z nasadami 
„Chanarda”, na system ze �wietlikiem dachowym. 
Wentylowanie tej obory odbywa si� w systemie 
grawitacyjnym (naturalnym) z wywiewem oknami 
�wietlika i nawiewem regulowanym otwieraniem okien 
przyziemia. Okna nawiewne i wywiewne wyposa�ono w 
�aluzje szczeblinowe zabezpieczaj�ce przed 
przedostawaniem si� do obory du�ych ptaków i 
ograniczaj�ce podmuchy wiatru rys. 3, rys. 4).  
 

Nawiew w obu wspomnianych systemach odbywał si� 
przez regulowane otwory nawiewne w �cianach oraz 
uchylne okna. W obiektach wyposa�onych w tego typu 
rozwi�zania wentylacji u�ytkownicy podkre�lali 
niezawodno�� działania tego systemu oraz jego wysok� 
skuteczno��.  

Rozwi�zania wentylacji przy pomocy szczeliny 
wentylacyjnej i �wietlika dachowego pełni� dodatkowo 
jeszcze rol� do�wietlenia wn�trza obory. 
 

Pewnym mankamentem, który mo�na łatwo 
wyeliminowa� (np. dobór siatek o du�ych oczkach) jest 
zatykanie si� pyłem siatek chroni�cych przed 
przedostawaniem si� ptaków i owadów do wn�trza obory, 
oczywi�cie o ile takie rozwi�zanie zostało zastosowane. 
Problem ten wyst�pował mi�dzy innymi w jednym obiekcie 
poło�onym w woj. lubelskim. W obiekcie tym pył 
pochodz�cy min od pasz, �ciółki spowodował cz��ciowe 
zatkanie oczek siatki ochronnej, a tym samym obni�ył 
skuteczno�� wentylacji. Aby przywróci� prawidłowe 
funkcjonowanie wentylacji siatka ochronna została 
zdemontowana.  



  

 
 
Rys. 1. Widok z wn�trza obory na szczelin� okapowo-
kalenicow� w �wietliku dachowym - Bo�enica 
 
 
 
 

 
 
Rys. 2. Widok od strony dachu na szczelin� okapowo-
kalenicow� oraz �wietlik dachowy, widoczne wiatrownice 
 
 

 
 
Rys. 3. Widok na �wietlik dachowy z otworami 
wentylacyjnymi z regulowanymi �aluzjami 
 

 
 
Rys. 4. �wietlik dachowy z otworami wentylacyjnymi oraz 
widocznymi przy oknach otworami nawiewnymi z 
regulowanymi �aluzjami 
 
 
 

 
 
Rys. 5. Widoczne na dachu nasady wentylacyjne -  
typ Chanarda 
 
 

 
 
Rys. 6. Wn�trze obory widoczne kanały wentylacyjne w 
centralnej cz��ci pomieszczenia oraz otwory wentylacyjne 
z przepustnicami regulacyjnymi 
 



  

 
 
Rys. 7. Wn�trze obory - w �cianach szczytowych widoczne 
dwa wentylatory mechaniczne, a na �cianie bocznej otwory 
wentylacyjne 
 
 
 

 
 
Rys. 8. Wentylator mechaniczny, poni�ej urz�dzenia do 
sterowania wentylatorami oraz urz�dzenia steruj�ce i 
nap�dowe zgarniaczy hydraulicznych 
 
 
 
 

W jednym z obiektów poło�onym we wsi Transbór 
pow. Mi�sk Mazowiecki - oborze wybudowanej w 2002 r. 
zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej 
oparty o kanały wywiewne z nasadami typ. „Chanarda oraz 
nawiewami usytuowanymi w �cianach bocznych (rys. 5, 
rys. 6). Podobnie jak w przypadku wentylacji wywiewnej 
ze szczelin� wentylacyjn� tak i w tym przypadku 
skuteczno�� wentylacji jest na odpowiednim poziomie. 

Jeden z obiektów poło�onych w powiecie makowskim 
posiadał jak ju� wcze�niej wspomniano system wentylacji 
mechanicznej, w którym nawiew odbywa si� za pomoc� 
wlotów �ciennych natomiast wyci�g odbywa si� przy 
u�yciu wentylatorów mechanicznych ze sterownikami 
usytuowanych w �cianie szczytowe (rys. 7, rys. 8). W 
systemie tym brak jest dodatkowej wentylacji awaryjnej 
oraz instalacji alarmowej, które s� wymagane zgodnie z 
wspomnianymi wcze�niej dyrektywami unijnymi. Ponadto 
według opinii u�ytkownika jej wydajno�� szczególnie w 
okresie zimowym jest niewystarczaj�ca, a brak 
alternatywnej wentylacji grawitacyjnej jest wyra�nie 
odczuwalny (min. du�a wilgotno�� powietrza) i wymusza 
dodatkowe wentylowanie obory przez otwarcie wrót. Taki 
dora�ny sposób wentylowania pomieszczenia obory (du�a 
pr�dko�� przepływu zimnego powietrza w poł�czeniu z 
wilgotnym powietrzem) wpływa negatywnie na dobrostan 
zwierz�t, a przede wszystkim wpływ na zachorowalno�� 
zwierz�t. 

Podsumowuj�c nale�y podkre�li�, �e we wszystkich 
oborach wyposa�onych w system wentylacji grawitacyjnej 
(naturalnej) parametry mikroklimatu (wg danych 
u�ytkowników) s� na odpowiednim poziomie i nie 
stwierdzono w nich nieskutecznego działania wentylacji.  

W przypadku stosowania systemu wentylacji 
mechanicznej nale�y przewidzie�, równie� alternatywny 
system wentylacji grawitacyjnej, co potwierdził przypadek 
wspomnianej obory. 

W�ród zbadanych obór najcz��ciej stosowanym 
systemem wentylacyjnym był system wentylacji 
grawitacyjnej (naturalnej) ze szczelin� kalenicow� lub 
�wietlikiem dachowym. Tradycyjne rozwi�zania wentylacji 
grawitacyjnej w oparciu o kanały wentylacyjne z nasadami 
wywietrznikowymi, s� obecnie w tych regionach stosowane 
sporadycznie podobnie jak system wentylacji oparty o 
�ciany kurtynowe i wentylacj� przez szczeliny kalenicowe 
(tzw. „zimne obory”). 

 
 
 
 
 
 
 


