TYPOWE
OBORY

TYP 5

`
Swietlik
kominowy
``

P³yty s¹ dostarczane z kompletem elementów
uzupe³niaj¹cych, potrzebnych do kompleksowego
monta¿u.

NOWOSC

ŒWIETLIK

OPIS OBORY
Wykorzystuj¹c wiedzê i doœwiadczenie naszych
projektantów, przy wspó³pracy z technologami w
zakresie hodowli byd³a mlecznego, opracowaliœmy
dla Pañstwa piêæ podstawowych typów obiektów
obór. W nowoczesnym budownictwie inwentarskim
nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na stworzenie
w³aœciwego mikroklimatu w budynku.
Ma on istotny wp³yw na stan i kondycjê zwierz¹t, a co
za tym idzie na wydajnoœæ mleczn¹ byd³a.
Poni¿ej przedstawiamy materia³y, które wchodz¹ w
sk³ad obory, dziêki którym obiekt spe³nia wszystkie
najwa¿niejsze wymogi.
OBUDOWA
Jako obudowê dla obory proponujemy p³yty
warstwowe dachowe TK5 AGRO.
P³yty dachowe z rdzeniem z poliuretanu sk³adaj¹ siê z
ok³adziny zewnêtrznej z blachy gruboœci 0,5 lub
0,6 mm, ocynkowanej i powlekanej warstw¹ poliestru
25 µm..
Ok³adzina wewnêtrzna (dolna)
wykonana jest
z tworzywa sztucznego FIBERGLASS odpornego na
agresywne œrodowiska, które powstaj¹ przy hodowli
zwierz¹t ( urynê i amoniak). Materia³ jest odporny na
wysokie ciœnienie wody w trakcie zmywania.
P³yty o gruboœci rdzenia: 40-50-60 mm zapewniaj¹
odpowiedni¹ izolacjê termiczn¹, która nie pozwala na
kondensacjê pary wodnej na spodniej powierzchni
p³yty w okresie jesieñ - zima, zima - wiosna.
Izolacja termiczna chroni zwierzêta w okresie letnim
przed nadmiernym nagrzewaniem siê.

TYP 1

Zastosowanie œwietlika kalenicowego umo¿liwia
maksymalne wykorzystanie œwiat³a dziennego oraz
powoduje równomierne nas³onecznienie budynku.
Otwarte latem kurtyny zapewniaj¹ dodatkowe
doœwietlenie. Wkonstruowany otwarty komin w
kalenicy pomaga osi¹gn¹æ sprawn¹ wentylacjê
obiektu.
Œwietlik ( kominowy/³ukowy) sk³ada siê z :
• Podstawa: wykonana z ceowych profili zimno
giêtych z ocynkowanej blachy stalowej o gruboœci 1,5
÷2,5 mm
• Profil aluminiowy: wykonane ze stopu aluminium
EN AW 6063 wg. PN-EW 573-3:2004
• Komorowe p³yty poliwêglanowe
• Akcesoria monta¿owe, które obejmuj¹: wkrêty
samogwintuj¹ce, œruby, nity, zawiasy
• Uszczelki: wykonane z gumy modyfikowanej
EPDM

32,28 m
Szerokoœæ obory

1) Wyloty powietrza dla œcian murowanych
umieszczone bezpoœrednio pod sufitem

2) Budynek bez œcian, wiatr boczny
Prêdkoœæ wiatru w oborze:
powy¿ej 8 m/s
5 - 8 m/s
2 - 5 m/s
poni¿ej 2 m/s

Prêdkoœæ wiatru 10m/s

WENTYLACJA
Wentylacje uzyskujemy dziêki otwartej (œwietlik
kalenicowy - kominowy) kalenicy z odpowiednio
dobranymi wlotami powietrza w œcianach bocznych
oraz k¹tem nachylenia po³aci dachu wynosz¹cymi
minimum 20 stopni zapewniaj¹ optymaln¹ wymianê
powietrza
( cyrkulacja grawitacyjna). Wloty
powietrza w œcianach bocznych s¹ opcjonalnie
zabezpieczone kurtyn¹ œcienn¹ w celu regulacji
przep³ywu powietrza i unikniêcia przewiewów.
Optymalna wentylacja pomaga utrzymaæ wilgotnoœæ
powietrza poni¿ej 80 %.

TYP 2

KONSTRUKCJA STALOWA
Konstrukcja zosta³a zaprojektowana w formie ram
stalowych o rozstawie 6m. Ze wzglêdu na du¿¹
agresywnoœæ œrodowiska, zalecamy zabezpieczenie
antykorozyjne konstrukcji przez ocynkowanie.
Wymogi technologiczne obiektu ( du¿a iloœæ wymian
powietrza) sugeruj¹ stosowanie w oborach du¿ych
spadków dachów ( powy¿ej 20 stopni). Konstrukcja
zosta³a zaprojektowana z kszta³towników

TYP 3

TYP 4

7,50 m

18,00 m

18

21,70 m

blachownicowych, które cechuje znacznie mniejsze
zu¿ycie stali w porównaniu z tradycyjnymi
rozwi¹zaniami.
Konstrukcja dostarczana jest na budowê z elementów
prefabrykowanych na wytwórni. Elementy
konstrukcji ³¹czone s¹ przez skrêcanie.
Projekt systemowej obory zak³ada wykorzystanie jako
p³atwi dachowych kszta³towników zimnogiêtych,
ocynkowanych typu Z.

6,00 m
24,40 m

27,24 m
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