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Prefaţă
Manualul „Sisteme de adăpost pentru porcine – volumul 2 (Exemple de construcţii)” prezintă 8
exemple de adăposturi pentru porcine şi o serie de recomandări pentru realizarea acestora. Manualul
cuprinde tehnici moderne pentru construcţii, pornind de la cerinţele legislative europene şi naţionale.
De asemenea, manualul ia în considerare experienţa fermierilor europeni.
Recomandările prezentate îndeplinesc cerinţele Uniunii Europene referitoare la protecţia mediului,
bunăstarea animalelor şi dezvoltarea durabilă.
Manualul a fost elaborat în cadrul contractului “Asistenţă tehnică pentru dezvoltarea Standardelor de
Fermă pentru România”, UMP MAKIS – MADR 04/QCBS/2008 – nr. 3166, finanţat de Banca
Mondială.
Echipa care a conceput şi elaborat manualul a fost formată din experţi români si danezi din cadrul
organizaţiei Danish Agricultural Advisory Service. De asemenea, aceştia au fost susţinuţi de o echipă
compusă din specialişti, personal administrativ, interpreţi, traducători şi editori.
O contribuţie importantă a fost adusă de grupurile de lucru formate din specialişti din cadrul
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului şi Pădurilor, Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă.
Manualul a fost elaborat în perioada martie – iunie 2010. Suntem conştienţi de faptul că în următorii ani
atât cadrul legislativ european, cât şi cel naţional vor fi completate şi îmbunătăţite. De aceea,
beneficiarii acestui manual trebuie să se informeze permanent despre eventualele modificări
legislative. Datorită condiţiilor pedo-climatice specifice diverselor regiuni din România, cerinţele
referitoare la construcţii pot fi diferite.
Obiectivul proiectului a constat în elaborarea unor manuale care cuprind recomandări referitoare la
amenajarea construcţiilor de fermă pentru depozitarea furajelor şi a dejecţiilor, precum şi pentru
construcţia adăposturilor pentru bovine, porcine, cabaline, ovine si păsări, în vederea respectării
standardelor comunitare. Recomandările propuse îndeplinesc cerinţele Uniunii Europene şi dau
posibilitatea fermierilor români să-şi conducă într-un mod eficient şi profitabil afacerile din agricultură.
Iunie 2010
Henry Joergensen
Lider de proiect
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Introducere
În acest manual sunt prezentate şi analizate opt modele de sisteme de adăpost pentru suine. Cele opt
modele variază în funcţie de capacitatea de producţie (efective de 60 până la 280 scroafe şi de la 300
până la 1.000 de purcei înţărcaţi şi grăsuni). În exemplele prezentate sunt aplicate diverse sisteme de
producţie, în special cazarea scroafelor gestante în grup. Cuprinsul oferă o privire de ansamblu
asupra obiectivelor urmărite prin prezentarea acestor modele de construcţii. Acest manual este
destinat mai multor categorii ţintă de utilizatori implicaţi în sectorul agricol sau în domenii conexe.
Consultanţii şi proiectanţii pot folosi manualul în procesul de elaborare a unor soluţii optime privind
sistemele de adăpost pentru creşterea şi exploatarea suinelor. Această lucrare poate reprezenta un
material de documentare pentru crescătorii de animale care intenţionează să construiască noi spaţii
de producţie.
Crescătorii de porci îşi pot clarifica şi formula nevoile, astfel încât să poată monitoriza funcţionarea
sistemelor de producţie existente sau care urmează a fi implementate (analiza funcţională în legătură
cu managementul calităţii).
Cititorul trebuie să aibă în vedere faptul că realizarea de construcţii de fermă nu se poate fundamenta
exclusiv pe exemplele prezentate. Fermele diferă şi este necesar ca în procesul de proiectare să fie
luate în considerare condiţiile particulare specifice fiecărui proiect. Majoritatea fermierilor deţin deja o
serie de construcţii, care vin să completeze spaţiile de producţie ce urmează a fi realizate. Totodată,
construcţiile trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe care derivă din variaţiile climaterice de pe
teritoriul României.
Exemplele de construcţii sunt însoţite de detalii cu privire la funcţionarea sistemului, amplasamentul şi
planul de ansamblu, precum şi execuţia construcţiei. Toate exemplele de adăposturi sunt ilustrate prin
desene tehnice incluzând:
•
•
•
•

Un plan de ansamblu al întregii construcţii
Un plan detaliat al fundaţiei şi al sistemului de evacuare a dejecţiilor
O schiţă detaliată a sistemului de boxe, echipamentului de furajare, instalaţiei de adăpare etc.
O secţiune a adăpostului, în care accentul se pune în special pe sistemele de boxe,
echipamentul de furajare şi canalele pentru dejecţii.

Unele detalii de construcţie au un impact direct major asupra funcţionării sistemului de adăpost.
Proiectarea şi execuţia construcţiei influenţează în special sistemul de management al dejecţiilor şi
condiţiile de microclimat din adăpost. Inginerii pot utiliza detaliile de construcţie expuse în această
lucrare în activitatea de proiectare a sistemelor de adăpost.
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Exemplul nr. 1
Sistem de adăpost pentru 100 de scroafe incluzând şi purceii înţărcaţi
Adăpostul cuprinde:
• 1 sector de montă naturală
• 1 sector pentru scroafe gestante
• 3 sectoare de fătare cu 24 de boxe (câte 8 boxe în fiecare sector)
• 5 compartimente a câte 55 purcei înţărcaţi în fiecare compartiment
• Pardoseală plină betonată
• Sistemul de adăpare
• Sistem furajare uscată
• Sistem ventilaţie mecanică

Descrierea şi funcţionarea sistemului de adăpost
Adăpostul se compune din patru sectoare de fătare, un sector pentru scroafe gestante, un sector
pentru montă naturală şi un sector pentru creşterea purceilor. Purceii sunt înţărcaţi la vârsta de patru
săptămâni.
Scroafele sunt montate pe cale naturală în sectorul vierilor.
Este indicat ca între boxe, compartimentările să fie realizate din plastic. Cuştile pentru scroafe sunt
fabricate din ţevi de oţel galvanizat. De asemenea, hrănitoarele pentru scroafe din boxele de fătare
sunt din oţel inoxidabil. Capacitatea selectivă de furajare permite separarea scroafelor selectate din
boxa colectivă. Sectorul de montă se compune din şase boxe pentru vieri şi zece boxe individuale
pentru scroafe, precum şi trei boxe pentru scrofiţe.
Repartizarea suprafeţei de pardoseală:
• Suprafaţa de pardoseală utilizabilă a adăpostului: 720,96 m²
• Suprafaţa de pardoseală utilizabilă pentru scroafe: 321,1 m²
• Suprafaţa de pardoseală pe cap de scroafă: 3,21 m2
• Purceii sunt mutaţi în adăpostul pentru grăsuni la greutatea de 18-20 kg.
Construcţia pardoselii
Pardoseala este plină betonată în întregul adăpost. Se recomandă ca în sectorul de întreţinere a
scrofiţelor pentru înlocuire, pardoseala să aibă o pantă mare (10%) şi să fie rugoasă.
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Figura 1.1

Cuşti pentru scroafe realizate din oţel
galvanizat

Sistemul de adăpare
Scroafele au la dispoziţie adăpători tip suzetă. Pentru purcei există adăpători tip suzetă acţionate prin
muşcare, instalate în partea din spate a boxelor. Acest tip de adăpători există şi în sectoarele pentru
scroafe gestante, cele pentru montă şi pentru purcei înţărcaţi de dimensiuni mai mari.
Sistemul de furajare
Pentru toate categoriile de porci se aplică furajarea uscată. Scroafele sunt furajate de două sau trei ori
pe zi cu ajutorul alimentatoarelor automate. Cantitatea de furaje poate fi adaptată pentru fiecare boxă.
Furajele pentru purcei sunt administrate în alimentatoare colective (tip troacă), iar pentru purceii cu
lăţime la umeri mai mare în alimentatoare automate. În sectorul pentru scroafe gestante se utilizează
staţii automate de furajare.

Figura 1.2

Purceii înţărcaţi furajaţi cu ajutorul alimentatoarelor
comune

Managementul dejecţiilor
Dejecţiile din boxele de fătare şi sectorul de montă sunt evacuate manual, în canalul pentru dejecţii. În
sectorul pentru scrofiţe de înlocuire, dejecţiile sunt evacuate gravitaţional (notă – pe pardoseală cu
suprafaţa înclinată) în canalul de dejecţii, care este golit cu un sistem raclor. În sectorul pentru scroafe
gestante şi purcei mai mari se utilizează aşternut semi-adânc; aşternutul este evacuat cu un
încărcător frontal.
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Aşternutul
Aşternutul se utilizează în toate sectoarele adăpostului. În boxele de fătare este indicat să se asigure
aproximativ 5 kg de paie pe zi pe cap de scroafă. Paiele se distribuie în boxă cu puţin timp înainte de
fătare. În restul sectoarelor, materialele pentru aşternut se distribuie în funcţie de sistemul aplicat. În
general se recomandă 0,1-1,0 kg de paie pe loc, indiferent dacă este vorba de aşternut adânc şi
pardoseli pentru separarea dejecţiilor cu înclinaţie mare sau aşternut semi-adânc. În sistemul cu
aşternut semi-adânc, consumul de paie anual pe cap de scroafă este de până la 1.000 kg.
Sistemul de ventilaţie mecanică (Controlul condiţiilor de microclimat)
Compartimentele sunt dotate cu sisteme mecanice de ventilaţie care funcţionează pe principiul
presiunii negative (depresiune). În fiecare sector există sisteme de ventilaţie menite să răspundă
nevoilor specifice diverselor grupuri de suine. În sectoarele de fătare şi de montă ventilaţia se face
printr-un sistem de difuzie a aerului care constă dintr-un tavan prevăzut cu vată minerală. Capacitatea
sistemului de ventilaţie este reglată pentru fiecare grup de suine (la scroafele cu purcei diferă faţă de
alte categorii de porci din adăpost). În spaţiile de cazare pentru purcei înţărcaţi şi scroafe gestante, se
utilizează ventilaţia prin presiune negativă cu deschideri de admisie a aerului executate în pereţi.
În primele ore după fătare, purceii nou-născuţi beneficiază de încălzire asigurată cu ajutorul lămpilor
cu infraroşu. Alte surse de încălzire pot fi panourile cu încălzire electrică şi ţevile instalate sub cuibul
purceilor.
Particularităţi pentru proiectarea şi construcţia adăpostului :
Iluminatul artificial
Iluminatul artificial se realizează cu ajutorul corpurilor de iluminat. Se recomandă o intensitate de 50
de lucşi măsurată la nivelul pardoselii.
Structura construcţiei
Construcţia este executată pe cadre de oţel. Pereţii se pot realiza din panouri sandwich sau panouri
sandwich de cărămidă. Acoperişul este construit din panouri sandwich sau izolaţie din vată minerală
cu învelitoare din tablă de oţel ori plăci de acoperiş din fibrociment.
Acest tip de construcţie a fost ales deoarece poate avea o deschidere mare şi în special datorită
acestei structuri ”deschise” care permite un control eficient al microclimatului şi ventilaţiei.
Fundaţia
Sub pereţii exteriori există o fundaţie continuă. Cadrele metalice din oţel se sprijină pe fundaţii izolate.
Partea interioară a fundaţiei se îmbină cu partea interioară a peretelui exterior. Pentru a împiedica
infiltrarea apei şi a umezelii din sol şi exfiltrarea apei din adăpost, trebuie să se execute o hidroizolaţie.
Aceasta se poate realiza din carton asfaltat aşezat în două straturi şi fixat cu bitum sau o izolaţie rigidă
din beton clasa minim C20/25. În acelaşi timp, este important ca interiorul adăpostului să fie uşor de
curăţat.
Pardoseala
Toate pardoselile sunt executate din beton armat. Hidroizolaţia este realizată din carton asfaltat aşezat
în două straturi şi fixat cu bitum. Suprafaţa pardoselilor este alcătuită dintr-un strat de beton rezistent la
uzură (turnat în condiţiile codului de practică NE 012-99). Suprafaţa pardoselii trebuie să fie fără
denivelări şi antiderapantă.
Sistemul de drenare
Manipularea dejecţiilor se realizează manual şi cu ajutorul unui sistem raclor. Prin urmare, o parte
a sistemului de scurgere este reprezentată de pardoseală.
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Aceasta trebuie concepută astfel încât să permită evacuarea uşoară a dejecţiilor, dar cu respectarea
recomandărilor prezentate mai sus.
Pereţii
Pereţii trebuie să răspundă cerinţelor unei construcţii simple şi uşor de realizat, permiţând totodată
curăţarea şi drenarea/evacuarea fără dificultăţi a umezelii şi mizeriei. Este necesar ca toate îmbinările
(de exemplu între pereţii laterali şi pardoseală) să faciliteze curăţarea şi scurgerea apei.
Se recomandă construcţia unor pereţi cu suprafaţă netedă, fără aşa numitele „profilaturi” sau alte
elemente simialre care favorizează acumularea murdăriei.
Structura portantă
Este necesar ca proiectarea şi calculele pentru structura portantă să ia în considerare particularităţile
proiectului. Structura portantă o reprezintă cadrele de oţel, care la rândul lor se sprijină pe fundaţii
izolate. Cadrele de oţel trebuie protejate împotriva coroziunii.
Tavanul/Acoperişul
Acoperişul se poate executa din panouri termoizolante sau plăci de tablă cu izolaţie din vată minerală
ori din fibrociment şi termoizolaţie din vată minerală (acestea se pot aşeza pe ambele părţi ale
termoizolaţiei).
Ferestrele şi uşile
Este necesar ca ferestrele să poată fi deschise pentru a asigura ventilaţia necesară în caz de urgenţă.
În special uşile trebuie concepute astfel încât să vină în sprijinul fluxului tehnologic – de exemplu uşile
interioare să aibă deschidere la dreapta sau dublă-deschidere.
Anexe:

Detaliul 5 – Soclu

Detaliul 9 – Alee dejecţii
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Exemplul nr. 2
Adăpost pentru grăsuni cu o capacitate de 1.000 de capete
Adăpostul cuprinde:
• Mărimea efectivului: 1.000 capete. Se recomandă pentru un efectiv de 100 – 1.000 capete.
• Pardoseală plină betonată (atât în zona de odihnă cât şi în cea de defecare)
• Sistemul de furajare automată cu hrană uscată, la alimentatoare cu acces liber
• Sistemul de ventilaţie mecanică
• Sistemul de adapare
2
• Suprafaţa de pardoseală, totală: 839 m
2
• Suprafaţa de pardoseală, per capita: 0,84 m
Descrierea şi funcţionarea sistemului de adăpost
Sistemul de producţie funcţionează în flux continuu, purceii înţărcaţi fiind introduşi în adăpost în mod
regulat, pe măsură ce grăsunii sunt livraţi la sacrificare.
Boxele sunt despărţite prin pereţi în zona de odihnă, care se continuă cu compartimentări tip grilaj în
zona de defecare. Pentru accesul în boxe şi pentru scoaterea sau introducerea animalelor în adăpost,
se utilizează porţi amplasate în dreptul culoarului de inspecţie şi, respectiv, al canalului pentru dejecţii.
În funcţie de dimensiuni, există trei tipuri de boxe:
• 18 capete per boxă
• 22 capete per boxă
• 24 capete per boxă
Construcţia pardoselii
Pardoseala este plină betonată în zona de odihnă, precum şi în zona de defecare. Pardoseala are o
pantă de 10% către canalul de dejecţii. Înclinaţia pardoselii facilitează alunecarea paielor şi a
dejecţiilor în canalul pentru dejecţii.

Figura 2.1

Panouri despărţitoare pentru boxe

Sistemul de adăpare
În fiecare boxă se asigură accesul la câte două adăpători tip suzetă amplasate în zona
compartimentărilor tip grilaj dintre boxe (în zona de defecare).
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Sistemul de furajare automată
Furajele uscate se distribuie la discreţie în alimentatoare, cu ajutorul unei benzi transportoare. În
fiecare boxă există câte două alimentatoare. Dimensiunile alimentatoarelor depind de numărul de
capete din boxă.
Managementul dejecţiilor
Dejecţiile solide sunt evacuate cu ajutorul unui sistem raclor montat în canalul pentru dejecţii.
Dejecţiile solide sunt transportate afară cu ajutorul unui elevator, în spaţiul de depozitare a dejecţiilor
sau direct în remorci.

Figura 2.2

Secţiune canal prevăzut
cu plug raclor

Figura 2.3

Elevator

Controlul condiţiilor de microclimat
Sistemul de adăpost este dotat cu un sistem mecanic de ventilaţie care funcţionează pe principiul
presiunii negative. Admisia aerului se face prin deschideri prevăzute cu clapete de reglaj situate în
pereţi, iar evacuarea se face cu ajutorul unor ventilatoare montate în acoperiş. Capacaitatea
sistemului este de 70 m3 pe oră pe loc. Rata de ventilaţie poate fi reglată separat pentru deschiderile de
admisie şi cele de evacuare (vezi Detaliul 12)
Particularităţi pentru proiectarea şi construcţia adăpostului:
Iluminatul artificial
Iluminatul artificial se realizează cu ajutorul corpurilor de iluminat. Se recomandă o intensitate de 50
de lucşi măsurată la nivelul pardoselii.
Descrierea construcţiei
Construcţie cu un singur nivel, cu ferme de acoperiş din oţel şi fronton închis cu tablă galvanizată.
Tavanul este executat din plăci prefabricate din talaş aglomerat cu ciment.
Fundaţia
Fundaţie continuă pentru pereţii exteriori sau interiori, cu armătura plasată longitudinal. Toate
fundaţiile continue sunt prevăzute cu hidroizolaţie orizontală alcătuită dintr-un strat de carton asfaltat
între două straturi de bitum.
Pardoselile
Toate pardoselile sunt executate din beton armat. Hidroizolaţia este realizată din carton asfaltat aşezat
în două straturi şi fixat cu bitum. Suprafaţa pardoselilor este alcătuită dintr-un strat de beton rezistent la
uzură (turnat în condiţiile codului de practică NE 012-99). Suprafaţa pardoselii trebuie să fie fără
denivelări şi antiderapantă, având în vedere înclinaţia pardoselii.
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Sistemul de drenare
Canalele pentru dejecţii sunt proiectate într-o singură pantă (dinspre pereţii exteriori către boxe) – a se
vedea Detaliul de construcţie numărul 8. Pentru drenarea dejecţiilor lichide există conducte situate
sub canale. Canalele pentru dejecţii trebuie executate din beton impermeabil.
Pereţii
Pereţii exteriori sunt realizaţi din zidărie de cărmidă cu izolaţie PUR şi tencuială pe bază ciment. Este
important ca pereţii şi tencuiala să reziste la curăţarea cu presiune mare, efectuată în mod regulat. De
asemenea, execuţia îmbinărilor trebuie să ţină cont de activitatea de curăţare. Îmbinările (de exemplu
dintre pereţii laterali şi pardoseală) trebuie executate astfel încât să faciliteze curăţarea şi scurgerea
apei.
Structurile portante
Este necesar ca proiectarea şi calculele cu privire la structurile portante să respecte condiţiile specifice
proiectului. Structura de rezistenţă a adăpostului se compune din două structuri principale. Sistemul
care suportă acoperişul alcătuit din ferme cu tirant. În al doilea rând, pereţii portanţi pe care sprijină
structura acoperişului.
Tavanul este din plăci prefabricate din talaş aglomerat cu ciment. Plăcile sunt fixate de tiranţii fermelor
prin intermediul unor grinzişoare longitudinale din oţel. Este necesar ca structurile din oţel să fie
protejate împotriva coroziunii.
Acoperişul
Învelitoarea acoperişului este alcătuită din plăci din tablă de oţel. În cazul acestui material, este
important să se ia în considerare apariţia condensului – a se vedea capitolul al 8-lea din volumul 1 –
Sisteme de adăpost pentru porcine.
Ferestrele şi uşile
Este necesar ca ferestrele să poată fi deschise în caz de necesitate, pentru o ventilare
corespunzătoare a adăpostului.
Anexe:
• Detaliul 7 - Canal de dejecţii
• Detaliul 12 - Ventilaţie
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Exemplul nr. 3
Sistem de adăpost pentru scroafe înţărcate şi gestante (varianata 1)
Adăpostul cuprinde:
• Mărimea efectivului: 66 scroafe. Recomandat pentru un efectiv de 20 – 120 scroafe.
• Scroafe înţărcate în boxe individuale
• Scroafe gestante în boxe colective de trei capete
• Pardoseală plină betonată în zonele de odihnă şi de defecare
• Sistemul de furajare uscată pe cale manuală în alimentatoare (tip troacă) pentru scroafe
înţărcate, şi pe pardoseală pentru scroafe gestante
• Distribuţie manuală a paielor
• Manipularea dejecţiilor în sistem gospodăresc (pe platformă)
• Sistemul de ventilaţie mecanică
• Sistemul de adăpare
• Suprafaţa pardoselii, total: 246 m2
• Suprafaţa de pardoseală per animal: 4,4 m2 pe cap de scroafă, inclusiv vieri, scrofiţe
şi boxe pentru animale rănite/ bolnave.
Descrierea şi funcţionarea adăpostului
Sistemul de adăpost este conceput pentru trei fătări săptămânale din totalul efectivului. Scroafele sunt
transferate în boxe individuale imediat după înţărcare. Monta se realizează natural sau prin
inseminare artificială. După montă, scroafele sunt cazate în boxe individuale timp de patru săptămâni
şi până la constatarea gestaţiei. Scrofiţele sunt mutate în sectorul de montă cu patru săptămâni înainte
de data planificată pentru montă.
2

2

Boxa pentru vieri are o suprafaţă de 6 m . În timpul montei, pentru a mări suprafaţa la 10 m se pot
scoate compartimentările dintre boxa vierului şi boxa învecinată.
Boxele individuale precum şi porţile sunt realizate din ţeavă de oţel galvanizat. Pereţii despărţitori
dintre boxele scroafelor gestante sunt din zidărie de blocuri de beton/bolţari
Scroafele gestante sunt cazate în grupuri de câte trei capete. După formarea grupului nu este indicat
să fie introduse exemplare noi. Scrofiţele sunt întreţinute în boxe separate, în grupuri de maxim patru
capete. Formarea grupurilor de scroafe se realizează după o perioadă de patru săptămâni de
întreţinere în boxe individuale. Animalele rănite sau bolnave pot fi cazate în boxe separate cu aşternut
adânc.
Construcţia pardoselii
Întreaga pardoseală a adăpostului este betonată. În zona de odihnă din boxele individuale şi cele
comune destinate scroafelor gestante pardoseala are o înclinaţie de 3%. În zona de defecare panta
este de 5%.
Sistemul de adăpare
În boxele individuale pentru scroafe, boxele pentru vieri, scrofiţe şi animale rănite sunt instalate
adăpătoare tip suzetă. Boxele pentru scroafe gestante sunt dotate cu adăpători tip bol, montate pe
panourile dintre boxe (în zona de defecare).
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Figura 3.1

Adăpătoare tip bol

Sistemul de furajare
Pentru toate categoriile de porcine se aplică furajarea uscată. Scroafele înţărcate, vierii şi scrofiţele
primesc două tainuri pe zi, iar scroafele gestante un singur tain. Atunci când se administrează al doilea
tain pentru scroafele înţărcate, scroafelor gestante li se distribuie paie pentru a evita agitaţia.

Figura 3.2

Furajele pentru scroafe sunt administrate pe
pardoseală, în zona de odihnă

Managementul dejecţiilor
Dejecţiile sunt manipulate în sistem gospodăresc (pe platformă).
Boxele individuale sunt curăţate manual, de două ori pe zi. Datorită suprafeţei înclinate a pardoselii în
boxele pentru scroafe gestante, dejecţiile pot aluneca către aleea pentru evacuarea dejecţiilor. Aleile
sunt curăţate o dată pe zi cu un plug raclor, dejecţiile fiind evacuate direct în spaţiul de depozitare a
dejecţiilor. Aşternutul adânc din boxele pentru animale bolnave este evacuat manual.
Aşternutul
Pentru toate categoriile de suine paiele se distribuie zilnic. Având în vedere că scroafele gestante
consumă paie în cantătăţi substanţiale, consumul anual de paie pe loc de scroafă este estimat la
aproximativ 150 kg.
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Controlul condiţiilor de microclimat
Sistemul de adăpost este dotat cu un sistem mecanic de ventilaţie care funcţionează pe principiul
presiunii negative (depresiune). Aspiraţia aerului se face prin deschideri cu clapete de reglaj
amplasate în pereţi, iar evacuarea aerului se realizează cu ajutorul unor ventilatoare instalate în
acoperiş. Capacitatea sistemului de ventilaţie este de 100m3 pe oră pe loc scroafă.
Pentru răcorirea scroafelor pe perioada verii deasupra zonei de defecare sunt instalate
pulverizatoare. Computerul care controlează parametrii microclimatici asigură şi controlul automat al
instalaţiei de pulverizare a apei.

Figura 3.3

Instalaţie de pulverizare a apei pentru răcorirea
scroafelor

Particularităţi pentru proiectarea şi construcţia adăpostului:
Iluminatul artificial
Pentru iluminatul artificial se utilizează corpuri de iluminat. Sistemul de iluminat asigură o intensitate
minimă de 200 de lucşi în sectorul pentru scroafe înţărcate şi pentru vieri şi de 100 lucşi în sectorul
pentru scroafe gestante.
Structura construcţiei
Adăpostul este construit pe cadre metalice din oţel. Pereţii pot fi realizaţi din panouri sandwich din
tablă cu termoizolaţie sau panouri sandwich din cărămidă. Acoperişul se poate executa din panouri
sandwich sau plăci de tablă cu izolaţie din vată minerală ori din fibrociment şi izolaţie din vată
minerală.
Acest tip de construcţie a fost ales deoarece poate avea o deschidere mare şi în special datorită
acestei structuri ”deschise” care permite un control eficient al microclimatului şi ventilaţiei.
Fundaţia
Sub pereţii exteriori se execută o fundaţie continuă. Cadrele metalice din oţel se sprijină pe fundaţii
izolate. Partea interioară a fundaţiei se îmbină cu partea interioară a peretelui exterior. Pentru a
împiedica infiltrarea apei şi a umezelii din sol şi exfiltrarea apei din adăpost, trebuie să se execute o
izolaţie. Aceasta se poate realiza din carton asfaltat aşezat în două straturi şi fixat cu bitum sau o
izolaţie rigidă din beton clasa minim C20/25. În acelaşi timp, este important ca interiorul adăpostului să
fie uşor de curăţat.
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Pardoselile
Toate pardoselile sunt executate din beton armat. Hidroizolaţia este realizată din carton asfaltat aşezat
în două straturi şi fixat cu bitum. Suprafaţa pardoselilor este alcătuită dintr-un strat de beton rezistent la
uzură (turnat în condiţiile codului de practică NE 012-99). Suprafaţa pardoselii trebuie să fie fără
denivelări şi antiderapantă.
Sistemul de drenare
Manipularea dejecţiilor se realizează manual şi cu ajutorul unui sistem raclor. Prin urmare, o parte a
sistemului de drenare este reprezentată de pardoseală. Aceasta trebuie concepută astfel încât să
faciliteze manipularea dejecţiilor, dar cu respectarea recomandărilor prezentate mai sus.
Pereţii
Pereţii trebuie să răspundă cerinţelor unei construcţii simple şi uşor de realizat, permiţând totodată
curăţarea şi drenarea/evacuarea fără dificultate a umezelii şi mizeriei. Este necesar ca toate
îmbinările (de exemplu între pereţii laterali şi pardoseală) să permită curăţarea şi scurgerea apei.
Se recomandă construcţia unor pereţi cu suprafaţă netedă, fără aşa numitele „profilaturi” sau alte
elemente simialre care favorizează acumularea murdăriei.
Structura portantă
Este necesar ca proiectarea şi calculele pentru structura portantă să ia în considerare particularităţile
proiectului. Structura portantă este reprezentată de cadrele de oţel, care la rândul lor se sprijină pe
fundaţii. Cadrele de oţel trebuie protejate împotriva coroziunii.
Plafonul/Acoperişul
Acoperişul se poate executa din panouri sandwich sau plăci de tablă cu izolaţie din vată minerală ori
din fibrociment şi termoizolaţie din vată minerală. (se pot aşeza pe ambele părţi ale termoizolaţiei)
Ferestrele şi uşile
Este necesar ca ferestrele să asigure ventilaţia în caz urgenţă. În special uşile trebuie concepute astfel
încât să vină în sprijinul fluxului tehnologic – de exemplu uşile interioare să aibă deschidere la dreapta
sau dublă-deschidere.
Anexă :

Detaliul 9 – Alee dejecţii
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Exemplul nr. 4
Sistem de adăpost pentru scroafe înţărcate şi gestante (varianta 2)
Adăpostul cuprinde:
• Mărimea efectivului: 126 scroafe. Recomandat pentru un efectiv cuprins în intervalul
60 – 180 scroafe.
• Scroafe înţărcate în boxe individuale
• Scroafe gestante în boxe colective, grupuri de câte 6 capete
• Scroafe înţărcate pe aşternut adânc
• Pardoseală plină betonată în zona de odihnă şi grătare din beton în zona de defecare
pentru scroafele gestante
• Sistemul de furajare diferenţiată
- Furajare uscată manuală a scroafelor înţărcate
- Furajare uscată automatizată pentru scroafele gestante
• Distribuţia manuală a paielor
• Canale de dejecţii pentru scroafele gestante şi aşternut adânc pentru scroafele înţărcate
• Sistemul de ventilaţie mecanică
• Sistemul de adăpare
• Suprafaţa de pardoseală, total: 518 m2
• Suprafaţa de pardoseală per animal: 4,70 m2 pe cap de scroafă, inclusiv vieri, scrofiţe
şi boxe pentru animale rănite/bolnave
Descrierea şi funcţionarea sistemului de adăpost
Sistemul este conceput pentru şase fătări pe săptămână din totalul efectivului. Imediat după înţărcare,
scroafele sunt mutate într-o boxă colectivă prevăzută cu aşternut adânc. La 3-4 zile după formarea
grupului, scroafele înţărcate sunt mutate în boxe individuale. Monta se realizează pe cale naturală sau
prin inseminare artificială. Scrofiţele sunt transferate în sectorul de montă cu patru săptămâni înainte
de data planificată pentru montă.
2

2

Boxa pentru vier are o suprafaţă de 6 m . În timpul montei, pentru a mări suprafaţa la 10 m se pot
scoate compartimentările dintre boxa vierului şi boxa învecinată.
Scroafele gestante sunt cazate în grupuri de câte şase capete. După formarea grupului, nu este
indicat să fie introduse exemplare noi. Scrofiţele sunt întreţinute în boxe separate. Animalele rănite
sau bolnave pot fi cazate în boxe separate cu aşternut adânc.
Panourile de compartimentare tip grilaj dintre boxele din sectorul de montă, precum şi dintre boxele din
sectorul pentru scroafe gestante sunt realizate din ţevă de oţel galvanizat. Pentru construcţia pereţilor
despărţitori dintre boxele scroafelor gestante s-au utilizat blocuri de beton sau panouri prefabricate din
beton armat.
Construcţia pardoselii
În sectorul de împerechere, nivelul pardoselii este coborât cu 20 cm pentru a evita împrăştierea
aşternutului adânc. În zona de odihnă pentru scroafe gestante pardoseala este executată din beton,
cu o pantă de 3%. În zona de defecare există grătare din beton. Lăţimea elementelor de grătar este de
80 mm şi cea a spaţiilor dintre elemente este de 20 mm.
Sistemul de adăpare
Boxele individuale pentru scroafe, vieri, scrofiţe şi animale rănite sunt dotate cu adăpători tip suzetă.
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Figura 4.1

Adăpătoare tip bol

Sistemul de furajare
Scroafele înţărcate, vierii, scrofiţele şi animalele bolnave sau rănite primesc două tainuri de furaje
uscate administrate manual. Scroafele gestante sunt furajate automat, primind un tain pe zi. Viteza de
furajare poate fi reglată în funcţie de tipul de reţetă de furajare şi de viteza de ingerare a scroafelor.
Atunci când scroafele înţărcate primesc al doilea tain, scroafelor gestante li se distribuie paie pentru a
se evita agitaţia.
Managementul dejecţiilor
Dejecţiile din spaţiile de cazare pentru scroafe înţărcate şi animale bolnave sau rănite sunt gestionate
corespunzător sistemului de aşternut adânc. Evacuarea se realizează cu ajutorul unui încărcător.
Dejecţiile provenite de la scroafele gestante sunt manipulate în stare integrală. Din cauza conţinutului
mare de substanţă uscată din dejecţii, în canalele pentru dejecţii aflate sub grătare sunt montate
sisteme racloare mecanice. Dejecţiile sunt curăţate zilnic şi aduse într-un canal aflat în capătul
adăpostului, de unde sunt evacuate într-o fosă colectoare.
Aşternutul
Paiele se distribuie zilnic pentru toate categoriile de suine. Având în vedere că scroafele gestante
consumă cantităţi de paie mari, consumul anual de paie este estimat la 150 kg pe loc de scroafă. În
sectorul pentru scroafe înţărcate consumul anual de paie este de aproximativ 1.000 kg de paie pe an.
Controlul condiţiilor de microclimat
Adăpostul este dotat cu un sistem mecanic de ventilaţie care funcţionează pe principiul presiunii
negative (depresiune). Aspiraţia aerului se face prin deschideri cu clapete de reglaj amplasate în
pereţi, iar evacuarea aerului se realizează cu ajutorul unor ventilatoare instalate la nivelul acoperişului.
Capacitatea sistemului de ventilaţie este de 100 m3 pe oră pe loc de scroafă.
Pentru răcorirea scroafelor pe perioada verii, deasupra zonei de defecare sunt instalate
pulverizatoare. Computerul care controlează parametrii micro-climatici asigură şi controlul automat al
instalaţiei de pulverizare a apei.
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Figura 4.2

Instalaţie de pulverizare a apei

Particularităţi pentru proiectarea şi construcţia adăpostului:
Iluminatul artificial
Pentru iluminatul artificial se utilizează corpuri de iluminat. Sistemul de iluminat poate asigura o
intensitate minimă de 200 de lucşi în sectorul scroafelor înţărcate şi 100 de lucşi în sectorul scroafelor
gestante.
Structura construcţiei
Construcţia este executată pe cadre de oţel. Pereţii se pot realiza din panouri sandwich sau panouri
sandwich de cărămidă. Acoperişul este construit din panouri sandwich sau izolaţie din vată minerală
cu învelitoare din tablă de oţel ori plăci de acoperiş din fibrociment.
Acest tip de construcţie a fost ales deoarece poate avea o deschidere mare şi în special datorită
acestei structuri ”deschise” care permite un control eficient al microclimatului şi ventilaţiei.
Fundaţia
Sub pereţii exteriori există o fundaţie continuă. Cadrele metalice din oţel se sprijină pe fundaţii izolate.
Partea interioară a fundaţiei se îmbină cu partea interioară a peretelui exterior. Pentru a împiedica
infiltrarea apei şi a umezelii din sol şi exfiltrarea apei din adăpost, trebuie să se execute o izolaţie.
Aceasta se poate realiza din carton asfaltat aşezat în două straturi şi fixat cu bitum sau o izolaţie rigidă
din beton clasa minim C20/25. În acelaşi timp, este important ca interiorul adăpostului să fie uşor de
curăţat.
Pardoseala
Toate pardoselile sunt executate din beton armat. Hidroizolaţia este realizată din carton asfaltat aşezat
în două straturi şi fixat cu bitum. Suprafaţa pardoselilor este alcătuită dintr-un strat de beton rezistent la
uzură (turnat în condiţiile codului de practică NE 012-99). Suprafaţa pardoselii trebuie să fie fără
denivelări şi antiderapantă.
Sistemul de drenare
Manipularea dejecţiilor se realizează manual şi cu ajutorul unui sistem raclor. Prin urmare, o parte a
sistemului de scurgere este reprezentată de pardoseală. Aceasta trebuie concepută astfel încât să
permită evacuarea dejecţiilor, dar cu respectarea recomandărilor prezentate mai sus.
Pereţii
Pereţii trebuie să răspundă cerinţelor unei construcţii simple şi uşor de realizat, permiţând totodată
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curăţarea şi drenarea/evacuarea fără dificultăţi a umezelii şi mizeriei. Este necesar ca toate îmbinările
(de exemplu între pereţii laterali şi pardoseală) să faciliteze curăţarea şi scurgerea apei.
Se recomandă construcţia unor pereţi cu suprafaţă netedă, fără aşa numitele „profilaturi” sau alte
elemente similare care favorizează acumularea murdăriei.
Structura portantă
Este necesar ca proiectarea şi calculele pentru structura portantă să ia în considerare particularităţile
proiectului. Structura portantă o reprezintă cadrele de oţel, care la rândul lor se sprijină pe fundaţie.
Cadrele de oţel trebuie protejate împotriva coroziunii.
Tavanul/Acoperişul
Acoperişul se poate executa din panouri sandwich sau plăci de tablă cu izolaţie din vată minerală ori
din fibrociment şi termoizolaţie din vată minerală (se pot aşeza pe ambele părţi ale termoizolaţiei).
Ferestrele şi uşile
Este necesar ca ferestrele să poată fi deschise pentru a asigura ventilaţia necesară în caz de urgenţă.
În special uşile trebuie concepute astfel încât să vină în sprijinul fluxului tehnologic – de exemplu uşile
interioare să aibă deschidere la dreapta sau dublă-deschidere.
Anexe:

Detaliul 5 – Soclu

Detaliul 6 – Suport grătare

Detaliul 10 – Canal dejecţii
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Exemplul nr. 5
Sistem de adăpost pentru scroafe lactante
Adăpostul cuprinde:
• Mărimea efectivului: 260 scroafe. Recomandat pentru efective mai mari de 40 scroafe
• 5 compartimente, sistem de producţie ”totul plin – totul gol”
• Vârsta de înţărcare: 4 săptămâni
• Pardoseală plină betonată şi grătare de fontă în zona de defecare
• Paiele se distribuie manual
• Sistemul de furajare uscată în sistem automat
• Manipularea dejecţiilor în stare integrală şi canale pentru dejecţii
• Sistemul de ventilaţie mecanică (sistem de difuzie a aerului)
• Sistemul de adăpare
• Suprafaţa de pardoseală, total: 331 m2
• Suprafaţa de pardoseală pe loc scroafă: 5,5 m2.
Proiectarea şi funcţionarea sistemului de adăpost
Adăpostul pentru fătare este împărţit în 5 compartimente, fiecare a câte 12 boxe.
Compartimentele funcţionează pe principiul ”totul plin – totul gol”. Vârsta de înţărcare este de patru
săptămâni.
După înţărcare, animalele sunt mutate în sectoarele pentru scroafe înţărcate şi purcei înţărcaţi.
După depopulare, toate sectoarele sunt curăţate cu aparate de mare presiune. Înainte de introducerea
unui lot nou de scroafe gestante, în special în perioada iernii, este necesar ca toate spaţiile de cazare
să fie uscate şi încălzite.
Compartimentările între boxe şi porţile din partea din spate a boxelor sunt realizate din materiale
plastice. În cazul în care scroafa necesită ajutor la fătare, poarta din spatele boxei se poate scoate
pentru a facilita accesul personalului. Cuşca pentru scroafe este fabricată din ţeavă de oţel
galvanizată. Alimentatoarele pentru scroafe sunt din oţel inoxidabil.

Figura 5.1

Cuşcă pentru scroafe
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Construcţia pardoselii
Pardoseala din boxe se compune dintr-o parte acoperită cu grătare (de fontă) pe o lungime de 1,2
metri şi o parte plină betonată pe o lungime de 1,4 metri. La nivelul cuiburilor pentru purcei există
încălzire în pardoseală printr-un sistem de tuburi.
Sistemul de adăpare
Scroafele au la dispoziţie adăpători tip suzetă, iar purceii adăpători tip suzetă acţionate prin
muşcare şi aşezate în partea din spate a boxei.
Sistemul de furajare
Scroafele sunt hrănite cu furaje uscate administrate cu ajutorul unui sistem automat de furajare, cu 2-3
tainuri pe zi. Cantitatea de furaje poate fi controlată pentru fiecare boxă. Furajele pentru purcei se pot
distribui direct pe pardoseală.
Manipularea dejecţiilor
Dejecţiile sunt manipulate în stare integrală. Canalele pentru dejecţii sunt golite după fiecare lot printrun sistem de conducte. Apa provenită de la curăţarea boxelor este colectată în canalele pentru
dejecţii, împiedicând depunerea acestora pe pereţi.
Aşternutul
Aşternutul se utilizează doar la fătare. Înainte de fătare, pentru fiecare scroafă se furnizează
aproximativ 5 kilograme de paie. Consumul anual de paie este estimat la 50 kilograme pe boxă.
Sistemul de conducte pentru evacuarea dejecţiilor nu poate funcţiona atunci când se întrebuinţează
cantităţi mari de paie.
Controlul condiţiilor de microclimat
Ventilarea comportamintelor se realizează cu un sistem mecanic care funcţionează pe principiul
presiunii negative. Admisia aerului se face printr-un sistem de difuzie care constă într-un tavan realizat
3
din plăci din talaş aglomerate cu ciment. Rata de ventilaţie maximă este de 200 m pe oră pe boxă. În
caz de defecţiune tehnică, ventilaţia de urgenţă este asigurată prin intermediul uşilor şi ferestrelor.
În prima săpămână de după naştere, purceii au la dispoziţie lămpi pentru încălzire. De asemenea, sub
cuiburile pentru purcei există încălzire prin pardoseală cu tuburi. Temperatura apei din tuburile pentru
încălzire este reglată de către unitatea de control a sistemului de ventilaţie.

Figura 5.2
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Lămpile pentru încălzire sunt utilizate în prima
săptămână de viaţă a purceilor

Particularităţi pentru proiectarea şi construcţia adăpostului:
Iluminatul artificial
Pentru iluminatul artificial se folosesc corpuri de iluminat. Sistemul de iluminat furnizează o intensitate
de cel puţin 200 lucşi.
Structura construcţiei
Fundaţia
Sub pereţii exteriori, interiori şi despărţitori există fundaţii continue armate. Toate fundaţiile continue
sunt prevăzute cu hidroizolaţie orizontală alcătuită dintr-un strat de carton asfaltat între două straturi
de bitum. Acestea trebuie protejate împotriva infiltrării apei din sol.
Pardoselile
Toate pardoselile sunt executate din beton armat cu armătură din plasă de oţel. Hidroizolaţia este
realizată din carton asfaltat aşezat în două straturi şi lipit cu bitum. Suprafaţa pardoselilor este alcătuită
dintr-un strat de beton rezistent la uzură (turnat în condiţiile codului de practică NE 012-99). Suprafaţa
pardoselii trebuie să fie fără denivelări şi antiderapantă.
Cuiburile pentru purcei sunt prevăzute cu încălzire în pardoseală. Toate elementele pline de
pardoseală sunt izolate faţă de sol. În spaţiul pentru scroafe, tuburile de încălzire sunt izolate întrucât
acestea nu au nevoie de căldură suplimentară.
Canalele de dejecţii/Sistemul de drenare
Canalele pentru dejecţii integrale sunt executate din beton. În canale există un plug raclor. Sub canale,
de-a lungul acestora, există o conductă circulară secundară pentru eliminarea purinului prevăzută cu
sistem de evacuare prin vacuum.
Suprafaţa canalelor pentru dejecţii (atât baza cât şi pereţii laterali) este căptuşită cu un material care
permite o bună alunecare. Prin căptuşirea pereţilor se previne depunerea dejecţiilor pe pereţii
canalelor (zone unde muştele şi alte insecte îşi depun ouăle).
Pereţii
Pereţii exteriori sunt executaţi din panouri tip sandwich din cărămidă cu izolaţie sau un material similar.
Pereţii despărţitori din interior sunt realizaţi din zidărie de cărămidă sau beton. Îmbinările dintre pereţi
şi tavan trebuie să fie etanşe la aer astfel încât să permită funcţionarea sistemului de ventilaţie prin
presiune negativă.
Este necesar ca toate îmbinările/rosturile (de exemplu între pereţii laterali şi pardoseală) să faciliteze
curăţarea şi scurgerea apei.
Se recomandă construcţia unor pereţi cu suprafaţă netedă, fără aşa numitele „profilaturi” sau alte
elemente similare care favorizează acumularea murdăriei.
Structura portantă
Proiectarea şi calculele referitoare la structura portantă trebuie să ţină seama de particularităţile
proiectului. Structura portantă este împărţită în două structuri principale. Prima este structura care
suportă acoperişul. Aceasta este realizată din ferme de lemn (prefabricate sau construite în şantier).
Cealaltă parte este reprezentată de pereţii care susţin acoperişul.
Plafonul
Zona spre adăpost este prevăzută cu un sistem de caroiaj din şipci. Tavanul este realizat din vată
minerală şi plăci din talaş aglomerat cu ciment, care permit admisia difuză, precum şi clapete de plastic
pentru a controla deschiderile de admisie a aerului şi spaţiile protejate, în conformitate cu specificaţiile
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companiei care furnizează sistemul de ventilaţie. În funcţie de tipul de vată minerală, furnizorul
sistemului de ventilaţie stabileşte grosimea stratului. În spaţiul de protecţie grosimea trebuie să
corespundă calculelor termice. Tavanul este executat conform Detaliului anexă 3. Pe lângă
învelitoarea normală pe structură de lemn, grinzi şi coşuri de ventilaţie, este indicat ca toate marginile
plăcilor (din talaş aglomerat cu ciment) să fie prevăzute cu îmbinări de plastic – montate în
conformitate cu instrucţiunile furnizorului sistemului de ventilaţie.
Acoperişul
Acoperişul este realizat dintr-o structură obişnuită de ferme. Pentru acest tip de construcţie este
important să se ia în calcul formarea condensului – a se vedea capitolul al 8-lea din manualul „Sisteme
de adăpost pentru porcine – volumul 1”. Pentru învelitoare se pot utiliza plăci de acoperiş din
fibrociment.
Ferestrele şi uşile
Modelele de uşi şi ferestre trebuie să asigure ventilaţia în caz de urgenţă, atunci când apar defecţiuni
tehnice. Este important ca designul uşilor să vină în sprijinul fluxului de producţie – de exemplu uşi cu
deschidere la dreapta sau în ambele sensuri.
Anexe:

Detaliul 3 – Admisie aer pentru ventilaţie difuză

Detaliul 11 – Conductă evacuare purin
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Exemplul nr. 6
Sisteme de adăpost pentru scroafe lactante (Sistemul – 9 pătrate)
Adăpostul cuprinde:

Mărimea efectivului: 27 scroafe. Recomandat pentru fermele ecologice.

27 boxe în sistemul de producţie totul plin – totul gol.

Purceii sunt înţărcaţi la vârsta de 5 săptămâni

Pardoseală plină din beton (2/3 din boxă) în zona de odihnă şi grilaj metalic (1/3 din boxă)
în zona de defecare şi urinare

Distribuirea paielor se efectuează manual

Sistemul de furajare uscată cu administare manuală a furajelor

Evacuarea dejecţiilor se realizează prin sistemul: canale de evacuare a gunoiului complet

Sistemul de ventilaţie mecanică

Sistemul de adăpare

Suprafaţă totală a adăpostului: 344,38 m2

Suprafaţa totală a pardoselii: 196,83 m2

Suprafaţa pardolelii / scroafă / boxă: 6,48 m2

Suprafaţa pardolelii / cuib: 0,9 m2
Descrierea şi funcţionarea
Adăpostul este structurat pe 27 compartimente separate, denumite boxe. Boxele sunt concepute
pentru sistemul de producţie totul plin – totul gol. În acest sistem purceii sunt înţărcaţi la 5 săptămâni.
După înţărcare toţi porci sunt mutaţi din adăpost. Scroafele vor fi mutate la sectorul scroafelor în
repaus iar purceii la sectorul purceilor înţărcăţi. Cuibul pentru purcei are 3 laturi pline şi o latură
confecţionată dintr-un grilaj. Latura cu grilaj trebuie să aibă orientarea spre alea de inspecţie. Astfel
personalul are acces vizual în cuib.
Pereţii despărţitori ai boxelor sunt confecţionaţi din lemn de esenţă tare (pentru a permite spălarea
acestora cu ajutorul dispozitivelor de spălare cu presiune ridicată). Lemnul oferă mai mult confort
scroafelor şi purceilor. Jgheaburile pentru hrană sunt fabricate din inox. Cuibul purceilor este prevăzut
cu o bară metalică (inox) la nivelul gurii de acces în cuib. Această bară are rolul de a preveni aşezarea
scroafei în dreptul gurii de acces în cuib. De asemenea la jumătatea boxei există un limitator (brâu)
pentru a preveni strivirea purceilor de către scroafă.

Figura 6.1

Boxă individuală pentru scroafă cu purcei (sistemul ”9 pătrate”)
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Construcţia pardoselii
Pardoseala în interiorul boxelor este realizată din grilaj metalic – 0,9 m şi pardoseală plină din beton –
1,8 m.

Limitator pentru prevenirea
strivirii purceilor de către scroafă

Bară de inox la nivelul gurii de
acces în cuib

Figura 6.2

Detaliu cuib purcei

Sistemul de adăpare
Pentru adăparea scroafei şi a purceilor, este montată o adăpătoare prevăzută cu 2 suzete dispuse la
înălţimi diferite faţă de pardoseală. De asemenea între suzete există un anumit unghi, pentru a permite
accesul la apă al scroafei şi al unui purcel simultan. Adăpătoarea este montată în apropierea
jgheaburilor de furajare.

Figura 6.3

Exemplu de adăpătoare
tip suzetă pentru scroafe
şi purcei

Sistemul de furajare
Furajarea se realizează de 2 ori pe zi de către personalul angajat. Purceii pot fi hrăniţi direct pe
pardoseala betonată sau prin introducerea unei tăviţe mici în cuib.
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Figura 6.4

Cuib prevăzut cu tăviţă pentru
hrănirea purceilor şi lampă
pentru încălzire

Managementul dejecţiilor
Dejecţiile sunt eliminate prin sistemul cu canale de evacuare a gunoiului integral. Apa provenită din
spălarea boxelor se deversează în canale. Canalele de dejecţii sunt prevăzute cu pluguri racloare
pentru a prevenii colmatarea acestora (datorită paielor care pot ajunge în canale).
După spălarea adăpostului, este important ca acesta să fie uscat şi încălzit, înainte de introducerea
unei noi serii de scroafe!
După fiecare serie se vor goli şi spăla obligatoriu şi canalele!
Aşternutul
Aşternutul este utilizat în contextul fătării. Fiecare scroafă va avea aproximativ 5 kg de paie înainte de
fătare. Limitatorul pentru prevenirea strivirii purceilor de către scroafă, mai are şi rolul de a opri paiele
să ajungă la nivelul grilajului metalic. Asfel se previne riscul înfundării canalului.
Controlul microclimatului
Ventilaţia adăpostului este mecanică pe principiul presiunii negative. Capacitatea maximă a
3
sistemului este de 200 m /oră / boxă. În cazul apariţiei unei deficienţe a sistemului se intervine prin
deschiderea uşilor şi a ferestrelor.
În prima săptămână după fătare sunt utilizate lămpile de încălzire pentru purcei. Aceste lămpi sunt
poziţionate în interiorul cuibului, având astfel eficienţă maximă.
Particularităţi pentru proiectarea şi construcţia adăpostului:
Fundaţia
Sub pereţii exteriori, interiori şi despărţitori există fundaţii continue armate. Toate fundaţiile continue
sunt prevăzute cu hidroizolaţie orizontală alcătuită dintr-un strat de carton asfaltat între două straturi
de bitum. Acestea trebuie protejate împotriva infiltrării apei din sol.
Pardoselile
Toate pardoselile sunt executate din beton armat cu armătură din plasă de oţel. Hidroizolaţia este
realizată din carton asfaltat aşezat în două straturi şi lipit cu smoală/bitum.
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Suprafaţa pardoselilor este alcătuită dintr-un strat de beton rezistent la uzură (turnat în condiţiile
codului de practică NE 012-99). Suprafaţa pardoselii trebuie să fie fără denivelări şi antiderapantă. În
zona de furajare şi defecare/urinare pardoseala este alcătuită din grătare metalice.
Cuiburile pentru purcei sunt prevăzute cu încălzire (lămpi infraroşu). Toate elementele pline de
pardoseală sunt izolate faţă de sol.
Canalele de dejecţii/Sistemul de drenare
Canalele pentru dejecţii integrale sunt executate din beton. În canale există un plug raclor. Sub canale,
de-a lungul acestora, există o conductă circulară secundară pentru eliminarea purinului prevăzută cu
sistem de evacuare prin vacuum.
Suprafaţa canalelor pentru dejecţii (atât baza cât şi pereţii laterali) este căptuşită cu un material care
permite o bună alunecare. Prin căptuşirea pereţilor se previne depunerea dejecţiilor pe pereţii
canalelor (zone unde muştele şi alte insecte îşi depun ouăle).
Pereţii
Pereţii exteriori sunt executaţi din zidărie de cărămidă şi termoizolaţie din vată minerală. Pereţii
despărţitori din interior sunt realizaţi din zidărie de cărămidă sau beton. Îmbinările dintre pereţi şi tavan
trebuie să fie etanşe la aer astfel încât să permită funcţionarea sistemului de ventilaţie prin presiune
negativă.
Este necesar ca toate îmbinările (de exemplu între pereţii laterali şi pardoseală) să faciliteze curăţarea
şi scurgerea apei.
Pereţii de copartimentare şi separare a boxelor precum şi cei ai cuiburilor sunt alcătuiţi din panouri de
lemn (lemnul este foarte recomandat pentru comfort dar este mai dificil de curăţat).
Se recomandă construcţia unor pereţi cu suprafaţă netedă, fără aşa numitele „profilaturi” sau alte
elemente simialre care favorizează acumularea murdăriei.
Proiectarea şi calculele referitoare la structura portantă trebuie să ţină seama de particularităţile
proiectului. Structura portantă este împărţită în două structuri principale. Prima este structura care
suportă acoperişul. Aceasta este realizată din ferme mixte lemn – metal (confecţionate în atelier sau
pe şantier). Cealaltă parte este reprezentată de pereţii care susţin acoperişul.
Plafonul/Acoperişul
Acoperişul este realizat din ferme mixte lemn-metal. Pentru acest tip de construcţie este important să
se ia în calcul formarea condensului – a se vedea capitolul al 8-lea din manual. Învelitoarea este din
plăci din tablă de oţel cu termoizolaţie din vată minerală şi astereală fixată pe intradosul panelor.
Ferestrele şi uşile
Modelele de uşi şi ferestre trebuie să asigure ventilaţia în caz de urgenţă, atunci când apar defecţiuni
tehnice. Este important ca designul uşilor să vină în sprijinul fluxului de producţie – de exemplu uşi cu
deschidere la dreapta sau în ambele sensuri.
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Exemplul nr. 7
Sistem de adăpost pentru purcei înţărcaţi, 7 – 30 kg
Adăpostul cuprinde:
• Mărimea efectivului: 260 purcei înţărcaţi. Recomandat pentru efective mai mari de
120 purcei înţărcaţi
• Fiecare sector este împărţit în 4 compartimente
• Pardoseala este plină betonată în zona solidă şi tip grătare din beton în zona de odihnă
• Distribuţie manuală a paielor
• Manipularea dejecţiilor în stare integrală / canale pentru dejecţii
• Sistemul de furajare uscată automată
• Sistemul de ventilaţie mecanică, sistem de difuzie a aerului
• Sistemul cu climat dublu (zona de odihnă încălzită iar zonele de joacă,
furajare şi defecare/urinare neîncălzite)
• Sistemul de adăpare
• Suprafaţa de pardoseală, totală: 457 m2
• Suprafaţa de pardoseală per loc de purcel înţărcat: 0,45 m2
Descrierea şi funcţionarea sistemului
Un compartiment este populat timp de două săptămâni, iar apoi este golit complet (purceii sunt mutaţi
în compartimentele următoare). Astfel se asigură o perioadă de creştere de 7 sau 8 săptămâni pentru
fiecare lot de purcei înţărcaţi. După golirea compartimentelor, dejecţiile lichide sunt evacuate şi boxele
sunt curăţate cu un aparat de înaltă presiune.
Înainte de introducerea unui lot nou este necesar ca fiecare compartiment să fie uscat şi încălzit.
Compartimentările dintre boxe, precum şi porţile din partea din spate a boxei sunt fabricate din
materiale plastice. Suporţii pentru compartimentări, bolurile de adăpare şi alimentatoarele sunt
confecţionate din oţel inoxidabil. Pentru sistemul de adăpare şi instalaţia de pulverizare s-au utilizat
ţevi din PVC.
Construcţia pardoselii
Pardoseala din boxe se compune dintr-o parte acoperită cu grătare pe o lungime de 1,6 metri şi o parte
betonată cu o lungime de 3,2 metri. Sub acoperişul termic există tuburi pentru încălzire prin
pardoseală, realizându-se un sistem cu dublu-climat.
Sistemul de adăpare
Pentru fiecare alimentator există câte două adăpători tip suzetă (instalate la capete). Faţă în faţă cu
alimentatoarele sunt montate boluri de adăpare, reprezentând o sursă suplimentară de apă.
Sistemul de furajare
În primele zile după înţărcare, furajele sunt administrate pe pardoseala din zona de odihnă. După ce se
adaptează la hrana uscată, purceii sunt furajaţi la discreţie din alimentatoare automate. Alimentatoare
sunt umplute cu ajutorul unei benzi transportoare (conveier).
Manipularea dejecţiilor
Dejecţiile sunt gestionate în stare integrală. După fiecare lot, canalele pentru dejecţii sunt golite printr-un
sistem de conducte. Apa provenită de la spălarea boxelor este colectată în canalele pentru dejecţii,
împiedicând depunerea acestora pe pereţi.
Aşternutul
Aşternutul este utilizat doar atunci când se introduce un lot nou de purcei înţărcaţi. În zona cu
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acoperiş termic se distribuie manual 5 kg de paie. La nivelul pardoselii se montează un dulap de lemn
astfel încât paiele să nu alunece în canalele pentru dejecţii.
Consumul anual de paie este estimat la 35 de kilograme pe boxă. Dacă se utilizează cantităţi mai mari
de paie, sistemul de conducte pentru evacuarea dejecţiilor se poate bloca.

Figura 7.1

Alimentator care permite accesul liber
la furaje

Controlul condiţiilor de microclimat
Ventilaţia compartimentelor pentru porci se face printr-un sistem mecanic care funcţionează pe
principiul presiunii negative. Pentru admisie se utilizează un sistem de difuzie a aerului printr-un tavan
realizat din vată minerală. Rata de ventilaţie maximă este de 45 m3 pe oră per loc. În cazul unei
defecţiuni tehnice la sistemul de ventilaţie, uşile şi ferestrele asigură ventilaţia în caz de urgenţă.
În primele trei săptămâni este pusă în funcţiune încălzirea prin pardoseală. Temperatura apei din
tuburile de încălzire este reglată de către unitatea de control a sistemului de ventilaţie. Atunci când
porcii nu mai au nevoie de căldură suplimentară, încălzirea prin pardoseală trebuie închisă. În caz
contrar, defecarea se face în zona de odihnă.
Particularităţi pentru proiectarea şi construcţia adăpostului:
Iluminatul artificial
Pentru iluminatul artificial se utilizează corpuri de iluminat. Sistemul de iluminat asigură o intensitate
de cel puţin 50 lucşi.

Figura 7.2
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Acoperiş termic în zona de odihnă
(sistem cu dublu climat)

Fundaţia
Sub pereţii exteriori, interiori şi despărţitori sunt prevăzute fundaţii continue armate. Toate fundaţiile
continue sunt prevăzute cu hidroizolaţie orizontală alcătuită dintr-un strat de carton asfaltat între două
straturi de bitum. Fundaţiile trebuie protejate împortriva infiltrării umezelii din sol.
Pardoselile
Toate pardoselile sunt executate din beton armat cu armătură din plasă de oţel. Hidroizolaţia este
realizată din carton asfaltat aşezat în două straturi şi lipit cu bitum. Suprafaţa pardoselilor este alcătuită
dintr-un strat de beton rezistent la uzură (turnat în condiţiile codului de practică NE 012-99). Suprafaţa
pardoselii trebuie să fie fără denivelări şi antiderapantă. În zonele cu acoperiş termic sunt instalate
tuburi pentru încălzirea prin pardoseală.
Canalele de dejecţii/Sistemul de drenare
Canalele pentru dejecţii integrale sunt executate din beton. În canale există un plug raclor. Sub canal,
de-a lungul acestuia, există o conductă circulară secundară pentru eliminarea purinului prevăzută cu
sistem de evacuare prin vacuum. Suprafaţa canalelor pentru dejecţii (atât baza cât şi pereţii laterali)
este căptuşită cu un material care permite o bună alunecare. Prin căptuşirea pereţilor se previne
depunerea dejecţiilor pe pereţii canalelor (zone unde muştele şi alte insecte îşi depun ouăle).
Pereţii
Pereţii exteriori sunt executaţi din panouri tip sandwich din cărămidă, cu izolaţie sau un material
similar. Pereţii despărţitori din interior sunt realizaţi din zidărie de cărămidă sau beton.
Îmbinările/rosturile dintre pereţi şi tavan trebuie să fie etanşe la aer astfel încât să permită funcţionarea
sistemului de ventilaţie prin presiune negativă. Este necesar ca toate rosturile (de exemplu între pereţii
laterali şi pardoseală) să permită curăţarea şi scurgerea apei. Se recomandă construcţia unor pereţi
cu suprafaţă netedă, fără aşa numitele „profilaturi” sau alte elemente similare care favorizează
acumularea murdăriei.
Plafonul
Zona spre adăpost este prevăzută cu un sistem de caroiaj din şipci. Tavanul este realizat din vată
minerală şi plăci din talaş aglomerat cu ciment, care permit admisia difuză, precum şi clapete de plastic
pentru a controla deschiderile de admisie a aerului şi spaţiile protejate, în conformitate cu specificaţiile
companiei care furnizează sistemul de ventilaţie. În funcţie de tipul de vată minerală, furnizorul
sistemului de ventilaţie stabileşte grosimea stratului. În spaţiul de protecţie grosimea trebuie să
corespundă calculelor termice. Tavanul este executat conform Detaliului anexă 3. Pe lângă
învelitoarea normală pe structură de lemn, grinzi şi coşuri de ventilaţie, este indicat ca toate marginile
plăcilor (din talaş aglomerat cu ciment) să fie prevăzute cu îmbinări de plastic – montate în
conformitate cu instrucţiunile furnizorului sistemului de ventilaţie.
Acoperişul
Acoperişul este realizat dintr-o structură obişnuită de ferme. Pentru acest tip de construcţie este
important să se ia în calcul formarea condensului – a se vedea capitolul al 8-lea din manual. Pentru
învelitoare se pot utiliza plăci de acoperiş din fibrociment.
Ferestrele şi uşile
Modelele de uşi şi ferestre trebuie să asigure ventilaţia în caz de urgenţă, atunci când apar defecţiuni
tehnice. Este important ca designul uşilor să vină în sprijinul fluxului de producţie – de exemplu uşi cu
deschidere la dreapta sau în ambele sensuri.
Anexe:

Detaliul 3 – Admisie aer pentru ventilaţie difuză

Detaliul 11 – Conductă evacuare purin
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Exemplul nr. 8
Sistem de adăpost pentru scroafe înţărcate şi gestante
Adăpostul cuprinde:
• Mărimea efectivului: 336 scroafe. Recomandat pentru efective mai mari de 120 de capete.
• Scroafe înţărcate întreţinute în grupuri, acces în standuri individuale de furajare şi odihnă
• Scroafe gestante împărţite în trei grupuri dinamice a câte 85 – 90 capete
• Scroafe înţărcate pe aşternut adânc
• Pardoseală plină betonată în zona de odihnă şi grătare de beton în zona de defecare
pentru scroafele gestante
• Distribuţie manuală a paielor
• Canale pentru dejecţii integrale pentru sectorul scroafelor gestante, aşternut adânc în
sectorul pentru scroafe înţărcate
• Sistemul de furajare
- Furajare manuală a scroafelor înţărcate.
- Furajare uscată în sistem automat a scroafelor gestante
- Sistem electronic de furajare pentru scroafe (SEFS)
• Sistemul de ventilaţie mecanică
• Sistemul de adăpare
• Suprafaţa de pardoseală, totală: 976 m2
• Suprafaţă de pardoseală per animal: 3,49 m2 pe cap de scroafă, inclusiv vieri, scrofiţe
şi boxele pentru animalele rănite/bolnave.
Descrierea şi funcţionarea sistemului
Sistemul de adăpost este conceput pentru 16 fătări săptămânale din totalul efectivului de scroafe.
Imediat după înţărcare, scroafele sunt introduse într-o boxă comună de mari dimensiuni prevăzută cu
aşternut adânc. Scroafele au acces la standuri de furajare/odihnă cu sistem autoblocant. Monta se
realizează pe cale naturală în boxa vierului sau prin inseminare artificială în standurile cu sistem
autoblocant. Scrofiţele sunt aduse în sectorul de montă cu patru săptămâni înainte de data planificată
pentru montă.
2
Boxa pentru vieri are o suprafaţă de 6 m . În timpul montei, vierul este mutat într-o boxă mai mare
prevăzută cu aşternut adânc, în vederea asigurării unei suprafeţe de boxă de cel puţin
10 m2, conform prevederilor în vigoare.
Efectivul de scroafe gestante este împărţit în trei grupuri dinamice a câte maxim 90 de capete. Un grup
se compune din scroafele de mari dimensiuni şi cele în vârstă şi dominante. Al doilea grup este format
din scroafele mai mici şi mai tinere, iar cel de-al treilea din scrofiţe şi scroafe foarte mici/slabe.
Scroafele sunt introduse în grupul de scroafe gestante imediat după montă. Animalele rănite sau
bolnave pot fi cazate în boxe separate cu aşternut adânc.
Compartimentările cu panouri tip grilaj dintre boxele de împerechere, precum şi cele dintre boxele din
sectorul scroafelor gestante sunt realizate din ţeavă de oţel galvanizat. Pereţii despărţitori dintre
sectorul scroafelor gestante sunt executaţi din zidărie de blocuri de beton/bolţari sau din elemente
prefabricate din beton armat.
Construcţia pardoselii
În sectorul de montă, nivelul pardoselii este coborât cu 40 cm pentru a se evita împrăştierea
aşternutului adânc. În sectorul pentru scroafe gestante, nivelul pardoselii este coborât cu 20 cm pentru
a se evita împrăştierea paielor. Zona de defecare este acoperită cu grătare de beton. Lăţimea
elementelor de grătar este de 80 mm, iar lăţimea deschiderilor este de 20 mm.
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Figura 8.1

Pereţi despărţiitori din zidărie de blocuri din beton/bolţari

Sistemul de adăpare
În boxele individuale pentru scroafe, vieri, scrofiţe şi animale rănite sunt instalate adăpători tip suzetă.
În boxele pentru scroafe gestante sunt instalate opt boluri de adăpare fixate pe panourile de
compartimentare dintre boxe, în dreptul zonei de defecare.

Figura 8.2

Bol de adăpare

Sistemul de furajare
Furajele uscate pentru scroafe înţărcate, vieri, scrofiţe şi animale bolnave sau rănite sunt administrate
manual, în două tainuri pe zi. Scroafele gestante primesc furaje uscate administrate în staţii de furajare
– sistem electronic de furajare pentru scroafe (SEFS).
Pentru a se evita îngrăşarea sau slăbirea în exces a animalelor, fiecare scroafă primeşte o raţie
individuală de furaje. Fiecare scroafă are implantat în ureche un cip pentru a putea fi identificată în
staţia de furajare.
Staţia de furajare poate fi utilizată şi pentru trierea în vederea vaccinării, aplicării unor tratamente sau
transferarea scroafelor în sectorul de fătare.
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Figura 8.3

Scroafele hrănite în staţiile de furajare

Manipularea dejecţiilor
Dejecţiile provenite de la scroafele înţărcate, din boxele pentru animale bolnave sau rănite sunt
gestionate corespunzător cu sistemul de aşternut adânc. Evacuarea se realizează cu ajutorul unui
încărcător. Dejecţiile din sectorul scroafelor gestante sunt manipulate în stare integrală. Ţinând cont
de conţinutul de substanţă uscată mare din dejecţii, în canalele de sub grătare sunt montate sisteme
racloare mecanice. Dejecţiile sunt evacuate zilnic şi aduse într-un canal situat în capătul adăpostului şi
deversate într-o fosă colectoare.
Aşternutul
Paiele se distribuie zilnic pentru toate categoriile de suine. Deoarece scroafele gestante consumă paie
în cantitate mare, consumul de paie anual este estimat la aproximativ 150 kg per loc scroafă. În
sectorul pentru scroafe înţărcate, consumul de paie anual este de aproximativ 1.000 kg per loc
scroafă.
Controlul condiţiilor de microclimat
Adăpostul este dotat cu un sistem mecanic de ventilaţie care funcţionează pe principiul presiunii
negative (depresiune). Aspiraţia aerului se face prin deschideri cu clapete de reglaj amplasate în
pereţi, iar evacuarea aerului se realizează cu ajutorul unor ventilatoare instalate la nivelul acoperişului.
3
Capacitatea sistemului de ventilaţie este de 100 m pe oră per loc scroafă. Pentru răcorirea scroafelor
pe perioada verii deasupra zonei de defecare sunt instalate pulverizatoare. Computerul care
controlează parametrii microclimatici asigură şi controlul automat al instalaţiei de pulverizare a apei.

Figura 8.4

Instalaţie de pulverizare a apei pentru
răcire
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Particularităţi pentru proiectarea şi construcţia adăpostului:
Iluminatul artificial
Pentru iluminatul artificial se utilizează corpuri de iluminat. Sistemul de iluminat asigură o intensitate
minimă de 200 de lucşi în sectorul pentru scroafe înţărcate şi pentru vieri şi de 100 lucşi în sectorul
pentru scroafe gestante.
Structura construcţiei
Construcţia este executată pe cadre de oţel. Pereţii se pot realiza din panouri termoizolante sau
panouri sandwich de cărămidă. Acoperişul se poate executa din panouri sandwich sau plăci de tablă
cu izolaţie din vată minerală ori din fibrociment şi izolaţie din vată minerală.
Acest tip de construcţie a fost ales deoarece poate avea o deschidere mare şi în special datorită
acestei structuri ”deschise” care permite un control eficient al microclimatului şi ventilaţiei.
Fundaţia
Sub pereţii exteriori se execută o fundaţie continuă. Cadrele metalice din oţel se sprijină pe fundaţii
izolate. Partea interioară a fundaţiei se îmbină cu partea interioară a peretelui exterior. Pentru a
împiedica infiltrarea apei şi a umezelii din sol şi exfiltrarea apei din adăpost, trebuie să se execute o
izolaţie. Aceasta se poate realiza din carton asfaltat aşezat în două straturi şi fixat cu bitum sau o
izolaţie rigidă din beton clasa minim C20/25. În acelaşi timp, este important ca interiorul adăpostului să
fie uşor de curăţat.
Pardoselile
Toate pardoselile sunt executate din beton armat. Hidroizolaţia este realizată din carton asfaltat aşezat
în două straturi şi fixat cu bitum. Suprafaţa pardoselilor este alcătuită dintr-un strat de beton rezistent la
uzură (turnat în condiţiile codului de practică NE 012-99). Suprafaţa pardoselii trebuie să fie fără
denivelări şi antiderapantă.
Sistemul de drenare
Manipularea dejecţiilor se realizează manual şi cu ajutorul unui sistem raclor. Prin urmare, o parte a
sistemului de drenare este reprezentată de pardoseală. Aceasta trebuie concepută astfel încât să
faciliteze manipularea dejecţiilor, dar cu respectarea recomandărilor prezentate mai sus.
Pereţii
Pereţii trebuie să răspundă cerinţelor unei construcţii simple şi uşor de realizat, permiţând totodată
curăţarea şi drenarea/evacuarea fără dificultate a umezelii şi mizeriei. Este necesar ca toate
îmbinările (de exemplu între pereţii laterali şi pardoseală) să permită curăţarea şi scurgerea apei.
Se recomandă construcţia unor pereţi cu suprafaţă netedă, fără aşa numitele „profilaturi” sau alte
elemente simialre care favorizează acumularea murdăriei.
Structura portantă
Este necesar ca proiectarea şi calculele pentru structura portantă să ia în considerare particularităţile
proiectului. Structura portantă este reprezentată de cadrele de oţel, care la rândul lor se sprijină pe
fundaţii izolate. Cadrele de oţel trebuie protejate împotriva coroziunii.
Plafonul/Acoperişul
Acoperişul se poate executa din panouri sandwich sau plăci de tablă cu izolaţie din vată minerală ori
din fibrociment şi termoizolaţie din vată minerală (se pot aşeza pe ambele părţi ale termoizolaţiei).
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Ferestrele şi uşile
Este necesar ca ferestrele să asigure ventilaţia în caz urgenţă. În special uşile trebuie concepute astfel
încât să vină în sprijinul fluxului tehnologic – de exemplu uşile interioare să aibă deschidere la dreapta
sau dublă-deschidere.

Anexe:

Detaliul 4 – Soclu

Detaliul 12 – Admisie aer
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Detaliul 1
Detaliu streaşină, acoperiş şi pereţi din panouri
termoizolante
Proiectarea şi utilitatea
Acest detaliu de construcţie este utilizat la îmbinarea dintre acoperiş şi pereţi. Este foarte important să
fie corect realizat şi etanş (impermeabil), astfel încât să nu permită pătrunderea umezelii în interiorul
construcţiei.

Construcţia
1. Panouri temoizolante cu feţe din tablă
şi miez de spumă poliuretanică
2. Pană de streaşină de oţel
3.

Element de închidere din tablă îndoită

4.
5.
6.
7.

Panou sandviş de 80 milimetri cu
miez de spumă poliuretanică
Element de închidere din tablă
îndoită
Bandă elastică de etanşare
Profil al cadrului metalic

Descrierea execuţiei detaliului
Este important ca execuţia să asigure etanşeitatea acestui element, astfel încât să se împiedice
pătrunderea murdăriei şi umezelii în interiorul construcţiei. Pentru realizarea acestui element există
câteva detalii importante. Benzile elastice de etanşare trebuie aşezate între elementele de închidere
din tablă îndoită şi alte elemente de construcţie. De asemenea, este necesar ca îmbinarea dintre pana
de streaşină şi intradosul acoperişului să fie corect realizată şi etanşă. Această parte a detaliului
trebuie proiectată şi construită astfel încât să răspundă cerinţelor menţionate mai sus. Se recomandă
respectarea detaliilor tipizate elaborate de către producătorul panourilor termoizolante
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Detaliul 2
Detaliu coamă, acoperiş din panouri termoizolante
Proiectarea şi utilitatea
Acest detaliu de construcţie este utilizat pentru a închide vârful acoperişului. Este important ca acest
element să fie corect executat şi impermeabil, pentru a împiedica pătrunderea umezelii în interior.

Construcţia
1. Extradosul panoului din tablă de oţel
2. Profil de coamă din tablă îndoită
3. Panou termoizolant pentru acoperiş
cu miez de spumă poliuretanică
4. Izolaţie

5. Profil de etanşare
6. Bandă elastică de etanşare
7. Montură metalică
8. Element din tablă îndoită
9. Pană C

Descrierea execuţiei detaliului
Este important ca execuţia acestui detaliu să asigure o construcţie etanşă, pentru a preveni
pătrunderea murdăriei şi a umezelii în interiorul construcţiei. Benzile elastice de etanşare trebuie
aşezate între elementele de închidere din tablă îndoită şi alte elemente de construcţie, astfel încât să
nu permită pătrunderea prafului. Această parte a detaliului trebuie proiectată şi construită astfel încât
să răspundă cerinţelor menţionate mai sus. Se recomandă respectarea detaliilor specifice elaborate
de către producătorul panourilor termoizolante.
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Detaliul 3
Construcţia acoperişului, admisie de aer pentru
ventilaţie difuză
Proiectarea şi utilitatea
Acest detaliu de construcţie se aplică la îmbinarea dintre acoperiş şi perete pentru adăposturile
prevăzute cu ventilaţie difuză. Acest detaliu prezintă o importanţă aparte, deoarece face parte din
sistemul de ventilaţie.
Este important ca execuţia construcţiei să respecte cerinţele pentru sistemul de ventilaţie.
Construcţia
1. Barieră pentru păsări – din plastic
sau cauciuc celular
2. Pazie
3. Plasă de sârmă galvanizată cu
ochiuri de 12x12 milimetri
4. Apărătoare de vânt
5. Riglă de streaşină
6. Pervaz 22x44 milimetri
7. Bandă de etanşare
8. Cosoroabă 50x100 milimetri

9.
10.
11.
12.
13.

Carton asfaltat
Şipcă cofraj 25x100 milimetri
Placă aglomerată 8 milimetri
Vată minerală minim 50 milimetri
Saltele de vată minerală minim
100 milimetri, care permit admisia
difuză, prevăzute cu ţesătură din fibre
de sticlă la partea inferioară
14. Folie de plastic 0,20 milimetri
15. Plăci din talaş aglomerat cu ciment

Descrierea execuţiei detaliului
Este important ca acest detaliu de construcţie să fie executat cu respectarea recomandărilor din
documentaţia tehnică. Este necesar să se utilizeze vata minerală şi folia de plastic conform detaliului.
În caz contrar, nu se pot menţine condiţiile de microclimat din adăpost. Acest detaliu trebuie proiectat
şi realizat astfel încât să răspundă cerinţelor menţionate mai sus.
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Detaliul 4
Soclu perete exterior din panouri sandviş, boxe
Proiectarea şi utilitatea
Acest detaliu de construcţie este utilizat la îmbinarea dintre fundaţie şi pardoseala boxelor, puternic
afectată de prezenţa apei şi/sau evacuarea dejecţiilor. Este important ca acest detaliu de construcţie
să fie corect realizat şi impermeabil, astfel încât să nu permită infiltrarea şi/sau exfiltrarea umezelii. De
asemenea, acest element trebuie conceput astfel încât să permită curăţarea şi menţinerea igienei.

Construcţia
1. Plintă din beton sau cărămidă cu
mortar de ciment – 100 milimetri
2. Racordare din beton
3. Strat de uzură a pardoselii din beton
compact

4. Strat suport din beton armat
5. Strat de rupere a capilarităţii
6. Nisip
7. Carton asfaltat

Descrierea execuţiei detaliului
Este important ca detaliul să fie executat astfel încât să permită activitatea de curăţare. O atenţie
specială trebuie să se acorde rostului dintre perete şi pardoseală. O parte importantă a detaliului
constă în realizarea corectă a racordării.
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Detaliu 5
Soclu, perete exterior din panouri termoizolante
Proiectarea şi utilitatea
Acest detaliu se utilizează la îmbinarea dintre perete cu pardoseala şi fundaţia. Această zonă este
afectată de prezenţa apei şi/sau evacuarea dejecţiilor. Acest detaliu trebuie să fie etanş (impermeabil),
astfel încât umezeala să nu se infiltreze în construcţie.
Este important ca acesta să fie executat astfel încât să fie uşor de curăţat şi să permită menţinerea
igienei.

Construcţia
1. Panou de perete din tablă de oţel cu
miez de spumă poliuretanică
2. Polistiren extrudat 10 milimetri

11. 1 φ
8 orizontal

12. Bordură de protecţie turnată în cofraj cu pantă de
minim 30% spre adăpost
3. Îmbinare elastică de etanşare
13. Dop de bitum
10
4. Lăcrimar
14. Pardoseală de beton clasa C25/30 - P8 de 10
centimetri grosime
5. Profil U
15. Polistiren extrudat de 3 cm grosime pe o lăţime
de 60 cm
6. Tencuială etanşă 10 milimetri
16. Strat de rupere a capilarităţii
7. Carton asfaltat
17. Armătură verticală minim φ
10/20 cm
8. Asiză de cărămidă din clincher pentru 18. Fundaţie executată din beton armat a cărei talpă
izolarea fundaţiei
se află sub limita de îngheţ
9. Profilul cadrului metalic
19. Patru bare φ
12 cu un strat de acoperire din beton
de 3,5 centimetri
10. Element din tablă îndoită
Descrierea execuţiei detaliului
Este important ca acest detaliu de construcţie să permită curăţarea. La execuţia acestui detaliu există
câteva aspecte importante care trebuie luate în considerare. Pardoseala trebuie să aibă o înclinaţie
de minim 0,3% către centrul adăpostului. Este important ca bordura de protecţie să fie prevăzută cu
îmbinări elastice de etanşare. De asemenea, este necesar ca execuţia să fie realizată astfel încât să
se elimine punţile termice.
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Detaliul 6
Suport pentru pardoseală cu grătare
Proiectarea şi utilitatea
Acest detaliu de construcţie este utilizat la îmbinarea dintre pardoseala cu grătare, canalul de dejecţii
şi pardoseala plină betonată. Detaliul trebuie executat corespunzător, astfel încât pardoseala cu
grătare să se afle la acelaşi nivel cu pardoseala plină betonată. Aceasta trebuie sa fie uşor de curăţat şi
de întreţinut.

Construcţia
1. Pardoseala cu grătare
2. Peretele canalului pentru dejecţii
3. Profil cornier înglobat în preretele canalului
4. Grindă transversală pentru conexiune între
segmentele de pardoseală cu grătare

5.
6.
7.
8.

Finisaj din beton rezistent la uzură
Carton asfaltat
Beton armat
Strat de rupere a capilarităţii

9. Nisip
Descrierea construcţiei detaliului
Detaliul trebuie executat făra denivelări, în special la pozarea profilului metalic pentru suportul
grătarelor, pentru a permite o curăţire uşoară. Pardoseala cu grătare şi profilul suport trebuie să se afle
la acelaşi nivel cu pardoseala plină betonată.
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Detaliul 7
Canal de dejecţii de-a lungul adăpostului
Proiectarea şi utilitatea
Acest detaliu de construcţie este utilizat la îmbinarea dintre fundaţie şi canalul de dejecţii, puternic
afectat de prezenţa apei şi/sau evacuarea dejecţiilor. Pentru a se evita infiltrarea umezelii în
construcţie, este foarte important ca acest detaliu să fie corect executat şi etanş (impermeabil).
De asemenea, este recomandat ca acest detaliu să fie conceput şi realizat astfel încât să permită
curăţarea şi menţinerea igienei.

Construcţia
1. Ţevi de scurgere verticale
2. Ţeavă de scurgere cu diametrul de 110 mm
3. Muchie oblică din beton (racordare)
4. Strat de uzură a pardoselii – compact
5. Carton asfaltat

6.
7.
8.
9.

Beton armat
Strat de rupere a capilarităţii
Nisip
Plintă din beton impermeabil

Descrierea execuţiei detaliului
Acest detaliu trebuie executat astfel încât să faciliteze curăţenia şi să permită drenarea apei şi a
purinului. De aceea, este necesar să se acorde atenţie execuţiei pantei şi modului de dispunere a
ţevilor de scurgere. La fel de importantă este şi realizarea corectă a muchiei oblice din beton. În funcţie
de tipul plugului raclor utilizat, canalul poate avea o lăţime cuprinsă în intervalul 60-90 centimetri.
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Detaliul 8
Drenarea apei din standurile de furajare
Proiectarea şi utilitatea
Acest detaliu este utilizat în spaţiul în care sunt amplasate adăpătorile, pentru drenarea apei risipite
de animale. Detaliul trebuie realizat corect, pentru a se evita pătrunderea umezelii în zona de furajare.

Construcţia
1. Conductă de colectare din PVC – diametrul de 110 mm
2. Receptor de pardoseală cu grătar
3. Ţeavă de scurgere verticală

4. Teu
5. Cot
6. Pat de nisip

Descrierea execuţiei detaliului
Detaliul trebuie executat astfel încât să permită curăţarea şi să ajute la scurgerea apei. Este necesar
să se acorde atenţie pantelor şi amplasării conductelor. Grătarele detaşabile sunt importante
deoarece facilitează curăţarea. Panta trebuie să fie executată pe o rază de 25 centimetri în jurul
receptoarelor.
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Detaliul 9
Canal de dejecţii în adăpost
Proiectarea şi utilitatea
Detaliul de construcţie reprezintă canalul de dejecţii din adăpost. Adăpostul este puternic afectat de
acţiunea apei şi/sau evecuarea dejecţiilor. Este important ca acest detaliu să fie corect realizat şi etanş
(impermeabil), astfel încât să nu permită infiltrarea umezelii în elementele de construcţie.
De asemenea, este recomandat ca acest detaliu să fie conceput şi realizat astfel încât să permită
curăţarea şi menţinerea igienei.

Construcţia
1. Ţevi verticale pentru drenare
2. Ţeavă de scurgere – diametrul 110 mm
3. Muchie oblică din beton (racordare)
4. Strat de uzură a pardoselii – compact

5.
6.
7.
8.

Carton asfaltat
Beton armat
Strat de rupere a capilarităţii
Nisip

Descrierea execuţiei detaliului
Execuţia trebuie să permită curăţarea, drenarea apei şi a purinului. Prin urmare, este important să se
acorde atenţie realizării pantei şi amplasării ţevilor de drenare. La fel de importantă este şi execuţia
muchiei oblice din beton (racordării). În funcţie de tipul de plug raclor utilizat, canalul poate avea o
lăţime cuprinsă în intervalul 60 – 100 centimetri.
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Detaliul 10
Canal de dejecţii sub pardoseala cu grătare
Detaliul de construcţie reprezintă partea inferioară a canalului de dejecţii aflat sub pardoseala (cu
grătare) a adăpostului. Fiind expus la acţiunea apei şi/sau a dejecţiilor lichide este important să fie
corect realizat şi etanş (impermeabil), astfel încât să prevină pătrunderea umezelii în interiorul sau
în exteriorul construcţiei.
Este important ca acest detaliu să fie conceput şi executat astfel încât sistemul de evacuare a
dejecţiilor să poată funcţiona corespunzător.

Construcţia
1. Ţeavă de scurgere – diametrul de 110 mm
2. Strat de uzură
3. Balast
4. Rost de turnare
5. Armătură

6.
7.
8.
9.

Beton armat 12 centimetri
Amorsă de bitum sau un material
similar pentru hidroizolaţie
Perete canal – beton armat 15 cm
Ţeavă verticală pentru drenare

Descrierea execuţiei detaliului
Execuţia acestui detaliu trebuie să permită curăţarea dejecţiilor, drenarea apei şi a purinului. Acest
efect poate fi obţinut prin finisarea suprafeţei betonului sau prin utilizarea unei amorse de bitum sau a
unui material similar, pe suprafaţa interioară a canalului. Execuţia pantei şi modul de dispunere a
ţevilor de drenare se tratează cu deosebită atenţie. Îmbinările trebuie să fie etanşe. Suprafaţa
exterioară a canalului trebuie tratată cu bitum sau alt material similar pentru a preveni pătrunderea
umezelii în ambele sensuri. Lăţimea canalului de dejecţii depinde de tipul de raclor, fiind cuprinsă în
intervalul 60 – 90 centimetri.
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Detaliul 11
Canal pentru drenare sub pardoseală, cu receptor
Proiectarea şi utilitatea
Acest detaliu de construcţie reprezintă receptorul unui canal de dejecţii din interiorul adăpostului.
Canalul este expus la acţiunea apei şi/sau a dejecţiilor. Este foarte important ca acest detaliu să fie
corect executat şi etanş (impermeabil) astfel încât lichidele să nu pătrundă în construcţie sau în sol.
În mijlocul canalului exită un receptor prevăzut cu un dop.
Construcţia
1. Teşitură
2. Beton armat
3. Strat de rupere a capilarităţii
4. Dop spre conducta colectoare – diametrul de 315 milimetri
5. Conductă colectoare
Descrierea execuţiei detaliului
Există câteva elemente specifice acestei construcţii. Pe perimetrul receptorului există o teşitură
realizată în betonul proaspăt turnat. Este indicat ca o altă muchie teşită să fie executată în interiorul
receptorului, între perete şi fund.
Se recomandă instalarea conductei colectoare şi a dopului în conformitate cu indicaţiile tehnice ale
furnizorului.
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Detaliul 12
Admisie pentru aer
Proiectarea şi utilitatea
Acest detaliu este utilizat la îmbinarea dintre pereţii exteriori şi tavan. Pentru a se evita formarea
curenţilor de aer şi a putea controla admisia aerului, este necesar ca acesta să fie corect executat.
Admisia trebuie protejată cu o plasă împotriva insectelor şi a păsărilor.
Construcţia
1. Clapetă mobilă
2. Apărătoare a deschiderii de admisie executată din tablă de oţel galvanizată
3. Sită, plasă: 1x1 cm
4. Canal de admisie – Poliuretan rigid (PUR)
Descrierea execuţiei detaliului
Detaliul a fost conceput astfel încât să permită curăţarea şi întreţinerea, fiind amplasat în apropierea
tavanului. Este important să se acorde atenţie construcţiei şi formei (să fie aerodinamică) apărătorilor
pentru deschiderile de admisie a aerului.
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