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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa z przebudową budynku zlewni mleka wraz z
przebudową części budynku stanowiącego oborę dla krów mlecznych (stanowiących jeden
obiekt) zlokalizowanej na terenie zakładu rolnego w miejscowości Michałów należącego
do Inwestora.
W ramach przedsięwzięcia zostaną dodatkowo wykonane elementy infrastruktury
umożliwiające obsługę obiektu – wewnętrzna linia zasilająca w energię elektryczną,
zbiornik bezodpływowy na ścieki gnojowicowe o pojemności 10m3, remont zbiornika
bezodpływowego na ścieki z mycia urządzeń doju. Dla celów rozbudowy budynku zlewni
w celu stworzenia przestrzeni dla nowej hali udojowej, będzie konieczna rozbiórka
niewielkiej części obory – strefy utrzymywania krów zasuszonych.
Planowane przedsięwzięcie ma na celu:
- usprawnienie procesu doju krów produkcyjnych poprzez „przeniesienie” procesu doju
z hali wewnątrz obory do pomieszczenia zlokalizowanego z boku obory
- montaż urządzenia hali udojowej w nowej technologii – znacznie usprawniającej
proces doju, w tym zmniejszenie jego energochłonności (z zakresie ilości wody oraz
energii elektrycznej i produkcji ścieków). Sam montaż nowego urządzenia udojowego jest
nieodzowny ze względu na stan techniczny („śmierć techniczną”) obecnego urządzenia
doju. Kompleksowa wymiana urządzenia doju jest połączona z wymianą całości instalacji
obsługującej proces chłodzenia mleka, mycia urządzeń doju itd.
- umożliwienie w pełni zmechanizowanej obsługi obory – poprzez likwidację
(wyburzenie) wewnętrznej udojni, stworzenie przestrzeni dla swobodnej pracy sprzętu
zmechanizowanego używanego w procesie ścielenia stanowisk słomą oraz wygarniania
obornika.
Planowane przedsięwzięcie zostanie przeprowadzone w ciągłym ruchu
technologicznym. Część opisowa projektu technicznego w odpowiednim punkcie
dokładnie wskazuje kolejność wykonywania prac, w sposób umożliwiający użytkowanie
obiektu i prawidłowy udój krów hodowanych w oborze.
W ramach inwestycji nie dojdzie do zwiększenia ilości zwierząt utrzymywanych w
obiekcie.

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
Inwestycja zlokalizowana będzie na obszarze istniejącego zakładu rolnego
gospodarstwa rolnego wielkoobszarowego, który jest Inwestorem niniejszego
przedsięwzięcia. Teren działki na której realizowana inwestycja, stanowi własność
Inwestora w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane. Działka jest jedną w wielu
działek, które w całości stanowią spójny teren zakładu o którym mowa wyżej.
Na terenie zakładu prowadzona jest działalność rolnicza skupiająca się na 3 głównych
gałęziach:
- hodowla koni
- obsługa mechaniczna i magazynowa konieczna do realizacji upraw pól
rolniczych, znajdujących się w dyspozycji Inwestora
- hodowla bydła mlecznego – bezpośrednio związana z projektowaną inwestycją.
Dodatkowo na terenie zakładu prowadzone są inne dziedziny działalności, ściśle związane
z prowadzonymi trzema głównymi kierunkami działalności rolniczej (np. sportowa,
turystyczna itd.).
Technologicznie działka na której realizowana będzie inwestycja ma 3 strefy
użytkowania:
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- CZĘŚĆ ZACHODNIA – strefa obiektów użytkowanych dla prowadzonej działalności
hodowlanej (stajnie i obory) i obsługi upraw polowych (budynki gospodarcze i
gospodarczo-magazynowe). Część ta, jest prawie w całości ujęta na mapie do celów
projektowych, będącej podstawą do sporządzenia projektu zagospodarowania terenu
dla planowanej inwestycji
- CZĘŚĆ ŚRODKOWA – łącznik między częścią zachodnią i wschodnią, na którym
zlokalizowany jest częściowo główny budynek biurowo-administracyjny Inwestora, w
dużej części stanowiący teren zielony (biologicznie czynny). Część ta nie jest ujęta w
zakresie mapy do celów projektowych
- CZĘŚĆ WSCHODNIA – strefa obiektów użytkowanych wyłącznie w procesie hodowli
koni oraz pokrewnej działalności sportowo-rekreacyjnej, obejmująca budynki stajni,
obiekty obsługi zwierząt i wiat. Część ta nie jest ujęta w zakresie mapy do celów
projektowych
W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, będącym przedmiotem inwestycji znajdują się:
- stajnie dla hodowli koni (od strony południowej na sąsiedniej działce 1539/4 i 1539/5)
- budynek gospodarczo-magazynowy dla prowadzonej obsługi upraw polowych (od
strony zachodniej, zrealizowany na działce na której realizowana jest inwestycja)
- stajnia dla hodowli konie (od strony północnej, zrealizowany na działce na której
realizowana jest inwestycja)
- kompleks małych obór, w których trzymywane jest bydło „mleczne”, w okresie od
wycielenia do osiągnięcia wieku umożlwiającego do użytkowania jako krowy
produkcyjne. Hodowla ta jest ściśle powiązana z hodowlą prowadzoną w obiekcie
będącym przedmiotem opracowania (oborą produkcyjną). Jałówki utrzymywane w
w/w obiekcie są wprowadzane do obory produkcyjnej (stanowią rotacyjne
uzupełnienie stada), po pierwszym wycieleniu.
Jedynie od strony wschodniej, na niewielkiej jej części, w bliskim sąsiedztwie obiektu,
będącym przedmiotem inwestycji, znajdują się budynki gospodarcze, zlokalizowane na
wydzielonych działkach, które stanowią własność osób trzecich. Od obiektu objętego
opracowaniem, do najbliższych istniejących zabudowań przeznaczonych do wykorzystania
na cele mieszkalne jest ponad 70 metrów (zlokalizowane za kolejnymi działkami
gospodarczymi od strony zachodniej).
Bezpośrednio obiekt, który jest objęty opracowaniem, przylega do:
- dróg i placów umożliwiających jego obsługę – w zasadzie obejmujących całość
otoczenia budynku,
- płyty obornikowej, na którą wygarniany jest obornik (od strony zachodniej)
- utwardzonego wybiegu dla zwierząt – za utwardzoną drogą wewnętrzną od strony
północnej, na które okresowo zwierzęta utrzymywane w obiekcie są przepędzane.
Obiekt poddany rozbudowie i przebudowie składa się z dwóch części:
- obory do utrzymywania krów mlecznych, z udojnią w środku tej części
- części usługowo-magazynowej, zlokalizowanej przy środkowej strefie części
pierwszej, od jej strony północnej
Części te wzajemnie technologicznie się łączą, umożliwiając właściwe prowadzenie
hodowli krów mlecznych. Do obiektu doprowadzone są odpowiednie przyłącza
kanalizacyjne, wodociągowe i elektroenergetyczne umożliwiające prawidłową eksploatację
obiektu. Inwestor posiada właściwe umowy i zgody na realizację zaopatrzenia w media i
odprowadzenia ścieków.
Dojazd do terenu projektowanej inwestycji, z drogi publicznej (droga wojewódzka nr
766) zlokalizowanej na sąsiadującej z terenem zakładu działce nr 461, obecnie
realizowany jest z dwóch stron:
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- zachodniej – dojazd główny – stanowiący główny wjazd na teren zakładu rolnego.
Komunikacja z nim ze strony działki objętej inwestycją, odbywa się poprzez
utwardzoną drogę zakładową (wewnętrzną) zlokalizowaną na działce 1540/4
- północnej – dojazd techniczno-roboczy – stanowiący pomocniczy wjazd teren
zakładu rolnego. Komunikacja z nim ze strony działki objętej inwestycją, odbywa się
poprzez system utwardzeń dróg i placów zakładowych (wewnętrzną)
przebiegających przez działki 1540/4, 1542/111 i 1556
Z działki objętej projektem prowadza bezpośrednie wyjazdy na pola uprawne i łąki
sąsiednie (zlokalizowane od stronnych wschodniej) znajdujące się w dyspozycji Inwestora.
W/w dojazdy są utwardzone w różnych rodzajach nawierzchni (asfalt, kostka betonowa,
kostka brukowa, tłuczeń)

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Inwestycja realizowana będzie w zachodniej części działki 1542/10. W jej ramach
zostaną zrealizowane:
a) rozbudowa z przebudową budynku zlewni mleka – rozbudowa zostanie
przeprowadzona w niewielkim zakresie w kierunku zachodnim od w/w części
obiektu
b) przebudowa części budynku stanowiącego oborę dla krów mlecznych
(obejmująca niewielką częściową rozbiórkę tej części obiektu dla umożliwienia
rozbudowy z punktu a)
c) montaż zbiornika na ścieki gnojowicowe, wraz z wykonaniem niewielkiego
odcinka instalacji kanalizacji zewnętrznej, odprowadzającego ścieki tego typu
generowane w obiekcie
d) remont zbiornika w celu wykorzystania go na gromadzenie ścieków z mycia doju,
wraz z wykonaniem niewielkiego odcinka instalacji kanalizacji zewnętrznej,
odprowadzającego ścieki tego typu generowane w obiekcie
e) wykonanie nowego odcinka wewnętrznej linii zasilającej w energię elektryczną –
w związku ze złym stanem technicznym izolacji i wysokim spadkiem napięcia
obecnej linii kablowej oraz zwiększy możliwość dalszej budowy instalacji oraz
przyłączanie obiektów sąsiednich w razie konieczności.
f) zmniejszenie w niewielkim zakresie, sąsiadującego wybiegu dla zwierząt, dla
wykonania przejazdu technicznego (z wykonaniem nowego utwardzenia o
nawierzchni betonowej)
Nie zmienia się:
a) podejście wewnętrznej linii zasilającej w wodę
b) większość utwardzeń wokół obiektu
c) sposób odprowadzenia wód deszczowych z dachów obiektu rozbudowywanego i
przebudowywanego – będzie ona prowadzony na teren zielony lub utwardzenia
wokół obiektu.
W ramach inwestycji nie dojdzie do zwiększenia zapotrzebowania na dostawy mediów.
Nie dojdzie do produkcji większej ilości ścieków. Inwestycja pozwoli na ich rozdzielenie i
uporządkowanie kierunku odbioru.
W ramach inwestycji nie zmieni się sposób dojazdu z drogi publicznej, realizowany z drogi
wojewódzkiej nr 766 (wg opisu w punkcie 2 niniejszej części opracowania). Dla realizacji
inwestycji nie ma konieczności zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Nie ma także
prowadzenia prac mających na celu niwelację terenu. Wybrane masy gruntu w trakcie
prowadzenia prac fundamentowych lub przy wykonywaniu podłóż pod posadzki i
planowane utwardzenie, stanowią podbudowy pod drogi i zostaną wykorzystane przez
Inwestora do wykonania utwardzeń projektowanych nawierzchni. W przypadku wykopu
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gruntu rodzimego zostanie on wywieziony i rozplantowany na polach uprawnych Inwestora
(do mikroniwelacji polowych).
W ramach inwestycji nie planuje się budowy nowych budynków.
Projektowana inwestycja nie wymaga przeklasyfikowania rodzajów gruntów.
Usytuowanie, technologia wykonania, wielkość i odległości wzajemne obiektów spełniają
założenia przepisów prawnych, a w szczególności:
a) warunków technicznych jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie (Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw nr 75 pozycja 690 z
roku 2002 wraz z późniejszymi zmianami)
b) warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie
(Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października
1997, Dziennik Ustaw nr 132 pozycja 877 z roku 1997 wraz z późniejszymi zmianami)
.Szczegółowe usytuowanie elementów zagospodarowania oraz elementów sieci
wewnętrznych pokazano na rysunku „Projekt zagospodarowania terenu”.
Szczegółowe usytuowanie elementów zagospodarowania oraz elementów sieci
wewnętrznych pokazano na rysunku „Projekt zagospodarowania terenu”.
Inwestycja realizowana będzie jednoetapowo.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Bilans terenu w zakresie elementów objętych projektem
RODZAJ POWIERZCHNI ZABUDOWY
Zabudowa budynkami istniejącymi
Zabudowa budynkiem objetym projektem - po rozbudowie
- w tym powierzchnia rozbudowy
Razem zabudowa budynkami
Powierzchnia wiat
Powierzchnia płyty obornikowej
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych (chodników, dróg i placów) bez zmian
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych (dróg) projektowanych
Razem powierzchnia nawierzchni utwardzonych
Powierzchnia wybiegów dla zwierząt - biologicznie czynnych
Powierzchnia terenów zielonych - biologicznie czynnych
Razem powierzchnia terenów biologicznie czynnych
(1) - Ogółem powierzchnia terenu inwestycji wg DWZ
(2) - Ogółem powierzchnia działki 1542/10 - 4,88ha

Powierzchnia Udział w Udział w
[m2]
(1)
(2)
6894
14,1%
1597,92
33,0%
3,3%
80,35
0,2%
8491,92
17,4%
431,45
85,30

0,9%
0,2%

5984
25,99
6009,99

12,3%
0,1%
12,3%

8724
25057,34
33781,34

17,9%
51,3%
69,2%

4841
48800,0

100,0%
100,0%

5. OPIS ZGODNOŚCI Z DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY
Projekt opracowano w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy nr 52/19 z dnia 5.03.2020
wraz z decyzją zmieniającą powyższą decyzję, z dnia 29.09.2020, wydanymi przez Wójta
Gminy MICHAŁÓW (zwanymi dalej DWZ):
Projekt jest zgodny z zapisami w/w decyzji
a) rodzaj inwestycji zgadza się z zapisem głównym DWZ
b) zrealizowane zostaną niezbędne urządzenia do użytkowania obiektu zgodnie z
przeznaczeniem (zbiornik na gnojowicę, zbiornik na ścieki z mycia urządzeń doju)
c) nie dojdzie do zmiany charakteru użytkowego obiektu (cele związane z prowadzoną
działalnością rolniczą) – hodowla krów mlecznych
d) w zakresie projektowanej rozbudowy – zaprojektowano obiekt jednokondygnacyjny
o wysokości górnej krawędzi kalenicy 3,63m (wg DWZ 3,0 do 6,0m) i okapie 5,60m
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e)
f)

g)
h)

i)

j)
k)

(wg DWZ od 4,5 do 10,0m)
w zakresie projektowanej rozbudowy – nie zmieniono szerokości całkowitej
budynku 64,18m (wg DWZ 65,0m z tolerancją 20%)
w zakresie projektowanej rozbudowy – dach budynku jest jednospadowy o kącie
spadku 10o (wg DWZ od 10o do 40o) z równoległą kalenicą w stosunku do kalenicy
części budynku, która zostaje poddana rozbudowie, z zastosowaniem poszerzonego
okapu
w zakresie projektowanej rozbudowy – nie zastosowano form i detali
dysharmonizujących architekturę
w zakresie projektowanej przebudowy części obory – nie dokonano zmiany
architektonicznej, planowana niewielka częściowa rozbiórka nie wymaga ujęcia w
decyzji o warunkach zabudowy i nie powoduje zmiany architektonicznej budynku
objętego w tej części w/w decyzją
Powierzchnia zabudowanej części nieruchomości w stosunku do obszaru
oznaczonego jako teren realizacji inwestycji (wg załącznika graficznego DWZ)
wynosi 29,0% (jest mniejsza od wskazanego parametru 50%)
udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi 69,6% w całości powierzchni
działki objętej DWZ (nie mniej niż 50% określone w DWZ)
spełnienie pozostałych warunków opisano w kolejnych punktach niniejszego opisu

6. ZAKRES OCHRONY KONSERWATORA ZABYTKÓW
Teren inwestycji i projektowane obiekty nie podlegają obowiązkowi uzyskania uzgodnień
i opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W przypadku odkryć i znalezisk
archeologicznych roboty budowlane należy wstrzymać i powiadomić o nich niezwłocznie
Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Planowana inwestycja zgodnie z przepisami §2 i §3 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.nr 213,poz. 1397 z późn. zm.), nie kwalifikuje
się do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu jest wymagany oraz dla których
obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany.
Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
lokalizacji inwestycji.
Nie określa się w projekcie obszaru ograniczonego użytkowania, gdyż taki nie
występuje. Obiekty nie generują także uciążliwości mogących wpływać na otoczenie w
sposób przekraczający normy.
I . Działania mające na celu zapobieganie szkodliwym oddziaływaniom na środowisko:
Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia została wyznaczona w sposób korzystny
pod względem przyrodniczym, gdyż brak jest jakichkolwiek cennych: siedlisk,
elementów i obiektów przyrody ożywionej, w tym zwłaszcza podlegających ochronie,
zarówno w obrębie jak i w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji. Brak jest
również w rejonie przedsięwzięcia obiektów chronionych na podstawie ustawy o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
II . Działania mające na celu zmniejszenie szkodliwych działań na środowisko:
Na etapie budowlanym minimalizacja niekorzystnego wpływu na powierzchnię ziemi
będzie wiązać się z następującymi czynnikami:
- Podczas realizacji przedsięwzięcia należy ciągle kontrolować oraz natychmiast
usuwać wszelkie usterki sprzętu technicznego powodujące powstawanie

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZLEWNI MLEKA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU
STANOWIĄCEGO OBORĘ DLA KRÓW MLECZNYCH (stanowiących jeden obiekt)
– Michałów, Gmina Michałów, obręb Michałów, działka nr 1542/10

niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych, zapobiegając tym samym
ewentualnemu lokalnemu zanieczyszczeniu terenu.
- Po zakończeniu prac inwestycyjnych należy usunąć wszelkie odpady pobudowlane
i pozostałe materiały, nie należy składować ich na gruntach okolicznych.
- Należy maksymalnie wykorzystać materiał z rozbiórek utwardzenia w celu
zasypywania wykopów podczas końcowego etapu budowlanego.
- W odniesieniu do elementów kulturowych jedynie ewentualne odkrycie przedmiotów
przypuszczalnie zabytkowych w trakcie prowadzenia robót ziemnych wymaga:
wstrzymania robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia, niezwłocznego
powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przed rozpoczęciem
dalszych prac. III .
III .Działania mające na celu kompensację szkodliwych oddziaływań na środowisko:
Zakres przewidywanych oddziaływań wynikających z realizacji i funkcjonowania
planowanego przedsięwzięcia będzie na tyle niewielki, iż nie powoduje konieczności
podejmowania działań kompensacyjnych.
Planowana inwestycja będzie wzniesiona na terenie Nadnidziańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu i jest objęta prawną formą ochrony przyrody (zgodnie z
odpowiednimi przepisami), będącego jednocześnie otuliną Nadnidziańskiego Parku
Krajobrazowego. Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazów i nie stoi w sprzeczności
z regulacjami określonymi dla w/w obszarów i nie wpłynie na środowisko przyrodnicze.
Planowana inwestycja nie będzie realizowana na terenie obszaru NATURA 2000

8. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ
Obiekt objęty projektem nie znajduje się na terenach eksploatacji górniczej.

9. OCHRONA POŻAROWA
W niniejszej części podano warunki ochrony przeciwpożarowej dla planowanego
przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zgodnie z zapisami odpowiedniego rozporządzenia
projekt obiektu inwentarskiego (do jakich zaliczany jest obiekt) nie wymaga
uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
przez rzeczoznawcę
- Obiekt objęty projektem na hodowlę ściółkową bydła zaliczany jest do kategorii IN –
budynek inwentarski
- Lokalizację budynku przedstawiono na planie zagospodarowania terenu –
zlokalizowany jest w terenie zabudowanym obiektami hodowlanymi i gospodarczomagazynowymi (o obciążeniu ogniowym nie większym niż 1000MJ/m2). Lokalizacja
spełnia wymagania „warunków technicznych”- pomiędzy projektowanym obiektem a
innymi budynkami odległości są większe od 8,00m. Budynek zlokalizowano z
zachowaniem odległości od granicy z działkami sąsiednimi.
- W technologii przewiduje się hodowlę ściółkową bydła. W budynku nie występują
materiały będące substancjami niebezpiecznymi pożarowo. Zgodnie z założeniami
technologii w oborze, gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy 200 MJ/m2.
Obiekt zalicza się do kategorii IN o obciążeniu ogniowym do 200 MJ/m2.
- Maksymalna ilość osób mogących jednocześnie przebywać w budynku wyniesie 5
osób.
- W obiekcie nie występują pomieszczenia oraz strefy zagrożenia wybuchem.
- Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku IN przy hodowli ściółkowej
o jednej kondygnacji nadziemnej wynosi 5 000 m2. W budynku zachowana jest
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dopuszczalna wielkość strefy pożarowej.
- Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.
Dla budynku IN o jednej kondygnacji nadziemnej i o gęstości obciążenia ogniowego do
200 MJ/m2 zaprojektowano klasę „E” odporności pożarowej budynku zgodnie z § 212
ust. 4 „warunków technicznych” oraz zastosowano wszystkie elementy budynku co
najmniej słabo rozprzestrzeniające ogień zgodnie z § 216 ust. 2. Elementy budynku,
powinny być nierozprzestrzeniające ognia, przy czym dopuszcza się zastosowanie
słabo rozprzestrzeniających ogień. Wszystkie zaprojektowane elementy budynku
gwarantują zachowanie warunku słabo rozprzestrzeniającego ognia (SRO).
- Obiekty nie wymagają stosowania w/w urządzeń przeciwpożarowych.
- Wymagane jest wyposażenie budynku obór oraz udojni w podręczny sprzęt gaśniczy.
Przewidziano wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnice proszkowe
w ilości wynikającej z założenia, że jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub
3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać, na każde 300 m2 powierzchni
strefy pożarowej w budynku. Oznakowanie na potrzeby informacji o rozmieszczeniu
sprzętu pożarniczego wykonać należy zgodnie z PN-92/N-01256/01.
- Budynki nie wymagają zapewnienia drogi pożarowej spełniającej wymagania
obowiązujących przepisów.

10. OGRODZENIE
Teren zakładu rolnego w Michałowie jest w chwili obecnej odgrodzony. Nie ma
konieczności przebudowy lub uzupełnienia ogrodzenia terenu

11. ZIELEŃ
W granicach terenu inwestycji (opisanych w decyzji o warunkach zabudowy) tereny
zielone występują w niewielkim zakresie. Nie planuje się ich naruszania. Jednocześnie
nie planuje się realizacji nowych nasadzeń drzew lub krzewów.

12. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA
Obszar oddziaływania obejmuje jedynie działkę na której jest realizowana Inwestycja tj.
działkę 1542/10. Przeanalizowano odpowiednie akty prawne i nie stwierdzono
konieczności określenia obszaru oddziaływania poza terenem działki, na której będzie
realizowana Inwestycja.
Ujęte w analizie obszaru oddziaływania akty prawne:
L.p.
Podstawa formalna
Uwagi
1
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
1.1. Wymogi odległości od granic działki Odległości zachowane – od granicy działki
(§12, §13, §60, §271-273)
będącej własnością osoby trzeciej, do
projektowanego obiektu jest 32m
1.2. Wymogi odległości w zakresie Budynki stoją w odległościach od innych
przesłaniania (§13)
obiektów,
zapewniających
nie
występowanie
przesłaniania
światła
umożliwiającego naturalne oświetlenie
pomieszczeń
1.3. Wymogi odległości w zakresie Budynki stoją w odległościach od innych
nasłonecznienia (§60)
obiektów, nie zaburzających minimalny
czas
nasłonecznienia.
Zacienianie
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1.3.

2
2.1.

ogranicza się wyłącznie do obszaru działki
Inwestora.
Wymogi
odległości
między Budynki stoją w odległości większej niż
budynkami (§271-273)
wskazana przepisami odległość 8m
(17,9m)
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budowle rolnicze i ich usytuowanie
Wymogi odległości od zbiorników na Zbiornik na gnojowicę stoi w odległościach
płynne odchody zwierzęce
zapewniających spełnienie wymogów
prawnych, nie wychodząc poza obszar
własnej działki
- odległość najbliższego budynku z
pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi na sąsiedniej działce - 116m
- odległość od magazynu środków
spożywczych – nie występuje w pobliżu.
- odległość od granicy działki – 32,0m
- odległość od budynków magazynowych
pasz i ziarna - na własnej działce 32m, nie
występują obiekty tego typu na działkach
sąsiednich
- odległość od silosów na zboże – nie
występuja w pobliżu
- odległość od silosów na kiszonkę – nie
występują w pobliżu

13. OPIS SPEŁENIENIA WYMAGAŃ ART.5 UST.1 USTAWY Prawo
Budowlane
Obiekt ujęty w niniejszym projekcie zaprojektowano w zgodzie z przepisami art.5 ust.1
ustawy Prawo Budowlane
a) wszelkie elementy konstrukcji zaprojektowano z uwzględnieniem sprawdzenia
nośności i stateczności, żaden z elementów nie został zaprojektowany z
przekroczeniem
maksymalnych
dopuszczalnych
wskaźników
wytrzymałościowych (naprężeń, ugięć, zarysowań itd.)
b) obiekt i wszystkie elementy obiektu zaprojektowano zachowując warunki
bezpieczeństwa pożarowego przy zaakceptowanych przez Inwestora
założeniach technologicznych
c) obiekt i wszystkie elementy obiektu zaprojektowano mając na uwadze przepisy z
zakresu zachowania właściwego poziomu higieny, zdrowia użytkujących go
osób oraz przebywających w nim zwierząt, z uwzględnieniem najnowszych
trendów w technologii hodowli bydła
d) obiekt i wszystkie elementy obiektu zaprojektowano z zapewnieniem właściwego
poziomu bezpieczeństwa użytkowania
e) obiekt i wszystkie elementy obiektu zaprojektowano zapewniając właściwy
dostęp dla użytkowników, z jednoczesnym zabezpieczeniem obiektów i terenu
inwestycji przed dostępem osób postronnych
f) obiekt i wszystkie elementy obiektu zaprojektowano z wykorzystaniem
najnowszych urządzeń, tak dobranych aby w sposób maksymalny
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zminimalizować zużycie energii elektrycznej i paliw gazowych koniecznych
funkcjonowania obiektów
g) nie wystąpiła konieczność wykorzystania zasobów naturalnych
h) obiekt i wszystkie elementy obiektu zaprojektowano zapewniając optymalne i
zgodne z przeznaczeniem warunki użytkowe, wykorzystując między innymi
najnowsze technologie w hodowli bydła w aspekcie hodowlanym jak i udoju
mleka
i) zaprojektowano systemy kanalizacji dla poszczególnych powstałych ścieków
oraz zapewniono wykorzystanie odpadów hodowlanych w postaci obornika i
gnojowicy projektując lub wykorzystując odpowiednie elementy umożliwiające
przetrzymanie ich do okresu nawożenia
j) zaprojektowany obiekt nie stwarza żadnych barier dla utrzymania właściwego
stanu technicznego
k) nie wystąpiła konieczność zabezpieczenia dostępności i obsługi osobom
niepełnosprawnym, nie przewiduje się pracy oraz pobytu tych osób w obszarze
objętym Inwestycją
l) obiekt i teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską, w projekcie
opisano postępowanie w przypadku znalezisk archeologicznych na etapie robót
ziemnych
m) obiekt nie stanowi obiektu ochrony ludności w aspekcie wymagań obrony
cywilnej
n) zaprojektowano właściwe usytuowanie obiektu zapewniając właściwe odległości
i lokalizację wzajemną zgodną z przepisami i wymogami technologicznymi
o) zapewniono właściwy dostęp do drogi publicznej oraz zapewniono
poszanowanie interesów osób trzecich projektując obiekty i dobierając ich
wyposażenie tak aby obszar oddziaływania nie wykraczał poza obszar
Inwestycji.
p) opisany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wskazuje warunki dla osób
pracujących i przebywających w trakcie realizacji budowy na terenie inwestycji
Spełnienie powyższych wymogów zostało dodatkowo potwierdzone uzyskaniem
pozytywnych opinii rzeczoznawców ds.
- bezpieczeństwa i higieny pracy BHP
- sanitronohigienicznych GIS
w zakresie wymaganym przepisami

14. INNE INFORMACJE
Kategoria projektowanych obiektów wg ustawy z dnia 4 lipca 1994 r. – prawo
budowlane:
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1. Cel opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji sanitarnych
zewnętrznych dla zadania p.n. ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU
ZLEWNI MLEKA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEGO
OBORĘ DLA KRÓW MLECZNYCH (stanowiących jeden obiekt) w Michałowie
na dz. nr 1542/10.
2. Opis zastanych rozwiązań technicznych.
2.1 Kanalizacja gnojowicowa.
Ścieki gnojówkowe powstałe w procesie hodowli będą odprowadzane poprzez
instalację
kanalizacji
gnojówkowej
do
żelbetowego
zbiornika
bezodpływowego o poj. 10 m3. Instalacja gnojówkowa wykonana będzie z rur
PCV SDR34 SN8 o rdzeniu litym niespienionym ze spadkiem minimalnym 0,3
%.
Roboty ziemne i montażowe
Na trasie rurażu należy usunąć warstwy humusu. Humus i nadkład czasowo
zdjęte z terenu wykopów i ukopów będą formowane w hałdy i
wykorzystywane przy zasypce, do obsypki przyłącza, gdzie tego wymaga
zagłębienie oraz rekultywacji terenu po zakończeniu robót.
Roboty ziemne związane z budową kanalizacji z rur kanałowych powinny być
prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.
W strefie wysokich wód gruntowych wykopy należy wykonać jako
wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, odeskowane i rozparte.
Ściany wykopów pionowych powinny być zabezpieczone przed usuwaniem się
ziemi, za pomocą szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna składa się z desek
z drewna o grubości 50 mm lub wyprasek stalowych układanych poziomo,
oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór.
Możliwe jest zastosowanie dla zabezpieczenia wykopów obudowy systemowej
typu segmentowego. Zagłębienie obudowy należy realizować poprzez
naprzemienne „wciskanie” ścian obudowy, zsynchronizowane z wybieraniem
gruntu z wykopu. Przy wykonywaniu wykopu należy zapewnić stateczność
ścian wykopu przez odeskowanie oraz zapewnić możliwość wykonania robót
na sucho tzn. w wykopie należycie odwodnionym. Należy liczyć się z
powstaniem w trakcie odwadniania rozluźnienia gruntu rodzimego w dnie
wykopu oraz wymywaniem gruntu spoza ścian wykopu. Należy więc zapewnić
bardzo dobre przyleganie zapuszczanych szalunków do zabezpieczania gruntu
rodzimego oraz bardzo dobre ich rozparcie – zwłaszcza w górnej części
umocnienia. Obudowę wykopu z elementów drewnianych, wyprasek
stalowych lub szalunku typu boks usuwać należy w miarę zasypywania
wykopu. Wyrywanie zabijanych elementów obudowy
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wykopu może spowodować rozluźnienie obsypki i zasypki rurociągu.
Skutkiem takiego rozluźnienia jest obniżenie nośności rury w wyniku
dodatkowych osiadań gruntu osypki i zasypki.
Dla ograniczenia niekorzystnych skutków wyrywania elementów obudowy
wykopu, zwłaszcza dla rurociągów układanych pod ulicami, zaleca się
podwyższenie wymagań w zakresie minimalnego wskaźnika zagęszczenia
podsypki, obsypki i zasypki do 97% SPD. Dodatkowym czynnikiem
ograniczającym niekorzystne zjawiska spowodowane wyrywaniem elementów
obudowy wykopu powinno być stosowanie sprzętu nie powodującego drgań
lub wibromłotów o możliwie małej amplitudzie drgań. Na stabilnym gruncie
należy wykonać podsypkę 10 cm zagęszczoną 90-95%
w skali SPD wykonać z pisaku, żwiru, gliny. Na warstwę podsypki nakłada się
luźną warstwę wyrównującą o grubości 3-5 cm. Podłożem dla układanego
rurociągu może być dowolny (odwodniony na czas budowy) grunt sypki nie
zawierający ziaren większych od 20 mm (w przypadku kruszywa łamanego
nie większych od 16 mm) lub grunt spoisty odpowiadającywymaganiom
określonym dla gruntów o symbolach ms, ss, zs wg PN-74/B-02480. W
przypadku zalegania na dnie wykopu gruntu spoistego przed posadowieniem
rurociągu ułożyć należy warstwę podsypki z gruntu sypkiego o grubości nie
mniejszej od 0.15 m i nie mniejszej od 0.25 średnicy układanej rury.
Podsypkę należy zagęścić do 95% SPD. W strefie bocznej przewodu (zasypka
zasadnicza do wysokości górnej ścianki rury) powinno się zapewnić stopień
zagęszczenia gruntu przynajmniej 95%. Należy zwracać szczególną uwagę na
to by w gruncie zasypki w strefie kanałowej nie było kamieni lub innych
ciężkich przedmiotów, które mogłyby uszkodzić rury.
Obsypkę boczną wykonywać po założeniu geowłókniny zabezpieczającej
przed wyporem (z wywinięciem do min do połowy wysokości rury. Obsypkę
należy wykonywać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości
nie większej niż 0,2 m, zwracając szczególną uwagę na jej staranne
zagęszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zagęszczania obsypki w tej
strefie konieczne jest zachowanie należytej staranności aby nie nastąpiło
podniesienie rury. Do zagęszczenia obsypki w strefie ochronnej zaleca się
stosowanie lekkich wibratorów płaszczyznowych (o masie do 100kg).
Niedopuszczalne jest używanie wibratora nad rurą. Ostatnia warstwa obsypki
powinna kończyć się 30 cm ponad wierzchołkiem rury.
W czasie wykonywania robót ziemnych w okresie niskich temperatur może
nastąpić zamarznięcie gruntu na dnie wykopu. Układanie rurociągu na
warstwie zamarzniętego gruntu jest niedopuszczalne, grunt ten należy
bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu usunąć i zastąpić warstwą
niezmarzniętego, sypkiego gruntu o uziarnieniu do 20 mm (w przypadku
kruszywa łamanego do 16 mm). Warstwę tą należy zagęścić do wskaźnika
zagęszczenia 95% SPD.
Niedopuszczalne
jest
zasypywanie
wykopu
gruntem
zawierającym
zamarznięte bryły.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – INSTALACJE SANITARNE
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZLEWNI MLEKA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU
STANOWIĄCEGO OBORĘ DLA KRÓW MLECZNYCH (stanowiących jeden obiekt)
– Michałów, Gmina Michałów, obręb Michałów, działka nr 1542/10

UWAGA:
Przed zasypaniem przewodu należy oznaczać jego przebieg taśmą
lokalizacyjno-wykrywczą koloru brązowego z zatopioną wkładką metalową.
Montaż zbiornika na gnojowicę
Przed przystąpieniem do posadowienia należy przede wszystkim sprawdzić,
czy zbiornik nie jest uszkodzony (co może wystąpić w trakcie wadliwego
transportu). Jako obsypkę zbiornika można zastosować piasek, żwir lub
pospółkę. Jeżeli istnieje ryzyko wymieszania się obsypki i gruntu rodzimego
gliniastego należy użyć materiału rozdzielającego np. geowłókninę, folię itp.
Zbiornik nie może być bezpośrednio posadowiony na następujących
gruntach: glina, muły organiczne torf itp. Przy posadowieniu zbiorników w
okresie zimowym należy zwrócić uwagę, aby podsypka i obsypka nie
zawierała śniegu, brył lodu itp.
Należy sprawdzić szczelność zbiornika w tym celu zbiornik należy obsypać
jedynie do ½ wysokości i napełnić wodą do poziomu króćca dopływowego i
obserwować poziom wody przez około 24 godziny. Brak obniżenia poziomu
świadczy o szczelności zbiornika. Należy wówczas dokonać zasypki, wodę
odpompować, a zbiornik przeznaczyć do użytkowania.
Warunki montażu:
1)
Głębokość
wykopu
powinna
wynikać
ze
spadku
przewodów
doprowadzających ścieki.
2) Wykop pod zbiornik musi być na tyle większy, żeby umożliwić dostęp do
ścianek dolnej połowy zbiornika podczas jego zakopywania.
3) Wykop pod zbiornik powinien być wolny od kamieni, cegieł, gruzu lub
innych przedmiotów mogących spowodować uszkodzenie mechaniczne
zbiornika.
4) Na dnie wykopu należy wykonać poziomą podsypkę z piasku o grubości od
15 do 25 cm, i dobrze ją ubić.
6) Po umieszczeniu zbiornika w tak przygotowanym wykopie należy ustawić
otwór wlotowy na odpowiednim poziomie co umożliwi właściwe podłączenie.
7) Zbiornik wypoziomować.
8) Zbiornik napełnić wodą do 1/3 wysokości i obsypać piaskiem do poziomu
napełnienia. Zagęścić piasek wypełniający wykop.
9) Napełnić zbiornik do 2/3 wysokości, obsypać i zagęścić* piasek w wykopie.
10) Podłączyć instalację ściekową .
11) Zasypać wykop do poziomu gruntu i wypompować wodę

2.2 Kanalizacja na popłuczyny z mleka.
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Popłuczyny
z
mleka
odprowadzane
do
istniejącego
zbiornika
bezodpływowego. Instalacja wykonana będzie z rur PCV SDR34 SN8 o
rdzeniu litym niespienionym ze spadkiem minimalnym 1,5 %.
Roboty ziemne i montażowe
Na trasie rurażu należy usunąć warstwy humusu. Humus i nadkład czasowo
zdjęte z terenu wykopów i ukopów będą formowane w hałdy i
wykorzystywane przy zasypce, do obsypki przyłącza, gdzie tego wymaga
zagłębienie oraz rekultywacji terenu po zakończeniu robót.
Roboty ziemne związane z budową kanalizacji z rur kanałowych powinny być
prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.
W strefie wysokich wód gruntowych wykopy należy wykonać jako
wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, odeskowane i rozparte.
Ściany wykopów pionowych powinny być zabezpieczone przed usuwaniem się
ziemi, za pomocą szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna składa się z desek
z drewna o grubości 50 mm lub wyprasek stalowych układanych poziomo,
oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór.
Możliwe jest zastosowanie dla zabezpieczenia wykopów obudowy systemowej
typu segmentowego. Zagłębienie obudowy należy realizować poprzez
naprzemienne „wciskanie” ścian obudowy, zsynchronizowane z wybieraniem
gruntu z wykopu. Przy wykonywaniu wykopu należy zapewnić stateczność
ścian wykopu przez odeskowanie oraz zapewnić możliwość wykonania robót
na sucho tzn. w wykopie należycie odwodnionym. Należy liczyć się z
powstaniem w trakcie odwadniania rozluźnienia gruntu rodzimego w dnie
wykopu oraz wymywaniem gruntu spoza ścian wykopu. Należy więc zapewnić
bardzo dobre przyleganie zapuszczanych szalunków do zabezpieczania gruntu
rodzimego oraz bardzo dobre ich rozparcie – zwłaszcza w górnej części
umocnienia. Obudowę wykopu z elementów drewnianych, wyprasek
stalowych lub szalunku typu boks usuwać należy w miarę zasypywania
wykopu. Wyrywanie zabijanych elementów obudowy
wykopu może spowodować rozluźnienie obsypki i zasypki rurociągu.
Skutkiem takiego rozluźnienia jest obniżenie nośności rury w wyniku
dodatkowych osiadań gruntu osypki i zasypki.
Dla ograniczenia niekorzystnych skutków wyrywania elementów obudowy
wykopu, zwłaszcza dla rurociągów układanych pod ulicami, zaleca się
podwyższenie wymagań w zakresie minimalnego wskaźnika zagęszczenia
podsypki, obsypki i zasypki do 97% SPD. Dodatkowym czynnikiem
ograniczającym niekorzystne zjawiska spowodowane wyrywaniem elementów
obudowy wykopu powinno być stosowanie sprzętu nie powodującego drgań
lub wibromłotów o możliwie małej amplitudzie drgań. Na stabilnym gruncie
należy wykonać podsypkę 10 cm zagęszczoną 90-95%
w skali SPD wykonać z pisaku, żwiru, gliny. Na warstwę podsypki nakłada się
luźną warstwę wyrównującą o grubości 3-5 cm. Podłożem dla układanego
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rurociągu może być dowolny (odwodniony na czas budowy) grunt sypki nie
zawierający ziaren większych od 20 mm (w przypadku kruszywa łamanego
nie większych od 16 mm) lub grunt spoisty odpowiadającywymaganiom
określonym dla gruntów o symbolach ms, ss, zs wg PN-74/B-02480. W
przypadku zalegania na dnie wykopu gruntu spoistego przed posadowieniem
rurociągu ułożyć należy warstwę podsypki z gruntu sypkiego o grubości nie
mniejszej od 0.15 m i nie mniejszej od 0.25 średnicy układanej rury.
Podsypkę należy zagęścić do 95% SPD. W strefie bocznej przewodu (zasypka
zasadnicza do wysokości górnej ścianki rury) powinno się zapewnić stopień
zagęszczenia gruntu przynajmniej 95%. Należy zwracać szczególną uwagę na
to by w gruncie zasypki w strefie kanałowej nie było kamieni lub innych
ciężkich przedmiotów, które mogłyby uszkodzić rury.
Obsypkę boczną wykonywać po założeniu geowłókniny zabezpieczającej
przed wyporem (z wywinięciem do min do połowy wysokości rury. Obsypkę
należy wykonywać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości
nie większej niż 0,2 m, zwracając szczególną uwagę na jej staranne
zagęszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zagęszczania obsypki w tej
strefie konieczne jest zachowanie należytej staranności aby nie nastąpiło
podniesienie rury. Do zagęszczenia obsypki w strefie ochronnej zaleca się
stosowanie lekkich wibratorów płaszczyznowych (o masie do 100kg).
Niedopuszczalne jest używanie wibratora nad rurą. Ostatnia warstwa obsypki
powinna kończyć się 30 cm ponad wierzchołkiem rury.
W czasie wykonywania robót ziemnych w okresie niskich temperatur może
nastąpić zamarznięcie gruntu na dnie wykopu. Układanie rurociągu na
warstwie zamarzniętego gruntu jest niedopuszczalne, grunt ten należy
bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu usunąć i zastąpić warstwą
niezmarzniętego, sypkiego gruntu o uziarnieniu do 20 mm (w przypadku
kruszywa łamanego do 16 mm). Warstwę tą należy zagęścić do wskaźnika
zagęszczenia 95% SPD.
Niedopuszczalne
jest
zasypywanie
wykopu
gruntem
zawierającym
zamarznięte bryły.
UWAGA:
Przed zasypaniem przewodu
lokalizacyjno-wykrywczą.

należy

oznaczać

jego

przebieg

taśmą

2.2.1. Wykorzystanie istniejącego zbiornika.
Na działce inwestora w miejscu oznaczonym na Projekcie Zagospodarowania
Terenu zlokalizowany jest zbiornik murowany z bloczków żwirobetonowych. Z
uwagi na długi okres jaki minął od jego budowy, należy założyć, że beton na
skutek pracy mas ziemnych mógł ulec spękaniom, a sam zbiornik
rozszczelnieniu. Obecny stan zbiornika nie pozwala na ocenę sposobu jego
uszczelnienia. Zbiornik należy opróżnić z wody deszczowej, która w nim
zalega, osuszyć i poddać oględzinom.
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Materiały hydroizolacyjne i służące do naprawy murów produkowane są na
bazie różnych materiałów np.: bitumów, żywic, składników mineralnych,
silanów, krzemianów itp. Wszystkie użyte przy pracach materiały muszą mieć
odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczające dany produkt do wbudowania.
Podstawowym kryterium doboru materiałów hydroizolacyjnych jest ich
skuteczność, trwałość i okres karencji.
Projektowana renowacja zbiornika zakłada rozwiązanie systemowe, tzn.
materiały użyte do renowacji muszą być wyprodukowane na takiej samej lub
podobnej bazie i po ich zastosowaniu nie będzie ich wzajemnego,
negatywnego oddziaływania. Kolejnym kryterium doboru materiałów
hydroizolacyjnych jest ich skuteczność, trwałość, gwarancja oraz cena.
Po przeprowadzeniu renowacji zbiornik należy poddać próbie szczelności
2.3 Odwodnienie wykopów.
Obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych w wykopie powinno być
dokonywane we wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa
uniemożliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociągu.
Obniżenie poziomu wód gruntowych powinno być przeprowadzone w taki
sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu
realizowanego rurociągu ani w podłożu sąsiednich budowli. Poziom
zwierciadła wody gruntowej powinien być obniżony o co najmniej 0.5 m
poniżej dna wykopu. Obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej musi
obejmować okresy całodobowe ze względu na szkodliwe działanie wahań
zwierciadła wody gruntowej na strukturę gruntu na dnie wykopu. Wykop
powinien być ponadto zabezpieczony przed dopływem wód deszczowych,
elementy zabezpieczające ściany wykopu muszą wystawać co najmniej
0.15 m ponad szczelnie przylegający teren, a powierzchnia terenu powinna
być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wód poza
wykop. Odwodnienie wykopów przewiduje się za pomocą igłofiltrów
rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0 m ,w odległości
1m od brzegu wykopu przy wydajności jednego igłofiltra ok. 0,2 m3/h.
Poziom wody gruntowej należy utrzymywać na założonym poziomie pod
projektowanym dnem wykopu przez cały okres realizacji posadawiania
rurociągu. Zaprzestanie pompowania może nastąpić dopiero po przykryciu
rurociągu. Dla przyłącza gdzie poziom wód gruntowych jest niższy
odwadnianie wykopów będzie wykonywane lokalnie. W tym wypadku zakłada
się pompowanie wody bezpośrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie
wykonane z kręgów betonowych DN 600 o głębokości 1,5m poniżej dna
wykopu umieszczone w odległości ok. 2.0 m od wykopu lub za pomocą
igłofiltrów. Wykonawca w kalkulacji kosztów odwodnienia musi uwzględnić
możliwość podniesionego poziomu wód gruntowych. Wykonawca w zależności
od rzeczywistych warunków może przyjąć inną technologię odwadniania,
o ile zapewni ona prawidłowe odwodnienie wykopów w całym okresie
trwania robót ziemnych.
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Uwagi końcowe:
- wszelkie roboty wykonać zgodnie z przepisami BHP, za przestrzeganie
przepisów BHP odpowiedzialny jest kierownik budowy,
- przy układaniu, łączeniu rur, montowaniu wszelkich urządzeń zawartych
w projekcie należy
korzystać z instrukcji producentów danych urządzeń,
materiałów, rur,
- prace wykopowe prowadzić tak, by zminimalizować straty, Całość prac
przeprowadzić zgodnie z wytycznymi:
- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów
wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania
- Wymagania
techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt
9.
"Warunki
Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. "Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. z dnia 17 lipca 2015
r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)

Autor opracowania:
mgr. inż. Paweł Sylwestrzak
nr upr. bud. OPL/1277/PBS/16
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I. DANE OGÓLNE
I.1

TEMAT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branży elektrycznej w
zadaniu inwestycyjnym:

II.
Rodzaj inwestycji

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZLEWNI MLEKA
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEGO
OBORĘ DLA KRÓW MLECZNYCH (stanowiących jeden obiekt
Adres budowy
Michałów, Gmina Michałów, obręb Michałów, działka nr 1542/1
II.1
PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawę opracowania stanowią :
 zlecenie inwestora,
 projekt architektoniczny budynku,
 mapa do celów projektowych,
 inwentaryzacja,
 obowiązujące normy i przepisy,
 uzgodnienia międzybranżowe.
II.2

ZAKRES OPRACOWANIA.
W zakres opracowania wchodzą:
 Przebudowa wewnętrznej linii kablowej relacji ZK4-nr 1/1 – ZK1 nr 1/2.
 Przebudowa złączowo-kablowego ZK-1 nr 1/2.
 Uziemienie linii kablowej
III. OPIS TECHNICZNY

III.1 STAN ISTNIEJĄCY.
Gospodarstwo w Michałowie zasilane jest przyłączem nN ze stacji transformatorowej
15/04 kV Michałów V. Obok stacji transformatorowej w odrębnym obiekcie zabudowany
jest generator zasilania rezerwowego. Z rozdzielni nN w budynku generatora
wyprowadzone są linie kablowe zasilające wewnętrzną sieć kablową w całym
gospodarstwie.
Miejscem dostarczenia energii elektrycznej i granicą stron własności między
Zakładem Energetycznym a Odbiorcą są zaciski prądowe odpływowe rozłącznika
w rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej. Instalacje elektryczne za granicą
eksploatacji są własnością właściciela obiektu.
Złącze kablowe ZK-4 nr 1/1 zabudowane na budynku nr 2 zasilane jest z rozdzielnicy
nN generatora kablem YAKY 4x120mm2. Dalej ze złącza ZK-4 nr 1/1 zasilane jest
złącze kablowe ZK1-nr 1/1 zabudowane na budynku nr 4 kablem YAKY 4x35mm2. Ze
złącza kablowe ZK-1 nr 1/1 zasilany jest kablem YAKY 4x35mm2 obiekt poddany
inwestycji.
Zgodnie z umową na dostawę energii elektrycznej moc przyłączeniowa dla całego
gospodarstwa wynosi 100 kW.
III.2

PRZEBUDOWA ZŁĄCZOWO-KABLOWEGO ZK-1 NR 1/2.
Istniejącą szafkę złącza kablowego ZK-1 zabudowaną na obiekcie poddanym
inwestycji należy wymienić na zestaw złączowy ZK3+ZK-1. Zestaw złączowy zabudować

w zewnętrznej ścianie w miejscu przedstawionym na projekcie zagospodarowania
terenu i wyposażyć zgodnie ze schematem rys. nr E2.
Na projektowany zestaw złączowy należy zastosować atestowane złącza izolowane
ZK3 oraz ZK1 do zabudowy wnękowej, odporne na promieniowanie UV, z zamkiem
przystosowanym do wyposażenia we wkładkę patentową.
III.3 PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ LINII KABLOWEJ RELACJI ZK4-NR 1/1 – ZK1 NR 1/2.
Istniejący kabel relacji złącze kablowe ZK-4 nr 1/1 - złącze kablowe ZK1-nr 1/1 i dalej
do złącza ZK1-nr 1/2 należy wypiąć ze złączy i unieczynnić. Od złącza kablowego ZK-4
nr 1/1 do złącza kablowego ZK1-nr 1/2 poprzez złącze kablowe ZK1-nr 1/1 należy ułożyć
nowy kabel YAKXS 4x120mm2.
Trasę linii kablowej wytyczyć zgodnie z trasą przedstawioną na projekcie
zagospodarowania terenu. W wykopie kablowym kabel układać z zapasem 1-3%
długości wykopu na głębokości 0,7m na 10cm warstwie z piasku z przykryciem o tej
samej grubości. Przejście pod drogą wykonać metodą przecisku lub przewiertu, w rurze
ochronnej SRS ɸ 110 niebieskiej na głębokości minimum 0,8m mierząc od górnej
krawędzi rury osłonowej do górnej powierzchni drogi.
Przy wprowadzeniu kabla do złącza zastosować rury ochronne DVR 110. Nad kablem
w odległości 30cm ułożyć folię z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szerokości
40cm. Promień gięcia kabla nie może być mniejszy niż jego 15-krotna zewnętrzna
średnica.
Prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy wykonać ręcznie bez użycia
sprzętu mechanicznego z zachowaniem szczególnej ostrożności.
W złączach kablowych oraz w rowie kablowym co 10m kabel należy zaopatrzyć w
oznaczniki kablowe zawierające:
 znak użytkownika,
 symbol i numer kabla,
 oznaczenie kabla,
 rok ułożenia.
Warunkiem przystąpienia do prac jest wytyczenie trasy kabla, a po jego ułożeniu
przed zasypaniem namiar przez uprawnionego geodetę. Przed przystąpieniem do
wykopów należy powiadomić właścicieli działki. Po ułożeniu kabla teren po trasie
doprowadzić do stanu pierwotnego.
Całość robót kablowych wykonać zgodnie z wymaganiami normy N SEP -E-004.
III.4 UZIEMIENIE LINII KABLOWEJ
Przebudowany zestaw złączowy ZK3+ZK-1 należy uziemić. W rowie kablowym na całej
długości projektowanej linii kablowej na głębokości 0,9m należy ułożyć płaskownik ze stali
ocynkowanej Fe/Zn 30*4mm. Płaskownik przykryć gruntem rodzimym. Uziom wprowadzić
do złączy kablowych i połączyć z szynami PEN.
W ziemi połączenia zabezpieczyć przed korozją przez pokrycie masą asfaltową, a w
części nadziemnej wazeliną bezkwasową. Rezystancja uziemienia wymienionego złącza
ZK3+ZK1 nie powinna przekraczać 5 Ω, natomiast pozostałych złączy 30 Ω.
Jeżeli w wyniku pomiarów sprawdzających rezystancja uziemienia przekracza wartość
wymaganą należy wykonać dodatkowe uziomy pionowe do uzyskania wymaganej rezystancji.
III.5 UWAGI


Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z dołączonymi uzgodnieniami i
ściśle je przestrzegać.



Wykonanie robót ziemnych poprzedzić wytyczeniem tras kablowych przez uprawnioną
jednostkę geodezyjną.



Wszelkie ewentualne odstępstwa od rozwiązań podanych w niniejszym projekcie
należy uzgodnić z inwestorem oraz projektantem.



Do realizacji budowy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Są to wyroby, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub
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deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (Prawo Budowlane
art.10).


Roboty należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych” oraz przepisami BHP i zgodnie z obowiązującymi
przepisami.



Wykopy rowów kablowych w okolicach kolizji oraz zbliżeń z innymi instalacjami należy
wykonać ręcznie.



Przed oddaniem linii do eksploatacji wykonać pomiary :
rezystancji izolacji,
rezystancji uziemienia,
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
Wyniki pomiarów zaprotokółować.





NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE.


Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016 z
późniejszymi zmianami.



Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47
poz. 401),



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym. Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041.



Norma N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”



Norma N SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed
porażeniem elektrycznym”
IV. OBLICZENIA

IV.1

DOBÓR KABLA DLA WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ ZE WZGLĘDU NA
DŁUGOTRWAŁĄ OBCIĄŻALNOŚĆ PRĄDOWĄ:
WLZ ze złącza ZK-4nr 1/1 do złącza ZK-1 nr 1/2
Pz = 80 kW, IB = 125, In = 125A, L= 214m
Dobrano kabel YKXS 4x120mm2
Sposób wykonania instalacji: B.52.5-D1
Obciążalność długotrwała Iz=197x1,18=232,5A
IB = 125= In=125A < Iz=232,5A
I2 = 1.6*In = 200A< 1,45 * Iz=337,12A
Warunek spełniony.

IV.2

SPRAWDZENIE SPADKU NAPIĘCIA NA WLZ.




Do obliczeń przyjęto:
do ZK-4 nr 1/1 kabel YAKY 4x120mm2 o dług. L = 67m
do ZK-1 nr 1/1 kabel YAKXS 4x120mm2 o dług. L = 65m
do ZK-1 nr 1/2 kabel YAKXS 4x120mm2 o dług. L = 84m
Sprawdzenie spadków napięć
ΔU% = 100*100000*67/35*4002 *120 = 1,00%
ΔU% = 100*800000*65/35*4002 *120 = 0,73%
ΔU% = 100*52000*84/35*4002 *120 = 0,65%
Razem ΔU% =1%+0,73%+0,65% = 2,38%
Opracował: inż. Norbert Molęda
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1. UWAGI WSTĘPNE
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje wykonanie niewielkiego pola
utwardzenia drogi przejazdowej w miejscu utwardzonego placu wybiegu na zwierząt. Po
realizacji przebudowywany fragment pasa drogi będzie obniżony w stosunku do placu
wybiegu i ograniczony od jego strony krawężnikiem, w celu dostosowania do poziomu
nawierzchni utwardzenia drogi z trylinki wzdłuż północnej strony obiektu objętego
opracowanie,

2. KATEGORIA RUCHU
Pod katem charakterystyki obciążeń przyjęto następujące kategorie ruchu dla
projektowanych nawierzchni:
- KR2 – ruch średni (L100 =~30)
L100 – liczba osi obliczeniowych 100kN na dobę na pas obliczeniowy

3. WARUNKI GRUNTOWO_WODNE
Warunki gruntowe określono jako dobre, nie stwierdzono występowania swobodnego
zwierciadła wody gruntowej. W otworach, poniżej poziomu posadowienia stwierdzono
występowanie gruntów mocno spoistych. Istniejące grunty można zakwalifikować jako
wysadzinowe. Grupa nośności podłoża G3. Projektowana grubość warstw konstrukcji
0,55hz (hz=1,00 głębokość przemarzania).

4. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
Dla kategorii ruchu KR2 przyjęto następujące warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
 Kostka betonowa gr. 8cm
 PODBUDOWA GÓRNA Z KLIŃCA 0-32mm - 10cm
 PODBUDOWA DOLNA Z TŁUCZNIA 32-63mm - 15cm (można wykorzystać
materiał z podbudowy placu wybiegu dla zwierząt wydobyty w trakcie rozbiórki
fragmentu placu)
 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA - POSPÓŁKA - 15cm (można wykorzystać
materiał z podbudowy placu wybiegu dla zwierząt wydobyty w trakcie rozbiórki
fragmentu placu)
 GEOWŁÓKNINA z polipropylenu gr.2,1mm, np. GeoCetex 400 HTS

5. GEOMETRIA UKŁADU UTWARDZEŃ
5.1. Pochylenie poprzeczne
Nawiązać się do poziomu drogi istniejącej nie przekraczając 5% spadku w najkrótszej linii
przekroju.
5.2. Szerokości projektowanych ciągów komunikacyjnych
- Pas fragmentu drogi o szerokości od 0,00 do 3,30m
5.3. Elementy brzegowe nawierzchni
Wykonać krawężniki betonowe 30x15x100cm, z występem na wysokość 12cm na ławie
betonowej min. 30x15cm
OPRACOWAŁ:
mgr inż. Jerzy SYLWESTRZAK
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1. Określenie kolejności realizacji prac przy realizacji zadania
Ze względu na konieczność ciągłego użytkowania budynku podczas
prowadzenia prac, konieczne jest ich wykonywanie w określonej niżej kolejności.
a)

Zamknięcie strefy umożliwiającej prowadzenie prac rozbiórkowych w
części krów zasuszonych (dobudówki drewnianej) dla dostępu zwierząt –
na odległości jednego przęsła konstrukcyjnego

b)

Wykonanie rozbiórki ściany szczytowej w/w dobudówki oraz ściany
frontowej na pierwszym przęśle oraz koryta paszowego

c)

Realizacja zakresu rozbudowy do stanu gotowości do użytkowania (z
odpowiednim zabezpieczaniem strefy wewnątrz głównego budynku obory,
w trakcie realizacji prac związanych z wykonaniem przejścia z obory do
nowej hali udojowej). W trakcie niniejszej rozbudowy – demontaż słupów i
części pokrycia dachowego rozbieranej części obory na krowy zasuszone
oraz odtworzenie zabudowy frontowej na sąsiadującym odcinku
bezpośrednio przy hali udojowej. Równolegle wykonać wszystkie prace
instalacyjne na zewnątrz wraz z modernizacją zbiornika na ścieki zmycia
urządzeń doju oraz montażem zbiornika na ścieki gnojowicowe.

d)

Realizacja remontu pomieszczeń zlewni mleka (pomieszczenia 2, 4, 12,
13, 14) , z wykonaniem kompleksowych podejść instalacyjnych. Firma
wyposażająca obiekt w urządzenia i technologię doju zapewni
tymczasową prace zlewni i zbiornika mleka w trakcie prowadzenia prac
remontowych)

e)

Realizacja strefy poczekalni i powrotu krów z hali udojowej w części obory
głównej (usunięcie legowisk, wykonanie podejść instalacyjnych, realizacja
nowych posadzek z podłożami, realizacja miejsca pojenia krów po prawej
stronie obory)

f)

Oddanie zrealizowanej części obiektu do użytkowania przed
zakończeniem wszystkich robót. Rozpoczęcie udoju produkcyjnego w
zaprojektowanej hali udojowej

g)

Demontaż instalacji technologicznych tymczasowych

h)

Wykonanie konstrukcji wzmacniających wiązary stalowe dachu głównej
części obory na długości rozbieranego stropu

i)

Rozbiórka stropu i hali w części środkowej obory produkcyjnej

j)

Realizacja legowisk, wykonanie podejść instalacyjnych, realizacja nowych
posadzek z podłożami, realizacja miejsca pojenia krów po lewej stronie
obory

k)

Zakończenie budowy

Na czas prowadzenia prac wewnątrz obiektu obory konieczne będzie stosowanie
wygrodzeń tymczasowych zabezpieczających przed przechodzeniem zwierząt
do stref prowadzenia prac. Poprzez wygrodzenia tymczasowe nie należy
rozumieć ogrodzeń lekkich. Wygrodzenia muszą być wykonywane z rur o
średnicy dostosowanej do dużych obciążeń poziomych, które generują zwierzęta
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w trakcie przebywania w oborze, które należy łączyć z elementami wygrodzeń
lub legowisk obory. Dopuszcza się kotwienie w/w rur w tymczasowych gniazdach
wykutych w ścianach na potrzeby ich montażu.
Inwestor zapewnia w trakcie realizacji inwestycji czasowe przepędzanie zwierząt
na pobliskie wybiegi.
W trakcie realizacji prac rozbiórkowych stropu i podciągów konieczne będzie
czasowe podpieranie konstrukcji rozbieranych (demontowanych):
- płyt stropowych kanałowych
- podciągów stalowych
- wypełnień stropu WPS
Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, iż w każdym dniu prowadzenia prac
budowlanych (z szczególnym uwzględnieniem prac rozbiórkowych) wewnątrz
strefy przebywania zwierząt:
I.

Należy dostosować czas prowadzenia prac w oborze do czasu wolnego w
którym nie odbywa się udój zwierząt, wygarnianie obornika i ścielenie
stanowisk. Czas tej jest ograniczony do cykli maksymalnie 4 godzinnych.

II.

Konieczne jest
kompletnego:

na

zakończenie

każdego

w/w

cyklu,

wykonanie

a) sprzątania gruzu, resztek materiałów budowalnych, opakowań
b) demontaż wszelkich rusztowań pomocniczych, stemplowań itd. które
będą w kolizji z prowadzeniem czynności hodowlanych opisanych w
punkcie I.
c) demontaż wygrodzeń tymczasowych zabezpieczających prowadzenie
prac przed dostępem zwierząt, które będą w kolizji z prowadzeniem
czynności hodowlanych opisanych w punkcie I.
III.

Zakres prowadzonych prac należy każdorazowo uzgodnić z wytypowanym
przez Inwestora przedstawicielem, celem minimalnie kolizyjnego
użytkowania obory

2. Zakres robót budowlanych dla projektowanej inwestycji
















Roboty ziemne
Roboty fundamentowe
Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych
Montaż konstrukcji stalowych gotowych
Roboty zbrojarskie
Roboty betoniarskie
Roboty murarskie
Montaż nadproży
Roboty spawalnicze
Roboty ślusarskie
Roboty ciesielskie
Roboty pokrywcze
Roboty hydroizolacyjne
Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
Budowa przewodów wentylacyjnych

3

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZLEWNI MLEKA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU
STANOWIĄCEGO OBORĘ DLA KRÓW MLECZNYCH (stanowiących jeden obiekt)
– Michałów, Gmina Michałów, obręb Michałów, działka nr 1542/10



Budowa instalacji elektrycznych, odgromowych, wodnych, kanalizacyjnych i
technologicznych
Roboty wykończeniowe ( tynki, malowanie, obłożenie ścian, wykonanie
posadzek wraz z podłożami)

3. Wykaz projektowanych obiektów budowlanych;
-

Połączony obiekt obory, zlewni mleka z halą udojową

-

Zbiornik na gnojowicę

-

Remont zbiornika na ścieki z mycia urządzeń doju

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;











Miejsce składowania materiałów (w trakcie mechanicznego rozładunku
materiałów)
Miejsce dźwigu do transportu pionowego
Strefy niebezpieczne przy prowadzeniu robót montażowych, spawalniczych,
ciesielskich i pokrywczych związanych z montażem konstrukcji stalowych,
elementów drewnianych i nadproży
Strefy niebezpieczne przy rusztowaniach w trakcie realizacji prac
wykończeniowych na elewacjach
Strefy niebezpieczne przy realizacji wykopów (głębokich przy realizacji
zbiorników podziemnych i płytkich przy realizacji fundamentów i sieci
zewnętrznych
Strefy niebezpieczne przy wznoszeniu ścian murowanych
Strefy niebezpieczne przy prowadzeniu robót rozbiórkowych stropu oraz
belek stropowych stalowych wewnątrz obiektu
Strefy niebezpieczne przy prowadzeniu robót rozbiórkowych ścian hali
udojowej wewnątrz obiektu

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i
czas ich wystąpienia;










Zagrożenie upadkiem z wysokości (dla robót budowlanych prowadzonych na
wysokości powyżej poziomu – 3,00 m powyżej terenu), występujące w
trakcie prac montażowych, murarskich, tynkarskich, ciesielskich i
pokrywczych.
Wykopy w trakcie prowadzenia robót koniecznych do wykonania zbiorników
podziemnych, fundamentów i instalacji zewnętrznych (zagrożenie wpadnięcia
do wykopu)
Prace betonowe fundamentów (zagrożenie przebywania w zasięgu pracy
pompy)
Zagrożenie związane z przebywaniem w strefie pracy sprzętu (betoniarka,
sprzęt transportu kołowego) w czasie pracy sprzętu na budowie.
Zagrożenie uderzeniem przy prowadzeniu prac prowadzonych przy montażu
nadproży, elementów stalowych, drewnianych
Zagrożenie uderzeniem przy prowadzeniu prac rozbiórkowych
Zagrożenie zawaleniem elementów rozbieranych
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Pracownicy zatrudnieni na budowie winni być przeszkoleni przez
instruktora BHP przed przystąpieniem do prac oraz każdorazowo powinni
przechodzić szkolenie stanowiskowe przy zmianie charakteru wykonywanej
pracy
7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

















Prace na wysokościach – stosowanie atestowanych rusztowań,
zabezpieczeń ochrony osobistych (kaski, szelki bezpieczeństwa) stosowanie
barier ochronnych, wydzielenie stref ochronnych.
Wykopy – zastosować oznakowanie wykopu i bariery zabezpieczające,
pomosty tymczasowe w przypadku realizacji wykopów dla elementów
sieciowych
Ustalenie stref niebezpiecznych przy prowadzeniu robót rozbiórkowych
Wykonanie podpór tymczasowych stropów, podciągów na czas rozbiórek
(demontażu) elementów stropowych
Wykonanie rusztowań tymczasowych na czas wzmacniania konstrukcji
stalowej wiązara dachowego
Prace z użyciem sprzętu ciężkiego – przestrzeganie ustalonej strefy pracy
sprzętu ciężkiego. Stosowanie sprawnego sprzętu ciężkiego.
Montaż wygrodzeń tymczasowych zabezpieczających przed wchodzeniem
zwierząt w trakcie prowadzenia prac
Zastosowanie podręcznego sprzętu gaśniczego w czasie wykonywania prac
spawalniczych.
Ustalenie drogi ewakuacyjnej w czasie pożaru i nie zastawianie jej
materiałami, sprzętem do montażu
Zakaz wykonywania prac budowlanych na zewnątrz budynku w złych
warunkach atmosferycznych
Zakaz wykonywania prac budowlanych przez osoby nietrzeźwe.
Obowiązek zorganizowania i oznakowania punktu udzielenia pierwszej
pomocy.
Wydzielenie stref komunikacji kołowej, miejsc składowania materiałów
budowlanych na terenie budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy od osób trzecich w trakcie i po godzinach
pracy
OPRACOWAŁ:
mgr inż. arch. Witold STANDERA
mgr inż. Witold ISALSKI
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ARCHITEKTURA, TECHNOLOGIA
1. Przeznaczenie
Projektem objęto istniejący obiekt hodowlany składający się z dwóch części:
- części obory (przebywania zwierząt), która zawiera także halę udojową
- części zlewni mleka (zawierającej dodatkowo pomieszczenia socjalne pracowników)
W ramach zamierzenia inwestycyjnego dla obiektu planuje się:
a)
rozbudowa z przebudową budynku zlewni mleka – rozbudowa zostanie
przeprowadzona w niewielkim zakresie w kierunku zachodnim od w/w części obiektu,
dla wybudowania pomieszczenia na halę udojową
b)
przebudowa części budynku stanowiącego oborę dla krów mlecznych (obejmująca
niewielką częściową rozbiórkę tej części obiektu dla umożliwienia rozbudowy z
punktu a)
Planowane przedsięwzięcie ma na celu:
- usprawnienie procesu doju krów produkcyjnych poprzez „przeniesienie” procesu doju z
hali wewnątrz obory do pomieszczenia zlokalizowanego z boku obory
- montaż urządzenia hali udojowej w nowej technologii – znacznie usprawniającej proces
doju, w tym zmniejszenie jego energochłonności (z zakresie ilości wody oraz energii
elektrycznej i produkcji ścieków). Sam montaż nowego urządzenia udojowego jest
nieodzowny ze względu na stan techniczny („śmierć techniczną”) obecnego urządzenia
doju. Kompleksowa wymiana urządzenia doju jest połączona z wymianą całości instalacji
obsługującej proces chłodzenia mleka, mycia urządzeń doju itd.
- umożliwienie w pełni zmechanizowanej obsługi obory – poprzez likwidację (wyburzenie)
wewnętrznej udojni, stworzenie przestrzeni dla swobodnej pracy sprzętu
zmechanizowanego używanego w procesie ścielenia stanowisk słomą oraz wygarniania
obornika.
Planowane przedsięwzięcie zostanie przeprowadzone w ciągłym ruchu technologicznym.
Niniejszy opis wskazuje kolejność wykonywania prac, w sposób umożliwiający użytkowanie
obiektu i prawidłowy udój krów hodowanych w oborze.
W ramach inwestycji nie dojdzie do zwiększenia ilości zwierząt utrzymywanych w obiekcie.
Podstawowe parametry budynku:
powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie – 1.597,92 m2
kubatura budynku po rozbudowie – 9.368,25 m3
wysokość obiektu w zakresie istniejącym – 9,21 m(obory), 7,98 (zlewnia), budynek niski (N)
wysokość obiektu w zakresie rozbudowy (hala udojowa) – 5,60 m, budynek niski (N)
ilość kondygnacji 1 (użytkowa) + nieużytkowy strych + piwnica na niewielkiej części obiektu
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2. Zestawienie powierzchni (budynek w zakresie użytkowania)
Powierzchnie

Nr
Pom.

Nazwa pomieszczenia

2

Hala udojowa

1
3
4
10
11
12
13
14
15

Obora
Magazyn mleka
Pom. gospodarcze
Korytarz
Zadaszona wiata paszowa
Pom. techniczne nr 1
Pom. techniczne nr 2
Pom. techniczne nr 3
Część obory na krowy
zasuszone

użytkowa
podstawowa pomocnicza
Zakres rozbudowy
72,04
Zakres przebudowy
669,15
5,70
9,81

usługowa

ruchu

24,39
469,46
29,04
2,08
2,36
143,62
Kondygnacja piwniczna

1
5
6
7
8
9

Pom. techniczne
20,47
Pomieszczenia istniejące pozostające bez zmian
Pom.socjalne
6,56
Łazienka
2,25
WC
1,69
Rozdzielnia elektryczna
2,33
Magazyn podręczny
1,69
1359,97 m2

22,00 m2

56,28 m2

24,39 m2

razem powierzchnia netto: 1.462,68m2

3. Forma architektoniczna
Nie zmienia się formy i bryły kompleksu w zakresie przebudowy. Rozbudowa będzie tworzyć
bryłę prostą na planie prostokąta. Obiekt w zakresie rozbudowy przykryty będzie dachem
płaskim, jednospadowym o kącie spadku 10 stopni. Część rozbudowywana będzie
jednokondygnacyjna bez podpiwniczenia i bez poddasza. W połaci dachu, zaprojektowano dwa
doświetlenia w postaci świetlików kopułkowych umożliwiających przewietrzanie. Nad częścią
główną obory (nad pasmem rozebranego stropu) zaprojektowano świetlik wraz z podłużnymi
szczelinami wentylacyjnymi. Rozbudowa zostanie wykonana w technologii tradycyjnej
częściowo z elementami konstrukcji żelbetowej i stalowej. Zaś przestrzeń między konstrukcją
stalową zostanie wypełniona zabudową tradycyjną (murowaną). Rozbudowa formą i
kolorystyką nawiązuje do obiektu, którego stanowi część i obiektów sąsiednich.
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4. Kolejność prowadzenia prac
Ze względu na konieczność ciągłego użytkowania budynku podczas prowadzenia prac,
konieczne jest ich wykonywanie w określonej niżej kolejności. Analogiczną kolejność (wraz z
doprecyzowaniem zasad bezpieczeństwa w trakcie prowadzenia prac zawarto w informacji o
bezpieczeństwie i ochronie zdrowia)
1. Zamknięcie strefy umożliwiającej prowadzenie prac rozbiórkowych w części krów
zasuszonych (dobudówki drewnianej) dla dostępu zwierząt – na odległości jednego przęsła
konstrukcyjnego
2. Wykonanie rozbiórki ściany szczytowej w/w dobudówki oraz ściany frontowej na
pierwszym przęśle oraz koryta paszowego
3. Realizacja zakresu rozbudowy do stanu gotowości do użytkowania (z odpowiednim
zabezpieczaniem strefy wewnątrz głównego budynku obory, w trakcie realizacji prac
związanych z wykonaniem przejścia z obory do nowej hali udojowej). W trakcie niniejszej
rozbudowy – demontaż słupów i części pokrycia dachowego rozbieranej części obory na
krowy zasuszone oraz odtworzenie zabudowy frontowej na sąsiadującym odcinku
bezpośrednio przy hali udojowej. Równolegle wykonać wszystkie prace instalacyjne na
zewnątrz wraz z modernizacją zbiornika na ścieki zmycia urządzeń doju oraz montażem
zbiornika na ścieki gnojowicowe.
4. Realizacja remontu pomieszczeń zlewni mleka (pomieszczenia 2, 4, 12, 13, 14) , z
wykonaniem kompleksowych podejść instalacyjnych. Firma wyposażająca obiekt w
urządzenia i technologię doju zapewni tymczasową prace zlewni i zbiornika mleka w
trakcie prowadzenia prac remontowych)
5. Realizacja strefy poczekalni i powrotu krów z hali udojowej w części obory głównej
(usunięcie legowisk, wykonanie podejść instalacyjnych, realizacja nowych posadzek z
podłożami, realizacja miejsca pojenia krów po prawej stronie obory)
6. Oddanie zrealizowanej części obiektu do użytkowania przed zakończeniem wszystkich
robót. Rozpoczęcie udoju produkcyjnego w zaprojektowanej hali udojowej
7. Demontaż instalacji technologicznych tymczasowych
8. Wykonanie konstrukcji wzmacniających wiązary stalowe dachu głównej części obory na
długości rozbieranego stropu
9. Rozbiórka stropu i hali w części środkowej obory produkcyjnej
10. Realizacja legowisk, wykonanie podejść instalacyjnych, realizacja nowych posadzek z
podłożami, realizacja miejsca pojenia krów po lewej stronie obory
11. Zakończenie budowy
Na czas prowadzenia prac wewnątrz obiektu obory konieczne będzie stosowanie wygrodzeń
tymczasowych zabezpieczających przed przechodzeniem zwierząt do stref prowadzenia prac.
Inwestor zapewnia w trakcie realizacji inwestycji czasowe przepędzanie zwierząt na pobliskie
wybiegi.
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5. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe
5.1. Rozbiórki:
W pierwszym etapie prac wykonać rozbiórkę ściany szczytowej dobudówki w części krów
zasuszonych (dobudówki drewnianej) oraz ściany frontowej na pierwszym przęśle oraz koryta
paszowego na tej samej długości. Po zrealizowaniu części prac budowalnych rozbudowy dokonać
rozbiórki pokrycia dachu i konstrukcji w zakresie kolidującym z rozbudową (element płatwi
„skracanej” dobudówki należy wesprzeć na ścianie szczytowej rozbudowy)
5.2. Roboty ziemne:
W zakresie rozbudowy – powstanie ona w miejscu nieużytkowanego okólnika. Dokonać należy
rozbiórki nawierzchni z trylinki oraz posadzki betonowej. Wykopy pod fundamenty realizować
do gruntu pierwotnego. Zaleca się wykop na całości rozbudowy dla ułatwienia prowadzenia prac
budowlanych
5.3. Fundamenty:
Zgodnie z opisem części konstrukcyjnej.
5.4. Konstrukcje stalowe:
Zgodnie z opisem części konstrukcyjnej
5.5. Konstrukcje drewniane:
Zgodnie z opisem części konstrukcyjnej
5.6. Świetlik dachowy:
W kalenicy obory zaprojektowano świetlik dachowy o szerokości 3m, dla celów doświetlenia i
usprawnienia wentylacji grawitacyjnej. Konstrukcja nośna świetlika o szer. 3m jest wykonana
ze stalowych profilów ocynkowanych. Pokrycie łuków jest wykonane z łukowych płyt
wykonanych z szkłolaminatu przeźroczystego.
Nad halą udojową zaprojektowano dwa świetliki kopułkowe uchylne, otwierane elektrycznie.
Konstrukcję nośną tych świetlików stanowi dostarczana przez producenta podstawa. Pokrycie
kopułkowe jest wykonane z płyt wykonanych z poliwęglanu przeźroczystego
5.7. Ściany :
Ściany rozbudowy, zaprojektowano jako warstwowe, część nośną stanowią ściany silikatowe.
Izolacje zaś styropian klejony do ścian w technologii ETICS grubości 20cm. Ściany od wewnątrz
wykończyć gładzią tynkarską oraz masą żywiczną zmywalną, dopuszczoną do stosowania w
pomieszczeniach produkcji żywności (dopuszcza się wyklejenie ścian płytkami gresowymi).
Ściany wewnętrzne wykonać także z bloczków silikatowych. Ściany fundamentowe do
wykonania jako żelbetowe zgodnie z projektem konstrukcji, ocieplonych od zewnątrz styrodurem
gr.10cm. Wszelkie przemurowania w zakresie przebudowy zlewni i obory wykonać z bloczków
silikatowych na zaprawie klejowej. Dopuszcza się wymurowanie ścian z cegły POROTHERM
powyżej wysokości 40cm od posadzki
5.8. Wykończenie powierzchni podłóg :
W zakresie rozbudowy zaprojektowano posadzki żelbetowe i betonowe z odpowiednimi
podbudowami, wskazanymi na odpowiednich rysunkach przekrojów.
W części obory poddanej przebudowie, należy wykonać nowe posadzki – po skuciu istniejących
warstw posadzkowych wraz z podbudowami. Wszystkie posadzki wykonać z betonu C30/37 W8.
Pod posadzkami wykonać podbudowę z pospółki zagęszczonej do stopnia Id=0,85 oraz betonu
C16/20, układając na niej odpowiednie warstwy hydroizolacyjne. W posadzkach betonowych
przy poidłach wykonać rowki 10/10mm w odległościach 70mm.
W części przebudowanej zlewni mleka posadzki wykonać jako żywiczne (pomieszczenia 3, 12 i
13) oraz z płytek gres (pomieszczenia 4, 10 i 14) z odpowiednimi podbudowami, wskazanymi na
odpowiednich rysunkach przekrojów.
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W zakresie rozbudowy posadzkę udojni stanowi płyta żelbetowa (konstrukcja), na której należy
ułożyć maty gumowe dla krów firmy KREIBURG
5.9. Izolacje:
Pod ciągami projektowanych posadzek wykonać hydroizolacje w celu zabezpieczenia
przeciwwilgociowego oraz zabezpieczenia przed przesiąkaniem ewentualnych wycieków lub
gnojowicy do podłoża: – alternatywnie z dwóch warstw folii gr. 0,5mm, lub z papy
termozgrzewalnej. W przebudowywanych pomieszczeniach zlewni mleka wykonać dodatkową
izolację cieplną podposadzkową ze styropianu podposadzkowego wskazanymi na odpowiednich
rysunkach przekrojów.
5.10. Pokrycie dachowe:
Pokrycie dachowe w zakresie rozbudowy - wykonać z płyt warstwowych z rdzeniem z
poliuretanu gr. 60mm powlekanych w kolorze brązowym dopasowanym do koloru istniejącego
pokrycia budynku zlewni i obory, Od spodu konstrukcji zamontować płyty warstwowe stalowe
powlekanych z rdzeniem poliuretanowym, gr. 10cm. Elementy pokryć dylatacji, wiatrownic,
obróbek okapów, szczytów, świetlików - wykonać w systemie producenta systemu płyt
warstwowych.
5.11. Orynnowanie :
Rynny i rury deszczowe są zaprojektowano do wykonania z blachy tytan cynk gr. 0,7mm.
Elementy wykonać w miejscach oznaczonych na odpowiednim rysunku.
5.12. Wypełnienia otworów
Bramę z hali udojowej zaprojektowano jako podnoszoną, segmentową ze ręcznym podnoszeniem
z izolacją (gr. rdzenia poliuretanowego 40mm) z pasmem doświetlenia na jednym segmencie. W
części zlewni zaprojektowano okno z szybą termoizolacyjną w ramach PCV w kierunku hali
udojowej. Wrota otwierane do magazynu mleka należy wykonać jako metalowe pełne ocieplane
rdzeniem poliuretanowym. Analogicznie wykonać wrota z udojni do obory.
Drzwi z części technicznej udojni (pom. nr 12) wykonać jako stalowe malowane proszkowo, w
systemowej ościeżnicy
Drzwi do pomieszczeń nr 4 i 14 wykonać jako pełne drewniane na ościeżnicy stalowej,
malowane fabrycznie
W dachu przy trzonach wentylacyjnych osadzić wyłazy dachowe dla czyszczenia przewodów.
5.13. Nadproża
Projektowane w zakresie przebudowy nowe nadproża wykonać zgodnie z projektem konstrukcji.
5.14. Wykończenia wewnętrzne ścian
Ściany w zakresie przebudowy – skuć oblicowania i tynki, wykonać nowe tynki. Nowe
oblicowania z płytek wykonać w pomieszczeniach 3, 12,13 14 do wysokości 200cm, powyżej
malowanie farbą emulsyjną. Farbą emulsyjną pomalować ściany pomieszczenia nr 4.
Ściany hali udojowej zaleca się do wyłożenia żywicą chemoodporną zmywalną, dopuszczoną do
stosowania w pomieszczeniach produkcji żywności (dopuszcza się wyklejenie ścian płytkami
gresowymi). Konieczne będzie wyrównanie podłoży (obecnej elewacji) zaprawą klejową na
siatce, zaleca się takie samo przygotowanie powierzchni betonów i ścian silikatowych przed
nałożeniem żywicy.
5.15. Kanał dojarza
W hali udojowej zaprojektowano kanał dla osób dojących zwierzęta. Konstrukcję kanału
wykonać jako żelbetową monolityczną. Wykonać zgodnie z odpowiednim rysunkiem
konstrukcyjnym. Wykończenie winna stanowić żywica chemoodporna opisana wyżej
5.16. Balustrada na strychu
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Na strychu wykonać balustradę zabezpieczająca przed wypadnięciem do otworu po rozbieranym
stropie. Balustradę wykonać jako murowaną z bloczków gazobetonowych z trzpieniami i
wieńcem opisanym na branży konstrukcyjnej.
5.17. Modernizacja zbiornika na popłuczyny z mleka
W celu gromadzenia w/w ścieków, wykorzystać należy zbiornik murowany z bloczków
żwirobetonowych. Wypompować wode nagromadzoną w zbiorniku, zdemontować rurociąg.
Otwory po zdemontowaniu rurociągu zabetonować. Kolejno należy dokładnie wyczyścić ściany i
podłoże uzupełniając ewentualne ubytki zaprawy między bloczkami. Po tym można przystąpić do
zabezpieczenia ścian i dna zbiornika, jako grunt stosować preparat BOTAMENT BE 901 Plus,
zaś jako wierzchnią warstwę dwukrotne lakierowanie lakierem BOTAMENT B 95 L. Pracownika
realizującego prace należy wyposażyć w odpowiedni sprzęt ochronny oraz aparat tlenowy do
oddychania w trakcie prowadzenia prac.
5.18. Wentylacja części przebudowywanej zlewni
Wykonać przewody w rur Spiro śr.160mm ocieplanych wełną mineralną gr.5cm w płaszczu
aluminiowym. Rury wprowadzić do trzonów kominowych wykonanych w postaci przestrzennych
ram z kątowników 60x60x6 z przewiązkami z blachy gr.6mm. Trzon w górnej części obłożyć
płytą OSB gr.19mm i blachą tytan cynk. Analogicznie wykonać nakrywę komina (OSB+blahca).

6. Program użytkowy i dane technologiczne
W obiekcie prowadzi się hodowlę krów rasy Jersey. Są to mniejsze zwierzęta od typowych
krów mlecznych rasy HF lub biało czarnej hodowanej w Polsce. Z tego powodu zwierzęta dają
mniej mleka rocznie, ale jest ono lepsze wartościowe pod względem składu. W oborze
prowadzić się będzie hodowlę 114 krów produkcyjnych i ok. 25 krów zasuszonych, co w
całości daje 139 szt. zwierząt (w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe 139 DJP)
Projektowana przebudowa z rozbudową nie zmienia nic w układzie wielkości stada
hodowanego w obiekcie. Zamierzenie ma na celu poprawę warunków i jakości doju krów. Nie
zwiększy się obsada osób koniecznych do obsługi zwierząt.
Do obsługi obory przewiduje się wykorzystanie pracowników, którzy obecnie obsługują obiekt.
Ilość
osób
1

1

2

1

Wykonywane prace

Uwagi

Dozowanie paszy za pomocą sprzętu
mechanicznego (ciągnik rolniczy z wozem
paszowym)
Wypychanie obornika, ścielenie (ciągnik
rolniczy z odpowiednim oprzyrządowaniem)

Pracownik obsługuje w trakcie zmiany także
inne obory na terenie fermy – przewidywany
czas pracy – maksymalnie 2 godziny
Pracownik obsługuje w trakcie zmiany także
inne obory na terenie fermy – przewidywany
czas pracy – maksymalnie 1 godzina
Udój krów przewidzianych do udoju
Pracownicy tylko pracujący w tym zakresie –
przewidywany czas pracy na zmianie –
maksymalnie 2 godziny
Kontrola funkcjonowania, przegląd zwierząt, Pracownik tylko pracujący w tym zakresie –
przeganianie zwierząt
przewidywany czas pracy – maksymalnie 1
godzina

Pracownicy posiadają zaplecze socjalne w tym samym kompleksie, zabezpieczające konieczne
elementy. Należy zaznaczyć, że obecnie oraz po rozbudowie nie zmieni się charakter pracy
osób obsługujących halę udojową. Pracownicy przychodzą do pracy 2 razy na dobę pracując
maksymalnie w wymiarze czasowym około 2 godzin za jednym przyjściem.
W udojni, praca jednego pracownika polegać będzie na przepędzaniu odpowiednich partii
bydła z obory do poczekalni hali udojowej. Stamtąd bydło cyklicznie będzie doprowadzane do
indywidualnych urządzeń udoju. Dwóch pracowników z jednej zmiany będzie obsługiwało
urządzenia udoju wykonując doraźnie także czynności higieniczne u krów. Po automatycznym
zakończeniu udoju krowy będą przepędzane z powrotem do obory.
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Czynności udoju zostaną zautomatyzowane. Przewiduje się bowiem zastosowanie urządzenia
dojarskiego w układzie ustawiania krów „rybia ość”. Stanowiska udoju zostaną wyposażone
także w system identyfikacji elektronicznej zwierząt. Pracownik po założeniu ssawek na
wymiona krów dokona zaprogramowania i załączenia urządzenia dojarskiego. W chwili gdy
zostanie pobrana cała ilość mleka od jednego zwierzęcia, urządzenie zostanie automatycznie
wyłączone, a ssawki samoczynnie odłączą się od wymion, a następnie system „Air wasch”
dokona ich umycia i dezynfekcji. Mleko uzyskiwane w efekcie udoju będzie transportowane
rurociągami technologicznymi do zbiornika chłodzącego. Zbiornik znajduje się w odpowiednio
przygotowanym pomieszczeniu. Mleko udojone będzie cyklicznie wybierane przez
przygotowane do tego celu specjalistyczne pojazdy i przewożone do zakładu mleczarskiego z
którym Inwestor ma podpisaną umowę o sprzedaż mleka. Urządzenia udoju, transportu i
magazynowania mleka będą po każdym doju myte z wykorzystaniem automatycznych myjek
ciśnieniowych. Urządzenia te znajdować się będą w pomieszczeniach technicznych. W
odpowiednich pomieszczeniach znajdują się zbiorniki do podgrzewania wody technologicznej i
sanitarnej oraz pompy próżniowe do udoju.
Zabiegi na zwierzętach oraz badania okresowe, przeprowadzane będą w części obory
produkcyjnej, w strefie wydzielanej czasowo na korytarzu gnojowym w okresie realizacji
danych czynności. Krowy chore będą izolowane w razie potrzeby w części dla krów
zasuszonych.
Karminie krów nie zmieni się – prowadzone będzie z korytarza paszowego w zadaszonej
wiacie stalowej. Obornik będzie wybierany specjalnym pojazdem. Bezpieczne poruszanie się
bydła w obiekcie umożliwi zastosowanie stalowych wygrodzeń z systemem furt i zapór
kierujących bydło w odpowiednią stronę.

7. Wpływ obiektów na środowisko
Inwestycja będzie wpływać na środowisko w następującym zakresie:
 Nie dojdzie do wzrostu natężenia hałasu w związku z pracą urządzeń na terenie inwestycji.
Urządzenia starszego typu (głośniejsze) zostaną zastąpione przez urządzenia nowsze
 Nie zmieni się ilość wytwarzanych odpadów w postaci odchodów zwierzęcych czasowo
przechowywanych na terenie gospodarstwa, a następnie wykorzystywanych jako nawóz
naturalny,
 nie dojdzie do zwiększenia emisji odorów do powietrza związanych z prowadzeniem chowu
oraz powstaniem obornika i odchodów płynnych,
Rozwiązaniami technicznymi pozwalającymi na ograniczenie negatywnego wpływu
eksploatacji projektowanej inwestycji na środowisko jest:
 odprowadzenie powstających odchodów płynnych do projektowanego zbiornika
bezodpływowego, szczelnego,
 magazynowanie obornika na istniejącej płycie obornikowej
 rolnicze wykorzystanie odchodów zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu.

8. Warunki ochrony przeciwpożarowej
Warunki ochrony przeciwpożarowej dla opisano w załączniku do opisu projektu
zagospodarowania terenu.

9. Charakterystyka energetyczna
A. Bilans zapotrzebowania energetycznego na energię elektryczną potrzebną do
funkcjonowania obiektu – 57,5kW, w tym dla celów oświetlenia 6kW (dla całości obiektu)
B. Właściwości cieplne przegród budowlanych (dla zakresu rozbudowy):
- brama segmentowa ocieplana – U=0,60 W/(m2K)
- pokrycie dachu – U=0,19 W/(m2K) < Umax = 0,30 W/m2K
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- ściany zewnętrzne pełne U = 0,35 W/m2K < Umax = 0,45 W/m2K
C. Budynek w części socjalnej, technicznej i udojowej posiada i projektuje się instalację
grzewczą w oparciu o nagrzewnice elektryczne i grzejniki konwektorowe zasilane
elektrycznie. Na instalacje elektryczne służące celom grzewczym, przewiduje się zużycie
12,6kW energii elektrycznej
D. Budynek jest wyposażony w odpowiednie sterowanie ogrzewania poideł w oborach
czujnikiem temperatury zapewniającym zatrzymanie podgrzewania w przypadku gdy
temperatura wzrośnie powyżej 0oC, został wyposażony w oświetlenie nocne, które nie
wymaga dla obsługi fermy włączania całości oświetlenia dla celów kontroli budynku. Dla
celów grzewczych zaprojektowano ogrzewanie elektryczne jako optymalne, dla
pomieszczeń produkcyjnych w których czas pracy pracowników, nie przekracza 2 godzin
na zmianę (przy dwóch zmianach na dobę). W pozostałej porze dnia i nocy konieczne jest
utrzymanie temperatury zabezpieczającej elementy instalacji technologicznej i użytkowej
przed przemarzaniem (powyżej 5oC) Zaprojektowane rozwiązania pozwolą na racjonalne
wykorzystywanie energii elektrycznej w budynku.

OPRACOWAŁ:
mgr inż. arch. Witold STANDERA
mgr inż. Witold ISALSKI
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KONSTRUKCJA
1. ZAKRES OPRACOWANIA:
Niniejsza część opracowania jest opisem technicznym do projektu
przebudowy i rozbudowy w branży konstrukcyjnej budynku stanowiącego oborę dla
krów mlecznych.

2. OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU:
Obiekt wielokrotnie poddawany był przebudowom i rozbudowom. Obiekt
w większości dwukondygnacyjny (parter i poddasze). Pod niewielką częścią obiektu
wykonano piwnicę. Rzut głównej bryły budynku ma formę wydłużonego prostokąta.
Około połowy długości znajduje się dobudówka o rzucie, w przybliżeniu,
kwadratowym. W.w. części przekryto niezależnymi dwuspadowymi, symetrycznymi
dachami o równoległych kalenicach i podobnych wysokościach. Posadzki w obu
częściach budynku znajdują się na różnych poziomach. Stropy w różnych
częściach obiektów powstawały w różnych okresach i znajdują się na różnych
poziomach nie stanowiąc odrębnych kondygnacji.
Elementy konstrukcyjne obiektu:
1. Fundamenty bezpośrednie, niejednorodne, wykonane z betonu, cegieł
ceramicznych i kamieni. Kamienie stanowią fragmenty skał miękkich (łatwo
rysujących się pod paznokciem i łatwo rozwarstwiających się) osadowych
o pochodzeniu morskim, cechach anizotropowych, budowie warstwowej – wapieni,
dolomitów lub margli.
2. Ściany murowane z elementów drobnowymiarowych, ceramicznych
i silikatowych, pełnych i drążonych. Ściany nie wykazują widocznych spękań ani
deformacji.
3. Stropy nad parterem. Pod względem konstrukcji stropów obiekt można
podzielić na pięć części
3.1. Część 1 – najstarsza – prawdopodobnie przedwojenna. Fundamenty
bezpośrednie, ściany murowane z elementów drobnowymiarowych, stalowoceramiczne stropy Kleina oparte na podciągach złożonych z par dwuteowników
stalowych. Podciągi pierwotnie, prawdopodobnie opierały się na słupach dzielących
parter obiektu na trzy części – korytarz wewnętrzny i dwa ciągi „boxów” dla
zwierząt. Obecnie podciągi opierają się na ścianach poprzecznych (jednej
szczytowej i jednej wewnętrznej) oraz na kolejnych podciągach stalowych
przebiegających poprzecznie do podłużnej osi budynku, równolegle do belek stropu
Kleina. Drugorzędowe podciągi składają się z par dwuteowników stalowych
łączonych przewiązakmi. Belki oparto na ścianach podłużnych.
3.2. Część 2 – prawdopodobnie pochodząca z lat 70-tych XX wieku.
Wzniesiona jako przedłużenie pierwotnego obiektu. Ściany murowane. Strop
wykonany jako płyty kanałowe oparte na żelbetowych dwuteownikach
strunobetonowych opartych na ścianach poprzecznych obiektu. Z powodu różnicy
w wysokości konstrukcji posadzka poddasza w tej części znajduje się na innym
poziomie niż w części 1.
3.3. Część 3 – łącząca dwie wyżej wymienione. Konstrukcja mieszana,
posiadające elementy obu w.w. W tej części występują ściany wewnętrzne
wydzielające udojnię od obory.
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3.4. Część 4 – stanowi dobudówkę do głównej bryły budynku. Przylega do
części 3. Strop Kleina, belki równoległe do belek stropu Kleina części 1, wierzch
stropu na tym samym poziomie.
3.5. Część 5 – przedłużenie części 4 – strop wykonany z pustaków
ceramicznych opartych na ścianach i podciągach stalowych. Podciągi pełnią
również funkcję podpór dla konstrukcji więźby dachowej. Strop znajduje się wyżej
od stropu części 4.
4. Strop nad piwnicą. Wykonano jako strop odcinkowy – łuki ceglane na belkach
stalowych.
5. Dach. Obiekt przekryto dwoma konstrukcjami dachowymi.
5.1. Części 1,2,3 przekryto wspólnym dachem. Dach wykonano jako
konstrukcję stalową opartą na ściankach kolankowych wykonanych z drążonych
bloczków silikatowych. Wiązary dachowe mają formę typową dla dachu jętkowego.
„Krokwie”, „jętki” i płatwie wykonano z dwuteowników stalowych, stężenia
z kątowników. W konstrukcji dachu wykonano stężenia połaciowe poprzeczne typu
X w czterech polach (co 4 pola) oraz stężenie pionowe, podłużne łączące płatwie
kalenicowe z jętkami. Płatwie oparto na „krokwiach” przy użyciu „blaszek
kotwiących” i połączeń śrubowych. Pozostałe połączenia wykonano jako spawane
z blachami węzłowymi. Na płatwiach oparto blachę trapezową. W obiekcie
wykonano instalację wentylacyjną. Wyrzutnie wykonano jako czworokątne kanały
murowane przenikające elementy stężenia pionowego, podłużnego.
5.2. Części 4 i 5 również przykryto wspólnym dachem. Konstrukcja dachu
drewniana, przypominająca układ płatwiowo-kleszczowy. Dach składa się
ze słupów opartych na podwalinach, płatwi, krokwi i mieczy. W konstrukcji
nie występują kleszcze. Ze względu na różnicę poziomów stropów słupy różnią się
długością. Połać od strony obory zakończono ścianką kolankową wykonaną
z elementów drewnianych. Krokwie połaci przeciwległej opierają się na murłacie
i murze. Dach kryty blachą trapezową na łatach.
6. Rampa przed częścią 5. Wykonana jako płyta żelbetowa na filarach
murowanych. Rampa jest zakończona barierką metalową zakotwioną w żelbetowej
płycie.
7. Zadaszenia otwarte. Wzdłuż całej ściany południowej obory i ok. połowy jej
ściany północnej znajdują się zadaszenia otwarte wykonane jako konstrukcje
stalowe oparte na własnych fundamentach i ścianach zewnętrznych obiektu.
Ze względów związanych z funkcją obiektu zostaną rozebrane ściany
wewnętrzne wydzielające istniejącą halę udojową. Ze względu na usunięcie podpór
rozebrana zostanie część 3 stropu. Ściany zewnętrzne nadal będą stanowiły
oparcie dla konstrukcji dachowej. Konstrukcja dachu w miejscu objętym
opracowaniem zostanie wzmocniona ściągiem i zastrzałami i podwieszeniem
ściągu.
W części przekrytej stropem Kleina i dachem stalowym zostanie
zamurowana część otworów ściennych. Zostaną też wykonane nowe otwory
w ścianach. W wyniku zamurowań i rozbiórek powstanie wąski filar wspierający
jeden z podciągów. Filar zostanie wzmocniony okuciem z kątowników
z przewiązkami z blach.
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W części przekrytej dachem o konstrukcji drewnianej zmiany konstrukcji
będą polegały na:
• wykuciu nowych i zamurowania części starych otworów – jako nadproża
w zastosowano belki stalowe. Nadproża należy oprzeć na murach
za pośrednictwem poduszek betonowych.
• wykonania żelbetowych schodów terenowych łączących istniejący poziom
parteru z poziomem projektowanej udojni.
• Wykonaniu nowych żelbetowych schodów zewnętrznych opartych na własnych
fundamentach
Zaprojektowano nowe pomieszczenie udojni. Pomieszczenie zostanie
zlokalizowane w narożu,w którym styka się część przykryta dachem stalowym
i drewnianym. W celu zwolnienia miejsca pod nowe pomieszczenie zostanie
rozebrane jedno przęsło istniejącego zadaszenia otwartego.
Elementy konstrukcyjne nowego pomieszczenia:
• Fundamenty
Bezpośrednie, żelbetowe. Słup zostanie oparty na projektowanym fundamencie.
• Ściany
◦ Zewnętrzne
W części nadziemnej – murowane z bloczków silikatowych, w podziemnej z żelbetu
◦ Wewnętrzne
Żelbetowe o wysokości ~1,5m – stanowią „kierownice” dla zwierząt
• Posadzki
W całości żelbetowe
• Nadproża
◦ Nad bramą – żelbetowe – wykonane jako wieniec opuszczony
◦ Pozostałe – typowe prefabrykowane L19
• Konstrukcja dachu
Konstrukcja będzie złożona z drewnianych krokwi opartych na istniejącym murze,
projektowanym murze i podciągach stalowych. Podciągi zostaną oparte
na projektowanym murze i projektowanych słupach stalowych wykonanych
w bruzdzie istniejącego muru. Słupy zostaną oparte na własn stopie.

3. STATYKA OBIEKTU:
3.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne
a) fundamenty – posadowienie bezpośrednie, fundamenty, za wyjątkiem stopy
pod schody zewnętrzne, przegubowe
b) Nadproża i podciągi – belki jednoprzęsłowe, wolnopodparte, statycznie
wyznaczalne
c) biegi schodowe – schody oparte na gruncie i płyta oparta na stopie
sztywnej
d) rama główna konstrukcji dachu – układ ramowy statycznie niewyznaczalny
oraz belki drewniane ciągłe oparte na podciągach stalowych. Podciągi
jednoprzęsłowe, oparte przegubowo
e) wanna fundamentowa – układ tarczowo-płytowy statycznie niewyznaczalny
f) stropy – płyty ceramiczne na belkach i podciągach stalowych,płyty
kanałowe oparte na belkach strunobetonowych
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3.2. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji
Przyjęto iż na założone schematy konstrukcyjne działają następujące
obciążenia:
a) fundamenty – stałe ze ścian i oddziaływania ze stropów i dachów,
b) nadproża i podciągi – obciążenia stałe i zmienne przekazywane poprzez
mury z pokrycia dachowego oraz stropów
c) biegi schodowe – obciążenia stałe i użytkowe ze schodów
d) konstrukcja dachu – obciążenia stałe i zmienne z pokrycia dachowego
e) wanna fundamentowa – obciążenia stałe i zmienne przekazywane poprzez
mury z pokrycia dachowego, stropów i obciążenia użytkowe
f) Kategoria korozyjności atmosfery C4 – duża
g) Grubość powłok malarskich zabezpieczających konstrukcje stalowe >
240μm
h) Klasa konstrukcji stalowej EXC2
i) Stal profilowa S235J2
j) Beton C25/30 (B30)
k) Stal zbrojeniowa B500SP
l) Klasa użytkowania konstrukcji drewnianej – 2
m) Drewno C24
n) Elementy konstrukcji drewnianej zabezpieczyć przed korozją biologiczną
oraz ogniem do klasy reakcji na ogień nie gorszej niż B,s1,d0
o) Przyjęta kategoria projektowanego okresu użytkowania – 4 (orientacyjny
okres użytkowania 50 lat)
p) Przyjęta klasa konsekwencji zniszczenia – CC2 - przeciętne zagrożenie
życia
q) Przyjęta klasa niezawodności konstrukcji – RC2 - współczynnik do
oddziaływań KFI=1,0
r) Przyjęty poziom nadzoru przy projektowaniu – DSL2 – normalny nadzór –
sprawdzenie zgodne z procedurami jednostki projektowej
s) Przyjęty poziom inspekcji w trakcie wykonanie – IL2 – normalna inspekcja –
zgodnie z procedurami jednostki wykonawczej.
t) Wskaźnik zagęszczenia zasypek – min IS=0,98
u) Stopień zagęszczenia gruntów w podłożu obiektu – min. ID=0,5
v) Założenia dotyczące połączeń:
w) połączenia elementów żelbetowych – sztywne
x) posadzka i fundament oparte na podłożu sprężystym
y) krokwie dwuprzęsłowe, na podciągu ciągłe
3.3. Podstawowe wyniki obliczeń
W trakcie procesu obliczeniowego tak zaprojektowano wszystkie elementy aby
stany graniczne nośności i użytkowalności nie były przekroczone.
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4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE:
4.1. Konstrukcje drewniane
Poszczególne elementy krokwi, jętek, wymianów i murłat łączyć odpowiednimi
elementami stalowych łączników z wykorzystaniem łączników wkręcanych lub
wbijanych. Elementy łączyć do wieńca żelbetowego za pomocą śrub.
4.2. Wieńce
Na zwieńczeniu ścian murowanych poddasza, poziomych pod murłatami,
wykonać wieńce żelbetowe, zbrojone 4 prętami 12 i strzemionami z pręta 8
rozstawionego co 20cm. Wieńce o przekroju wynikającym z rysunku. Z wieńców
wyprowadzić kotwy #16 do kotwienia murłat wystawione z wieńca co 1,5m. Na
ścianach szczytowych wykonać wieńce skośne o wysokości 25cm i zbrojeniu
3#16 dołem i 3#16 górą ze zbrojeniem strzemionami #8 rozstawionymi co 15cm,
zastosować beton jak dla wieńców poziomych pod murłatami. Wieniec na
ścianach zewnętrznych należy docieplić styropianem jak ściany zewnętrzne
obiektu.
4.3. Nadproża
Zaprojektowano nadproża stalowe i żelbetowe. Nadproża prefabrykowane
osadzać na ścianach na poduszkach betonowych. Odpowiednie rysunki
konstrukcyjne określają rodzaje i ilość nadproży do ułożenia nad otworami.
4.4. Ściany
Ściany nadziemia wykonać z elementów cegieł silikatowych, murowanych na
zaprawie klejowej lub cementowo-wapiennej.
4.5. Wanna fundamentowa
Wykonać zgodnie z odpowiednim rysunkiem konstrukcyjnym. Elementy wykonać
jako żelbetowe wylewane z betonu W8 F150. Do wykonania prętów głównych
należy użyć stali zbrojeniowej żebrowanej klasy B500SP siatki z prętów #12
układanych co 15cm obustronnie (góra i dołem). Należy zwrócić uwagę na
prawidłowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na styku z gruntem lub
betonem, podkładowym. W przerwach technologicznych poszczególnych faz
betonowania stosować taśmy pęczniejące uszczelniające z bentonitu lub inne
rozwiązania stosowane do przerw roboczych w konstrukcjach narażonych na
działanie parcia wody.
4.6. Schody
Elementy wykonać jako żelbetowe. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na styku z gruntem lub betonem,
podkładowym.
4.8. Fundamenty
Wykonać zgodnie z odpowiednim rysunkiem konstrukcyjnym. Ławy wykonać
jako żelbetowe wylewane z betonu W8 F150. Należy zwrócić uwagę na
prawidłowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej nad fundamentami.
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4.9. Konstrukcje stalowe
Wykonać zgodnie z odpowiednimi rysunkami konstrukcyjnymi. W ramach
inwestycji należy wykonać wzmocnienie istniejącej konstrukcji dachowej oraz
nową konstrukcję słupów i podciągów dla konstrukcji drewnianej dachu
projektowanej udojni. Ze względu na wysoką korozyjność atmosfery należy
zwrócić szczególną uwagę na jakość połączeń i zabezpieczeń antykorozyjnych.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA
W trakcie inwentaryzacji wykonano odkrywki przy istniejących fundamentach.
W otworach, poniżej poziomu posadowienia stwierdzono występowanie gruntów
mocno spoistych. Nie stwierdzono obecności wod gruntowych. Projektowany
obiekt stanowi konstrukcję prostą. W części obiektu jednokondygnacyjny, w
części dwukondygnacyjny. Inwestycja stanowi rozbudowę i przebudowę obiektu.
Istniejący obiekt znajduje się w dobrym stanie technicznym – brak oznak
występowania
nadmiernego
lub
nierównomiernego
osiadania
ani
uplastycznienia gruntów. W ramach inwestycji zostaną wykonane wykopy o
głębokości nie przekraczającej 1,2m. Projektowaną część konstrukcji
oddylatowano od istniejącego obiektu. Obiekt zaklasyfikowano do pierwszej
kategorii geotechnicznej.
Obiekt nie jest posadowiony na terenie eksploatacji górniczej.
OPRACOWAŁ:
mgr inż. Piotr SYLWESTRZAK
mgr inż. Witold ISALSKI
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INSTALACJE SANITARNE
1. Cel opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji sanitarnych
wewnętrznych dla zadania p.n. ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU
ZLEWNI MLEKA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEGO
OBORĘ DLA KRÓW MLECZNYCH (stanowiących jeden obiekt) w Michałowie
na dz. nr 1542/10.
2. Stan istniejący – przyłącza.
A. Zasilanie obiektu w wodę z istniejącego przyłącza PE fi 63 mm
zlokalizowanego w piwnicy.
B. Odprowadzenie ścieków sanitarnych za pomocą istniejącego przyłącza
kanalizacji sanitarnej fi 160 zlokalizowanego w piwnicy.
3. Opis zastanych rozwiązań technicznych.
3.1 Instalacja wodociągowa
Wewnętrzna
projektowana
instalacja
wodociągowa
służy
celom
technologicznym, sanitarnym oraz jest źródłem wody pitnej dla zwierząt
hodowanych w obiekcie.
Wewnątrz ogrzewanych pomieszczeń części budynku służącej obsłudze
obory oraz udojni elementy instalacji wodociągowej wody zimnej należy
wykonać z materiału typu PE-HD i prowadzić pod posadzką lub/oraz w
bruzdach ściennych w otulinie z pianki poliuretanowej λ = 0,035[W/(m • K)]
o gr 9 mm.
Wewnątrz ogrzewanych pomieszczeń części budynku służącej obsłudze
obory oraz udojni elementy instalacji wodociągowej wody ciepłej należy
wykonać z materiału typu PE-Xd (z azową metodą sieciowania, materiał ten
jest odporny na działanie większości kwasów i zasad, a także tynku i
cementu) i prowadzić pod posadzką lub/oraz w bruzdach ściennych w
otulinie z pianki poliuretanowej λ = 0,035[W/(m • K)] o gr 22 mm.
W oborze i udojni elementy instalacji wodociągowej prowadzić pod posadzką
(poniżej głębokości przemarzania tj. 1,4 m), wykonywać z przewodów:
a) obieg wewnętrzny – PEHD (średnice zgodnie z częścią
rysunkową) w otulinie z pianki poliuretanowej gr.15mm
b) rozgałęzienia do poideł – PEHD fi 25, w otulinie poliuretanowej(λ
= 0,035[W/(m • K)]
- gr. 15mm w części poziomej,
- gr. 30mm na podejściach pionowych do zaworu końcowego
stalowego, umieszczonego w podstawie poidła, do którego
należy podłączyć poidło dostarczone przez dostawce
wyposażenia technologicznego. Podstawa poidła jest
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wyposażona w płytkę grzejną zabezpieczającą wodę przed
zamarzaniem
c) rozgałęzienia do punktów czerpalnych – PEHD 25, w otulinie
poliuretanowej
- gr. 15mm w części poziomej,
- gr.30mm na podejściach pionowych do zaworów
czerpalnych, z owinięciem przewodu przed ociepleniem
kablem grzejnym elektrycznym.
Przed betonowaniem posadzek osadzić rury ochronne dla doprowadzenia
zasilania elektrycznego do grzałki podejścia do zaworu czerpalnego.
Po wykonaniu instalacji przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. "Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”
Próbę przeprowadzić przed zatynkowaniem bruzd.
Uwagi końcowe:
wszelkie roboty wykonać zgodnie z przepisami BHP, za przestrzeganie
przepisów BHP odpowiedzialny jest kierownik budowy,
przy układaniu, łączeniu rur, montowaniu wszelkich urządzeń
zawartych w projekcie należy
korzystać
z
instrukcji
producentów
danych urządzeń, materiałów, rur
prace wykopowe prowadzić tak, by zminimalizować straty,
Całość prac przeprowadzić zgodnie z wytycznymi:
PN-B-10725:1997 "Wodociągi - Przewody zewnętrzne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów
wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. "Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. "Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociągowych”
Rozporządzenie
Ministra
Infrastruktury
w
sprawie
warunków
technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r.
3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Wewnątrz zaprojektowano kanalizację grawitacyjną odprowadzającą ścieki
za pomocą
poziomów i pionów. Wewnętrzną instalację kanalizacji
sanitarnej wykonać należy z posiadających odpowiednie atesty rur z PCV
łączonych kielichowo z uszczelkami gumowymi. Instalację należy wykonać z
zachowaniem odpowiednich spadków. Projektowane odpowietrzenia pionów

OPIS TECHNICZNY
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZLEWNI MLEKA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU
STANOWIĄCEGO OBORĘ DLA KRÓW MLECZNYCH (stanowiących jeden obiekt)
– Michałów, Gmina Michałów, obręb Michałów, działka nr 1542/10

należy wyprowadzić ponad dach najwyższej kondygnacji budynku i
zakończyć wywiewkami. Minimalny spadek podejść kanalizacyjnych
powinien wynosić 2%. Projektowane średnice podejść to:
- wpust podłogowy – 0,1 m
- umywalka – 0,5 m
- zlew – 0,75 m
U podstawy każdego pionu kanalizacyjnego zainstalować rewizję
kanalizacyjną. Instalacja wyprowadzona ponad dach i zakończona rurą
wywiewną.
Poziomy kanalizacyjne ułożono pod podłogą parteru.
Podejścia kanalizacyjne do poszczególnych urządzeń prowadzić w zabudowie
stelażowej lub w bruzdach ściennych.
Odprowadzenie ścieków sanitarnych odbywa się za pomocą istniejącego
przyłącza kanalizacyjnego, które znajduje się w piwnicy a do którego należy
wpiąć projektowaną instalację.
Uwagi końcowe:
wszelkie roboty wykonać zgodnie z przepisami BHP, za przestrzeganie
przepisów BHP odpowiedzialny jest kierownik budowy,
przy układaniu, łączeniu rur, montowaniu wszelkich urządzeń
zawartych w projekcie należy
korzystać
z
instrukcji
producentów
danych urządzeń, materiałów, rur
prace wykopowe prowadzić tak, by zminimalizować straty,
Całość prac przeprowadzić zgodnie z wytycznymi:
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów
wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. "Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. "Warunki
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3.3 Kanalizacja na popłuczyny z mleka
Odprowadzenie popłuczyn realizowane się za pomocą wewnętrznej instalacji
kanalizacji technologicznej systemu grawitacyjnego.
Instalację zaprojektowano z rur PVC SN8 litych niespienionych łączonych
kielichowo z uszczelkami gumowymi. Instalację należy wykonać z
zachowaniem odpowiednich spadków. Minimalny spadek rur fi 160 powinien
wynosić 1,5%, pozostałych 2%.
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Ścieki należy odprowadzić do zbiornika bezodpływowego rurą fi 160, którą
na odcinku pomiędzy pom.12 a wyjściem z budynku czyli pod posadzką
pom. 10 należy wykonać metodą przewiertu pod istniejącą posadzką nie
ingerując w pomieszczenie nr 10.
Uwagi końcowe:
wszelkie roboty wykonać zgodnie z przepisami BHP, za przestrzeganie
przepisów BHP odpowiedzialny jest kierownik budowy,
przy układaniu, łączeniu rur, montowaniu wszelkich urządzeń
zawartych w projekcie należy
korzystać
z
instrukcji
producentów
danych urządzeń, materiałów, rur
prace wykopowe prowadzić tak, by zminimalizować straty,
Całość prac przeprowadzić zgodnie z wytycznymi:
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
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3.4 Instalacja kanalizacji gnojowicowej.
Projektuje się kanalizację gnojowicową dla odprowadzenia:
a) Zabrudzonej wody z poideł
b) Zabrudzonej wody z mycia i dezynfekcji racic
c) Odciek ze ścieku gnojowego
Wszystkie rurociągi zaprojektowano do wykonania jako systemowe,
stosowane do kanalizacji zewnętrznej z rur PCV SDR34, SN8 o połączeniach
jako rozłączne skurczowe z zastosowaniem pierścieni typu P:
Podejścia do poideł wpiąć do ciągu głównego z wykorzystaniem rur
średnicy 160mm
Ciągi główne wykonać rur średnicy 200mm
Podejście do obiektu wykonać z rurociągu o średnicy 200mm
Minimalne spadki rurociągów 0,3%.
Każde
wpięcie
przykanalików
do
ciągów
głównych wykonać z
wykorzystaniem trójnika systemowego. Na wejściu ciągu głównego do
podejścia zewnętrznego wykonać także z wykorzystaniem trójników lub
czwórników systemowych.
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3.5 Instalacja wentylacji.
Dane wejściowe do projektowania:
- zalecana wymiana powietrza na krowę mleczną to ok. 500 m3/h latem
- maksymalna wilgotność względna: 80%
- zalecana wilgotność względna: 60-70%
- zalecana prędkość powietrza w pomieszczeniu: 0,2-0,5 m/s
- odczucie schłodzenia:
a. długa okrywa - 1 m/s odpowiada spadkowi temperatury o 1,5-2°C
b. krótka okrywa - 1 m/s odpowiada spadkowi temperatury o 3-4°C
- wytwarzanie ciepła - krowy mleczne
a. 400 kg - 1,08 kW
b. 500 kg - 1,16 kW
c. 600 kg - 1,24 kW
Dobrano:
1. Dwa wentylatory wywiewne FFowlet FF056-6D
- Wykonanie pionowe z wyrzutnią dachową
- zasilanie 3x~400V
- moc 0,6 kW
- zabezpieczenie IP54
- z automatyką dedykowaną i falownikiem
2. Nawiew grawitacyjny w formie otworu o wym.0,8x0,4 m umieszczony na
wysokości 0,5 m od posadzki, zabezpieczyć żaluzją umożliwiającą szczelne
zamknięcie na okres zimowy.
3.6 Instalacja centralnego ogrzewania.
Źródłem ciepła dla obiektu będzie 2-sprężarkowa zewnętrzna powietrzna
pompa ciepła typu powietrze -woda o mocy maksymalnej 25 kW.
Podstawowe dane pompy:
Klasa efektywności energetycznej
A++
- Moc grzewcza
19,5 kW
- COP
3,7
- Maks. temperatura zasilania
55°C
- Wymiary [szer. x wys. x gł.]
1600 x 1940 x 952 mm
- Masa
510 kg
- Układ łagodnego rozruchu
tak
Dodatkowym źródłem ciepła na wypadek wysokich mrozów będzie grzałka
elektryczna o mocy 9 kW umieszczona w buforze cieplnym o pojemności
600 litrów ocieplonym płaszczem z pianki poliuretanowej. Powietrze z
zewnątrz jest zasysane przez wentylator
i przekazywane dalej do parownika (wymiennika ciepła). Parownik chłodzi
powietrze, tzn. odbiera mu ciepło. Uzyskane ciepło
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zostaje przekazywane w parowniku do czynnika roboczego (czynnik
chłodniczy). Zgromadzone ciepło zostaje „przepompowane” za pomocą
elektrycznie napędzanych sprężarek do wyższego poziomu temperatury
przez podwyższenie ciśnienia i przez skraplacz (wymiennik ciepła) oddane
do wody grzewczej. Do przeniesienia energii pobranej ze środowiska na
wyższy poziom temperaturowy wykorzystuje się energię elektryczną.
Ponieważ zawarta w powietrzu energia zostaje przekazywana do wody
grzewczej, urządzenia te nazywamy pompami ciepła typu powietrze/woda.
Główne podzespoły pompy ciepła typu powietrze/woda to parownik,
wentylator, zawór rozprężny oraz cichobieżne sprężarki, skraplacz i
elektryczny układ sterowania.
Przy niskich wartościach temperatury otoczenia na parowniku odkłada się
wilgoć w postaci szronu, co niekorzystnie wpływa na przenoszenie ciepła.
Nierównomierne oszronienie nie stanowi w tym przypadku żadnej wady. W
razie potrzeby parownik jest automatycznie odszraniany przez pompę
ciepła. Zależnie od warunków pogodowych, przy wydmuchu powietrza mogą
powstawać wyziewy pary.
Podczas pracy pompy ciepła typu powietrze/woda należy stosować
sterownik pompy ciepła wchodzący w zakres dostawy.
Sterownik pompy ciepła jest komfortowym, elektronicznym przyrządem
regulacyjnym i sterowniczym. Steruje i nadzoruje on całą instalację
grzewczą w zależności od temperatury zewnętrznej, przygotowania ciepłej
wody użytkowej oraz urządzeń bezpieczeństwa technicznego.
Czujnik temperatury zewnętrznej, który musi zostać zamontowany na
miejscu montażu przez użytkownika, dołączony jest do jednostki pompy
ciepła i sterownika wraz z elementami mocującymi. Sposób działania i
posługiwanie się sterownikiem pompy ciepła są opisane w załączonej
instrukcji użytkowania.
Instalacja grzejnikowa zostanie wyposażona w zawory termostatyczne,
którymi możliwe będzie regulowanie temperatury pomieszczęń natomiast
instalacja ogrzewania podłogowego będzie posiadała termostat pokojowy,
który regulował będzie temperaturę wysyłając sygnał do zaworu
trójdrogowego znajdującego się w piwnicy przeznaczonego tylko na obieg
ogrzewania podłogowego. Armatura stosowana w instalacji powinna być
wykonana z mosiądzu, brązu lub odpowiedniego gatunku stali odpornej na
korozję.
Piony prowadzić pod tynkiem we wcześniej przygotowanych bruzdach.
Przewody rozprowadzające należy prowadzić ze spadkiem 2% od najdalej
oddalonego grzejnika do kotła. Wszystkie przewody instalacji należy
prowadzić w izolacji ciepłochronnej. Przejścia przewodów przez stropy i
ściany należy wykonać w tulejach ochronnych. Mocowanie przewodów oraz
rozmieszczenie uchwytów mocujących należy wykonać zgodnie z
obowiązującymi normami oraz warunkami technicznymi. Powinna być
zapewniona możliwość spuszczenia wody w najniższych punktach oraz
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możliwość odpowietrzenia w najwyższych punktach załamań sieci
przewodów.
W najniższych punktach instalacji należy zamontować zawory spustowe ze
złączką do węża.
Wszystkie grzejniki powinny być funkcjonalnie dopasowane do istniejącego
wyposażenia. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania instalacji c.o.
wg Wymagania
techniczne
COBRTI
INSTAL
„Warunki
techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Zeszyt nr 6.
Przejście przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne
wykonać z rur stalowych o średnicach wewnętrznych większych od średnic
zewnętrznych przewodów o co najmniej: 2 cm dla przejść przez ściany, oraz
1 cm przy przejściu przez strop. Tuleja powinna być dłuższa niż grubość
przegrody pionowej około 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez
strop powinna wystawać o 2 cm powyżej posadzki. W tulei ochronnej nie
powinno znajdować się żadne połączenie rur. Przestrzeń między rurą
przewodową a tuleją ochronną wypełnić pianką ogniochronną. Wszystkie
przejścia instalacji przez przegrody pomiędzy różnymi strefami ogniowymi
wykonać jako przejścia p.poż.
Po zmontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej należy wykonać badania szczelności. Powinny
być one wykonane wodą zimną. Próba szczelności musi być przeprowadzona
zgodnie z „Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6. Przed
przystąpieniem do badań należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze,
zaślepić rury zabezpieczające. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po
dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym słupa
wody, dokonać starannego przeglądu instalacji. Badanie szczelności
instalacji wodą należy rozpocząć po okresie, co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym
czasie przecieków wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowości układu do
podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za
pomocą pompy, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji.
Instalację poddajemy badaniu na ciśnienie próbne o wartości ciśnienie
roboczego w najniższym punkcie instalacji zwiększoną o 0,2 MPa, lecz nie
mniejszą
niż
wartość
ciśnienia
próbnego
0,4
MPa
i obserwujemy instalację przez czas 0,5h.
Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy ponownie dołączyć
instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona), podłączyć naczynie
wzbiorcze, uruchomić pompy obiegowe, a następnie przeprowadzić badanie
działania na gorąco.
Wszystkie przewody rozprowadzające należy zabezpieczyć termicznie
poprzez wykonanie izolacji. Przy nakładaniu izolacji należy zapewnić
odpowiednie przyleganie izolacji do rur względnie mocować izolację
spinkami lub taśmą. Gałązki grzejnikowe należy prowadzić bez izolacji
termicznej. Grubość izolacji dobrać wg poniższej tabeli:
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu
1
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11

2
Średnica wewnętrzna do 22 mm
Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm
Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm
Średnica wewnętrzna ponad 100 mm
Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzące przez
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów
Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody
ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg
lp. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych
między
ogrzewanymi
pomieszczeniami
różnych
użytkowników
Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części
ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części
nieogrzewanej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone
wewnątrz budynku2)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na
zewnątrz budynku2)

Minimalna grubość izolacji cieplnej
(materiał
o
współczynniku
przewodzenia
ciepła
λ
=
0,035[W/(m • K)]1))
3
20 mm
30 mm
równa średnicy wewnętrznej rury
100 mm
50% wymagań z lp. 1-4

50% wymagań z lp. 1-4

6 mm
40 mm
80 mm
50% wymagań zlp. 1-4
100% wymagań z lp. 1-4

Uwaga:
1) Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż
podany
w
tabeli
należy
skorygować
grubość
warstwy
izolacyjnej.
2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

W budynku oprócz grzejników zaprojektowano także ogrzewanie podłogowe
w formie pętli wykonanych z tworzywa sztucznego podłączonych do
rozdzielaczy.
Wytyczne montażowe – przygotowanie:
Przygotowania do montażu instalacji ogrzewania podłogowego.
Podłoże pomieszczeń przeznaczone
pod montaż instalacji ogrzewania
podłogowego powinno być suche i zabezpieczone przed działaniem
czynników atmosferycznych, powierzchnia podłogi powinna być równa i
pozbawiona ostrych krawędzi, izolację przeciwwilgociową należy wykonać
pod izolacją cieplna w przypadku możliwości wystąpienia zawilgocenia
stropu od
spodu
(wg DIN
18195). Do automatyki
sterującej
doprowadzić energię elektryczną do centrali sterującej.
Połączenia elektryczne mogą wykonywać przeszkoleni elektrycy z
zachowaniem obowiązujących przepisów.
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Do wykonania warstwy grzejnej zaleca się stosowanie
jastrychu
cementowego, z dodatkiem
plastyfikatora do
betonu. W momencie
wykonywania wylewki jastrychowej rury grzewcze powinny znajdować
się pod ciśnieniem min. 3 bar, daje to możliwość szybkiej lokalizacji
ewentualnych uszkodzeń rur powstałych w trakcie prac budowlanych.
Wytyczne do wykonania wylewki jastrychowej oraz skład określa producent
lub wykonawca posadzki.
Wytyczne montażowe - uruchomienie instalacji:
Uwaga: Pierwsze uruchomienie instalacji należny przeprowadzić w trybie
grzania. Pierwsze uruchomienie instalacji przy zastosowaniu jastrychu
cementowego może się odbyć po 21 dniach od wykonania wylewki. Przy
uruchomieniu systemu przez pierwsze 3 dni temperatura zasilania nie
powinna przekraczać 20-25°C. W ciągu kolejnych dni należy zwiększać
je sukcesywnie o 5°C na dobę do maksymalnej roboczej temperatury
zasilania. Wygrzewanie posadzki powinno trwać co najmniej 8 dni od dnia
uruchomienia instalacji. Ponowny rozruch instalacji
po okresie
letnim
należny wykonywać z zachowaniem zasad przyjętych przy pierwszym
uruchomieniu instalacji, wcześniej jednak należny dokonać sprawdzenia
wszystkich
widocznych
elementów,
w
tym również
automatyki
sterującej. Rozruchowe rozgrzanie posadzki nie gwarantuje uzyskania
odpowiedniego poziomu jej wilgotności. Wilgotność warstwy grzewczej
musi być dostosowana
do poziomu materiału wyliczeniowego. W takim
przypadku należny rozpocząć proces osuszania posadzki. Przy rozpoczęciu
osuszania temperaturę zasilania instalacji należny ustalić na poziomie
25°C, zwieszając ją codziennie o 10°C aż do osiągnięcia wartości 50°C.
Ta temperatura powinna być utrzymana aż zawartość wilgoci warstwy
jastrychu zostanie zredukowana do poziomu określonego przez dostawcę
przykrycia podłogi.
Uwaga: określenie, czy posadzka posiada wymaganą, odpowiednio niską
wilgotność do położenia przykrycia podłogi, można wykonać za pomocą
wilgotnościomierza lub zastosować prosty test (na jastrychu rozłożyć folię
PE o powierzchni min. 1 m2, a jej brzegi okleić szczelnie taśmą, po 24h
wygrzewania sprawdzić czy pod folią pojawiły się krople wody, jeżeli tak
wygrzewanie należny kontynuować jeszcze kilka dni, po czym ponownie
wykonać test). Podczas montażu okładzin podłogowych będących
wykończeniem podłogi grzewczej należy dokładnie przestrzegać zaleceń
producenta odnośnie montażu i eksploatacji produktu. Opór cieplny
stosowanych
okładzin podłogowych nie możne przekraczać wartości
0, 15 m2K/W.
Regulacja instalacji:
Ustawienie nastaw wstępnych - po uruchomieniu instalacji należny dokonać
regulacji systemu poprzez ustawienie nastaw wstępnych na zaworach
regulacyjnych rozdzielaczy.
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Montaż i uruchomienie automatyki sterującej

Podłączenia automatyki steruiącej należny wykonać zgodnie z wytycznymi
zawartymi w instrukcji montażu.
Uwaga: Połączenia elektryczne mogą wykonywać przeszkoleni elektrycy z
zachowaniem obowiązujących przepisów oraz załączonych instrukcji
montażu.
W udojni przewidziano ogrzewanie za pomocą dwóch nagrzewnic wodnych
VTS Volcano VR mini zamontowanych na ścianach na wysokości minimum 3
metrów.
Sterowanie nagrzewnic za pomocą dedykowanego regulatora
Uwagi końcowe:
wszelkie roboty wykonać zgodnie z przepisami BHP, za przestrzeganie
przepisów BHP odpowiedzialny jest kierownik budowy,
przy układaniu, łączeniu rur, montowaniu wszelkich urządzeń
zawartych w projekcie należy
korzystać
z
instrukcji
producentów
danych urządzeń, materiałów, rur,
Całość prac przeprowadzić zgodnie z wytycznymi:
PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynków - Instalacja i
przekazanie do eksploatacji wodnego systemu grzewczego.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. "Warunki Techniczne
wykonania
i odbioru instalacji grzewczych”
Rozporządzenie
Ministra
Infrastruktury
w
sprawie
warunków
technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)

Autor opracowania:
mgr. inż. Paweł Sylwestrzak
nr upr. bud. OPL/1277/PBS/16

OPIS TECHNICZNY
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZLEWNI MLEKA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU
STANOWIĄCEGO OBORĘ DLA KRÓW MLECZNYCH (stanowiących jeden obiekt)
– Michałów, Gmina Michałów, obręb Michałów, działka nr 1542/10

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
I. DANE OGÓLNE
I.1

TEMAT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branży elektrycznej w
zadaniu inwestycyjnym:

Rodzaj inwestycji
Adres budowy
I.2

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZLEWNI MLEKA
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEGO
OBORĘ DLA KRÓW MLECZNYCH (stanowiących jeden obiekt
Michałów, Gmina Michałów, obręb Michałów, działka nr 1542/1

PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawę opracowania stanowią :






I.3

zlecenie inwestora,
projekt architektoniczny budynku,
inwentaryzacja,
obowiązujące normy i przepisy,
uzgodnienia międzybranżowe.

ZAKRES OPRACOWANIA.
W zakres opracowania wchodzą:
 bilans mocy,
 zasilanie rezerwowe,
 główny wyłącznik przeciwpożarowy obiektu,
 rozdzielnice wewnętrzne obwodów odbiorczych,
 instalacja siłowa i gniazd wtykowych 230V,
 instalacja oświetleniowa,
 zasilanie urządzeń technologicznych,
 koryta kablowe,
 ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim,
 instalacja przeciwprzepięciowa,
 instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych,
 Instalacja odgromowa.
II. OPIS TECHNICZNY

II.1 STAN ISTNIEJĄCY.
Gospodarstwo w Michałowie zasilane jest przyłączem nN ze stacji transformatorowej
15/04 kV Michałów V. Obok stacji transformatorowej w odrębnym obiekcie zabudowany
jest generator zasilania rezerwowego. Z rozdzielni nN zabudowanej w budynku
generatora wyprowadzone są linie kablowe zasilające wewnętrzną sieć kablową w
całym gospodarstwie.
Miejscem dostarczenia energii elektrycznej i granicą stron własności między
Zakładem Energetycznym a Odbiorcą są zaciski prądowe odpływowe rozłącznika
w rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej. Instalacje elektryczne za granicą
eksploatacji są własnością właściciela obiektu.

Na obiekcie poddanym inwestycji zabudowane jest złącze kablowe ZK1 z którego
zasilane są wszystkie rozdzielnice w obiekcie. Instalacja elektryczna wykonana jest w
układzie TN-C przewodami układanymi:
 pod tynkiem biurze, pomieszczeniach socjalnych i w korytarzu,
 na tynku w oborze i pomieszczeniach udojni.
Zgodnie z umową na dostawę energii elektrycznej moc przyłączeniowa dla całego
gospodarstwa wynosi 100 kW.
II.2 ZASILANIE OBIEKTU.
Istniejące złącze kablowe ZK-1 oraz wewnętrzną linię kablową relacji złącze kablowe
ZK-4 nr 1/1 - złącze kablowe ZK1-nr 1/1 - złącza ZK1-nr 1/2 należy przebudować
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
II.3 BILANS MOCY.
Na schemacie ideowym projektowanej rozdzielnicy głownej przedstawiono
obciążenie poszczególnych obwodów. Łączna moc zainstalowanych urządzeń w
projektowanym obiekcie wynosi Pi=123,80. Przy zastosowanych współczynnikach
jednoczesności różnych dla danego typu odbiorników zapotrzebowanie na moc wynosi
Pz=53,42kW.
II.4

GŁÓWNY WYŁĄCZNIK POŻAROWY OBIEKTU.
Jako Główny Wyłącznik Pożarowy obiektu zaprojektowano rozłącznik z wyzwalaczem
wzrostowym zabudowany w zestawie złączowym ZK-3+ZK1 w rozdzielni RWP z
przyciskiem zabudowanym na zewnątrz przy drzwiach wejściowych do budynku udojni.
Zadziałanie wyłącznika pożarowego umożliwi wyłączenie zasilania całej instalacji
elektrycznej w budynku.
Przycisk wyłącznika pożarowego GWP będzie połączony z rozłącznikiem w
rozdzielni RWP niepalnym kablem (N)HXH-O FE180/E90 2x1,5.

II.5 ROZDZIELNICE WEWNĘTRZNE.
Do rozdziału energii elektrycznej w obiekcie zaprojektowano rozdzielnice główną
obiektu RG zabudowaną w korytarzu budynku udojni. Rozdzielnicę zasilić z RWP
kablem YKXS 50mm2. Z projektowanej rozdzielnicy RG zasilić projektowane obwody
odbiorcze oraz:
 rozdzielnicę udojni RD – dostarczoną razem z wyposażeniem udojni przez
dostawcę Delaval.
 Istniejącą rozdzielnicę obory zabudowaną w pom. Nr 8.
Miejsce zabudowy rozdzielnic przedstawiono na rzucie przyziemia.
II.6 INSTALACJA ODBIORCZA.
Projektuje się wykonanie instalacji w układzie TN-S z wydzieloną żyłą ochronną PE.
Instalację odbiorczą należy wykonać jako natynkową w oborze oraz podtynkową
w pomieszczeniach technicznych z zastosowaniem osprzętu natynkowego
i podtynkowego. Instalację zaprojektowano przewodami o izolacji i powłoce polwinitowej
badanymi wg normy PN-EN 60332-3-24, i sklasyfikowanymi w klasie Eca zgodnie z
norma PN-EN 5050575 (CPR). Przewody należy układać pojedynczo pod tynkiem,
zabrania się układania przewodów we wiązce. Typy i przekroje przewodów podano na
schemacie ideowym rozdzielnicy RD
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny
mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.
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II.6.1 GNIAZDA WTYKOWE 400/230V

Obwody odbiorcze gniazd 230V i 400V w pomieszczeniach technicznych zasilić z
projektowanej rozdzielnicy RG.
Lokalizację rozdzielnic, wypustów zasilających i gniazd pokazano na rzutach
przyziemia. Osprzęt montować na wys. 1,2m od posadzki, zastosować osprzęt o stopniu
ochrony IP 44, oraz o prądzie znamionowym In = 16A.
II.6.2

OŚWIETLENIE OBIEKTU.

Instalacje oświetleniową należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w normie
PN-EN 12464-1:2004 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca
pracy we wnętrzach”
Oświetlenie zaprojektowano stosując ledowe, nastropowe oprawy oświetleniowe
przeznaczone do zastosowania w pomieszczeniach o najbardziej niekorzystnym
środowisku, przyjmując następujące poziomy natężenia oświetlenia:
 pomieszczenia techniczne
- 300 lx,
 udojnia
- 500 lx,
 obora
- 150 lx,
Sterowanie oświetleniem w hali udojowej i w pomieszczeniach technicznych odbywać
się będzie za pomocą łączników. W oborze oświetlenie będzie zasilane z istniejących
obwodów oświetleniowych z rozdzielnicy obory RO. Oświetlenia obory zamontowane
będzie na projektowanych korytach kablowych na wys. 4,4m.
Łączniki montować na wys. 1,2m, zastosować osprzęt o prądzie znamionowym In =
10A oraz stopniu ochrony IP 44.
II.7

ZASILANIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH OBIEKTU.
Urządzenia technologiczne hali udojowej zasilane będą z rozdzielnicy RD,
dostarczanej razem z urządzeniami. Rozdzielnica RD nie jest przedmiotem tego
opracowania.
Świetliki i wentylację zasilić z rozdzielnic dostarczanych przez dostawców systemów,
rozdzielnice te nie są przedmiotem tego opracowania.
Przewody zasilające podgrzewane poidła, układać pod posadzką w rurach
ochronnych DVR50.
Wszystkie urządzenia technologiczne montować zgodnie z ich instrukcjami.

II.8 KORYTA KABLOWE
Trasy prowadzenia koryt kablowych pokazano na rzucie przyziemia. Zaprojektowano
koryta kablowe perforowane o szerokościach 100 mm i 200 mm i wysokości 50 mm,
wykonane ze stali ocynkowanej galwanizowanej na gorąco o grubości 1,5 mm.
Wszystkie zastosowane przez wykonawcę rozwiązania dotyczące mocowań koryt
mają być rozwiązaniami systemowymi. Wszystkie trasy kablowe wraz z zamocowaniami
należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Należy stosować jednorodny system
zawiesi i koryt kablowych. Koryta kablowe połączyć z miejscowymi szynami
wyrównawczymi przewodem LY 6mm2.
II.9

OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.
Podstawową ochronę od porażeń stanowi izolacja ochronna. Jako dodatkową
ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się szybkie, samoczynne wyłączenie
zasilania w układzie sieci TN-S poprzez zastosowanie:

bezpieczników,

wyłączników nadmiarowych,

wyłączników różnicowoprądowych.

Poprawność działania powyższych zabezpieczeń gwarantuje odpowiednio niska pętla
zwarcia.
II.10 POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE.
W posadzce wykonać siatkę połączeń wyrównawczych bednarką Fe 25x4, do której
należy podłączyć wszystkie części przewodzące obce oraz metalowe obudowy np.
barierki, czochradła, poidła. Siatkę połączeń wyrównawczych połączyć z główną szyna
wyrównawczą bednarką Fe 25x4, oraz z siatką zbrojeniową posadzki.
Dodatkowo zaprojektowano połączenia wyrównawcze:
 główną szynę wyrównawczą zabudować w piwnicy do której w razie możliwości
powinny być przyłączone: rurociągi wodne, kanalizacji, CO (metalowe), szyny PE
rozdzielnicy RG. Połączenia wyrównawcze główne wykonać przewodem LgY 35mm2.
Główną szynę wyrównawczą należy uziemić oraz połączyć z siatką połączeń
wyrównawczych obory bednarką ocynkowaną 25x4mm2. Oporność uziemienia nie
może przekraczać 10 Ω.
 miejscowe szyny wyrównawcze zabudować w pomieszczeniu technicznym nr 12
i udojni pom. nr 2, poprzez które należy połączyć przewodzące części dostępne oraz
przewodzące części obce, np: obudowy urządzeń, rurociągi wodne, itp. (metalowe), z
miejscową szyną wyrównawczą. Połączenia wyrównawcze miejscowe wykonać
przewodem DY 6mm2. Miejscowe szyny wyrównawcze połączyć z siatką połączeń
wyrównawczych obory bednarką ocynkowaną 25x4mm2.
Przewód ochronny PE powinien mieć izolację koloru żółto-zielonego. Szynę
wyrównawczą w pom. nr 1.18 podłączyć do otoku bednarką ocynkowaną 30x4mm2.
II.11

OCHRONA PRZEPIĘCIOWA.

W celu ochrony instalacji oraz urządzeń przed przepięciami zaprojektowano
jednostopniowy układ ochronny przepięciowej składający się z ochronnika
przepięciowego klasy I+ II o poziomie ochrony <1,5kV zainstalowanego w rozdzielnicy
RG. Ochronnik przepięciowy powinny łączyć przewody L1, L2, L3 i N z szyną PE.
II.12

OCHRONA ODGROMOWA.
Dla budynku przyjęto trzeci poziom ochrony. Instalację odgromową należy wykonać,
stosując się do poniższych punktów.
- Zwody poziome
W obiekcie poddanym inwestycji wykorzystano jako zwody poziome blaszane
pokrycie dachu. Projektowane blaszane pokrycie dachu udojni
należy połączyć z
istniejącym pokryciem dachu.
- Przewody odprowadzające
Dodatkowy przewód odprowadzający na części technicznej obiektu przy połączeniu z
projektowaną udojnią wykonać przewodem AL Ø8mm2.
- Przewody uziemiające
Przewód uziemiający sztuczny wykonać za pomocą taśmy stalowej ocynkowanej
30*3mm, przewód należy połączyć z jednej strony poprzez złącze kontrolne z
przewodem odprowadzającym, z drugiej strony z uziomem pionowym.
- Uziom pionowy
Minimum metr od budynku należy wykonać uziom pionowy np. pomiedziowany typu
GALMAR o długości 6 m i średnicy 17,2 mm. Uziom pionowy połączyć z przewodem
odprowadzającym (bednarką ocynkowaną 30*3mm). Oporność uziemienia nie może
przekraczać 30Ω.
Całość prac należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 62305.
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II.13 UWAGI









Wszelkie ewentualne odstępstwa od rozwiązań podanych w niniejszym projekcie należy
uzgodnić z projektantem.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze
wszystkimi dokumentacjami i dokładnej weryfikacji zwłaszcza długości oraz ilości
odpowiedniego osprzętu, który będzie instalowany bezpośrednio na realizowanej
budowie.
Do realizacji budowy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Są to wyroby, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub
deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (Prawo Budowlane
art.10).
Roboty należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych” oraz przepisami BHP i zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykonać pomiary:
 rezystancji izolacji instalacji odbiorczych,
 rezystancji uziemienia,
 skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
Wyniki pomiarów zaprotokółować.

Normy i dokumenty związane.






Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016 z
późniejszymi zmianami.
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47
poz. 401),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym. Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041.
arkusz norm PN-IEC 60364-... „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
arkusz norma PN-IEC 62305 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych”
III. OBLICZENIA
DOBÓR KABLI DLA WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCYCH ZE WZGLĘDU NA
DŁUGOTRWAŁĄ OBCIĄŻALNOŚĆ PRĄDOWĄ:

III.1

Połączenie ZK3 z ZK1
Pz = 60kW, IB = 93,75A, In = 100A, L= 30m
Dobrano kabel LgY 4x50mm2
Sposób wykonania instalacji: B.52.5 - B1
Obciążalność długotrwała Iz=175A
IB = 152,5A < In=100A < Iz=322A
I2 = 1.6*In = 160A< 1,45 * Iz=253,75
Warunek spełniony.
WLZ do RG
Pz = 53,42kW, IB = 83,46A, In = 100A, L= 16m
Dobrano kabel YKXS 5x35mm2
Sposób wykonania instalacji: B.52.5 - C
Obciążalność długotrwała Iz=147A
IB = 83,46A< In=100A < Iz=147A
I2 = 1.6*In = 160A< 1,45 * Iz=213,2A
Warunek spełniony.

WLZ do RD i R
Pz = 13,05 kW, IB = 20,39A, In = 50A, L= 10m
Dobrano kabel YDY 5x10mm2
Sposób wykonania instalacji: B.52.4-C
Obciążalność długotrwała Iz=57A
IB = 20,39A < In=50A < Iz=57A
I2 = 1.6*In = 80A< 1,45 * Iz=82,65A
Warunek spełniony.
III.2

SPRAWDZENIE SPADKÓW NAPIĘĆ.

Sprawdzenie spadków napięć na wewnętrznych liniach zasilających:
Do obliczeń przyjęto:
zasilanie ZK3+ZK1 – YKXS 5x120mm2 o dług. L = 216m
ΔU% = 2,38%
zasilanie RG – YKXS 5x35mm2 o dług. L = 16m
ΔU% = 100*53420*16/55*4002 *35= 0,28%
zasilanie RO – YDY 5x10mm2 o dług. L = 10m
ΔU% = 0,15%
Razem
ΔU% =2,38%+0,28%+0,15% = 2,81%

Po dokonaniu obliczeń sprawdzenia spadku napięcia
odbiorczych stwierdzono, że dla wszystkich obwodów U%<5%.
III.3

na

obwodach

SKUTECZNOŚĆ OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ.

Tab. nr 1 .
Stacja 250kVA (przyjęto)
YAKXS 4*120 mm2 l=230m
YKXS 4*35 mm2 l=16m
Razem: do RG
YDY 4x10 mm2 l=10m
Razem: do RB

R

X

0,0118
0,1029
0,0166
0,1313
0,0364
0,1676

0,0262
0,0346
0,0026
0,0633
0,0016
0,0649

Z

0,1458
0,1798

Na podstawie powyższych danych wykonano obliczenia, które przedstawia tab. nr 2.
Obliczenia przeprowadzono dla najniekorzystniejszych warunków.
Tab. nr 2 .
Punkt zwarcia

Napięcie
znam.
Un

[V]
Rozdzielnica
RG
Obwód ośw.
w RO
RO - obwód
oświetlenia
RO - obwód
oświetlenia

Prąd
Impedancja Współczynni Napięci Warunek
znamionowy
pętli
kk
e
spełniony
zabezpieczeni
zwarcia
zwarcia
a
Z
Uo
In
[A]
Ω
[ ]
[V]
tak/nie

230

100

0,1458

56,93

tak

0,1798

2,8
DOII
5,6

230

50

31,46

tak

230

10

2,1085

5

131,78

tak

230

16

1,3335

5

210,85

tak
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3

4

4

12

12

UWAGA:

B

C

D

E

12

A
UWAGA:

B

C

D

E

A
UWAGA

B

FAZY REALIZACJI PRAC

12

Wymiary A,B,C,D odpowiednio wymiary
legowisk i korytarzy

D

E

A
UWAGA

B

2

13

1

1

10

9

D

E

5

2

12

9

4x17,5
28

3

C

2

14

5

12

4x17,5
28

3

6

F'

4

E'

2

4x17,5
28

4

4

4

3

3

C

5

7

10

9

4x17,5
28

6

8

13

6

F'

4

4

1

6

F'

5

5

13

3

6

1

7

10

9

4x17,5
28

E'

2

1

3

6

8

legowisk i posadzek
(z podbudowami)
2

10

9

4x17,5
28

4

4

13

10

3

5

5

2

1

10

6

8

E'

2

13

1

(po przebudowie 52szt)

1

7

5

2

13

9

4

4

E'

2

5

2

5

7

E'

2

2

3

6

8

7

E'

A

POCZEKALNIA

technologiczne

6

8

F'

3
(po przebudowie 62szt)

(po przebudowie 52szt)

1

2x2I340

Belka
strunobetonowa 80/32

2x2I340

Belka
strunobetonowa 80/32

2x2I340

Belka
strunobetonowa 80/32

bramki selekcyjnej

3

5

E

KORYTARZ GNOJOWY PRZY STOLE PASZOWYM

2

(stan obecny 40szt)

(po przebudowie 52szt)

STREFA ZABIEGOWA

instalacji doju w

3

D

3

2

(stan obecny 40szt)

(po przebudowie 52szt)

STREFA ZABIEGOWA

POCZEKALNIA

C

KORYTARZ GNOJOWY PRZY STOLE PASZOWYM

3

2

(stan obecny 40szt)

(po przebudowie 52szt)

STREFA ZABIEGOWA

6

KORYTARZ GNOJOWY PRZY STOLE PASZOWYM

3

2

POCZEKALNIA

B

FAZA X

KORYTARZ GNOJOWY PRZY STOLE PASZOWYM

3
(stan obecny 40szt)

(po przebudowie 52szt)

A

belkami - belki skrajne oznaczone na

2

8

FAZA IX

KORYTARZ GNOJOWY PRZY STOLE PASZOWYM

3
(stan obecny 40szt)

F'
UWAGA:

Belka
strunobetonowa 80/32

KORYTARZ GNOJOWY PRZY STOLE PASZOWYM

FAZA VIII
wygrodzenia
tymczasowego
i bramki tymczasowej

E

2. Zlewnia (pomieszczenia 3 i 12
fazy

2x2I340

wygrodzenia
tymczasowego
i bramki tymczasowej

D

FAZA XI (przebudowa obory i zlewni)

Belka
strunobetonowa 80/32

instalacjami

C

UWAGA:
wymusza pozostawienie instalacji technologicznej doju w pomieszczeniu projektowanym nr 12

FAZA VI

B

Belka
strunobetonowa 80/32

C

6

2x2I340

B

4x17,5
28

3

w fazie III

A

12

3

2x2I340

9

10

5

2

13

1

10

Wymiary A,B,C,D odpowiednio wymiary
legowisk i korytarzy

7

E'

2

legowisk i posadzek
(z podbudowami)

3

7

E'

2

oparcia na murze
rozbudowy

11

5

7

E'

POCZEKALNIA

3

6

8

STREFA ZABIEGOWA

POCZEKALNIA

3

6

8

(stan obecny 74szt)

STREFA ZABIEGOWA

POCZEKALNIA

3

6

8

Tymczasowa
zabudowa bale 50mm; H=150cm

10x10cm; h=150

3

5

Belka
strunobetonowa 80/32

POCZEKALNIA

2

(stan obecny 40szt)

(stan obecny 74szt)

STREFA ZABIEGOWA

2x2I340

Belka
strunobetonowa 80/32

POCZEKALNIA

3

2

(stan obecny 40szt)

(stan obecny 74szt)

STREFA ZABIEGOWA

2x2I340

Belka
strunobetonowa 80/32

2x2I340

POCZEKALNIA

3

2

(stan obecny 40szt)

(stan obecny 74szt)

STREFA ZABIEGOWA

KORYTARZ GNOJOWY PRZY STOLE PASZOWYM

3

2

(stan obecny 40szt)

(stan obecny 74szt)

STREFA ZABIEGOWA

KORYTARZ GNOJOWY PRZY STOLE PASZOWYM

3

2

(stan obecny 40szt)

(stan obecny 74szt)

6

KORYTARZ GNOJOWY PRZY STOLE PASZOWYM

FAZA V

2x2I340

KORYTARZ GNOJOWY PRZY STOLE PASZOWYM

3

2

(stan obecny 40szt)

Belka
strunobetonowa 80/32

wraz z instalacjami

KORYTARZ GNOJOWY PRZY STOLE PASZOWYM

3

8

FAZA IV

2x2I340

KORYTARZ GNOJOWY PRZY STOLE PASZOWYM

FAZA III

Belka
strunobetonowa 80/32

FAZA I

FAZA II

6

F'

A
UWAGA

B

C

D

E

6

F'

A
UWAGA

do pozostawienia

niebiesko

B

C

D

E

F'
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4
1

90

D4 170

5

B

C

1
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RZUT PIWNICY

V

VI

VII

B

IV

VIII

A

III

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2

12
13
14
15

KORYTARZ GNOJOWY PRZY
STOLE PASZOWYM

11

3

(po przebudowie 52szt)

(po przebudowie 62szt)

1

12

5

110
200

110
200

110
200

W2

W2

4

70
200

6

4

R2

8

W2

STREFA
POCZEKALNI

10

7
3

D1

90
200

4

D2

14
rura PCV200

90
200

15
14

2

D3

90
200

5

90
200

18
D3

D3

8

2

90
200

13

13
9

3
7
17

1

2

10

11

6
5

15

1

12

4x17,5
28

120
200

R1

6

A

5x17,5
25

B1

2x80
istn. 200

Isalski Witold WIKON

B

4

300
250

16

3

250
230

5

W1

9

RZUT PRZYZIEMIA
A

B

C

D

F
E

G

V

VI

VII

B

IV

VIII

A

III

1

2

3

2

3

4

4

3

1

5

2

3
4
2
1

1

3

1

6 (rezerwa)
5

5

6

A

RZUT PODDASZA
(STRYCHU)

B

Isalski Witold WIKON

A

B

C

D

F
E

G

V

VI

VII

B

IV

VIII

A

III

1

2

3

4

5

6

A

RZUT DACHU
B
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A

B

C

D

F
E

G

J
E
A
K

F
B
L

C
G
M

D
H

K

G

I

L

J
M

D

C
I

H
A

F

B

E

Isalski Witold WIKON

E
A

F

B
G
H

C

H

D

E

F

G

Isalski Witold WIKON
B

B

A

A
C

D

XI

X

I

XII

II
IX

III

VIII

IV

VII

V

VI

VI

V

VII
VIII
IX
X

XIII

XI

X

I

II

III

IV

XII
XIII
XIV

XIV
XI

XII
VIII

ELEWACJE

IX

IV

ELEWACJA ZACHODNIA

X
XIV

IX

XII

XI

Isalski Witold WIKON

ELEWACJA WSCHODNIA

I

II

III

V

IV

VI

VII

X

IX

VIII

XI
1

11

2

3

1

8

A'

B'

C'

D'

6

5

4

4

4

1

7

E'

1
2

15

3

14

4

2

5

5

5
6
7
13

8

1

9

B

10

C

10

11
12
13
14

F'

15

G'

H'

I'

J'

12

9
3

6

RZUT PRZYZIEMIA
PLAN POSADZEK
A

B

C

D

E F

G
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D1

D2

D3

W1

W2

R1

R2

B1

D4

90

90

90

wrota 250 (2x125); drzwi 90

110

120

70

Brama 300; drzwi 80

90

200

200

200

wrota 230; drzwi 200

200

200

200

Brama 250; drzwi 190

170

stal

stal

stal

prowadnica rolety

prowadnica rolety

prowadnica systemowa

malowanie

malowanie

malowanie

ocynk/malowanie

ocynk/malowanie

ocynkowanie

malowanie

naturalny

jasnoszare

malowanie

malowanie

ocynkowanie

ocynkowanie

naturalny

naturalny

stalowe

stalowe

stalowe

lamele stalowe

lamele stalowe

stalowe

stalowe

malowanie

malowanie

malowanie

ocynk/malowanie

ocynk/malowanie

malowanie

malowanie
jasnoszare

2

1

1

1 (w drzwiach)

-

-

-

1 (w drzwiach)

2

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

brama-uchwyty (drzwi klamka)

uchwyty

uchwyt na dole

uchwyt na dole

brama-uchwyt (drzwi klamka)

TAK

brak

brak

brak

Pianka PU min.3cm

Pianka PU min.3cm

-

-

Pianka PU min.3cm

Drzwi w skrzydle - PRAWE

LEWE PRAWE

-

-

Drzwi w skrzydle - PRAWE

1

1

1

LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
-

1
-

-

1
-

2

1

1

2

1

udojni oraz wygrodzeniu
(po otwarciu)

poziomu posadzki
pomieszczenia
technicznego nr 12

Pianka PU min.3cm

LEWE PRAWE
-

1
-

poziomu posadzki udojni
systemie producenta). Prowadzenie bramy po
prowadnicach umieszczonych po spadku dachu

Isalski Witold WIKON

ZESTAWIENIE STOLARKI

Rzut fundamentu 1:100
1
8

6

5

4

A

1

7

10

14

14

13

8

2

B

13
9

3
7

2

10

11

6
5

15

1

C
12

9

D

16

3

A

E
4

F

C

G

F

H

D

F

I

G

E
1
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300

100

+ 4,69

A-A
1:20
A

21 172 # 8 L=420

A

A

A

80
4 # 16

- Beton C25/30 (B30)
- Stal B500SP
- Otulina 5cm

S1

400

S2

28 8 # 16 L=3940

12x200

80

80

50
80 50

180
180

1100
26 4 # 12 L=2950

+ 0,002

19

19

6000

- 1,30

27 100 # 12 L=1131

1242

1300

#12 co 150

#12 co 150

58

26

24 16 # 12 L=6000
7460

25 16 # 12 L=1960
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+ 3,78

90

150
150

300
11 136 # 12 L=390

180

A

50
80 50

A

A

A

20 8 # 16 L=3030

S1

21 172 # 8 L=420

80

300

S2

300
15 68 # 12 L=832

2
35

- Beton C25/30 (B30)
- Stal B500SP
- Otulina 5cm

300

2
35

55
7

14 68 # 12 L=952
300

A-A
1:20

80

13 68 # 12 L=480

12 136 # 12 L=1157

80
4 # 16

trzepieniami

162

1131
162

240

305
74

9

150

222

80

120
200

193

2176
240

150
150

209

patrz rysunek PW.K.R.02h.01

11

16 136 # 12 L=1391

1100
180

180

7 136 # 12 L=493
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150

200
328

- 1,10

1205

10

5

162

154

780

150

1045

18

155

180

180

34

137

155
305

150

- 0,255
137

1

43

162

8 110 # 12 L=980

1695

1100

162

5

43

19 136 # 12 L=2700

9 136 # 12 L=1432

18 136 # 12 L=979

10 136 # 12 L=1583

193
17 68 # 12 L=493

- Beton C25/30 (B30)
- Stal B500SP
- Otulina 5cm

38 13 # 12 L=3179

36 13 # 12 L=2944
35 13 # 12 L=1630

1100

227

200

1558

1528

1528

1510

- 0,058

33 22 # 12 L=640

180

- 1,10

328

29 26 # 12 L=980

154

209

154

1

1242

- 0,255

209

36

12

35

34 22 # 12 L=1740

#12 co 150

#12 co 150

+ 1,50

#12 co 150

180

+ 1,50

37 13 # 12 L=1873

#12 co 150

400

32 16 # 12 L=2000

740

1205

2980

1690

1100

38

37

30 22 # 12 L=4250
305

18

31 12 # 12 L=2880
180
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19

Fundament - przekroje
D-D i E-E
D-D

154

200

36
328

209

257

- 0,255
1045

1

137

137

154

205

- 0,058

D-D

1280
58

180

12

38

35

37

209

305

5943

1032

- Beton C25/30 (B30)
- Stal B500SP
- Otulina 5cm

180

E-E

E-E
180

3000

3000

1100

1

#12 co 150

35

#12 co 150

1300

60

58

+ 0,002

- 0,058

7460
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15
14

13

16

F-F

F-F

1:50
10290

40 31 # 12 L=4670

#12 co 150
1045

G-G

1370

G-G

250

- Beton C25/30 (B30)
- Stal B500SP
- Otulina 5cm

#12 co 150

850

#12 co 150

patz rysunek PW.K.R.02h.01

216

845

221

2350

1500

250

250

#12 co 150

#12 co 150

8420

#12 co 150

200

1266

221

39 31 # 12 L=6000

250
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180
4585

200

200
1100

1300

# 12 co 150

39 36 # 12 L=6000
250

9790

28

# 12 co 150

3525

1500

1620

180

20

1500

2280

3190

- Beton C25/30 (B30)
- Stal B500SP
- Otulina 5cm

250
42 20 # 12 L=6000

40 36 # 12 L=4670
41 20 # 12 L=3058

Isalski Witold WIKON

3190

- Beton C25/30 (B30)
- Stal B500SP
- Otulina 5cm

2280

20

180

180
4585

200

1300

200

# 12 co 150

5145

# 12 co 150

250

9790

250
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28

1:100

4

14

#12 co 150

z rys
une
patr

2

k PW

13
#12 co 150

13

.K.R
.

02h

.01

14

12

#12 co 150

#12 co 150

1

#12 co 150

Isalski Witold WIKON

- Beton C25/30 (B30)
- Stal B500SP
- Otulina 5cm
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Rzut konstrukcji dachu 1:100

6

5

4

S3

S2 S1

P1

10

477

7

14

14

2

P2
13

8

S2 S1

S3

13

9

3
7

2
11

506

6
5

15

1

12

A

16

3

4

F

G

Zestawienie stali

E
C

D
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- Klasa konstrukcji stalowej EXC2

- Stal profilowa S235J2
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Rzut konstrukcji dachu 1:100
Elementy drewniane
5

4

M

100

6

10

116

477

7

150

166

100

14

13

8

285

14

2

M

13

2

11

6

150

166

7

9

38

100

3

116

514

238

5

15

399

1

12

M

98

4

A

90

16

3

K
14

82x10

Krokwie K - 20x8
9

C

D

F

G

E
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filar do
wzmocnienia
5xIPN120 L=120 13

8

6

5

5xIPN120 L=150 12

4

5xIPN120 L=150 12

5xIPN120 L=150 12

10

7

13 1xIPN120 L=120
14

13 1xIPN120 L=120
13 4xIPN120 L=120

14

2

W1
13 1xIPN120 L=120

13

8

13
9

3
7

2

10

11

6
5

15

1

3xIPN120 L=150 12
12

N2

16

3

2xIPN120 L=90 11

3xIPN160 L=2904 14

B

C

A

9

W1

D

F

G

E
UWAGI
~2cm
styropianu
poduszka
betonowa

zbrojenie poprzeczne #8 co 20cm.

min. 10cm

belka stalowa

betonowej (min. 20cm)

s1= h belki + min. 5cm
s2= s1+ min. 5 cm

Isalski Witold WIKON

Isalski Witold WIKON

10

8

8
10
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Schemat wzmocnienia konstrukcji stalowej
1:100

Sz1

2
L2/
17 L 50x50x5

2/2

Sz2

L

L1/3

L1/3

16

L1/3

16

Sz3

15

A-A
Sz1

6

Sz2

1:20

1:20

1:20

6

Sz3

L 50x50x5 17

A

1:20

6

A

IPN 220
6

A

B

B-B

B
IPN 120

1:20

17

17 L 50x50x5
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1:10

+ 0,70
280
117

obu kierunkach

700

dylatacja 2 cm styropianu,

1400
0,00

1:10
5x250
157

+ 0,64

339
212

15,67x5

40
0

339
212

18
0

212

#12 co 200

40

0

#12 co 200

#8 co 200

488

1288

1370

600

#12
600

919

- 0,30

50

288

#12

288

400

50

175

175

488
250
600

- Beton C25/30 (B30)
- Stal B500SP
- Otulina 5cm
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2230

2500

2230

44 i 45

4 # 12

trzpieni - co
223cm

45 4 # 12 L=1000

21 co 100

Wieniec

43 136 # 12 L=1050

44 8 # 12 L=6000

21 co 200

- Beton C25/30 (B30)
- Stal B500SP
- Otulina 5cm

2230

44

2230

2230

kotew chemicznych HILTI HVU - (E)

Isalski Witold WIKON

Isalski Witold WIKON
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3
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4
D

E

4
1

5

B

C
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4
1

5

B

C
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3

(po przebudowie 52szt)

(po przebudowie 62szt)

1
PVC SN8 SDR34 160x4,7
spadek minimalny 0,3%

PVC SN8 SDR34 160x4,7
spadek minimalny 0,3%

12

STREFA
POCZEKALNI

5

70
200

6

4

110
200

110
200

W2

PVC SN8 SDR34 160x4,7
spadek minimalny 0,3%

4

R2

8

W2

W2

110
200

PVC SN8 SDR34 200x5,9
spadek minimalny 0,3%

PVC SN8 SDR34 200x5,9
spadek minimalny 0,3%
PVC SN8 SDR34 160x4,7

10spadek minimalny 0,3%

7
3
90
200

D1
D2
PVC SN8 SDR34 110x3,2
spadek minimalny 2,0%

rura PCV200

90
200

14

D3

2

90
PVC SN8 SDR34 110x3,2
D3 200
spadek minimalny 2,0%

13

8

17

10
Na

3

PVC SN8 SDR34 160x4,7
spadek minimalny 0,3%

13

1

PVC SN8 SDR34 160x4,7
spadek minimalny 1,5%

PVC SN8 SDR34 200x5,9
spadek minimalny 0,3%

2
11

6

tym

odcinku
przewiertu pod
nie
w pomieszczenie nr 10

9

PVC SN8 SDR34 110x3,2
spadek minimalny 2,0%

PVC SN8 SDR34 110x3,2
7 minimalny 2,0%
spadek

PVC SN8 SDR34 110x3,2
spadek minimalny 2,0%

PVC SN8 SDR34 160x4,7
spadek minimalny 1,5%
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spadek minimalny 0,3%
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spadek minimalny 0,3%
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200
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PVC SN8 SDR34 110x3,2
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PVC SN8 SDR34 200x5,9
spadek minimalny 0,3%
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temperatruy 25-40st

Wentylator wywiewny FFowlet FF056-6D
Typoszereg: DN600
Zasilanie 3x~400V
Moc 0,62 kW
Zabezpieczenie IP54
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RURY - PEX 0,16 m / POWIERZCHNIA - P= 4,73 m 2
ROZSTAW NORMALNY
- r. norm.Tr = 0,15 m
ROZSTAW W STREFIE BRZEGOWEJ
- Tpr = 0,1 m

110
200

RURY - PEX 0,16 m / POWIERZCHNIA - P= 3,00 m 2
ROZSTAW NORMALNY
- r. norm.Tr = 0,15 m
ROZSTAW W STREFIE BRZEGOWEJ
- Tpr = 0,1 m

W2

STREFA
POCZEKALNI

transportu czynnika grzewczego od miejsca wytworzenia do miejsca odbioru.
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RZUT PIWNIC
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OPRAWY

LEGENDA

- gniazdo 230V IP44
- wypust zasilajacy

Uwagi.
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RZUT DACHU
INSTALACJA ODGROMOWA

LEGENDA

- rozdzielnica obory
- rozdzielnica technologii udoju
(poza opracowaniem)

SCHEMAT ZASILANIA
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Rozdzielnica RG

L1; L2; L3; N

DO2 63/35A

DO2 63/35A

DO2 63/35A

DO2 63/35A

DO2 63/35A

DO2 63/63A

DO2 63/35A

DO2 63/40A

ochronnik kasy I+II

I-160/4

DO2 63/63A

PE

ROZDZIELNICA RG
A

Nr obwodu

F1.1

F1.2

F1.3

F1.4

F2.1

Nazwa

owa

F2.3

F2.4

F2.5

gniazda 230V gniazda 230V gniazdo 400V gniazdo 400V
zbiornik nr 6
zbiornik nr 7

F3.1

F3.2

zasilanie

F3.3

F3.4

F3.5

zasilanie
termostatu

zasilanie
rozdzielnicy
wentylacji

zasilanie
rozdzielnicy

F3.6

F4.1

F4.2

zasilanie
poganiacza

gniazdo 400V
zbiornik nr 8

gniazdo
400V myjka
16

F4.3

F4.4

F4.5

F5.1

gniazda 230V
Brama

gniazdo 230V
Brama prawa

zasilanie

F5.2

F5.3

zasilanie

zasilanie

W2

W4

F5.4
zasilanie

F5.5

F5.6

F6.1

F6.2

F6.3

F6.4

F6.5

gniazdo
230V czujnik
rui

regulator pr.
obrotowej
ngrzewnic

PCE1

PCE3

PCE4

PCE5

PCE6

F7
zasilanie
szafy RACK

F8

F9

F10

F11

gniazda 230V
DATA

zasilanie
rozdzielnicy
RO

zasilanie
pompy

sterownik
pompy

pom. 5-10, -1

pom. 3, 4,
12, 13, 14

pom. 2

krowy
zasuszone

pom. 5 - 8, -1

pom. 3, 4, 12,
14

pom. 4

pom. 12

pom. 12

obora

obora

pom. 31

pom. 12

pom. 12

pom. 1

pom. 12

pom. 12

pom. -1

pom. 2

korytarz paszowy

obora

obora

krowy
zasuszone

obora

obora

pom. 2

pom. 12

korytarz
paszowy

korytarz
paszowy

obora

obora

pom. 10

pom. 4

pom. 8

na zewnatrz

-1

0.20

0.25

0,25

0,14

2,00

2,00

1,5

4,5

9,00

1,00

0,60

0,01

1,50

1,5

0,4

4,50

8,40

9,00

0,5

0.5

6,00

6,00

3

1,5

0,2

0,25

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

1,00

1,00

9,54

7,5

1,7

A
OPIS

GSW

Pi

Kz

Pz

OPIS

Pi

CC

CC

Fe/Zn-30*4mm

Woda

nr.
pomieszczenia

ochrona

kanalizacja

zasilanie z
RWP

gniazda 230V

F2.2

UWAGI:

GNIAZDA 230V
GNIAZDA 400V
ROZDZIELNICE PCE
ROZDZIELNICA RO
WENTYLACJA OBORY
ROZDZIELNICA
WENTYLACJI UDOJNI
ROZDZIELNICA

ZK

DOKUMENTAMI M.IN.: RYSUNKAMI, OPISEM TECHNICZNYM.
RAZEM

0.84
11.00
26.40
15.00
7.94
15.00
1.50

1
0,2
0,6
0,2
0,8
1
1

1.50

1

18.20

1

Kz

Pz

0.84
2.20
15.84
3.00
6.35
15.00
1.50
1.50
18.20

ROZDZIELNICA RD
ROZDZIELNICA RG
RAZEM

20.00
97.38

0,8
0,65

16.00
63.30
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Rozdzielnica RO
L1; L2; L3; N

DO2 63/35A

ochronnik kasy I+II

I-160/4

N

PE

ROZDZIELNICA RO

A

Nr obwodu

F1.1

F1.3

F1.2

Nazwa

oswietlene
zasilanie z
ZK

nr.
pomieszczenia

F1.5

F1.4

F2.1

F2.2

F2.3

F2.5

zasilanie

zasilanie
kurtyny

gniazdo
230V brama
lewa

W3

korytarz
paszowy

korytarz
paszowy

obora

obora

4,5

1.5

0,50

1,5

3,00

F2.4
zasilanie

PCE2

ochrona
korytarz paszowy

korytarz paszowy

obora lewa strona

obora lewa strona

0.19

0,19

0,14

0,14

0,14

0,14

obora prawa strona

obora prawa strona

0,14

0,14

0,32

OPIS

Pi

Kz

Pz

1.54
8.00
RAZEM

1.54
6.40
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OPIS STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU
EKSPERTYZA TECHNICZNA
INWENTARYZACJA

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZLEWNI MLEKA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU
STANOWIĄCEGO OBORĘ DLA KRÓW MLECZNYCH (stanowiących jeden obiekt)
– Michałów, Gmina Michałów, obręb Michałów, działka nr 1542/10

1. Podstawa opracowania
1.
2.
3.
4.

Wizji w terenie
Inwentaryzacja obiektu
Odkrywki i badania
Ustawa Prawo Budowlane

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest obiekt rolniczy pełniący funkcję obory i zlewni mleka na
terenie Stadniny Koni Michałów Sp. z o.o.

3. Zakres opracowania




inwentaryzacja obiektu
ocena stanu elementów obiektu
obliczeniowa ocena poprawności przyjętych rozwiązań

4. Charakterystyka konstrukcji przedmiotowego obiektu
Obiekt wielokrotnie poddawany był przebudowom i rozbudowom. Obiekt w większości
dwukondygnacyjny (parter i poddasze). Pod niewielką częścią obiektu wykonano piwnicę. Rzut
głównej bryły budynku ma formę wydłużonego prostokąta. Około połowy długości znajduje
się dobudówka o rzucie, w przybliżeniu, kwadratowym. W.w. części przekryto niezależnymi
dwuspadowymi, symetrycznymi dachami o równoległych kalenicach i podobnych
wysokościach. Posadzki w obu częściach budynku znajdują się na różnych poziomach. Stropy
w różnych częściach obiektów powstawały w różnych okresach i znajdują się na różnych
poziomach nie stanowiąc odrębnych kondygnacji.
Funkcje zlokalizowane w obiekcie:
1. obora – funkcja dominująca, zajmująca większość powierzchni parteru głównej części
obiektu.
2. udojnia
3. poddasze obecnie niewykorzystywane mimo znacznej nośności stropów
4. stacja zlewcza mleka
5. pomieszczenia pomocnicze – biurowe, socjalne, gospodarcze
Elementy konstrukcyjne obiektu:
1. Fundamenty bezpośrednie, niejednorodne, wykonane z betonu, cegieł ceramicznych
i kamieni. Kamienie stanowią fragmenty skał miękkich (łatwo rysujących się pod
paznokciem i łatwo rozwarstwiających się) osadowych o pochodzeniu morskim, cechach
anizotropowych, budowie warstwowej – wapieni, dolomitów lub margli.
2. Ściany murowane z elementów drobnowymiarowych, ceramicznych i silikatowych,
pełnych i drążonych. Ściany nie wykazują widocznych spękań ani deformacji.
3. Stropy nad parterem. Pod względem konstrukcji stropów obiekt można podzielić na
pięć części
3.1.Część 1 – najstarsza – prawdopodobnie przedwojenna. Fundamenty bezpośrednie,

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZLEWNI MLEKA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU
STANOWIĄCEGO OBORĘ DLA KRÓW MLECZNYCH (stanowiących jeden obiekt)
– Michałów, Gmina Michałów, obręb Michałów, działka nr 1542/10

ściany murowane z elementów drobnowymiarowych, stalowo-ceramiczne stropy
Kleina oparte na podciągach złożonych z par dwuteowników stalowych. Podciągi
pierwotnie, prawdopodobnie opierały się na słupach dzielących parter obiektu na trzy
części – korytarz wewnętrzny i dwa ciągi „boxów” dla zwierząt. Obecnie podciągi
opierają się na ścianach poprzecznych (jednej szczytowej i jednej wewnętrznej) oraz
na kolejnych podciągach stalowych przebiegających poprzecznie do podłużnej osi
budynku, równolegle do belek stropu Kleina. Drugorzędowe podciągi składają się z
par dwuteowników stalowych łączonych przewiązakmi. Belki oparto na ścianach
podłużnych.
3.2.Część 2 – prawdopodobnie pochodząca z lat 70-tych XX wieku. Wzniesiona jako
przedłużenie pierwotnego obiektu. Ściany murowane. Strop wykonany jako płyty
kanałowe oparte na żelbetowych dwuteownikach strunobetonowych opartych na
ścianach poprzecznych obiektu. Z powodu różnicy w wysokości konstrukcji
posadzka poddasza w tej części znajduje się na innym poziomie niż w części 1.
3.3.Część 3 – łącząca dwie wyżej wymienione. Konstrukcja mieszana, posiadające
elementy obu w.w. W tej części występują ściany wewnętrzne wydzielające udojnię
od obory.
3.4.Część 4 – stanowi dobudówkę do głównej bryły budynku. Przylega do części 3. Strop
Kleina, belki równoległe do belek stropu Kleina części 1, wierzch stropu na tym
samym poziomie.
3.5.Część 5 – przedłużenie części 4 – strop wykonany z pustaków ceramicznych opartych
na ścianach i podciągach stalowych. Podciągi pełnią również funkcję podpór dla
konstrukcji więźby dachowej. Strop znajduje się wyżej od stropu części 4.
4. Strop nad piwnicą. Wykonano jako strop odcinkowy – łuki ceglane na belkach
stalowych.
5. Dach. Obiekt przekryto dwoma konstrukcjami dachowymi.
5.1.Części 1,2,3 przekryto wspólnym dachem. Dach wykonano jako konstrukcję stalową
opartą na ściankach kolankowych wykonanych z drążonych bloczków silikatowych.
Wiązary dachowe mają formę typową dla dachu jętkowego. „Krokwie”, „jętki”
i płatwie wykonano z dwuteowników stalowych, stężenia z kątowników.
W konstrukcji dachu wykonano stężenia połaciowe poprzeczne typu X w czterech
polach (co 4 pola) oraz stężenie pionowe, podłużne łączące płatwie kalenicowe
z jętkami. Płatwie oparto na „krokwiach” przy użyciu „blaszek kotwiących”
i połączeń śrubowych. Pozostałe połączenia wykonano jako spawane z blachami
węzłowymi. Na płatwiach oparto blachę trapezową. W obiekcie wykonano instalację
wentylacyjną. Wyrzutnie wykonano jako czworokątne kanały murowane przenikające
elementy stężenia pionowego, podłużnego.
5.2.Części 4 i 5 również przykryto wspólnym dachem. Konstrukcja dachu drewniana,
przypominająca układ płatwiowo-kleszczowy. Dach składa się ze słupów opartych na
podwalinach, płatwi, krokwi i mieczy. W konstrukcji nie występują kleszcze. Ze
względu na różnicę poziomów stropów słupy różnią się długością. Połać od strony
obory zakończono ścianką kolankową wykonaną z elementów drewnianych. Krokwie
połaci przeciwległej opierają się na murłacie i murze. Dach kryty blachą trapezową
na łatach.
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6. Rampa przed częścią 5. Wykonana jako płyta żelbetowa na filarach murowanych.
Rampa jest zakończona barierką metalową zakotwioną w żelbetowej płycie.
7. Zadaszenia otwarte. Wzdłuż całej ściany południowej obory i ok. połowy jej ściany
północnej znajdują się zadaszenia otwarte wykonane jako konstrukcje stalowe oparte na
własnych fundamentach i ścianach zewnętrznych obiektu.

4.1. Ocena stanu technicznego elementów konstrukcji
Ze względu na brak kleszczy i niewielką ilość elementów stężających konstrukcja dachu
wykazuje wyraźne deformacje. Płatew w miejscu największego skręcenia są wychylona od
pierwotnej pozycji o ok 15°. Rampa przed budynkiem wykazuje wyraźne ubytki otuliny,
i korozję zbrojenia. Część elementów kotwiących barierkę jest odsłonięta i niedostatecznie
zamocowana w żelbetowej konstrukcji. W wielu miejscach wody deszczowe z rur spustowych
są odprowadzane na utwardzony teren bezpośrednio przy ścinach obiektu. Takie rozwiązanie
odwodnienia może prowadzić do zmiany stanu gruntów, na których opierają się fundamenty
jednak obecnie nie występują oznaki takich zjawisk. W koszu między dachami znajduje się
rynna, z której część wód przedostaje się do wnętrza budynku. W kondygnacji podziemnej
i w pomieszczeniach zwierząt ściany są zawilgocone. Pozostałe elementy konstrukcji „pracują”
prawidłowo – nie wykazują zarysowań ani znaczących deformacji.
Elementy nie znajdujące się w dobrym stanie technicznym nie są przedmiotem
przebudowy jednak inwestor powinien rozważyć wykonanie czynności prowadzących do
poprawy ich stanu.

5. Opis przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych
Ze względów związanych z funkcją obiektu zostaną rozebrane ściany wewnętrzne
wydzielające istniejącą halę udojową. Ze względu na usunięcie podpór rozebrana zostanie część
3 stropu. Ściany zewnętrzne nadal będą stanowiły oparcie dla konstrukcji dachowej. Konstrukcja
dachu w miejscu objętym opracowaniem zostanie wzmocniona ściągiem i zastrzałami
i podwieszeniem ściągu.
W części przekrytej stropem Kleina i dachem stalowym zostanie zamurowana część
otworów ściennych. Zostaną też wykonane nowe otwory w ścianach. W wyniku zamurowań
powstanie wąski filar wspierający jeden z podciągów. Filar zostanie wzmocniony okuciem z
kątowników z przewiązkami z blach.
W części przekrytej dachem o konstrukcji drewnianej zmiany konstrukcji będą polegały na:




wykuciu nowych i zamurowania części starych otworów – jako nadproża w otworze
dla bramy przyjęto belki stalowe, w pozostałych L-19. Nadproża należy oprzeć na
murach za pośrednictwem poduszek betonowych.
wykonania żelbetowych schodów terenowych łączących istniejący poziom parteru
z poziomem projektowanej udojni.
Wykonaniu nowych żelbetowych schodów zewnętrznych opartych na własnych
fundamentach

Zaprojektowano nowe pomieszczenie udojni. Pomieszczenie zostanie zlokalizowane
w narożu,w którym styka się część przykryta dachem stalowym i drewnianym. W celu
zwolnienia miejsca pod nowe pomieszczenie zostanie rozebrane jedno przęsło istniejącego
zadaszenia otwartego.
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Elementy konstrukcyjne nowego pomieszczenia:








Fundamenty
Bezpośrednie, żelbetowe. Słup zostanie oparty na projektowanym fundamencie.
Ściany
◦ Zewnętrzne
W części nadziemnej – murowane z bloczków silikatowych, w podziemnej z żelbetu
◦ Wewnętrzne
Żelbetowe o wysokości ~1,5m – stanowią „kierownice” dla zwierząt
Posadzki
W całości żelbetowe
Nadproża
◦ Nad bramą – żelbetowe – wykonane jako wieniec opuszczony
◦ Pozostałe – typowe prefabrykowane L19
Konstrukcja dachu
Konstrukcja będzie złożona z drewnianych krokwi opartych na istniejącym murze,
projektowanym murze i podciągu stalowym. Podciąg zostanie oparty na projektowanym
murze i projektowanym słupie stalowym wykonanym w bruzdzie istniejącego muru. Słup
zostanie oparty na własnej stopie.

6. Zestawienie obciążeń
6.1. Stałe
Ciężar własny elementów konstrukcyjnych uwzględnia program.
1)

Warstwy pokrycia projektowanego dachu
warstwa

ciężąr
[kN/m3 ]

blachodachówka na łatach
membrana paroprzepuszczalna
płyta PUR

2)

grubość
[cm]

1,35

qc

qd 1

[kN/m2 ]
0,1
pomijalne
0,15
0,25

[kN/m2 ]
0,135
0,20
0,34

Warstwy pokrycia projektowanego dachu
warstwa
blachodachówka na łatach

3)

γ1
[-]
1,35

ciężąr
[kN/m3 ]

γ1
[-]
1,35

Obciążenie ścianą
q 1= 18

kN
kN
⋅ 44 cm⋅ h= 7,92 2⋅ h
3
m
m
γ f 1= 1,35

grubość
[cm]

qc

qd 1

[kN/m2 ]
0,1
0,1

[kN/m2 ]
0,135
0,135
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q 2= 18

kN
kN
⋅ 18 cm⋅ h= 3,24 2 ⋅ h
3
m
m
γ f 1= 1,35

6.2. Zmienne
1)

Śnieg
Obiekt znajduje się w trzeciej strefie obciążenia śniegiem, na wysokości ok 200 m.n.p.m.

Charakterystyczne obciążenie gruntu

sk= max(0,006⋅ A− 0,6;1,2)= max(0,6; 1,2)= 1,2 kPa
Obciążenie śniegiem dachów w trwałej i przejściowej sytuacji obliczeniowej Teren
normalny
Nie wystąpi topienie śniegu przez nadmiernie uchodzące ciepło Dla dachu 0
° < 30°
Ostatecznie
s= μ i Ce Ct s k

Teren
normalny
Nie wystąpi topienie śniegu przez nadmiernie uchodzące ciepło Dla dachu 0
° < 30°
Ostatecznie
Ce = 1,0

Nie wystąpi topienie śniegu przez nadmiernie uchodzące ciepło Dla dachu 0
° < 30°
Ostatecznie
Ct = 1,0

Dla dachu 0
° < 30°
Ostatecznie
μ1 = 0,8

Ostatecznie
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s k= 0,96 kPa
γ Q = 1,5
ψ0= 0,5
ψ1= 0,5
ψ2= 0,2

Dla dachu części projektowanej uwzględniono efekt ześlizgu śniegu z dachu wyższego
zwiększając obciążenie o 50% obciążenia dachu wyższego.

2)

Wiatr
Obiekt znajduje się w strefie obciążenia wiatrem I, na terenie kategorii II.

Współczynnik ekspozycji
z
10

0,24

( )

Ce ( z)= 2,3

9,2
10

0,24

( )

= 2,3

= 2,3

Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru
Obiekt znajduje się na wysokości ok. 200m.n.p.m.
Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru
v b,0= 22[1+0,0006(330− 300)]= 22,4

m
m
≈ 22
s
s

Bazowa prędkość wiatru

v b= c dir⋅ c season⋅ v b,0= 1,0⋅ 1,0⋅ 22

m
m
= 22
s
s

Wartość bazowa ciśnienia prędkości wiatru
2

( )

1
1
kg
m
q b = ⋅ ρ⋅ v 2b= ⋅ 1,25 3⋅ 22
= 0,3 kPa
2
2
s
m

Wartość szczytowa ciśnienia prędkości
Współczynnik ciśnienia zewnętrznegoPrzyjęto, że dach składa się z pól H i I

q p = Ce(z)⋅ q b= 2,23⋅ 0,3kPa= 0,67 kPa
Współczynnik ciśnienia zewnętrznegoPrzyjęto, że dach składa się z pól H i I
Przyjęto, że dach składa się z pól H i I
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kąt
[deg]
30

10

H
[-]
-0,2
0,4
-0,8
-0,45
0,1
-0,65

I
[-]
-0,4
0
-0,5
-0,5
-0,3
-0,5

Współczynnik konstrukcyjny – przyjęto
cs c d= 1,0
Ostatecznie qw

=
kąt
[deg]
30

10

H
[kPa]
-0,1
0,3
-0,5
-0,3
0,1
-0,4

I
[kPa]
-0,3
0,0
-0,3
-0,3
-0,2
-0,3

γ f = 1,5
ψ0= 0,6
ψ1= 0,2
ψ2= 0,0

Użytkowe schodów i obciążenie posadzki zwierzętami

3)

q k = 5,0 kPa
γ f = 1,5
ψ0= 0,7
ψ1= 0,5
ψ2= 0,3

7. Założenia konstrukcyjne


Kategoria korozyjności atmosfery C4 – duża
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Grubość powłok malarskich zabezpieczających konstrukcje stalowe > 240μm
Klasa konstrukcji stalowej EXC2
Stal profilowa S235J2
Beton C25/30 (B30)
Stal zbrojeniowa B500SP
Klasa użytkowania konstrukcji drewnianej – 2
Drewno C24
Elementy konstrukcji drewnianej zabezpieczyć przed korozją biologiczną oraz ogniem do
klasy reakcji na ogień nie gorszej niż B,s1,d0
Przyjęta kategoria projektowanego okresu użytkowania – 4 (orientacyjny okres
użytkowania 50 lat)
Przyjęta klasa konsekwencji zniszczenia – CC2 - przeciętne zagrożenie życia
Przyjęta klasa niezawodności konstrukcji – RC2 - współczynnik do oddziaływań
KFI=1,0
Przyjęty poziom nadzoru przy projektowaniu – DSL2 – normalny nadzór – sprawdzenie
zgodne z procedurami jednostki projektowej
Przyjęty poziom inspekcji w trakcie wykonanie – IL2 – normalna inspekcja – zgodnie z
procedurami jednostki wykonawczej.
Wskaźnik zagęszczenia zasypek – min IS=0,98
Stopień zagęszczenia gruntów w podłożu obiektu – min. ID=0,5
Założenia dotyczące połączeń:
◦ połączenia elementów żelbetowych – sztywne
◦ posadzka i fundament oparte na podłożu sprężystym
◦ krokwie dwuprzęsłowe, na podciągu ciągłe

Uwaga
W razie stwierdzenia gruntów innych niż założone należy wstrzymać roboty
i skontaktować się z projektantem.

8. Schematy statyczne i podstawowe wyniki obliczeń
Obliczeniowemu sprawdzeniu poddano jedynie elementy objęte opracowaniem.

8.1. Dach wyższy
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V=13,000
H=3,750

Przyjęte przekroje prętów:
„krokwie” – IPN 220
„jętki” – IPN 120
zastrzały – L 50x50x5
ściąg – fi 24
wieszaki- fi 6
OBCIĄŻENIA:
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MOMENTY:
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3
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NORMALNE:

4
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1
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-80,69

8.2. Dach niższy

Rysunek 1: Obwiednia momentów zginających Mmax=112kNm
Przyjęto:

-74,71

16

-85,06

5,76
8
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krokwie i wymiany 20x8,
podciąg w środku dachu IPN 240
podciąg przy istniejącej ścianie IPN 180
słup UPE 200
murłata 16x16

8.3. Nadproże N1
OBCIĄŻENIA:

42,00
16,00

16,00

4,50

4,50
1

OBCIĄŻENIA:
([kN],[kNm],[kN/m])
-----------------------------------------------------------------Pręt: Rodzaj:
Kąt:
P1(Tg):
P2(Td):
a[m]:
b[m]:
-----------------------------------------------------------------Grupa: CW "Ciężar własny"
Stałe
f= 1,10
Grupa: A "reakcja "
Zmienne
f= 1,40
1
Liniowe
0,0
4,50
4,50
0,00
2,90
Grupa: B "mur"
Zmienne
f= 1,35
1
Liniowe
0,0
16,00
16,00
0,00
2,90
Grupa: C "reakcja z podciągu"
Zmienne
f= 1,40
1
Skupione
0,0
42,00
1,00
-----------------------------------------------------------------OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:
-----------------------------------------------------------------Grupa:
Znaczenie:
f:
d:
-----------------------------------------------------------------CW-"Ciężar własny"
Stałe
1,10
A -"reakcja z dachu "
Zmienne
1 1,40
1,00
B -"mur"
Zmienne
1 1,35
1,00
C -"reakcja z podciągu"
Zmienne
1 1,40
1,00
------------------------------------------------------------------

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZLEWNI MLEKA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU
STANOWIĄCEGO OBORĘ DLA KRÓW MLECZNYCH (stanowiących jeden obiekt)
– Michałów, Gmina Michałów, obręb Michałów, działka nr 1542/10

MOMENTY:

1

65,59

TNĄCE:

79,84
51,34

-7,46

1

-61,59

Przyjęto trzy dwuteowniki IPN160

8.4. Nadproże N2
PRĘTY UKŁADU:
Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - cięgno

-----------------------------------------------------------------Pręt: Typ: A: B:
Lx[m]:
Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrój:
-----------------------------------------------------------------1
00
0
1
3,500
0,000
3,500 1,000
1 B 30x18
-----------------------------------------------------------------OBCIĄŻENIA:

4,50

4,50

1,20

1,20
1

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZLEWNI MLEKA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU
STANOWIĄCEGO OBORĘ DLA KRÓW MLECZNYCH (stanowiących jeden obiekt)
– Michałów, Gmina Michałów, obręb Michałów, działka nr 1542/10

OBCIĄŻENIA:
([kN],[kNm],[kN/m])
-----------------------------------------------------------------Pręt: Rodzaj:
Kąt:
P1(Tg):
P2(Td):
a[m]:
b[m]:
-----------------------------------------------------------------Grupa: CW "Ciężar własny"
Stałe
f= 1,10
Grupa: A "reakcja "
Zmienne
f= 1,40
1
Liniowe
0,0
4,50
4,50
0,00
3,50
Grupa: B "ściana"
Zmienne
f= 1,00
-----------------------------------------------------------------OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:
-----------------------------------------------------------------Grupa:
Znaczenie:
f:
d:
-----------------------------------------------------------------CW-"Ciężar własny"
Stałe
1,10
A -"reakcja "
Zmienne
1 1,40
1,00
B -""
Zmienne
1 1,00
1,00
-----------------------------------------------------------------MOMENTY:

1

13,67

TNĄCE:

15,62

1

-15,62

Przyjęto wieniec opuszczony o przekroju nie mniejszym niż 30x18 zbrojony dwoma prętami fi
12 górą i trzema fi 16 dołem. Strzemiona z prętów fi 8 co 20cm.

8.5. Posadzka, ścianki wewnętrzne i ławy

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZLEWNI MLEKA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU
STANOWIĄCEGO OBORĘ DLA KRÓW MLECZNYCH (stanowiących jeden obiekt)
– Michałów, Gmina Michałów, obręb Michałów, działka nr 1542/10

Rysune
k 2: Model konstrukcji – widok z góry

Rysunek 3: model konstrukcji - widok z dołu

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZLEWNI MLEKA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU
STANOWIĄCEGO OBORĘ DLA KRÓW MLECZNYCH (stanowiących jeden obiekt)
– Michałów, Gmina Michałów, obręb Michałów, działka nr 1542/10

Rysunek 4: mapa momentów zginających w kombinacji z
uderzeniem zwierzęciem w jedną ze ścianek Mmax=1,5kNm/m

Rysunek 5: mapa deformacji w wyjątkowej kombinacji
obciążeń z uderzeniem zwierzęcia w drugą ściankę. Wielkość
deformacji < 1mm

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZLEWNI MLEKA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU
STANOWIĄCEGO OBORĘ DLA KRÓW MLECZNYCH (stanowiących jeden obiekt)
– Michałów, Gmina Michałów, obręb Michałów, działka nr 1542/10

Przyjęto zbrojenie przy obu krawędziach prętami #12 co 200x200. Otulina prętów 5cm.

8.6. Schody zewnętrzne
PRZEKROJE PRĘTÓW:

1

Skala 1:100

0,650

1

V=1,300
H=0,650

1,300

PRĘTY UKŁADU:
Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - cięgno

-----------------------------------------------------------------Pręt: Typ: A: B:
Lx[m]:
Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrój:
-----------------------------------------------------------------1
00
0
1
1,300
0,650
1,453 1,000
1 B 12x100
-----------------------------------------------------------------OBCIĄŻENIA:

Skala 1:100

5,00
5,00

1

OBCIĄŻENIA:
([kN],[kNm],[kN/m])
-----------------------------------------------------------------Pręt: Rodzaj:
Kąt:
P1(Tg):
P2(Td):
a[m]:
b[m]:
-----------------------------------------------------------------Grupa: CW "Ciężar własny"
Stałe
f= 1,10
Grupa: A "użytkowe"
Zmienne
f= 1,50
1
Liniowe
0,0
5,00
5,00
0,00
1,45
-----------------------------------------------------------------MOMENTY:

Skala 1:100

1
2,52

Przyjęto zbrojenie główne z prętów fi 12 co 200, rozdzielcze co 400, przy obu krawędziach.
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INWENTARYZACJA
RZUT PIWNICY

I

II

III

V

IV

VI

A

KURTYNA PODNOSZONA

VII

X

IX

VIII

B

XI

C

1

300
280

300
280

1

2

346
295

346
295

KORYTARZ GNOJOWY PRZY
STOLE PASZOWYM

Belka I340

2

2xI340

(stan obecny 40szt)

Belka I340

240
240

Belka I340

3
240
240

(stan obecny 74szt)

84
195

2x2I340

2x2I340

242
240

4

106
115

106
115

106
115

4

106
115

5

106
115

6

8

106
115

A

106
115

107
80

106
115

106
115

106
115

106
115

280
250

146
85

3

2x2I340

50
195

POCZEKALNIA

2x2I340

2x2I340

85
195

Belka
strunobetonowa 80/32

Belka
strunobetonowa 80/32

Belka
strunobetonowa 80/32

240
245

Belka
strunobetonowa 80/32

Belka
strunobetonowa 80/32

STREFA ZABIEGOWA

80
200

80
200

C'

D'

E'

80
200

B'

80
200

A'

147
140

147
140

7

80
200

240
290

240
290

5
90
200

1

12

11

2
3
4

210
140

208
140

10

C
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70
200

5
6

9

7

2x80
200

90
200

8
9

F'

6

G'

H'

I'

10

B

11
12

A

B

C

D

E

INWENTARYZACJA
RZUT PRZYZIEMIA

J'

I

II

III

V

IV

VI

A

VII

X

IX

VIII

B

XI

C

1

2

Linia uskoku stropu 30cm

3

140
180

140
180

140
160

2

4

A

A'
B'

C'

D'

E'
Linia uskoku stropu 66cm

5

1
104
140

2

F'

1

G'

C

H'

I'

6

INWENTARYZACJA
RZUT PODDASZA (STRYCHU)

B

A

B

C

D

E

J'
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I

II

III

V

IV

VI

A

VII

X

IX

VIII

B

XI

C

1

2

3

4
A

A'
B'

C'

D'

E'
5

C
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F'

G'

H'

I'

6
B

A

B

C

D

E

INWENTARYZACJA
RZUT DACHU

J'

C-C

B-B

A-A
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INWENTARYZACJA
PRZEKROJE

XXII
I
II
III
IV
V
XIII
XX
XIX

V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

XXX

XXIX

XIV

XIII

XV

XXII

XVI
XVII
XVIII
XIX
V

XX
XXI

XIII

V

XXII
XXIII

IV

XX
XIX

III

XVIII

XXIV
XXV
XXVI

XVII

XXIX
I

II

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XXII

XXX

XVI
XXII

IX
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XXVI

ELEWACJA ZACHODNIA

XXIV

XXIII

XXI

II

XIII

XXI

XXV

XXVI

ELEWACJA WSCHODNIA

XXV

XXI

XIII

II

XXI

IX

INWENTARYZACJA
ELEWACJE

