
   
 

KONSTRUKCJA  
PROJEKT WYKONAWCZY  

 
ZAKŁAD PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWY z CENTRUM BADAWCZO 
-ROZWOJOWYM ORAZ ZAPLECZEM SOCJALNO - BIUROWYM wraz z 
instalacjami wewnętrznymi wewnątrz budynku: elektryczną, gazową, wod.-kan., 
centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz instalacjami 
wewnętrznymi na zewnątrz budynku: elektryczną od stacji Trafo, gazową od 
szafki gazowej, wodociągową od studni głębinowej, kanalizacją sanitarną do 
studzienki k na sieci kanalizacji sanitarnej GPK, kanalizacją deszczową z 
separatorami do zbiornika retencyjnego, zbiornikiem p.poż. oraz zjazdem 
publicznym na działkę, drogą wewnętrzną, placem manewrowym, parkingiem - 
na działkach nr ewid. 550/26, 550/21, 550/30, 611, obr. 0009, jedn. ewid. Kłaj, 
w miejscowości Targowisko. 
 
ADRES:  T A R G O W I S K O,  gmina Kłaj, woj. małopolskie 
  działka: nr ewid. 550/26,  obr. 0009, jedn. ewid. Kłaj. 
 
Inwestor:    Monika Uss prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą : 
  FOOD PROCESSING SYSTEM MONIKA USS 
  32 - 720 Nowy Wiśnicz, Kopaliny nr 20. 
 

 

Projektował: mgr inż. Czesław Hodurek 

 

 

Współpraca: mgr inż. Mateusz Hodurek 

   

 

Sprawdził:  mgr inż. Marek Leśnik 

 

 

Kraków, marzec 2017                                                           PW   792 
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 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 

  

2.1. Zlecenie Biuro Architektoniczne Krzysztof S. Białka Architekt 

2.2. Dokumentacja badań podłoża gruntowego na działce nr 550/26 w miejscowości 

Targowisko. - opracowana przez dr inż. Robert Kaczmarczyk - listopad  2016r 

2.3. Projekt Wykonawczy  Architektura - opracowany przez Biuro Architektoniczne 

Krzysztof S. Białka Architekt ul. Łobzowska 16 31-140 Kraków - luty 2017 

2.4. Polskie Normy, Eurokody i literatura techniczna - związane z tematem niniejszego 

opracowania. 
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 2. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA 

 Warunki wodno-gruntowe na badanym terenie określono na podstawie analizy wyników 
badań podanych w [2.2]. 

BUDOWA GEOLOGICZNA 

 Działka pod budowę obiektu usytuowana jest w obrębie Wysoczyzny Wielicko-

Gdowskiej, w strefie kontaktu Zapadliska Przedkarpackiego i Karpat Fliszowych. Na 

omawianym obszarze badań, występują sfałdowane osady miocenu Zapadliska 

Przedkarpackiego o miąższości przekraczającej kilkaset metrów. Reprezentują je w części 

południowej wysoczyzny iły i iłołupki z przewarstwieniami mułków i piasków, oraz 

piaskowce warstw grabowieckich. 

 Na południowy wschód od terenu badań występują utwory fliszowe Pogórza 

Wielickiego zbudowane z dolno- i górnokredowych warstw łupków pstrych, margli, łupków i 

piaskowców warstw hieroglifowych. Na terenie badanej działki pod ok. 1,0 m warstwą gleby 

i nasypów występują deluwialne utwory czwartorzędowe, wykształcone w formie pyłów lub 

pyłów ilastych wg danych archiwalnych miąższość tych utworów nie przekracza 10m., 

głębsze podłoże budują mioceńskie osady ilaste z przewarstwieniami piasków. 

 

 W celu usystematyzowania i uproszczenia opisu utwory o zbliżonych parametrach 

wytrzymałościowo-deformacyjnych zgrupowano w warstwy geotechniczne. Podstawą 

podziału były różnice w rodzaju gruntu oraz ich stanu. Poniżej zamieszczono tabelę warstw 

geotechnicznych: 
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Reprezentatywny przekrój geologiczny  

 

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 

 Na terenie badań do głębokości rozpoznania tj. do 7,0 m. ppt. nie stwierdzono żadnych 

innych przejawów występowania wód podziemnych, w studni zwierciadło pierwszego 

poziomu wodonośnego zostało nawiercone na głębokości ok. 15 m.ppt i stabilizuje się ok. 4 

powyżej nawiercenia. 

 

PODSUMOWANIE 

 Projektuje się posadowienie budynku na warstwie Ia. Wykop powinien być odebrany 

przez uprawnionego geologa, który wpisem do Dziennika Budowy winien potwierdzić 

zgodność istniejących warunków gruntowych z założeniami projektowymi.  

 

 Na podstawie [2.2] oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 27 kwietnia 2012 

poz. 463) istniejące warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste. Projektowany obiekt 

zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
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 3. OPIS ZABUDOWY  
Projektowany zakład produkcyjno - magazynowy składa się z dwóch połączonych części: 

1.Częśąć murowana 

2. Hala stalowa 

 

CZĘŚĆ MUROWANA 

Jest to budynek parterowy niepodpiwniczony posadowiony na ławach fundamentowych. 
Układ konstrukcyjny budynku ścianowo – płytowy. 
 
Fundamenty stanowią ławy żelbetowe. 
Ściany fundamentowe: 
  murowane z bloczków betonowych gr. 25cm lub wylewane- betonowe gr. 
  25cm   
Ściany nośne: 
   murowane gr 25cm: 
 
Stropodach: 
   w formie płyty żelbetowej wylewany w spadkach 
 

HALA STALOWA  

Jest to budynek parterowy niepodpiwniczony z lekkim dachem przekrytym blachą trapezową 

- Izolację termiczną układaną na blasze trapezowej należy mocować do  blachy za pomocą 

systemowych łączników (łączniki mają przenieść obciążenia od ssania wiatru) 

Układ konstrukcyjny budynku: ramowy. 

 Konstrukcje stalowych ram zaprojektowano z kształtowników walcowanych. 

Słupy z dwuteowników IPE300 utwierdzone sztywno w stopach fundamentowych.  

Stopy fundamentowe połączone ze sobą ławami o wymiarach 40x50cm i 40x70cm.  

Kratownice stalowe z rur kwadratowych opartych przegubowo na stalowych słupach. 

Przekrycie dachu stanowi blacha trapezowa T135P stal S350 gr. 0,8mm przenosząca 

ciężar poszycia, śniegu, ssania wiatru oraz obciążenia eksploatacyjne.  

 Siły poziome od wiatru w kierunku prostopadłym do ram stalowych będą przenoszone 

na fundamenty za pomocą stężeń połaciowych i ściennych. 

  Wewnętrzne ściany działowe z płyt warstwowych  mocowane do stalowej 

podkonstrukcji z rur kwadratowych RK 120x120x4mm.  
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 Ściany osłonowe budynku zaprojektowano z płyt warstwowych. Płyty należy dobrać 

wg wytycznych producenta tak aby przeniosły obciążenia:  

TYP OBCIĄŻENIA 
Wartość 

charakterystyczna 
[kN/m2] 

Współczynnik 
obciążenia 

Wartość 
obliczeniowa 

[kN/m2] 

PARCIE WIATRU 0,34 1,5 0,51 

SSANIE WIATRU 0,34 1,5 0,51 

 

W części murowanej i w hali stalowej posadzka na gruncie i podbudowa pod posadzkę 

powinna być zaprojektowana i wykonana przez wyspecjalizowaną firmę dająca gwarancje 

producenta. Warstwy podbudowy pod posadzkę powinny być wykonane z odpowiedniego 

materiału, odpowiednio zagęszczone i odebrane przez uprawnionego geologa. Sprawdzenie 

wskaźnika zagęszczenia płytą sztywną VSS Ø300mm.  

Wskaźnik zagęszczenia ostatniej warstwy gruntu    Is≥0,98 

Moduł wtórny odkształcenia       Ev2≥100MPa 

Ev2/Ev1≤2,2 

Rm≥2,5MPa   gdzie: Ev1 – moduł pierwotny odkształcenia 

Jeżeli badanie wskaźnika zagęszczenia nie dadzą efektu, należy ulepszyć grunt za pomocą 

spoiwa do ulepszania i wzmacniania gruntu np. LIPIDUR – zgodnie z instrukcją producenta. 

 

 Na terenie inwestycji istnieją fundamenty żelbetowe wykonane dla innego, nie 

realizowanego obecnie obiektu. Według informacji uzyskanych od Inwestora nie zostały one 

wykonane zgodnie z projektem. Inwestor posiada na tą okoliczność stosowne (negatywne) 

ekspertyzy. W związku z powyższym w miejscach kolizji z projektowanymi (w niniejszym 

projekcie) fundamentami - istniejące fundamenty należy rozebrać. Ocena istniejących 

fundamentów nie jest przedmiotem niniejszego opracowania 

 

 

 

 

 



PRACOWNIA INŻYNIERSKA  30-116 KRAKÓW 
mgr inż. CZESŁAW HODUREK  UL. KASZTELAŃSKA20 

                 9 

 4. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPO ŻAROWE I 

ANTYKOROZYJNE.  

Część murowana R60: 

− główne elementy konstrukcyjne: słupy, belki, stropy płytowe bezbelkowe - R 60 

Klasa odporności ogniowej dla elementów żelbetowych uzyskana będzie poprzez 

odpowiednio grubą otulinę zbrojenia. Otulenie mierzone jest zgodnie z przepisami od 

krawędzi zewnętrznej tynku do środka zbrojenia. 

 

Część stalowa: bez wymagań klasy odporności ogniowej 

Konstrukcję stalową należy oczyścić do stopnia Sa 2 ½ wg PN-ISO 8501-1, a 

następnie pokryć zestawem malarskim gruntującym epoksydowo – poliuretanowym. Powłoki 

malarskie mają być wykonane zgodnie z instrukcją producenta przez przeszkolone firmy, 

które posiadają ważną licencję wykonawcy.  

Powłokę podkładową należy pokryć zestawem farb nawierzchniowych. 

  Elementy bezpośrednio narażone na warunki atmosferyczne należy ocynkować 

ogniowo. 

 5. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 

BETON: 

 Beton chudy - podbetonka:      C12/15 (B15)  

 Beton konstrukcyjny: ściany podziemia, fundamenty         W8, C30/37 (B37) 

    pozostałe elementy monolityczne   C30/37 (B37)  

STAL KSZTAŁTOWA:       S235 

STAL ZBROJENIOWA: 

zbrojenie główne, rozdzielcze i strzemiona    A-IIIN (EPSTAL) 

PUSTAKI BETONOWE       klasa 10MPa 

PUSTAKI CERAMICZNE       klasa 10MPa 

 

Konstrukcje żelbetowe wykonać zgodnie z normami: 

1) PN-EN 206-1 „Beton, Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność” 

2) PN-EN 13670-1:2011 „Wykonywanie konstrukcji z betonu”  
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WYKAZ NORM WYKORZYSTANYCH DO OBLICZEŃ 

Obliczenia statyczne wykonano zgodnie z Polskimi Normami w zakresie: 

a)  obciążeń: 

PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-82/B-02001 - Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

       Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 

PN-82/B-02004 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenie 

    pojazdami. 

PN-80/B-02010 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 

PN-80/B-02010/Az1 - Zmiana do polskiej normy. (Dotyczy normy śniegowej). 

PN-77/B-02011 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 

PN-77/B-02011/Az1 - Zmiana do polskiej normy. (Dotyczy normy wiatrowej). 

b)  obliczeń konstrukcji : 

PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczeniach 

   statyczne i projektowanie. 

PN-90/B-03200 – Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-83 B-03010  - Ściany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-EN 12063  - Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych ścianki szczelne 

PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 -Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1:  

       Reguły ogólne i reguły dla budynków” 

PN-EN 193-5  - Projektowanie konstrukcji stalowych. Palowanie i ścianki szczelne. 

PN-81/B-03020  - Grunty budowlane .Posadowienie bezpośrednie budowli. 

PN-EN 1997-1  - Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne 

 
 

Opracował         Sprawdził 

mgr inż. Czesław Hodurek       mgr inż. Marek Leśnik 
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II.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA  


