
Uszczegółowiony opis do PFU budowy budynku chlewni dydaktycznej w ZSCKR im. J. Dziubińskiej w  

Zduńskiej Dąbrowie 

PARAMETRY BUDYNKU DLA MACIOR  

Długość wewnętrzna - m       37,80  

Szerokość wewnętrzna - m     6,60  

Wysokość ściany bocznej - m  2,40  

Kąt dachu ok. 18  

Powierzchnia  budynku  - 249,48 m2 

 Powierzchnia całkowita  - 249,48 m2 

 

PARAMETRY BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO  

Długość wewnętrzna - m      22,70  

Szerokość wewnętrzna  -m     8,00  

Wysokość ściany bocznej - m 2,60  

Kąt dachu ok. 18  

Powierzchnia 1 budynku - m2   181,60  

Powierzchnia całkowita  - m2    181,60 

 

PARAMETRY BUDYNKU DLA TUCZU  

Długość wewnętrzna  - m       30,70  

Szerokość wewnętrzna  - m     9,00  

Wysokość ściany bocznej - m  2,60  

Kąt dachu ok. 18  

Powierzchnia  budynku - m2    276,30  

Powierzchnia całkowita -m2    276,30  

Całkowita powierzchnia budynków -m2     707,38 

 

Prace budowlane: 

  Wykonanie projektu przebudowy budynku chlewni 

  Uzyskanie niezbędnych pozwoleń 

  Prace geodezyjne 

  Wykonanie przyłącza elektrycznego i wodnego 

  Prace rozbiórkowe starej części budynku wraz z wywiezieniem gruzu) 

  Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynków 

 Prace ziemne (wykorytowanie zbiorników na gnojowicę) 

 

Prace budowlane (zbiorniki na gnojowicę) 

Wykonanie monolitycznych stóp fundamentowych wraz z kanałami podrusztowymi pełniącymi 

funkcję zbiorników na gnojowicę o głębokości czynnej min. 1m  (budynek dla loch oraz  tuczarnia).  

• Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 o gr. 5 cm pod wylewkę  

• Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm pod fundamenty 

 • Ułożenie izolacji poziomej posadzki z folii PE gr. 0,2 mm  

• Wykonanie zbrojonej wylewki betonowej gr.10 cm z betonu klasy C16/C20, zbrojonej włóknami 

propylenowymi w ilości 0,6 kg /m3 



 • Wylewka w kanałach zatarta mechanicznie na gładko  

• Wykonanie ścian działowych murowanych z bloczków betonowych do 1 m gr. 15 cm  

• Dylatacje wypełnione masą fugową  

• W budynku tuczarni i macior wykonanie systemu słupków i podciągów żelbetowych do wsparcia 

rusztu, fosa do magazynowania gnojowicy  

• Wykonanie obwodowej pionowej izolacji termicznej fundamentów, styropianem gr. 80 mm, h = 

100 cm zabezpieczonym 2 warstwami półpłynnej masy bitumicznej 

 Wykonanie studni do wybierania gnojowicy wraz z mieszadłami 

 Ułożenie rusztów betonowych w budynku tuczarni oraz części budynku dla loch.  

 

Konstrukcja 

Konstrukcja stalowa (ramowa) 

 • Stal konstrukcyjna S355 i S235  

• Rozstaw słupów co 4,5 m 

 • Połączenia ram: skręcane za pomocą śrub  

• Poszycie dachu wsparte na płatwiach stalowych typu Z  

• Słupy konstrukcji stalowej budynku, montowane są na stopach fundamentowych  

• Zabezpieczenie antykorozyjne – konstrukcja ocynkowana 

 

Ściany 

Ściany zewnętrzne:  

• płyta warstwowa PU 60 mm typu PUR Panel posiada dwustronną okładzinę wykonaną z blachy 

ocynkowanej 0,5/0,4 mm Blacha pokryta jest warstwą poliestru ze standardową powłoką o grubości 

25 µm Zabezpieczenie ściany wykonane z panela komorowego PVC 35 mm do wysokości 1 m po 

obwodzie Ściany działowe powyżej 1 m:  

• płyta warstwowa PU 50 mm typu PUR Panel posiada dwustronną okładzinę wykonaną z blachy 

ocynkowanej 0,5/0,4 mm Blacha pokryta jest warstwą poliestru ze standardową powłoką o grubości 

25 µm Ściany działowe w budynku dydaktycznym od poziomu zero:  

• płyta warstwowa PU 50 mm typu PUR Panel posiada dwustronną okładzinę wykonaną z blachy 

ocynkowanej 0,5/0,4 mm Blacha pokryta jest warstwą poliestru ze standardową powłoką o grubości 

25 µm 

  Ściany dziłaowe w budynkach dla loch, tuczarni i budynku dydaktycznym wykonane z cegły lub 

innego materiału budowlanego 

 

Dach 

Budynek tuczowy/dydaktyczny Zewnątrz  

• trapezowa blacha powlekana: T 35 (grubość: 0,5 mm) powłoka cynkowa: 275 g/m2 powłoka 

poliestrowa: 25 µm montaż: śruby: 4,8 x 35 Wewnątrz:  

• trapezowa blacha powlekana: T 14 (grubość: 0,5 mm) powłoka cynkowa: 275 g/m2 powłoka 

poliestrowa: 25 µm montaż: śruby: 4,8 x 35 wełna mineralna 250 mm profile sufitowe drewniane 

Budynek dla macior Pokoje warchlaków i porodowe z systemem „Diff air” Zewnątrz  

• płyta warstwowa PU 60 mm typu PUR Panel posiada dwustronną okładzinę wykonaną z blachy 

ocynkowanej 0,5/0,4 mm Blacha pokryta jest warstwą poliestru ze standardową powłoką o grubości 

25 µm Wewnątrz:  



• konstrukcja drewniana profile sufitowe drewniane system „diff air” Pokoje późnej i wczesnej ciąży 

Zewnątrz  

• płyta warstwowa PU 50 mm typu PUR Panel posiada dwustronną okładzinę wykonaną z blachy 

ocynkowanej 0,5/0,4 mm Blacha pokryta jest warstwą poliestru ze standardową powłoką o grubości 

25 µm Wewnątrz:  

• trapezowa blacha powlekana: T 14 (grubość: 0,5 mm) powłoka cynkowa: 275 g/m2 powłoka 

poliestrowa: 25 µm montaż: śruby: 4,8 x 35 wełna mineralna 250 mm profile sufitowe drewniane 

 

 

Drzwi 

Drzwi gospodarcze PVC – 800 x 2000 – 12 szt. (Budynek macior)  

• Drzwi gospodarcze PVC – 900 x 2000 – 2 szt. (Budynek macior) 

 • Drzwi gospodarcze PVC – 800 x 2000 – 7 szt.(Budynek dydaktyczny) 

 • Drzwi gospodarcze PVC – 900 x 2000 – 2 szt.(Budynek dydaktyczny)  

• Drzwi gospodarcze PVC – 800 x 2000 – 8 szt.(Budynek tuczowy)  

• Drzwi gospodarcze PVC – 900 x 2000 – 2 szt.(Budynek tuczowy)  

Razem: 33 szt.  

 

Wrota 

• Wrota 2000 x 2000 – 1 szt. (Budynek dydaktyczny/ paszarnia) 

 

Okna 

 Okna z PCV  - 1000 X 1200 - 23 szt. 

 

Orynnowanie 

Orynnowanie Ø160/Ø120  

• Opaska wokół budynku szerokości 0,5 m 

 

 


