
SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA 

PREFABRYKOWANE LEKKIE STALOWE 

IZOLOWANE BUDYNKI 

PLAN: prefabrykowanego lekkiego budynku stalowego, szerokość wynosi 10 m (pojedyncza 

rozpiętość), długość może być wielokrotnością 250/300 cm, wysokość kolumny może wynosić h: 

4, 5 i 6 M. Długość budynku można wydłużyć dowolną liczbę wielokrotności 250 cm/300 cm w 

razie potrzeby. Można uzyskać bloki podwójne, potrójne, poczwórne i quituple, pod warunkiem, 

że szerokość bloku musi wynosić 10 m. wszystkie plany architektoniczne, rysunki projektowe i 

techniczne są wykonywane za pomocą programu Autocad, a obliczenia inżynierskie są 

wykonywane za pomocą programu SAP 2000 przez nasz personel techniczny. Wszystkie użyte 

materiały posiadają certyfikat TSE. 

OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM: 

80 kg/m2 (różni się w zależności od strefy śniegu i wysokości w miejscu instalacji) TS 498 i 

TS7046 

PRĘDKOŚĆ WIATRU: 

102 km/ h (50 Kg / m2 ) ( dla 0-8 m. wysokości TS 498 ) 

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ: 

K: 0,40 Kcal / M2hc (K:0,46 W / m2 K ) 

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ: 

Brak wewnętrznej ściany. W razie potrzeby K: 0,38 Kcal / m2hC (K: 0,44 W / m2 K ) 

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA DACHU: 

K: 0,44 Kcal / M2hc (K:0,51 W / m2 K ) 

STREFA RZĘSIENIA ZIEMI: 

Efektywny współczynnik przyspieszenia gruntu: ao=0,40 (Strefa trzęsienia ziemi i stopnia ) 

Współczynnik Znaczenia Strukturalnego (I =1) 

Współczynnik udziału obciążenia na żywo (n = 0,8) (dla obciążenia śniegiem:0,3 ) 

OBOWIĄZUJĄCE NORMY: 

Projekt i konstrukcja: TS EN 1993-1-1 , 1-2, 1-8 + AC, (EUROKOD 3 ), TS 11372, TS 498 

,TS 648,TS 6793, TS EN 1991-1-1-3 , 1-1-4 (EUROKOD 1), TS EN 1998-1 (EUROKOD 8 ), 

IMO-01.R-01/2005, Specyfikacja zabudowy w strefach sejsmicznych-2007 



Kratownice, płatwie i kołnierze: ocynkowany profil C / U formowany na zimno z konstrukcją - 

Robot zgodny z systemem produkcyjnym JIT w normie TS EN 10162. ((Grubość blachy 0,8-2 

mm i szerokość wstęgi 40-300 mm mogą być modyfikowane zgodnie z obliczeniami 

konstrukcyjnymi i konstrukcyjnymi). 

Produkcja: krawaty płatwi i kołnierzy wykonane z ocynkowanego profilu zimnogiętego C/U 

produkowanego na linii do formowania rolkowego zgodnie z systemem produkcyjnym JIT, inna 

konstrukcja metalowa, konstrukcja spawana. 

Elementy złączne: nakrętki klinowe, śruby i nakrętki ocynkowane DIN 933-960-961, DIN 

935-F, 8.8, TS1020, TS EN 20898 

Odporność ogniowa: DIN 4102 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budowlanych – 2002 

STREFA KLIMATYCZNA: 

Izolacja ścian jest odpowiednia dla III strefy klimatycznej (K: 0,50 W / m2 K). 

Izolacja dachu jest odpowiednia dla 1 strefy klimatycznej (K: 0,50 W / m2 K). 

Grubość ściany i grubość izolacji dachu można zwiększyć dla innych stref klimatycznych. 

(Nieobowiązkowo). 

WYKŁADZINY PODŁOGOWE I PODŁOGA: 

Beton będzie wylewany zgodnie z planem betonu (wymiary fundamentu) dostarczonym przez 

ÖZGE YAPI A. Ş. i obciążenia wywierane na fundament. Związane z tym projekty, obliczenia 

strukturalne oraz fundamenty i wykładziny podłogowe będą wykonywane przez pracodawcę. 

Albo 20*40 / 30*50 do montażu słupów w zależności od wysokości i rodzaju bloku wymagany 

będzie otwór cm lub blok betonowy 100*100. Należy przygotować żelbet o grubości 25 cm. 

Budynek jest mocowany za pomocą płyt kotwiących umieszczonych w dołach dostępnych w 

betonowej podłodze lub kotwiczeń z płytą szablonową, które są wcześniej dostarczane i 

instalowane na bloczkach betonowych. Należy przygotować wzmocniony fundament 

rozprzestrzeniający lub fundament wzmocniony siatką. 

POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE: 

Płyta warstwowa z poliuretanu ocynkowanego malowana RAL 9002 z izolacją poliuretanową o 

grubości 45 mm (40 kg/m3) pomiędzy powierzchnią zewnętrzną o grubości 0,50 mm a 

powierzchnią wewnętrzną o grubości 0,40 mm malowana blacha stalowa ocynkowana, 

mocowana jest do płatwi stalowych za pomocą ocynkowanych śrub kołowych. 

POKRYCIE DACHOWE: 

Płyta warstwowa z poliuretanu ocynkowanego lakierowana RAL 9002 z izolacją poliuretanową o 

grubości 40 mm (40 kg/m3) pomiędzy powierzchnią zewnętrzną o grubości 0,50 mm a 

powierzchnią wewnętrzną o grubości 0,40 mm z blachy stalowej ocynkowanej, mocowana jest 



do płatwi stalowych za pomocą ocynkowanych śrub kołowych. (W celu zapewnienia 

wodoszczelności pod okapem i kalenicą stosuje się czarną gąbkę lub poliuretan). 

WIĄZARY DACHOWE: 

W odstępie 250 cm, składa się ze zmiennej stałej spawanej kratownicy stalowej wykonanej z 

dwuteowników lub bezspawowych kratownic dachowych z profilem zimnogiętym w przekroju C 

i U, wykonanym z wysokiej jakości blachy stalowej ocynkowanej. Pokrycie dachu tworzy Okap 

wystający 10 cm od ściany. Bez rynny. 

PŁATEW: 

Dach 

60x50x2 mm / 80*50*1,5 profil C-profil zimnogięty mm wykonany z blachy walcowanej 

ocynkowanej o wysokim standardzie w linii walcowania (grubość blachy waha się w zakresie 

0,8-2 mm w zależności od wymagań obliczeń konstrukcyjnych i konstrukcji). 

Fasada 

Profil o przekroju C 50x50x1, 2 mm wykonany z blachy ocynkowanej o wysokim standardzie w 

linii walcowania (grubość blachy waha się w zakresie 0,8-2 mm w zależności od wymagań 

obliczeń konstrukcyjnych i konstrukcji). 

UKŁAD NOŚNY: 

Kolumna NPI składa się z bezspawowych kratownic dachowych typu C i U wykonanych z 

wysokiej jakości stali ocynkowanej oraz płatwi formowanych na zimno typu C i U wykonanych z 

wysokiej jakości stali ocynkowanej i wyposażonych w szelki wiatrowe. Stalowe śruby i nakrętki 

są stosowane jako elementy złączne. Słupki stalowe wieloblokowe produkowane są w formie 

skrzynkowej z 2 materiałów NPU. Rynny metalowe i rury spustowe z PCV są stosowane w 

połączeniach bloków. Możliwe jest również zastosowanie poprzez modyfikację grubości ścianek 

i szerokości profili lub z profilami przemysłowymi i DKP / ocynkowane zbrojenie słupów i 

spawanie / śruba / śruba w wyniku obliczeń konstrukcyjnych, gdy jest to wymagane. (Na 

zamówienie, produkowane z bezspawowych kratownic dachowych z profilem zimnogiętym o 

przekroju C i U, wykonanych z wysokiej jakości blachy stalowej ocynkowanej.) 

DRZWI ZEWNĘTRZNE: 

Blacha stalowa ocynkowana jest produkowany jako dolne drzwi przesuwne 3500*3500 mm. Jest 

900*2000 mm drzwi serwisowe. 

FARBA: 

Konstrukcja ocynkowana nie jest malowana, ponieważ stosowana jest technologia bezspawowa. 

Elementy wykonane ze stali ocynkowanej są pokryte jedną warstwą podkładu i jedną warstwą 

farby olejnej przed korozją. 

 



INNE: 

Posadzka fundamentowa musi być przygotowana zgodnie z planem betonu przedstawionym 

przez Özge Yapı A. Ş. Pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku 

nieprzestrzegania wyjaśnień zawartych w konkretnym planie zagospodarowania przestrzennego 

przedstawionym przez Özge Yapı A. Ş. 

 


