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Обяснителна записка
Обект: Малко предприятие за опаковане на дребногабаритни компоненти, парцел №4
Фаза: Идеен проект за промишлена сграда
Ситуиране: Според ситуацията, парцела граничи с улица на север и запад и празни парцели на
юг и изток. Сградата е ситуирана в североизточната част на имота на 8м от главната (понатоварена) улица и на 20м от празен парцел, като по този начин се обособява скрит
стопански двор в югоизточната част на парцела и общ паркинг за клиенти и служители в
задната част. Входът за клиенти и служители е разположен на западната фасада, който е
оформен с 3 стъпала, площадка и рампа за инвалиди. Входът към складовете е разположен на
южната фасада и е оформен с товаро-разтоварна рампа.
Устройствени параметри:
-

УПИ (Урегулиран поземлен имот) – 3400м2
ЗП (Застроена площ) – 1320м2
РЗП (Разгъната застроена площ) – 1320м2
КИНТ (Коефициент на интензивност на застрояване) = РЗП/УПИ = 40%
Максимална площ на застрояване = ЗП/УПИ = 40%
Зелена площ (минимум 20%) = 1300м2
Стуктура на озеленяване = зелена площ/УПИ = 38%

Съдържание: Сградата е едноетажна . Помещенията са оформени в 3 групи: производствена
група, спомагателно-производствена друпа, обслужваща група. Спомагателно
производствената група включва: склад за суровини, склад за готова продукция и междинен
спомагателен склад за съхранение на материали. Обслужващата група включва:
административни помещения (администрация и офис за управителя); санитарно-хигиенни
помещения включващо тоалетна за мъже, жени и инвалиди, съблекални и бани; фоайе с
търговска функция. Покрива с плосък таван със стоманена конструкция с наклон 3%.
Проектното решение предвижда монолитно изпълнение на сградата със стоманена
конструкция. Ограждащите стени са щендерни от огнезащитни плоскости + вложки от
стиманена ламарина. За фасадите на спомагателно-производствената и обслужваща група и
производствената група са използвани облицовачни панели. Настилките в администрацията
и офиса за управителя ще се изпълняват с ламиниран паркет, приемното фоайе и санитарния
възел с гранитогрес, а останалите помещения с циментова замазка. Мазилките по стените
ще бъдат изпълнени с латексова боя, а тавана ще е окачен. Прозорците и вратите ще бъдат
от PVC дограма.
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Технико-икономически данни:
На кота ±0,00 със ЗП-272,4м2 са разположени следните помещения:
1. Фоайе – 116,23м2
2. Офис началник – 24,68м2
3. Офис счетоводство – 47,89м2
4. Съблекалня мъже - 31,38 м2
5. Коридор – 16,67м2
6. Съблекалня жени – 31,38м2
7. Склад суровини – 72,23м2
8. Склад материали – 35,69м2
9. Склад готова продукция – 73,59м2
10. Производствена зала – 363,68м2
11. Санитарно хигиенно звено мъже – 8,68м2
12. Санитарно хигиенно звено жени – 8,68м2
13. WC инвалиди – 8,68м2
14. Санитарно хигиенно звено мъже – 7,93м2
15. Санитарно хигиенно звено жени – 7,93м2
16. Баня жени – 3,60м2
17. Баня мъже – 3,60м2

Структурно сравнителна диаграма

35%

35%

Производствена група
Спомангателнопроизводствена група

30%

Обслужваща група
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Генерален план на промишления комплекс:
В архитектурно-строително отношение промишленото предприятие представлява
комплекс от много разновидни сгради, които имат отделни задачи, но служатза обща цел.
Тези сгради са в определени взаимоотношения: технологическо, строително-техническо и
естетическо.

Необходими данни за разработване на генерален план:







Топографска снимка с всички данни на терена.
Технологична (производствена) схема с всички технологични , противопожарни и други
изисквания.
Размери на необходимите производствени и спомагателни площи и помещения (в
зависимост от капацитета на предприятието).
Начини на водоснабдяване, топлоснабдяване, канализация.
Хидроложки качества на терена (вид и допустими натоварвания на почвите,
почвените води).
Вид на междуцеховия и външния транспорт (количество на тоиварооборота,
транспортни средства и пътища).

Зониране на плщадката:
Основен подход при решаване на генералния план е обектите и подобектите да се
групират по общи производствени белези. Така при средните и големите предприятия се
оформят участъци със специфичен характер:
1. Производствен участък, включващ производствените сгради;
2. Помощно-производствен у частък,включващ при големи заводи складовото,
енергийното и транспортното стопанство. При по малки заводи тези два
участъка се обединяват;
3. Транспортен участък, включващ всички автомобилни пътища и магистрали;
4. Културно битов участък, обслужващ живата сила-човек. В него се включват
административната сграда, приемна-фоайе, битовите помещения, медицинския
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пункт, пропускът, паркингъти паркът с площадките за различните видове
отдих.
Взаимното разположение на тези участъци се доуточнява в съответсвие със степента
на производствените вредности, противопожарните изисквания, товарооборота, броя на
работниците.

Постановки и принципи:
При съставяне на общия генерален план на завода трябва да се спазват следните общи
постановки и принципи:














Да се осигурят всичките изходни материали: данни за очертанията на
парцелите, топографски схеми, технологически схеми и предварителни площи
(петна на сградите) данни за товарооборота, за броя на работниците,
климатична характеристика, сведения за енергийното захранван,
водоснабдяването, канализацията и др.
Да се осигури общ, обединен вход- изход на завода с оглед по добра организация на
контрола и сигурността. Втория вход е задължителен при фронт над 1000м. за
заводи с площ повече от 5 ha., а също така и при някои специфични производства,
изискващи кампаниен вход (например за хранителната промишленост) или
авариен вход. Когато входовете са повече единия трябва да е главен. Той се
ситуира от страната на основния подход.
Умело да се използва наклона на терена за организиране на гравитационен
технологически поток, за интересни обемно планировъчни решения без
усложнения за автомобилния транспорт.
Ориентацията на производствените зали да е север-юг, с което се осигурява
приоритетно естествено осветление от север и се изключва лятното
прегряване от запад и югозапад;
Правилно разполагане,орентиране и оразмеряване на манипулационните
дворове. Най – многолюдните цехове да се разполагат най-близо до входа; за
предпочитане е те да са достъпни с пряк, праволинеен подход.
Правилна обемно-пламнировъчна структура на сградите, правилно определяне
на характера на застрояването, на формата и етажността съобразено с
характера и големината на терена.
При обемно-0 планировъчното решение да се търси максимално блокиране на
сградите, събиране под общ покрив и вътрешно зониране. С цел да се постигне
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икономия на енергия за отопление се препоръчва сградите да бъдат не само с
минимален периметър, но и с минимална външна контактна повърхност. Това
води до решение на сградата на етажи. Многоетажните решения имат
предимства и по отношение на икономията на терена.
Осигуряване на необходимите разстояния между сградите и съоръженията.
Осигуряване на терени за озеленяване на площадката с логична и трайна
(съобразно с производствените вредности)растителност, която да създава
бариера срещу шума и праха, да подобрява климата и да облагородява
работната среда.

Архитектура и благоустройство на заводската площадка:
Архитектурния образ на дадено предприятие е елемент от общото архитектурнопространствено решение на зоната. Цялото предприятие трябва да се третира като рдинен
архитектурен ансамбъл с ясна пространствена организация – с връзки (пасарели, естакади,
тръбопроводи), акценти (комини, охладителни кули) и обща композиционна идея.

Хуманизиране на заводската среда:
Озеленяването се реализира на свободните терени, на предзаводската площадка, при главния
вход, в цялата културно-битова зона, на рекреативните и спортни площи. Общата площ на
озеленяването трябва да бъде най-малко 20%. Ролята на озеленяването се изразява главно в
следните направления: санитарнозащитна (екологична), климатична, организационна по
отношение на територията и пространствата, противопожарна и естетическа. (Едно
средно голямо дърво отделя за денонощие около 24л кислород.) Озеленяването обаче може и да
вреди, да засенчва, да пречи на обдухването. То трябжа да отстои от сградите на съответно
нормирани разстояния. Иглолистната пастителност е пожароопасна. Използваната
разтителност може да бъде: дървета и храсти, засадени в редица, в групи или поединично;
когато са в един ред, необходима е ивица с широчина поне 2м, а при двуредово засаждане наймалко 5м; цветни площи.

Решения в отделните направление:



Градоустройствени връзки (със селищна територия и с другите предприятия).
Производствено-технологичните връзки: между отделните цехове, зониране на
територията, избор на транспортно обслужване, организация на човешките и
товарни потоци; прокарване на инженерните мрежи.
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Архитектурно-планировъчната структура на предприятието: характер на
застрояване; формата и обема на отделните сгради и съоръжения; възможности за
развитие; благоустрояване и озеленяване.
Технико-икономичска ефективност на проектното решение.

Производствени сгради:
Промишлените комплекси представляват съвкупност от разнородни сгради, служещи за
нуждите на промишлеността: Производствени, спомагателни (складови, ремонтни,
енергиини, транспортни) и обслужващи (санитарно-битови, административно-управленски,
сгради за медицинска помощ, за търговско обслужване, за културна самодейност, площадки за
кратък отдих); обслужващите сгради тук са адаптирани за нуждите на промишлеността.

Технологичният процес – основен фактор за функционалното
съдържание на производствените сгради:
Технологичният процес е съвкупност от операции (механични, технически и други), на които е
подложен един изходен продукт (суровина), за да се получи крайният продукт, като готово
изделие. Технологическият процес се изразява графически във вид на схеми. Той не е пряко
свързан с дадена сграда.
С технологическата схема се установява последователността на производствените
операции и съобразно с това последователността и взаимовръзката на различните машини,
инсталации, цехове и работни съоръжения. Технологичният процес е основният фактор,
който определя размера, формата и конструкцията на сградите и съоръженията на
производствените помещения.

Основната типологична класификация на промишлените
сгради е според тяхното функционално предназначение,
което отговаря на най-важните отрасли и подотрасли на промишлеността. Съществуват
над 170 подотрасъла на промишлеността, затова е трудно да се обхванат по този принцип
различните видове сгради.
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Основното типологично деление на промишлените сгради се
извършва според тяхната пространствена структура-т. е.
според етажността.
Така са групирани основните типове:


Едноетажни: тези сгради са с най-дълга история и най-голямо разпространение в
световната практика.
Предимства:
 Позволяват да се осигури горно естесвено осветление, което дава възможност
за неограничена широчина на застрояване.
 Позволяват по-големи подпорни разстояние и по-голяма гъвкавост при
развитието и преустройството на технологиите.
 Осигуряват възможност за обслужване на производството с транспортноподемни (мостови и портални кранове, окачен и подов транспорт).
 По лесна е евакуацията на хора при пожар и други производстени аварии.
 Лесно и за кратко време се строят и са по-евтини от многоетажните сгради с
около 10%.
 Подходящи са за хоризонтално развитие на технологичния процес.
 Подходящи са за разполагане на тежки или предизвикващи вибрации машини и
съоръжения направо върху терена.
Недостатъци:
× Заемат голяма площ и не са подходящи за градска среда.

× По-големи са загубите за затопляне или охлаждането им поради голямата
външна контактна повърхнина.
× При големи размери се удължава транспортната връзка и инсталациите.


Двуетажни:

Двуетажни производствени сгради с малък терен, позволява строителството на терен с
денивелация, подобрява се микроклиматичните условия, намалява се обема на сградата;
ограничение в площта, необходим е вертикален транспорт.


Многоетажни:
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Зален тип производствени сгради - всеки етаж е зала С вътрешно обслужващо ядро - в
ядрото се поместват асансьори, стълбища. Добре осветени зали. Цехове на открито

Архитектурната типология – значение за промишлената
архитектура:
 Архитектурната типология е специално развита дисциплина, която
изследва причините върху формообразуването на промишлените сгради; изискванията
и факторите, които дават отражение върху обемно-планировъчните структури на
производствените сгради – едноетажни, двуетажни и многоетажни.
Така съществуващите обемно-планировъчни решения на промишлените сгради са
дефинирани именно от анализите, които обвързват технологичния процес и
функционалното предназначение на различните видове сгради.

Видове – планировъчни и обемно - пространствни
характеристики
 В зависимост от своята вътрешна структура те биват:
- С правоъгълна мрежа на колоните (корабни);
- С квадратна мрежа (клетъчни);
- Без вътрешни колони (зални);
 Според начина на застрояване:
Едноетажните промишлени сгради се делят на два основни типа:
- Павилионни;
Имат неголяма широчина и твърде често са много високи. Подходящи са за производствени
процеси, изискващи добра вентилация и естествено осветление-термични, ковашки, пресови,
прокатни и др цехове. Широчината им е около 36-48м , а височината-12-18м. При надлъжна
стъпка на колоните 6(12)м.
При павилионните сгради технологията може да се развие и вертикално, като
технологичните съоражения се разполагат върху вградени стоманени или стоманобетонни
етажерки на няколко нива; те се поставят върху самостоятелни фундаменти; такива се
използват в предприятията на рудообогятяването, химията, нефтохимията и др.
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-

Широкоплощни;

Широкоплощните едноетажни промишлени сгради – представляват многокорабни или
кретъчни корпуси с голя дължина и широчина. Подхдящи са за производст, изискващи горно
естествено осветление и аерация(текстилна промишленост, автомобилостоене и др.). За
тях е характерно провеждане на зониране на помещенията, за по-добра планировъчна
организация; то се извършва чрез обособяване и групиране на помещенията по различни
признаци-помещения със строги изисквания към микроклимата; зонирането се провежда във
вертикално или хоризонтално направление.
-

-

При правоъгълна планировъчна мрежа(корабни сгради)- отворът е по-голям
значително от надлъжната стъпка. Те могат да се оборудват с мостови
кранове, които се движат по дължината на коръба, тогава височината е 8,418м. При по-малка височина се използва окачен транспорт.
Квадратна планировъчна мрежа(клетъчни сгради)-позволява развитие на
технологични процес в две взаимно прерпендикулярни направления, за да се
осигури по-голяма универсалност, се използва мрежа на колоните 12/12, 18/18,
24/24м до 30/30 и 36/36м. Производството се обслужва с окачен или подов
транспорт равностойно в двете направления. Сгради с кретъчна структура се
използват при производство на автомобили, трактори, металорежещи
машини.

Удачно решение при проектирането на промишлени сгради са
стоманените монолитни конструкции.
СГЛОБЯЕМИ СГРАДИ СЪС СТОМАНЕН СКЕЛЕТ - ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ

- Едно, дву или три етажни сгради които могат да бъдат уютен дом; офиси;търговски
обекти; производствени и складови помещения; за административни дейности и др.
- Комфорт и функционално разпределение по Ваш избор.
- Качество, гарантирано от европейските стандарти за топло и звукоизолация.
- Използване само на екологични материали
- Многократно по-ниски разходи за отопление и охлаждане
- Експлоатационен живот равен на масивните сгради
- Изцяло сухо строителство
- Въвеждане в експлоатация за 3 до 5 пъти по кратки срокове от монолитното
строителство без остатъчна влага.
-Стоманената конструкция е 100 процента неподатлива нa вредители.
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-Не изисква никакво скъпо и токсично лечение против вредителите.
-Без разходи за поддръжка.
-Устойчива срещу гъби и плесени.
-Природосъобразена, като всичко може да бъде рециклирано.
-Не съдържа вредни химикали за поддръжка на дървото,както и пестициди и
алерговъзпалителни съставки.
-Металната конструкция е много по-устойчива на огън, държейки конструкцията цялостно
много по-дълго.
-Външните термовлияния не могат да причинят никакво свиване, изкривяване , разделяне или
усукване на конструкцията.
-Стоманата е по-безопасна.
- Лекота и здравина на конструкцията: от 10 до 12 пъти по-лека - по-лесно може да бъде
адаптирана към особеностите на терена, с по–висока земетръсоустойчивост.
- Използват се естествени, екологични материали сертифицирани и с проверено качество.
Пожароустойчиви и защитени от насекоми, те гарантират надеждна топло, шумо и
пароизолация.
- Кратки срокове за производство и монтаж.- Правилна геометрия на сградата и гладкост на
повърхностите.
- Разходите за строеж и довършителни работи са с около 20 – 25 % по ниски.
- До 70% по-ниски разходи за подръжка и текущи консумативи.
- По нисък риск на вложените инвестиции, поради краткия срок на изпълнение,
ефективността на технологията и предварително провереното качество на вложените
материали. - Конструктивно е възможно изпълнението на най-разнообразни и нестандартни
архитектурни решения, което придава на сградите индивидуалност, естествен уют и
комфорт.
Липсват ъгли и ниши от колони и греди, което води до по-висок естетичен ефект и комфорт
на интериора и от 7 до 10% повече използваема вътрешна площ.
Може да се строи върху слаба носещи почва без допълнително подсилване на основите.
Лесно изпълнение при релефни и труднодостъпни терени.
Заради по-ниската крайна цена често се смята, че стоманената конструкция задължително
означава компромис в здравината – това не е вярно.
Истината е, че всяко жилище независимо от конструкцията си трябва да отговаря на едни и
същи изисквания. Монолитното, панелното, сглобяемото или което и да било друго жилище се
проектира съгласно едни и същи норми и трябва да отговарят на едни и същи стандарти.
Стоманената конструкция е най-близо до монолитното строителство.
Стоманената конструкция е практически вечна, не се нуждае от ревизиране, поддръжка и
допълнителна обработка.
При същото тегло на конструкцията стоманата е няколкократно по-здрава от дървото.
Освен това прецизните сглобки и възли, които са възможни само при стоманената
конструкция я правят по-устойчива особено при динамични натоварвания.

ТЕХНОЛОГИЯ
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Какво си представяте, когато чуете стоманена конструкция? Извисяващ се високо
небостъргач, красив мост над водите на океански залив, атрактивно спортно съоръжение
или голямо индустриално хале. А защо не и жилищен дом, офис сграда, хотел, училище,
болница, изградени със стоманена носеща конструкция. Сгради отличаващи се с
функционалност, комфорт, енергоефективност, дълготрайност и сигурност.
Изграждането на подобни конструкции спада към т. нар. “сухо строителство”, което
последните десетилетия се е развило и наложило като един модерен и рационален начин за
строителство и преустройство на сгради.
От най–дълбока древност та до наши дни, обликът на жилищата е претърпял значителни
промени – разнообразие от материали и конструктивни форми. От използването на
естествени природни ресурси до създаването на изкуствени материали. През конусовидните
кожени “къщи” тип палатка, през дървените колиби, масивни каменни постройки, та до
съвременните сгради от стоманобетон, тухлена зидария, дърво, стомана и стъкло.
Именно изборът на стоманата като материал за изграждане на носеща конструкция, е една
от последните тенденции в жилищното строителство.
Стоманата като конструктивен материал
Стоманата е сред най–широко използваните материали в света. И въпреки че се счита за
съвременен материал, с който се изграждат модерни и високотехнологични конструкции, тя
се използва в строителството от векове. След стотици години строителство на сгради от
дърво и зидария, през средата на 18 век започва индустриализация на чугуна. Човекът оценява
качествата на желязо-въглеродната сплав и започва да използва все по-често този материал
за строителни конструкции. От края на 18 век датира и построяването на първия метален
мост, изцяло чугунен, разположен при р. Севърн в Англия. Счита се, че от началото на 19 век са
и първите данни за конструкции със стоманен носещ скелет – колони и греди. В средата на 20
век нетехнологичните нитови съединения са изместени от болтове и заварки. Значително се
намалява времето за изпълнение на стоманени конструкции, както и необходимата работна
ръка. Автоматизацията, навлизането на все по-качествени стомани и нови технологии,
прави този материал предпочитан и конкурентноспособен за разнообразни по предназначение
сгради и съоръжения.
Стоманата в жилищното строителство
За начало на строителството на жилищни сгради от стомана може да се счита средата на
миналия век. След Втората световна война стоманата започва интензивно да се използва в
жилищното строителство.
От 50–те години на миналия век Япония успешно използва този материал за изграждането на
жилищни, офис и търговски сгради. В годините на възстановяване след военните действия
страната не разполага с достатъчен ресурс от дървен материал, затова се ориентира към
строителство на къщи от стоманена носеща конструкция. Така се “ражда” нова строителна
технология. Стоманената индустрия в Япония развива производството на леки стоманени
елементи, които успешно започват да се прилагат в жилищното строителство. Новият
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дизайн бързо добива популярност и бележи трайно и сигурно развитие през годините.
Австралия и САЩ също са от страните, които приветстват и прилагат новите тенденции в
тази област. Приблизително 20% от съвременното жилищно строителство в САЩ се състои
от сгради със стоманена рамкова носеща конструкция. Тази технология бележи бум на своето
развитие през последните 15 години. Основен фактор за това са многото предимства, които
притежават тези конструкции.
Особености на жилищата със сглобяема стоманена носеща конструкция
Идеята за стоманена къща може би се струва странна на много хора, но истината е, че
строителството на подобни къщи е тенденция, която се развива с все по-бързи темпове. И
въпреки че на пръв поглед това изглежда екстравагантно, животът в подобна къща не би се
различавал по никакъв начин от този в монолитно изграден дом. Относно конструктивните
характеристики и сигурността, която гарантират подобни сгради, също не бива да има
никакви съмнения. Този вид конструкции притежават редица предимства в няколко
направления:
Материал
Някои от предимствата на стоманените жилища важат и за други конструкции от стомана
и това се дължи изцяло на особеностите на този конструктивен материал.
Конструктивните елементи от стомана се отличават с добри якостни характеристики и
висока носимоспособност. Стоманата е дуктилен материал, което гарантира на тези
конструкции едно по–добро поведение в условия на сеизмично въздействие. Това ги прави
подходящи за строителство и експлоатация в райони с висока сеизмична активност. Предвид
високата носимоспособност на елементите, сградите със стоманена носеща конструкция са
леки. Още едно предимство по отношение на сеизмичното им осигуряване, защото се намалява
общото тегло.
Технологичност
Носещата конструкция е система от стоманени модули, предварително изготвени в заводски
условия. Тази практика гарантира качество и прецизност на изпълнението, което не може да
се постигне на строителната площадка. Конструкциите са лесно и бързо монтируеми.
Спестява се време и енергия. Избягват се т. нар. “мокри процеси”, характерни за монолитното
строителство на стоманобетонни сгради.
Време и икономичност
Предвид изграждането на голяма част от конструкцията в завод, значително се съкращава
времето за работа на строителния обект. Времето за строително – монтажни дейности
зависи от квадратурата и етажността на съответната сграда, но обикновено
необходимото време е в рамките на 30 – 60 дни. По–малко разходи за строителен материал,
предвид високите якостни характеристики на стоманата, по- малко разходи за транспорт,
подемна техника и механизация.
Екологичност
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Стоманата е рециклируем материал и това я прави изключително природосъобразна. През
периода на експлоатация не замърсява околната среда. Освен това и по време на
строителство е налице ниско ниво на замърсяване.
Конструктивни форми и дизайн
Сградите със стоманена конструкция позволяват реализирането на разнообразни инженерни
решения и удовлетворяване на всякакви архитектурни изисквания. При сградите със
стоманен носещ скелет има възможност за конструиране на различни детайли, оптимизация
и фукционално освояване на сградния обем. Съчетанието на всички тези предимства им
осигурява конкурентно място на пазара на жилищни сгради и ги прави предпочитана
технология в много страни за последните 10 – 15 години.
Наред с предимствата, естествено е този вид конструкции да притежава и недосатъци. Един
от основните проблеми за стоманените конструкции е корозията. За да се гарантира
трайност и корозоустойчивост на елементите, трябва да се предприемат съответните
защитни мерки. След изработка стоманените модули на конструкцията се обработват чрез
студено поцинковане (или грундиране). Цинковото покритие също се нанася в заводски
условия, което гарантира високата му трайност и качествено изпълнение.
Конструкция на сглобяемите къщи
Основните конструктивни системи, на които могат да бъдат диференцирани сглобяемите
стоманени къщи, са следните: вертикална и хоризонтална конструктивни системи.
Отделните стоманени модули се монтират върху предварително изляти фундаменти.
Последните могат да бъдат ивични или фундаментна плоча, като няма нужда от дълбоки
земни работи, предвид леката конструкция. Ако по проект се налага изграждане на подземни
помещения (мазета, гаражи и др.), след извършване на геоложки проучвания за високи
подпочвени води, се извършват изкопни работи, изграждане на фундамент и предвиждане на
съответната хидроизолация.
Хоризонтална (подова) конструктивна система
При изграждането на подовите конструкции се цели както устойчивост и необходима
носимоспособност на елементите, така и известна традиционност, за да не се различават по
никакъв начин от конвенционалните подови конструкции, характерни за монолитно
изпълнените сгради. Подовите конструкции могат да се обособят по следния начин: подове
първо ниво или директно изпълнени върху фундаментната плоча и междинни подови
конструкции.
Подовете първо ниво не се различават от тези при монолитното строителство. Върху
фундаментната плоча се полага топлоизолационно покритие, за да се предотврятат
топлозагубите. Предимно изолацията се изпълнява от екструдиран пенополистирол (XPS),
който се полага чрез лепене върху стоманобетонната плоча. Следва армирана циментова
замазка, върху която се полагат съответните подови настилки - теракот, фаянс, паркет и
др.
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Междинните нива (междинни плочи) се изпълняват от стоманени профили, оформящи
гредоскара. Профилите могат да бъдат както горещо валцовани, така и галванизирани
студено формувани. Носещата способност на профилите и подпорните разстояния
определят и вариращата височина на подовите конструкции. Независимо от това,
технологията на изпълнение е идентична при всички сглобяеми къщи.
Пример за едно типично изпълнение на сглобяема подова конструкция е стоманена
гредоскара, върху която са монтирани подови плоскости. Най-често те са OSB (oriented-strand
board) панели, наричани още плочи от оринетирани частици. Могат да се използват и
гипсофазерни панели. Върху подовите стоманени греди се монтират плоскостите, които
обикновено се полагат в два слоя, чрез разминаване на фугите. Плоскостите са с висока
устойчивост на натиск и добра напречна стабилност. Върху тях без проблем могат да се
полагат различни подови настилки. Съществено предимство на тези гипсофазерни панели, е
тяхната добра пожароустойчивост.
Идентично на тази технология могат да бъдат изпълнени и стълбищата.
Вертикална конструктивна система
Вертикалната система включва носеща стоманена модулна конструкция, външни и
вътрешни (преградни) стени.
Външните стени са важен фактор що се касае за ефективно топлоотдаване и осигуряване на
комфорт. Конструкцията на външните стени е тип “Сандвич” (външна стенна плоскост–
топлоизолация–вътрешна стенна плоскост). В основата на външните стени са модулни
стоманени поцинковани конструкции, облицовани от двете страни с OSB панели;
гипсофазерни панели; фиброциментови плоскости, както и структурни пана от пресована
дървесина, продукти вече утвърдени в САЩ, Канада и Западна Европа. Между стенните панели
се разполага топлоизолационен материал, който изпълнява и звукоизолационни функции. Найподходяща е минералната вата – стъклена или каменна. Използването на топлоизолационен
материал като минерална вата е задължителен с цел предотвратяване на евентуални
термомостове.
Преградните стени също се изпълняват по аналогичен начин. Всяка от преградните стени се
носи от стенен модул, който е част от стоманената модулна конструкция. При баните,
санитарни и мокри помещения, задължително се използва водоустойчив гипсокартон.
Строителството на жилища със стоманена носеща конструкция е новост, която бързо
утвърждава своите позиции на стрителния пазар. Модерният свят и начина на живот
налагат ускорено развитие на технологиите. Приоритетите са насочени в изграждането на
дом, който да е не само устойчив и вечен, комфортен и функционален, но и достъпен за всеки и
икономичен.
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ПОКРИВ:

Поликарбонат за покриви, за ремонт и метални конструкции. Поликарбонатните плоскости
и покривни панели не са самоносещи се елементи. Те стъпват върху носещи дървени или
метални конструкции. Тези панели са с ниски цени и позволяват изграждането на сглобяеми и
дъговидни халета. RT-системите стъпват върху метални кострукции. Тези метални
кострукции могат да бъдат както за навеси и козирки, така и за големи покриви. RTсистемите включват плоски и извити оберлихти. В зависимост от вида могат да се
премостват до 8000 мм, като не се изискват допълнителни свързващи елементи. RT са
изключително икономични системи, защото спестяват много голяма част от
конструкцията, а освен това предлагат естетически дизайн, лесен и бърз монтаж.
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