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1. OPIS KONSTRUKCJI 
 
Wiata konstrukcji stalowej czteroprzęsłowa. 
 
 1.1.  Stopy fundamentowe prostokątne, żelbetowe 120/160/50 z betonu C25/30 zbrojone stalą  
         A-III do wykonania na podkładzie z betonu C12/15 grubości 10 cm. Śruby kotwiące słupy  
         ramy M20 ze stali St3SX, blacha podstawy 300/300/15 mm ze stali St3SX. 
 
 1.2.  Rama stalowa z dwuteownika szerokostopowego HEB 160 (St3SX), scalana w kalenicy  
         na budowie. Rozstaw przęseł co 450 cm. 
 
 1.3. Płatwie stalowe z rur kwadratowych zimnogiętych 100/100/40 mm (10HA) o rozstawie w  
         rzucie poziomym 950 mm. Płatwie mocować do ramy spawem obustronnym 4x160 mm. 
 
 1.4.  Stężenia w płaszczyźnie dachu – płatwie skrajne stężone w osi prętami Ø 16 ze stali  
         okrągłej 34G2. Mocowanie prętów do wspawanych w osiach płatwi blach g = 6 mm. 
         Stężenia skrajnych ram w osi pasa górnego ramy prętami Ø 16 34G2.  
         Mocowanie prętów do wspawanych w osiach pasa górnego blach g = 10 mm. 
 
 1.5.  Pokrycie dachowe blachą trapezową T-55P Polister Mat kolor PMRR023 PRUSZYŃSKI 
         lub zamiennik o takich samych właściwościach lub lepszych. 
 
         Mocowanie blach do płatwi wkrętami samogwintującymi 8 szt/m2 w strefach  
         krawędziowych oraz 5 szt/m2 w strefach środkowych. 
         Krawędź  pokrycia dachowego zakończyć wiatrownicą. 
 
  1.6. System rynnowy „PRUSZYŃSKI” Ø 125/90 wykonany z tytan cynku patynowany o  
         matowej szarej powierzchni lub zamiennik o takich samych właściwościach lub lepszych. 
 
  1.7. Posadzkę wykonać z  betonu C 25/30 gr. 10 cm zbrojonej włóknami na zagęszczonej podsypce  
         piaskowej Id = 1. Dylatacja w polach 4,5 x 3,0m. Ograniczenie posadzki wzdłuż słupów  
         krawężnikiem betonowym  ( trawnikowym) 8 / 30 cm. 
 
  1.8. Odwodnienie drenażowe wokół wiaty wykonać z zasypki żwirowej frakcji 30/50 mm.  
         zakrytej darnią. 
 
Elementy stalowe pomalować farbą antykorozyjną. 
Stopy fundamentowe przed obsypaniem zaizolować dyspersyjną  masą  bitumiczno - kauczukową 
DYSPERBIT. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Rama  I 160 HEB St3S  (wg. EN  St 37-2 / S235JR) 
 
       Połączenie w kalenicy 
 Kategoria połączenia - D 
 Rodzaj połączenia - sprężone 
 Kształt otworu na śrubę: Owalny długi 
 Rodzaj i sposób wykonania powierzchni:  
              Oczyszczenie ręczne szczotką drucianą z usunięciem zendry i rdzy. 
 Znak stali kształtownika - St3S (wg. EN  St 37-2 / S235JR) 
              Znak stali blachy - St3S (wg. EN  St 37-2 / S235JR) 
              Klasa śrub - 10,9 
 
2.2.Połączenie z fundamentem 
 
Klasa stali elementów połączenia: St3SX  (wg EN  S355) 
Klasa betonu fundamentu: C25/30 
Stal zbrojeniowa 18 G2A ( wg EN S355) 
 
2.3. Płatwie stalowe stal trudno rdzewiejąca 10HA 
 
2.4. Ściągi stalowe Ø 16, stal 18G2 ( wg EN S355), nakrętki napinające M16 (łączniki śrubowe),     
       dwustronne zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1993-1-11. 
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2.5. Stopy fundamentowe beton C25/30 zbrojenie 18 G2A ( wg EN S355). 
 
2.6. Pokrycie dachowe blacha trapezowa T55P, powłoka: poliester matowy kolor PMRR023 – gr. 35 µm  
    szerokość  1250 mm,  szerokość użytkowa: 920 mm,  grubość: od 0,5 do 1,25 mm. 
    Dodatki: wkręty, ppodkładki, taśmy uszczelniające, obróbki i orynnowanie. 
    Materiał: S 320 GD + Z200 lub 275 wg PN-EN 10169  S 320 GD + AZ150 lub 185 wg PE-EN 10346  
    Polska norma: PN-EN 14782 
 

 

 

 


