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В даному альбомі представлені варіанти одноповерхових 

промислових будівель прольотами 15, 18, 24, 30 м з легких металевих 

конструкцій. Каркаси будівель складаються з поперечних рам, ригелі й 

колони яких мають двотавровий переріз. З’єднання відправних 

елементів рам фланцеві на високоміцних болтах. Крок рам прийнято 6 

м. Довжини модулів будівель, наведених в альбомі  умовно прийняті 

24, 48, 60 м.  

Висота рам, їх прольот, крок та кут скатів, а також довжина 

будівлі, можуть бути виконані інших розмірів у відповідності до вимог 

замовника. Рами можуть бути виконані і багато прольотними у 

відповідності з геометричними параметрами виробничого процесу, для 

якого проектується дана будівля.  

В повздовжньому напрямку жорсткість та геометрична 

незмінність будівель забезпечується системою гнучких в’язей по 

ригелях та колонах. В’язі даної системи працюють на розтяг під час дії 

на будівлю горизонтальних навантажень, що дозволяє їх виконувати з 

круглої сталі. Це дозволяє знизити витрати матеріалу на в’язі у 

порівнянні з існуючою практикою виконання в’язей з жорстких 

елементів. 

Стояки й ригелі торцевих рам  виконані з прокатних профілів. Усі 

з’єднання на болтах. У торцях будівель передбачено встановлення 

воріт. 

Кріплення огороджуючих конструкцій до рам здійснюється за 

допомогою системи прогонів, які включені в роботу каркасу. Прогони 

виконуються з гнутих або прокатних профілів за вимогами замовника. 

Для зниження матеріалоємності передбачено системи в’язей по 

прогонах. Для розкріплення нижнього поясу ригелів рам, збільшення 

просторової жорсткості каркасу та  зменшення його матеріалоємності 

по прогонах покриття передбачено встановлення підкосів. З’єднання 

прогонів з елементами рам виконується на болтах. 

Крок прогонів  покриття і стін визначається параметрами 

елементів огороджуючих конструкцій (наявність вікон, воріт, дверей, 

ліхтарів у покритті, прорізів під технологічні комунікації тощо.), які 

встановлюються за вимогами замовника. 

В залежності від вимог замовника щодо внутрішнього 

середовища будівлі, можуть бути опалювальними та 

неопалювальними. Для опалювальних будівель, які приведені в даному 

альбомі, у якості огороджуючих конструкцій застосовуються 

тришарові панелі типу "Сендвіч" полистової зборки, які збираються в 

процесі монтажу стін і складаються з двох шарів профільованого 

настилу, між якими укладається плитний утеплювач з мінерального 

волокна. За вимогами замовника можуть бути застосовані тришарові 

панелі заводського виготовлення. Кріплення панелей до прогонів 

виконується на самонарізаючих гвинтах. 

Архітектурно-планувальні рішення будівель, розташування вікон, 

дверей, воріт, ліхтарів у покритті, а також їх форма, розмір, тип  

визначаються замовником. 

За вимогами замовника можуть бути розроблені варіанти будівель 

з мостовими або підвісними кранами. Будівлі, або їх частини, можуть 

бути виконані багатоповерховими з внутрішнім плануванням 

приміщень за вимогами замовника. 

 

 Прольот рами 

15м 18м 24м 30м 

Витрати сталі (кг/м2) 32,5 33,1 33,2 34,0 
 

 

Показник витрат сталі на всі конструкції будівлі враховує витрати 

на фасонні елементи за рахунок введення коефіцієнтів – 1,2; 1,15; 1,12; 

1,1 відповідно для прольотів 15 м; 18 м; 24 м та 30 м. 

Конструктивні рішення будівель 
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