PO£¥CZENIE P£YT DACHOWYCH W KALENICY

OKAP - WARIANT 1

TYPOWE
KURNIKI
P³yta dachowa AGRO z uwagi na zastosowanie od
strony wewnêtrznej ok³adziny z tworzywa sztucznego
lub folii aluminiowej jest odporna na agresywne
œrodowiska, które powstaj¹ przy hodowli zwierz¹t
urynê i amoniak. Ok³adzina dolna p³yty odporna jest
na wysokie ciœnienie wody w trakcie zmywania.
Œciana zewnêtrzna wykonana jest z p³yty warstwowej
z rdzeniem poliuretanowych o dwóch ok³adzinach
stalowych, ocynkowanych z warstw¹ ochronn¹
OPIS OBIEKTU:
POLIESTER 25 µm. P³yta mo¿e byæ montowana
w uk³adzie pionowym i poziomym. Do obudowy
Konstrukcja stalowa ramowa ze stali gor¹co œcian stosuje siê p³yty o gruboœci 60, 80 lub 100 mm.
walcowanej lub blachownic o zmiennym przekroju.
D³ugoœæ obiektu dowolna (wielokrotnoœæ ram co 5 Wentylacja:
lub 6 m). Szerokoœæ od 12 do 24 m.
Zabezpieczenia antykorozyjne poprzez:
Z uwagi na powtarzaln¹, szkieletow¹ konstrukcjê
• ocynkowanie ogniowe lub
obiektu inwestor ma mo¿liwoœæ doboru oraz zmiany
• malowanie farbami epoksydowymi o ³¹cznej
typu wentylacji nawet w gotowym obiekcie, poni¿ej
gruboœci 160 µm
przedstawiamy wybrane warianty:
Elementy podporowe (p³atwie) do monta¿u p³yt • grawitacyjna i mechaniczna z bocznymi
dachowych z elementów zimnogiêtych lub gor¹co- regulowanymi wlotami powietrza i wywiewnymi
walcowanych.
kominkami dachowymi
Œciany boczne montowane w uk³adzie pionowym lub • mo¿liwoœæ zainstalowanie wentylatorów
poziomym.
czo³owych na dodatkowej konstrukcji wsporczej
Obudowa dachu i œcian wykonana z p³yty • u¿ycie œciennych klap nawiewnych na ca³ej
warstwowej z izolacyjnym rdzeniem ze sztywnej d³ugoœci budynku.
pianki poliuretanowej, która ma bardzo dobre
parametry izolacji termicznej.
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OSADZENIE P£YT ŒCIENNYCH NA COKOLE
- PIONOWY UK£AD P£YT

MOCOWANIE P£YT ŒCIENNYCH W UK£ADZIE POZIOMYM

1. P³yta œcienna
2. Obróbka blacharska
3. £¹cznik samowierc¹cy
4. K¹townik stalowy wg
projektu technicznego
5. Kotwa rozporowa
6. Masa uszczelniaj¹ca
7. Nit jednostronny Al/Fe
co ok. 300 mm
8. Izolacja przeciwwilgociowa

P³yty dachowe:
Dziêki swej sztywnoœci i dobrej izolacyjnoœci
termicznej p³yta jest bardzo dobrym rozwi¹zaniem dla
obudowy dachów budynków inwentarskich o
konstrukcji szkieletowej. Dodatkowa mo¿liwoœæ
wyboru rodzaju ok³adzin pozwala na zastosowanie
p³yty w œrodowiskach o ró¿nym stopniu
agresywnoœci (mo¿liwe pow³oki: POLIESTER, PVdF,
PVC.)
Zastosowanie:
60, 80 - brojlery i nioski,
80, 100 - stado rodzicielskie
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Uwagi:
W trakcie procesu projektowania konstrukcji kurnika
ka¿dorazowo uwzglêdnia siê wartoœæ i rozk³ad
obci¹¿eñ technologicznych wynikaj¹cych
z parametrów linii do pojenia i karmienia drobiu oraz
nagrzewnic gazowych i dmuchaw powietrza
podwieszonych do konstrukcji obiektu.

1. P³yta œcienna
2. £¹cznik samowierc¹cy
3. Piana poliuretanowa
lub uszczelka poliuretanowa
4. Nit jednostronny Al/Fe
5. Obróbka blacharska

Zastosowanie p³yty warstwowej z rdzeniem z poliuretanu na obiekty drobiarskie
DACH

BROJLER

NIOSKA

STADO RODZICIELSKIE

ŒCIANA

60

60

80

80

100

SUFIT PODWIESZANY

BROJLER

NIOSKA

80
100
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K 20

K 24

18 m

3m

3m

3m

3m
16 m

1. P³yta dachowa
2. Obróbka blacharska
podkalenicowa
3. Obróbka blacharska kalenicowa
4. Obróbka blacharska
przykalenicowa
5. Nit jednostronny Al/Fe na ka¿dym
garbie
6. Piana poliuretanowa monta¿owa
7. Wkrêt samowierc¹cy na ka¿dym
garbie
8. P³atew wg projektu technicznego
9. Uszczelka polietylenowa
10. £¹cznik samowierc¹cy

1. P³yta dachowa
2. P³yta œcienna
3. Obróbka blacharska
4. Obróbka blacharska
z blachy ocynkowanej 1,5 mm
5. Obróbka blacharska
6. Obróbka blacharska
7. Nit jednostronny Al/Fe
lub wkrêt samowierc¹cy
8. Piana poliuretanowa
9. Rynna + rynhaki (wg systemu)
10. £¹cznik samowierc¹cy
11. P³atew wg projektu technicznego

20 m

24 m

STADO RODZICIELSKIE

