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Použití a ochrana styčníkových desek v agresivním prostředí
V praxi se setkáváte s požadavky na vazníkové konstrukce, které odolají agresivnímu prostředí např. chemických
výrob, skladů solí, čistících stanic apod. Pozinkované styčníkové desky mají omezenou životnost v agresivním prostředí a to je v rozporu s možnou životností dřevěné konstrukce.
Řešením může být použití styčníkových desek vyrobených z nerez oceli, případně dodatečná ochrana gumo-asfaltem
nebo polyuretanovými nátěry, kterou vyzkoušeli v Rumunsku.

Na fotografiích můžete vidět stav styčníkových desek ve skladu posypové soli v Rumunsku. Styčníkové desky jsou
chráněné polyuretanovým nátěrem a po očištění tenké vrstvy soli na jejím povrchu, vidíte na obrázku vpravo, že
nátěr není ani po čtyřech letech užívání objektu porušen a styčníková deska nejeví známky povrchové degradace.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo časový harmonogram vyhlašování výzev v OPPIK.
Programy jsou otevřené od září do prosince, žádosti o dotaci je ale třeba podat co nejdříve. Více
informací o jednotlivých programech naleznete zde http://www.oppik.cz/dotacni-programy.

Úspěšné zavedení návrhového softwaru Pamir na trh
Program Pamir v České a Slovenské republice.
Popularita programu Pamir je nesporná. Zaškolení uživatelé si nepřipouští myšlenku, že by se vrátili k použití
MI2020. Většina projektantů v České a Slovenské republice, kteří používají instalace na pracovních stanicích, byla již vyškolená. V časovém horizontu do konce
čtvrtletí 2017 byly připraveny další základní a doškolovací kurzy, na které se mohou projektanti hlásit podle
svých časových možností. Jejich přehled je přístupný
na stránkách www.mitek.cz.
V listopadu byla také spuštěna internetová verze programu Pamir a zároveň připraveny základní kurzy školení pro uživatele.
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Pro zaškolené uživatele organizujeme doškolovací
kurzy školení s cílem, aby co nejlépe zvládnuli program
a na základě toho byli schopni navýšit procento úspěšnosti při získávání zakázek. Zaměřujeme se na ty části
programu, které jsou nové a vyžadují více pozornosti
při jejich využití. Program Pamir se dále vyvíjí a nedílnou součástí doškolovacích kurzů je i prezentace nových funkcí, které byly do softwaru doplněny.
Aktualizace programu Pamir jsou klientům MII přístupné na webových stránkách. Žádáme zájemce, aby si
kontrolovali svoji verzi s aktuálně nejnovější a podle
možností si provedli update.
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MiTek - Ideální řešení pro farmáře
Na některých trzích (USA, Kanada, Polsko, Rusko, Francie, Skandinávie) se vazníkové konstrukce uplatňují při
výstavbě zemědělských staveb (vepříny, kravíny, drůbežárny apod.). Vazníky splňují požadavky na rychlou
a cenově dostupnou výstavbu. Zejména je ceněná
odolnost dřeva vystaveného agresivnímu prostředí.
Nejsou vyžadovány opakované ochranné nátěry, které
jsou nezbytné zejména u ocelových konstrukcí. Výhodou je také požadované rozpětí na dvou podporách,
které dřevěné vazníky bez problémů zajistí.

Na obrázku výše můžete vidět kuřecí farmu s přibližně 28
metry volného prostoru pod vazníky. Jak vidíte na fotografiích, vazníková technologie byla úspěšně použita na
zemědělských stavbách po celém světě: kuřecí farmy v
Rumunsku a Rusku, kravíny v Polsku, zemědělské stavby
v jižní Africe a Austrálii.

Přímopasé vazníky a Posi-Joist™ nosníky se stávají nenahraditelnými, pokud jde o „čisté“ zemědělské objekty,
jako jsou květinové, ovocné nebo zeleninové farmy. Projektant dokáže integrovat rozvody, které jsou nezbytné
pro klimatizaci a zavlažování do výpletu příhradového
vazníku. Budoucí údržba se stává mnohem jednodušší,
trubky a kabely mohou být pouze „vytaženy“ a vyměněny.

Návrh konstrukce lze provést programy MiTek 2020
nebo Pamir. Programy pracují v různých jazykových
verzích a pro návrh lze použít příslušnou regionální
verzi. Všechny verze navrhují podle EC norem a národně aplikačních příloh jednotlivých regionů.

Vazníkové konstrukce se stávají velmi žádaným řešením
i v seismicky aktivních zónách nebo v oblastech s nepříznivými základovými poměry. Kvůli své nízké hmotnosti
jsou reakce na nosné stěny a základové konstrukce mnohem nižší a v případě zatížení objektu zemětřesením je
budova mnohem bezpečnější.
Všechen náš spojovací materiál je vyroben v souladu
s ČSN EN 14545 z galvanizované oceli a laboratorně
testován. Náš interní tým kontroly kvality sleduje
všechny fáze výrobního procesu desek.
Styčníkové desky se mohou snadno vyrovnat s agresivním prostředím a udržet si své nejlepší vlastnosti i při
stálém působení vody, větru, sněhu atd., což je
v zemědělských budovách velmi důležité.
Pro detailní informace a další podporu nás kontaktujte
telefonicky nebo emailem.
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Posi-Strut™ nosníky
Technologie nejen pro pasivní a nízkoenergetické stavby od společnosti MiTek Industries.
Posi-Joist™
Nosníky jsou tvořené dřevěnými pásnicemi a ocelovými diagonálami. Posi-Joist™ spojuje lehkost
dřeva s pevností ocelového výpletu Posi-Strut™, proto můžete překlenout větší rozpětí, než s ostatními nosníky na bázi dřeva při dodržení standardní osové vzdálenosti ve vazbě na modul oplášťovacích materiálů, obvykle mezi 400 – 625 mm.
To Vám dává nepřekonatelnou tvůrčí svobodu a širokou škálu možností užití nosníků ve stropních
i střešních konstrukcích nejen v rodinných domech, ale i v průmyslových a komerčních objektech.
Ekonomika
Je zřejmé, že schopnost Posi-Joist™ nosníku překlenout větší rozpětí a jeho otevřená konstrukce dává
široké možnosti využití v konstrukcích staveb.
Otevřený výplet ocelových diagonál poskytuje prostor, ve kterém instalatéři a elektrikáři mohou
snadno instalovat a případně opravovat své rozvody, bez požadavků na další doplňkové konstrukce a
dodatečné provádění otvorů. Tím odpadá nutnost
vytváření snížených podhledů a umělé zvětšování obestavěného prostoru. Zhotovení instalací
a stropní konstrukce jako celku je mnohem rychlejší a dodavatel ušetří další peníze. Jednoduše řečeno, neexistuje účinnější a hospodárnější konstrukce stropů a střech.
Flexibilita užití
Flexibilita konstrukce je neodmyslitelnou součástí konceptu PosiJoist™. Délka, šířka a výška nosníku může být upravena tak, aby
co nejlépe vyhovovala požadavkům projektu. Kromě toho, koncovou úpravu nosníku jednoduše přizpůsobíte nosné konstrukci
a způsobu uložení.
Posi-Joist™ nosníky lze také vyrobit se zkracovatelnými konci,
které umožňují zařezávat nosníky přímo na stavbě až o 600 mm.
To oceníte především
u rekonstrukcí
a jiných
komplikovaných projektů.
Dostupné v šesti výškách:
PS8
PS9
PS10
PS12
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PS14 379 mm
PS16 427 mm
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