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1068/13/R28NP

Klasyfikacja W zakresie odporności ogniowej
dachów warstwowych

1. Podstawy formalne

1.1. Zlecenie firmy WERNER JANIKOWO Sp. z o.o. z dnia 29.07 .2013.

1.2. Aneks nr 01068/13/R28NP do Umowy Ramowej nr 01068/10/R00NP.

2. Podstawy merytoryczne

2.1. Norma PN-EN 13501-2+A1.2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych
ielementÓw budynkÓw, Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności
og n i owej, z wył qcze n i e m i n st al a cj i we nty l acyj n ej.

2.2. Rapoń nr F|RES-FR-042-10-AUNE z badania odporności ogniowej dachu
warstwowego. FIRES Batizovce 2010 r.

2'3' Praca nr 0846lN2010lMŁ Klasyfikacja W zakresie odpornoŚci ogniowej
' Warstwowych przekryć dachowych. |TB Warszawa 2010 r.

2.4' Dokumentacja techniczna dostarczona przezZ|eceniodawcę.

3. Opis techniczny

Przedmiotem k|asyfikacji są dachy warstwowe firmy WERNER JANlKoWo Sp. z o.o.
zczęściąnośnąw postaci sta|owej b|achy trapezowej |ub e|ementów ze|betowych.

3.1. Dachy warstwowe z częścią nośnąw postaci stalowej blachy trapezowej

Dachy warstwowe składają się z następujących komponentów (|icząc od góry):
. hydroizo|acja w układzie dwuwarstwowym - warstwa wierzchnia oraz spodnia

wykonana z pap asfaltowych firmy WERNER JANIKOWO Sp. z o.o.
. włóknina szk|ana z gramaturze 12O g/m2 (dwie warstwy),
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o termoizo|ai1a _ płyty styropianowe typu co najmniej EPs 100-038 o gęstości co
najmniej 16,2 kg/m3igrubości co najmniej 20 cm,

r włóknina szk|ana z gramaturze 12O glm2,
. paroizo|acja - fo|ia PE o grubości 0,2 mm,
. częŚĆ nośna - sta|owa b|acha trapezowa.

Sta|ową b|achę trapezową stanowiącą część nośną dachu warstwowego (opiera się)
mocuje się do:

o płatwi/be|ek ze|betowych, ścian murowanych z b|oków pełnych |ub ścian betonowych
za pomocą łączników sta|owych minimum M4,5 x 55 mm lub gwozdzi osadzanych
pirotechnicznie o średnicy minimum 4,5, mm W |iczbie:
- jeden łącznik w każdym zagłębieniu fa|i - puy rozstawie płatwi do 600 cm włącznie,
- dwa łączniki w kazdym zagłębieniu fa|i na zakładach b|ach na podporach oraz
na podporach skrajnych - pzy rozstawie płatwi od 600 do 750 cm włącznie,

o płatwi/be|ek sta|owych za pomocą wkrętów sta|owych m|nimum a5,5 x 35 mm
|ub gwoŹdzi osadzanych pirotechnicznie o średnicy minimum 4,5 mm w |iczbie:
- jeden łącznik w kazdym zagłębieniu fa|i - przy rozstawie płatwi do 600 cm włącznie,
- dwa łączniki w kazdym zagłębieniu fa|i na zakładach b|ach na podporach oraz
na podporach skrajnych - pzy rozstawie płatwi od 600 do 750 cm włącznie,

r płatwi/be|ek drewnianych za pomocą wkrętów sta|owych minimum @5,5 x 55 mm
w liczbie:

- jeden łącznik w każdym zagłębieniu fa|i . pzy rozstawie płatwi do 600 cm włącznie,
- dwa łączniki w kazdym zagłębieniu fa|i na zakładach b|ach na podporach oraz na
podporach skrajnych . przy rozstawie płatwi od 600 do 750 cm włącznie.

Połączenia podłuzne arkuszy b|ach wykonuje się za pomocą wkrętów samowiercących
o średnicy minimum 4,8 mm idługości minimum 16 mm w rozstawie maksimum 250 mm.
Po obwodzie dachu wykonuje się izolację ścian attyk w postaci płyt ze ska|nej wełny
minera|nej o grubości minimum 8 cm i gęstości minimum 90 kg/m3, które ustawiane są na
b|asze trapezowej oraz obróbkę b|acharską w postaci kątownika o wymiarach 25 x25 cm
z b|achy sta|owej o grubości 0,5 mm, która mocowana jest do b|achy trapezowej.

obciązenie podwieszone mocuje się do b|ach trapezowych za pomocą pzykręcanych
uchwytów i wieszaków z prętów gwintowanych o średnicy minimum 8 mm.

3.2. Dachy warstwowe z częścią nośną z elementów żelbetowych

Dachy warstwowe składają się z następujących komponentów (licząc od góry):
. hydroizo|acja W układzie jedno- |ub dwuwarstwowym papy asfa|towe firmy

WERNER JANIKOWO Sp. z o.o.,
termoizo|acja - płyty styropianowe typu co najmniej EPs 100-038 o gęstości co
najmniej 16,2kglm3 i grubości co najmniej 10 cm,
paroizolacja - fo|ia PE o grubości 0,2 mm,
część nośna wykonana z płyt ze|betowych pełnych, kanałowych (wielootworowe) |ub
żebrowanych (panwiowe, korytkowe) zaprojektowana i wykonywana zgodnie
z Polskimi Normami.

a
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4. Badanla odpornoścl ogniowej

W |aboratorium F|RES na Słowacji w roku 2o1o r. przeprowadzono badanie w zakresie
odporności ogniowej dachu warstwowego z termoizo|acjąz pltyt styropianowych _ wyniki
przedstawiono w raporcie z badania. Fl RES-FR-042-10-AU N E [2. 2].

5. Klasyfikacja w zakresle odporności ogniowei

5.1. Dachy warstwowe z częścią nośną w postaci stalowej blachy trapezowej

K|asę odporności ogniowej dachow warstwowych z częścią nośną ze sta|owej b|achy
trapezowej, wykonywanych zgodnie z opisami wp.3.,t, na podstawie wyników badań
.2'2], przy poziomie wykozystania dopuszcza|nego obciązenia b|achy cror), według
kryteriÓw normy PN-EN 13501-2+A1:2010 |2.1l, podano wTab|icach 1, przy Czym
dopuszcza się zmianę kąta nachy|enia dachu w zakresie od 0. do 25".

Tablica 1

Minima|na k|asa odporności
og n iowej konstrukcj i wsporczej R30

Poziom wykorzystania
obciązenia clo1-) 560/o

MaksymaIna wańośĆ obciązen ia
podwieszonego 0,20 kN/m2

Maksymalne obciązen ie jednego
wieszaka 0 , 16  kN

K|asa odporności ogniowej
dachu warstwowego REI 30

*) &q1= q(g, p, qo, S)/qr - maksyma|ny poziom wykozystania obciążenia z uwagi
na nośnośó b|achy trapezowej ,,ql,, przy uwzg|ędnieniu wartości ob|iczeniowych:
- ciężaru własnego dachu ',g'',
- obciążenia podwieszonego,,p'',
- obciązenia uzytkowe9o u9d'',
- obciązenia śniegiem ,,S''.

5.2. Dachy warstwowe z częścią nośną z elementów że|betowych

K|asa odporności ogniowej dachów warstwowych z częścią nośną z e|ementów
żelbetowych, wykonywanych zgodnie z opisem w p. 3'2, na podstawie wyników badań
[2.2], według kryteriów normy PN-EN,t3501-2+A1'201o l2'1) _ REl 30, przy czym
dopuszcza się zmianę kąta nachy|enia dachu w zakresie od 0. do 25. a część nośna
dachu jest zabezpieczona ogniochronnie do k|asy odporności ogniowej minimum REl 30
|ub ma k|asę odporności ogniowej minimum RE| 30.
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6. Termin ważności k|asyfikacji

K|asyfikacja ogniowa podana W p. 5 zachowuje ważność do 30 listopada 2016 roku
pod warunkiem, że w rozwiązaniach dachów warstwowych opisanych w p. 3 nie zostaną
dokonane Żadne zmiany konstrukcyjne |ub materiałowe.

K|asyfi kację opracował:

mgr inż. Paweł Roszkowski


