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NP-1450/A/2008/ML

Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej
warstwowych przekryc dachowych

1. Podstawy formalne
1.1. Zlecenie z dnia 27.10.2008
1.2. Potwierdzenie przyjecia zlecenia do realizacji NP-1450/A/2008/ML

2. Podstawy merytoryczne
2.1. Norma PN-EN 13501-2:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i
elementów budynków. Czesc 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci
ogniowej, z wylaczeniem instalacji wentylacyjnej.
2.2. Raport nr 103011.06 z badania odpornosci ogniowej warstwowego
przekrycia dachu. Laboratorium SINTEF, Norwegia.
2.3. Dokumentacja techniczna dostarczona przez Zleceniodawce.
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3. Opis techniczny
Klasyfikacja dotyczy odpornosci ogniowej warstwowych przekryc dachowych
z czescia nosna z blachy trapezowej, wedlug technologii firmy PAROe.
Warstwowe przekrycia dachowe firmy PAROe skladaja sie z nastepujacych
komponentów (liczac od góry):

.
.

.

hydroizolacja - folia dachowa TPO, FPO, EPDM, papa termozgrzewalna, blacha
stalowa lub blacha tytanowo-cynkowa.
termoizolacja:
- warstwa dolna - plyty z kamiennej welny mineralnej PAROe ROS 30g lub
PARoe ROS 30 o grubosci co najmniej 100 mm i gestosci nominalnej minimum
100 kg/m3,
- warstwa górna - plyty z kamiennej welny mineralnej PAROe ROB 80 o grubosci
co najmniej 20 mm i gestosci nominalnej minimum 200 kg/m3 lub PARoe
ROB 60 o grubosci co najmniej 20 mm i gestosci nominalnej minimum
175 kg/m3,
stalowa blacha trapezowa:
- o grubosci minimum 0,65 mm i wysokosci profilu co najmniej 111 mm, lub
- o grubosci minimum 0,85 mm i wysokosci profilu co najmniej 85 mm.

Maksymalny rozstaw platwi (rozpietosc blachy) wynosi 750 cm.
Blache (opiera sie) mocuje sie do:
a) platwi/belek zelbetowych, scian murowanych z bloków pelnych lub scian
betonowych za pomoca laczników stalowych minimum M5,5x55 mm lub gwozdzi
osadzanych pirotechnicznie o srednicy minimum 5,5 mm w liczbie:
- jeden lacznik w kazdym zaglebieniu fali na podporach posrednich,
- cztery laczniki w kazdym zaglebieniu fali na zakladach blach na podporach oraz
na podporach skrajnych.
b) platwi/belek stalowych za pomoca wkretów stalowych minimum 5,5x35 mm lub
gwozdzi osadzanych pirotechnicznie o srednicy minimum 5,5 mm w liczbie:
- jeden lacznik w kazdym zaglebieri'iufali na podporach posrednich,
- cztery laczniki w kazdym zaglebieniu fali na zakladach blach na podporach oraz
na podporach skrajnych.
c)

platwi/belek drewnianych za pomoca wkretów stalowych minimum
~5,5x55 mm w liczbie:
- jeden lacznik w kazdym zaglebieniu fali na podporach posrednich,
- cztery laczniki w kazdym zaglebieniu fali na zakladach blach na podporach oraz
na podporach skrajnych.

Polaczenie podluzne arkuszy blach wykonuje sie za pomoca wkretów
samowiercacych o srednicy minimum 4.8 mm i dlugosci minimum 20 mm w rozstawie
maksimum 100 cm.
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4. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej
Klasy odpornosci ogniowej warstwowych przekryc dachowych z czescia nosna ze
stalowej blachy trapezowej, wykonywanych zgodnie z opisem w p. 3, na podstawie
wyników badania ogniowego [2.2], przy poziomie wykorzystania dopuszczalnego

obciazeniablachy aq1 *)~70%,wedlug kryteriównormy PN-EN 13501-2:2008[2.1] REI 45/ RE 60, przy czym:
- dopuszcza sie zmiane kata nachylenia przekrycia w zakresie od 0° do 25°,
- blacha trapezowa nie powinna byc obciazana zadnym obciazeniem podwieszonym.
aq1=a(g,S)/a1
- maksymalny poziom wykorzystania obciazenia z uwagi
na nosnosc blachy trapezowej "a1" przy uwzglednieniu wartosci obliczeniowej
ciezaru wlasnego przekrycia "g" (wlacznie z ewentualnym obciazeniem sufitem
podwieszonym) oraz wartosci obliczeniowej obciazenia sniegiem "S".

*)

5. Termin waznosci klasyfikacji
Klasyfikacja ogniowa podana w p. 4 zachowuje waznosc do 30 listopada 2011 roku
pod warunkiem, ze w rozwiazaniach warstwowych przekryc dachowych z czescia
nosna z blachy trapezowej, opisanych w p. 3 nie zostana dokonane zadne zmiany.
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