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1. Opis techniczny wyrobu
Przedmiotem świadectwa klasyfikacji pożarowej z punktu widzenia odporności ogniowej są
drewniane konstrukcje stropowe i dachowe łączone systemem MITEK
Nośne stropy i dachy z podwieszanymi sufitami
• Strop nośny (dach) z wiązarów równoległych łączonych za pomocą płytek kolczastych o
łącznej wysokości 325 mm, wykonany z pasów drewnianych i krzyżulców o przekroju 100
mm (szerokość) x 50 mm (wysokość). Pasy są połączone są z krzyżulcami za pomocą
płytek kolczastych typu GNA 20 ze stalowej ocynkowanej blachy (producent Mitek
Industries s.r.o.) Wiązary mają maksymalny rozstaw osiowy 625 mm . W środku
rozpiętości są umieszczone poprzeczne przewiązki z profili drewnianych 50 x 100 mm .
Sufit podwieszany tworzą dwie warstwy płyt gipsowo-kartonowych KNAUF GKF 12,5
mm . Płyty są zamontowane prostopadle do osi wiązarów. Wzajemna odległość pomiędzy
poszczególnymi segmentami wynosi 625 mm . Płyty są mocowane do wiązarów za pomocą
wkrętów TN35 (warstwa pierwsza) i TN45 (warstwa druga) o rozstawie 150 mm .
Szczeliny pomiędzy płytami uszczelniane są masą szpachlową Uniflott i wzmacniane
taśmą z włókna szklanego.
Podłogę tworzy warstwa OSB o grubości 15 mm (producent Kronopol Żary). Płyty
orientowane są prostopadle do osi wiązarów i mocowane gwoździami o długości 40 mm w
odległości co 150 mm . Przestrzeń pomiędzy wiązarami i płytami oraz szczeliny są
wypełnione masami uszczelniającymi typu EnerBond i Knauf-Trennwandkitt..
Obciążenie wywołujące moment zginający odpowiadający pionowemu równomiernie
rozłożonemu obciążeniu jest równe 3,6 kN/m 2.
•

Strop nośny (dach) w systemie Posi-strut tworzą dźwigary o łącznej wysokości 223 mm,
wykonane z pasów o szerokości 140 mm i wysokości 50 mm, krzużulców Posi-strut PS-8
oraz płytek kolczastych GNA20 z ocynkowanej blachy stalowej (producent Mitek
Industries) s.r.o.) Wiązary są rozstawione w odległości maks. 625 mm. Po środku
umieszczona jest usztywniająca belka o profilu 50 mm x 100 mm. W miejscach
poprzecznych styków płyt gipsowo-kartonowych konstrukcja uzupełniona jest rozporami
drewnianymi o przekroju 100 mm (szerokość) x 50 mm (wysokość).
Sufit podwieszany tworzy jedna warstwa płyt gipsowo-kartonowych KNAUF GKF 15
mm. Płyty są osadzone prostopadle do osi wiązarów. Płyty są mocowane do wiązarów i
przewiązek za pomocą wkrętów TN35 w odległości co 150 mm. Szczeliny pomiędzy
płytami uszczelniane są masą szpachlową Uniflott i wzmacniane taśmą z włókna
szklanego.
Podłogę tworzy warstwa płyt OSB o grubości 15 mm (producent Kronopol Żary). Płyty
orientowane są prostopadle do osi wiązarów i mocowane gwoździami o długości 40 mm w
odległości co 150 mm. Przestrzeń pomiędzy wiązarami i płytami oraz szczeliny są
wypełnione masami uszczelniającymi typu EnerBond i Knauf-Trennwandkitt..
Obciążenie wywołujące moment zginający odpowiadający pionowemu równomiernie
rozłożonemu obciążeniu jest równe 2,6 kN/m 2.
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Stropy nośne i dachy bez sufitu podwieszonego
• Strop nośny (dach) z wiązarów równoległych, łączonych za pomocą płytek kolczastych, o
łącznej wysokości 325 mm, wykonany z pasów drewnianych i krzyżulców o profilu 100
mm (szerokość) x 50 mm (wysokość). Pasy z krzyżulcami są połączone za pomocą płytek
kolczastych typu GNA 20 ze stalowej ocynkowanej blachy (producent Mitek Industries
s.r.o.). Wiązary mają maksymalny rozstaw osiowy 625 mm. W środku rozpiętości są
umieszczone poprzeczne przewiązki z profili drewnianych 50 mm x 100 mm.
Podłogę tworzy warstwa OSB o grubości 15 mm (producent Kronopol Żary). Płyty
orientowane są prostopadle do osi wiązarów i mocowane gwoździami o długości 40 mm w
odległości co 150 mm. Przestrzeń pomiędzy wiązarami i płytami oraz szczeliny są
wypełnione masami uszczelniającymi typu EnerBond i Knauf-Trennwandkitt.
Obciążenie wywołujące moment zginający odpowiadający pionowemu równomiernemu
spójnemu obciążeniu jest równe 3,6 kN/m 2.
•

Dach nośny (strop) w systemie Posi-strut tworzą wiązary o łącznej wysokości 223 mm,
wykonane z pasów o profilu 140 mm (szerokość) x 50 mm (wysokość), krzyżulców Posistrut PS-8 oraz płytek kolczastych typu GNA 20 ze stalowej ocynkowanej blachy
(producent Mitek Industries s.r.o.). Wiązary mają maksymalny rozstaw osiowy 625 mm. W
środku rozpiętości są umieszczone poprzeczne przewiązki z profili drewnianych 50 mm x
100 mm. W miejscach poprzecznych styków płyt sufitowych więźba uzupełniona jest
rozporami drewnianymi o wymiarach przekroju 100 mm (szerokość) x 50 mm (wysokość).
Podłogę tworzy warstwa OSB o grubości 15 mm (producent Kronopol Żary).Płyty
orientowane są prostopadle do osi wiązarów i mocowane gwoździami o długości 40 mm w
odległości co 150 mm. Przestrzeń pomiędzy wiązarami i płytami oraz szczeliny są
wypełnione masami uszczelniającymi typu EnerBond i Knauf-Trennwandkitt..
Obciążenie wywołujące moment zginający odpowiadający pionowemu równomiernemu
spójnemu obciążeniu jest równe 2,6 kN/m 2.

2. Ocena konstrukcji
Na podstawie analizy i oceny przeprowadzonych badań pod kątem wymogów normy ČSN EN
1365-2 określono wartości odporności ogniowej drewnianych nośnych konstrukcji stropowych
i dachowych oraz rozszerzono ważność wyników odporności ogniowej podobnych konstrukcji
stosując zasadę rozszerzonej aplikacji. Szczegółowej oceny dokonano w opinii U – 266/501.
Ocena ta odnosi się do konstrukcji nośnych.

3. Wniosek
Na podstawie opinii teoretyczno-doświadczalnej (patrz U-266/501) w sposób udowodniony
określono odporność ogniową drewnianych nośnych konstrukcji stropowych i dachowych
łączonych systemem Mitek – w kompozycji wg rozdziału 1. Konstrukcje te spełniają kryteria
klasyfikacji zgodnie z normą ČSN 73 0810.
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Klasyfikacja konstrukcji stropowych i dachowych:
•

Nośne konstrukcje stropowe i dachowe łączone systemem Mitek z sufitem
podwieszanym GKF o grubości 15 mm w kompozycji wg rozdziału 1 można
sklasyfikować jako konstrukcje typu
REI 25 D2: REI 30 D3

•

Nośne konstrukcje stropowe i dachowe łączone systemem Mitek z sufitem
podwieszanym GKF o grubości 2 x 12,5 mm w kompozycji wg rozdziału 1 można
sklasyfikować jako konstrukcje typu
REI 37 D2: R 45 D3

•

Nośne konstrukcje stropowe i dachowe łączone systemem Mitek bez sufitu
podwieszanego w kompozycji wg rozdziału 1 można sklasyfikować jako konstrukcje typu
R 8 D3

Wyniki odporności ogniowej obowiązują również dla nośnych konstrukcji stropowych i
dachowych:
1. o większej rozpiętości wiązarów niż 4 m przy zachowaniu maksymalnego dopuszczalnego
ugięcia. Dla systemu Posi-strut wartość ugięcia musi wynosić D ≤ 179,4 mm, dla układu
wiązarów równoległych wartość ugięcia musi wynosić D ≤ 123,1 mm.
2. o rozstawie wiązarów 625 mm lub większym. Jeżeli chcemy zwiększyć rozstaw, konieczne
jest zwiększenie profilu wiązarów, zmniejszenie obciążenia, zmniejszenie rozpiętości.
(Aspekty te należy ocenić samodzielnie w odniesieniu do konkretnych wartości),
3. przy zmianie obciążenia, o ile nie zwiększą się momenty zginające i sprężystość elementów
konstrukcyjnych,
4. jeżeli wysokość wolnej przestrzeni jest taka sama jak przetestowana (z wiązarami o pasach
równoległymi wynosi 325 mm, w systemie Posi-strut 223 mm) lub większa,
5. jeżeli istnieje warstwa izolacji cieplnej pomiędzy wiązarami nad pasem dolnym,
6. jeżeli wymiary i grubość płyt są takie same lub większe, dopuszcza się zmniejszenie
odległości środków mocowania płyt,
7. jeżeli palność zastosowanych materiałów jest taka sama lub niższa,
8. jeżeli sztywność konstrukcji jest zapewniona przez wzmocnienia poprzeczne,
9. dla dachów o nachyleniu od 0˚ do 25˚.

Wyniki udokumentowanego ustalenia odporności pożarowej odnoszą się wyłącznie nośnych
konstrukcji stropowych i dachowych łączonych systemem Mitek, które są jakościowo i
konstrukcyjnie zbieżne z konstrukcjami opiniowanymi zgodnie z opisem w rozdziale 1.
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4. Ważność świadectwa kwalifikacyjnego
Ważność świadectwa kwalifikacyjnego jest ograniczona do 2005-12-31.
Oświadczenie:
Niniejsze świadectwo kwalifikacyjne jest ważne wyłącznie jako całość, przy czym każda strona
musi być opatrzona numerem identyfikacyjnym, numerem strony z ogólnej liczby stron i okrągłą
pieczęcią wystawiającego. Niniejsze świadectwo kwalifikacyjne nie zastępuje zatwierdzenia
typu ani certyfikacji wyrobu.
Pieczęć podłużna o treści:
PAVUS s.a.
Organ notyfikowany AO 216
Pražská 16, 102 45 Praha 10
(4)
Opracowała:
Inż. Eva Jindřichová
(pieczęć okrągła o treści:
Uprawniony inżynier ds. bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych
W środku: godło państwowe Republiki Czeskiej)
Zatwierdził:
Inż. Pavel VANIŠ, Csc (Kandydat Nauk)
Dyrektor Generalny PAVUS a.s.
Praga, dnia 2001-12-30
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Opis techniczny wyrobu
Zgodnie z PKO-01-246, którego niniejszy aneks stanowi integralną część.
Przedmiot aneksu nr 1
Rozszerzenie wyników odporności pożarowej na nośne konstrukcje stropowe i dachowe
wymienione w PKO-01-246 w punkcie 9.
9a) W odniesieniu do wiązarów kratowych (patrz rys. na str. 3) obowiązuje warunek dla dachów o
nachyleniu od 0˚ do 25˚ o powierzchni narażonej na pożar, nachylenie pasa górnego może wynosić
od 0˚ do 70˚.
Ważność aneksu nr 1
Ważność Aneksu nr 1 do PKO-01-246 jest ograniczona do 2005-12-31.
Oświadczenie
Niniejszy Aneks nr 1 do PKO-01-246 jest ważny wyłącznie jako integralna część Pożarowego
Świadectwa Klasyfikacyjnego PKO-01-246 z dnia 2001-12-30 i nie można go stosować oddzielnie
ani żaden inny sposób w oderwaniu od świadectwa.
Pieczęć podłużna o treści:
PAVUS s.a.
Organ notyfikowany AO 216
Pražská 16, 102 45 Praha 10
(4)
Opracował:
Inż. Pavel Stibal
Zatwierdził:
Inż. Pavel VANIŠ, Csc (Kandydat Nauk)
Dyrektor Generalny PAVUS a.s.
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Konstrukcja stropowa utworzona z wiązarów z płytką kolczastą MITEK.
Pas dolny wiązara
Wełna mineralna
Płyta gipsowo-kartonowa
mocowana śrubami do pasa dolnego

Przekrój A-A’
Szczegół 1

A

Uwaga: Jeżeli rozstaw wiązarów przekracza 0,625 m należy utworzyć ruszt nośny, który zapewni
mocowanie płyty kartonowo-gipsowej.
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