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1. DANE OGÓLNE 

1.1. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Malczyce 

ul. Traugutta 15 

55-320 Malczyce 

1.2. LOKALIZACJA OBIEKTU 

Gminny Dom Kultury 

ul. Sienkiewicza 10A 

55-320 Malczyce 

1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Projekt techniczno-budowlany został zlecony i wykonany w celu wskazania sposobu naprawy lub 

wymiany konstrukcji dachu na nową. Opracowanie to, ze względu na wskazany cel, nie obejmuje 

swoim zakresem innych branż (sanitarnej, elektrycznej czy architektury) i analizy spełnienia 

obowiązujących przepisów i aktualnych norm przez inne elementy budynku poza nową 

konstrukcją dachu i pokrycie dachu. Poza zakresem opracowania są wszelkie uzgodnienia oraz 

ekspertyza niezbędnej do przygotowania projektu budowlano-architektonicznego (m.in. ocena 

stanu technicznego całego obiektu, analiza zagadnień w zakresie ochrony p.poż. poza spełnieniem 

wymagań przepisów przez nowe elementy konstrukcji dachu). 

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Formalną podstawą opracowania jest zlecenie Zamawiającego nr 5/03/20 z dnia 13 marca 2020r, 

podpisane przez Wójta Gminy Malczyce – Pana Piotra Frankowskiego oraz Skarbnika Gminy – 

Pana Marcina Popiuka. 

1.5. MERYTORYCZNE PODSTAWY OPRACOWANIA 

[1] Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami, oraz 

towarzyszące ustawie rozporządzenia 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - wraz z późniejszymi 

zmianami. 

[3] PN-EN 1990:2004/NA:2010 Podstawy projektowania konstrukcji 

[4] PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania 

ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 

[5] PN-EN 1991-1-3:2005/A1:2015-10 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: 

Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.  

[6] PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010/A1:2010 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: 

Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru. 

[7] PN-EN 1993-1-2 Projektowanie konstrukcji stalowych Część 1-2: Reguły ogólne – 

Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe. 

[8] PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010/A2:2014-07 Projektowanie konstrukcji drewnianych. 

Część 1-1: Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków. 
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[9] PN-EN 338:2016-06 Drewno konstrukcyjne – klasy wytrzymałości. 

1.6. ZAŁOŻENIA I UWAGI DO SPRAWDZENIA NOŚNOŚCI 

1. W projekcie przyjęto klasę „C” odporności pożarowej budynku wg [2]. 

2. Na podstawie §216 w [2] przyjęto wymaganą klasę odporności ogniowej elementów 

konstrukcji dachu R15 oraz brak wymagań dla przekrycia dachu ze względu na planowane 

wykonanie przegrody spełniającej wymagania REI60 w postaci systemowego sufitu 

podwieszanego z podwójnymi płytami gipsowo-kartonowymi.  

3. W załącznikach do projektu przedstawiono zestawienie obciążeń wg PN-EN 1990 oraz PN-

EN 1991, obliczenia statyczne głównych elementów konstrukcji dachu oraz sprawdzenie 

stanów granicznych tych elementów. W zestawieniach obciążeń nie uwzględniono 

rozłożonego obciążenia użytkowego dachu (0,4kN/m2 wg PN-EN 1991-1-1) 

uwzględniającego możliwość wejścia obsługi obiektu na dach w celach serwisowych. W 

przypadku sprawdzenia wg kombinacji obciążeń wg PN-EN 1990 pominięcie tego 

obciążenia jest zgodne z normą pod warunkiem występowania innego, bardziej 

niekorzystnego obciążenia zmiennego na dachu (np. od śniegu). Pominięto więc 

obciążenia rozłożone w dźwigarach głównych, ale ujęto zarówno skupione albo rozłożone 

przy sprawdzaniu elementów drugorzędnych jak płatwie, gdzie pominięcie tego 

obciążenia mogłoby być niebezpieczne.  

4. Do weryfikacji nośności w obliczeniach przyjęto tarcicę średniej jakości sortowaną 

wizualnie co zgodnie z relacjami sortowniczymi odpowiada klasie C24 (dla PN-EN 1995). 

5. W obliczeniach sprawdzających przyjęto współczynnik kh równy 1 (bez zwiększenia 

wytrzymałości)  dla belek podkonstrukcji.  

6. W zestawieniu obciążeń uwzględniono ciężar instalacji wentylacyjnej i elektrycznej w 

postaci obciążenia równomiernie rozłożonego 0,4kN/m2. Elementy drugorzędne jak 

płatwie dodatkowo sprawdzono na obciążenie skupione od instalacji o wartości 1,2kN w 

1/3 i 2/3 rozpiętości. Podwieszenie instalacji do płatwi przyjęto, że będzie wykonane za 

pomocą specjalnych blach przykręcanych do środników płatwi w górnej jego połowie za 

pomocą śrub lub wkrętów. 
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2. OPIS KONSTRUKCJI DACHU 

2.1. OGÓLNY OPIS ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI DACHU. 

Konstrukcję dachu sali widowiskowej wykonano z tzw. deskownic(1) dwutrapezowych o 

rozpiętości w świetle około 16,16m w rozstawie około 4m i płatwi drewnianych 95x145mm w 

rozstawie około 1m, opartych na pasach górnych dźwigarów głównych. Pasy deskownic jak i 

ścianki krzyżulcowe wykonano z desek o grubości 24mm i szerokości 160mm. Deski ścianki 

krzyżulcowej są ułożone w dwóch warstwach pod kątem około 90 względem siebie i około 45 

do pasa, połączone ze sobą i z pasami za pomocą gwoździ. Ściankę krzyżulcową usztywniono 

obustronnie żebrami  o wymiarach ~48x195mm w odstępach około 2,1m, na podporach 

usztywnienie wykonano na całej powierzchni środnika. Widok deskownicy z boku oraz przekrój 

pokazano na rysunku R-02, pięć takich dźwigarów zamontowanych jest w osiach liczbowych od 1 

do 5 (rys. W-01 – rzut nowego dachu).  

Deskownice oparto na ścianach murowanych z cegły we wnękach pilastrów. Płatwie 

dachowe (95x145) w rozstawie około 1m opierają się na pasach górnych deskownic tworząc 

pierwotnie dwie płaszczyzny dla pełnego deskowania wraz z deskownicami kalenicowymi, które 

stabilizują dźwigary główne w środku rozpiętości. Dodatkowo w płaszczyźnie pasów dolnych 

deskownic znajdują się belki drewniane 40x160mm w rozstawie od 0,8m do 1m, do których 

przybito gwoździami łaty stanowiące prawdopodobnie podkonstrukcję oryginalnego sufitu. 

Konstrukcję budynku, w nieznanym autorom opracowania czasie, wzmocniono dwoma ściągami 

stalowymi o przekroju okrągłym 26-28 podwieszonymi do dwóch deskownic w osi „1” i „3”.  W 

2017r. wykonano przebudowę polegającą między innymi na demontażu sufitu sali widowiskowej, 

wykonaniu instalacji wentylacyjnej z kanałami i wentylatorami zawieszonymi do konstrukcji 

dachu, nowego sufitu podwieszonego z dwuwarstwowych płyt gipsowo-kartonowych oraz nowe 

pokrycie dachu wraz z izolacją jak niżej: 

1. Papa termozgrzewalna x1 

2. Płyty warstwowe styropapa DMS TERM 2 (20cm) 

3. Papa izolacyjna  

4. Pełne deskowanie (24-28mm) 

 

Konstrukcja dachu jest w stanie awaryjnym, w trzech z pięciu deskownic stwierdzono 

uszkodzenia pasa dolnego polegające na pęknięciach i przerwaniu ciągłości desek pasa. 

Dodatkowo w deskownicy w osi „2” pas ściskany jest również w stanie awaryjnym ze względu na 

duże wyboczenie. Pozostałe dwie deskownice w osi „4” i „5” nie były poddane oględzinom, które 

wykonano jedynie w celu wyjaśnienia przyczyn awarii. Stwierdzono również awarię płatwi 

drewnianej przy oparciu na ścianie szczytowej w osi „N” i utratę nośności. Istnieje duże ryzyko, że 

inne elementy konstrukcyjne są również uszkodzone lub w złym stanie (np. pozostałe płatwie) 

stwarzając ryzyko awarii i w konsekwencji utratę zdrowia lub życia przez pracowników.      

 

 
(1) – dźwigary drewniane o przekroju dwuteowym (lub skrzynkowym), składających się z pasa górnego, pasa 

dolnego i tzw. ścianki krzyżulcowej czyli środnika, zbudowane z desek połączonych przy użyciu gwoździ, 

środniki wykonane są z desek ułożonych w dwóch warstwach zwykle pod kątem od 90 do 120 względem 

siebie i od 30 do 45 względem pasa dolnego, dodatkowo usztywnione przez żebra pionowe biegnące od pasa 

dolnego do górnego 
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2.2. OPIS NOWEJ KONSTRUKCJI DACHU 

 

Nową konstrukcję dachu stanowią główne dźwigary kratownicowe ze stali S355, osadzone w tych 

samych wnękach co istniejące dźwigary drewniane. Płatwie zaprojektowano z profili walcowanych 

UPE 140 i UPE120 w rozstawie około 2,8m jako belki jednoprzęsłowe. Stężenia połaciowe z 

prętów okrągłych z gwintowanymi końcami do naciągnięcia podczas montażu, blachy węzłowe 

tych stężeń należy wykonać z blachy 6mm dostosowując geometrię do geometrii dachu. Płatwie 

oprócz przeniesienia obciążeń grawitacyjnych i środowiskowych przekazywanych przez blachę 

trapezową będą zabezpieczać pasy górne kratownic przed wyboczeniem z płaszczyzny dźwigarów. 

Przed zwichrzeniem płatwi zabezpieczy blacha trapezowa, którą należy przykręcić do płatwi w 

każdej fałdzie za pomocą wkrętów samowiercących, oprócz tego wszystkie arkusze blach 

trapezowych należy również połączyć wkrętami samowiercącymi wzdłuż krawędzi bocznych wg 

wytycznych producenta blachy. Długość arkuszy blach należy dobrać po zaprojektowaniu 

architektonicznych detali okapowych oraz kalenicowych uwzględniając obrys budynku i lokalizację 

rur spustowych. Wszystkie arkusze blach trapezowych mają pracować jako belki trzyprzęsłowe o 

równych rozpiętościach. Do zaprojektowania konstrukcji przyjęto podobny układ warstw na dachu 

do istniejącego: 

1. Papa termozgrzewalna x1 

2. Płyty warstwowe styropapa DMS TERM 2 (20cm) 

3. Folia paroizolacyjna 

4. Blacha trapezowa o wysokości profilu 35mm i grubości blachy 0,88mm (dokładne dane 

profilu przedstawiono w załączniku Z-1). 

 

Konstrukcję stalową należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1090. Klasa wykonania konstrukcji 

EXC2. Do scalania elementów wysyłkowych kratownicy w jeden dźwigar należy użyć zestawów 

śrubowych M20 i M16 klasy 8.8 wg normy PN-EN 15048, połączenia te zaprojektowano jako 

niesprężone. Do łączenia płatwi z kratownicami oraz stężeń z płatwiami lub kratownicami należy 

użyć śrub M12 klasy 8.8 wg normy PN-EN ISO 4017. Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć 

przeciwpożarowo zestawem farb zgodnie z aprobatą techniczną producenta farby 

przeciwpożarowej do klasy R15. Klasa odporności ogniowej dla przekrycia dachu RE15 nie jest 

wymagana ze względu na planowane odtworzenie sufitu podwieszanego do konstrukcji dachu o 

klasie odporności ogniowej EI60. Należy szczególną uwagę zwrócić na właściwe wykonanie detalu 

połączenia sufitu ze ścianą wg detalu dostawcy systemu sufitowego. Do określenia grubości 

powłoki farby ppoż. można przyjąć temperaturę krytyczną dla wszystkich elementów stalowych 

konstrukcji dachu tkr = 500°C. Dobierając grubości powłok antykorozyjnych należy przyjąć klasę 

agresywności środowiska C2 wg normy PN-EN ISO 12944-2 i okres trwałości długi.  
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3. OPIS ROBÓT. 

3.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem prac demontażowych dachu należy zabezpieczyć obiekt przed 

niekorzystnymi wpływami warunków atmosferycznych na czas przebudowy.  Zaplanowano 

wykonanie szczelnego basenu ze zgrzewanej geomembrany PEHD lub PCW na całej powierzchni 

sali widowiskowej oraz w pomieszczeniach technicznych na poz. +1 nad sanitariatami,  gdzie 

zaplanowano demontaż dachu. W strefie między osiami 4-N zaplanowano zabezpieczenie 

plandeką na lekkim ruszcie drewnianym. Ściany należy zabezpieczyć grubą folią PE min. 0,2mm 

mocując ją od samej góry ścian do spodu zapewniając spływ wody opadowej do niecek. Z górnych 

poziomów należy odprowadzić wodę do dolnej niecki w sali widowiskowej, gdzie należy wykonać 

przewiert przez ścianę na odprowadzenie wody do prowizorycznego zbiornika z zainstalowaną 

pompą zatapialną do wody „brudnej” z pływakiem o wydajności min. 100m3/h.  Należy 

bezwzględnie zapewnić zapasowe źródło zasilania pompy oraz pompę zapasową na wypadek 

awarii. Przed zamówieniem materiałów należy uzgodnić miejsce zrzutu wody opadowej. Do 

demontażu istniejącej konstrukcji dachu należy przystąpić po demontażu instalacji elektrycznej i 

sanitarnej związanej z dachem oraz sufitu podwieszanego z płyt G-K. Demontaż konstrukcji dachu 

jak i montaż nowej konstrukcji zaplanowano przy użyciu dźwigu wieżowego zlokalizowanego przy 

narożu budynku od strony Odry. Przed przystąpieniem do prac demontażowych i montażowych 

należy opracować projekt demontażu i montażu elementów dachu, który uwzględni 

zaproponowaną technologię robót przez wykonawcę.  

3.2. POMIARY KONTROLNE 

Przed zamówieniem materiałów należy wykonać pomiary istniejącej konstrukcji obiektu. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na poziomy wnęk do oparcia dźwigarów oraz ich wysokość 

względem okapu dachu. Wysokość tzw. linii stali dachu można regulować w pewnym zakresie 

przez grubość podlewek pod dźwigarami. Należy również wykonać pomiary szerokości drogi 

dojazdowej wzdłuż zachodniej elewacji w celu potwierdzenia możliwości scalenia pary kratownic 

2 i 3 na odkładzie.  

3.3. TECHNOLOGIA I ZALECANA KOLEJNOŚĆ ROBÓT 

1. Weryfikacja stanu podparcia konstrukcji i ewentualna jego rozbudowa. 

2. Wykonanie oceny stanu konstrukcji przed przystąpieniem do prac. 

3. Demontaż sufitu z płyt G-K i instalacji podwieszonych do dachu w niezbędnym zakresie. 

4. Wykonanie zabezpieczeń (p. pkt. 3.1) 

5. Wykonanie tymczasowych zabezpieczeń dźwigarów przed przechyłem na boki (np. w postaci 

odciągów linowych). 

6. Podparcie ściągów stalowych w osiach 1 i 3. 

7. Demontaż pokrycia dachu w osiach 1-3. 

8. Demontaż płatwi i podkonstrukcji sufitu w osich 1-3. 

9. Demontaż deskownic kalenicowych w osiach 1-3. 

10. Demontaż deskownicy w osi 2. 

11. Powtórzyć czynności 6-9 w pozostałych polach 1-S i 3-N. 

12. Rozbiórka tymczasowego podparcia dźwigarów. 
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13. Wykonać podlewki i zamontować kotwy do mocowania kratownic. Materiał na podlewki 

należy dobrać do ich grubości. Min. wytrzymałość charakterystyczna podlewek wynosi 30MPa. 

Min. wytrzymałość na ściskanie podlewek przed rozpoczęciem montażu kratownic to 20MPa. 

14. Scalenie kratownic z osi 2 i 3 wraz z płatwiami, zastrzałami i stężeniami prętowymi typu X na 

poziomie „zero” wzdłuż budynku od strony zachodniej (wymóg konieczny). 

15. Podniesienie i montaż pary kratownic w osiach 2 i 3. 

16. Wykonanie zabezpieczeń przed przechyłem kratownic na podparciu wg rysunku. 

17. Montaż pozostałych kratownic z równoczesnym montażem płatwi łączących je z polem 

stężonym (montaż min. 2-ch płatwi w 1/3 i 2/3 rozpiętości kratownic przed zdjęciem 

kratownicy z zawiesia). 

18. Montaż blachy trapezowej. 

19. Wykonanie pokrycia dachu i odtworzenie odwodnienia dachu i instalacji odgromowej. 

20. Oczyszczenie istniejących ściągów stalowych 26-28 i pomalowanie farbą podkładową i 2x 

farbą ppoż. wg aprobaty technicznej. 

21. Podwieszenie ściągów do kratownic stalowych za pomocą taśmy stalowej ocynkowanej 

0,5mm. 

22. Odtworzenie instalacji sanitarnej i elektrycznej wewn. 

23. Montaż belek podkonstrukcji sufitu. 

24. Demontaż zabezpieczeń (p. pkt. 3.1) 

25. Montaż sufitu i oświetlenia. 

Uwagi: 

1. Szczegółowa technologia prac demontażowych i montażowych powinna być opracowana 

przez wykonawcę robót i opisana w projekcie montażu. 
2. Podczas montażu kratownic należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie obciążać kratownicy 

w żaden sposób przed stężeniem jej lub przed połączeniem płatwiami z polem stężonym. 
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4. ZAŁĄCZNIKI 

4.1. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 

 Załącznik U-2:  
– Kserokopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania oraz zaświadczeń o przynależności do Dolnośląskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa.  

 Załącznik F-2 – Dokumentacja fotograficzna                    

 Załącznik T-1 – Zestawienie obciążeń  (wg PN-EN 1991-1-1, PN-EN 1991-1-3) 

 Załącznik T-2 – Obliczenia statyczne (wg PN-EN 1990) 
                  

4.2. LISTA RYSUNKÓW 

W01 – Rzut konstrukcji dachu 

W02 – Kratownica stalowa 

W03 – Detale konstrukcyjne 

R02 – Widok z boku deskownicy i przekrój porzeczny – inwentaryzacja 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie niniejsze chronione jest prawem autorskim. Zabrania się kopiowania dokumentacji w całości lub 

części oraz używania ich poza zakresem określonym w umowie. 

 

Autorzy opracowania: 

mgr inż. Jarosław Wierzbicki 

dr Tomasz Nowak 


