
1. Klasyfikacja po żarowa budynku  

 

Na podstawie rozporządzenia MI  w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002  z 
późniejszymi zmianami.)  rozdział VI bezpieczeństwo pożarowe ustalono dla 
przedmiotowego budynku następujące parametry: 

Kategorii  zagrożenia ludzi     ZL II 

Klasa   odporności pożarowej     C 

W tym: 

Główna konstrukcja           R 60 

Konstrukcja dachu              R 15 

Strop                                 REI 60  

Ściana zewnętrzna            EI 30 

Ściana wewnętrzna           EI 15 

Pokrycie dachu                  RE15 

Konstrukcja schodów         R60 

               

2. Ogólny opis budynku .  

 

• Kompozycja przestrzenna i wyposa żenie 

 

Rozpatrywany budynek jest budynkiem jednokondygnacyjnym o regularnym rzucie 
prostokąta z użytkowym poddaszem. Budynek jest całkowicie podpiwniczony, posiada 
dach dwuspadowy z naczółkiem w ścianie szczytowej południowo-wschodniej. Drugą 
ścianą szczytową przyklejony jest do budynku starej szkoły przebudowanej na  
przedszkole. Wejście główne znajduje się w ścianie podłużnej południowo wschodniej. W 
przeciwległej ścianie znajduje się wejście gospodarcze. 

Parter budynku zajmowało samodzielny lokal mieszkalny. Drugi mniejszy lokal znajdował 
się na poddaszu. Poddasze i parter łączy drewniana klatka schodowa. Piwnica 
znajdująca  się pod całym budynkiem zajmuje pomieszczenia gospodarcze.  

 

 

 



 

 

 

Konstrukcja budynku 

Budynek  wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej murowanej ze stropem między-piętrowym 
drewnianym belkowymi ze ślepym pułapem i stropem żelbetowym na belkach stalowych nad 
piwnicą. 

Fundamenty: 

Fundamenty budynku betonowe 60x40cm pod głównymi ścianami  nośnymi  i o  50x40cm 
pod ścianami drugorzędnymi.   

Ściany nośne: 

Ściany piwniczne   ceglane -zewnętrzne -51cm, wewnętrzne -25cm, działowe -12cm, 

Ściany parteru  ceglane  zewnętrzne 38cm, wewnętrzne – 25cm, 

Ściany poddasza  z cegły pełnej – 25cm i 12cm,   

Stropy: 

 Strop nad piwnicą żelbetowy na belkach stalowych , strop nad parterem  wykonany jest jako 
drewniany  belkowy ze ślepym pułapem. 

Dach: 

Konstrukcja dachu  drewniana płatwiowo – kleszczowa z pojedynczymi jętkami i wieszarami.  

Wykończenia i wyposa żenie. 

Dach 

Pokrycie dachu dachówką karpiówką  w koronkę z folią paro[przepuszczalną pod łatami. 

Podłogi: 

Na większości powierzchni budynku występują podłogi drewniane deskowe. 

W pomieszczeniach kuchni i sanitarnych wykonane z płytek ceramicznych. 

Schody: 

Klatka schodowa dwubiegowa drewniana 

Tynki i okładziny: 

Tynki zewnętrze cementowo-wapienne. 

Tynki wewnętrzne wapienne 



 

 

 

Okładziny z płytek ceramicznych w pomieszczeniach socjalnych i kuchennych. 

Stolarka  

Okna drewniane 

Drzwi zewnętrzne drewniane  

Drzwi wewnętrzne drewniane. 

Instalacje 

Budynek wyposażony jest w podstawowe instalacje potrzebne do jego funkcjonowania 
wymienione w punkcie 4.  

 

3. Ocena  stanu  technicznego  budynku 

 

Architektura - wygl ąd zewnętrzny  

 

Elewacje 

Wygląd zewnętrzny budynku w miarę dobry wymagający jednak kosmetyki i odmalowania.  

Dach 

Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-płatwiowa z wieszarami  w trzech polach  

Jest w dobrym stanie technicznym. Konstrukcja nie jest osłonięta o nie zabezpieczona 
pożarowo. 

Konstrukcja dachu nie spełnia wymaga ń  R30 

 

Pokrycie dachu  

Pokrycie  dachu wykonane przy zastosowaniu dachówki karpiówki w koronkę. Pod łatami 
zastosowano folię dachową paro-przepuszczalną. 

Przekrycie dachu spełnia REI15 

 

 

 



Wykończenia: 

Tynki wewnętrzne  są w dobrym stanie technicznym. 

Elewacja tynk cementowo-wapienny nakrapiany - konieczne odnowienie.  Elewacja budynku 
ma wstawki klinkierowe na narożach przy cokole oraz przy otworach okiennych drzwiowych. 

 

Otoczenie budynku: 

Otoczenie budynku jest zagospodarowane w stopniu umożliwiającym użytkowanie. 

 

Fundamenty 

Stan techniczny fundamentów określono poprzez oględziny ścian piwnicznych oraz  na 
podstawie odkrywki zewnętrznej. Fundamenty wykonane są jako ławy żelbetowe o 
wymiarach powyżej. 

Ściany piwniczne: 

W segmencie  ściany piwniczne wykonano z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. 
Ściany mają grubość 51 i 25cm i są w dobrym stanie technicznym.  

Na ścianach nie ma śladów pęknięć ani zawilgocenia. 

Nie wymagaj ą klasyfikacji po żarowej 

• Piwnica: 

Piwnice budynku o wysokości 2.0m w świetle są suche i dobrze utrzymane. 

• Ściany części nadziemnej 

Ściany nośne i działowe murowane z cegły znajdują się w dobrym stanie technicznym i nie 
wykazują uszkodzeń eksploatacyjnych ani uszkodzeń wynikłych z deformacji podłoża.  

Ściany nie są zawilgocone nadproża nad otworami okiennymi  drzwiowymi są bez 
zastrzeżeń. 

Ściany zewn ętrzne i wewn ętrzne spełniaj ą warunki  EI 60     

• Strop:  
Strop nad piwnicą wykonany jest jako żelbetowy na belkach stalowych.  Strop poddasza 
wykonany jest w konstrukcji drewnianej . Belki o przekroju 18x20   ślepym pułapem, 
podsufitką i podłogą drewnianą.   

Sufity wykończone tynkiem wapiennym.  

 

 



 

 Strop nad parterem nie spełnia wymaga ń REI 60 , konieczne jest dostosowanie stropu 
do  REI 60. 

 

 

 

4. Dostosowanie stropu do REI 60  
 

Strop nad parterem 

 

Strop nad drugim piętrem wymaga przebudowy ze względu na zwiększone obciążenia stropu 
strychowego oraz na nadanie mu odporności ogniowej  do stopnia REI 60. 

Dostosowanie stropu do wymagań przepisów pożarowych osiągnięte będzie przez: 

Zdjęcie podłogi poddasza, polepy i ślepego pułapu, oczyszczenie belek drewnianych stropu i 
zabezpieczenie ich preparatem ogniochronnym „POLICHRON DREW” według instrukcji 
producenta.  Na zabezpieczonych belkach  drewnianych ułożona będzie zagruntowana do 
NRO płyta OSB grub. 18mm a następnie płyta jastrychowa Fermacel  grub 25mm. Płyta 
fermacel będzie bezpośrednim podkładem pod posadzkę właściwą. 

Sufit stropu parterowego osłonięty będzie dodatkowo płytą gipsową ognioodporną  GKF 
grub. 12.5mm.  

 

 

 

 



 

 

5. Dostosowanie konstrukcji dachu REI 15 

 

Dla osiągnięcia stopnia REI 30 jest zastosowane oraz będzie wykonane: 

Pokrycie istniejące  dachu  dachówką karpiówką podwójną . 

Pod dachówką zastosowano folię paro przepuszczalną. 

Konstrukcja drewniana dachu  do stopnia NRO będzie zabezpieczona impregnatem  

POLICHON DREW. 

Wypełnienie przestrzeni między krokwiowej  watą szklaną lub wełną mineralną. 

Wykonana będzie szczelna powłoka przestrzeni strychowej systemem sufitu podwieszonego 
z podwójną płytą  gipsową GKF. 

Wymagana klasa EI 30 

Konstrukcja dachu i deskowanie będzie  doprowadzona  do stopnia NRO pomocy preparatu  
POLICHRON DREW. 

Sufit podwieszony na całej powierzchni dachu  EI 30.  

Płyta gipsowa podwójna ognioodporna GKF, paraizolacja, ocieplenie z wełny mineralnej  lub 
waty szklanej grubości 20cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zabezpieczenie konstrukcji dachu  do stopnia REI 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Preparat do do zabezpieczenia ogniowego drewna na  NRO 



 

 


