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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ocena możliwości zamiany istniejącego urządzenia chłodniczego
wraz z orurowaniem oraz wykonania dodatkowego przebicia na stropodachu budynku
Małopolskiego Ogrodu Sztuki przy ul. Rajskiej 12 w Krakowie.
2. Podstawa opracowania
Formalną podstawą opracowania jest zlecenie skierowane przez firmę PROJWENT Leszek Walczak
z siedzibą w Krakowie przy ul. Sawiczewskich 54.
Do opracowania opinii wykorzystano następujące materiały:
1) Wytyczne dotyczące zmiany urządzenia chłodniczego na dachu otrzymane drogą
elektroniczną dn. 01.03.2019r. (lokalizacja, obciążenia).
2) Archiwalny Projekt Wykonawczy Konstrukcji dla zamierzenia Inwestycyjnego pn.
„Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku teatru na potrzeby Małopolskiego
Ogrodu Sztuki wraz z infrastrukturą techniczną” wykonany przez Biuro Konstrukcyjne GSBK,
2008r.
3. Opinia

Rys.1. Rzut stropodachu – lokalizacja nowego urządzenia i przebicia

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się, że po zamianie urządzenia chłodniczego na
nowy model spełnione są warunki stanu granicznego nośności i użytkowalności głównej konstrukcji
stalowej dachu jak i podkonstrukcji na której zamontowane będzie nowe urządzenie. W celu
montażu urządzenia zgodnie z wymaganiami producenta konieczne jest dostosowanie układu rygli
do rozstawu podpór urządzenia. W tym celu można wykonać nową ramę z profili HEB120
odpowiadającą układowi podpór i oprzeć ją na istniejącej ramie, albo dołożyć nowe belki zgodne
z rozstawem podpór. Urządzenie należy montować na przekładkach wibroizolacyjnych.
Projektowane w stropodachu przebicie należy zlokalizować zgodnie z Rys.2 (czerwone oznaczenie).
Umieszczenie przebicia w takiej lokalizacji nie wymaga wykonania dodatkowych wzmocnień
konstrukcji żelbetowej. Przebicie należy wyciąć w istniejącej konstrukcji przy użyciu elektronarzędzi.

Rys. 2. Lokalizacja przebicia do wykonania (czerwone oznaczenie)
WNIOSEK:
Możliwa jest zamiana urządzenia oraz powiększenie istniejącego otworu.
Wprowadzone rozwiązania nie wymagają wykonania dodatkowych wzmocnień głównej
konstrukcji stalowej, podkonstrukcji oraz konstrukcji żelbetowej. Montaż nowego urządzenia nie
wpłynie na bezpieczeństwo i użytkowanie obiektu.
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