
Przebudowa budynku mieszkalno biurowego                                                                                                       ST 452-4

40

452-4 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wst�p

1.1 Przedmiot SST   
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót budowlanych zwi�zanych ze zmian� sposobu u�ytkowania budynku poło�onego w 
W�gli�cu przy ul. Wolno�ci 1 na działce nr 68 na pomieszczenia Centrum Kultury w W�gli�cu. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wyko�czeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych. 

 45420000-7  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
oraz  roboty ciesielskie. 

  45422000-1 Roboty ciesielskie 

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem b�d�cym podstaw� do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.  

1.3 Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia i nazewnictwo u�yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót obj�tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z   
monta�em: 
-konstrukcji drewnianej wi��by, 
-konstrukcji drewnianej stropu nad parterem z obiciem z płyt wiórowych OSB, 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami In�yniera. 

2. Materiały
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si� drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna nale�y stosowa� zgodnie z instrukcj� ITB – Instrukcja techniczna 
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem. 
Dla robót wymienionych w pozycjach powy�szych  stosuje si� drewno klasy K33 według 
nast�puj�cych norm pa�stwowych: 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymało�ciowymi. 
PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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2.1.1. Wytrzymało�ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poni�sza 
tabela. 

Oznaczenie Klasy drewna 
 K27 K33 
Zginanie  27 33 
Rozci�ganie wzdłu� włókien  0,75 0,75 
�ciskanie wzdłu� włókien  20 24 
�ciskanie w poprzek włókien  7 7 
�cinanie wzdłu� włókien  3 3 
�cinanie w poprzek włókien  1,5 1,5 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady K33 K27 
S�ki w strefie marginalnej  do 1/4 1/4 do 1/2 
S�ki na całym przekroju  do 1/4 1/4 do 1/3 
Skr�t włókien  do 7% do 10% 
P�kni�cia, p�cherze, zakorki i 
zbitki: 
a) gł�bokie   
b) czołowe  

1/3 
1/1 

1/2  
1/1 

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna 
Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne 
Szeroko�� słojów  4 mm 6 mm 
Oblina  dopuszczalna na długo�ci dwu kraw�dzi zajmuj�ca do 1/4 

szeroko�ci lub długo�ci 
Krzywizna podłu�na 
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubo�ci do 38 mm 
                       10 mm – dla grubo�ci do 75 mm 
b) boków       10 mm – dla szeroko�ci do 75 mm 
                        5 mm – dla szeroko�ci > 250 mm 
Wichrowato�� 6% szeroko�ci 
Krzywizna poprzeczna 4% szeroko�ci 
Rysy, falisto�� rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubo�ci i szeroko�ci elementu. 
Nierówno�� płaszczyzn – płaszczyzny powinny by� wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadło��, niedopuszczalna. 

2.1.3. Wilgotno�� drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi� nie wi�cej ni�: 
-dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
-dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a)odchyłki wymiarowe desek powinny by� nie wi�ksze: 
-w długo�ci: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilo�ci 
-w szeroko�ci: do +3 mm lub do –1mm 
-w grubo�ci: do +1 mm lub do –1 mm 
b)odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c)odchyłki wymiarowe łat nie powinny by� wi�ksze: 
dla łat o grubo�ci do 50 mm: 
-w grubo�ci: +1 mm i –1 mm dla 20% ilo�ci 
-w szeroko�ci:+2 mm i –1 mm dla 20% ilo�ci 
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dla łat o grubo�ci powy�ej 50 mm: 
-w szeroko�ci:+2 mm i –1 mm dla 20% ilo�ci 
-w grubo�ci: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo�ci 
d)odchyłki wymiarowe kraw�dziaków na grubo�ci i szeroko�ci nie powinny by� wi�ksze ni� +3 
mm i –2 mm. 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubo�ci i szeroko�ci nie powinny by� wi�ksze ni� +3 mm i –2 
mm. 

2.2. Ł�czniki
2.2.1. Gwo�dzie 
Nale�y stosowa�: gwo�dzie okr�głe wg BN-70/5028-12 

2.2.2. �ruby 
Nale�y stosowa�: 
�ruby z łbem sze�ciok�tnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
�ruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakr�tki: 
Nale�y stosowa�: 
Nakr�tki sze�ciok�tne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakr�tki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod �ruby 
Nale�y stosowa�: Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkr�ty do drewna 
Nale�y stosowa�: 
Wkr�ty do drewna z łbem sze�ciok�tnym wg PN-85/M-82501 
Wkr�ty do drewna z łbem sto�kowym wg PN-85/M-82503 
Wkr�ty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.6. �rodki ochrony drewna. Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczaj�ce 
przed działaniem ognia powinny by� stosowane wył�cznie �rodki dopuszczone do stosowania 
decyzj� nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. �rodki do ochrony przed grzybami i owadami 
�rodki do zabezpieczenia przed sinizn� i ple�nieniem 
�rodki zabezpieczaj�ce przed działaniem ognia. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny by� składowane na poziomym podło�u utwardzonym 
lub odizolowanym od elementów warstw� folii. Elementy powinny by� składowane w pozycji 
poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodowa� ich deformacji. 
Odległo�� składowanych elementów od podło�a nie powinna by� mniejsza od 20 cm. 

2.3.2. Ł�czniki i materiały do ochrony drewna nale�y składowa� w oryginalnych opakowaniach w 
zamkni�tych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczaj�cych przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 

2.4. Badania na budowie
Ka�da partia materiału dostarczona na budow� przed jej wbudowaniem musi uzyska� akceptacj�
In�yniera. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
In�ynier. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza In�ynier 
wpisem do dziennika budowy. 
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2.5. Płyty wiórowe OSB
Do wbudowa� stosowa� w standardowych wymiarach (mm): 2440x1220; 2500x1250; lub ich 
wielokrotno�ci docinaj�c do �ciany według potrzeb 
Wymagania ogólne w odniesieniu do wszystkich typów płyt. 

Max. Odchyłki wymiarów 
-grubo�� (szlifowane) płyty i mi�dzy płytami 
-grubo�� (nie szlifowane) płyty i mi�dzy płytami 
-długo�� i szeroko��

0,3mm 
0,8mm 
3,0mm 

Tolerancja prostoliniowo�ci brzegów 1,5mm/m 

Tolerancja k�ta prostego 2,0mm/m 

Wilgotno��
-OSB 1; 2 
-OSB3; 4 

2-12% 
5-12% 

Dopuszczalne odchylenie g�sto�ci w odniesieniu do �redniej g�sto�ci
wewn�trz płyty 

10% 

Zawarto�� formaldehydu – klasa 1 
(warto�� perforatorowa) – klasa 2 

<8mg/100g 
>8mg/100g 
<30mg/100g

Wymagania w odniesieniu do płyt do celów ogólnych i płyt do urz�dzania wn�trz stosowanych w 
warunkach suchych 

Płyty OSB 1 
Wymagania (zakres 
grubo�ci) 

Wła�ciwo�ci 

Jednostka 
miary 

6-10 >10 i <18 18-25 

Wytrzymało�� główna na zginanie – o� główna N/mm² 20 18 16 

Wytrzymało�� główna na zginanie – o� boczna N/mm² 10 9 8 

Moduł spr��ysto�ci – o� główna N/mm² 2500 2500 2500 

Moduł spr��ysto�ci – o� boczna N/mm² 1200 1200 1200 

Wytrzymało�� na rozci�ganie prostopadłe do 
płaszczyzny 

N/mm² 0,3 0,28 0,26 

Sp�cznienie na grubo�� – po 24h % 25 25 25 

Inwestor dopuszcza u�ycie do budowy przez Wykonawc� materiałów innych producentów ni�
sugerowani pod warunkiem, i� jako�ciowo nie mog� by� gorsze od wymienionych oraz winny 
spełnia� warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 
poz. 881)

3. Sprz�t
Narz�dzia  do robót ciesielskich 

4. Transport
Do transportu i monta�u konstrukcji nale�y u�ywa� dowolnego sprz�tu. 
-sprz�t pomocniczy powinien by� przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
-stanowisko robocze powinno by� urz�dzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpo�arowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, o�wietlone z dostateczn� wentylacj�. 
Stanowisko robocze powinno by� odebrane przez In�yniera. 

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie wi��by dachowej
Monta� elementów wi��by oraz deskowania wykona� zgodnie z PB. Wymagania  i badania przy 
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odbiorze. Roboty prowadzi� z poziomu ostatniego stropu. 
Przed wmontowaniem konstrukcj� zabezpieczy� przed korozj� biologiczn�. 
Drewno u�yte do wykonania konstrukcji ciesielskiej powinno mie� wilgotno�� nie wi�ksz� ni� 20% 
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem i 23% dla konstrukcji znajduj�cych si� na 
otwartym powietrzu. 
Dopuszcza si� nast�puj�ce odchyłki monta�owe: 
-dla wi�zarów  +_ 2 cm  w rozstawie 
-dla krokwi  +_ 1 cm w rozstawie. 
Elementy wi��by stykaj�ce si� z murem lub betonem powinny by� odizolowane 1 warstw� papy  - 
dla drewna zaimpregnowanego. Elementy wi��by powinny by� zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu  oraz wyładunku i załadunku. 
Przed przyst�pieniem do wyznaczenia i wykonania poszczególnych elementów konstrukcji wi��by 
dachowej nale�y dokładnie sprawdzi� ta�m� stalow� poprzeczne i podłu�ne wymiary wykonanego 
budynku w poziomie oparcia dachu i skorygowa� odpowiednio wymiary rysunków wykonawczych 
w projekcie. Wyznaczenia wi��by dachowej dokonuje si� na deskowaniu uło�onym na kobyłkach 
wysoko�ci60 cm lub na legarach uło�onych wprost na gruncie obok budynku. 
Wyznaczenie elementów wi��by dachowej polega na: 
-wykre�leniu w naturalnej wielko�ci elementów lub zespołów konstrukcyjnych, 
-dokładnym przykładaniu kraw�dziaków do wykonania obrysów i wykre�leniu na nich potrzebnych 
zaciosów, wr�bów, czopów i otworów na �ruby. 
Po wyznaczeniu i wykonaniu wyci�� i elementów poł�cze� w powtarzalnych elementach 
konstrukcji wi��by dachowej nale�y wykona� próbny ich monta� w celu sprawdzenia dokładno�ci 
poł�cze�. Maj�c sprawdzony w próbnym monta�u powtarzalny segment wi��by dachowej, 
przyst�puje si� do wyznaczenia pozostałych elementów oraz wykonania w nich zaciosów, wr�bów i 
innych poł�cze�. 
Aby przy monta�u na budowie nie pomyli� podobnych elementów, nale�y ka�dy element 
zaopatrzy� w znaki odró�niaj�ce go od innych elementów. Umieszcza si� je od strony widocznej na 
przekroju poprzecznym wi��by dachowej. Znaki mog� by� dowolne, wykonane narz�dziem 
metalowym, aby nie zatarły si� podczas impregnacji drewna, przenoszenia i składowania 
poszczególnych elementów. 
Poszczególne elementy nale�y składowa� pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju – oddzielnie 
krokwie, oddzielnie słupy itp. Impregnacj� drewna nale�y wykona� po dokonaniu próbnego 
monta�u na par� dni przed ustawienie konstrukcji wi��by dachowej.  
Monta� konstrukcji wi��by dachowej nale�y wykonywa� po wykonaniu konstrukcji ostatniego 
stropu, b�d� po uło�eniu deskowania na belkach stropowych, je�eli pola mi�dzy belkami nie zostały 
wypełnione przed przyst�pieniem do monta�u wi��by dachowej. 
Deskowanie połaci powinno by� wykonane z desek o szeroko�ci 12-18 cm i grubo�ci zapewniaj�cej 
odpowiedni� sztywno�� podkładu przy danym rozstawie krokwi. Przewa�nie stosuje si� na 
podkłady deski o grubo�ci 25-32 mm. Deski nale�y układa� stron� dordzeniow� do góry, a�eby po 
ich wyschni�ciu w powstałych zagł�bieniach nie zatrzymywała si� woda. Deski ł�czone powinny 
by� na styk z zachowaniem około 2 mm przerwy lub na przylg�. W obiektach nara�onych na silne 
ssanie wiatru na podkłady powinny by� stosowane deski ł�czone na wpust. Deski powinny by�
przymocowane do ka�dej krokwi przynajmniej dwoma gwo�dziami. Wystaj�ce kraw�dzie desek w 
stykach podłu�nych i poprzecznych powinny by� wyrównane strugiem.. Niewykonanie powy�szej 
czynno�ci mo�e spowodowa� uszkodzenie pokrycia. Czoła desek powinny spotka� sie tylko na 
krokwiach. Szczeliny mi�dzy deskami nie powinny przekracza� 2 mm.  

5.2. Belki stropowe
Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny by� zgodne z dokumentacj� techniczn�. 
Dopuszcza si� nast�puj�ce odchyłki: 
-w rozstawie belek z podsufitk� do 3 cm 
-w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długo�ci. 
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Belki powinny by� kotwione w �cianach nie rzadziej ni� co 2.5 m. 
Ko�ce belek opartych na murze lub betonie powinny by� impregnowane �rodkami grzybobójczymi 
oraz zabezpieczone na długo�ci oparcia pap�. 
Czoła belek powinny by� oddzielone od muru szczelin� powietrzn� szeroko�ci co najmniej 3 cm. 

6. Kontrola jako�ci robót
W czasie wykonywania konstrukcji nale�y zbada�: 
a) zgodno�� wykonania elementów konstrukcji drewnianej z dokumentacj� techniczn�
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
c) stan zabezpieczenia konstrukcji  
d) poprawno�� ustawienia konstrukcji  na �cianach. 
e) prawidłowo�� monta�u elementów zgodnie z dokumentacj� techniczn�
f) stan techniczny i  jako�� zł�czy elementów drewnianych 

7. Obmiar robót
Jednostk� obmiarow� jest m

3
 wbudowanego drewna. 

8. Odbiór robót
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami 
In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne 
oraz spełnione zostały  wymagania PB. Drewno powinno mie� atest jako�ci. 

9. Podstawa płatno�ci
Cena l m

3
 wbudowanej konstrukcji obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji  
- ustawienie konstrukcji w sposób zapewniaj�cy stabilno��
- prace zabezpieczaj�ce teren budowy 
- uporz�dkowanie terenu, 
- przeprowadzenie bada� i pomiarów kontrolnych. 

10. Przepisy zwi�zane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okr�głe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotycz�ce tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okr�głe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okr�głego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymało�ciowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwo�dzie z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cz��ci zł�cznych. 


