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1.      WSTĘP 
 
1.1.   Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są  wymagania dotyczące 
dostaw i montaŜu konstrukcji drewnianych dla zadania p.t. „Rozbudowa auli wykładowej  
PWSZ w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego ". 
 
1.2.   Zakres stosowanie ST 
 
Specyfikacja techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i kontraktowych przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.   Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w Specyfikacji dotyczą wykonania konstrukcji drewnianej dachu nad budową  
„Rozbudowa auli wykładowej  PWSZ w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego.  Roboty, 
których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaŜ konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres tych robot 
wchodzą: wykonanie i montaŜ konstrukcji dachowej, łacenie połaci dachowych oraz wykonanie 
i montaŜ konstrukcji z drewna klejonego w postaci dźwigarów i płatwi. 
 
1.4.   Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i ST KOD 
CPV45000000-7 „Wymagania Ogólne". 
 
2.      MATERIAŁY 
 
Materiałem zastosowanym do wykonania konstrukcji drewnianej dachu według niniejszej ST 
będzie drewno tartaczne iglaste klasy C 33 oraz drewna klejonego klasy GL 30. 
  
2.1.   Wytrzymałość drewna 
 
Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego według PN-82/D-94021 Tarcica iglasta 
sortowana metodami wytrzymałościowymi."oraz PN-B-03150:2000/:2001. Konstrukcje 
drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie oraz PN-EN-518, PN-EN-519. 
 
2.2.   Dopuszczalne wady tarcicy 
 
Dopuszczalne wady tarcicy 
 
Wady 
 

K33 
 

K27 
 

Sęki w strefie marginalnej 
 

do 1 / 4 
 

1 / 4  do ½ 
 

Sęki na całym przekroju 
 

do 1 /4 
 

1 / 4  do 1 / 3 
 

Skręt włókien 
 

do 7% 
 

do 1 0 % 
 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 

głębokie czołowe 

 

1 /3  1 / 1  

 

1 / 2 *  1 / 1  

 



Zgnilizna 
 

Niedopuszczalna 
 

Chodniki owadzie 
 

Niedopuszczalne 
 

Szerokości słojów 
 

4 mm 
 

6 mm 
 

Oblina 
 

dopuszczalna na długość dwu krawędzi zajmująca do 1/4 

szerokości lub długości 
 
 
Krzywizna podłuŜna 
a) płaszczyzn   30 mm -dla grubości do 38 mm,  

10 mm - dla grubości do 75 mm 
b) boków   10 mm - dla szerokości do 75 mm,  

5 mm - dla szerokości > 250 mm 6% szerokość 4% szerokość 
Wichrowatość   6% 
Krzywizna poprzeczna 4% 
 
Rysy, falistość dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność 
płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równolegle, boki prostopadłe, odchylenia w 
granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna 
 
2.3.   Wilgotność drewna 
 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 
więcej niŜ: 
dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23% 
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem -18% 
dla drewna liściastego do 15 % 
 
2.4.   Tolerancje wymiarowe tarcicy 
 
odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
w długości: do + 50 mm lub do - 20 mm dla 20% ilości 
w szerokości: do + 3 mm lub do - 1mm 
w grubości: do +1 mm lub do -1 mm 
odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
* dla łat o grubości do 50 mm: 
w grubości: + 1 mm -1 mm dla 20% ilości 
w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% i 1 ości 
*dla łat o grubości powyŜej 50 mm: 
w szerokości: + 2 mm i -1 mm dla 20% Hości 
w grubości: +2 mm -1 mm dla 20% Hości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ + 3 
mm i - 2 mm. 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ + 3 mm i - 
2mm. 
  
2.5.   Łączniki 
 
2.5.1. Gwoździe 
 
NaleŜy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 



 
2.5.2. Śruby 
 
NaleŜy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN -ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
 
2.5.3. Nakrętki: 
 
NaleŜy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
Podkładki pod śruby 
NaleŜy stosować: Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
 
2.5.4. Wkręty do drewna 
 
NaleŜy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 Wkręty do drewna z łbem 
stoŜkowym wg PN-85/M-82503 Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
 
2.5.5. Środki ochrony drewna 
 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 
z 05.08.1989 r. 
a)       środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b)       środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c)       środki zabezpieczające przed działaniem ognia 
 
2.6.   Składowanie materiałów i konstrukcji 
 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłoŜu utwardzonym 
odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji 
poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. 
Odległość składowanych elementów od podłoŜa nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna naleŜy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
 
2.7.   Badania na budowie 
 
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru.  
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru 
wpisem do dziennika budowy. 
 
 
3.      SPRZĘT 
 
Warunki ogólne sprzętu podano w ST KOD CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne".  
Do wykonania konstrukcji drewnianej naleŜy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 



Do transportu na budowie i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać dowolnego sprzętu. Sprzęt 
pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko 
robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpoŜarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. Stanowisko 
robocze powinno być odebrane przez InŜyniera. 
 
 
 
4.      TRANSPORT 
 
Transport elementów z drewna powinien odbywać się środkami przystosowanymi do tego celu. 
PrzewoŜone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w 
trakcie transportu oraz przed opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementów w środkach 
transportu powinno odpowiadać warunkom składowania. Elementy drewniane powinny być 
zabezpieczone przed wpływem wilgoci, korozji biologicznej oraz innych czynników 
destrukcyjnych Elementy z drewna klejonego powinny posiadać odporności ogniowej RI 30. 
Przy transporcie środkami drogowymi naleŜy dostosować się do ograniczeń wymiarowych 
zaleŜnych od zdolności załadunkowych środków transportowych.  
 
 
5.      WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.   Warunki ogólne wykonania robót 
 
Elementy konstrukcji drewnianej dachu powinny być skonstruowane zgodnie 
z wymaganiami PN-B-03150:2000 i wykonane na podstawie projektu, uwzględniając 
zalecenia zawarte w warunkach technicznych odbioru robót budowlano -montaŜowych. 
Składowanie i przechowywanie elementów z drewna powinno odbywać się pod wiatami 
zabezpieczającymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposób zabezpieczający przed 
wpływami atmosferycznymi. Elementy drewniane powinny być składowane na poziomym 
podłoŜu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy dachu powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach 
rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Elementy 
dachowe mogą być składowane na podkładkach jeden na drugim pod warunkiem zachowania 
maksymalnej wysokości składowania, tj. nie więcej niŜ 3 elementy. 
 
 
5.2.   Warunki szczegółowe wykonania robót 
 
Konstrukcja dachu w bryle głównej w postaci więźby dachowej drewnianej. Na aulą wykładową  
konstrukcja  z drewna klejonego klasy GL 30 w postaci dźwigarów oraz elementów płatwi. 
Konstrukcja więźby dachowej oparta jest na Ŝelbetowym stropie poprzez podwaliny i murłaty. 
Całość konstrukcji wykonano z drewna klasy C 33. Wymiary poszczególnych elementów – 
zgodnie z projektem  
Konstrukcja w całości jest impregnowana środkiem przeciw korozji biologicznej i poŜarem. 
Środki te muszą posiadać aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
 
 
5.2.3. Konstrukcja dachowa 
 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 



Przy wykonywaniu jednakowych elementów naleŜy stosować wzorniki z ostruganych desek lub 
ze sklejki. Dokładność wykonani wzornika powinna wynosić do 1mm. Długość elementów 
wykonanych według wzornika nie powinny róŜnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 
w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu 
krokwi w długości elementu do 20 mm w odległości między węzłami do 5 mm w wysokości do 
10 mm 
Elementy więźby dachowej stykające się z murem tub betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane jedną warstwą papy. 
 
 
6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7  Wymagania ogólne. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
Wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi jak roboty zanikowe. 
 
6.1.   Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru. 
 
6.2.   Kontrola jakości wykonania robót 
 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną (punkt 5) i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli 
jakości podlega: wykonanie konstrukcji i zabezpieczenia impregnatem. 
 
 
 
7.      OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST Kod 45000000-7 "Wymagania ogólne". Jednostką 
obmiaru jest: 
m3: wszystkie elementy konstrukcji dachów - murłaty, podwaliny, płatwie, słupki, 
krokwie i stęŜenia. 
m2: poszycie dachów. 
 
 
 
8.      ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogólne. 
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI JAK W POPRZEDNICH SPECYFIKACJACH. 
 
Ogólne zasady podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogólne. 
 
 
 
 
 



 
 
10.      PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
 
 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 
dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne 
dla drewna okrągłego i tarcicy. 
 
PN-821 D-94021      Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
* 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych. Część A. Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe. Zeszyt 4. 
Konstrukcje drewniane. Instrukcja ITB nr 403/2004. 


