
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

ST – 10. KONSTRUKCJE DREWNIANE



Specyfikacje techniczne ST-10. Konstrukcje drewniane 

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mogielnica wraz z infrastrukturą towarzyszącą 95 

SPIS TREŚCI 
 

10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10. Konstrukcje drewniane ...............................96 
10.1. Wstęp...........................................................................................................................96 
10.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.............................................................................96 
10.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ................................................................96 
10.1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną ...........................................................96 
10.1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót ...........................................................................96 
10. 2. Materiały....................................................................................................................96 
10.3.  Sprzęt .........................................................................................................................98 
10.4. Transport.....................................................................................................................98 
10.5. Wykonanie Robót.........................................................................................................98 
10.5.1 Wymagania ogólne.......................................................................................................98 
10.5.2 Warunki szczegółowe wykonywania Robót ...................................................................98 
10.6. Kontrola jakości robót .................................................................................................99 
10.6.1. Wymagania ogólne......................................................................................................99 
10.6.2. Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru..............................................................99 
10.7. Obmiar Robót..............................................................................................................99 
10.7.1. Wymagania ogólne......................................................................................................99 

10.7.2. Jednostka obmiaru ..................................................................................................99 
10.8. Odbiór robót................................................................................................................99 
10.8.1. Wymagania ogólne......................................................................................................99 

10.8.2. Warunki szczegółowe odbioru robót ........................................................................99 
10.9.  Podstawa płatności .....................................................................................................99 
10.9.1. Wymagania ogólne......................................................................................................99 
10.9.2. Płatności ...................................................................................................................100 
10.10 Przepisy związane.....................................................................................................100 

 



Specyfikacje techniczne ST-10. Konstrukcje drewniane 

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mogielnica wraz z infrastrukturą towarzyszącą 96 

10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10. Konstrukcje drewniane  

10.1. Wstęp 

10.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej dachu przebudowywanego budynku SUW.  

10.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 0.1.2 

10.1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji drewnianej dachu budynku SUW. W zakres tych robót wchodzi:. 
- wykonanie i montaż konstrukcji drewnianej dachu, 
- ołacenie połaci dachowych, 
- montaż desek czołowych. 

10.1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, oraz 
ST-00 i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

10. 2. Materiały 
Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB–
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robót wymienionych w pkt.1.1 stosuje się drewno klasy C30. 

Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela. 
 

Klasa drewna Lp. Oznaczenie 
C24 C30 

1 Zginanie 24 30 
2 Rozciąganie w poprzek włókien 0,4 0,4 
3 Rozciąganie wzdłuż włókien 14 18 
4 Ściskanie w poprzek włókien 5,3 5,7 
5 Ściskanie wzdłuż włókien 21 23 
6 Ścinanie  2,5 3,0 

 
Dopuszczalne wady tarcicy 

 
Wady C30 C24 

Sęki w strefie marginalnej do ¼ 1/4 do 1/2 
Sęki na całym przekroju do ¼ 1/4 do 1/3 

Skręt włókien do 7% do 10% 
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 

a). głębokie 
b). czołowe 

 
1/3 
1/1 

 
1/2 
1/1 

Zgnilizna niedopuszczalna 
Chodniki owadzie niedopuszczalne 
Szerokość słojów 4 mm 6 mm 

Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi 
zajmująca do 1/4 szerokości lub długości 
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Krzywizna podłużna 
a). płaszczyzn 30mm – dla grubości do 38mm 

10mm – dla grubości do 75mm 
b). boków  10mm – dla szerokości do 75 

5mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość   6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna  4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna.  
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20% 
Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) 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 –1 mm 
- w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

- dla łat o grubości do 50 mm: 
s w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
s w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

- dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
s w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
s w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i 
–2 mm. 

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 
Łączniki 
- Gwoździe 
należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
- Śruby 
należy stosować: 
śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
- Nakrętki: 
należy stosować: 
nakrętki sześciokątne wg PN-EN – ISO 4034:2002 
nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151 
- Podkładki pod śruby: 
należy stosować: 
podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
Wkręty do drewna 
należy stosować: 
wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
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 
Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na 
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podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość 
składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
Badania na budowie 
Każda  partia  materiału  dostarczona  na  budowę  przed  jej  wbudowaniem  musi  uzyskać akceptacje  
Inspektora Nadzoru.  
Odbiór  materiałów  z  ewentualnymi  zleceniami  szczegółowymi  potwierdza  Inspektor Nadzoru  
wpisem  do  dziennika budowy. 

10.3.  Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST oraz projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, a w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 
materiałów. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
Sprzęt  pomocniczy  powinien  być  przechowywany  w  zamykanych  pomieszczeniach, stanowisko  
robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i  przeciwpożarowymi,  zabezpieczone  
od  wpływów  atmosferycznych,  oświetlone  z  dostateczna wentylacją. 

10.4. Transport 
Środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót akceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Podczas transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  
uszkodzeniami  lub  utratą  stateczności.  

10.5. Wykonanie Robót 

10.5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-00.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem 
konstrukcji drewnianej dachu istniejącego budynku SUW.  

10.5.2 Warunki szczegółowe wykonywania Robót 
Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczna  przy  udziale  środków,  które  
zapewnia  osiągnięcie  projektowanej  wytrzymałości,  układu  geometrycznego  i  wymiarów  
konstrukcji. 
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Konstrukcja drewniana  
Przekroje  i  rozmieszczenie  elementów  powinno  być  z  godne  z  dokumentacją  techniczna. Przy  
wykonywaniu  jednakowych  elementów  należy  stosować  wzorniki  z  ostruganych  desek  lub  ze  
sklejki.  Dokładność  wykonywania  wzornika  powinna  wynosić  do  1mm. 
Długość  elementów  wykonywanych  według  wzornika  nie  powinny  różnić  się  od  projektowanych  
więcej  jak  0,5mm. 
Dopuszcza  się  następujące  odchyłki: 
a) w rozstawie  belek - do 2  cm  w  osiach  rozstawu  belek, 
b) w  długości  elementów - do  20  mm, 
c) w  odległości  miedzy  węzłami - do  5  mm, 
d) w  wysokości - do  10  mm. 
Elementy  konstrukcji  stykające  się  z  murem  lub  betonem  powinny  być  w  miejscach  styku  
odizolowane  jedną  warstwą  papy. 
Łacenie łatami drewnianymi pod pokrycie z blachy dachówkowej 
Przekrój łaty powinien być zgodny z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
Łaty układać stroną dordzewioną ku dołowi i  przybijać gwoździami o długości 2,5 raza większej od 
grubości łat. Łączenie łat powinno odbywać się w osi krokwi. 

10.6. Kontrola jakości robót  

10.6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w rozdziale ST-00. 

10.6.2. Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru 
Kontrola jakości wykonania prac polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową, 
normami państwowymi, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz niniejszą ST. 

10.7. Obmiar Robót  

10.7.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady podano w rozdziale ST-00. 

10.7.2. Jednostka obmiaru  
Jednostką  obmiaru  są: 
a) dla  elementów konstrukcyjnych – 1m3  wykonanej  konstrukcji drewnianej lub komplet gotowej i 

zamontowanej konstrukcji, 
b) dla wypełnień (łacenia, deskowania) – powierzchnia  wykonana  w  m2 . 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

10.8. Odbiór robót   

10.8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-00. 

10.8.2. Warunki szczegółowe odbioru robót  
Do odbioru końcowego Wykonawca robót przedkłada wszystkie dokumenty techniczne i świadectwa 
jakości materiałów.  

10.9.  Podstawa płatności  

10.9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w rozdziale ST-00. 
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10.9.2. Płatności 
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie pkt. 10.7.2. niniejszej Specyfikacji. 
Cena  obejmuje  wszystkie  czynności  wymienione  w  SST. 

10.10 Przepisy związane  
„Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych”. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U.z 2003 r, Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz. 881) 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodności ( Dz.U. z 2002 r, Nr 166, poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami) 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynków. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje  drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane. 
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 82/D-94021 Tarcica  iglasta  konstrukcyjna  sortowana metodami  

wytrzymałościowymi 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe  z  drutu  stalowego 
PN-ISO 8991:1996 System  oznaczenia  części  złączonych. 

 
 

 
 


