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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania: „Teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Polnej w 
Murowie   ETAP I” 
w zakresie wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu następujących konstrukcji drewnianych: 

 Więźba dachowa sceny stałej 

 Balustrada drewniana sceny stałej 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu konstrukcji drewnianej 
obiektów budowlanych. Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie Robót związanych z: 

 przygotowaniem konstrukcji drewnianej, 

 montażem konstrukcji drewnianej, 

 kontrolą jakości robót i materiałów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST 00. „Wymagania Ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie o jakości lub wyniki badań laboratoryjnych 
potwierdzające wymaganą jakość. Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny 
być dobierane odpowiednio do wymagań projektowych. Materiały i wyroby należy przechowywać i 
konserwować zgodnie z warunkami technicznymi w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną 
identyfikacje każdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji 
nośnej. 

2.2. Właściwości drewna 

a) Wilgotność drewna – do celów budowlanych nadaje się drewno przechowywane w stanie 
powietrzno suchym. Takie drewno powinno zawierać 10-15% wilgoci. Nie należy stosować drewna 
mokrego ze względu na ciężar i trudność w obróbce. 
 

b) Wytrzymałość drewna – zależy od gatunku i klasy drewna. Do celów konstrukcyjnych należy 
dobierać tylko drewno o możliwie równoległym układzie warstw, o możliwie małej ilości sęków: 

 
 

Rodzaj właściwości 
 

Oznaczenie 
 

Klasy drewna 
 

C39 
 

C33 C27 C21 

Zginanie  Ekm 39 33 27 21 

Rozciąganie wzdłuż włókien Rkt 26 23 20 14 

Rozciąganie w poprzek wł. Rkt90 0,75 0,75   

Ściskanie wzdłuż włokien Rkc 28 24   

Ściskanie w poprzek włókien Rkc90 7 7 7 7 

Ścinanie wzdłuż włókien Rkv 3 3 3 3 
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Ścinanie w poprzek włókien Rkv90 1,5 1,5 1,5 1,5 

Moduł sprężystości Ek 9000 8000 7000 6000 

 
Tabela przedstawia Wytrzymałości charakterystyczne Rk (w MPa) i moduł sprężystości Ek drewna 
sosnowego i świerkowego o wilgotności 15% 
 

c) Masa drewna – zależy od jego gatunku, zawilgocenia oraz od zawartości komórek. Masa drewna 
maleje od odziomka ku wierzchołkowi. 

 
Rodzaj drewna 

Masa objętościowa drewna 
[kg/m

3
] 

Powietrzno-suchego Świeżo ściętego 

Sosna 520 863 

Jodła 470 827 

Świerk 450 794 

 

2.3. Sortyment i klasy drewna 

a) Drewno na stemple budowlane – otrzymuje się z wyrębu drzew iglastych, po oczyszczeniu i 
okorowaniu. Drewno na stemple budowlane powinno odpowiadać określonym normom i warunkom 
jakościowym 
 

b) Żerdzie – są sortymentem drewna okrągłego o średnicy 7-14 cm mierzonej wraz z korą w odl. 1m od 
grubszego końca. 

 
c) Tarcica iglasta – występuje jako nieobrzynana i obrzynana: 
 

Tarcicę nieobrzynaną otrzymuje się z jednorazowego przetarcia kłody.  
 
Tarcicę obrzynaną otrzymuje się z dwukrotnego przetarcia kłody. W zależności od wymiarów dzieli się 
na  
sortymenty: deski, bale, listwy, łaty, krawędziaki i belki  
klasy: C39, C33, C27 i C21 – stosowane w budownictwie. 

2.4. Połączenia elementów drewnianych 

a) Złącza wrębowe – z wkładką prostą, z czopami, zamki proste klinowane oraz skośne klinowane. 
 

b) Złącza na łączniki stalowe – asortyment kształtek ze stali zimnogietej. 
 
c) Złącza na gwoździe – w elementach kontr. zaleca się stosowanie gwoździ okrągłych. Gwoździe 

kwadratowe dopuszcza się do stosowania w deskowaniach i elementach niekonstrukcyjnych. 
 
d) Złącza na śruby i wkręty – stosowane w konstrukcjach ciesielskich najczęściej jako łączniki stężające. 
ekspandującego lub żywic, powinny być wykonane według szczegółowych instrukcji stosowania. 

2.5. Drewno konstrukcyjna 

Do wykonania więźby dachowej należy stosować drewno klasy C27 o wilgotności poniżej 12%. 
 

3. TRANSPORT 

3.1. Transport od dostawcy i składowanie stali 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów drewnianych powinny odbywać się tak, aby 
powierzchnia drewna była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i 
zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby z drewna konstrukcyjnego powinny być 
utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne 
jest długotrwałe składowanie drewna niezabezpieczonego przed opadami. Wyroby z drewna 
konstrukcyjnego przeznaczone do wytwarzania określonej konstrukcji powinny być oddzielone od 
pozostałych. Wyroby z drewna konstrukcyjnego muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z PN. 
Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w całym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu 
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wyrobów należy przenieść oznaczenia na części pozbawione oznaczeń. Znaki powinny być umieszczone w 
takich miejscach, aby były widoczne po zmontowaniu konstrukcji na placu budowy. 

3.2. Transport na miejsce montażu 

Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być 
transportowane i rozładowywane bez powstawania nadmiernych naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. 
Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej będzie eksploatowana. Ze względu na 
łatwość ich uszkodzenia szczególnie chronione muszą być łączniki, elementy styków montażowych. Ze 
względu na możliwość wyboczenia należy odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na czas rozładunku i 
transportu. Drobne elementy muszą być jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu 
zamocowania przy pomocy śrub montażowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby, nakrętki i 
łączniki powinny być przewożone w zamkniętych pojemnikach. Dźwigary powinny być transportowane w 
pozycji pionowej i ta pozycja powinna być zachowana we wszystkich fazach transportu i montażu 
konstrukcji. W pewnych przypadkach mogą być one transportowane w innej pozycji jeśli będą odpowiednio 
zabezpieczone przed utratą stateczności i innymi uszkodzeniami. Inżynier w razie potrzeby może żądać 
wykonania odpowiednich obliczeń. Sposób mocowania elementów musi wykluczyć możliwość 
przemieszczenia, przewrócenia lub zsunięcia się ich w czasie transportu. Przewożone elementy powinny 
być załadowane w ten sposób aby nie przekraczały żadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy 
PN-K-02057 i PN-tC-02056. 
Przy transporcie drogowym w przypadku przekroczenia któregokolwiek z wymiarów skrajni lub 
dopuszczalnych ciężarów pojazdów należy uzyskać zgodę GDDKiA i Zarządów Drogowych w miastach 
prezydenckich przez których tereny przechodzi trasa przejazdu. Konwój przewożący części 
ponadwymiarowej konstrukcji powinien być oznakowany i poprzedzony przez oznakowany samochód 
pilotujący. 

3.3. Odbiór konstrukcji po rozładunku 

Odbiór konstrukcji drewnianej powinien być dokonany w obecności przedstawiciela Inżyniera i powinien być 
przez Inżyniera zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji 
przez siebie wytworzone, a także wszystkie elementy drewniane, które będą użyte na miejscu budowy. Z 
dostawy wyłączone są farby i materiały impregnacyjne, których stosowanie jest ograniczone okresami 
gwarancji. Przekazane powinny być dokumenty opisujące zastosowane podczas wytwarzania materiały, 
procesy technologiczne oraz wyniki bań odbiorów. 

3.4. Likwidacja uszkodzeń transportowych 

Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są kompletne i odpowiadają 
założonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inżynier uzna za 
konieczne, to wytwórca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram 
usuwania odchyłek. Inżynier może zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez obecności 
przedstawiciela Inżyniera. Koszt prac ponosi Wytwórca konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystąpić 
tak szybko, jak jest to możliwe ze względów technicznych. Po zakończeniu prac Wykonawca montażu 
dokonuje odbioru w obecności przedstawiciela Inżyniera. jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) 
występują pęknięcia lub inne uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany. 
 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Wymagania ogólne 

Do wykonania i montażu drewnianych konstrukcji dopuszczone będą wyłącznie zakłady i przedsiębiorstwa 
posiadające odpowiednie Świadectwo (certyfikat). 
 
Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy 
Rozpoczęcie Robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inżyniera programu montażu. 
Program powinien zawierać protokół odbioru konstrukcji od Wytwórcy oraz: 

 harmonogram terminowy realizacji 
 informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy 
 informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest 

udokumentowanie kwalifikacji 
 projekt montażu 
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 sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeśli podczas montażu będzie ona podpierana w 
innych punktach niż przewiduje to Dokumentacja Projektowa 

 informacje o podwykonawcach 
 informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji zadania 
 sposób zapewnienia badań ujętych w Specyfikacji 
 informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się w 

obszarze prac montażowych 
 inne informacje żądane przez Inżyniera. 

 
Kontrola wykonywanych Robót 
Inżynier jest uprawniony do wyznaczania harmonogramu czynności kontrolnych, badawczych i odbiorów 
częściowych na czas, których należy przerwać Roboty. W zależności od wyniku badań Inżynier podejmuje 
decyzję o kontynuowaniu Robót. 
 
Dziennik wytwarzania konstrukcji i Dziennik Budowy 
Decyzje Inżyniera są przekazywane wykonawcom poprzez wpisy w Dziennikach: 

 Wytwarzania konstrukcji (Wytwórni) 

 Budowy (w trakcie montażu). 

4.2. Warunki wykonania dachów 

Wiązary płatwiowo – kleszczowe. 
W ustrojach płatwiowo-kleszczowych wiązary główne składają się z pary krokwii, pary kleszczy i dwóch 
słupków. Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie konstrukcji płatwiowo-kleszczowej z dwoma 
płatwiami pośrednimi w układzie 4-spadkowym (kopertowym). 
 
Wyznaczenie i wykonanie elementów konstrukcji. 
Przed przystąpieniem do wyznaczania i wykonania poszczególnych elementów konstrukcji więźby 
dachowej należy dokładnie sprawdzić taśmą stalową poprzeczne i podłużne wymiary wykonanego budynku 
w poziomie oparcia dachu. Wyznaczenie więźby dachowej dokonuje się na deskowaniu lub na lagarach 
ułożonych wprost na gruncie obok budynku. Wyznaczenie elementów więźby dachowej polega na: 

1. wykreśleniu w naturalnej wielkości elementów lub zespołów konstrukcyjnych 
2. dokładnym przykładaniu krawędziaków do wykonania obrysów i wykreśleniu na nich potrzebnych 

zaciosów, wrębów, czopów i otworów na śruby 
po wyznaczeniu i wykonaniu elementów połączeń w powtarzalnych elementach konstrukcji więźby 
dachowej należy wykonać próbny ich montaż w celu sprawności dokładności.  
Każdy element należy zaopatrzyć w znaki odróżniające go od innych elementów; umieszcza się je od 
strony widocznej na przekroju poprzecznym więźby. 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

5.1. Obowiązki wykonawcy 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie Robót, niezależnie od 
działań kontrolnych Inżyniera. 
Należy sprawdzić posiadanie atestów producenta na wyroby drewniane, oraz ocechowanie śrub i nakrętek. 
Do każdej partii wyrobu powinno być wystawione przez wykonawcę zaświadczenie zawierające co 
najmniej: 

 datę wystawienia zaświadczenia 

 nazwę i adres Wytwórni 

 oznaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych, 

 masę netto wyrobu lub liczbę sztuk, 

 wyniki badań, 
 
Sprawdzenie wymiarów konstrukcji 
Sprawdzenie wymiarów konstrukcji obejmuje zasadnicze wymiary elementów, a więc długość, wysokość, 
rozstaw elementów, przekroje. Sprawdzeniu podlega rozstaw łączników. Wyniki pomiarów powinny być 
zgodne z Dokumentacją Projektową i rysunkami warsztatowymi. 
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6. MONTAŻ KONSTRUKCJI 

6.1. Ocena montażu konstrukcji 

Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować: 

 Kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego 
zakończeniu 

 Stan podpór i ich usytuowanie, 

 Zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy, 

 Stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu, 

 Wykonanie i kompletność połączeń 

 Wykonanie powłok ochronnych 

 Naprawy elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodnośći 
 
Pomiary kontrolne 
Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomocą 
odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania wymaganych tolerancji 
montażu. Przed rozpoczęciem montażu należy wykonać operat geodezyjny określający usytuowanie i 
rzędne wysokościowe wszystkich podpór konstrukcji oraz oznaczyć na podporach ustalone pozycje 
montażowe słupów. Dokładność położenia elementów konstrukcji podczas montażu może być określana 
pod obciążeniem ciężarem własnym, jeżeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od obciążenia 
użytkowego, jeśli mają znaczenie, powinny być podane w projekcie. Tolerancje montażu powinny być 
określane w odniesieniu do środków przekrojów na końcach lub osi środkowych na górnym lub 
zewnętrznym licu elementów z uwzględnieniem istotnego wpływu temperatury. System pomiarów 
kontrolnych podczas montażu, a także operat geodezyjny pomiaru końcowego po ukończeniu montażu 
mogą obejmować tylko główne elementy szkieletu konstrukcyjnego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m
3
 drewna elementów ustroju niosącego. Do płatności przyjmuje się ilość m

3
  

zgodnie z Dokumentacją Projektową, zwiększony lub zmniejszony o ilości wynikające z zaaprobowanych 
zmian. Zarówno Inżynier jak i Wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia ilości drewna, w 
przypadku wątpliwości. Żądanie Wykonawcy musi być na piśmie. Ciężar właściwy drewna należy 
przyjmować według polskich norm. Naddatki wynikające z zastosowania przez Wykonawcę elementów 
zamiennych o większych niż potrzeba nie są zaliczane do ilości drewna. Ciężar śrub, nakrętek, łączników 
oraz podkładek wlicza się do tonażu konstrukcji wg ich nominalnego ciężaru i wymiarów. 
Nie wlicza się do tonażu powłok ochronnych. Nie potrąca się z ciężru otworów i wycięć o powierzchni 
mniejszej od 0,01m

2
. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”  

8.1. Wymagania ogólne 

Ocena i badania powinny być wykonywane zgodnie z programem badań zawartym w planie jakości, 
obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu. Zakres kontroli 
i badań należy dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakości. Sposób korekty i 
dodatkowe badania niezgodności powinny spełniać wymagania projektu. Wszystkie kontrole, badania i 
korekty powinny być udokumentowane. 
Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z 
całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i 
wymaganiami norm. W szczególności powinny być sprawdzone: 

 Podpory konstrukcji, 

 Odchyłki geometryczne układu, 

 Jakość materiałów i połączeń, 

 Stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych, 

 Stan i kompletność połączeń. 
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W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej: 

 Przedmiot i zakres odbioru, 

 Dokumentację określającą komplet wymagań, 

 Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami, 

 Protokoły odbioru częściowego, 

 Parametry stwierdzone w obecności komisji, 

 Stwierdzone usterki, 

 Decyzję komisji. 
W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami nośności lub trwałości konstrukcji powinna być opracowana 
odpowiednia instrukcja użytkowania wg PN-86/B-01806. 
 
Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta i przed 
skierowaniem do produkcji. Przy odbiorze dostawy należy sprawdzić: 

 Zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy, 

 Kompletność i prawidłowość dokumentów jakości, 

 Stan techniczny wyrobów (kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji znakowanie i opakowanie. 

8.2. Odbiory częściowe 

Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Inżynier po zapoznaniu się z programem wytwarzania 
konstrukcji i programem montażu. Harmonogramy stanowią integralną część akceptacji programów. 

8.3. Odbiór końcowy  

Do obowiązków komisji odbioru końcowego należy: 

 sprawdzenie zgodności wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem 
faktycznym wynikającym z wpisów do dziennika budowy, notatek roboczych oraz innych dokumentów 
dotyczących: jakości materiałów i półwyrobów używanych w montażu, kwalifikacji zawodowych i 
technicznych wykonawcy, wyników pomiarów i badań, 

 sprawdzenie naniesienia przez właściwego projektanta zmian projektowych do wykonawczego 
egzemplarza projektu danego obiektu, 

 sprawdzenie w dzienniku budowy konsekwencji wpisów dotyczących wyników funkcyjnej kontroli 
bieżącej oraz stwierdzenie o dokonaniu odbioru częściowegosprawdzenie wpisów w dzienniku budowy 
dotyczących przeprowadzonych kontroli  jakości i odbiorów w celu ustalenia liczby pomiarów 
sprawdzających w ramach odbioru końcowego 

 dokonanie szczegółowych oględzin zmontowanej konstrukcji ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
poprawność wykonania styków montażowych, kotwienia słupów ich wyklinowania  

 wykonanie pomiarów sprawdzających i stwierdzenie prawidłowości i poprawności wykonania połączeń 
 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm 
 

 PN-EN 408:1998 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone   warstwowo. 
Oznaczenia niektórych właściwości fizycznych i   mechanicznych. 

 PN-B-03163-1:1998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 

 PN-B-03163-2:1998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 

 PN-B-03163-3:1998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze. 

 PN-M.-47900-1:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 
parametry. 

 PN-M.-47900-2:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 

 PN-M.-47900-3:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

 PN-M.-47900-4:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. 

 PN-90/M.-47850 - Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania   uniwersalne. 
Terminologia, podział i główne elementy składowe. 


