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KONSTRUKCJE DREWNIANE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych więŜby dachowej w budynku sali gimnastycznej wraz z
dwoma przewiazkami przy szkole podstawowej w Albigowej.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonywanie robót – montaŜ konstrukcji drewnianej w tym:
- impregnacja drewna,
- wykonanie i montaŜ konstrukcji drewnianej więźby,
- wykonanie podkładu z łat na kontrłatach,
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.

MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiały
Drewno na więźbę dachową :
W konstrukcjach drewnianych naleŜy stosować drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338:1999, PN-B-03150.
Drewno konstrukcyjne – klasa wytrzymałości:
- klasa drewna (wytrzymałość na zginanie) C24
- wilgotność 12% - 18%
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- gęstość średnia 420 kg/m
wymiary przekrojów drewna w [cm]:
- krokwie 8 x 20
- słupki 16 x 16
- płatwie 16 x 18
- murłaty 14 x 14
- kleszcze , jętki , główne belki stropowe 8 x 16
- miecze 12 x 12
- kontrłaty 5 x 3,8
- łaty 5 x 5.
Łączniki
Gwoździe wym. wg tablicy Z-7.4.1-1, zgodnie z PN-EN 10230-1:2002.
Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: gwoździe ogólnego przeznaczenia.
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82101, nakrętki wg PN-86/M-82144, podkładki pod śruby, wkręty
do drewna wg PN-85/M-82503 z łbem stoŜkowym
Środki do ochrony drewna
FOBOS M-4 – impregnat lub inny równowaŜny
- klasa zabezpieczenia – niezapalne i nierozprzestrzeniające ognia NRO
środek powinien być pakowany w szczelnie zamkniętych opakowaniach firmowych zabezpieczających go
przed wysypywaniem i zmianą jego własności techniczno-uŜytkowych. Do kaŜdego opakowania powinna
być dołączona:
- nazwa i adres producenta,
- nazwa wyrobu zgodna z Aprobatą Techniczną ITB, numer aprobaty,
- numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat zgodności),
- masa netto,
- data produkcji, termin przydatności,
- warunki stosowania,
- warunki przechowywania i transportu.

Przechowywanie powinno odbywać się w suchych wentylowanych pomieszczeniach.
2

ZuŜycie materiału: w przypadku impregnacji powierzchniowej 200 gsoli/1m
Izolacja wiatrochronna.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu .
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3.
3.2. Sprzęt stosowany .
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu .
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4.
4.2. Wybór środków transportu.
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót .
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robót .
Roboty związane z impregnacją – zaleca się wykonanie impregnacji powierzchniowej poprzez
kąpiel „zimną” w 30 % roztworze środka o temperaturze 20ºC. Podczas wykonywania prac impregnacyjnych
naleŜy przestrzegać warunków bezpiecznego stosowania środka FOBOS M-4 podanych przez producenta
w karcie charakterystyki wyrobu. Warunki przygotowania roztworu roboczego oraz wykonania impregnacji
(instrukcję) powinien dostarczyć producent.
Roboty wykonania i montaŜu konstrukcji drewnianej więźby oraz poziomych elementów
szalowania ścian poddasz naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją przy udziale środków, które zapewnią
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Przekroje i
rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją projektową.
Podkład z łat – łaty minimum 50 x 50 mm przybijać do kontrłat 50 x 38 mm, równolegle do linii
okapu za pomocą gwoździ ocynkowanych. Pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle
do niej z rozstawem odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST "Wymagania Ogólne"
pkt.7.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne" pkt. 8.
Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. 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-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 złącznych.

