Remont kaplicy przycmentarnej przy kościele Św. Rocha przy ul. Staszica w Złotowie.

ST 1.2. KONSTRUKCJE DREWNIANE
1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych w tym konstrukcji ścian drewnianych, stropu, więźby dachowej.
Elementy te należy odtworzyć bazując na elementach zdemontowanych podczas prac rozbiórkowych.
Elementy projektowane wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Z uwagi na stan techniczny
budynku oraz zarejestrowanie obiektu jako zabytku technologie wykonania robót należy stosować w
uzgodnieniu z projektantem, kierownikiem budowy, oraz konserwatorem zabytków.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót wymienionych w ST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
- Rozbiórka, odtworzenie i montaż więźby dachowej – zgodnie z dokumentacją wymiana murłat,
wymiana krokwi, wymiana jętek, ołacenie połaci – łaty, kontrłaty,
- Odtworzenie drzwi głównych wejściowych w kontrukcji drewnianej zgodnie z dokumentacją
techniczną,
- Oczyszczenie podsufitek drewnianych z farby.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2.

MATERIAŁY

Inwestycja polegająca na remoncie i renowacji budynku ma na celu przywrócenie historycznego
charakteru miejsca. Roboty budowlane polegać mają na odtworzeniu stanu pierwotnego utrzymując
bez zmian formę architektoniczną obiektu. Stan elementów konstrukcyjnych należy każdorazowo
ocenić na miejscu po oczyszczeniu.

UWAGA:
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Wszystkie elementy drewniane łączyć ze sobą za pomocą typowych łączników ocynkowanych
i połączeń ciesielskich



Wszystkie elementy drewniane należy izolować na styku ze ścianą lub elementami
żelbetowymi 2xpapą lub folią PE



Dokładne długości elementów drewnianych ustalić na budowie

2.1. Drewno
Wszelkie materiały do wykonania konstr. dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych dopuszczających dany materiał do powszechnego
stosowania w budownictwie.
Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spełniać wymagania podane w PN-821D09421, PN-EN 5181ub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować
zgodnie z PN-EN-338. Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż:
a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
b) 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu.
Tarcica powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN82/D-94021
Klasy wytrzymałości drewna.
System klas wytrzymałości łączy grupy klasy jakości i gatunki drewna o podobnych właściwościach
mechanicznych. Norma EN 338 określa system klas wytrzymałościowych dla wszystkich gatunków
drewna iglastego i liściastegonadających się do zastosowań w konstrukcjach budowlanych. Dla każdej
klasy w tablicy 1 normy podanowartości charakterystyczne: wytrzymałości, modułów sprężystości
oraz gęstości. Klasy dla gatunków iglastych i topoli oznaczono literą C, a dla gatunków liściastych
literą D. Każda z klas jest ponadto oznaczona liczbą będącą wartością wytrzymałości na zginanie
wyrażoną w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno liściaste o wytrzymałości
charakterystycznej na zginanie równej 30 Nlmm2. Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy
wytrzymałości następuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo
na podstawie pomiarów metodami nieniszczącymi jednej lub kilku właściwości, albo na podstawie
kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spełniać wymagania
PN-EN 519. Wartości charakterystyczne powinny być oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez
populację drewna rozumie się materiał, którego dotyczą określone wartości charakterystyczne.
Populację drewna określają: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymałości. Jeżeli wartości
charakterystyczne wytrzymałości na zginanie, gęstość i wartości średnie modułu sprężystości wzdłuż
włókien dla populacji drewna są większe lub równe podanym w normie dla pewnej klasy
wytrzymałości, to tę populację drewna można zaliczyć do tej klasy. Według PN-B-03 150:2000 w
konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste, a stosowanie innych gatunków drewna
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dopuszcza się tylko w uzasadnionych przypadkach. W związku z tym w załączniku Z-2.2.3 normy
podano wartości charakterystyczne wytrzymałości, modułów sprężystości i gęstości dla klas
wytrzymałościowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotności 12%. Drobne
elementy konstrukcyjne, takie jak: wkładki, klocki, itp., należy wykonywać z drewna dębowego,
grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotność drewna litego
stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczać 18% w konstrukcjach chronionych
przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. W normie PNB-03 150:2000 wprowadzono następujące oznaczenia cech wytrzymałościowych, sprężystych i
gęstości drewna litego: nr 41912,41913,420/12.

2.2. Łączniki mechaniczne
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci
gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać
wymagania PN-B-03 150:2000 oraz PNEN 9121ub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.
2.3 Środki ochrony drewna
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed korozją biologiczną
powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogólnymi podanymi w
aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT151V1.06I2002.
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem korozji
chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych.
Preparaty do zabezpieczania drewna materiałów drewnopodobnych przed ogniem powinny spełniać
wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.4 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 podkładkach rozmieszczonych w
taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od
podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.
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Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach

●

w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem
czynników atmosferycznych.
2.5. Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację
Inżyniera. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier
wpisem do dziennika budowy.

3.

SPRZĘT

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
–

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
dostateczną wentylacją.

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4.

TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.5

5. Wykonanie robót
5.1.

Roboty

Należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
5.2.

Więźba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od
projektowanych więcej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:
–

w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
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–

w długości elementu do 20 mm

–

w odległości między węzłami do 5 mm

–

w wysokości do 10 mm.

5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach
styku odizolowane jedną warstwą papy.
5.3. Belki stropowe
5.3.1. Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
5.3.2. Dopuszcza się następujące odchyłki:
–

w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm

–

w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości.

5.3.3. Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m.
5.3.4. Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami
grzybobójczymi oraz zabezpieczone na długości oparcia papą.
5.3.5. Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co najmniej
3 cm.
5.4. Łacenie połaci dachowych
1. Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniej niż 40x50mm.
2. Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym
40xl00mm lub kwadratowym 35x100mm. Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 razy
większa niż grubość łaty.
3. Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek nie
powinno być większe niż 2mm na I m i 30 mm na całej długości dachu. Wzdłuż okapu powinna być
umocowana deska lub łata grubsza od łat podkładu o grubość dachówki. Rozstaw łat pod pokrycia
dachówką powinien być zgodny z podanym w instrukcji montażu
4. Włazy dachowe powinny być wykonane w postaci ramy z desek o grubości 38-45mm wystającej
nie mniej niż 10cm ponad deskowanie lub 15-20cm ponad łacenie dachu.
5. Rama powinna być obrobiona blacha i zaopatrzona w pokrywę z desek o grubości 25mm
wzmocnioną od spodu listwami i pokrytą blachą.
5.5 Ławy kominiarskie
1. Szerokość ławy powinna wynosić co najmniej 30em, a grubość 50mm. Zaleca się ławy z dwóch
desek ułożonych z prześwitem nie większym niż 3cm i usztywnionych od spodu łatami 38x50mm
przybitymi prostopadłe do desek można stosować ławy metalowe systemowe. 2. Ławy powinny być
oparte na stalowych podpórkach ocynkowanych o dwóch nóżkach wbitych w krokwie. Rozstaw
podpórek powinien być nie większy niż 2m na poziomych odcinkach i 1 m na pochyłych odcinkach.
Łączenia desek i ław powinny znajdować się na podpórkach i być wzmocnione podkładkami z desek o
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tej samej grubości. Na ławach pochyłych należy z wierzchu przybijać listwy w Odstępach nie
większych niż 40em. Zaleca się stosowanie systemowych ław oraz akcesoriów dachowych
proponowanych przez producenta zastosowanej dachówki.

Konserwacja
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. Impregnację elementów konstrukcyjnych wykona
Wytwórnia na zlecenie Wykonawcy i pod nadzorem Inspektora Nadzoru. Przed powtórnym
malowaniem impregnatem należy ustalić, jaki jest skład zastosowanego pierwotnie w Wytwórni
środka impregnującego, tak aby skład nowo nakładanego impregnatu nie wywołał niepożądanych
skutków. Powtórna impregnacja będzie najwcześniej wymagana na elementach z drewna klejonego,
które są bezpośrednio wystawione na działanie czynników atmosferycznych. Podczas malowania
impregnatem należy zwrócić uwagę na to, by środek dotarł do wewnątrz istniejących już szczelin lub
pęknięć.

6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.
1. Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji polega
na kontrolowaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami określonymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót obejmuje następujące czynności:
a) kontrolę zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, b)
kontrolę elementów przed ich zmontowaniem,
c) kontrolę gotowej konstrukcji,
d) kontrolę stężenia i zwiatrowania konstrukcji.
2. Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena
jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie
zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm państwowych.
3. Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować: sprawdzenie wykonania
połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej, sprawdzenie
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wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów
konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką
milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacja techniczną i wymaganiami
podanymi w niniejszych warunkach technicznych sprawdzenie wilgotności drewna

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest:
a) dla drewnianej konstrukcji - [m3/mb zużytego na tę konstrukcję drewna. ]
c) deskowanie i ołacenie połaci dachowych, stropów, okładzina elewacyjna drewniana - [m2],

8. Odbiór robót
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w S'I Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót
potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie
zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym
zakresem robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały
wyniki pozytywne.
1. Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST.
2. W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji
z drewna oraz materiałów drewnopochodnych może być przeprowadzony częściowo w
trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót.
3. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
4. Do odbioru robót powinny być przedłożone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy
oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi
w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.
5. Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem.
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6. Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości:
wbudowania materiałów wykonania elementów przed ich zmontowaniem, gotowej konstrukcji
8.2.Odbiory międzyoperacyjne i częściowe
l. Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzone w przypadkach
wykonywania poszczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników oraz w
przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze końcowym.
Z każdego odbioru powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być również zawarta
techniczna ocena wykonanych robót.
2. Podczas odbioru powinny być sprawdzone:
Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary
elementów, prawidłowość wykonania złączy, sposób zabezpieczenia drewna przed wilgotnością,
zagrzybieniem i działaniem ognia, jeżeli było ono przewidziane w dokumentacji.
3. W szczególności powinny być sprawdzone:
W rozwiązaniach dachowych: rozstawy krokwi, płatwi i łat, spadki połaci, prawidłowość wykonania
deskowań wraz z odbojami, włazami dachowymi, okienkami itp.
W stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie końców, spoziomowanie
belek, dokładność przybicia łat pod ślepe pułapy, grubość desek w ślepych pułapach i podsufitkach
oraz sposób ułożenia podsypki na ślepym pułapie, wymiary i rozstaw legarów podłogowych, rodzaj,
sposób łączenia i mocowania oraz wykończenia desek w podłogach,
W ścianach: układ elementów składowych, pionowość ustawień ścian i sposób ich umocowania,
grubość i sposób wykonania poszczególnych warstw w ścianach w schodach ciesielskich: wymiary
stopni łącznie z ich grubością.
8.3. 0dbiór końcowy
l. Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone.
Do odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: dokumentację
techniczną obiektu i robót, protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych
materiałów, protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, zapisy w dzienniku budowy dotyczące
wykonanych robót, pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór
techniczny.
2. Odbiór końcowy zakończony konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu:
Zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi, prawidłowości kształtu
i głównych wymiarów konstrukcji, prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu
elementów składowych, prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu złączy między
elementami konstrukcji, dopuszczalności odchyłek wymiarowanych oraz odchyleń od kierunku
poziomego i pionowego
8.4.Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z drewna
1. Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie
robót za właściwe. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy
uznać albo całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie.
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2. W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają
bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
3. Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób
prawidłowy i przedstawione do obioru.
4. Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych,
lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające użytkowania budowli zgodnego
z jej przeznaczeniem" mogą być przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną
komisyjnie dla danego przypadku.
Inspektor nadzoru, w porozumieniu z Wykonawcą, wykonuje nadzór nad wykonaniem konstrukcji
jako całości. Odbiór konstrukcji po rozładunku i uszkodzeń powstałych w transporcie winien być
wykonany w obecności Inspektora i powinien być przez niego zaakceptowany. Wytwórca powinien
dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji oraz komplet dokumentów dotyczących wykonanej
konstrukcji i jej impregnacji. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie
protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytwórni wraz z oświadczeniem Wytwórni, że usterki
w czas ie odbiorów między operacyjnych zostały usunięte. Wykonane i zamontowane konstrukcje
drewniane jako całość oraz elementy konstrukcji stalowych przeznaczone do wbudowania w istniejącą
konstrukcję uznaje się za wykonane i zamontowane zgodni z dokumentacją projektową, niniejszą ST i
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
przywołanych normach lub w punktach niniejszej ST dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności
Konstrukcja szkieletowa, konstrukcja stropu, konstrukcja dachu. Platność wg specyfikacji Ogólnej
oraz umowy.
Płaci się za ustaloną ilość m3/mb konstrukcji drewnianej oraz ilość m2 łacenia/poszycia, które
obejmują:
• prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
• przygotowanie stanowiska roboczego,
• zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania,

•

przygotowanie podłoża pod izolację przeciwwilgociową, montaż podwalin, przygotowanie i
odwiązanie elementów składowych konstrukcji. impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych,
zmontowanie konstrukcji,

●

wykonanie deskowania
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●

obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

●

ustawienie, przestawianie i rozbiórkę rusztowań i pomostów,

●

wykorzystanie specjalistycznych sprzętów oraz technologii

●

wykonanie badań i pomiarów kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokołów,
oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie resztek materiałów, będących własnością
Wykonawcy.

●

likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy związane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
oraz Az3:2004

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.

PN-EN 338:2004

Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości

PN-EN 518:2000

Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu
do norm dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodą
wizualną

PN-EN 519:2000

Drewno konstrukcyjne. Sortowanie.

PN-EN 912:2000

Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w
konstrukcjach drewnianych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
Uwaga: Cytowane w kolejnych przykładach normy, dokumenty i przepisy były aktualne w czasie opracowywania
poszczególnych specyfikacji. Część z nich uległa dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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