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Wymagania projektowo-montażowe i odbiorowe dla drewna litego oraz 
klejonego warstwowo z omówieniem często spotykanych błędów  
 
Przez wieki królowało doświadczenie. Obecnie, w dobie komputerów, gdy brakuje 
doświadczenia, lukę wypełniają przepisy, badania  i obostrzenia. 
Właściwie zaprojektowane konstrukcje drewniane służą przez wiele lat. Możliwe jest 
wykonstruowanie obiektów o znacznych wysokościach i ciekawych kształtach.  
 
 
Normy: 
PN-EN 1995-1-1:2010+A2:2014-07, Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- 
Część 1-1: Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków  
PN-EN 1995-1-2:2008, Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-2: 
Postanowienia ogólne -- Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe  
 
 
Normy powiązane: 
PN-B-03007:2013 Konstrukcje Budowlane Dokumentacja techniczna. 
Wymagane do stosowania są wszystkie Eurokody oraz normy wymienione poniżej: 
 

 
 
 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z 10.12.2010  zmieniające Rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
zawiera wykaz norm wymaganych do stosowania.  
Są wskazane Eurokody z zaznaczeniem możliwości ich stosowania jeżeli dostępny jest 
pełen pakiet norm umożliwiających projektowanie (był to stan prawny na koniec 2010r).  Do 
projektowania konstrukcji drewnianych jest dostępny pełen pakiet norm europejskich.  
Jest też wykazana równolegle stara norma PN B 03150:2000, ale ze wszystkimi 
załącznikami.  
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Niżej wymienione normy zharmonizowane wymagają do ich stosowania projektu opartego na 
EC5. 
 

norma  koniec okresu przejściowego  

PN-EN 14250:2010  Konstrukcje drewniane -
- Wymagania produkcyjne dotyczące 
prefabrykowanych elementów 
konstrukcyjnych łączonych płytkami 
kolczastymi  

01.11.2010  

PN-EN 14592:2008+A1:2012 Konstrukcje 
drewniane -- Łącznik trzpieniowe – 
Wymagania (wersja angielskojęzyczna)  

01.07.2013  

PN-EN 14080:2013 Konstrukcje drewniane – 
Drewno klejone warstwowo i drewno lite 
klejone warstwowo (konstrukcyjne sklejone 
drewno lite) – Wymagania  

08.08.2015  

PN-EN 15497:2014 Konstrukcyjne drewno 
lite łączone na złącza klinowe  

10.10.2015  

PN-EN 16351:2015, Konstrukcje drewniane 
– Drewno klejone krzyżowo, Wymagania 

Jeszcze nie wyznaczony – norma jeszcze nie 
opublikowana w OJ EU (stan: 18.02.2016)  

 
 
 
Zabezpieczenie drewna 
 
Spełniające wymogi EN 15228:2009 
Drewno zabezpieczone winno być oznakowane w CE literami „PT” 
 

 
 
 
Stosuje się: 

• Środki rozpuszczalnikowe 
• Środki wodorozcieńczalne 
• Oleje – optymalne zabezpieczenie drewna na zewnątrz 
• Tanie środki solne – ale nie zawsze spełniają swoją rolę. Nie należy ich stosować dla 

elementów widocznych oraz eksponowanych na opady atmosferyczne. Należy czytać 
Aprobaty. Np. najbardziej popularnie stosowany środek solny – zgodne z Aprobatą 
zapewnia NRO wyłącznie przy impregnacji ciśnieniowej.   Mimo to jest bardzo często 
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wpisywany jako zabezpieczenie konstrukcji z drewna klejonego. (z założeniem – 
strażak/inspektor nadzoru zobaczą, że jest ten środek – to przyjmą, że konstrukcja w 
pełni zabezpieczona… i nie będą dociekać, jak to się odbyło). Tymczasem 
posmarowanie pędzlem nie daje nic – a tak zabezpiecza się drewno klejone 
warstwowo. 

• Obróbkę termiczną –  polegającą na poddawaniu odżywiczonego drewna wielu 
cyklom działania wysokiej temperatury(180-220oC). Uwaga – drewno tak 
przetworzone nadaje się wyłącznie do zastosowań niekonstrukcyjnych. 

 
Zabezpieczeniem przed korozją biologiczną jest też odpowiednie wykonstruowanie 
elementów,  połączeń itp. Np.: konstrukcje pracujące na zewnątrz należy chronić przed 
bezpośrednim działaniem wilgoci – zwłaszcza na przekrój elementu (np. odsunięcie słupa od 
poziomu podłoża, odpowiednie wykonstruowanie obróbek).  
 
 
Projektowanie 
Warte zastanowienia: 
Nikt nie przyjmie do realizacji projektu, w którym brakować będzie parametrów wymiarowych 
elementów żelbetowych czy wymaganej klasy betonu itp. Powszechne jest natomiast 
opuszczanie do przetargów i realizacji  projektów, w których konstrukcja drewniana jest 
jedynie zamarkowana dwoma kreskami… 
 
Dokumentacja przetargowa musi być jednoznaczna i zawierać dane pozwalające na 
najpierw wycenę, a później wykonanie bezpiecznej konstrukcji. 
Przypadki braku podania rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo konstrukcji, podania 
parametrów przekroju, itp., prowadzą do braku jednoznaczności dokumentacji przetargowej, 
co jest (niezależnie od kwestii bezpieczeństwa) równoważne z brakiem jednakowych szans 
dla wszystkich uczestników przetargu. 
 
Wymagane uwzględnienie: 

• rzeczywistego obciążenia na niższe partie konstrukcji; 
• grubości poszczególnych warstw = właściwa wysokość docelowa; 
• rzeczywistych wysokości obiektu zwłaszcza przy różnych wysokościach budynków; 
• zastosowanych materiałów, warstw; 
• wartości obciążeń technologicznych; 
• właściwych schematów statycznych, pochylenia połaci, zalecanych rozwiązań. 

 
Konieczność uwzględnienia warunków eksploatacyjnych 

• przyjmowanie właściwej klasy użytkowania; 
• unikanie możliwości wystąpienia skropleń i nieszczelności pokrycia; 
• nie sytuowanie złączy, zwłaszcza sztywnych, w okolicy świetlików; 
• worki śnieżne i sposób odśnieżania dachu; 
• przy dobudowie budynku wyższego obligatoryjnie sprawdzić konstrukcję budynku 

niższego. 
 
Nie występuje „różnorodność technologii wykonywania elementów konstrukcyjnych z drewna 
klejonego” – norma PN-EN 14080 i  normy w niej przywołane określają w sposób ścisły 
wymagania. 
W przypadkach odmiennych od normowych wymagane są badania i aprobaty 
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W projektach można znaleźć niewłaściwe zapisy: 
• Przybliżone wymiary elementów …, dokładne wymiary przyjmie producent;  
• Zastosować dźwigary dachowe oraz płatwie z drewna klejonego według rozwiązań 

systemowych producentów konstrukcji z drewna klejonego;  
• Przekroje elementów oraz sposób kotwienia do słupów żelbetowych dobiera 

producent;  
• Wszystkie elementy złączne, a także węzły podporowe, złącza konstrukcji i stężenia 

są elementami systemowymi dostarczanymi przez zakład produkujący konstrukcje z 
drewna klejonego. Każdy z Producentów ma własne systemy połączeń dostosowane 
o specyfiki swojego wyrobu 

Wszystkie powyższe sformułowania są niewłaściwe, a projekt je zawierający winien zostać 
zakwestionowany i przekazany do uzupełnienia.  Systemowe połączenia np. są niezależne 
od producenta konstrukcji z drewna klejonego i mogą być zastosowane przez każdego 
projektanta, jeżeli ich zastosowanie jest możliwe/uzasadnione. 
 
 
Błędy najczęściej występujące w projektach: 

• Brak obliczeń konstrukcji drewnianej. 
• Przyjęcie nieaktualnych klas drewna i/lub norm odniesienia. 
• Brak obliczeń w zakresie odporności ogniowej i wymaganie deklaracji w tym zakresie 

od producenta (podstawą obliczeń jest PN-EN 1995-1-2). 
• Podanie na etapie przetargu znacznie zawyżonych przekrojów z założeniem, że 

podczas realizacji ulegną one tzw „optymalizacji”. 
Producent może zaproponować sprawdzone przez siebie rozwiązania na etapie 
projektowania a nie podczas przetargu czy etapu wykonawstwa – chyba, że przetarg jest 
typu „zaprojektuj i wybuduj” lub w projekcie wystąpiły rażące błędy 
 
Przed realizacją/podczas przetargu należy sprawdzić, czy: 

• Projekt budowlany zawiera niezbędne obliczenia i rozwiązania, (minimum to 
wymiarowanie elementów drewnianych a przy bardziej skomplikowanych konstrukcji 
np. kratownice lub układy trójprzegubowe - również węzłów, zamocowań ściągów 
itp.). Jeżeli wymagane jest jakiekolwiek wzmocnienie, np.  wzmocnienie strefy 
kalenicowej bumerangu prętami – musi to być zawarte w obliczeniach i rysunkach. 

• W projekcie nie zostały przyjęte nieekonomiczne przekroje (np wykorzystanie 
nośności rzędu 50%). W takim przypadku zasadne otrzymanie deklaracji inwestora, 
że wynikają ze względów architektonicznych i należy takie zastosować.  

• Czy w przypadku założenia dla projektowanego obiektu 3 klasy użytkowania – na 
rysunkach znajdują się odpowiednie oznaczenia.  

• Przyjęto aktualną (i powszechnie dostępną na rynku) klasę drewna celem nie 
narażania Inwestora na zbędne koszty. 

 
Rozwiązania stosowane w konstrukcjach z innych materiałów (np. z żelbetu) nie zawsze 
sprawdzą się przy konstrukcjach drewnianych.  
 
 
Połączenia, zamocowania, węzły bardzo często determinują parametry przekroju 
poprzecznego. Sprowadzenie projektu jedynie do podstawowego zwymiarowania prętów 
może skutkować koniecznością  zwiększenia przekrojów (= więcej materiału = wyższy koszt 
wykonania) na etapie opracowywania projektu wykonawczego z połączeniami. 
 
Połączenia muszą być tak sytuowane, aby możliwy był montaż łączników. 
Jeżeli z uwagi na występującą siłę możliwe jest zastosowanie łączników typowych - należy 
stosować łączniki właściwe dla danego połączenia. Np. łączniki przeznaczone do łączenia 
elementów zbiegających się pod kątem prostym nie mogą być odginane w celu połączenia 
elementów .pod kątem odmiennym od prostego. 
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Należy przestrzegać zachowania normowych odległości w połączeniach.  
Z uwagi na zapis w Załączniku krajowym do EC5 należy przy projektowaniu połączeń na 
gwoździe uwzględniać gatunek drewna. (świerk został wskazany jako gatunek podatny na 
spękanie, co we wskazanych normowo przypadkach wymaga nawiercania otworów) 
 
 
W przypadkach, jak na rysunkach  - obliczeń należy dokonywać zgodnie z punktem 8.1.4(1) 
normy PN-EN 1995-1-1  

  
 
W zależności od odległości ostatniego łącznika od krawędzi obciążonej różna jest 
przenoszona przez połączenie siła. Np. w przykładowym połączeniu wg poniższych 
rysunków: 

              
 
maksymalna, dopuszczona z punktu widzenia nośności na pękanie, siła obliczeniowa  

• przy odległości ostatniego łącznika w złączu od krawędzi obciążonej: 400 mm  
FEd,400 = 108 532 N 

• przy odległości ostatniego łącznika w złączu od krawędzi obciążonej: 160 mm  
FEd,160 = 52 605 N 

 
 
 
Przy połączeniach ściskanych elementów pionowych lub belek, które nie pracują jako 
rozciągane (np. murłaty, podwaliny) można stosować nakładki proste lub ukośne. Nakładek 
takich nie należy stosować do połączeń zginanych lub rozciąganych  
 

 
Zalecane wymiary nakładki a) prostej i b) ukośnej 

 
 
W przypadku połączeń elementów zginanych stosowano w zamkach dodatkowo kliny – 
najczęściej wykonane z drewna dębowego.  

 
przykład złącza zginanego – zamka prostego klinowanego 
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Należy uwzględniać realność wykonania zaprojektowanej konstrukcji biorąc pod uwagę 
• dostępne w handlu parametry przekroju oraz długości drewna litego (realnie przekrój 

do 22-24 cm, im wyższa klasa tym mniejsze parametry przekroju), 
• możliwości transportowe w przypadku dużych konstrukcji z drewna klejonego. W 

Polsce w miarę bezproblemowy jest transport konstrukcji o długości 30-31m lub o 
szerokości transportowej rzędu 4,5m. Większe długości lub szerokości transportowe 
wymagają wnikliwej analizy dróg dojazdowych 

 
 
Realizacja 
 
Należy przestrzegać jako minimum: 

• Produkcja konstrukcji – z zachowaniem warunków normowych (wg norm EN, a nie  
krajowych). 

• Stosowanie tarcicy o wymaganych normowo parametrach. Tu uwaga – wiele 
tartaków sprzedaje jako konstrukcyjne – elementy nie dopuszczone do obrotu (bez 
CE). Posługują się też często od dawna nieaktualnymi klasami typu K – np. K27. 

• Etap prefabrykacji – z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
• Rozwiązania systemowe – zalecane przy ściągach, zwłaszcza przy dużych 

rozpiętościach. 
• Montaż ram, układów trójprzegubowych itp. na podporach (zalecane). 
• Montaż prowadzony przez wykwalifikowanych pracowników. 
• Zachowanie zasad dotyczących pracy dźwigu przy wietrze i innych złych warunkach 

atmosferycznych. 
• Przestrzeganie właściwości prowadzenia etapów budowy poprzedzających montaż 

konstrukcji. 
 
Należy przestrzegać podczas montażu zachowania zapisów projektowych. 

 
 
Odbiór  

• Sprawdzenie zgodności klasy dostarczonego drewna (litego lub klejonego) z 
dokumentacją. 

• Sprawdzenie, czy elementy zostały wbudowane zgodnie z dokumentacją. 
• Sprawdzenie sposobu zabezpieczenia powierzchni (jeśli wymagany). 
• Właściwy dla drewna litego – system oceny i weryfikacji stałości właściwości 

użytkowych 2+, należy sprawdzić Certyfikat CE oraz Deklaracje Stałości Właściwości 
Użytkowych.  

• Należy zweryfikować pochodzenie surowca i sposób wykonania badań typu. Nie jest 
dopuszczone sortowanie drewna polskiego wg norm DIN. 
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• Sprawdzenie, czy dostarczono drewno lite sortowane w stanie suchym - drewno 
mokre nie jest de facto dopuszczone do stosowania w budownictwie.  

• Dodatkowo – należy sprawdzić wilgotność po dostarczeniu. 
• Należy przestrzegać składowania drewna w warunkach nie pozwalających na 

ekspozycję na opady atmosferyczne. 
• Należy zweryfikować sposób impregnacji drewna – popularnie stosowane, tanie 

środki solne wymagają metody ciśnieniowej dla osiągnięcia pożądanej klasy reakcji 
na ogień. 

• Weryfikacja dokumentów dotyczących łączników. 
• Ocena poprawności prac montażowych (odchyłki, usytuowanie łączników, 

zabezpieczenie). 
• Wygląd elementów drewnianych. 

 
 
Użytkowanie obiektów 
Błędy na etapie użytkowania: 

• brak kontroli i bieżących napraw na etapie użytkowania; 
• brak kontroli szczelności pokrycia; 
• zmiana warunków eksploatacyjnych, np. zwiększenie wilgotności; 
• brak kontroli warstwy śniegu; 
• dobudowa przylegającego wyższego obiektu bez sprawdzenia konstrukcji części 

istniejącej; 
• zmiany schematów statycznych oraz dokładanie obciążeń bez konsultacji z 

projektantem. 
 
 
 
 
 
Opracowanie: mgr inż. Ewa Kotwica 
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