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MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W
WILANOWIE
UL. STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO 10/16
02-958 WARSZAWA

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU DACHU
BUDYNKU DAWNEJ SŁODOWNI
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. STANISŁAWA
KOSTKI POTOCKIEGO 7 W WARSZAWIE

11.2018
DATA SKALA OPRAC. REWIZJA NR RYS.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z ustawą z dnia 4 luty 1994 roku. Powielanie, zwielekrotnienie

egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu, udostępnianie osobom trzecim, a także opracowanie

w formie projektu wykonawczego bez zgody autora jest wzbronione.
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PROJEKT WYKONAWCZY

UPR. NR 224/69
DR INŻ. STANISŁAW KARCZMARCZYK

WILANÓW
1. Wszystkie wymiary i wielkości zweryfikować na budowie.
2. Wszystkie zmiany uzgodnić z Projektantem.
3. Rysunek należy czytać wraz ze specyfikacją, rysunkami

architektonicznymi i branżowymi.
4. Hierarchia dokumentacji:

1)Projekt architektoniczny,
2)Projekt konstrukcji,

5. Wszelkie prace winny zostać wykonane zgodnie z zasadmi sztuki
budowlanej i obecną wiedzą.

6. Nowowprowadzane elementy należy wykonać z drewna certyfikowanego
o klasie min. C27.

7. Dla elementów drewnianych należy spełnić warunki minimalnych
odległości między łącznikami metalowymi  określone w wytycznych norm
europejskich w normie oznaczonej jako Eurocode 5.

9. Należy spełnić warunki minimalnych wielkości i grubości podkładek
stalowych w połączeniach śrubowych elementów drewnianych określonych
zgodnie z zaleceniami Eurocodu 5. Minimalna średnica podkładki wynosi 3x
D oraz grubość podkładki 0,3 D (gdzie D oznacza średnicę trzpienia śruby
stalowej).

10.Elementy drewniane łączone na śruby stalowe należy uprzednio nawiercić
zgodnie z wytycznymi Eurocode 5 przyjmując maksymalny otwór w drewnie
D'=0,98*D mm (gdzie D' oznacza średnicę otworu w elemencie drewnianym
a D oznacza średnicę trzpienia śruby stalowej łączoncej elementy
drewniane). Otwory w drewnie na śruby powinny mieć średnicę nie większą
niż średnica śruby + 1mm powyżej średnicy łącznika. Otwory w blachach
stalowych powinny mieć średnicę nie większą niż średnica śruby ściągającej
+ 2mm lub +0,1d (w zależności od tego co jest większe).

11. Śruby i wkręty powinny być tak dopasowane, aby łączone elementy ściśle
przylegały do siebie. Aby zachować nośność i sztywność konstrukcji, jeśli jest
to konieczne, śruby i wkręty należy ponownie dokręcić, gdy drewno osiągnie
wilgotność równowagową.

12. Przed wkręceniem śrub otwory należy wypełnić w ok. 30% żywicą Epidian.
13. Prace ciesielskie należy wykonywać pod stałym nadzorem kierownika
budowy przez grupę cieśli posiadających odpowiednie kwalifikację
zawodowe poparte wieloletnim doświadczeniem przy podobnych
realizacjach.

14. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym
podłożu utwardzonym oraz odizolowanym od innych 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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WZMOCNIENIE KROKWI, PĘKNIĘĆ ORAZ
WYKONANIE STALOWEGO WIEŃCA
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