
DOM DREWNIANY?
KONSTRUKCJA SZKIELETOWA DREWNIANA?      
DLACZEGO NIE!

                    ______________________________________________________________________________

Pierwszą i najważniejszą decyzją jest wybór – własny dom, czy mieszkanie w bloku. Jak zwykle są plusy i 
minusy. Powiedzmy, że mamy działkę budowlaną i chęci oraz fundusz lub możliwości zapewnienia funduszu – kredyt. W 
tym przypadku plusy przewyższają minusy. Przed nami długi ciąg wyborów, który będzie się wydłużał z każdą decyzją. 

Rozpoczynamy na chłodno z ołówkiem w ręce, przeglądamy internet. Współcześnie przy dobrze rozwiniętej 
technologii wytwarzania materiałów budowlanych mamy do dyspozycji bardzo liczne rozwiązania konstrukcyjne. Na 
początku przy doborze technologii stajemy przed problemem trwałości i długowieczności naszego zamierzenia, naszej 
budowli, naszego domu. Obecnie ludzie żyją coraz dłużej ale istnieją granice. Zrobimy dom dla dzieci ale czy dzieci będą 
chciały mieszkać w starym domu – technika idzie cały czas do przodu. Dom budujemy tylko dla siebie. Głównym 
problemem powinno być zapewnienie prawidłowej korelacji pomiędzy nowoczesną, energooszczędną technologią, a 
środowiskiem naturalnym. W tym miejscu zaczynamy się zastanawiać nad konstrukcjami wykonanymi z drewna. Są 
bardzo energooszczędne, ciepłe a zarazem nowoczesne. Domy w konstrukcji drewnianej dzielimy na dwa rodzaje:
- domy z bali,
- domy w konstrukcji drewnianej szkieletowej.

Domy z bali znalazły tak wielu 
zwolenników jak i przeciwników. 
Głównym atutem tych domów jest bardzo 
ciekawy wygląd i dobra akumulacja 
ciepła, ale dom z bali w otoczeniu domów 
tradycyjnych wygląda troszkę jak z innej 
bajki.

Można powiedzieć - wady te 
zostały w jakiś sposób wyeliminowane 
przez wprowadzenie konstrukcji 
szkieletowych. Charakteryzują się one 
bardzo małą energochłonnością oraz 
możliwościami praktycznie dowolnego 
kształtowania obiektu.

Aby ułatwić sobie odpowiedź na 
pytanie jaki rodzaj konstrukcji wybrać i 
zdecydować się na wybudowanie domu 
w konstrukcji szkieletowej, należałoby 
przybliżyć kilka istotnych informacji na 
temat całej technologii budowania domu 
w konstrukcji szkieletowej. 
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Dom budowany w konstrukcji szkieletowej wykonany na budowie , czyli tzw. kanadyjczyk, nie jest zbyt dobrym 
rozwiązaniem. Trudno przewidzieć pogodę, w warunkach polowych trudno również o prawidłową dokładność. 

Drugą możliwością jest tzw dom prefabrykowany. 
Jest to dom montowany z prefabrykowanych elementów ściennych o wysokości kondygnacji. Prefabrykacji podlegając 
także stropy i elementy dachowe, które produkowane są w wyspecjalizowanych zakładach, a następnie transportowane 
na miejsce budowy.

Niewątpliwą zaletą tych domów jest to, iż 
elementy domów przygotowywane są w 
halach produkcyjnych, co w znacznym 
stopniu przyspiesza montaż budynku na 
placu budowy, jednocześnie ograniczając 
narażenie ich na działalność warunków 
atmosferycznych oraz zwiększa dokładność 
wykonania. 

Kolejny wybór – technologia wykonania 
fundamentów. Domy drewniane można 
posadawiać na ławach lub płytach 
żelbetowych. Głębokość wykopów pod ławy 
ze względów klimatycznych wynosi średnio 
1,10 m. Płyty fundamentowe jakkolwiek 
małej grubości rzędu 15 cm, muszą zostać 
na obwodzie pogłębione do wymaganej 
wartości przemarzania gruntu. Obydwie 
możliwości są prawidłowe i wybór zależy od 
ceny wykonawstwa.

Musimy teraz zagłębić się w problem 
doboru materiałów budowlanych. To także 
należy do nas. Wykonawca może tylko 
nakreślić problem, ale decyzja należy do 
nas. Do budowy konstrukcji szkieletu 
zalecane jest stosowanie drewna iglastego. 

Najlepiej jeśli byłoby ono suszone komorowo i czterostronnie strugane ze sfazowanymi krawędziami wzdłużnymi. Tak 
przygotowanego drewna można nie impregnować – nie ma w nim życia biologicznego. Jedynym elementem konstrukcji 
ścian, które podlegają obowiązkowe impregnacji ciśnieniowej są podwaliny, czyli belki leżące na fundamentach. Na całą 
konstrukcję stosujemy drewno lite, chociaż obecnie można podwyższyć parametry energooszczędne stosując belki 
prefabrykowane dwuteowe. Składają się one z krawędziaków połączonych środnikiem z utwardzonej płyty pilśniowej. 
Jest to ciekawe rozwiązanie eliminujące mostki termiczne. Drewno ma inny opór cieplny od izolacji. 

Do poszycia ścian, stropów i 
dachów zastosowanie mają płyty OSB-3. 
Posiadają one dobre właściwości 
wytrzymałościowe i stanowią usztywnienie 
konstrukcji szkieletowej, poza tym są 
wilgocioodporne i trudno zapalne. Jako 
izolację termiczna, czyli wypełnienie 
konstrukcji zaleca się używanie wełny 
mineralnej lub drzewnej. Wełna drzewna 
oprócz wysokich parametrów izolacyjnych 
(również izolacja akustyczna) posiada 
także naturalną klimatyzację – wchłaniania 
i oddaje wilgoć, jest przyjazna dla skóry, 
ekologiczna. 

Każdy dom musi mieć elewację, 
tzn wykończenie zewnętrzne. Tworzy ona 
efekt wizualny i zatrzymuje oddziaływania 
środowiska takie jak wiatr, deszcz, śnieg. 
Mamy do wyboru deski w szerokiej gamie 
wykończenia – musimy wtedy stosować 
wiatroizolację. Możemy wybrać tynk 
cienkowarstwowy – również szeroka gama typów – uwaga tynk akrylowy nie oddycha. Bardzo ważnym etapem jest 
prawidłowe określenie podkładu pod tynk – styropian ryflowany, wełna mineralna, czy inne systemy. Dużo do 
powiedzenia ma tu firma STEICO i ich system WALL. Przy tej sposobności należy stwierdzić, iż styropian i dom 
drewniany gryzą się. Możemy w wielu źródłach przeczytać – domy tradycyjne oddychają – może i oddychają ale tylko w 
minimalnych zakresach, oddychać mogą tylko domy drewniane. Należy pamiętać żeby nie zaburzyć tego procesu 
projektując przegrody budowlane nieprawidłowo – właśnie styropian stanowi warstwę nie do przeniknięcia dla powietrza. 

Domy drewniane są z założenia konstrukcjami lekkimi, ale nie ma to jednak wpływu na dobór kształtu 
konstrukcji dachu. Inwestor również w tym przypadku ma pełne możliwości wyboru rodzaju pokrycia, docieplenia i 
kształtu dachu.
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W powszechnej opinii uważa się, że domy z drewna posiadają niską odporność ogniową. Jest to jeden z 
głównych powodów do rezygnacji tej technologii. Można temu zaradzić. Zasadniczym elementem zwiększającym 
odporność ogniową konstrukcji domu jest zastosowanie dodatkowego poszycia płytą gipsowo – kartonową. Gips w takiej 
płycie zawiera znaczą ilość wody związanej krystalicznie, jak również wodę niezwiązaną, w zależności od wilgotności. 
Droższym, pewniejszym i zalecanym materiałem jest stosowanie płyt gipsowo – włóknowych lub cementowo - 
włóknowych.

Niewątpliwą zaleta domów drewnianych jest ich ekologiczne pochodzenie, są to zdrowe domy. Po przeczytaniu 
powyższego artykułu można zadać pytanie 
– ile jest drewna w domu drewnianym? 
Przecież taki dom składa się głównie z 
ocieplenia, folii, chemii. Stosując 
prawidłowe drewno bez konserwacji, 
stosując wełnę drzewną, ceramikę na 
dachu, prawidłowe przekroje ścian, 
dachów, stropów dochodzimy do wniosku 
że tego drewna będzie jednak dużo. 
Drewno jako surowiec naturalny posiada 
zdolność do samoregulacji wilgotności, 
stwarza indywidualny mikroklimat wnętrza 
budynku, polepszając tym samym warunki 
zdrowotne użytkownika budynku.

Lekka konstrukcja domu drewnianego 
do minimum ogranicza wielkość 
fundamentów, dzięki czemu ich koszt jest 
niższy, a także mniej kosztuje transport 
materiałów na plac budowy. Jak już 
wcześniej wspomniano budowa konstrukcji 
domu drewnianego ogranicza się do 
montażu drewnianych elementów 
łączonych na gwoździe i metalowe łączniki, 
w związku z czym, nie potrzebne są 
przerwy technologiczne, co w poważnych 

stopniu skraca czas budowy. Krótki czas budowy, jest to zaleta, którą kierują się przy wyborze domu drewnianego ci 
inwestorzy, którym zależy na tym, aby dom powstał maksymalnie szybko. I rzeczywiście się tak dzieje. Budowa domu 
składanego na miejscu z uprzednio przygotowanych elementów systemem prefabrykacji otwartej trwa około miesięcy, 
natomiast budowa domu w systemie prefabrykacji pełnej trwa około 2 tygodni. Jest to ogromną zaletą domów 
drewnianych, gdzie w porównaniu do budowy domu murowanego.

Osobom, które są zwolennikami teorii 
życia domu wraz z domownikami, tzn 
wprowadzania ciągłych udoskonaleń, zmian 
w pomieszczeniach, również można polecić 
budowę domu drewnianego. Konstrukcja 
tych domów zezwala na łatwe przebudowy, 
rozbudowy czy modernizację, np. w 
zakresie przestawiania ścianek, naprawy 
lub wymiany instalacji. 

Wypełnienie w całości izolacją cieplną 
ścian pozwalają do minimum ograniczyć 
grubość zewnętrznych przegród budynku. 
Uzyskujemy poprzez to zwiększenie 
powierzchni użytkowej  o ok. 5%  w 
porównaniu do domów murowanych.

Kolejnym atutem domów drewnianych 
są niskie koszty eksploatacyjne. Niskie 
koszty eksploatacyjne  zapewniają ściany 
zewnętrzne i dach, które są na całej 
powierzchni wyłożone folią paroizolacyjną i 
w pełnej grubości wypełnione izolacją 
cieplną, co pływa na wysoką izolacyjność 
ścian zewnętrznych.
I tak dla grubości ściany w granicach 25cm 
średnio współczynnik przenikania ciepła 

waha się w przedziale Uc=0,23 – 0,2 W/m2K.
Każda technologia oprócz zalet posiada również i wady. Główną wadą budownictwa drewnianego jest to, iż jest 

to nadal technologia mało rozpowszechniona. Drewno jako konstrukcyjny materiał budowlany, w mentalności Polaków 
nie cieszy się dużym powodzeniem, pomimo, iż w wielu krajach świata domy z drewna, stanowią większość budownictwa 
jednorodzinnego.

Dom w konstrukcji szkieletowej szybko można ogrzać, ale równie szybko się ochładza.
Decydując się na budowę domu drewnianego przy wyborze wykonawcy należy pamiętać, iż jest to technologia 

wysublimowana, która wymaga dużej dokładności i kultury technicznej oraz wymagająca bardzo dobrej znajomości 
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wymagań techniczno – montażowych.
Mimo „bariery mentalnej” budownictwo drewniane rozwija się w Polsce bardzo szybko. Świadczy o tym 

wzrastająca ilość firm wykonawczych oraz budowanych domów z drewna. Znaczna poprawa jakości wykonania i reżim 
technologiczny, który jest przestrzegany przez wykonawców przyczynił się do rozwoju budownictwa drewnianego. Duży 
wpływ na przyspieszenie rozwoju budownictwa drewnianego mają również działania organizacji promujących 
budownictwo drewniane, wsparcie mediów oraz specjalistycznych ośrodków badawczych , uzasadniając jego stale 
miejsce na naszym rynku, ale również przyczynia się do dbałości o jakość wykonania i umożliwia weryfikację wyboru. 

Wiemy już więcej następne kroki trzeba skierować do specjalistów i dowiedzieć się jeszcze więcej. Teraz 
dopiero przyszła kolej na decyzję a może jednak dom drewniany?
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Z CZEGO BUDUJEMY ?
                    ______________________________________________________________________________

POSADOWIENIE

Pod domy drewniane proponujemy posadowienie na ławach lub płytach fundamentowych (rys. 8). Głębokość wykopów 
uzależniona jest od strefy klimatycznej w jakiej będzie znajdował się obiekt. Średnia głębokość posadowienia budynków w  Polsce 
wynosi  1,10 m. Domy drewniane, tak jak domy budowane w technologii tradycyjnej, mogą być podpiwniczone.

Ławy fundamentowe wykonywane są najczęściej jako monolityczne-żelbetowe o wymiarach 30/40, zbrojone prętami Ø 12, z 
zastosowaniem betonu B-20. Różnica w wysokości wypełniana  jest bloczkami  betonowymi, zakończona wieńcem.

Grubość płyty fundamentowej waha się średnio od 10 do 15 cm. Płyty fundamentowe najczęściej są zbrojone siatkami Ø 10 o 
oczkach kwadratowych 15cm i są dodatkowo dozbrajane w miejscach ścian nośnych.

Zarówno ławy jak i płyty fundamentowe są dodatkowo izolowane przeciwwilgociowo i izolowane ze względu na zmniejszenie 
strat ciepła.

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

Podstawą nowoczesnego budownictwa są dziś zoptymalizowane konstrukcje nośne oraz materiały budowlane o doskonałych 
właściwościach izolacyjnych. Tradycyjne słupy ścienne czy krokwie z drewna litego, pomimo wszystkich zalet drewna – oddają ciepło z 
pomieszczenia na zewnątrz, tworząc klasyczne mostki termiczne. Mostki termiczne to fragmenty konstrukcji, które lepiej przewodzą 
ciepło z pomieszczenia niż pozostałe jej części. Powodują więc znaczne straty ciepła. Wahania temperatury są tym większe, im większy 
jest mostek termiczny. Są one więc zjawiskiem niepożądanymi ich występowanie należy zredukować do minimum. Funkcję tę 
doskonale spełniają produkty STEICO joist i STEICO wall.

W belkach STEICO o przenikaniu ciepła decyduje grubość 8 lub 6 mm. W ten sposób można znacznie zredukować  mostki 
termiczne, powszechnie występujące w konstrukcjach z drewna litego. Skutkiem tego jest obniżenie nakładów związanych zarówno z 
inwestycją jak i dalszą eksploatacją budynku.

Belki dwuteowe STEICO w idealny sposób łączą w sobie walory drewna z najlepszymi cechami produktów 
drewnopochodnych. W konstrukcjach, gdzie wymagana jest duża izolacyjność, ze zredukowanymi mostkami termicznymi w systemie 
STEICO można zamówić belkę dwuteową izolowaną. Do izolacji stosujemy płyty pilśniowe porowate, które zakłada się pomiędzy 
pasami z obu stron środnika. Inwestor otrzymuje gotowy, już zaizolowany produkt. Nie musi więc już dopasowywać ocieplenia do 
geometrii belki, musi od razu stosować ją jako słup o normalnym przekroju prostokątnym.

Do budowy konstrukcji szkieletu stosujemy drewno iglaste, suszone komorowo i czterostronnie strugane ze sfazowanymi 
krawędziami wzdłużnymi. Dodatkowym elementem obróbki drewna jest usunięcie wewnętrznych naprężeń poprzez rozcięcie i 
wykonanie połączenia na mikrowczepy. Tak przygotowane drewno nie wymaga impregnacji chemicznej. Wilgotność nie może 
przekraczać 19%. Jedynymi elementami konstrukcji ścian, które podlegają impregnacji ciśnieniowej są podwaliny – belki leżące na 
fundamentach. Typowe wymiary elementów konstrukcyjnych: ściany – 14/6 cm (rys. 1, rys. 2); stropy – 20/8 cm (rys. 3, rys. 4); krokwie 
dachowe – 18/6 cm (rys. 5, rys. 6). Wymiary mogą ulec zmianie na podstawie obliczeń statycznych dla danego projektu. 

POZOSTAŁE MATERIAŁY

Do poszycia ścian, stropów i dachów stosujemy płyty OSB-3. Posiadają one bardzo dobre właściwości wytrzymałościowe i 
stanowią usztywnienie konstrukcji szkieletowej, poza tym są wilgocioodporne i trudno zapalne. Zasadniczym elementem zwiększającym 
odporność ogniową konstrukcji domu jest zastosowanie poszycia płytą gipsowo – kartonową. Gips w takiej płycie zawiera znaczą ilość 
wody związanej krystalicznie, jak również wodę niezwiązaną, w zależności od wilgotności.  Droższym, pewniejszym i zalecanym 
materiałem jest stosowanie płyt gipsowo – włóknowych FERMACELL. Większość płyt gipsowo – włóknowych ma skład mineralny, tym 
samy nie zawierają składników palnych i zalicza się do klasy odporności ogniowej A1. 

Jako izolację termiczną – wypełnienie konstrukcji – używamy wełny drzewnej. Zaletami tego rozwiązania są oprócz wysokich 
parametrów izolacyjnych (również izolacja akustyczna) także naturalna klimatyzacja – wchłanianie i oddawanie wilgoci – i przyjazność dla 
skóry (alergicy). Aby zwiększyć izolację akustyczną zwiększamy przekrój izolacji w ścianach pomiędzy pomieszczeniami mieszkalnymi, 
a pomieszczeniami sanitarnymi. Skrzypienie podłóg, płyt poszycia, desek podłogowych eliminujemy poprzez zastosowanie uszczelek 
gumowych, polietylenowych lub filcu. Na pokrycie dachu używamy wszelkich dostępnych pokryć dachowych od ciężkich dachówek 
ceramicznych, poprzez blachodachówkę, do gontów osikowych. Budynki o konstrukcji drewnianej mogą posiadać dowolną wyprawę 
elewacyjną: deski elewacyjne, okładzinę winylową (nie polecamy), tynk na styropianie, cegłę klinkierową. Drewnianą stolarkę otworową 
wykonujemy we własnym zakresie, możemy również zastosować okna z PCV  
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