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Zalety domów drewnianych to:
■ zdolnoœæ wytwarzania swoistego mikro-
klimatu we wnêtrzach i utrzymywania
w nich w³aœciwego poziomu wilgoci;
■ drewno jest ³atwe w obróbce, podczas
monta¿u nie jest konieczne prowadzenie
prac mokrych. Dziêki temu domy drew-

niane s¹ wznoszone szybko (nawet ok.
dwóch tygodni), praktycznie o dowolnej
porze roku;
■ dostêpnoœæ materia³u;
■ domy drewniane bardzo szybko siê na-
grzewaj¹;
■ budynki z drewna s¹ ciep³e (zw³aszcza
z bali drewnianych) a ich œciany bardzo
dobrze t³umi¹ dŸwiêki dochodz¹ce z ze-
wn¹trz; 
■ w przypadku konstrukcji szkieletowych
ma³a gruboœæ œcian zewnêtrznych pozwa-
la na uzyskanie powierzchni wnêtrz wiêk-
szej o ok. 10 % ni¿ w domach wykona-
nych metodami tradycyjnymi;
■ s¹ trwa³e i cechuje je oryginalny, niepo-
wtarzalny wygl¹d. 

Niestety, konstrukcje drewniane maj¹
te¿ kilka wad. Ich budowa jest dro¿sza,
ni¿ obiektów wykonywanych w technolo-
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Drewno jako materia³ budowlany towarzyszy cz³o-
wiekowi od zawsze. Ma bardzo ³adny wygl¹d, jest

ciep³e, niepowtarzalne, a dla wielu osób jest synoni-
mem tradycyjnego, wiejskiego domu. Nic wiêc dziw-
nego, ¿e wielu inwestorów planuj¹c budowê w³asne-

go domu, nie tylko letniskowego ale równie¿ ca³o-
rocznego, decyduje siê wykonaæ go w³aœnie z drew-

na. A materia³ ten ma szereg zalet i kilka wad.
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DOMY z DREWNA 
i nie tylko

fot. Misoni



gii tradycyjnej. Drewno jest podatne na
wp³yw warunków pogodowych i korozjê
biologiczn¹ (grzyby, pleœñ, owady). Kon-
strukcje drewniane s¹ prawie zupe³nie
pozbawione zdolnoœci kumulowania cie-
p³a. Wnêtrza bardzo szybko siê nagrzewa-
j¹, ale równie szybko wych³adzaj¹. Ze
wzglêdu na gorsz¹ odpornoœæ na ogieñ
ubezpieczenie domu jest dro¿sze od ubez-
pieczenia analogicznego domu murowa-
nego. Wreszcie domy drewniane maj¹
swój styl i nie zawsze pasuj¹ urbanistycz-
nie do okreœlonej okolicy.

Niezale¿nie od konstrukcji wznoszo-
nego domu, u¿yte do jego budowy drew-
no musi byæ odpowiedniej jakoœci. Daw-
niej budowano z modrzewia lub dêbu.
Obecnie gatunki te s¹ bardzo drogie, co
spowodowa³o, ¿e wykorzystuje siê najczê-
œciej drewno sosnowe lub œwierkowe.
Sporadycznie spotykane s¹ równie¿ ga-
tunki liœciaste: topola, osika i akacja. 

Drewniane domy pod klucz
Zalet¹ domów drewnianych jest nie-

skomplikowany monta¿. Powoduje to, ¿e
czêœæ projektów, zw³aszcza letniskowych,
kupowana jest w czêœciach i sk³adana sa-
modzielnie przez inwestorów. Du¿¹ po-
pularnoœci¹ ciesz¹ siê jednak firmy oferu-
j¹ce domy gotowe „pod klucz”. Ich spo-
sób dzia³ania jest stosunkowo prosty.
Klient przyje¿d¿a do firmy i wybiera in-
teresuj¹cy go projekt. Po podpisaniu sto-
sownej umowy przedwstêpnej rozpoczyna
siê proces uzyskania pozwolenia na budo-
wê. W wiêkszoœci przypadków postêpo-
wanie administracyjne spoczywa na inwe-
storze, jednak s¹ firmy, które realizuj¹ je
w imieniu klienta. Po uzyskaniu stosow-

nych pozwoleñ nastêpuje podpisanie
ostatecznej umowy. Wp³ata zaliczki jest
wymagana albo przy umowie przedwstêp-
nej, albo po podpisaniu umowy g³ównej.
Strony okreœlaj¹ harmonogram prac.
W wiêkszoœci przypadków, w czasie gdy
firma przygotowuje wszystkie niezbêdne
elementy, na inwestorze ci¹¿y obowi¹zek
wykonania fundamentów. Nierzadko
czynnoœæ tê mo¿na zleciæ (za dodatkow¹
op³at¹) g³ównemu wykonawcy. W okre-
œlonym terminie firma zwozi na dzia³kê
wszystkie niezbêdne elementy i przystê-
puje do ich monta¿u. Po skoñczeniu opi-
sanych w umowie prac nastêpuje odbiór
techniczny gotowego budynku.  

U wiêkszoœci producentów drewnia-
nych domów gotowych mo¿liwe jest okre-

œlenie, w jakim stopniu budynek ma zo-
staæ wykoñczony: stan surowy zamkniêty,
wnêtrza bez bia³ego monta¿u a mo¿e
wszystko – czasami ³¹cznie z umeblowa-
niem i wyposa¿eniem kuchni. Przy pod-
pisywaniu umowy warto bardzo dok³ad-
nie przejrzeæ klauzule opisuj¹ce wszystkie
zobowi¹zania i wymagania firmy. 

Obecnie na rynku polskim stosowane
s¹ trzy technologie budowy domów drew-
nianych „pod klucz”. Domy montuje siê
wykorzystuj¹c szkielet drewniany (tzw.
dom kanadyjski), konstrukcje z bali drew-
nianych oraz konstrukcje modu³owe.   

Dom szkieletowy, czyli 
polski kanadyjczyk
Ojczyzn¹ domu szkieletowego s¹ Ka-

nada i Stany Zjednoczone. Do Polski
konstrukcje te dotar³y kilkanaœcie lat te-
mu �. Niestety, b³êdne mniemanie i¿ jest
to technologia prosta i ³atwa sprawi³y, ¿e
rynek jest nieuporz¹dkowany, brak jest
fachowców z odpowiednimi uprawnienia-
mi i doœwiadczeniem. A tymczasem wy-
konanie domu szkieletowego wymaga za-
chowania okreœlonej dok³adnoœci i kolej-
noœci prac. Warto wiêc zrezygnowaæ z bu-
dowy metod¹ gospodarcz¹ i zleciæ kom-
pleksowe wykonawstwo wyspecjalizowa-
nej i doœwiadczonej firmie. Dodatkowym
zabezpieczeniem i gwarancj¹ jakoœci mo-
¿e byæ zatrudnienie inspektora nadzoru,
który bêdzie kontrolowa³ postêp prac. 

Cech¹ charakterystyczn¹ domu kana-
dyjskiego jest szkielet drewniany, który
wype³nia siê izolacj¹ termiczn¹ i obija
p³ytami drewnopochodnymi �. Kon-
strukcjê noœn¹ tworz¹ s³upki i elementy
poziome – na dole podwalina, na górze
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W umowie budowy drewnianego domu gotowego nale¿y sprawdziæ:
■ jakie elementy domu obejmuje oferta producenta;
■ czy transport na plac budowy jest wliczony w koszt wszystkich prac;
■ kto ponosi koszty zakwaterowania ekipy monta¿owej;
■ w przypadku wyboru opcji budowy ca³ego domu z wyposa¿eniem, kogo obci¹¿a koszt
monta¿u instalacji;
■ czy wykonanie fundamentów spoczywa na inwestorze, czy na firmie wykonawczej;
■ co obejmuje gwarancja producenta. 

� Dom szkieletowy (kanadyjczyk). Widoczna
warstwowa budowa œcian (fot. Kronopol)

Przed rozpoczêciem budowy domu nale¿y starannie skontrolowaæ jakoœæ drewna.
Materia³ powinien byæ bez sêków, pêkniêæ, resztek kory oraz bez œladów grzybów. Do-
puszczalne s¹ niewielkie œlady wywo³ane sinizn¹. 

Nale¿y stosowaæ wy³¹cznie suche drewno konstrukcyjne. Jego wilgotnoœæ nie mo¿e
byæ wy¿sza ni¿ 18 %. Zastosowanie drewna mokrego (wilgotnoœæ rzêdu 20 % jest ju¿ wy-
czuwalna rêk¹) powoduje, ¿e materia³ ten wysychaj¹c skrêca siê i kurczy. Pojawiaj¹ siê
pêkniêcia, mo¿liwe jest wystêpowanie paso¿ytów drewna. Wilgoæ z drewna mo¿e te¿
os³abiæ izolacyjnoœæ ciepln¹ warstwy termoizolacji. Najlepsz¹ metod¹ usuniêcia nadmia-
ru wilgoci jest suszenie komorowe. 

Drewno zastosowane w budynku szkieletowym powinno byæ czterostronnie struga-
ne. Uodparnia je to czêœciowo na dzia³anie otwartego ognia – p³omienie œlizgaj¹ siê po
g³adkiej powierzchni nie powoduj¹c jej zapalenia. 

Drewno powinno byæ odpowiednio zabezpieczone przed ogniem, korozj¹ biologicz-
n¹ i wilgoci¹. Najlepsza, lecz najdro¿sza, jest impregnacja ciœnieniowa. Impregnat wnika
g³êboko, dobrze  i trwale zabezpieczaj¹c materia³.



R A P O R T 5
D

O
M

Y 
PO

D
 K

LU
CZ

136

oczep. W tej technologii poszycie ze-
wnêtrzne œcian (najczêœciej sklejka lub
p³yty OSB) stanowi usztywnienie ca³ej
konstrukcji. 

Cech¹ charakterystyczn¹ szkieletu
domu kanadyjskiego jest zachowanie
pewnych powtarzalnych fragmentów, tzw.
modu³ów. S¹ to okreœlone odstêpy miedzy
elementami konstrukcyjnymi, np. s³up-
kami lub belkami stropowymi. Najczê-
œciej dla s³upów i krokwi przyjmuje siê
odstêp 60 cm, a belki stropowe ustawia
w odleg³oœci 40 cm. 

Do modu³ów dostosowane s¹ wymia-
ry p³yt, którymi pokrywa siê szkielet od
zewn¹trz i od wewn¹trz – zachowana jest
zasada wielokrotnoœci danego modu³u.
U³atwia to monta¿, bowiem ogranicza
liczbê koniecznych ciêæ a wszystkie ³¹cze-
nia wypadaj¹ bezpoœrednio na fragmen-
tach szkieletu. Tak przygotowana kon-
strukcja jest sztywna i trwa³a.

Cech¹ charakterystyczn¹ domów bu-
dowanych w Polsce jest czêste przewy-
miarowanie elementów, tzn. stosowanie
kszta³tek o wiêkszych przekrojach, ni¿
wynika to z obliczeñ, lub zbyt gêste ich
rozmieszczenie. Przyczyna tego najpraw-
dopodobniej le¿y w niskiej jakoœci drew-

na stosowanego jeszcze kilkanaœcie lat te-
mu. Obecnie oferowany jest materia³ wy-
sokiej jakoœci i przewymiarowanie jedy-
nie niepotrzebnie zwiêksza koszt budowy. 

Œciana w domu kanadyjskim ma bu-
dowê warstwow¹ (patrz �). Tworz¹ j¹  (od
zewn¹trz):
■ pokrycie œciany (np. siding);
■ wiatroizolacja;
■ poszycie z p³yt drewnopochodnych (np.
sklejka);
■ izolacja cieplna;
■ paroizolacja;
■ wewnêtrzne pokrycie szkieletu (np. p³y-
ty g-k). 

Ka¿da z wymienionych warstw ma
œciœle okreœlon¹ funkcjê. Warstwa ze-
wnêtrzna zabezpiecza dom przed wp³ywa-
mi atmosferycznymi i decyduje o wygl¹-
dzie budynku. Siding czy oblicówkê
drewnian¹ mo¿na zast¹piæ tynkiem na
styropianie lub ceg³¹ klinkierow¹. 

Wiatroizolacja wykonana jest ze spe-
cjalnej folii, której rol¹ jest ochrona bu-
dynku przed przewiewaniem i przed wil-
goci¹ z zewn¹trz oraz jednoczesne odpro-
wadzanie pary wodnej z wnêtrza œcian.
Materia³y wiatroizolacyjne maj¹ zdolnoœæ
do paroprzepuszczalnoœci dobowej rzêdu
100-120 g/m2. 

Poszycie zewnêtrzne usztywnia ca³¹
konstrukcjê. 

Izolacja cieplna wykonywana jest
z we³ny mineralnej (bazaltowej lub szkla-
nej) i uk³adana miêdzy s³upkami. Styro-
pian nie jest stosowany, gdy¿ jest za ma³o
elastyczny i nie wype³ni wszystkich szpar
i nierównoœci. 

Paroizolacja to odpowiednio dobrana
folia, której zadaniem jest zapobieganie
wnikaniu w œciany (g³ównie w termoizo-
lacjê) pary wodnej powstaj¹cej podczas
pobytu ludzi we wnêtrzach. Dodatkowo,
folia paroizolacyjna ogranicza ucieczkê
ciep³a z budynku. 
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� Dom z bali – widoczny sposób ³¹czenia
œcian (fot. Mazurskie Domy)

W niektórych przypadkach w domach
kanadyjskich pod³oga parteru nie jest wy-
konywana metod¹ „na gruncie”, ale po-
dobnie jak strop opiera siê na belkach.
Konieczne jest wtedy zapewnienie prawi-
d³owej wentylacji przestrzeni podpod³o-
gowej. Umo¿liwia to usuniêcie gromadz¹-
cej siê tam pary wodnej. W zewnêtrznych
œcianach fundamentowych nale¿y przygo-
towaæ otwory wentylacyjne wyposa¿one w
kratki lub siatkê (ochrona przed zwierzê-
tami). 

� Elementy œciany kanadyjczyka

paroizolacja

s³upek

wykoñczenie
wewnêtrznep³yta 

(sklejka, OSB)

izolacja cieplna

ok³adzina 
zewnêtrzna

wiatroizolacja



P³yty g-k s¹ najczêœciej stosowan¹
warstw¹ wykoñczeniow¹. 

Dom szkieletowy mo¿na dodatkowo
ociepliæ. Miêdzy warstw¹ styropianu
a poszyciem zewnêtrznym nale¿y pozo-
stawiæ szczelinê wentylacyjn¹ umo¿liwia-
j¹c¹ odprowadzenie wilgoci. Uzyskuje siê
to uk³adaj¹c ocieplenie na listwach drew-
nianych, lub stosuj¹c styropian ryflowany
(rowkowany). 

Domy z bali, czyli stara
technologia w nowym 
wykonaniu
Domy z bali s¹ protoplastami wspó³-

czesnych domów drewnianych. Ich trady-
cja wynika z prostoty konstrukcji – okoro-
wane pnie uk³adano jedne na drugich,
szpary uszczelniano mchem, s³om¹ i gli-
n¹. Tak powstawa³y zrêby przysz³ej siedzi-
by. Dziœ, mimo dostêpnoœci ró¿nych in-
nych systemów budowlanych, domy z ba-
li prze¿ywaj¹ tryumfalny powrót �. Do-
cenione zosta³y ich zalety oraz mo¿liwoœæ
po³¹czenia atrakcyjnej, tradycyjnej archi-
tektury z wymaganiami obecnych lat. 

Zalety charakterystyczne to:
■ trwa³oœæ – drewno przez d³ugi czas nie
traci naturalnej struktury, a grube ele-
menty zdolne s¹ do przenoszenia obci¹-

¿eñ, przez co ca³a konstrukcja jest zwarta
i stabilna; 
■ wysoka izolacyjnoœæ œcian – zastosowa-
nie do budowy elementów œciennych
o gruboœci co najmniej 22 cm pozwala
ca³kowicie zrezygnowaæ z dodatkowej
izolacji cieplnej; 
■ znaczna odpornoœæ na ogieñ – elementy
o du¿ych przekrojach s¹ znacznie bar-
dziej odporne na p³omienie;

■ bardzo krótki czas monta¿u – dom z ba-
li jest w zasadzie konstrukcj¹ samonoœn¹.
Z³o¿one œciany stanowi¹ jednoczeœnie
podparcie dachu. 

Oczywiœcie, drewno nale¿y starannie
zabezpieczyæ przed wilgoci¹, grzybami
i paso¿ytami. Ze wzglêdu na znaczne
przekroje elementów nale¿y zastosowaæ
impregnacjê ciœnieniow¹.  

Domy z bali wystêpuj¹ w dwóch od-
mianach konstrukcyjnych:
■ konstrukcja wieñcowa � – charaktery-
styczna dla tradycyjnego budownictwa
góralskiego. Elementami konstrukcyjny-
mi s¹ d³ugie, poziomo u³o¿one bale (je-
den na drugim). W naro¿ach œcian po-
szczególne elementy ³¹czy siê na zamki
ciesielskie (np. jaskó³czy ogon, zrêbowy),
które mo¿na dodatkowo wzmocniæ drew-
nianymi ko³kami (dyblami). Precyzyjnie
wykonane po³¹czenia s¹ szczelne, a goto-

we wêg³y stanowi¹ element dekoracyjny
domu;
■ konstrukcja sumikowo-³¹tkowa � –
œcianê tworzy szereg pionowych s³upów
(³¹tki), miêdzy którymi uk³ada siê pozio-
me bale drewna (sumiki). £¹tki s¹ odpo-
wiednio wyprofilowane (maj¹ przekrój
dwuteownika), rozmieszcza siê je co dwa
metry. 

Domy z bali montuje siê na p³ytach
fundamentowych lub ³awach. Pod³oga
parteru uk³adana jest „na gruncie”. Do
uszczelnienia szczelin miêdzy belkami
stosowana jest we³na mineralna i pianka
poliuretanowa. Wykonuje siê równie¿ po-
³¹czenia ciesielskie – belki s¹ odpowied-
nio wyprofilowane i ³¹czone na
wpust/wypust lub obce pióro �. Tak wy-
koñczone i zmontowane, nie wymagaj¹
dodatkowych uszczelnieñ. 

Jak wczeœniej zaznaczyliœmy, budyn-
ków z bali o odpowiedniej gruboœci nie
trzeba ocieplaæ. Konstrukcje wykonane
z elementów o mniejszych przekrojach wy-
magaj¹ jednak dodatkowej warstwy termo-
chronnej. Jej gruboœæ zale¿y od przekroju
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� Konstrukcja wieñcowa

� Konstrukcja sumikowo-³¹tkowa

Cechy dobrze opracowanego i przygotowanego domu w technologii szkieletu drew-
nianego:
■ rozstaw elementów noœnych co 30, 40 lub 60 cm;
■ w miejscach nara¿onych na wiêksze obci¹¿enia zestawienie dwóch lub trzech elemen-
tów podstawowych;
■ wszystkie po³¹czenia wykonane z wykorzystaniem gwoŸdzi i elementów metalowych;
■ szkielet wype³niony warstw¹ we³ny mineralnej lub szklanej, od zewn¹trz obity p³yt¹
drewnopochodn¹;
■ wiêŸba dachowa z prefabrykowanych wi¹zarów deskowych;
■ prawid³owe przygotowanie fundamentów – równe, wypoziomowane powierzchnie,
otwory wentylacyjne (jeœli s¹ potrzebne);
■ staranne zabezpieczenie przed wilgoci¹ – izolacja pozioma, pionowa, drena¿ i dobra im-
pregnacja drewna. 

Masz pytanie – zadaj je na liœcie dyskusyjnej  www.budujemydom.pl
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u¿ytych elementów i wynosi od 5-15 cm.
Œciana ma wtedy budowê warstwow¹. Pa-
trz¹c od zewn¹trz mamy �: bale drewnia-
ne, wiatroizolacjê, ocieplenie z we³ny mi-
neralnej, paroizolacjê i wewnêtrzne wykoñ-
czenie œcian (np. p³yty g-k). 

W domach z bali stosuje siê dachy
w uk³adzie p³atwiowo-kleszczowym lub
jêtkowym. Pokrycie dachu dowolne – pa-
pa, gont bitumiczny, dachówka ceramicz-
na, trzcina, gont drewniany itp.

Domy z klocków
Jeszcze inny rodzaj domów drewnia-

nych pod klucz to obiekty budowane
z elementów prefabrykowanych. Poszcze-
gólne czêœci, czyli œciany zewnêtrzne i we-
wnêtrzne, stropy i dach, powstaj¹ w fabry-
ce, nastêpnie przywo¿one s¹ na plac budo-
wy i zestawiane w gotow¹ bry³ê �. Zalet¹
takiego rozwi¹zania jest mo¿liwoœæ po³¹-
czenia wysokiej jakoœci obróbki i materia-
³ów naturalnych z najlepszymi elementa-
mi technologii tradycyjnej. Modu³y przy-
gotowywane s¹ w halach produkcyjnych,
a realizacja zamówienia na konkretny bu-
dynek trwa ok. dwóch miesiêcy. Budowê
domu mo¿na najczêœciej zleciæ w dwóch
wersjach: do samodzielnego wykoñczenia
i pod klucz, czyli obiekt jest gotowy do na-
tychmiastowego zamieszkania. 

Czêœci, z których zestawia siê œciany
domu, maj¹ budowê szkieletow¹. Drewno
jest wysuszone komorowo (wilgotnoœæ 16-
18 %) a nastêpnie czterostronnie struga-
ne, fazowane i impregnowane. Wszystkie
elementy sk³adowe szkieletu s¹ powta-
rzalne. Z zewn¹trz konstrukcja jest obita
wodoodpornymi p³ytami OSB gruboœci
1,2-1,5 cm. Wolne przestrzenie wewn¹trz
tak powsta³ego elementu wype³nia siê
we³n¹ mineraln¹, pe³ni¹c¹ rolê izolacji

akustycznej i termicznej. Prefabrykaty
œcian zewnêtrznych, s¹ ocieplane. Od ze-
wn¹trz nak³adana jest na nie dodatkowa,
kilkucentymetrowa warstwa we³ny mine-
ralnej lub styropianu, a nastêpnie zbrojo-
ny siatk¹ tynk mineralny. Od wewn¹trz
powierzchnie modu³ów œcian zewnêtrz-
nych pokryte s¹ foli¹ paroizolacyjn¹ i wy-
koñczone p³ytami g-k. Gotowe œciany ze-
wnêtrzne maj¹ gruboœæ ok. 25 cm.

Wewnêtrzne œciany noœne s¹ wykona-
ne w podobny sposób, lecz bez dodatko-
wego ocieplenia. Z obu stron zastosowano
wykoñczenie p³ytami g-k.

Zarówno œciany zewnêtrzne, jak i we-
wnêtrzne maj¹ wykoñczone i uzbrojone
wszystkie otwory okienne oraz drzwiowe.  

Podstawê stropów stanowi¹ belki
drewniane i prefabrykowane elementy
stropowe. Elementy dachowe s¹ równie¿

prefabrykowane i przygotowane pod wy-
brane pokrycie. Maj¹ zamontowan¹ paro-
izolacjê, ocieplenie, foliê dachow¹, ³aty
i kontr³aty.

Na inwestorze spoczywa obowi¹zek
przygotowania fundamentów. Gotowe
modu³y przywo¿one s¹ na plac budowy
i z pomoc¹ dŸwigu ustawiane w wybra-
nych miejscach. Po³¹czenie wszystkich
œcian i dachu trwa 1-2 dni. Pozostaje
ostateczne wykoñczenie budynku, zgod-
nie z wczeœniejsz¹ specyfikacj¹.

Opisywana technologia ma ró¿ne od-
miany. Dom mo¿e mieæ wygl¹d tradycyj-
nego kanadyjczyka lub muru pruskiego.
Równie¿ czêœciowy monta¿ mo¿e odby-
waæ siê ju¿ w fabryce – wtedy budynek ze-
stawiany jest z gotowych pomieszczeñ –
modu³ów. 
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� Odpowiednie wyprofilowanie bali u³atwia
uszczelnienie œciany

� Sposób ocieplenia œciany z bali

� Budowa domu prefabrykowanego 
(fot. Finn Dom)

we³na
mineralna

p³yta g-k

paroizolacja

wiatroizolacja

œciana
z bali



Mur pruski – prefabrykowana œciana
sk³ada siê z dwóch czêœci: elewacyjno-
konstrukcyjnej i wewnêtrznej. Pierwsza
przygotowana jest z klejonych belek
drewnianych, miêdzy którymi umiesz-
czono styropian z przyklejonymi p³ytka-
mi klinkierowymi. Imituje to typowy
mur pruski 	. Czêœæ wewnêtrzna to
szkielet z drewnianych belek usztywnio-
nych ok³adzinami z p³yt OSB. Obie czê-
œci s¹ trwale po³¹czone. W budynkach te-
go typu œciany wewnêtrzne zbudowane s¹
podobnie, jak œciany noœne z prefabryka-
tów œcian szkieletowych. 

Modu³y drewniane – œciany przygo-
towane s¹ w technologii lekkiego szkiele-
tu drewnianego. Usztywnienia stanowi¹
p³yty drewnopochodne. Pod³oga wykona-
na jest na drewnianych legarach. Ocieple-
nie to kilkucentymetrowa warstwa styro-
pianu lub we³ny mineralnej. Pojedynczy
segment ma wysokoœæ 250-300 cm i po-
wierzchniê 10-18 m2. Mo¿e stanowiæ jed-
no lub kilka pomieszczeñ. Ka¿de z nich

jest kompletnie wykoñczone, z drzwiami,
oknami, podejœciami pod przybory sani-
tarne, z pomalowanymi œcianami i gotow¹
pod³og¹. 

Zalet¹ takich rozwi¹zañ jest przygo-
towanie poszczególnych elementów bu-
dynku w halach fabrycznych – drewno
i pozosta³e materia³y nie s¹ nara¿one na
kaprysy pogody i mog¹ byæ przygotowane
z wysok¹ precyzj¹. Do minimum ulegaj¹
skróceniu prace na dzia³ce, co ogranicza
mo¿liwoœæ dewastacji otoczenia.       

Alternatywa, czyli domy
w technologii szkieletu sta-
lowego
Technologia budowy domów jedno-

rodzinnych w konstrukcji szkieletu stalo-
wego znana jest od ponad trzydziestu lat.
Powsta³a, wywo³ana chêci¹ zast¹pienia
coraz dro¿szego drewna 
. Dziêki przy-
jêtym rozwi¹zaniom technicznym, na
podstawie szkieletu stalowego mo¿na
wznosiæ konstrukcje o wysokoœci do czte-
rech kondygnacji. Obecne na rynku sys-
temy budowy domów szkieletowych ró¿-
ni¹ siê w niewielkim stopniu przede
wszystkim wymiarami g³ównych elemen-
tów konstrukcyjnych, uk³adem warstw
œciennych i rodzajem zastosowanych pro-
fili.   

Szkielet œciany wykonuje siê z cien-
koœciennych profili z ocynkowanej bla-
chy walcowanej na zimno. Szkielet sk³ada
siê ze s³upków i ³¹cz¹cych je poziomych
belek oczepowych (na górze œciany) oraz
podwalinowych (na dole œciany). S³upki

wykonuje siê z profili C, a belki z profili
U. W niektórych systemach konstrukcjê
œciany usztywnia siê dodatkowo prêtami
poziomymi lub ukoœnymi. Poszycie œcian
mocuje siê do stalowej konstrukcji noœnej
za poœrednictwem rusztu stalowego z pro-
fili uzupe³niaj¹cych. Jako poszycie uk³a-
dana jest sklejka, p³yty wiórowe, p³yty
OSB (wodoodporne lub impregnowane).
Wewn¹trz szkieletu umieszcza siê izolacjê
ciepln¹ z we³ny mineralnej lub szklanej
(p³yty lub maty). Ze wzglêdu na wymaga-
n¹ normow¹ wartoœæ wspó³czynnika prze-
nikania ciep³a dla œcian, najczêœciej ko-
nieczna jest jeszcze dodatkowa warstwa
izolacji cieplnej (z we³ny mineralnej, sty-
ropianu, p³yt z pianki poliuretanowej),
któr¹ mocuje siê do poszycia od zewn¹trz.
Od wewn¹trz œciany wykañcza siê p³yta-
mi gipsowo-kartonowymi. Pomiêdzy p³y-
tami i izolacj¹ ciepln¹ umieszcza siê paro-
izolacjê, a pomiêdzy œcian¹ i materia³em
elewacyjnym – wiatroizolacjê. Mo¿liwa
jest prefabrykacja elementów. W wytwór-
ni s¹ montowane panele œcienne, które
przewozi siê na budowê i tam montuje.
Œcianki dzia³owe wykonuje siê z p³yt gip-
sowo-kartonowych lub gipsowo-w³ókno-
wych na ruszcie stalowym. Elewacja jest
najczêœciej typu lekkiego: z paneli winy-
lowych, stalowych lub aluminiowych al-
bo p³ytek elewacyjnych. Mo¿na te¿ po-
kryæ œcianê tynkiem.   

Stropy i dach maj¹ tak¿e konstrukcjê
stalow¹ szkieletow¹. Strop nad piwnic¹
mo¿e byæ tradycyjny, np. gêsto¿ebrowy
typu Teriva lub Fert.
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	 Prefabrykowany mur pruski 
(fot. Interhouse)
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Na prze³omie roku, od 20 grudnia 2003 do
20 stycznia 2004, wykonaliœmy badanie an-
kietowe wœród cz³onków Klubu Budujących
Dom. Podstawowe pytania ankiety by³y za-
warte w dziale „ZZnnaannee ii pprreeffeerroowwaannee mmaarrkkii
pprroodduukkttóóww". Miêdzy innymi zestawiliœmy listê
najwa¿niejszych na rynku firm – produkuj¹-
cych ddoommyy ddrreewwnniiaannee. Zwróciliœmy siê do na-
szych respondentów z proœb¹: „prosimy za-
znaczyæ (w kolumnie AA) firmy znane Ci choæ-
by ze s³yszenia oraz (w kolumnie BB) firmy, któ-
rych dom kupi³eœ lub zamierzasz kupiæ". Re-
spondent móg³ do tego wykazu dopisaæ rów-
nie¿ dowolne inne firmy. Rozk³ady statystycz-
ne uzyskanych odpowiedzi przedstawiaj¹ wy-
kresy AA, BB. Liczby podane na rozk³adzie AA
okreœlaj¹, jaki procent wszystkich uczestni-
ków ankiety (1287 osób) rozpoznaje dan¹ fir-
mê. Zatem rozk³ad ten obrazuje zarówno sto-
pieñ popularnoœci poszczególnych firm jak
te¿ poziom wiedzy naszych Czytelników.
Zdecydowanie najwy¿sz¹ rozpoznawalnoœæ
ma firma DDwwoorreekk PPoollsskkii, a drugie miejsce
w tym rankingu zajmuje firma MMaazzuurrsskkiiee DDoo-
mmyy. Te dwie firmy, ale zamieniaj¹c siê miej-
scami, zajê³y te¿ dwa czo³owe miejsca w ran-
kingu BB, dotycz¹cym wyboru producenta, do-
konanego przez osoby, które zdecydowa³y
siê na zakup domu drewnianego. Zbiór tych
osób stanowi 5,6% ogólnej liczby responden-
tów. Trzeba przyznaæ, ¿e jest to zbiór niewiel-
ki (1 dom to ok. 1,5% na wykresie BB), dlatego
o ile wykres AA jest na pewno statystycznie
istotny, o tyle wykres BB trzeba traktowaæ
z ostro¿noœci¹, gdy¿ zbiór niespe³na 1300
ankietowanych cz³onków Klubu Budujących
Dom jest niewystarczaj¹co liczny, ¿eby dane
z wykresu BB mo¿na by³o traktowaæ jako staty-
stycznie pewne.

Budynki ze szkieletem stalowym maj¹
podobne zalety, co budynki kanadyjskie.
S¹ lekkie, mo¿na je ³atwo i szybko monto-
waæ, bez koniecznoœci u¿ywania ciê¿kiego
sprzêtu budowlanego. Dom mo¿na posta-
wiæ w czasie jednego sezonu budowlanego.
Ze wzglêdu na wysokie parametry wytrzy-
ma³oœciowe stali, wymiary elementów kon-
strukcyjnych mog¹ byæ niewielkie, nawet
przy znacznej rozpiêtoœci, co oczywiœcie
oznacza oszczêdnoœæ materia³ów budowla-
nych i ni¿szy koszt budowy. Ze wzglêdu na
swoj¹ lekkoœæ szkielet stalowy mo¿e byæ
z powodzeniem wykorzystany do nadbu-
dowy. Poniewa¿ stal jest materia³em jedno-
rodnym, nie istnieje niebezpieczeñstwo
u¿ycia materia³ów z³ej jakoœci. Niestety
polscy wykonawcy nie maj¹ doœwiadczenia
w stosowaniu tej technologii.               �


 Dom zbudowany w oparciu o szkielet stalowy i widok samego szkieletu (fot. Amtech)
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