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Bariery
niektóre przeszkody utrudniające rozwój
Polsce

–
budownictwa drewnianego

- brak wiedzy jakie szanse dla budownictwa drewnianego stwarzają współczesne rozwiązania w zakresie inżynierii
materiałowej bazującej na jedynie prawdziwie odnawialnym, wielorakoużytecznym surowcu jakim jest surowiec drzewny,
- przyzwyczajenia i nieufność wobec drewna znacznej części społeczeństwa polskiego,
- brak rządowych i niedobór skutecznych poza rządowych programów promujących budownictwo drewniane,
- brak oficjalnych statystyk (nikt nie wie ile domów drewnianych buduje się w kraju i ile w kraju się prefabrykuje a
montuje poza granicami),
- uboga oferta ogólnodostępnej literatury poświęconej budownictwu drewnianemu (jego mocnych i słabych stron,
praktycznych podpowiedzi),
- brak programów edukacji n/t budownictwa drewnianego (tak w szkołach zawodowych, średnich i wyższych),
- brak atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży programów przybliżających zalety drewna,
- ciągle popularny w niektórych środowiskach pogląd, że wycinanie drzew przynosi szkody dla środowiska,
- brak krajowych standardów dla budownictwa drewnianego (realne utrudnienie w realizacji, nadzorze i odbiorze prac
budowlanych),
- niski poziom wiedzy na temat budownictwa drewnianego opartej na doświadczeniu projektantów, kierowników budów,
inwestorów zastępczych, pracowników organów nadzoru rynku wyrobów budowlanych ,
- brak standardów wykonawczych,
- niski poziom współpracy i koordynacji działań różnych osób i podmiotów funkcjonujących w obszarze „budownictwo
drewniane”,
- działania lobbistyczne innych branż – zapożyczanie wyglądu drewna przez producentów tworzyw sztucznych , ceramiki
budowlanej itp.,
- mimo widocznych zmian ciągle jeszcze względnie mały potencjał produkcyjny i słabe zaplecze techniczne polskich firm
produkujących i budujących domy z drewna,
- niedobór jednorodnej jakościowo i wymiarowo, suszonej komorowo tarcicy konstrukcyjnej sortowanej maszynowo, brak
dużych tartaków specjalizujących się w produkcji tarcicy konstrukcyjnej metoda maszynową,
- złe nawyki i praktyki w zakresie przygotowania materiałów drzewnych z przeznaczeniem dla budownictwa ,
zbyt duża liczba „złych” a więc psujących rynek wykonawców,
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- przepisy techniczne utrudniające stosowanie drewna, zwłaszcza przepisy dotyczące Bezpieczeństwa Pożarowego
oparte na utartym sloganie, że drewno jest materiałem palnym bez uwzględnienia udowodnionej w badaniach dużej
odporności ogniowej elementów i przegród budowlanych z drewna,
- niekonsekwencja w przepisach dotyczących projektowania konstrukcji drewnianych (dualizm norm na projektowania
wg Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
obowiązują jednocześnie wycofana przez PKN norma PN-B-03150:2000 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia
statyczne i projektowanie” oraz normy PN-EN 1995-1-1: kwiecień 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji
drewnianych Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dotyczące obiektów, PN-EN 1995-1-2:2008 Eurokod 5:
Projektowanie konstrukcji drewnianych Część 1-2: Postanowienia ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na
warunki pożarowe, PN-EN 1995-2:2007 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych Część 2: Mosty
- niedobór odważnych i nowatorskich projektów i śmiałych realizacji, dominacja budownictwa tradycyjnego,
- niezakończony proces przygotowania norm umożliwiających stosowanie drewna konstrukcyjnego sortowanego
wytrzymałościowo metodą wizualną według reguł ujętych w normach EN (brak środków na dokończenie badań;
konserwatyzm, niechęć, niska świadomość, słabość kapitałowa wielu polskich producentów tarcicy),
- słabości polskich jednostek badawczych zajmujących się drewnem i niezrozumienie ze strony instytucji
finansujących badania znaczenia badań na rzecz pełnego poznania cech drewna jako materiału budowlanego i
poszukiwań autentycznie innowacyjnych rozwiązań z zakresu budownictwa drewnianego.

POLSKA – FINALNE ZUŻYCIE MATERIAŁÓW DRZEWNYCH
OBLICZENIA ITD METODĄ WSKAŹNIKOWĄ - WIELKOŚCI
ORIENTACYJNE
Budownictwo

Handel i gospodarka magazynowa

Gospodarstwa domowe

Inne
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Budownictwo było, jest i będzie największym konsumentem materiałów drzewnych (tarcicy i płyt
drewnopochodnych).
W Polsce zużycie finalne materiałów drzewnych tj. w postaci gotowych wyrobów (elementy
konstrukcji domów, okładziny ścienne, okna, meble…… ) sięga rocznie 10 000 000m3
Źródło: E.Ratajczak, A.Szostak, G.Bidzińska „Zużycie materiałów drzewnych w gospodarce”, Wyd.
ITD Poznań 2006

Drewno w budynku – czy budownictwo drewniane?
A – konstrukcja,

B – „stolarka” zewnętrzna,
C - podłogi, tarasy,
D – „stolarka” wewnętrzna,
E - meble.

Możliwości wykorzystania drewna w budownictwie są różnorodne.
Jednym z ważniejszych kierunków jest produkcja lekkich i wytrzymałych elementów
konstrukcyjnych dachów ale także prefabrykacja całych przegród budowlanych (ścian,
stropów, dachów)

Według gromadzonych od lat przez Stowarzyszenie Dom Drewniany informacji aktualnie w
Polsce działa:
- ok. 477 firm budujących domy o konstrukcji szkieletowej tzw. „kanadyjczyki”, w tym ok. 60 firm budujących
domy prefabrykowane tzw. „domy gotowe”,
- ok. 218 firm budujących domy o konstrukcji ścian z „bali”,

W sumie około 695 firm buduje domy mieszkalne z drewna.

Budownictwo jednorodzinne

(według szacunków Centrum Budownictwa Szkieletowego około 6% budownictwa
jednorodzinnego to budownictwo drewniane)

Budownictwo wielorodzinne

Budowa domów wielorodzinnych w konstrukcji drewnianej w Polsce bardzo wolno się rozwija
po okresie całkowitego zastoju w tej dziedzinie

Budownictwo użyteczności publicznej i budownictwo
przemysłowe

W niektórych rodzajach budynków użyteczności publicznej, magazynowych
coraz częściej drewno jest widoczne

i przemysłowych

Trwałość każdego obiektu jest pochodną wielu czynników. Naturalna trwałość

użytych materiałów to ważny, ale tylko jeden z nich.
Konieczny jest projekt, w którym zadbano o zastosowanie właściwych,
zweryfikowanych w praktyce, rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych.
Nawet najlepszy, dopracowany w każdym szczególe projekt nie wystarczy, jeśli
wykonawcy nie potrafią go należycie zrealizować.
Żaden obiekt nie przetrwa długo, jeśli zamieszkają w nim nieodpowiedzialni
użytkownicy.
Potrzebne jest jeszcze szczęście. Żaden obiekt nie przetrwa gdy dosięgną go
lawiny, trzęsienia ziemi, powodzie czy pożary. Żaden obiekt nie przetrwa szalonych
zmagań wojennych czy zamachów terrorystycznych.

Kon-dō and pagoda at Hōryū-ji, Ikaruga, Nara Built in 7th century
Źródło: https://en.wikipedia.org

Przeniesiony i zrekonstruowany w Karpaczu , w połowie XIX wieku, średniowieczny
kościół o konstrukcji słupowo-szkieletowej z norweskiej miejscowości Vang

Dębno Podhalańskie kościół
połowie XV wieku

św.

Michała Archanioła , konstrukcja zrębowej z II-ej

Trwałość to okres czasu jaki materiał, wyrób bądź obiekt stawia opór na
niszczące działanie różnych czynników na tyle skutecznie, że zachowuje swoje
właściwości na poziomie umożliwiającym bezpieczne i bezproblemowe
użytkowanie. Wyrób budowlany np. drewno konstrukcyjne , przy normalnym
użytkowaniu i normalnej konserwacji powinien umożliwić prawidłowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom spełnienie wymagań podstawowych w
ekonomicznie uzasadnionym przedziale czasu.

Drewno, a co za tym idzie dom drewniany ma trzech wrogów. Są nimi: woda,
ogień i człowiek. Najważniejszy z nich to człowiek, bo człowiek z wroga może
stać się przyjacielem. Od człowieka bowiem zależy czy zastosuje odpowiednie
rozwiązania aby wbudowane drewno zabezpieczyć na przykład przed
negatywnymi następstwami zmian zawartości wody i wilgoci i nie dopuści do
zainicjowania pożaru.

Trwałość drewna można zwiększyć przez suszenie, powlekania i nasycanie
środkami ochronnymi oraz stosowanie powłok chroniących drewno przed
zmianami wilgotności oraz przed nawilżaniem. Jednak kluczowa powinna być
ochrona drewna metodami budowlanymi, czasem określana jako metoda
konstrukcyjna.
Metoda konstrukcyjna ochrony drewna to rozmaite działania technicznokonstrukcyjne, mające na celu niedopuszczenie do trwałego zawilgocenia
drewna i/lub materiałów drewnopochodnych. Są to sposoby skutecznie
zabezpieczające drewno na ataki grzybów rozkładających, nie są to jednak
działania zapewniające skuteczną ochronę przed atakiem owadów czy na
wypadek pożarów.
Odpowiednią ochronę na wypadek pożaru (klasę odporności ogniowej) osiąga
się poprzez zwiększenie wymiarów przekrojów poprzecznych (projektowanie z
uwzględnieniem warunków pożarowych) oraz tam gdzie jest to konieczne
stosowanie okładzin np. z odpowiednich płyt gipsowo-kartonowych w celu
zwiększenia klasy odporności ogniowej.
Przykład: strop wykonany z paneli drewnianych (drewno klejone warstwowo
uformowane do postaci płyt z wypustami i wypustami – klasa GL 24h) o grubości
100mm osiąga klasę odporności ogniowej REI 60. Strop o takiej odporności
ogniowej może być użyty w budynku o wymaganej klasie odporności pożarowej
„B” (np. budynek kategorii zagrożenia ludzi ZL I tj. taki jak szpitale, żłobki,
przedszkola, domy osób starszych o wysokości nawet do 18 kondygnacji)

Ochrona drewna metodami konstrukcyjnymi (budowlanymi) to stosowanie w
praktyce różnego rodzaju: stóp podporowych i odpowiednio wysokie podmurówki,
wentylowane przekrycia powierzchni poziomych w tym z zastosowaniem podfrezowania
potocznie zwanego „kapinosem”, wentylowanie wszelkich powierzchni i przestrzeni w
których może dojść do chwilowego zwilgocenia np. na skutek kondensacji pary wodnej
itp. rozwiązania.

Czynniki niszczące drewno
Czynniki abiotyczne:
- czynniki chemiczne (niewielkie znaczenie),
- oddziaływania mechaniczne,
- skutki zmian wilgotności,
- czynniki termiczne (mróz),
- czynnik fizykochemiczne (spalanie, piroliza).
Czynniki biotyczne:
- grzyby,
- owady,
- glony,
- porosty,
- bakterie,
- nicienie,
- rośliny pasożytnicze,
- ptaki i ssaki,
- człowiek.

Rodzaje grzybów rozwijających się na drewnie
a) grzyby rozkładające drewno

brunatny rozkład drewna („zgnilizna drewna”), najgroźniejszy rozkład
drewna, w sprzyjających warunkach zachodzi bardzo szybko
biały rozkład drewna, zachodzi dość wolno głównie w lesie i na składach
drewna, mniej groźny od brunatnego rozkładu drewna,
szary rozkład („rozkład pleśniowy”), zachodzi
bardzo wolno, na
powierzchni drewna składowanego na zewnątrz, grzyby potrzebują do
rozwoju szczególnie dużo wody,
b) grzyby wywołujące przebarwienie drewna:
sinizny,
brunatnienie,
inne
(nie osłabiają drewna bo nie niszczą ścian komórkowych)
c) grzyby pleśniowe.
-

Wymagania środowiskowe grzybów

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

pożywienie (celuloza, lignina, białko, cukry proste, skrobia),
dostępność powietrza (tlenu) UWAGA grzyby preferują obszary o
stojącym powietrzu,
odpowiednia wilgotność drewna (30 do 80%, optimum 36 do 40%),
UWAGA: powyżej 80% to mokry stan ochronny , poniżej 20% suchy stan
ochronny,
odpowiednia wilgotność powietrza (optimum powyżej 90%),
odpowiednia temperatura (od 5 C do 35 C, optimum 18 C do 27 C),
odpowiedni odczyn środowiska pH 4-6 (środowisko lekko kwaśne),
światło jest potrzebne tylko do prawidłowego wykształcenia owocników .

Przyczyny zagrzybienia drewna
a)
b)
c)
d)

zagrzybiony surowiec okrągły,
zagrzybienie elementów w tartaku,
przeniesienie zarodników grzyba na skutek ruchów powietrza ,
powtórne wykorzystanie wcześniej zagrzybionych elementów drewnianych.

Do zagrzybienia może dojść w różnych miejscach procesu produkcyjnego i
logistycznego:
LAS, SKŁAD DREWNA, TARTAK, PRODUCENT DOMÓW DREWNIANYCH,
TRANSPORT, MAGAZYN POŚREDNIKA, UŻYTKOWNIK
(PLAC, WIATA,
MAGAZYN, HALA PRODUKCYJNA, PLAC BUDOWY)
zarodniki grzybów są niemal wszędzie, a już na pewno tam gdzie
wcześniej magazynowano drewno

Wilgotne drewno największe zagrożenie dla trwałości budynku drewnianego

Trwałość drewna w latach wg F.Krzysika
Gatunek
drewna

Na wolnym
powietrzu

W pomieszczeniach
zamkniętych bez
przewiewu

W suchym
powietrzu

W wilgotnym
powietrzu

Olcha

5

2

400

800

Osika

3

1

500

10

Brzoza

5

3

500

10

Jesion

20

3

500

10

Iwa

5

4

600

20

Jodła

45

20

900

60

Świerk

50

25

900

70

Sosna

80

120

1000

500

Klon

10

5

1000

10

Grab

brak danych

30

1000

750

Wiąz

100

180

1500

1000

Modrzew

90

150

1800

600

Dąb

120

200

1800

700

Poprawianie naturalnej trwałości drewna
Stosowane środki:
a) chemiczne środki ochrony drewna (ciekłe i gazowe),
b) fizyczne środki do dezynsekcji i dezynfekcji drewna.
Sposoby impregnacji drewna:
a) smarowanie,
b) opryskiwanie,
c) kąpiele,
d) pastowanie,
e) bandażowanie,
f) iniekcje,
f) metody próżniowo-ciśnieniowe .

