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P oszukiwania energetycznie
efektywnych, szybkich w budo-
wie, prostych w prefabrykacji,
przyjaznych środowisku, a przede

wszystkim bezpiecznych i opłacalnych
technologii wznoszenia budynków,
w tym budynków wielorodzinnych,
w sposób naturalny oznacza coraz więk-
szą przychylność dla rozwiązań wyko-
rzystujących drewno. Znalazło to od-
zwierciedlenie w pracach Ministerstwa
Środowiska, które od lat zabiega o więk-
sze wykorzystanie drewna w budownic-
twie i edukuje uczestników rynku bu-
dowlanego w ramach szkoleń z cyklu
„Budownictwo drewniane w Polsce
w świetle przepisów projektowo-wyko-
nawczych i przeciwpożarowych”, ale
przede wszystkim w powołaniu spółki
Polskie Domy Drewniane (PDD), której
udziałowcami są Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej oraz Bank Ochrony Środowiska.

Drewno ma wiele zalet, m.in. wiąże
dwutlenek węgla oraz jest naturalnym
surowcem dostępnym w wielu rejonach.
Nie można jednak zapominać o dwóch
głównych negatywnych cechach przypi-
sywanych konstrukcjom drewnianym.
Pierwszą z nich jest trwałość rozwią-
zań, a drugim zagrożenie pożarowe.
Obawa o trwałość znajduje swoje uza-
sadnienie nawet w najnowszej historii
Polski. Słynne domy dla powodzian,
po wielkiej powodzi z 1997 r. z pewno-

ścią nie przyczyniły się do wzrostu wia-
rygodności tych rozwiązań. Należy jed-
nak zwrócić uwagę, że od tamtego cza-
su z powodzeniem zaimplementowano
współczesne rozwiązania z dziedziny fi-
zyki budowli, dzięki którym współcze-
sne budynki wykonane w tej technolo-
gii niczym nie przypominają tych sprzed
kilkudziesięciu czy nawet kilkunastu lat.
Dbałość o szczegóły przy ich konstru-
owaniu powoduje, że współczesne prze-
grody o konstrukcji drewnianej, przy
odpowiedniej eksploatacji, gwarantują
utrzymanie deklarowanych parametrów
przez wiele lat.

Ważnym elementem wpływającym
na trwałość konstrukcji drewnianych
jest uświadomienie mieszkańcom kon-
sekwencji związanych z eksploatacją te-
go typu przegród, np. wbicie gwoździa
w nieodpowiedni fragment ściany może
spowodować przerwanie membrany.
Żeby poradzić sobie z tym problemem,
powszechne staje się konstruowanie
przedścianek, które nie mają już tych
ograniczeń co ściana właściwa, stano-
wiąca barierę termiczną i wymagająca
odpowiednich warunków cieplno-wil-
gotnościowych. Oznacza to, że współ-
czesne rozwiązania ścian o konstrukcji
drewnianej zapewniają oczekiwane pa-
rametry eksploatacyjne oraz wymaganą
trwałość rozwiązań.

Podobnie rzecz ma się z zagadnienia-
mi ogniowymi. Oczywiście nie da się
pominąć palności drewna, które podczas
działania ognia zwęgla się [4], a niewła-
ściwie wykonane budynki drewniane

mogą ulec spaleniu [3]. Nie da się też
uniepalnić drewna do stopnia niepalne,
lecz co najwyżej obudować je odpo-
wiednimi okładzinami [6]. Stosując im-
pregnaty, maksymalnie można uzyskać
materiał niezapalny [11], natomiast sto-
sowanie powszechnie znanych okładzin
np. gipsowo-kartonowych gwarantuje
spełnienie większości wymagań, jakie
stawiane są przegrodom budynków,
w tym nierozprzestrzeniania ognia [13].
Kwestie odporności ogniowej konstruk-
cji drewnianych [9, 12], jak pokazu-
je doświadczenie badawcze Zakładu
Badań Ogniowych Instytutu Techniki
Budowlanej, zostały dobrze poznane
i przy obecnych technologiach nie
stanowią szczególnego ograniczenia
przy projektowaniu budynków o kon-
strukcji drewnianej [8, 10]. Co więcej,
elementy drewniane można stosować
również w przegrodach dachowych [7]
oraz w ograniczonym zakresie jako
okładziny elewacyjne [5] czy zamknię-
cia, od których wymagana jest odpor-
ność ogniowa [2]. Widać więc wyraźnie,
że istnieje wiele gotowych rozwiązań,
a główny problem leży w sferze po-
znawczej, w niewłaściwych uogólnie-
niach, np. skoro drewnem palę w ko-
minku, to jest to materiał niebezpieczny
pożarowo. Nie jest to oczywiście praw-
dą, na co wskazują m.in. wyniki pracy
badawczej NZP-124 realizowanej
w ITB oraz przedstawione w artyku-
le przykłady wykorzystania drewna
w wielorodzinnym budownictwie drew-
nianym.

1) Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań
Ogniowych; p.sulik@itb.pl
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Przykłady budynków
wielorodzinnych

Poszukując przykładów wykorzysta-
nia drewna we współczesnym budow-
nictwie wielorodzinnym, można oczy-
wiście posłużyć się najbardziej spekta-
kularnymi budynkami, takimi jak czter-
nastopiętrowy The Treet z Bergen
w Norwegii, osiemnastopiętrowy Brock
Commons z Vancouver w Kanadzie,
osiemnastopiętrowy Mjøsa Tower z Bru-
munddal w Norwegii czy osiemnasto-
piętrowy HoHo Vienna Tower z Wied-
nia w Austrii. Są to budynki ikony dla
miast, w których powstały, ale są roz-
wiązaniami jednostkowymi, a nie sys-
temowymi, powszechnymi, co oznacza,
że nie stanowią standardu wielorodzin-
nych budynków mieszkalnych. Dużo
lepszymi przykładami są rozwiąza-
nia kanadyjskie (do sześciu kondygna-
cji, zaliczane do mid-rise wood-frame
residential structure) [1], dziewięcio-
piętrowy budynek Stadthaus z Lon-
dynu, czy rozwiązania niemieckie i au-
striackie.

Świetnym przykładem jest budynek
H8 (fotografia 1a), tj. ośmiokondygna-
cyjny budynek mieszkalny, wysokości
22 m, zrealizowany prawie 10 lat temu
w Bad Aibling w Niemczech. Ma on
charakter eksperymentalny. Pod wzglę-
dem wysokości został dostosowany
do obowiązujących w Niemczech prze-
pisów z dziedziny ochrony przeciwpo-
żarowej i ma dostarczyć informacji
na temat bezpieczeństwa eksploatacji
i trwałości zastosowanych rozwiązań.
Większość konstrukcji budynku wyko-
nana jest z pełnych, klejonych paneli
drewnianych (ściany nośne i stropy), na-
tomiast ściany osłonowe mają konstruk-
cję szkieletową z zewnętrznymi okła-
dzinami drewnianymi. Wyjątek stano-
wią fundamenty i klatki schodowe (żel-
betowe) oraz elementy stalowe wyko-
rzystywane m.in. przy mocowaniu bal-
konów wspornikowych (fotografia 1b).

Wszystkie wewnętrzne powierzchnie
wykonane z drewna zostały zakryte pły-
tami gipsowo-kartonowymi z wyłącze-
niem jednego, pokazowego mieszkania
na najwyższej kondygnacji, gdzie zo-
stawiono elementy drewniane niewy-
kończone w celach edukacyjnych (foto-
grafia 2). Wokół budynku H8 wybudo-
wano również inne budynki, o mniej-

szej liczbie kondygnacji, przy budowie
których wykorzystano drewniane ele-
menty konstrukcyjne (fotografia 3).

Innym przykładem propagowania wie-
lorodzinnego budownictwa drewniane-
go jest obecnie wznoszone osiedle Prinz-
-Eugen-Kaserne w Monachium, obejmu-
jące kilkadziesiąt budynków o zróżnico-
wanej wysokości, realizowanych zarów-
no w technologii tradycyjnej, jak i bazu-
jących na konstrukcjach drewnianych.
Na osiedlu znajdują się zarówno budyn-
ki mieszkalne do kupienia na wolnym
rynku (o podwyższonym standardzie),
jak i komunalne. W zależności od grupy
budynków zastosowano rozwiązania,

w których wyłącznie ściany osłonowe
wykonano w konstrukcji drewnianej, ale
także gdzie niemalże cała konstrukcja
nośna jest z drewna. Zgodnie z general-
nie obowiązującą zasadą, parking pod-
ziemny, parter (ze względu na usługi)
oraz klatki schodowe (droga ewakuacyj-
na) wykonywane są w konstrukcji żelbe-
towej, natomiast w pozostałej części
obiektu stosuje się konstrukcję drewnia-
ną, szkieletową lub przegrody masywne,
pełne z drewna klejonego (fotografia 4).
W przypadku braku usług na parterze
cała nadziemna konstrukcja z wyłącze-
niem klatek schodowych wykonana jest
z drewna. Przykłady ściany drewnianej
przedstawiono na fotografii 5.

Cechą szczególną omawianego osie-
dla jest szerszy plan wsparcia tego tra-
dycyjnego dla regionu materiału bu-
dowlanego, polegający na dofinansowa-
niu do każdego kilograma wbudowane-
go drewna, o ile surowiec pochodzi z re-
gionu, w którym został wbudowany.
Może właśnie ten aspekt był brany pod
uwagę przy wyborze masywnej tech-

Fot. 1. Budynek H8 w Bad Aibling w Niem-
czech (opis w artykule)
Photo. 1. H8 building in Bad Aibling, Germany
(description in the paper)

Fot. 2. Budynek H8 w Bad Aibling w Niem-
czech – mieszkanie pokazowe
Photo 2. H8 building in Bad Aibling, Germa-
ny – demonstration apartment

Fot. 3. Otoczenie budynku H8. Budynki
o konstrukcji drewnianej
Fig. 3. Surroundings of the H8 building.
Wooden buildings

Fot. 4. Typowy budynek na osiedlu Prinz-
-Eugen-Kaserne. Parter o konstrukcji żel-
betowej przeznaczony na usługi komer-
cyjne. Wyższe kondygnacje – konstrukcja
drewniana
Photo 4. Typical building on the Prinz-Eugen-
-Kaserne estate. Reinforced concrete structu-
re – intended for commercial services. Hi-
gher floors – wooden structure

a)

b)
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nologii drewnianej, a nie szkieletowej,
która jest bardziej ekonomiczna pod
względem zużycia drewna.

Podobne rozwiązania można spotkać
w wielu miejscach, gdzie budownictwo
drewniane ma długie tradycje. Przykła-
dem jest kompleks budynków wieloro-
dzinnych w Leoben w Austrii, a więc
rejonie górzystym, gdzie z powodze-
niem zaadaptowano wielowiekowe tra-
dycje na potrzeby współczesnego bu-
downictwa mieszkaniowego z poszano-
waniem zarówno tradycji, jak i respek-
towaniem obowiązującego prawa. Ele-
mentami żelbetowymi są tu klatki scho-
dowe, kondygnacja parteru od strony
usług oraz garaż podziemny, natomiast ca-
ła konstrukcja części mieszkalnej wykona-
na została z drewna. Na fotografii 6 przed-
stawiono proces realizacji budynku.

Podsumowanie
Przedstawione w artykule rozwiąza-

nia typowych budynków wielorodzin-
nych z drewna wskazują, że są one kon-

kurencyjne i godne wzięcia pod uwagę
przy realizacji współcześnie projekto-
wanych i wznoszonych budynków wie-
lorodzinnych. Technologia drewniana,
aczkolwiek występują różne jej odmia-
ny (m.in. masywna i szkieletowa), jest
przede wszystkim bardzo efektywna
energetycznie, przyjazna człowiekowi
i środowisku, ale także trwała i bez-
pieczna pożarowo. Największą jednak
jej zaletą jest możliwość prostej (goto-
we elementy) lub bardziej złożonej (ca-
łe gotowe moduły) prefabrykacji, co za-
pewnia jakość i powtarzalność elemen-
tów przygotowywanych w warunkach
fabrycznych oraz bardzo szybki mon-
taż, znacznie skracający czas realizacji
inwestycji. Jak każda wchodząca na
rynek technologia nie zawsze jest dużo
tańsza od tradycyjnych rozwiązań mu-
rowych lub żelbetowych, niemniej wraz
z jej upowszechnianiem, przy założeniu
porównywania budynków o zbliżonych
właściwościach energetycznych, powin-
na być widoczna jej przewaga również
w tej dziedzinie. Świadczą o tym liczne
realizacje budynków użyteczności pu-
blicznej, np. szkoły, przedszkola, żłob-
ki oraz pierwsze realizacje całych osie-
dli wielorodzinnych, wybudowanych
przez polską firmę z zastosowaniem
polskich rozwiązań bazujących na
szkielecie drewnianym (fotografia 7).

Współczesne technologie budowy
budynków mieszkalnych wykorzystu-
jące jako elementy konstrukcyjne
drewno (w różnej postaci), przy odpo-
wiednim wsparciu, w tym struktur pań-
stwowych, np. PDD, właściwej promo-
cji, a przede wszystkim edukacji przed-
stawiającej prawdziwy obraz, a nie

często zafałszowane stereotypy, mogą
stać się symbolem wielu dekad budow-
nictwa XXI w.
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Fot. 5. Przekrój przez ścianę budynku
o masywnej konstrukcji drewnianej na
osiedlu Prinz-Eugen-Kaserne
Fig. 5. Cross-section through the wall of
a massive wooden building at the Prinz-Eu-
gen-Kaserne estate

Fot. 6. Budynek o konstrukcji drewnianej
w Leoben podczas realizacji
Photo 6. Wooden building in Leoben during
construction

Fot. 7. Budynek wielorodzinny o kon-
strukcji drewnianej, Bielsk Podlaski,
ul. Mickiewicza Fot. UNIBEP
Photo 7. Multi-family wooden buildings,
Bielsk Podlaski, Mickiewicz Street


