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Budownictwo z drewna przetworzonego 

według przepisów warunków technicznych

Construction of wood processed according

to the provisions of technical conditions



1. Drewno przetworzone

Processed timber

1.1. Technologia drewna klejonego

The technology of glued laminated timber



Wysoko przetworzone produkty drewniane (Engineered Wood Products EWP)

to nowa grupa drewnianych elementów konstrukcyjnych.

Engineered Wood Products EWP  it is a new group of wooden structural elements.



Do nowoczesnych tworzyw drzewnych materiałów drewnopochodnych zaliczamy:

tworzywa na bazie forniru - sklejka, lignofol 

oraz nowe materiały np. 

LVL (Laminatem Veneer Lumber)

PSL (Paralel Strand Lumber)

i inne

To modern wood materials wood materials include:veneer-based products: 

- plywood, compreg and new materials for example LVL and PSL and others.



2. Przepisy budowlane w Polsce

Building Regulations in Poland

2.1. Ustawa Prawo budowlane   

Building Law

Ustawa Prawo budowlane dnia 7 

lipca 1994 r.

Building Law of 7 July 1994.



Art. 5. ust.1

Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne

części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami

budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany

okres użytkowania, projektować i budować w sposób

określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych,

oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

Art.5 ust. 1 pkt 1 Zapewniamy:

spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów

budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane

warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i

uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L

88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),

Article 5, paragraph 1, point 1, 

We provide:

fulfilling basic requirements for construction works set out in 

Annex I to the Regulation of the European Parliament and the 

Council (EU) No 305/2011 of 9 March 2011.

Zasady projektowania, budowy

i użytkowania

Principles of design, construction 

and operation



Art.5 ust. 1 pkt 1 dotyczących:

b) bezpieczeństwa pożarowego,

c) higieny, zdrowia i środowiska,

d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności 

obiektów,

e) ochrony przed hałasem.

Art.5. ust.1 .pkt.1.

The building object and the building facilities connected to shall 

be designed and built, taking into account the anticipated 

period of use, in the manner specified in the relevant provisions 

including technical and building regulations and principles of 

technical knowledge, in order to secure:

a) fulfilment   of basic requirement concerning;

b) safety of structure;

c) fire  safety;

d) safety of use;

e) appropriate hygienic and sanitary conditions  and 

environmental protection;

f) protection against noise and vibration;

g) energy saving and appropriate thermal insulating 

power of partitions.



2.2. Warunki techniczne, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie

2.2. Technical conditions to be met by buildings and 

their location

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie reguluje 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. Dz.U.2015.1422 t.j. z dnia 

2015.09.18. 

Technical conditions to be met by buildings and their

location regulation of the Minister of Infrastructure of 

12 April 2002. Dz.U.2015.1422, i.e. of 2015.09.18.

Przepisy szczegółowe tego rozporządzenia mają 

istotny wpływ na wykorzystywanie drewna 

przetworzonego w procesie inwestycyjnym. 

Specific provisions of this Regulation have a significant

impact on the use of wood processed in the investment 

process.



Prawne rozstrzygnięcie Warunków

Technicznych stwarza wiele problemów

przy dopuszczaniu do użytkowania,

obiektów zrealizowanych w technologii z

drewna przetworzonego.

Legal settlement Technical Conditions creates

many problems on release for use of completed

technology of processed wood.

Pod uwagę organów kontrolnych brane są

następujące przepisy szczegółowe:

Consider the control bodies are taken following

specific provisions:



§ 44. Układ funkcjonalny i ustrój konstrukcyjny 

budynku

§ 44. The functional and structural system of the building

Budynek, jego układ funkcjonalny i przestrzenny,

ustrój konstrukcyjny oraz rozwiązania techniczne i

materiałowe elementów budowlanych powinny być

zaprojektowane i wykonane w sposób

odpowiadający wymaganiom wynikającym

z jego usytuowania i przeznaczenia oraz z

odnoszących się do niego przepisów rozporządzenia

i przepisów odrębnych.

The building, its layout functional and spatial structure

construction and technical consructional and material

building components should be designed and constructed

in a manner corresponding to the requirements arising

from his location and destination and with referring to a 

Regulation and separate regulations.



§ 97.5. Pomieszczenia techniczne    

Technical facility

Układania kabli w budynku - powinny

spełniać wymagania wynikające z

normy Stowarzyszenia Elektryków

Polskich nr N SEP-E-004:2003

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne

linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Laying cables in the building - should meet

the requirements under the standards of the

Association of Polish Electrical Engineers SEP

No. N SEP-E-004:2003 – Electrical Power

Engineering and Signalling Cable Lines.

Design and Construction.



§ 113.4. Instalacje wodociągowe     

Water installations

Instalacja wodociągowa powinna być 

zaprojektowana i wykonana w sposób 

zapewniający zaopatrzenie w wodę budynku, 

zgodnie z jego przeznaczeniem, oraz spełniać 

wymagania określone w Polskiej Normie 

dotyczącej projektowania instalacji 

wodociągowych.

Water installations should be designed and constructed

to ensure water supply of the building, in accordance

with its intended purpose, and meet the requirements of 

Polish Standard on designing water supply systems.



§ 140.1. Parametry przewodów kominowych 

Parameters wires

chimneys

Przewody (kanały) kominowe w budynku,

prowadzone w ścianach budynku,

w obudowach, trwale połączonych z konstrukcją

lub stanowiące konstrukcje samodzielne, powinny

mieć wymiar, sposób prowadzenia i wysokość,

stwarzające potrzebny ciąg, zapewniający

wymaganą przepustowość, oraz spełniające

wymagania określone w Polskich Normach

dotyczących wymagań technicznych dla przewodów

kominowych oraz projektowania kominów.

Wires (channels) chimney in the building, carried out in

the building's walls, enclosures, permanently connected

with the construction or forming structures alone should

have cross-sectional dimensions.



§ 149.1. Strumień powietrza zewnętrznego  

Outdoor airflow

Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego

do pomieszczeń, niebędących pomieszczeniami

pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej

Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w

mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z

wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz

być nie mniejszy niż 20 m3/h na osobę

przewidywaną na pobyt stały w projekcie

budowlanym.

Outdoor airflow supplied to the rooms, other than premises

of work shall comply with the requirements of Polish

standards.



§ 187.6. Prowadzenie przewodów i kabli 

elektrycznych

Wiring and electrical cables

Zespoły kablowe powinny być tak zaprojektowane i 

wykonane, aby 

w wymaganym czasie, o którym mowa w ust. 3 i 5, 

nie nastąpiła przerwa 

w dostawie energii elektrycznej lub przekazie 

sygnału spowodowana oddziaływaniami 

elementów budynku lub wyposażenia. 

Cable assemblies should be so designed and constructed

that in due time, as referred to in paragraph 3 and 5, 

there has been no interruption in the power supply or

transmission signal caused by interactions of elements of 

the building or equipment.



§ 187.3. Przewody i kable elektryczne oraz

światłowodowe wraz z ich zamocowaniami,

zwane dalej "zespołami kablowymi", (….), z

uwzględnieniem rodzaju podłoża i

przewidywanego sposobu mocowania do niego,

powinna być wykonana zgodnie z warunkami

określonymi w Polskiej Normie dotyczącej

badania odporności ogniowej.

Wires and cables and fiber-optic together with their

fixings, hereinafter referred to as "cable assemblies" 

(....), Taking into account the type of substrate and the 

intended method of attaching to it, should be in 

accordance with the conditions laid down in the Polish

Standard on fire resistance tests.



§ 187.5. Przewody i kable elektryczne w obwodach

urządzeń alarmu pożaru, oświetlenia awaryjnego i

łączności powinny mieć klasę PH odpowiednią do

czasu wymaganego do działania tych urządzeń,

zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej

metody badań palności cienkich przewodów i kabli

bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach

zabezpieczających.

Cables and wires, electric circuits devices fire alarm, 

emergency lighting and communications should have the 

class PH corresponding to the time required for the 

operation of these devices in accordance with the 

requirements of Polish standards on test methods for 

flammability of thin wires and cables without special

protection circuits used in security.



§ 203. Wymagania ogólne dla konstrukcji budynków

General requirements for the construction of buildings

Budynki i urządzenia z nimi związane powinny być

projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciążenia

mogące na nie działać w trakcie budowy

i użytkowania nie prowadziły do:

1)  zniszczenia całości lub części budynku;

2)  przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej 

wielkości;

3)  uszkodzenia części budynków, połączeń lub 

zainstalowanego wyposażenia 

w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji;

4)  zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu 

nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Buildings and equipment related to them should be designed and 

constructed in such

a way that the loadings that are liable to act on it during

construction and use will not lead to:

1) the destruction of all or part of a building;

2) displacements and deformations to an inadmissible degree;

3) damage to other parts of buildings, connections or installed

equipment as a result of significant displacements of structural

elements;

4) the destruction of an accident, to an extent disproportionate to 

its cause.



§ 204.4. Stany graniczne konstrukcji   

Limit states structure

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji, (Konstrukcja 

budynku powinna spełniać warunki zapewniające 

nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz 

stanów granicznych przydatności do użytkowania w 

żadnym z jego elementów 

i w całej konstrukcji) uznaje się za spełnione, jeżeli 

konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom 

dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji.

Safety construction (building structure should meet the 

conditions for ensuring not to exceed the ultimate limit 

state and limit state suitability for use in any of its

components, and the whole structure) are recognizes to 

be fulfilled if the construction corresponds to the Polish

Norms on the design and calculation of structures.



§ 207.1. Wymagania ogólne bezpieczeństwa pożarowego 

budynków

General requirements of fire

safety of buildings

Budynek i urządzenia z nim związane powinny być 

zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w 

razie pożaru:

1)  nośność konstrukcji przez czas wynikający z 

rozporządzenia,

2)  ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w 

budynku,

3)  ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na 

sąsiednie budynki,

4)  możliwość ewakuacji ludzi,

a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip 

ratowniczych.

The building and the equipment associated with should be

designed and constructed in such a way that in the event of fire:

1) Loading of the structure by the time resulting from 

Regulation

2) limit the spread of fire and smoke in the building,

3) to limit the spread of fire to next buildings,

4) the possibility of evacuation of people,

and also taking into account the safety of rescue teams.



§ 309. Podstawowe wymagania higieniczno-zdrowotne dla 

budynków

The basic requirements of hygiene and health 

for buildings

Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany z takich

materiałów i wyrobów oraz

w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i

zdrowia użytkowników lub sąsiadów, w szczególności w

wyniku:

1)  wydzielania się gazów toksycznych;

2)  obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu;

6)  występowania wilgoci w elementach budowlanych lub 

na ich powierzchniach;

7)  niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego;

8)  przedostawania się gryzoni do wnętrza.

The building should be designed and constructed with such

materials and articles and in such a way as not to constitute a

threat to the hygiene and health of users or neighbors, in

particular as

a result of:

1) off of toxic gas;

2) the presence of harmful dusts and gases in the air;

6) the presence of moisture in the construction elements or on 

their surfaces;

7) uncontrolled infiltration of outside air;

8) the entry of rodents to inside.



§ 310.1. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia   

Health and 

safety

Budynek przeznaczony na pobyt ludzi i urządzenia z

nim związane powinny być zaprojektowane i

wykonane tak, aby w pomieszczeniach zawartość w

powietrzu stężeń i natężeń czynników szkodliwych

dla zdrowia, (…) , materiały i stałe wyposażenie oraz

powstających w trakcie użytkowania zgodnego

z przeznaczeniem pomieszczeń, nie przekraczała

wartości dopuszczalnych, określonych w przepisach

sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

The building designed to accommodate people and 

equipment associated with it should be designed and 

constructed so that the indoor content in air concentrations

and intensity of harmful factors, (...), materials and fixed

equipment and arising during the intended use of 

premises, not exceeded the limit values laid down in the 

regulations of sanitary and health and safety.



§ 321.1. Temperatura wewnętrznej

powierzchni przegród zewnętrznych

Temperature of the inner surface of the  

external partition

Na wewnętrznej powierzchni

nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej

nie może występować kondensacja pary

wodnej umożliwiająca rozwój grzybów

pleśniowych.

On the inner surface of the opaque outer

partition can not be condensation allow the 

development of mold fungi.



§ 322.2. Do budowy należy stosować materiały,

wyroby i elementy budowlane odporne lub

uodpornione na zagrzybienie i inne formy

biodegradacji, odpowiednio do stopnia

zagrożenia korozją biologiczną.

For the construction materials should be used, 

construction products and elements resistant or

immune to fungus and other forms of biodegradable, 

according to the degree of danger biological corrosion.



§ 322.3. Ekspertyza mykologiczna

Expertise mycological

Przed podjęciem przebudowy, rozbudowy lub

zmiany przeznaczenia budynku, w przypadku

stwierdzenia występowania zawilgocenia i oznak

korozji biologicznej, należy wykonać ekspertyzę

mykologiczną i na podstawie jej wyników -

odpowiednie roboty zabezpieczające.

Before taking the reconstruction, expansion or change

the use of the building, in case of the occurrence of 

moisture and biological signs of corrosion, perform

mycological expertise and on the basis of its findings -

adequate job security.



§ 323.1. Ochrona przed hałasem i drganiami

Protection against noise and vibration

Budynek i urządzenia z nim związane powinny

być zaprojektowane i wykonane w taki sposób,

aby poziom hałasu, na który będą narażeni

użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich

sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich

zdrowia, a także umożliwiał im pracę,

odpoczynek i sen w zadowalających warunkach.

The building and the equipment associated with it

should be designed and constructed in such a way that

the noise level, which will be exposed to users or

people located in the vicinity, does not endanger their

health, as well as allow them to work, rest and sleep in

a satisfactory conditions.



§ 328.2. Oszczędność energii i izolacyjność 

cieplna 

Energy saving and thermal insulation

Budynek powinien być zaprojektowany i

wykonany w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko

przegrzewania budynku w okresie letnim.

The building should be designed and constructed in 

such a way as to reduce the risk of overheating the 

building during the summer.



Załącznik nr  1.

Zawiera wykaz polskich norm powołanych w

rozporządzeniu (dla technologii drewna

przetworzonego istotne są normy):

Annex 1 contains a list of Polish standards

established by Regulation (technology processed

wood are important standards):



PN-B-02151-02:1987Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem

pomieszczeń

w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w

pomieszczeniach

PN-B-02151-02:1987 Building acoustics  - Evaluation of the impact of 

vibrations on people in buildings-Acceptable values sound levels in rooms

PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
PN-88/B-02171:1988 Evaluation of vibrations influence on people in 
buildings, 1988, Polish Standard (in Polish)

PN-B-03150:2000, PN-B-03150:2000/Az1:2001, PN-B-
03150:2000/Az2:2003,

PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane - Obliczenia
statyczne

i projektowanie
PN -B 03150-01:1981 Timber structures. Design rules. Materials. PN-B 
03150:2000+Az1:2001;+Az2:2003; +Az3:2004, Timber structures, 
Calculation and design rules

PN-B-02867:1990 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda
badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany (w zakresie
części dotyczącej ścian zewnętrznych przy działaniu ognia od
strony elewacji) Norma wycofana
PN B-02867-2013 Fire Protection Of Buildings - The Method Of Testing 
And Classification Principles Of Fire Propagation Degree By External Walls 
From External Side



PN-EN 1995*): Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji 

drewnianych, 

EN 1995 – 1 – 1 :2004  Eurocode 5:design of timber structures –

Part 1- 1 : General – Common rules and rules for buildings

EN 1995 – 1 – 2 :2004  Eurocode 5: Design of timber structures 

- Part 1-2: General - Structural fire design

EN 1995-2:2004   Eurocode 5: Design of timber structures - Part 

2: Bridges

*) Polskie Normy projektowania wprowadzające europejskie

normy projektowania konstrukcji - Eurokody, zatwierdzone i

opublikowane w języku polskim, mogą być stosowane do

projektowania konstrukcji, jeżeli obejmują one wszystkie

niezbędne aspekty związane z zaprojektowaniem tej konstrukcji

(stanowią kompletny zestaw norm umożliwiający projektowanie).

Projektowanie każdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania

PN-EN 1990 i PN-EN 1991.

*) Polish standards of design introducing European standards of 

design construction - Eurocodes, approved and published in the 

Polish language, can be used to design the structure, if they

include all the necessary aspects related to the design of the 

structure (represent a complete set of standards enabling the 

design). Designing any kind of construction requires the use of 

BS EN 1990 and BS EN 1991.



Załącznik nr  2. 

Punkt: 2.3.1. W (…) przegrody zewnętrzne

nieprzezroczyste, złącza między przegrodami

i częściami przegród (między innymi połączenie

stropodachów lub dachów ze ścianami zewnętrznymi),

przejścia elementów instalacji (takie jak kanały instalacji

wentylacyjnej

i spalinowej przez przegrody zewnętrzne) oraz połączenia

okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod

kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na

przenikanie powietrza.

Appendix 2.
Point: 2.3.1. The (...) envelope opaque interface between
the partitions and parts of partitions (among other things
connection roofs or roofs with external walls), the 
transition elements of the installation (such as the 
conduits for ventilation and exhaust the envelope) and 
connection windows jambs must be designed and 
manufactured in terms of achieving their total leak to the 
passage of air.



Załącznik nr 3. 

Stosowane w rozporządzeniu określenia 

dotyczące palności 

i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające 

im europejskie klasy reakcji na ogień i klasy 

odporności dachów na ogień zewnętrzny.

Appendix 3.
Used in Regulation determining the flammability and 
flame spread and the corresponding European class
reaction to fire and resistance class of roofs to 
external fire.



Ognioodporność konstrukcji z drewna klejonego

The fire resistance design of glued laminated timber

Przy odpowiednim dobraniu przekroju nośnego można

osiągnąć wysoką odporność ogniową konstrukcji z drewna

klejonego.

With proper selection of the carrier section you can achieve a high

fire resistance of structural glued laminated timber.

Elementy z drewna, niezależnie od przyjętego przekroju,

można impregnować preparatami ogniochronnymi, jednak

zabezpieczenie drewna impregnatem ogniochronnym nie

wpływa w sposób istotny na odporność ogniową konstrukcji.

Daje ten skutek, że w przypadku pożaru następuje jego

późniejsze zapalenie.

Elements of wood, regardless of the adopted section, can be 

impregnated with preparations flame retardants, however, preserve

the wood flame retardant impregnation did not significantly affect

the fire resistance of the structure. This gives the effect that, in 

case of fire, the subsequent inflammation.



Podczas pożaru, o ile przekroje są właściwie dobrane i jeśli elementy

nie znajdują się bezpośrednio w ogniu, płomień gaśnie niemal

samoczynnie.

During a fire, unless the sections are properly selected and if the items are

not directly in the fire, the flame goes out almost automatically.

Szczególną uwagę należy zwrócić na projektowanie elementów

połączeń, które już dla odporności ogniowej R30 minut powinny być

umieszczane wewnątrz przekroju,

w drewnie.

Particular attention should be paid to the design elements, the connections

that have fire resistance R 30 minutes should be placed inside the section in 

wood.

Biorąc pod uwagę, że spełnienie wymagań warunków technicznych

wiąże się ze spełnieniem w projekcie szeregu przepisów dotyczących

ochrony przeciwpożarowej (np. wyposażenie w urządzenia gaśnicze,

instalacje, przegrody, drogi pożarowe itp.), analiza oszacowania

odporności ogniowej na uproszczonym modelu pożaru daje gorsze

wyniki niż przy powstawaniu prawdziwego pożaru.

Taking under consideration that requirements of technical specifications

associated with the fulfillment of the project, a series of provisions relating to 

fire protection (egzample the equipment in fire-fighting equipment, 

installations, partitions, fire roads, etc.), analysis estimates the fire resistance

of a simplified model of a fire produces poorer results than the formation of a 

real fire.



4. Odporność konstrukcji z drewna 

klejonego na czynniki zewnętrzne

Resistance structures of glued laminated timber to 

external factors

Problem komponentów drewnianych, które 

wykazują małą odporność na działanie czynników 

atmosferycznych, gdy są bezpośrednio narażone 

na czynniki zewnętrzne.

The problem of wood components, which have low

resistance to atmospheric agents, when they are

directly exposed to external factors.



Określenie skali oddziaływań klimatu jest 

niezbędne na etapie tworzenia konstrukcji w celu 

uwzględnienia zwłaszcza wpływu wilgotności na 

wytrzymałość, deformacje i trwałość konstrukcji.

Determine the scale of impacts of climate is necessary

at the stage of construction to take into account notably

the impact of humidity on strength, deformation and

durability.

Bardzo niekorzystne jest wyprowadzenie 

fragmentów dźwigarów nośnych na zewnątrz 

obiektu i pozostawienie ich bez ochrony. Przede 

wszystkim, należy zabezpieczać konstrukcję przed 

bezpośrednim wnikaniem wody w strukturę 

drewna poprzez stosowanie zadaszeń, okapów, 

kapinosów, obróbek blacharskich, etc. 

Very unfavorable is the removal of fragments bearing

girders outside the building and leaving them without

protection. First of all, you need to protect the structure

against direct ingress of water in the wood structure

through the use of roofs, eaves, drips, flashings, etc.



W szczególny sposób należy traktować rozwiązania

strefy podporowej dźwigarów. Powstałe

uszkodzenia części podporowej stanowią

zagrożenie całej konstrukcji i w wielu przypadkach

wymagają zmiany nowego sposobu podparcia z

usunięciem uszkodzonego drewna.

In a special way should be considered a solution zone of 

the supporting girders. Defects base portion pose a threat

to the entire structure, and in many cases require

changes to support a new process for the removal of 

damaged timber.

Zbyt wysoka, w szerokim zakresie zmienna,

wilgotność drewnianych elementów

konstrukcyjnych wpływa negatywnie na trwałość i

zachowanie całej konstrukcji w czasie jej

eksploatacji.

Too high in a wide range of variable moisture content of 

wooden structural elements adversely affect the stability

and behavior of the whole structure during its operation.



Cykliczne zmiany wilgotności przyspieszają proces pełzania 

konstrukcji wykonanych 

z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

Cyclical changes in humidity accelerate creep structures made of 

wood and wood-based materials.

Preparaty impregnacyjne są jedynie powierzchniowe, 

ponieważ nie wnikają głęboko (do 1-3 mm), pozostawiając 

wnętrze przekroju bez ochrony. Powłoki powierzchniowe

stanowią jedynie tymczasową ochronę. 

The formulations are merely impregnating the surface because

they do not penetrate deeply (to 1-3 mm), leaving the interior 

section unprotected. Surface coatings are only temporary

protection.

Przed powtórnym naniesieniem impregnatu należy ustalić, 

jaki jest skład zastosowanego pierwotnie w zakładzie 

produkcyjnym środka impregnującego, tak aby skład nowo 

nakładanego impregnatu nie wywołał niepożądanych 

skutków chemicznych.

Before next applying the impregnation should be established, 

which it is composed primarily used in the factory impregnation

agent, so that the newly applied impregnation did not cause

adverse effects of chemicals.



Drewno może ulec poważnym uszkodzeniom, jeśli istniejące warunki

pozwalają na rozwój szkodników, co w skrajnych wypadkach wskutek

biodegradacji struktury drewna prowadzi do stanów awaryjnych

konstrukcji.

Wood can be seriously damaged if the existing conditions allow the

development of the pests, which in extreme cases due biodegradation wood

structure leads to a state of emergency construction.

Do głównych niszczycieli drewna zalicza się grzyby i owady. Mimo że 

organizmy te są niezbędne dla środowiska, w celu recyklingu drewna 

w przyrodzie, co pomaga w zachowaniu zdrowego cyklu przyrostów w 

lasach, powodowana przez nie degradacja drewna stanowi poważne 

zagrożenie dla konstrukcji drewnianych. 

The main destroyers of wood include fungi and insects. Although these

organisms are essential to the environment, the recycling of wood in nature,

which helps in maintaining a healthy cycle of growth in the forests, caused by

the degradation of wood poses a serious threat to the wooden structures.

Ponieważ przyrost rozkładu powodowanego przez grzyby zależy 
głównie od wilgotności 
i poziomu tlenu, a grzyby potrzebują zawartości wilgoci minimum 
25%, kontrola wilgotności może znacząco poprawić trwałość drewna.
Since the gain distribution caused by fungi is mainly dependent on humidity
and oxygen levels, and fungi require a minimum moisture content of 25%, 
humidity control can significantly improve the stability of wood.



4.1. Wpływ wilgotności na odkształcenia 

konstrukcji z drewna klejonego.

Influence of moisture on deformation of the structure of 

glued laminated timber.

Zmiany wilgotności elementów konstrukcyjnych z

drewna klejonego, są funkcją położenia i czasu oraz

braku możliwości pełnych odkształceń, na przykład

w strefach połączeń.

Changes in the humidity of structural laminated timber, 

are a function of position and time and the inability to 

complete deformation, for example, in connection zones.

Prowadzi to do zmiany wysokości elementu 

konstrukcyjnego. Zmiany wysokości przekrojów 

drewnianych elementów klejonych warstwowo 

można przewidywać na podstawie zmian ich 

średniej wilgotności, uwzględniając jednostkowe 

wartości skurczu w kierunku poprzecznym do 

włókien.

This leads to a change in the structural member. Changes

in the cross-sectional elements of glued laminated timber

may be predicted based on changes in the average

moisture content, the unit having the shrinkage in the 

transverse direction to the fibers.



W  wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, 

że większy wpływ na powstawanie pęknięć w 

belkach ma szybkość zmian wilgotności niż jej 

różnice w czasie sklejania. 

The results showed that the greater influence on the 

formation of cracks in the beams has a rate of change of 

humidity than the difference in the time of bonding.

Ważnym elementem wpływającym na pęknięcia w 

dźwigarach jest czynnik czasu. Niebezpieczne są

skokowe zmiany wilgotności. 

An important element influence for cracks in the girder is 

the time factor. Dangerous are humidity changes.

Przeważnie przyczyn uszkodzeń upatruje się w 

zmianach wilgotności i różnicach skurczu 

zależnych od wysokości dźwigarów. Jedną z nich 

jest wysychanie dźwigarów, które chłoną wilgoć w 

czasie transportu i montażu. 

Knowing the causes of damage is seen in the changes in 

humidity and differences contraction dependent on the 

amount of girders. One of them is drying beams that

absorb moisture during transportation and installation.



4.2. Dobór połączeń konstrukcyjnych w 

konstrukcjach z drewna klejonego warstwowo

Selection of construction joints in the constructions

of  glued laminated timber.

Połączenia są kluczowe dla każdej konstrukcji. 

Ważne jest właściwe rozumienie ich pracy i 

prawidłowe stosowanie. 

Connections are crucial for any design. It is important for a 

proper understanding of their work and correct application.

Na etapie użytkowania wskazane jest także

zapewnienie dostępu do wszystkich łączników w celu

dokonywania ich przeglądu i konserwacji.

At the stage of use, it is advisable also to provide access to 

all connectors in order to make their inspection and 

maintenance.

Połączenia tzw. „warsztatowe” (produkcja) 

Połączenia montażowe (budowa). 

Connections socalled "Workshop" (production)

Connection assembly (building).



5. Wnioski   Conclusions

Szybki postęp techniczny w technologii drewna 

przetworzonego wymaga stałego aktualizowania 

przepisów techniczno-budowlanych oraz 

wzajemnych zależności w zakresie wykorzystania 

drewna klejonego w procesie projektowania, 

budowy i przebudowy obiektów budowlanych. 

Rapid technological advances in the technology of 

processed timber requires constant updating of 

building regulations and interdependencies in the 

use of glued laminated timber in the design, 

construction and reconstruction of buildings.



Konieczne są dalsze działania w celu 

wyeliminowania wad, ochrona konstrukcji z drewna 

przetworzonego:

• zwiększanie ognioodporności, 

• trwałości związanej z odpornością na czynniki 

zewnętrzne (przede wszystkim wilgoci)

• przeciwdziałania awariom (nowe rozwiązania 

połączeniowe, podwyższenia nośności 

i stateczności przekrojów węzłowych).

Further efforts are needed to eliminate defects

protection of structures made of processed timber:

• increase fire resistance,

• stability associated with resistance to external

factors (mainly moisture)

• preventing failures (new connectivity

solutions, increasing the capacity and stability

of section nodes).



Wykorzystanie drewna przetworzonego 

związane jest z jego efektywnością 

konstrukcyjną, polegającą na lekkości, 

wytrzymałości i niskim koszcie pozyskania 

surowca. 

The use of processed wood is related to the 

efficiency of construction, consisting of lightness, 

strength and the low cost of raw materials.

Umożliwia to całkowitą prefabrykację 

elementów konstrukcyjnych co przyczynia się 

do indywidualizacji obiektów budowlanych.

This allows the total fabrication of components which

contribute to the individualization of buildings.
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