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Budownictwo z drewna przetworzone-
go według przepisów warunków tech-

nicznych. 

1. Drewno przetworzone 

1.1. Technologia drewna klejonego 

Drewno przetworzone jest produktem składającym się z drewna, skonstruowanym z 

użyciem kleju, podgrzewania i ciśnienia lub jakiejkolwiek kombinacji tych sposobów. 

Wysoko przetworzone produkty drewniane (Engineered Wood Products EWP) to nowa 

grupa drewnianych elementów konstrukcyjnych. Drewno przetworzone umożliwia 

rozwiązanie najdotkliwszego problemu producentów drewna konstrukcyjnego braku ma-

teriału i stwarzają możliwość efektywnego zużycia materiałów (np.drewna z drzew 

mniejszej średnicy czy drewna gorszego gatunku), które przedtem uważano za nieod-

powiednie do wykonywania elementów konstrukcyjnych. Wobec wyczerpywania się 

źródeł drewna, z powodu wycinki na potrzeby przemysłu i ograniczeń rządowych, 

drewno przetworzone zapewnia konstrukcjom drewnianym utrzymanie czołowej pozycji 

w budownictwie. Najpopularniejszymi spoiwami są żywice: fenolowo-formaldehydowa i 

mocznikowo-formaldehydowa.  

Tworzywa drzewne i materiały drewnopochodne to materiały z drewna ulepszonego lub 

materiały, których podstawowym składnikiem jest drewno lub produkty jego przet-

worzenia. 

Materiały te są otrzymywane przez: 

• modyfikację drewna litego metodami mechanicznymi, chemicznymi lub termicznymi, 

• sklejanie, często pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze, klejami organ-

icznymi lub spoiwem mineralnym warstw fornirów, desek i listew bądź wiórów, trocin, 

wełny drzewnej, 

• sklejanie naturalnym lepiszczem (głównie ligniną lub z dodatkiem substancji klejących) 

wcześniej rozwłóknionego drewna. 

Zaletą tworzyw drzewnych jest możliwość dostosowania ich właściwości (np. gęstości, 

wytrzymałości, odporności na ścieranie, nasiąkliwości, właściwości cieplnych i aku-

stycznych) oraz rozmiarów do wymagań wynikających z zastosowania. Wytwarzając 

tworzywa drzewne uzyskuje się materiał bardziej jednorodny. Niekorzystne cechy 

drewna litego wynikające z jego anizotropowej budowy i higroskopijności oraz 

występowania wad np. sęków, są w tworzywach znacznie ograniczane lub eliminowane. 

Dodatkowym atutem tworzyw drzewnych jest możliwość użycia do ich wytwarzania 

drewna małowartościowego, a często również odpadów drzewnych, co daje wymierne 

oszczędności. 

Zasadnicze tworzywa drzewne i materiały drewnopochodne to: 

• tworzywa na bazie drewna litego - drewno klejone i ulepszane (np. lignoston i ligno-

mer, ThermoWood), płyty stolarskie), 

• tworzywa na bazie forniru - sklejka, lignofol oraz nowe materiały np. LVL i PSL, 

• tworzywa na bazie elementów otrzymywanych przez wzdłużne rozszczepianie drewna 

litego - Scrimber, Tim Tec, 

• materiały na bazie wiórów - różne odmiany płyt wiórowych oraz OSB i nowe materiały 

np. LSL, 

• materiały na bazie wełny drzewnej – płyty wiązane cementem portlandzkim lub mag-

nezytem, 

• materiały na bazie trocin – płyty trocinowe, trocinobeton, 

• materiały na bazie włókien - płyty pilśniowe wytwarzane metodą mokrą i metodą 

suchą (MDF).  

Do wyrobów z drewna klejonego warstwowo można zalizczyć np.: • belki i dźwigary,  • 

dwuteowe belki ścienne, stropowe i dachowe, ze środnikiem prostym lub falistym, (Belki 

dwuteowe: ze środnikiem wykonanym z płyty OSB i z pasami wykonanymi z LVL albo ze 

środnikiem wykonanym z płyty pilśniowej i z pasami wykonanymi z drewna litego), • 
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płyty ścienne, • stolarkę drzwiową (skrzydła drzwiowe, ościeżnice), • stolarkę okienną,  

• panele podłogowe • elementy deskowań i deskowań traconych, • blaty robocze 

(postforming), • wiórowocementowe i trocinobetonowe pustaki, elementy nadproży, • 

elementy ekranów akustycznych, • maty i płyty termoizolacyjne, • tapety strukturalne 

(do malowania). 

Niemal wszyscy wytwórcy wysoko przetworzonych produktów drewnianych podobnie jak 

producenci elementów konstrukcyjnych z drewna litego drukują katalogi z informacjami, 

zawierające tabele rozpiętości, warunki stosowania i szczegóły montażu. 

1.2. Drewno klejone warstwowo z fornirów LVL 

Ten innowacyjny materiał jest produkowany w Polsce od lipca 2015 przez firmę STEICO 

na linii produkcyjnej w Polsce w Czarnej Wodzie. STEICO LVL jest to wytrzymały 

innowacyjny materiał konstrukcyjny z drewna. Materiał ten wyznacza nowy kierunek dla 

budownictwa przyszłości. Zaczynając od procesu produkcyjnego, poprzez etap projek-

towania, kończąc na placu budowy. Minimalizuje zużycie drewna, definiuje na nowo 

pojęcie efektywności, tworzy trwałe i niezwykle wytrzymałe konstrukcję ścian, stropów i 

dachów. Fornir klejony warstwowo LVL, jako klasa drewna, jest wykorzystywany w 

budownictwie i meblarstwie. STEICO LVL jest dostępny w formie całych płyt. Minimalna 

grubość takiej płyty wynosi 21mm. Maksymalna grubość to 90mm. Płyta ma szerokość 

1250mm oraz długość do 18m. W nowoczesnej fabryce STEICO, przy użyciu niezwykle 

precyzyjnych pił, z płyt zostają wycinane elementy konstrukcyjne czy dekoracyjne. 

Wycinane elementy mają formaty zgodne z zapotrzebowaniem klientów. W taki sposób 

powstają różnorodne produkty, jak np. podciągi, nadproża, płatwie, kalenice, belki 

dachowe czy stropowe, belki na konstrukcję wiązarów dachowych, płyty dekoracyjne, 

płyty na blaty, fronty, ramy okienne, ramy drzwiowe, panele podłogowe, parkiety, 

podłogi. STEICO LVL oferuje szereg nowych rozwiązań projektantom, firmom wykonaw-

czym, w końcu fabrykom domów. Zarówno w budownictwie masywnym jak także szkiel-

etowym, w procesie prefabrykacji oraz podczas realizacji na placu budowy, wszędzie tam 

na nowo definiuje pojęcie efektywności w budownictwie. STEICO LVL posiada niezwykłe 

właściwości mechaniczne. Produkt charakteryzuje się 2-razy większą wytrzymałością na 

zginanie w porównaniu do tradycyjnego drewna konstrukcyjnego. Wytrzymałość charak-

terystyczna na zginanie wynosi dla STEICO LVL w ułożeniu pionowym 44 N/mm2, nato-

miast w ułożeniu płaskim 45 N/mm2. Charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie 

wynosi natomiast imponujące 48 N/mm2, a wartość współczynnika sprężystości 

podłużnej zgodnie z kierunkiem przebiegu włókien to aż 14.000 N/mm2. Doskonałe 

właściwości techniczne drewna STEICO LVL stwarzają zupełnie nowe możliwości dla pro-

jektantów, architektów czy firm wykonawczych. Materiał pozwala na projektowanie i 

stosowanie elementów konstrukcyjnych o znacznie smuklejszych przekrojach, niż w 

przypadku powszechnie znanych klas drewna np. C24 czy GL 24h. Efektem jest 

oszczędność drewna jako surowca, polepszenie właściwości cieplnych konstrukcji, 

przyśpieszenie prac wykonawczych. 

2. Przepisy budowlane 

2.1. Ustawa Prawo budowlane 

Ustawa Prawo budowlane dnia 7 lipca 1994 r. nakazuje w art. 5, żeby obiekt budowlany 

spełniał jako całość:  

1. Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z 

nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytko-

wania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

1) 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 obro-

tu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 

z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), dotyczących: 

a) nośności i stateczności konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 
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c) higieny, zdrowia i środowiska, 

d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów, 

e) ochrony przed hałasem, 

f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, 

g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych; 

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; 

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 

6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej. 

2.2. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie 

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. Przepisy szczegółowe tego rozporządzenia mają istotny wpływ na 

wykorzystywanie drewna przetworzonego w procesie inwestycyjnym. Rozporządzenie to 

w §  1. ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi 

urządzenia, (….), zapewniające spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. - Prawo budowlane. Natomiast w §  2.1. stanowi, że przepisy rozporządzenia stosuje 

się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania 

budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe 

budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem § 207 

ust. 2 (t.j. przepisów rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego ….). Takie 

prawne rozstrzygnięcie stwarza wiele problemów przy dupuszczaniu do użytkowania, w 

warunkach prawodawstwa polskiego, obiektów zrealizowanych w technologii z drewna 

przetworzonego.  

Pod uwagę organów kontrolnych brane są następujące przepisy szczegółowe: 

§  44. Budynek, jego układ funkcjonalny i przestrzenny, ustrój konstrukcyjny oraz ro-

związania techniczne i materiałowe elementów budowlanych powinny być zaprojektowa-

ne i wykonane w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i 

przeznaczenia oraz z odnoszących się do niego przepisów rozporządzenia i przepisów 

odrębnych. 

§ 97.5. Pomieszczenia techniczne przeznaczone do układania kabli w budynku (tunele i 

pomieszczenia kablowe) powinny spełniać wymagania wynikające z normy Stowarzysze-

nia Elektryków Polskich nr N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe. Projektowanie i budowa. 

§ 113.4. 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. 

§  140.1. Przewody (kanały) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, 

prowadzone w ścianach budynku, w obudowach, trwale połączonych z konstrukcją lub 

stanowiące konstrukcje samodzielne, powinny mieć wymiary przekroju, sposób prow-

adzenia i wysokość, stwarzające potrzebny ciąg, zapewniający wymaganą 

przepustowość, oraz spełniające wymagania określone w Polskich Normach dotyczących 

wymagań technicznych dla przewodów kominowych oraz projektowania kominów. 

§ 149.1. 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. 

§ 187.6. 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. § 187.3. Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe 

wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej "zespołami kablowymi", stosowane w systemach 

zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny 

zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas 
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wymagany do uruchomienia i działania urządzenia, z zastrzeżeniem ust. 7. Ocena 

zespołów kablowych w zakresie ciągłości dostawy energii elektrycznej lub przekazu 

sygnału, z uwzględnieniem rodzaju podłoża i przewidywanego sposobu moco-

wania do niego, powinna być wykonana zgodnie z warunkami określonymi w 

Polskiej Normie dotyczącej badania odporności ogniowej. § 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 zabe-

zpieczających. 

§ 203. 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 wy-

niku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji; 

4)  zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

§ 204.4. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji, (Konstrukcja budynku powinna spełniać 

warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów grani-

cznych 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. 

§ 207.1. 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. 

§ 309. Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany z takich materiałów i wyrob-

ów 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; 

3)  niebezpiecznego promieniowania; 

4)  zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby; 

5)  nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci 

stałej lub ciekłej; 

6)  występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach; 

7)  niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego; 

8)  przedostawania się gryzoni do wnętrza; 

9)  ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego. 

§ 310.1. 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, wydzielanych przez grunt, mate-

riały i stałe wyposażenie oraz powstających w trakcie użytkowania zgodnego z przez-

naczeniem pomieszczeń, nie przekraczała wartości dopuszczalnych, określonych w prze-

pisach sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

§ 321.1. Na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie 

może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych. 

§  321. 2. We wnętrzu przegrody, o której mowa w ust. 1, nie może występować nara-

stające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej. §  321. 

3. Warunki określone w ust. 1 i 2 uważa się za spełnione, jeśli przegrody odpowiadają 

wymaganiom określonym w pkt 2.2.4. załącznika nr 2 do rozporządzenia. 

§ 322.1. Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne zewnętrznych przegród budynku, 

warunki cieplno-wilgotnościowe, a także intensywność wymiany powietrza w pom-

ieszczeniach, powinny uniemożliwiać powstanie zagrzybienia. § 322.2. Do budowy 
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należy stosować materiały, wyroby i elementy budowlane odporne lub uodpornione na 

zagrzybienie i inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia zagrożenia korozją bio-

logiczną. § 322.3. Przed podjęciem przebudowy, rozbudowy lub zmiany przeznaczenia 

budynku, w przypadku stwierdzenia występowania zawilgocenia i oznak korozji biolog-

icznej, należy wykonać ekspertyzę mykologiczną i na podstawie jej wyników - od-

powiednie roboty zabezpieczające. 

§ 323.1. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane 

w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znaj-

dujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał 

im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach. 

§ 328.2. Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby ograni-

czyć ryzyko przegrzewania budynku w okresie letnim. 

Załącznik nr  1. Zawiera wykaz polskich norm powołanych w rozporządzeniu (dla tech-

nologii drewna przetworzonego istotne są normy): 

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

w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 

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 projek-

towanie 

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) 

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

*) Polskie Normy projektowania wprowadzające europejskie normy projektowania kon-

strukcji - Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w języku polskim, mogą być sto-

sowane do projektowania konstrukcji, jeżeli obejmują one wszystkie niezbędne aspekty 

związane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowią kompletny zestaw norm umożli-

wiający projektowanie). Projektowanie każdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania 

PN-EN 1990 i PN-EN 1991. 

Załącznik nr  2. Punkt: 2.3.1. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, 

użyteczności publicznej i produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza 

między przegrodami i częściami przegród (między innymi połączenie stropodachów lub 

dachów ze ścianami zewnętrznymi), przejścia elementów instalacji (takie jak kanały in-

stalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnętrzne) oraz połączenia okien z 

ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej 

szczelności na przenikanie powietrza. 

Załącznik nr 3. Stosowane w rozporządzeniu określenia dotyczące palności i 

rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im europejskie klasy reakcji na ogień i kla-

sy odporności dachów na ogień zewnętrzny. 

2.3. Wystąpienie CUTOB PZITB Poznań Sp. z o.o. do Ministra In-
frastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu polskich norm   

Poznań, 28.05.2015 r. 

L.dz. 54/2015 

Minister Infrastruktury i Rozwoju 

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa 

Dotyczy: wykazu Polskich Norm przywołanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

W wykazie Polskich Norm przywołanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w dziale 

ochrona przeciwpożarowa budynków, w trybach § 208 oraz § 208a, przywołana jest 

norma PN-B-02867:1990 „Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez 

ściany” (w zakresie części dotyczącej ścian zewnętrznych przy działaniu ognia od strony 

elewacji). Polski Komitet Normalizacyjny wycofał wyżej wymienioną normę PN-B-

02867:1990, znajdującą się w wykazie Polskich Norm w Rozporządzeniu, i zastąpił ją 
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normą PN-B-02867:2013-06 (data publikacji 2013-06-12). Na podstawie Art. 5.1. Ust-

awy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.): 

„obiekt budowlany 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 (...)”. W związku z powyższym projektowanie i wykonanie obiektu w 

oparciu o wycofaną normę PN-B-02867:1990 może budzićź wątpliwości co do zgodności 

z zasadami wiedzy technicznej. Aktualizacja norm wynika przecież z rozwoju wiedzy 

technicznej. Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z zasadami wiedzy tech-

nicznej, tzn. zgodnie z aktualnymi normami, zatem w tym przypadku zgodnie z normą 

PN-B-02867:2013-06. Projektowanie zgodnie z normą PN-B-02867:1990, która została 

wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny może powodować wątpliwości w związku 

z nadrzędnością Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane nad przepisami tech-

niczno-budowlanymi wydanymi jako rozporządzenie. Takim problemem jest na przykład 

interpretacja pojęcia „spalania” po czasie badania, które było określone w normie z 1990 

roku w punkcie 1.3.2 oraz 1.3.4 natomiast w normie z 2013 roku zostało zdefiniowane w 

punkcie 3, co ma istotny wpływ na projektowanie ścian zewnętrznych zawierających ma-

teriały palne. Uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w sprawie powyższych wątpliwości 

oraz podanie informacji, czy i kiedy planowana jest aktualizacja wykazu norm 

przywołanych w przepisach techniczno-budowlanych. 

Prezes CUTOB PZITB Poznań Sp. z o.o. 

mgr inż. Zbigniew Augustyniak 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

Departament Budownictwa 

Warszawa 30.07.2015 r. 

DB.IV.6120.36.2015.ZL.1 

NK 205870/15 

Pan Zbigniew Augustyniak 

Prezes CUTOB PZITB 

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 28 maja 2015 r., w którym wskazano na 

rozbieżności w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu Ministra Infra-

struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadaü budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), dziękując 

za przedstawione informacje, wyjaśniam, że obecnie analizowane jest podjęcie działań 

związanych z nowelizacją przedmiotowego rozporządzenia. 

Zastępca Dyrektora kierujący Departamentem Budownictwa 

Joanna Demediuk 

3. Ognioodporność konstrukcji z drewna klejonego 

Przy odpowiednim dobraniu przekroju nośnego można osiągnąć wysoką odporność 

ogniową konstrukcji z drewna klejonego. Nie oznacza to, że jest to materiał niepalny, ale 

spełnia on wymogi norm europejskich w każdej klasie odporności ogniowej, bez koniec-

zności dodatkowego zabezpieczania preparatami ogniochronnymi, co czyni go szcze-

gólnie przydatnym przy projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, gdzie często 

wymagana jest 60-cio, 90-cio lub 120-to minutowa odporność ogniowa. Elementy z 

drewna, niezależnie od przyjętego przekroju, można impregnować preparatami 

ogniochronnymi, jednak zabezpieczenie drewna impregnatem ogniochronnym nie wpły-

wa w sposób istotny na odporność ogniową konstrukcji. Daje ten skutek, że w przypad-

ku pożaru następuje jego późniejsze zapalenie. Drewno pali się przy zaistnieniu równ-

ocześnie następujących czynników: obecności węgla (drewno), tlenu (powietrze) i tem-

peratury 250-270°C. Proces, jaki zachodzi, polega na wiązaniu węgla z tlenem, czemu 

towarzyszy raptowne wydzielanie ciepła oraz płomieni. Odporności ogniowej konstrukcji 

z drewna klejonego poświęcono wiele badań. Badania te polegały na spalaniu elementów 

z drewna klejonego w różnych odcinkach czasu, pomiarze temperatury w elemencie oraz 

pomiarze głębokości zwęglenia. Z najnowszych badań drewna klejonego warstwowo 

wynika, że należy przyjmować prędkość zwęglania: 0,6 mm/min., wytrzymałość na 

zginanie w warunkach pożarowych wynosi 50% wytrzymałości w warunkach normal-
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nych, wytrzymałość na ściskanie w warunkach pożarowych wynosi 75% wytrzymałości w 

warunkach normalnych, wytrzymałość na ścinanie w warunkach pożarowych wynosi 

80% wytrzymałości w warunkach normalnych. Elementy o wymiarze nie mniejszym niż 

12 cm klasyfikuje się jako nie rozprzestrzeniające ognia. Elementy o przekroju poniżej 

12 cm klasyfikuje się jako słabo rozprzestrzeniające ogień. Elementy o przekroju poniżej 

12 cm, zabezpieczone środkiem ogniochronnym, zapewniającym trudno zapalność 

drewna, klasyfikuje się jako nie rozprzestrzeniające ognia. Podczas pożaru, o ile przekro-

je są właściwie dobrane i jeśli elementy nie znajdują się bezpośrednio w ogniu, płomień 

gaśnie niemal samoczynnie. Szczególną uwagę należy zwrócić na projektowanie ele-

mentów połączeń, które już dla odporności ogniowej R30 minut powinny być 

umieszczane wewnątrz przekroju, w drewnie. Najlepszą formą geometryczną o 

najwyższej odporności ogniowej jest przekrój okrągły. Chociaż charakterystyki ogniowe 

drewna są dobre, bezpieczeństwo pożarowe jest ważną kwestią we wszystkich rodzajach 

drewnianych konstrukcji. Podstawowe definicje związane z odpornością pożarową kon-

strukcji przyjmuje się na podstawie warunków technicznych i określa wymaganą odpor-

ność ogniową, np. R30, R60 (odpowiednio 30 i 60 minut). Biorąc pod uwagę, że spełnie-

nie 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.  

4. Odporność konstrukcji z drewna klejonego na czynni-
ki zewnętrzne 

Opracowanie nowej generacji klejów na bazie żywic syntetycznych - wodoodpornych - 

zwiększyło możliwości zastosowań dźwigarów także do konstrukcji zewnętrznych, w tym 

konstrukcji mostów. Jednak pozostał problem samego drewna, które wykazuje małą 

odporność na działanie czynników atmosferycznych, gdy jest na nie bezpośrednio na-

rażone, szczególnie w strefach węzłów i to jest najczęstszą przyczyną awarii i krótkiej 

trwałości konstrukcji. Wpływu oddziaływań klimatycznych nie można, jak się często 

uważa, zawężać do przeciwdziałania jedynie uszkodzeniom mechanicznym - np. 

pęknięciom czy rozwarstwieniom. Określenie skali oddziaływań klimatu jest niezbędne 

na etapie tworzenia konstrukcji w celu uwzględnienia zwłaszcza wpływu wilgotności na 

wytrzymałość, deformacje i trwałość konstrukcji. 

Elementy konstrukcyjne zastosowane na zewnątrz bezwzględnie należy zabezpieczać 

odpowiednimi preparatami i konserwować co kilka lat, w zależności od intensywności 

działania wilgoci i innych czynników, mogących doprowadzić do uszkodzeń i awarii. Bar-

dzo niekorzystne jest wyprowadzenie fragmentów dźwigarów nośnych na zewnątrz 

obiektu i pozostawienie ich bez ochrony. Przede wszystkim, należy zabezpieczać kon-

strukcję przed bezpośrednim wnikaniem wody w strukturę drewna poprzez stosowanie 

zadaszeń, okapów, kapinosów, obróbek blacharskich, etc. W szczególny sposób należy 

traktować rozwiązania strefy podporowej dźwigarów. W masywnych przekrojach pod-

danych wpływom atmosferycznym należy spodziewać się pojawienia drobnych pęknięć 

wzdłuż słojów drewna, co w przypadku np. odspojenia uszczelnienia z silikonu pomiędzy 

elementem stalowym „okucia” a drewnem, umożliwia penetrację wody do połączenia, 

szczególnie w trakcie opadów. Powstałe uszkodzenia części podporowej stanowią 

zagrożenie całej konstrukcji i w wielu przypadkach wymagają zmiany nowego sposobu 

podparcia z usunięciem uszkodzonego drewna. Zbyt wysoka, w szerokim zakresie zmi-

enna, wilgotność drewnianych elementów konstrukcyjnych wpływa negatywnie na 

trwałość i zachowanie całej konstrukcji w czasie jej eksploatacji. Zmiany wilgotności 

drewnianych elementów konstrukcyjnych prowadzą bezpośrednio do dodatkowych od-

kształceń konstrukcji, a pęcznienie i skurcz drewna do dodatkowych naprężeń, szcze-

gólnie w kierunku prostopadłym do włókien. Konsekwencją występowania naprężeń jest 

pojawianie się rys, pęknięć i rozwarstwień elementów konstrukcyjnych. Zmniejszają one 

nie tylko nośność konstrukcji, ale przez przerwanie ciągłości zabezpieczeń powierzchni 

wpływają na zwiększenie zmian wilgotności drewna. Cykliczne zmiany wilgotności 

przyspieszają proces pełzania konstrukcji wykonanych z drewna i materiałów 
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drewnopochodnych. W wielu wypadkach niedocenianie wpływu klimatu otoczenia, brak 

umiejętności przewidywania zmian wilgotności drewna w fazie montażu konstrukcji, 

niekiedy elementarne błędy twórców, zwłaszcza dotyczące wentylacji obiektów, doprow-

adzają przez przyspieszoną destrukcję drewna do stanów awaryjnych części dźwigarów 

lub całej konstrukcji. Kształt i wymiary przekroju elementów konstrukcyjnych, 

rozpiętości konstrukcji, a w wielu rozwiązaniach, podatność na zmiany warunków 

klimatycznych uzasadnia bardziej szczegółową charakterystykę tej grupy konstrukcji 

drewnianych. Pokrycie dachu i wykończenie ścian należy wykonać niezwłocznie po zmon-

towaniu konstrukcji z drewna klejonego. W budynkach ogrzewanych, po zamontowaniu 

konstrukcji, wymagane jest stopniowe zwiększanie temperatury wewnątrz budynku, 

dzięki czemu wilgotność drewna konstrukcyjnego stopniowo przystosowuje się do 

wilgotności otoczenia. Elementy nie impregnowane szarzeją pod wpływem promienio-

wania UV (działania światła) oraz mogą ulegać biodegradacji. Preparaty impregnacyjne 

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

wnętrze przekroju bez ochrony. Powłoki powierzchniowe stanowią jedynie tymczasową 

ochronę. Przed powtórnym naniesieniem impregnatu należy ustalić, jaki jest skład zas-

tosowanego pierwotnie w zakładzie produkcyjnym środka impregnującego, tak aby skład 

nowo nakładanego impregnatu nie wywołał niepożądanych skutków chemicznych. 

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. 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. 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. 

4.1. Wpływ wilgotności na odkształcenia konstrukcji z drewna 

klejonego. 

Zmiany wilgotności elementów konstrukcyjnych z drewna klejonego, są funkcją 

położenia i czasu oraz braku możliwości pełnych odkształceń, na przykład w strefach 

połączeń, co prowadzi do dodatkowych odkształceń i naprężeń, głównie w przekrojach 

poprzecznych elementów konstrukcyjnych. Występują dodatkowe oddziaływania 

naprężeń od obciążeń własnych i zewnętrznych, i zmian wilgotności, określane jako 

naprężenia mechaniczno- wilgotnościowe. Może to prowadzić do zmiany wysokości ele-

mentu 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. Przy 

większych zmianach wilgotności środowiska, w którym wbudowane są belki z drewna 

klejonego, wartości bezwzględne odkształceń belek o dużych wysokościach przekrojów 

mogą dochodzić do kilku centymetrów. Przyczyn pęknięć i rozwarstwień dźwigarów 

klejonych warstwowo upatrywano początkowo w błędach popełnianych w fazie produkcji 

elementów. Uważano, że wynika to z niedostatecznej wytrzymałości spoin klejowych 

oraz przekraczania dopuszczalnych naprężeń rozwarstwiających. Pęknięcia obserwowano 

nie tylko w spoinach, ale także w drewnie poszczególnych lameli. Upatrywano ich źródła 

w naprężeniach skurczowych, podobnie jak w procesach suszenia tarcicy. Naprężenia te 

mogły być skutkiem zbyt wysokiej wilgotności tarcicy wykorzystywanej do produkcji 

dźwigarów lub nadmiernego zróżnicowania wilgotności między sąsiednimi warstwami. W 

w wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że większy wpływ na powstawanie 

pęknięć w belkach ma szybkość zmian wilgotności niż jej różnice w czasie sklejania. 

Ważnym elementem wpływającym na pęknięcia w dźwigarach jest czynnik czasu. 

Niebezpieczne są skokowe zmiany wilgotności. 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 mon-

tażu.  
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Badania uszkodzeń w drewnie klejonym warstwowo w warunkach obciążenia siłą 

zewnętrzną potwierdzają, że na powstawanie i rozwój pęknięć wpływa każdy z przed-

stawionych czynników: 

- zróżnicowanie wilgotności poszczególnych warstw, 

- anizotropia własności drewna, 

- szybkość zmian wilgotności. 

Częsty kontakt drewna z powietrzem otoczenia powoduje wzrost skali oddziaływań at-

mosferycznych; liczba pęknięć zwiększała się. Okazuje się, że zabezpieczenie powi-

erzchni drewna powłokami ochronnymi nie zawsze prowadzi do zmniejszenia ryzyka 

pęknięć. W badaniach drewna sosny wykazano, że ze wzrostem grubości powłok 

ochronnych zwiększała się tendencja do tworzenia rys. Duże znaczenie dla twórców 

współczesnych konstrukcji mają wyniki zawarte w badaniach kilkunastu obiektów wznie-

sionych wcześniej w technologii drewna klejonego. Badania te pokazały, że warunki 

klimatyczne w otoczeniu konstrukcji pod dachem mają znacznie większy wpływ na 

tworzenie się rys i pęknięć niż dotychczas sądzono. W obiektach nieogrzewanych, o 

wyższej wilgotności bezwzględnej, zarejestrowano znacznie mniej pęknięć niż w 

obiektach ogrzewanych. Badania prowadzone na belkach z drewna klejonego wykazały, 

że największe ryzyko pęknięć wyróżnia belki o małej wilgotności, które po wyprodu-

kowaniu były narażone na wilgoć, a następnie znalazły się w warunkach szybkiego 

schnięcia. Analizy obniżenia nośności konstrukcji drewnianej, spowodowane 

naprężeniami od cyklicznych zmian wilgotności i temperatury, teoretycznie wykazuje 

dochodzenie pęknięć do osi analizowanych elementów konstrukcyjnych. 

W warunkach długotrwałych obciążeń drewno zachowuje się jak ciało lepko-sprężyste. 

Odkształcenia w tym stanie można opisywać m. in. za pomocą funkcji pełzania, których 

przebiegi zależą od aktualnego stanu wilgotności i temperatury materiałów. Ponadto 

prognozowanie odkształceń związanych z pełzaniem w elementach konstrukcji 

drewnianych obciążonych i znajdujących się w warunkach zmiennego klimatu wymaga 

uwzględnienia zjawiska mechanosorpcji. Mechanizm pełzania drewna można przedstawić 

w dużym uproszczeniu jako sumę odkształceń lepko-sprężystych zależnych od wartości 

wilgotności oraz od dodatkowych odkształceń mechanosorpcyjnych, związanych ze 

zmianami wilgotności. Potwierdzono fakt (dla obciążonych belek klejonych warstwowo 

poddawanych zginaniu) wzrostu ugięcia w czasie, przy równoczesnym zmniejszeniu 

szybkości pełzania. Przy stałym obciążeniu stwierdzono wzrost ugięcia belek w fazie 

wysychania i spadek ugięcia w fazie nawilżania. Wpływ obciążenia i wilgotności na pro-

ces pełzania jest większy dla elementów konstrukcyjnych wykonanych z drewna litego 

niż z drewna klejonego. 

4.2. Dobór połączeń konstrukcyjnych w konstrukcjach z drewna 
klejonego warstwowo 

Przekroje zawierające połączenia elementów konstrukcyjnych stanowią bardzo ważny 

obszar zarówno konstrukcyjny, jak też architektoniczny. Na sposób konstruowania i ek-

spozycji połączeń ma wpływ, przede wszystkim, ich rola w pracy statycznej konstrukcji 

oraz wartości obciążeń. Połączenia są kluczowe dla każdej konstrukcji. Ważne jest 

właściwe rozumienie ich pracy i prawidłowe stosowanie. Na etapie użytkowania 

wskazane jest także zapewnienie dostępu do wszystkich łączników w celu dokonywania 

ich przeglądu i konserwacji. 

Umiejętnie dobranie łączników jest ważnym elementem tworzenia konstrukcji z drewna 

przetworzonego. 

Rodzaj zastosowanego połączenia zależy od rodzaju obciążeń oraz sił i naprężeń 

występujących w węźle, odporności ogniowej, wymaganej dla konstrukcji, a także 

względów estetycznych. Łączniki powinny być umieszczane w obszarach przecięć osi 

konstrukcyjnych elementów przy możliwie niskich wartościach sił wewnętrznych - mo-

mentów zginających, sił tnących. Należy uniknąć m. in. mimośrodów. Generalnie 

rozróżnia się połączenia tzw. „warsztatowe” (produkcja) i montażowe (budowa). Aktual-

nie za najbardziej akceptowalne z architektonicznego, konstrukcyjnego i eksploatacyjne-

go punktu widzenia uważa się łączniki wprowadzane do wnętrza przekrojów elementów 

łączonych. 
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Łączenie elementów o relatywnie niewielkich wymiarach przekroju poprzecznego z 

drewna przetworzonego, np. płatwii z dźwigarem, najczęściej odbywa się za pomocą 

łączników systemowych - różnego rodzaju wsporników i wieszaków. Rzadziej projektuje 

się tu łączniki wbudowane w dźwigar. Wsporniki łączy się za pomocą gwoździ kar-

bowanych lub śrub i wkrętów, i odpowiednich kotew w przypadku, gdy elementy z 

drewna klejonego warstwowo są łączone z elementami wykonanymi np.: żelbetu czy 

stali. W przypadku wsporników okuciowych możliwe jest wiercenie otworów pilotażowych 

pod śrubą przez drewno i łącznik - w przypadku wsporników stalowych - konieczne jest 

zastosowanie łączników trzpieniowych, samowiercących. Szczelina w drewnie z 

zależności od wielkości może być przygotowana fabrycznie lub wycinana na montażu. 

Połączenie jest niewidoczne. Można zastosować także złącza pasowane, które mają tę 

zaletę, że są niewidoczne, ale w drewnie wycina się gniazda o gabarytach wspornika, co 

jest pracochłonne. Dodatkowym utrudnieniem jest tu wymagana bardzo duża precyzja 

wykonania. Połączenie na kątowniki dwustronnie lub wsporniki stosuje się dla płatwi 

wieloprzęsłowych, które leżą na dźwigarach. Do ich łączenia na długości stosuje się 

połączenie Gerbera. Kątowniki mają różne wielkości i perforacje. Występują kątowniki 

proste, wzmocnione, a także kątowniki z blachy perforowanej. 

5. Wnioski 

1. Szybki postęp techniczny w technologii drewna przetworzonego wymaga stałego ak-

tualizowania przepisów techniczno-budowlanych oraz wzajemnych zależności w 

zakresie wykorzystania drewna klejonego w procesie projektowania, budowy i prze-

budowy obiektów budowlanych. Konstrukcje z drewna klejonego przy zastosowaniu 

wewnatrz budynków doskonale sprawują się bez jakiejkolwiek impregnacji, natomiast 

w połaczeniu z odpowiednimi środkami zabezpieczającymi z powodzeniem stosowane 

są w konstrukcjach narażonych na bezpośrednie działanie warunków at-

mosferycznych. 

2. Zgodnie z aktualnymi wymaganiami przepisów prawnych ściany zewnętrzne budyn-

ków powinny być wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO), a na 

wysokości budynku powyżej 25 m od poziomu terenu okładzina elewacyjna, jej mo-

cowanie mechaniczne, a także izolacja cieplna ściany zewnętrznej powinny być 

wykonane z materiałów niepalnych. Warunek ten jest łatwiejszy do spełnienia przy 

stosowaniu klasyfikacji reakcji na ogień zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13501-

1+A1:2010 a nie przywołanej w rozporządzeniu normy PN-B-02867:1990 „Metoda 

badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany”. Nie jest więc obecnie możliwe 

potwierdzenie nierozprzestrzeniania ognia na podstawie klasyfikacji reakcji na ogień 

zgodnie z p. 2 załącznika 3 do rozporządzenia, gdyż klasyfikacja ta wyklucza taką 

możliwość w odniesieniu do ścian zewnętrznych przy działaniu ognia od strony 

zewnętrznej budynku. 

3. Konieczne są dalsze działania w celu wyeliminowania wad wpływających na bezpiec-

zeństwo konstrukcji oraz w kierunku prawidłowej ochrony konstrukcji z drewna 

przetworzonego poprzez zwiększanie ognioodporności, trwałości związanej z odpor-

nością na czynniki zewnętrzne, przede wszystkim wilgoci oraz przeciwdziałania awari-

om (promowanie nowych rozwiązań w zakresie technik połączeniowych, podwyższenia 

nośności i stateczności przekrojów węzłowych). 

4. Wykorzystanie drewna przetworzonego związane jest z jego efektywnością kon-

strukcyjną, polegającą na lekkości, wytrzymałości i niskim koszcie pozyskania surow-

ca. Umożliwia to całkowitą prefabrykację elementów konstrukcyjnych co przyczynia 

się do indywidualizacji obiektów budowlanych. 

 

 

 

 

 

 


