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Drewno w kontekście wyzwań klimatycznych – ograniczenie emisji i 
produkcji odpadów, gospodarka cyrkularna

• Odnawialność 

• Magazynowanie CO2

• Niskie zużycie energii i 

emisja CO2 w fazie 

produkcji

• Wykorzystanie odpadów 

produkcyjnych do  

uzyskania energii

• Oszczędność wody (w 

stosunku do technologii 

tradycyjnych)

Pozyskanie surowca 

i produkcja materiału

• Możliwość ponownego 

wykorzystania

• Na końcu życia 

materiału możliwość 

użycia w przemyśle 

energetycznym

• Biodegradowalność

• Możliwość prefabrykacji

• Ograniczenie ilości 

odpadów (prefabrykacja)

• Mniejsza uciążliwość 

budowy

• Możliwość stosowania 

połączeń odwracalnych

• Mniejsze zużycie materiału 

na m2 powierzchni budynku

• Większa powierzchnia 

użytkowa w stosunku do 

analogicznego budynku w 

technologii tradycyjnej

• Duża izolacyjność 

termiczna

• Ograniczenie zużycia 

energii

Transport i budowa

Rozbiórka (Demontaż)

Użytkowanie



ŹRÓDŁO: ŚRODOWISKOWE ASPEKTY NOWOCZESNEGO BUDOWNICTWA DREWNIANEGO, 

Opracowanie, na zlecenie Ministerstwa Środowiska wykonała Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 

Ślad węglowy i zużycie energii



Zużycie materiałów 

-55%

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW

Kg/m2 PC

BUDYNEK WIELORODZINNY, MONACHIUM, 

Herman Kaufmann Architekten

TECHNOLOGIA TRADYCYJNA

BUDYNEK DREWNIANY

Źródło: Herman Kaufmann Architekten



Technologie drewniane  z perspektywy architekta

• Duża wytrzymałość przy 

małym ciężarze 

• Uniwersalność (materiał 

konstrukcyjny, izolacyjny, 

wykończeniowy)

• Dobra izolacyjność 

termiczna

• Możliwość eliminacji 

mostków termicznych 

Właściwości

materiału Technologia

• Regulacja wilgotności we 

wnętrzu

• Przyjemna temperatura 

powierzchni

• Niepowtarzalność, 

bogactwo gatunków, różne 

możliwości wykończenia

• Estetyka

• Dobry klimat akustyczny

• Niskie stężenie LZO

• Prefabrykowana

• Dłuższy i bardziej 

detaliczny proces 

projektowy

• Ze względu na 

prefabrykację większa 

precyzja wykonania, duża 

kontrola nad procesem



Konstrukcje drewniane w zabudowie mieszkaniowej

Ściany jako element nośny

Ściany i stopy z płyt CLT

W tej technologii realizowane budynki jednorodzinne, 

wielorodzinne, hotele, domy studenckie, mała 

użyteczność publiczna np. przedszkola, płyty CLT jako 

płyty stropowe w budynkach biurowych i usługowych

Źródło: KLH



Ściany jako element nośny

Ściany szkieletowe prefabrykowane (prefabrykat 2d), 

stropy z płyt CLT

Budynki jednorodzinne, wielorodzinne, hotele, domy 

studenckie, mała użyteczność np. przedszkola

Konstrukcje drewniane w zabudowie mieszkaniowej



Czynniki wpływające na kształtowanie bryły budynku

• Dostępne, standardowe 

wymiary elementów (płyty 

CLT, słupki, płyty 

drewnopochodne) 

• Prefabrykacja  -

ograniczenia produkcyjne i 

transportowe, ograniczenia 

gabarytów zależności od 

przyjętego stopnia 

prefabrykacji

• Sposób montażu – montaż z 

rusztowań

• Jednokierunkowość 

konstrukcji (w odróżnieniu 

od żelbetu, jeden kierunek 

stropów, konieczność 

przenoszenia obciążeń na 

ściany, na słupy za pomocą 

podciągów 

• Dostosowane do technologii 

detale – np. detale balkonów 

i tarasów



Dostępne wymiary produkowanych elementów

Źródło: KLH



Modularność wymiarów 



Prefabrykacja 

Zdjęcia: Elena Helmreich



Ograniczenia gabarytów w zależności od stopnia prefabrykacji

Wielkogabarytowe 

elementy płaskie

Budownictwo 

modułowe

Zdjęcie: Götz Wrage



Obciążenia przenoszone przez ściany



Montaż z rusztowań



Dostosowane do technologii detale balkonów i tarasów

Źródło: Unibep SA



Różnice między technologią drewnianą a tradycyjną

• Stropy zazwyczaj dwukierunkowe, konstrukcja 

słupowo-płytowa

• Ograniczony wpływ wilgoci na stan konstrukcji 

(przy poprawnym wykonaniu)

• Dobra izolacyjność akustyczna

• Duża pojemność cieplna i bezwładność termiczna

• Prace budowlane wykonywany na miejscu

• Możliwość wprowadzania zmian na dalszych 

etapach projektowania a nawet na budowie

• Duże obciążenie dla środowiska (emisje CO2, 

zużycie wody, odpady)

• Stropy zazwyczaj jednokierunkowe 

• Ściany konstrukcyjne lub podciągi

• Nieodporne na wilgoć - istotne poprawne 

wykonanie elementów i połączeń

• Niska izolacyjność akustyczna elementów 

(wymaga dociążenia)

• Mała pojemność cieplna

• Elementy budynku wykonywane w fabryce, na 

placu budowy tylko montaż

• Zmiany w projekcie uciążliwe i kosztowne. 

• Bardzo ograniczona możliwość wprowadzania 

zmian na budowie

• Ograniczenie obciążenia dla środowiska



Technologie drewniane w certyfikacji ZIELONY DOM
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