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Wady i zalety domów szkieletowych
• Zalety:
• krótki czas budowy : oko o trzech miesi cy (podobno mo na krócej); - teoretycznie powinny by  ta sze od murowanych (w Polsce to si  jednak nie

potwierdza);
• bardzo dobra ochrona cieplna domu , trudna do uzyskania podobnym kosztem w innych technologiach ( ciany w ca ej swojej grubo ci s  praktyczne

izolacj  ciepln , podobnie dach);
• ma y ci ar domu , dzi ki czemu ta szy jest jego fundament, mniej kosztuje te  transport materia ów na budow  i na budowie;
• technologia "sucha "; budowa konstrukcji domu sprowadza si  do monta u elementów, czonych na gwo dzie i metalowe czniki; nie potrzebne s

przerwy technologiczne, co oczywi cie skraca czas budowy;
• mo liwo  budowania domów nawet w zimie ; oprócz wykonania fundamentów dom drewniany nie wymaga adnych prac mokrych, czyli

betonowania i murowania, które mo na prowadzi  jedynie w temperaturze dodatniej;
• atwo  przebudowy i modernizacji : technologia szczególnie godna polecenia, je li planujemy najpierw wybudowa  dom ma y, a potem dopiero go

rozbudowywa ; równie  bez wi kszych problemów mo na w domu szkieletowym instalacje wymieni  na nowocze niejsze;
• ma a grubo cian zewn trznych , dzi ki czemu domy drewniane przy takich samych wymiarach zewn trznych maj  wi ksz  powierzchni  u ytkow

ni  murowane. Dla przyk adu: parterowy dom drewniany o powierzchni ca kowitej 100 m2 jest od takiego samego z zewn trz domu murowanego
wi kszy w rodku o 10 - 12 m2! atwo policzy , e ta dodatkowa powierzchnia u ytkowa warta jest 10 000 - 20 000 z .

• Wady:
• ograniczone rozpi to ci stropów (do 4,5 m), co - je li nie stosujemy podci gów lub specjalnych d wigarów stropowych - w pewnym stopniu

ogranicza wymiary pomieszcze ;
• ma a bezw adno  cieplna : po w czeniu ogrzewania dom szybko si  nagrzewa, ale te  - je li przestaniemy go ogrzewa  - do  szybko si  wych adza;
• a ponadto w warunkach polskich:
• technologia ma o rozpowszechniona ; jest to powa na wada, poniewa  jest to sposób budowania wymagaj cy bardzo dobrej znajomo ci jego zasad;

tak naprawd  niewiele firm potrafi dobrze budowa  w tym systemie;
• technologia wysublimowana (jak na budownictwo), wymagaj ca wyj tkowo du ej dok adno ci i kultury technicznej (co, jak wiadomo, nie jest

specjalno ci  rodzimych wykonawców); jest ca kowicie nieodporna na g upot : do podci cia belek lub s upów w najmniej odpowiednim miejscu (np.
dla poprowadzenia przewodów instalacyjnych) wystarczy jedna minuta i ma a pi ka do drewna;

• trudno ci z uzyskaniem odpowiedniego drewna : elementy, z których montuje si  konstrukcj  domu powinny by  wykonane - tak jak w Kanadzie i
Stanach - z drewna suszonego przemys owo, mie  ostrugane (g adkie) powierzchnie i sfrezowane (wyokr glone) kraw dzie; takie drewno jest w
Polsce produkowane, ale ze wzgl du na wy sz  cen  wi kszo  wykonawców stosuje drewno jedynie przetarte, o zbyt du ej wilgotno ci;

• konstrukcja drewniana s abo zabezpieczona przed niszczeniem; w Kanadzie i USA ze wzgl du na to, e na konstrukcje budynków stosuje si
wy cznie drewno suszone przemys owo, nie jest potrzebna jego impregnacja (zarodniki ple ni i owady zostaj  zniszczone w procesie suszenia).
Wyj tek stanowi  podwaliny impregnowane metod  ci nieniow , poniewa  u one na fundamencie najbardziej nara one s  na kontakt z wilgoci . U
nas, mimo e wymagaj  tego przepisy, drewno konstrukcyjne bardzo cz sto w ogóle nie jest chemicznie zabezpieczane przed biodegradacj  lub te
impregnuje si  je przez powierzchniowe malowanie gotowej konstrukcji rodkami solnymi, a wi c metod  najmniej skuteczn ;

• brak koordynacji wymiarowej pomi dzy materia ami: w Polsce ze wzgl du na fabryczne wymiary we ny mineralnej najlepiej, eby rozstaw s upów w
cianie wynosi  50 cm, natomiast ze wzgl du na wymiary p yt gipsowo-kartonowych - 40 lub 60 cm; brak tej koordynacji to dodatkowy koszt

robocizny na przycinanie i sporo odpadów. W Kanadzie i USA, gdzie technologia szkieletowa jest rozwijana i ulepszana od dziesi tków lat, taka
koordynacja jest czym  oczywistym - wszystko do wszystkiego pasuje;

• szybko rosn ce ceny przetartego drewna .



BUDYNKI ENERGOOSZCZ DNE
(NISKOENERGETYCZNE)

ORAZ
BUDYNKI PASYWNE





ROZWI ZANIA TECHNICZNE
SPRAWIAJ CE NA BUDYNEK PASYWNY

• TERMOIZOLACJA STANDARDOWYCH PRZEGRÓD ZEWN TRZNYCH

• STARANNE OGRANICZANIE WYST POWANIA MOSTKÓW
TERMICZNYCH

• USZCZELNIENIE POW OKI ZEWN TRZNEJ BUDYNKU

• STOSOWANIE SPECJALNEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

• WYSOKO EFEKTYWNA SPRAWNO  ODZYSKU CIEP A ZE ZU YTEGO
POWIETRZA

• BARDZO STARANNE ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE BUDYNKU

• GROMADZIENIE ENERGII (CIEP A) ZE WZGL DU NA
NIERÓWNOMIERNE ZAPOTRZEBOWANIE W RÓ NYCH OKRESACH



















Zalety domu pasywnego:

- niskie zu ycie energii, które sprawia, ze koszty utrzymania domu s  bardzo
niskie,
- dobry mikroklimat wn trza, w domu pasywnym s  du o mniejsze ró nice
temperatury,
- ochrona rodowiska naturalnego, wykorzystanie warunków rodowiska do
poprawienia funkcjonalno ci domu i jego ogrzania.

Wady domu pasywnego:

- Wad  jest cena wykonania takiego domu i materia ów izolacyjnych, które s
bardzo drogie. Inwestycja jednak zwraca si  po kilku latach.
- Wysokie ceny instalacji dodatkowych (wspomagaj cych).
- Drogie okna (z regu y s  one najdro sze w ofercie ka dej firmy produkuj cej
okna).
- Ma y wybór estetyki takiego domu (zwarta bry a, skromne przeszklenie
budynku, brzydota takiej bry y).
- Ograniczenia w planowaniu przestrzeni ogrodu, musi on by  funkcjonalny,
estetyka jest ograniczona.
- Cena indywidualnego projektu jest bardzo wysoka, gdy  dopasowana
indywidualnie do dzia ki i konstrukcji domu pasywnego.



W prezentacji wykorzystano materia y:
1. Budownicwto ogólne P. Makarewicz
2. www.szkielet.pl
3. www.mitek.pl
4. Domy pasywne R. Piotrowski
5. www. murator.pl


