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Z anim przystąpimy do budowy domu z drew-
na musimy mieć świadomość, jak istotny jest 
dobór właściwego materiału. Okazuje się, że 

decyzja nie ogranicza się do wyboru pomiędzy tar-
cicą z drzewa liściastego czy iglastego, nie wystar-
czy także wskazanie konkretnego gatunku drew-
na. Należy bowiem zwrócić również uwagę na 
takie kwestie, jak pochodzenie surowca, z którego 
pozyskano tarcicę oraz sposób jej obróbki. 

 ❱Szkielet z sosny, szkielet z dębu...
Do budowy domów szkieletowych używa się 

drewna z drzew iglastych. Elementy konstrukcyjne 
wykonuje się z sosny, a na wszelkie niekonstrukcyj-
ne części stosowany jest świerk. Sosna jest drew-
nem miękkim i  wdzięcznie poddającym się ob-
róbce. Jest jednak mało odporna na sinienie, które 
z kolei prowadzi do jej dużej nasiąkliwości i podat-
ności na grzyby i pleśnie. Świerk również nie jest na-
turalnie odporny na grzyby i  pleśnie, oprócz tego 
jest też stosunkowo kruchy, łatwo pęka i  się wy-

pacza, ale równie łatwo odzyskuje kształt. Aby po-
radzić sobie z  naturalnymi „skłonnościami” sosny 
i  świerku do „niechcianych mieszkańców”, drewno 
przeznaczone do budowy domów szkieletowych 
powinno być odpowiednio wysuszone i  strugane. 
Optymalna wilgotność materiału wynosi nie więcej 
niż 18%. Jest to niezwykle istotne, bowiem wyższa 
wilgotność, jaką prezentuje świeżo ścięte drzewo, 
powoduje, że jest ono bardziej podatne na wygi-
nanie, co z  kolei negatywnie wpływa na nośność 
konstrukcji z niego wykonanej. Należy również za-
uważyć, że w domach szkieletowych elementy kon-
strukcyjne są obudowywane warstwami wykończe-
niowymi oraz ociepleniowymi. Drewno, które nie 
zostało uprzednio odpowiednio wysuszone, będzie 
oddawać wilgoć przez długie miesiące po wznie-
sieniu domu, wnikając w warstwy izolacji, powodu-
jąc zadamawianie się grzybów, pleśni i szkodników. 
W  istocie, nawet materiał o  wilgotności 18% po-
winien „przeschnąć” do 14%, abyśmy mogli uznać 
konstrukcję szkieletową za stabilną. 

 ❱Drewno drewnu 
nierówne 

Zalety drewna jako materiału konstrukcyjnego są niezaprzeczalne. Jest ono łatwe w obróbce, trwałe i ekologiczne. 
Pozwala na stworzenie, w krótkim czasie i przy rozsądnych kosztach, budynków wielopokoleniowych, w których 
będzie panował zdrowy mikroklimat. Jednak pod warunkiem, że użyty zostanie właściwy materiał. 

[F
ot

. S
hu

tt
er

st
oc

k]

 ❱Typy drewna konstrukcyjnego

Domy szkieletowe budowane są z  drewna konstrukcyjnego su-
szonego komorowo, struganego i frezowanego. 
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 ❱Typy drewna konstrukcyjnego

Aby osiągnąć pożądany poziom wilgotności tar-
cicy, drewno przeznaczone na budowę domów 
szkieletowych jest suszone komorowo w tempera-
turze 60°C. W trakcie tak przeprowadzonej obrób-
ki, materiał pozbawiany jest wszelkich obecnych 
w  nim szkodników, nie wymaga też późniejszej 
impregnacji. Dodatkową ochroną jest jego ostru-
ganie z czterech stron, które wygładza powierzch-
nię poszczególnych elementów i  zabezpiecza je 
podwójnie – przed szkodnikami oraz przed ewen-
tualnym pożarem. 

Zupełnie inaczej postępujemy przy budowie 
domu w  konstrukcji słupowo-ryglowej. Tutaj za-
miast z drewna suszonego szkielet budowany jest 
przeważnie z drewna wilgotnego, zwanego zielo-
nym. Najczęściej i najchętniej wybieranym gatun-
kiem jest dąb, bowiem charakteryzuje się on dużą 
trwałością, twardnieje wraz z upływem lat i nie wy-
maga impregnacji. Można również, choć rzadziej, 
napotkać konstrukcje słupowo-ryglowe zbudo-
wane z  sosny lub modrzewia. Drzewo nie pod-
dane suszeniu, wbrew pozorom, może stanowić 
wdzięczny materiał budowlany. Przede wszystkim 
jest ono łatwiejsze w obróbce, a wszelkie skręcenia 
materiału paradoksalnie wpływają korzystnie na 
konstrukcję, dodatkowo ją usztywniając. Surowy 
dąb jako materiał konstrukcyjny pozwala na dużą 
dowolność gabarytową projektu oraz na ekspono-
wanie elementów konstrukcyjnych, również na ze-
wnątrz budynku (tzw. pruski mur). Dzięki zwartej 
budowie drewna dębowego, budowle z niego wy-
konane są w stanie przetrwać blisko 200 lat!

 ❱Bal niejedno ma imię
Wokół budowy domu z  bala narosły pewne 

kontrowersje dotyczące rodzaju drewna, stoso-
wanego do konstrukcji. Istnieją bowiem dwie 

szkoły – przedstawiciele jednej postulują obo-
wiązkowe sezonowanie bali, drudzy z  kolei po-
wołują się na polską tradycję ciesielską, która wy-
pracowała sposoby radzenia sobie ze zjawiskiem 
zlegu i zalecają budowę z drewna zielonego. Se-
zonowanie bali polega na ich ułożeniu w miejscu 
osłoniętym od deszczu, na stosie, w którym każ-
dy bal oddzielony jest specjalnymi przekładkami, 
umożliwiającymi swobodny przepływ powietrza. 
Aby uzyskać pożądaną wilgotność poniżej 19%, 
bale powinny „przeleżeć” tak kilka lat. Właśnie 
ten długi okres oczekiwania na materiał, poda-
wany jest jako główny argument przemawiający 
za użyciem drewna niesezonowanego. Z drugiej 
strony jednak, drewno zielone również wymaga 
odczekania, zanim zaczniemy wykańczać wnę-
trze budynku. Potrzebuje ono także uważniejszej 
pielęgnacji. 

Domy z bala najczęściej buduje się z różnych od-
mian drzew iglastych. Największą popularnością 
cieszą się sosna, świerk i modrzew, nieco mniej zwo-
lenników ma natomiast jodła. O właściwościach po-
szczególnych drzew opowiadają architekci Andrzej 
Orłowski i Maciej Krawczyński z pracowni Studio 51: 
Najpowszechniejszym i najwdzięczniejszym w obrób-
ce jest smrek, (czyli świerk). Można też zastosować je-
dlę (jodłę). Bywa ona jednak często opucyta (sękata), 
co grozi wypadaniem rdzenia przy obróbce. Jest też 
podatna na sinienie i,  jak twierdzą niektórzy, ma spe-
cyficzny zapach. Innym jednak to nie przeszkadza, 
czego dowodzi fakt, że „w  Zębie kościół zjedli” (czyli 
z jodły) – jak mówi stare powiedzenie. Modrzew (gwa-
rowo świerk) jest na Podhalu droższy od smreka i jedli. 
Posiada ładne, czerwone zabarwienie, jest twardszy, 
ale bardziej kruchy, przez co trudniejszy w  obróbce, 
a ściany wykonane z niego długo i obficie płaczą ży-

 ❱Kiedy stosujemy drewno mokre?
arch. Piotr Olszak, Polska Drewniana

Budowa z drewna mokrego oszczędza czas, pieniądz i cenny materiał. Drewno konstrukcyjne to zazwyczaj bardzo gruba 
tarcica, szczególnie w przypadku domów z bali, gdzie każdy się stara używać jak największych kłód. Pojawia się pytanie, czy 
takie drewno można wysuszyć? Suszenie komorowe z wielu względów nie wchodzi w grę. Suszenie powietrzne wymaga 

zazwyczaj kilku lat, co jest trudne do realizacji z wielu względów. Gruby bal po upływie 1 roku lub 2 lat nie jest wcale balem suchym jak de-
klaruje wiele firm, trzeba czekać o wiele dłużej. Który z inwestorów wie, że będzie mógł i chciał za 5 lat budować dom z drewna o konkretnych 
wymiarach?  Która z firm budowlanych może sobie pozwolić na zakup drewna o konkretnych wymiarach z nadzieją, że za 5 lat ktoś je od niej 
kupi? Na razie niestety o takiej sytuacji możemy w Polsce tylko pomarzyć. Ponadto, istnieje ryzyko, że połowę materiału trzeba będzie spisać na 
straty, gdyż może się wypaczyć w trakcie suszenia. 
Mamy więc wybór: budować z solidnych grubych bali mokrych albo z drobnych desek lub klejonki. Dla mnie wybór jest prosty i oczywisty: 
lepszy niedoskonały technicznie gruby bal niż idealna technicznie klejonka czy drobna deska. Nasi przodkowie na ogół nie mieli nawet takiego 
wyboru, mając do czynienia wyłącznie z drewnem mokrym. Dlatego też Polska szkoła ciesielska wytworzyła system, który pozwalał na stoso-
wanie drewna mokrego. Cieśla obeznany z tradycyjną ciesiółką nie ma problemu z ominięciem wielu pułapek, które zastawia zjawisko zlegu, 
czyli kurczenia się poprzecznego bali. Jak takich majstrów znaleźć? To już odrębna kwestia.

Istnieją dwie szkoły budowy domu z bala – pierwsza zakłada konieczność suszenia (najczęściej jest to 
sezonowanie) bali, druga odwołuje się do polskiej tradycji ciesielskiej i postuluje stosowanie drewna 
zielonego.

Do budowy domu w konstrukcji słupowo-ryglowej używa się niesezonowanego drewna, najczę-
ściej dębu.
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wicą. O  wyższej cenie modrzewia decydują jego 
szczególne właściwości. Przede wszystkim jest on 
wysoce odporny na wilgoć, z  kolei wspomniana 
wyżej żywica ma właściwości antyseptyczne. Dzięki 
temu modrzew jest gatunkiem mało podatnym na 
pleśń i insekty, nie wymaga specjalnej obróbki oraz 
zachowuje wysoką ognioodporność. 

Decydując się na dom z  bala, inwestor będzie 
musiał dokonać wyboru nie tylko pomiędzy ga-
tunkiem drewna i  poziomem jego wilgotności, 
ale także zastanowić się, czy preferuje drewno lite 
czy prefabrykowane bale wykonane z drewna kle-

jonego. Zwolennicy rozwiązań wiernych naturze 
z pewnością wybiorą lite bale lub płazy, akceptu-
jąc ewentualne delikatne odkształcenia, wynikają-
ce z charakteru materiału. Bale klejone mogą jed-
nak skusić tych, którym zależy na pewności co do 
wyglądu materiału. Wykonane z  drewna klejone-
go warstwowo w fabryce, bale klejone gwarantu-
ją niezmienność elementów, przy braku pęknięć 
i wypaczeń. Warto nadmienić, że właściwie wyko-
nane powstają ze specjalnie selekcjonowanego 
drewna występującego pod postacią lameli, wy-
suszonych do wilgotności 14% i charakteryzują się 

dużą trwałością. Mogą zatem stanowić interesują-
cą alternatywę dla tradycyjnego bala. 

 ❱Pochodzenie drewna 
Przy wyborze materiału na budowę domu drew-

nianego równie istotne jest pochodzenie drzew, 
z  których uzyskano tarcicę. W  przypadku drewna 
iglastego najlepsza jest ta pozyskiwana z  rejonów 
o  ostrzejszym klimacie. Gdy mamy do czynienia 
z  drewnem polskim warto wybierać surowiec po-
chodzący z północno-wschodnich rejonów Podla-
sia lub z  północnych stoków górzystych terenów. 
Jeżeli mamy taką możliwość, warto zainwestować 
w tarcicę pochodzącą z drzew rosnących na Syberii, 
znajdującą się w ofercie niektórych firm. Drzewa wy-
stawione na trudne warunki atmosferyczne i ostre 
zimy, charakteryzuje mały przyrost roczny. Oznacza 
to, że drewno z nich pozyskane będzie miało równe 
słoje i wysoką elastyczność oraz dużą wytrzymałość. 
Zupełnie innymi prawami rządzi się budowa do-
mów z dębu niesezonowanego. Tutaj przy wyborze 
drewna postępujemy zupełnie na odwrót – preferu-
jąc drzewa o szybkim przyroście rocznym. 

Anna Sołomiewicz

 ❱Typy drewna konstrukcyjnego

 ❱Dwuetapowe suszenie drewna
Używane przez nas drewno do produkcji zarówno domów drewnianych, jak i więźby dachowej jest zawsze sezonowane, a następnie suszone 
komorowo w specjalistycznej suszarni, aby końcowy produkt był zawsze najwyższej jakości.
Sezonowanie drewna to długotrwały proces powietrznego przesuszania drewna, ułożonego w odpowiedni sposób na przekładkach pod przy-
kryciem. Na długość okresu sezonowania wpływa grubość i gatunek drewna i trwa on średnio od 3-12 miesięcy. W zależności od warunków 
atmosferycznych drewno sezonowane osiąga wilgotność ok. 20%. Ponieważ jednak dla wielu wyrobów drewnianych wilgotność w granicach 
20% jest zbyt wysoka, konieczne jest suszenie komorowe, czyli proces obróbki termicznej, w którym drewno uzyskuje pożądaną wilgotność 
i może być dalej wykorzystane w produkcji. 
Aby nasze domy drewniane były najwyższej jakości, wilgotność bali używanych do produkcji waha się w granicach 14-18%. Drewno przygo-
towujemy w suszarni wyposażonej w certyfikowany system monitorowania procesu suszenia i nadzorowania temperatury w drewnie. Dzięki 
suszeniu drewna w ten sposób nasze produkty otrzymują certyfikat umożliwiający eksport do krajów, gdzie wymagane jest świadectwo fito-
sanitarne na produkty drewnopochodne. 

Źródło: Drewnex

Domy z bali powstają z bali litych lub prefabrykowanych, z drewna klejonego.
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 ❱Poradnik inwestora

W  skład naszego zespołu wchodzą architekci, 
którzy jako nieliczni w Polsce zajmują się wyłącznie 
projektowaniem domów z drewna. Swoją wiedzę 
czerpią z dorobku polskiego budownictwa regio-
nalnego, które w naszym przekonaniu jest jednym 
z najwspanialszych w Europie. Niezależnie od tego 
gdzie budujemy na Mazurach, w  Bieszczadach, 
Podlasiu czy Kaszubach nasze domy są idealnie 
dopasowane do lokalnego krajobrazu. Nasi archi-
tekci poza przygotowaniem wymarzonego pro-
jektu, załatwią wszelkie formalności w  urzędach, 
związane z  uzyskaniem pozwolenia na budowę. 
Inżynierowie zajmą się wykonaniem projektów 
branżowych oraz ich realizacją. 

 ❱Kompleksowe podejście 
Nasi cieśle to najlepsi fachowcy w swojej dzie-

dzinie, którzy swoją pracę opierają o doświadcze-
nia wielu pokoleń cieśli polskich. Dzięki temu na-
sze domy są wolne od usterek i trwałe! 

Pracują dla nas także rzeźbiarze, kowale, mala-
rze oraz inni twórcy ludowi. Najbardziej finezyjne 
zdobienia zaprojektowane przez naszych architek-
tów nie stanowią dla nich problemu. Dzięki temu 

nasze domy mają indywidualny i  niepowtarzalny 
urok i styl. 

W zespole posiadamy rzemieślników ze wszyst-
kich dziedzin budowlanych, a  także kierowników 
budowy. W związku z tym Nasi Klienci nie muszą 
martwić się o żaden z etapów budowy. 

 ❱Najlepsze materiały 
Do budowy domów z  bali używamy najlep-

szego drewna pochodzącego z  Puszczy Piskiej, 
sławnej w całej Europie. Wszystkie materiały uży-
wane przez nas to produkty naturalne, ponieważ 
ekologia i zdrowie to priorytety dla naszej firmy. 
Na dachy proponujemy dachówkę ceramiczną, 
strzechę, gont drewniany lub wiór. Ocieplenia 
wykonujemy z wełny drzewnej, celulozy, a nawet 
wełny owczej. Cokoły wykonujemy z  kamienia 
polnego i cegły. 

Budowa domu to jedno z najważniejszych i naj-
trudniejszych przedsięwzięć w życiu. Czynność tę 
należy powierzyć ludziom najlepszym w  swoim 
fachu! Dlatego też zapraszamy do naszego biura 
w Warszawie lub Piszu na Mazurach. Jesteśmy na-
prawdę blisko! 

Polska Drewniana Sp. z o.o.
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa 
tel. (22) 320 29 79
Oddział firmy:
ul. św. Wojciecha 10, 12-200 Pisz
tel. kom. 609 032 440
e-mail: biuro@polskadrewniana.pl 
www.polskadrewniana.pl 

Drewno – nasza 
specjalność 
Firma Polska Drewniana zajmuje się projektowaniem i budową domów z bali, które 
idealnie dopasowane są do specyfiki i tradycji wybranego regionu.
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