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Streszczenie

W artykule omówiono przygotowanie i wykorzystanie surowca drzewnego do konstrukcji domów z bali przez firmê dzia³aj¹c¹ na
terenie Podhala. Przedstawiono etapy zwi¹zane z przygotowaniem drewna, jego przetarciem, sezonowaniem i suszeniem oraz
konstrukcj¹ œcian, dachu, sufitów, stolarki drzwiowej i okiennej, wykoñczenia oraz pod³óg. Okreœlono stopieñ wykorzystania
zakupionego drewna oraz jego zu¿ycie na bale, belki czy deski do budowy domu w stylu podhalañskim.

domy z drewna, bale, styl, PolskaS³owa kluczowe
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Wstêp

Materia³ i metody

Surowiec drzewny stosowany jest w wielu ga³êziach
przemys³u, w tym w budownictwie. U¿ytkowany jest jako
produkt powsta³y po obróbce pierwiastkowej drewna, np.
tartacznictwa (deski, bale, krawêdziaki) lub w wyniku przerobu
fizykochemicznego w postaci: sklejek, p³yt stolarskich,
pilœniowych czy wiórowych. W budownictwie stosuje siê
zazwyczaj wytworzone z drewna materia³y wykoñczeniowe,
takie jak panele i boazerie, rzadziej traktuje siê drewno jako
g³ówny materia³ konstrukcyjny budynków. Wyj¹tek stanowi¹
budynki powstaj¹ce przede wszystkim na terenach górskich.
Wyró¿nia siê trzy rodzaje drewnianych budynków:
prefabrykowane, szkieletowe tzw. kanadyjskie oraz z bali.

W artykule omówiono przygotowanie i wykorzystanie
surowca drzewnego do budowy domów z bali.

Budowa tradycyjnych budynków z bali zwi¹zana jest z te-
renami Podhala i Beskidów, na których dzia³a wiêkszoœæ firm
zajmuj¹cych siê konstrukcjami tego typu domów. Na podsta-
wie bezpoœredniej obserwacji prac wykonywanych przez
pracowników i pomiarów wykorzystywanego surowca omó-
wiono zu¿ycie drewna do budowy takich domów. W artykule
opisano etapy przygotowania materia³u do obróbki oraz
wymienione maszyny, za pomoc¹ których wykonuje siê
elementy konstrukcji oraz wykoñczenia budynku.

Dla inwestora zawsze wa¿ne jest wykorzystanie w pe³ni
zakupionych surowców, co zwi¹zane jest z ograniczeniem
ponoszonych kosztów. Dlatego ustalono, jakie gatunki drewna
s¹ najczêœciej kupowane przez omawian¹ firmê, jakich wymia-
rów i jakoœci oraz jaki procent ca³ego nabytego drewna okr¹-
g³ego jest zu¿yty zgodnie z projektem.

Obserwacje wykonano na terenie jednej z firm za³o¿onej
w 1989 roku. W³aœciciel na sta³e zatrudnia w niej osiemnastu
pracowników. Obecnie przedsiêbiorstwo buduje rocznie 20
domów i zu¿ywa ok. 5000 m drewna. Opisywane przedsiêbior-
stwo dzia³a na terenie ca³ej Polski oraz czêœci Europy (w Niem-
czech, Czechach, Rosji, na S³owacji i Ukrainie).

W³aœciciel firmy posiada dobrze wyposa¿ony park
maszynowy, w sk³ad którego wchodz¹: traki, szlifierki,
strugarki wyrówniarki, strugarki grubiarki, czopiarki, frezarki
oraz obrabiarki przenoœne (wiertarki czy szlifierki). Maszyny
i urz¹dzenia wykorzystywane s¹ zarówno w warsztacie, na
placu firmy, jak i w terenie, podczas prac wyjazdowych.
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Specjalistyczne maszyny stosowane s¹ przede wszystkim do
obróbki surowca drzewnego, a do wykoñczeñ zw³aszcza
zdobieñ, proste narzêdzia rêczne: m³otki czy d³uta.

Do budowy domów stosuje siê ró¿ne gatunki drewna.
Dobór gatunku i wymiaru drewna do budowy domów zale¿y od
stosowanej technologii budowy. W budownictwie pod-
halañskim wykorzystywane jest g³ównie drewno wielkowy-
miarowe iglaste (sosnowe, œwierkowe i modrzewiowe). Za
drzewa iglaste o najlepszych w³aœciwoœciach technicznych
uwa¿a siê osobniki w wieku od 80 do 120 lat. Przyk³adowo
drewno sosnowe jest miêkkie, sprê¿yste, ³atwe w obróbce i ma
du¿¹ wytrzyma³oœæ. Dziêki zawartoœci ¿ywicy jest doœæ trwa³e,
odporne na dzia³anie wilgoci i trudno ³upliwe [3]. W budo-
wnictwie wykorzystywane jest g³ównie w stolarce. Wytwarza
siê z niego okna, drzwi, pod³ogi, konstrukcje dachowe i ca³e
œciany budynków.

Najlepsze drewno œwierkowe pochodzi z drzew rosn¹cych
wysoko w górach, o ma³ych przyrostach rocznych. Drewno to
charakteryzuje siê podobnie jak sosnowe miêkkoœci¹,
sprê¿ystoœci¹, ale œredni¹ wytrzyma³oœci¹. Wad¹ drewna œwier-
kowego jest to, ¿e ³atwo pêka, Ÿle siê struga i zazwyczaj ma
wiele sêków [2]. Po obróbce, na powierzchni elementów,
czêsto wystêpuj¹ œlady ¿ywicy. W ciesielstwie drewno œwier-
kowe jest wykorzystywane na stolarkê okien i drzwi, schody
oraz do budowy œcian i konstrukcji dachowych.

Drewno z modrzewia uznawane jest za najlepszy i naj-
trwalszy materia³ budowlany, dlatego u¿ywa siê go na ka¿dym
etapie budowy domu, od konstrukcji a¿ po wykoñczenie.

Trwa³oœæ i estetyka budynku zale¿y w du¿ej mierze od
zastosowanego materia³u. Odpowiedni dobór drewna okr¹-
g³ego oraz przygotowanie go do obróbki s¹ bardzo istotne.

Pierwszej ocenie jakoœciowej drewno podlega na sk³adnicy
przed zakupem. Gdy d³u¿yce znajduj¹ siê w tartaku nastêpuje
ponowna ocena surowca i sortowanie dostêpnego materia³u
pod wzglêdem przeznaczenia. Drewno najlepszej jakoœci -

Wyniki
Cechy drewna i jego wykorzystanie na poszczególne
elementy konstrukcyjne w stylu podhalañskim

Przygotowanie surowca do budowy

Z kolei drewno gatunków liœciastych (brzozy, buka, dêbu,
grabu, jesionu, olszy) znajduje zastosowanie przewa¿nie przy
wykoñczeniach budynków, do produkcji pod³óg oraz mebli.



grube (wielkowymiarowe d³u¿yce) na bale, proste (œre-
dniowymiarowe) przeznaczone jest na deski i kantówkê,
a z krzywizn¹ (œrednio- i wielkowymiarowe) wykorzystuje siê
na belki.

W ciesielstwie góralskim do budowy œcian czêsto u¿ywa siê
szczególnego rodzaju bali, tzw. p³azów, które powstaj¹ przez
rozpi³owanie pnia na pó³, wzd³u¿ rdzenia. W celu zmniejszenia
póŸniejszego pêkania wybranych p³azów przy rozcinaniu pnia
wycina siê ze œrodka deskê z rdzeniem [1].

Przygotowanie p³azów sk³ada siê z kilku etapów obróbki
drewna okr¹g³ego. Na pocz¹tku okorowuje siê drewno,
nastêpnie pieñ obrabiany jest przy pomocy obrzynarek.
Dzielony jest na p³azy i oskórki (zaokr¹glona z jeden strony
deska powsta³a po wyciêciu z pnia p³azy). Gruboœæ oskórka
zale¿y od zbie¿ystoœci drzewa. W nastêpnym etapie wszystkim
p³azom, jeœli s¹ to p³azy ze œciêtym oflisem, nadaje siê
jednakow¹ gruboœæ na strugarce wyrówniarce oraz ¿¹dan¹
szerokoœæ przy u¿yciu wieloczynnoœciowej maszyny do
obróbki drewna. Gatunkiem drzewa najczêœciej wykorzy-
stywanym przez firmê na p³azy jest œwierk cechuj¹cy siê
w¹skimi przyrostami rocznymi pochodz¹ce z terenów
górskich, rzadziej stosuje siê modrzew. Drewno tych gatunków
pozyskane z lasów nizinnych jest zazwyczaj tañsze, lecz
gorszej jakoœci ze wzglêdu na du¿e przyrosty roczne.

Ze wzglêdu na zbie¿ystoœæ drzewa ka¿da p³aza ma ró¿n¹
szerokoœæ na obu koñcach, co wi¹¿e siê ze specjalnym
sposobem uk³adania p³az przy budowie œcian, tak aby cieñsze
i szersze koñce by³y uk³adane naprzemiennie. Œciêcie oflisu ma
wp³yw jedynie na wygl¹d œcian zewnêtrznych budynku,
w³aœciwoœci izolacyjne w obu przypadkach s¹ bardzo podobne.
W celu poprawienia izolacyjnoœci budynku stosuje siê p³azy
felcowane (rys. 1). S¹ to p³azy wyprofilowane w taki sposób,
aby zachodzi³y jedna na drug¹ w budowanej œcianie. Ich przy-
gotowanie wymaga wiêkszych nak³adów robocizny i znacz-
nego zu¿ycia materia³u. W przypadku œcian zbudowanych
z p³azów felcowanych mszenie, czyli uszczelnienie œcian,
widoczne jest tylko z zewn¹trz, wewn¹trz budynków prawie
nie widaæ miejsc zetkniêcia p³azów.

Mszenie domów z bali to tradycyjny sposób ocieplenia
budynku. Dawniej do mszenia u¿ywano mchu, dziœ stosuje siê
we³nionkê, czyli wióry specjalnie strugane z drewna œwier-
kowego. Mszenie wykonuje siê rêcznie. We³nionkê zwija siê w
ozdobne warkocze tzw. skr¹tki, które wbija siê w szczeliny
powsta³e miêdzy balami (rys. 2). Na lewej stronie œciany
tworzy siê charakterystyczny wzór, natomiast od prawej strony
skr¹tki obcinane s¹ na g³adko. Dobry mszarz (mechooptyk -
osoba wykonuj¹ca mszenie) umiejêtnie wbijaj¹c we³nionkê
mo¿e powodowaæ zwiêkszenie wysokoœci budynku o ponad 10

Rys. 1. Œciana z p³azów [4, 5]
Fig. 1. The wall of logs [4, 5]

cm. Dobrze wykonane mszenie mo¿na rozpoznaæ po wbiciu
w nie gwoŸdzia. Powinien on wbijaæ siê w nie z tak¹ sam¹
trudnoœci¹ jak w drewno [1].

Okna i drzwi do budowanych domów zamawiane s¹ w fir-
mie zewnêtrznej. We w³asnym zakresie wykonuje siê jedynie
s³upy wi¹zane, które umo¿liwiaj¹ zamontowanie w œcianie
z p³azów okien i drzwi. Wykonanie s³upów dzieli siê na kilka
etapów. Deski s¹ najpierw obrabiane na wyrówniarce, gdzie
nadaje siê im odpowiedni¹ gruboœæ. Nastêpnie na frezarce
pracownik wykonuje w desce odpowiednie otwory i rowki.
Koñcowy etap to obrobienie elementów na czopiarce.
Odpowiednio przygotowane deski s¹ nastêpnie klejone,
szlifowane i malowane.

W budowie domu z bali wyró¿nia siê nastêpuj¹ce etapy:
konstrukcjê œcian, dachu, stolarkê okienn¹ i drzwiow¹, wyko-
nanie sufitów, wykoñczenie i uk³adanie pod³óg.

Stawianie budynku rozpoczyna siê od œcian parteru, p³azy
k³adzione s¹ na przygotowanych wczeœniej fundamentach. Po
u³o¿eniu kilku pierwszych bali (liczba zale¿y od ich szerokoœci)
montuje siê s³upy wi¹zane, po czym dobudowuje do koñca
œciany Nastêpnym etapem jest postawienie komina i konstru-
kcji dachowej oraz pokrycia dachu. Po tym wykonuje siê œciany
szczytowe, których istnienie zale¿y od typu dachu, wykonuje
siê je miêdzy innymi przy dachach dwuspadowych, które s¹
najczêœciej budowane (rys. 3).

W kolejnych etapach robi siê sufity, wykañcza poddasze,
stawia siê konstrukcjê szkieletow¹ œcianek dzia³owych, k³adzie
siê legary, czyli belki, na których uk³ada siê deski pod³ogowe.

Rys. 2. Wzory we³nionki zwijane i wbijane w szczeliny miêdzy
balami
Fig. 2. Specially planed chips, curl up and stick in the cracks
between the logs

Etapy budowy domu
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Rys. 3. Etapy budowy domu z bali: a - stawianie œcian, b - wbi-
janie s³upa wi¹zanego, c wykonanie konstrukcji dachowej
[4, 5]
Fig 3. Stages of the construction of a log house: a - raising the
walls, b - pile bound column, c - the execution of the roof
structure [4, 5]

-

Nastêpnie wykonuje siê monta¿ instalacji elektrycznej, central-
nego ogrzewania i wodno-kanalizacyjny. Przy takiej kolejnoœci
kable elektryczne nie zostaj¹ schowane do wnêtrza œcian, aby to
zrobiæ monta¿ instalacji elektrycznej musi rozpocz¹æ siê przy
etapie stawiania s³upów wi¹zanych, co wi¹¿e siê z wywierce-
niem w balach otworów do przeprowadzenia okablowania. Po
tych pracach w budowanym domu montuje siê drzwi i okna
oraz wykonuje siê wykoñczenie opasek drzwiowych.

Nastêpnie wykañcza siê wnêtrze budynku, a na koñcu
uk³ada pod³ogi. Przyk³adowe gotowe domy pokazano na rys. 4.

Rys. 4. Domy letniskowe
Fig. 4. Holiday houses

Zu¿ycie drewna na poszczególne elementy budowy domu

Wykorzystanie drewna okr¹g³ego zakupionego przez firmê
do budowy domu kszta³tuje siê na poziomie ok. 70%. Ta iloœæ
drewna zu¿ywana jest na elementy budynku. Jednak ca³kowite
zagospodarowanie surowca udaje siê utrzymaæ na poziomie
bliskim 100%. Czêœæ trocin wytworzonych przy obróbce
drewna wykorzystuje siê do zasilenia suszarni drewna bêd¹cej
w posiadaniu firmy, a resztê sprzedaje do elektrowni. Pozosta³¹
z procesu korowania korê, obrzynki oraz œcinki drewna
(odpady tartaczne) s¹ sprzedawane odbiorcom indywidualnym
na opa³.

Wielkoœæ wykorzystania surowca na budowê zale¿y od
cech drewna okr¹g³ego. Im wiêksza zbie¿ystoœæ pnia, tym
mniejsze wykorzystanie, zw³aszcza, gdy budynek ma
zaprojektowane d³ugie œciany z bali. P³azy musz¹ byæ wtedy
równej gruboœci na ca³ej d³ugoœci, w zwi¹zku z tym du¿a
zbie¿ystoœæ skutkuje wiêksz¹ iloœci¹ odpadu, który nie zostaje
wykorzystany.

Oszacowany procentowy udzia³ elementów tarcicy
przeznaczony na budowê jednego budynku, wynosi: na p³azy
(do budowy œcian) 39% (od 35 do 42%), na deski (do
wykonania szalunków, uk³adania pod³óg i sufitów oraz
wykoñczeñ) 40% (od 39 do 41%), na belki, krawêdziaki (na
wiêŸbê dachow¹, krokwie i legary) 21% (od 18 do 25%).
Stanowi to ok. 70% zakupionego drewna. Pozosta³e ok. 30% po
procesie obróbki drewna (kora, trociny i œcinki) zostaje
zgromadzone i wykorzystane na w³asny u¿ytek lub sprzedane
do elektrowni czy klientom indywidualnym, co pozwala na
wykorzystanie niemal 100% zakupionego surowca (rys. 5).

Podsumowanie

Rys. 5. Wykorzystanie surowca drzewnego przy budowie do-
mów
Fig. 5. The use of wood in the construction of houses

Wahania w zu¿yciu drewna zale¿¹ od liczby zaproje-
ktowanych wewnêtrznych œcian w budynku, im jest ich wiêcej
tym wiêcej surowca wykorzystuje siê na p³azy. W zwi¹zku
z tym zmniejsza siê procentowy udzia³ zu¿ycia materia³u na
inne elementy np. Belki.
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ANALYSIS OF THE USE OF WOOD IN THE CONSTRUCTION OF REGIONAL STYLE
HOUSES IN PODHALE

Summary

The paper describes the preparation and use of wood for the construction of log houses by company operating in the Podhale
region. It identifies the stages of preparation of the timber: sawing (cutting and shaping), seasoning and drying and construction of
roofs, walls, ceilings, doors, windows frames, floors and interior decoration. The level of use of purchased wood and its
expenditure for the logs, beams and boards used to build a house in the regional style of Podhale.

: wood houses, logs, style, PolandKey words
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