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AND USeRS ReQUIReMeNtS

S t r e s z c z e n i e

Popularność domów z bali stwarza nową grupę problemów projektantom, nie do końca 
świadomym mechanicznych i fizykalnych aspektów tej tradycyjnej technologii. Współ-
czesne wymagania użytkowe w zakresie mikroklimatu i temperatur wewnętrznych 
skutkują zmianami wymiarów drewnianej konstrukcji. Zmiany te są szczególnie wi-
doczne w konstrukcji zrębowej o poziomym układzie belek.
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S u m m a r y

Popularity of traditional polish timbered houses creates relatively new group of pro-
blems for architects, not quite aware of mechanical and physsical aspects of traditional 
technologies. Modern requirements concerning the temperatures and microclimate of 
interiors result in changes of dimensions of wooden structure. these changes are 
extremal in traditional Polish cottages, constructed of horizontally-positioned wooden 
beams.
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1. Wstęp

Domy z bali urastają w pojęciu polskiej „klasy średniej” do rangi trwałej mody, 
tworzącej nieomal nowy archetyp kulturowy. Znamienne jest przy tym wybiórcze 
naśladowanie wzorców, skupione na ogół na sferze wizualnej. Ściany zewnętrzne, 
rzutujące na wygląd budynku, mają w tym naśladownictwie największe znaczenie. 
W pokryciu dachu, oprócz strzechy i gontów, pojawia się już dachówka, a nawet 
jej imitacje, zaś inne elementy przegród, jak okna, a zwłaszcza podłogi na gruncie, 
traktowane są znacznie swobodniej. 

Il. 1. Przykłady zmian projektu gotowego – poprawki przekazane do jednostki autorskiej

Ill. 1. Samples of corrections in ready-made project, sent to the authors

2. Baza badawcza i uwagi metodologiczne

ewidentnym problemem bazy badawczej jest fakt, że technologia domów z bali 
nie jest klarownie skodyfikowana. Ponadto „wynalazki technologiczne” stanowią 
częstokroć pilnie strzeżoną tajemnicę handlową firmy lub bywają powierzane bez 
prawa rozpowszechniania. 

Brak możliwości dogłębnego omówienia szczegółów czy też podania ich źródeł 
stoi w oczywistej sprzeczności z metodologią naukową. Jednak w omawianych poni-
żej zagadnieniach nawet niedostatecznie udokumentowane przykłady dają podsta-
wy do istotnych wniosków natury merytorycznej.

Bazę badawczą niniejszej pracy stanowi porównanie ofert realizacyjnych (omó-
wionych z firmami budowlanymi w kontekście ich dotychczasowych doświadczeń) 
oraz analiza szczegółów realizacji, skutkująca sporządzeniem budowlanych rysun-
ków wykonawczych. Załączone ilustracje obrazują tu jedynie „architektoniczny kon-
tekst” zbierania danych, natomiast przedstawiona podkrakowska realizacja prowa-
dzona była na bazie projektu gotowego. 
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Il. 2. Kominek włączony w system ogrzewania powietrznego (fot. Robert Marcinkowski, 2009)

Ill. 2. the fireplace connected to air-heating system

   

Il. 3. Przykładowe rysunki wykonawcze kominka (rys. Robert Marcinkowski, 2008)

Ill. 3. Samples of technical details 
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3. Problem izolacyjności termicznej przegród

Współczesne zmiany w stosunku do historycznego pierwowzoru najzwięźlej ująć 
można w relacji dwóch czynników. Z jednej strony wzrosły wymagania w stosunku 
do komfortu cieplnego wnętrz, przy równoczesnej energooszczędności budynków. 
Z drugiej strony, ubytki drzewostanu rodzimych lasów zmuszają do coraz dalszych 
transportów surowca, skutkując obniżeniem opłacalności i spadkiem grubości ścian 
bali z 40 i 30 cm do oszczędniejszych, oscylujących dziś wokół 20 cm. 

Czynniki te skłaniają do docieplania ścian z bali. Docieplenie to położone jest, 
ze względów dekoracyjnych, najczęściej po stronie wewnętrznej.

4. Problem docieplania od wewnątrz

Powszechnie znanym mankamentem ocieplonych od wewnątrz przegród wie-
lowarstwowych jest kondensacja pary wodnej na chłodnej, zewnętrznej warstwie 
konstrukcji. Proces ten powoduje zawilgocenie przegrody, a w kontekście ścian 
drewnianych przyspieszoną korozję biologiczną. ewentualna paroizolacja może 
spowolnić kondensację wilgoci, jednak za cenę pogorszenia mikroklimatu wnętrz, 
czyli m.in. wysychania zawilgoconej przegrody. 

W większości realizacji nierozwiązanym pozostaje ponadto problem przebić pa-
roizolacji przez instalacje (zwłaszcza elektryczną), a w jeszcze większej mierze, 
przez belki stropów i jętek.

Jednak największym defektem powodowanym, w moim pojęciu, przez docieple-
nia wewnętrzne jest wychładzanie zewnętrznej części konstrukcji budynku, zwłasz-
cza wielokrotne, w cyklu dobowym sezonu grzewczego, oraz destabilizacja termicz-
na budynku, skutkująca lokalnie zmienną temperaturą wnętrz, mimo termostatycznie 
sterowanego ogrzewania. 

Amplituda temperatur zewnętrznych oddziałujących na konstrukcję budynku po-
woduje nierównomierną współpracę z elementami wewnętrznymi, znajdującymi się 
w stałej temperaturze. Wynikłe stąd różnice skurczu (powodujące, że dom „pracuje”) 
nasilają się, niestety, wraz ze wzrostem skuteczności współczesnych termoizolacji. 

5. Problem nieskuteczności impregnacji powykonawczej

Impregnacja przeciwwilgociowa, ze względów oszczędnościowych prowadzona 
w wielu firmach powykonawczo, nie dociera często do wewnętrznych powierzchni 
na stykach drewna w węzłach konstrukcyjnych. tworzy to liczne strefy zagrożone 
korozją, na ogół punktowe, lecz także o większych powierzchniach. 

Nawet przy impregnacji zanurzeniowej niedostateczna głębokość penetracji pre-
paratów impregnacyjnych pozostawia w balach surowy rdzeń, odsłonięty w punk-
tach zaciosów i nacięć. 

takim „słabym punktem” o sporej powierzchni może być np. tzw. bal połówkowy, 
ułożony w podwalinie ściany płaszczyzną cięcia na fundamentach, nawet na izolacji 
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przeciwwilgociowej. Zawilgocenie takiego elementu występuje w wielu budynkach 
poniżej poziomu podłóg i posadzek, zwłaszcza w styku z tarasami i w strefie wej-
ściowej do budynku. 

6. Skurcz termiczny i skurcz wilgotnościowy

Źródłem największej liczby problemów projektowo-wykonawczych w przypadku 
domów z bali nie jest jednak skurcz termiczny, ale skurcz belek drewnianych związa-
ny z ich wysychaniem. Skurcz ten w pierwszym sezonie grzewczym może objawiać 
się wydatnym zmniejszeniem wysokości ściany z bali, ponad 0,5% wysokości (np. 
kondygnacji). trzeba zauważyć, że podobne zmiany wymiarów miałyby katastro-
falny wpływ dla konstrukcji murowych czy żelbetowych. Jeszcze poważniejszy jest 
jednokrotny skurcz występujący w pierwszym sezonie grzewczym, kiedy drewno po 
raz pierwszy uzyskuje minimalną wilgotność. Skurcz ten, szacowany na 2–3% dla 
wymiarów mierzonych w poprzek włókien, postępuje proporcjonalnie do rozchodze-
nia się energii grzewczej, a więc nie jest w ścianach budynku ani jednolity, ani rów-
noczesny. Jako wynikające stąd usterki wymienia się m.in.:
1.  Zmiażdżenie okien, a zwłaszcza drzwi balkonowych na skutek obniżenia nad-

proża. Generuje to konieczność elastycznych uszczelnień i uwzględniania zmian 
wielkości otworów w ścianach budynku. Jest to względnie proste w „ludowej” (lecz 
bynajmniej nie w każdej autorskiej!) koncepcji estetycznej budynku. 

2.  odspajanie się okładzin ściennych, które wymagają specjalnych połączeń nie tyl-
ko w styku z sufitem, ale na całej powierzchni ściany, z umożliwieniem przesunięć 
powierzchni względem podłoża. 

3.  Rysy skurczowe na stykach ścian z bali ze ścianami o innych technologiach. 
4.  Nierównomierne osiadanie stropów i nieplanowane spadki podłóg, widoczne np. 

w strefach klatek schodowych. 
5.  Utratę szczelności połączeń z przegrodami nie podlegającymi podobnym skur-

czom, np. z murowanymi pionami kominów. 
6.  odwrócenie spadków przy nieelastycznych pionach kanalizacji. Dwa ostatnie za-

gadnienia  stanowią „typowe” usterki łazienek. 
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Il. 4. Domy z bali urastają w pojęciu polskiej „klasy średniej” do rangi 
niemal archetypu kulturowego1 (fot. Robert Marcinkowski, 2009)

Ill. 4. Timbered houses nowadays became almost archetypic for Polish “middle class”

7. Wnioski

Przeciwdziałanie mankamentom domów z bali na etapie projektowania i nad-
zorów autorskich natrafia na przeszkody nie tyle w sferze technicznej, ile w swo-
istej „bezwładności kulturowej” związanej z tradycyjną technologią. Dla wielu wyko-
nawców „sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem” jest wykonanie stopni i spoczników 
w spadkach rzędu 2%, uwzględniających przyszły skurcz budynku. Schody oparte 
np. na słupie centralnym i ścianach z bali są tu pod względem wykonawczym szcze-
gólnie niewdzięczne. Zarazem skurcz wzdłużny (mierzony wzdłuż włókien belki) nie 
osiąga nigdy tak dużych wielkości jak skurcz poprzeczny. Generuje to kolejną grupę 
problemów na styku konstrukcyjnym ścian z bali i słupów konstrukcyjnych. Słupy 
stopniowo przejmują coraz większe obciążenia, zaś ściany w ich pobliżu tracą funk-
cję nośną aż do powstania szczelin między balami. Stwarza to potrzebę regulowania 
długości większości słupów śrubami i uwzględnienia dostępu do nich w estetyce 
wnętrz. Ogólnie w estetyce domów z bali występuje potrzeba uwzględniania znacz-
nej liczby różnego rodzaju „międzytechnologicznych dylatacji”, maskowanych na-
stępnie deskami karniszy, ościeży itp.
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