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ŁąCZNIKI	I	PoŁąCZENIA	WE	WSPóŁCZESNyCh	
KoNSTRuKCjACh	DREWNIANyCh	PRZEPuSTKą	 

Do	RóżNoRoDNyCh	foRM	ARChITEKToNICZNyCh

joINTS	AND	CoNNECTIoNS	IN	MoDERN	WooDEN	
CoNSTRuCTIoNS	AS	A	PASS	To	vARIETy	 

of	ARChITECTuRAL	foRMS	

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

od	 zarania	 dziejów	 węzły	 w	 konstrukcjach	 drewnianych	 dawały	 przepustkę	 do	 zwiększa-
nia	rozpiętości	pokonywanych	przestrzeni.	Równoległy	rozwój	przemysłu	drzewnego	i	form	
łączników	dawał	i	nadal	daje	architektom	i	konstruktorom	coraz	większe	pole	do	formowania	
ciekawych	rozwiązań	przestrzennych.	W	artykule	podjęto	próbę	systematyki	z	równoczesnym	
wskazaniem	możliwych	kierunków	rozwoju.

Słowa kluczowe: drewno, połączenia w konstrukcjach drewnianych, łączniki mechaniczne

A b s t r a c t

for	many	years	joints	in	wooden	constructions	have	given	the	pass	to	enlarging	the	span.	The	
parallel	development	of	wood	industry	and	the	connectors’	forms	has	given	the	architects	and	
the	constructors	more	and	more	possibilities	of	forming	spatial	solutions.	Attempt	of	systematics	
of	joints	and	connectors	as	well	as	possible	development	directions	are	presented	in	the	paper.
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1. Wstęp – trochę historii o łącznikach i połączeniach

Na	przestrzeni	dziejów	rozwój	konstrukcji	drewnianych	był	determinowany	nowinkami	
w	 zakresie	 surowca,	 jakim	 jest	 drewno	 i	materiały	 drewnopochodne	 oraz	możliwościami	
kształtowania	połączenia	tych	elementów.	Pierwotnym	problemem	budowli	z	drewna	były	
ograniczone	parametry	geometryczne,	które	zmniejszały	zakres	możliwych	do	osiągnięcia	
rozpiętości	 i	 nośności.	 Pierwszy	 krok	w	 kierunku	 połączeń	 elementów	 drewnianych	 nasi	
przodkowie	 wykonali,	 dostrzegając	 naturalną	 formę	 surowca,	 wykorzystując	 korzystny	
kształt	odgałęzień	lub	korzeni.	Za	pierwszy	łącznik	można	by	uznać	liany	i	liny.	Ale	dopiero	
swobodniejsza	obróbka	drewna	dała	przepustkę	do	połączeń	ciesielskich,	choć	realizujących	
w	węźle	 jedynie	 docisk.	Trzpienie	 i	 klocki	 drewniane	 oraz	 żeliwne	 stworzyły	 podwalinę	
połączeń	na	łączniki mechaniczne,	których	rozwój	wraz	ze	stalą	dał	niemal	nieograniczone	
możliwości	modelowania	przestrzeni.	Aby	jednak	obraz	potencjału	konstrukcji	drewnianych	
był	pełny,	należy	przytoczyć	jeszcze	jeden	element	dynamicznego	ich	rozwoju	–	są	to	złą-
cza klejone.	Połączenia	z	użyciem	kleju	wspomagane	obróbką	termiczną	lub/i	chemiczną	
surowca	stworzyły	elementy	prętowe	lub	płytowe,	których	nie	dała	nam	natura.	Połączenie	
łączników	mechanicznych	i	klejenia	w	węźle	stworzyło	złącza	mechaniczne	niepodatne	na	
przemieszczenia	w	węźle,	a	więc	nietypowe	dla	swojej	grupy.	

Współczesne	 formy	architektoniczne	 jak	zawsze	stawiają	wyzwanie	przed	konstrukto-
rem.	Na	pozór	nic	się	nie	zmieniło	–	łączniki	i	złącza	w	konstrukcjach	drewnianych	nadal	
można	klasyfikować	wg	utartych	schematów	(tab.	1).	Dotychczasowe	grupy	połączeń	wzbo-
gacane	są	stale	o	rozwijającą	się	myśl	techniczną.	Proponujemy	więc	spojrzenie	na	wybra-
ne	połączenia	w	podstawowych	grupach	ustrojów	konstrukcyjnych	ciekawszych	rozwiązań	
architektonicznych,	którym	pomaga	nowatorskie	spojrzenie	na	połączenia	w	konstrukcjach	
drewnianych	i	rozwijający	się	przemysł	drzewny.

T a b e l a 	 1

Podstawowy podział połączeń w konstrukcjach drewnianych

PoŁąCZENIA	CIESIELSKIE

PoŁąCZENIA	(ZŁąCZA)

podatne
ZŁąCZA	NA	
ŁąCZNIKI	

MEChANICZNE

TRZPIENIoWE	
(SWoRZNIoWE)

WKŁADKI
WCISKANE

WPuSZCZANE

ZŁąCZA	KLEjoNE
ZŁąCZA

niepodatne
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2. Łączniki stalowe przepustką do kształtowania nowych form architektonicznych 
konstrukcji drewnianych

2.1.	ogólna	charakterystyka	łączników	stalowych

Połączenia	w	prostokątnych	belkach	 lub	 elementach	prętowych	ustrojów	konstrukcyj-
nych	to	głównie	połączenia	klejone	kształtujące	element	o	coraz	większych	możliwościach	
(dźwigary	GL,	PSL,	LvL	itp.).	Belki	złożone	(dwuteowe	i	skrzynkowe)	wykorzystują	rów-
nież	połączenia	klejone,	chociaż	mają	tu	też	zastosowanie	łączniki	mechaniczne	(począwszy	
od	gwoździ,	a	kończąc	na	płytkach	kolczastych).	Pierwszą	grupę	połączeń	klejonych	należy	
przesunąć	jednak	do	problemów	technologicznych	materiałów	drewnopochodnych,	zaś	dru-
ga	to	raczej	elementy	nośne	stropów	i	dachów	do	niedużych	rozpiętości.	obecnie	ciesielskie	
połączenia	wzdłużne	„wzbogacane”	są	rozwiązaniami	z	blachami	węzłowymi,	które	znala-
zły	też	szerokie	zastosowanie	we	wszystkich	typach	konstrukcji	(il.	1,	2).

Il.	1.	Połączenie	trzpieniowe	z	ukrytą	„blachą	węzłową”	–	belka	i	kratownica

Ill.	1.	Pin-like	fasteners	with	hidden	metal	plates	–	beam	and	framework

Il.	2.	Połączenie	w	kratownicy	mostu	[1]

Ill.	2.	Connection	in	framework	of	bridge
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Połączenia	 z	 blachą	 węzłową	 stworzyły	 grupę	 połączeń,	 którą	 część	 producentów	
nazywa	 dziś	 okuciami.	 Grupa	 tych	 uniwersalnych	 łączników	 wykorzystywana	 jest	 do	
powtarzalnych	rozwiązań	w	typowych	konstrukcjach	(w	stropach,	więźbach	czy	halach)	(il.	
3).	Łączniki	te	są	skatalogowane	(np.	BMf	Simpson	[2]),	co	daje	projektantom	szybki	dostęp	
do	przeanalizowanych	pod	względem	nośności	łączników,	a	wykonawcom	w	miarę	prosty	
dostęp	do	nich	na	rynku.	

W	grupie	połączeń	uniwersalnych	rozwija	się	obecnie	podgrupa	wsporników	–	„połączeń	
pasowanych”.	 Są	 to	 złącza	 wykonane	 przy	 użyciu	 grubych	 stalowych	 blach	 stalowych	
w	kształcie	haka	lub	wzajemnie	do	siebie	pasujących	profili	(il.	4).	Połączenia	te	mają	dużą	
nośność,	dla	wykonawcy	stwarzają	większy	komfort	montażu	(zatem	i	wzrost	bezpieczeństwa	
na	budowie),	a	dla	architektów	staranne	maskowanie	węzła	(co	nie	jest	bez	znaczenia).

Il.	3.	Przykład	okucia	–	„buta”	

Ill.	3.	The	example	timber	hangers	for	solid	joists

Il.	4.	Połączenie	wspornikowe-pasowane	firmy	Simpson	[2]

Ill.	4.	The	example	timber	hangers	for	Simpson
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2.2.	formy	architektoniczne	konstrukcji	drewnianych	o	łącznikach	stalowych

Dzięki	różnorodnym	formom	blach	i	połączeniom	sworzniowym	konstrukcje	drewniane	
osiągnęły	już	180	[m]	rozpiętości	i	bardzo	zróżnicowane	formy.	Można	by	nawet	pokusić	się	
o	stwierdzenie,	że	ograniczenia	tkwią	już	tylko	w	głowach	architektów	czy	też	konstruktorów.	
formy	 oddające	 naturalne	 kształty	 natury	 bądź	 bardzo	 starannie	 wkomponowywane	
w	otoczenie	to	już	standard	dla	wielu	architektów.	Przykładów	nie	brak,	jednak	ze	względu	
na	ograniczoną	 liczbę	stron	publikacji	wybrano	obiekty	najbardziej	 interesujące	 (zdaniem	
autorek)	pod	względem	formy	lub	zastosowanych	połączeń.

2.2.1.	formy	strukturalne

Najbardziej	chyba	znaną	i	do	dziś	stanowiącą	sztandarowy	przykład	dużych	rozpiętości	
jest	kopuła	odate	jukai	Dome	–	Prefektura	Akita	(japonia).	jej	podstawowe	dane	techniczne	
zostały	 uzyskane	 m.in.	 dzięki	 nowatorskim	 rozwiązaniom	 węzłów	 konstrukcji	 (chociaż	
oczywiście	 nie	 tylko),	 powielane	 i	 modyfikowane	 w	 kolejnych	 konstrukcjach.	 Kopuły	
stanowią	specyficzną	rodzinę	rozwiązań	konstrukcyjnych	zwłaszcza	w	drewnie.

Il.	5.	Rozwiązania	konstrukcyjne	kopuły	odate	jukai	Dome	[4]	–	(1–4	elementy	
stalowe	węzła)

Ill.	5.	Solution	constructional	odate	jukai	Domes	–	(1–4	steel	elements	of	tie)

Nowinką,	 kształtującą	 zarazem	modę	 są	obecnie	przekrycia	przestrzeni	konstrukcjami	
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o	zmiennej	krzywiźnie	trudnej	do	opisania	jedną	charakterystyczną	płaszczyzną	czy	bryłą.	
Konstrukcja	ta	daje	poczucie	lekkości	i	nieograniczonych	możliwości	drewna.	Imponująca	
nie	jest	tu	rozpiętość,	lecz	forma.	Reprezentantem	tych	trendów	może	być	Centrum	Pompidou	
w	Metzu	 (francja),	 zrealizowane	 w	 latach	 2007–2009	 (do	 użytku	 oddane	 w	 2010	 roku;	 
il.	6).	Konstrukcja	przekrywa	ponad	10	tys.	m2,	ma	77	m	wysokości,	co	ma	nawiązywać	do	
roku	założenia	siostrzanej	galerii	w	Paryżu.	Połączenia	elementów	należą	do	grupy	ukrytych	
blach	węzłowych.

2.2.2.	formy	nawiązujące	do	natury

Wśród	wielu	oryginalnych	pomysłów	realizowanych	w	zakresie	konstrukcji	drewnianych	
na	 uwagę	 zasługują	 obiekty	 budowlane	 nawiązujące	 swą	 formą	 do	 otoczenia	 lub	
występujących	w	naturze	istot.	oczywiście	i	tu	nie	brak	ciekawych	realizacji.	jako	przykłady	
zostały	wybrane	dwa	obiekty:	wieloryb	oraz	wieża	widokowa.

Il.	6.	forma	przekrycia	Centrum	Pompidou	w	Metzu	[5,	6]

Ill.	6.	form	of	roof	of	Pompidou	Centre	

Wieloryba	ma	mała	miejscowość	w	Niemczech	–	friedrichskoog.	Wnętrze	legendarnego	
Moby	Dicka	powstało	dzięki	bardzo	zróżnicowanym	(pod	względem	wymiarów	i	kształtu)	
elementom	z	drewna	klejonego	oraz	łącznikom	Ricon	i	Gigant	(patentowym	rozwiązaniom	
firmy	KNAPP	[8]).	obiekt	powstał	w	2008	roku	–	il.	7.	

Il.	7.	forma	przekrycia	–	wieloryb	[7,	8]
Ill.	7.	form	of	roof	–	whale
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Te	połączenia	można	zaliczyć	do	złączy	pasowanych	(il.	8).	Dzięki	precyzji	ich	wykona-
nia	osiągana	jest	duża	nośność	(przekraczająca	w	zależności	od	typu	nawet	20	kN	na	złącze)	
i	bardzo	dokładne	wykonawstwo.

Il.	8.	Łącznik	Gigant	i	jego	możliwy	montaż	[8]

Ill.	8.	Connector	Giant	and	his	possible	assembly

Do	realizacji	wyszukanych	form	architektonicznych	niekoniecznie	używane	są	
wyszukane	połączenia	i	łączniki.	Sympatyczna	forma	wieży	widokowej	w	parku	
narodowym	w	Neuschönau	(Niemcy)	jest	przykładem	prostych	rozwiązań	konstrukcyjnych	
(il.	9).	jedno	co	wyróżnia	ten	typ	konstrukcji	w	stosunku	do	dotychczasowych	trendów,	
to	montaż	łączników	sworzniowych	wzdłuż	włókien.	Ten	typ	połączeń	do	pewnego	czasu	
był	nawet	zakazany	normowo.	obecnie	ta	grupa	połączeń	rozwija	się	równie	prężnie	jak	
pozostałe.

Il.	9.	Wieża	widokowa	w	Neuschönau	[9]

Ill.	9.	Scenic	tower	in	Neuschönau	
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3. Wnioski

Dzisiejsze	różnorodne	formy	łączników	w	swej	systematyce	obracają	się	głównie	wokół	
łączników	 sworzniowych,	 jednak	 ta	 grupa	wymaga	 dziś	 ponownego	 usystematyzowania.	
Należy	 je	 dodatkowo	 uporządkować	 w	 zakresie	 grupy	 drewno-blacha.	 Pojawiła	 się	 tu	
duża	 grupa	 łączników	 „pasowanych”	 (wybrane	 omówiono	 powyżej)	 osadzanych	 za	
pomocą	 różnorodnych	gwoździ	 i	wkrętów.	Na	 rynku	pojawiają	się	 systemowe	połączenia	
o	 specjalistycznym	zakresie	 stosowania	 (remonty	 i	wzmacnianie	 istniejących	konstrukcji,	
wykonywanie	 protez	 itp.).	 Takim	 rynkowym	 przykładem	 może	 być	 grupa	 systemowych	
łączników	firmy	SfS	zaliczanych	do	 rodziny	wkrętów.	System	 tych	 łączników	składa	 się	
z	rozwiązań,	WB	(np.	służy	do	wzmacniania	strefy	kalenicowej	dźwigarów	bumerang),	WR	
(wkręty	o	długości	do	1000mm),	WT	(wkręty	o	podzielonym	obszarze	działania	–	il.	10),	
min.	WT	(dla	podłóg	i	okładzin),	SCS	(wkręty	do	połączeń	z	elementami	stalowymi),	WS	
(dybel-wkręt	podobny	do	starszego	systemu	GREIMBAu),	vB	(do	elementów	zespolonych	
drewniano-żelbetowych	jako	łączniki	stykowe),	WfC/WfD/WfR	(do	materiałów	drewno-
pochodnych)	[10].

Tak	więc	pojawiające	się	na	rynku	rozwiązania	mieszczą	się	w	granicach	ogólnej	klasy-
fikacji	(tab.	1)	jednak	systematyki	należy	dokonywać	w	podgrupach.

Il.	10.	System	WT	[10]

Ill.	10.	System	WT
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