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TRADYCYJNE KONSTRUKCJE
CIESIELSKIE
Wpływ węzła na model
konst rukcji
Tradycyjne więźby wymagały od
cieśli znajomości różnorodnych
form połączeń oraz dużej precyzji
ich wykonania. Dzięki tej wiedzy
i staranności takie połączenia (rys. 1)
można było traktować jako przegu-
bowe i stosować prostą, w świetle
dzisiejszej wiedzy nieco uproszczoną,
ale wystarczającą analizę ustroju
prętowego z przegubami.
Zdarza się jednak na polskim rynku
budowlanym, że wraz z rozwojem
łączników sworzniowych i okuć,
spada „precyzja” niektórych cieśli.
Część „ fachowców” zaczęła zbyt
mocno ufać gwoździom i blachom
węzłowym, doprowadzając swą
niedbałością do zmiany schematów
statycznych przeanalizowanych przez
konstruktora rozwiązań. Mechanizm

Modelow anie a realizacja w ęzłów

Węzły w konstrukcjach drewnianych są dziś bardzo

zróżnicowane. Spotykamy je w tradycyjnych rozwiąza-

niach ciesielskich, jak i we współczesnych konstrukcjach

inżynierskich. Konstrukcje drewniane łączymy zarówno

za pomocą wrębów i zaciosów, jak i wysoko uprzemysło-

wionych łączników. Prosta tradycyjna więźba może być

modelowana poprzez schematy belkowe z przegubowymi

węzłami, a węzeł ramy drewnianej może coraz bardziej

zbliżać się swym modelem do sztywnego zamocowania.

Model węzła determinowany jest przez kilka czynników.

W konstrukcji drewnianych, bardziej niż w innych rozwią-

zaniach materiałowych, ważne jest za pomocą jakiego

połączenia zrealizujemy węzeł, jednak nie mniej ważna

jest jakość realizacji konstrukcji w obrębie węzła.

ten można zilustrować na przykładzie
więźby o schemacie jętkowym. Obec-
nie rzadko realizuje się te konstrukcje
na stropach drewnianych, gdzie
węzły podporowe, połączenia krokwi
z tramem, można było wykonać wg
kilku podstawowych rozwiązań po-
łączeń wrębowych przekazywanych
z pokolenia na pokolenia (rys. 1).
Dziś bardzo często stropy są
żelbetowe i trudno wykorzystać tu
połączenie wrębowe. Można więc
wykonać podniesiony wieniec żelbe-
towy (co spotykamy często u naszych
zachodnich sąsiadów) lub wykonać
połączenia z murłatą/płatwią stopo-
wą za pomocą prostego wrębu lub
blach węzłowych i gwoździ (rys. 2).

W praktyce to „ lub” może mieć
kolosalne znaczenie dla rzeczywi-
stej pracy konstrukcji. Projektant
bardzo często modelując konstrukcję
jętkową założy dolne podpory jako
przegubowe nieprzesuwne i uzyska
siły wewnętrzne (przy jednym z moż-
liwych schematów obciążeń) jak na
rysunku 3a. Natomiast zdarza się,
że można spotkać realizację węzła
podporowego w postaci przesuwnej
(fot. 1). Efekty takiego działania
można zilustrować siłami wewnętrz-
nymi – rys. 3b. Zwolniona
w kierunku poziomym jedna z pod-
pór powoduje w jętce znaczące
zmiany – zmienia kierunek siły
podłużnej ze ściskającej na rozciąga-
jącą, towarzyszy temu znaczący
wzrost wartości bezwzględnej,
a w konsekwencji dochodzi również
do niekorzystnych zmian pracy
węzłów krokiew-jętka.

Rys. 1. Różnorodność prostych roz-
wiązań połączeń ciesielskich
dla tradycyjnej konstrukcji
dachu [1]
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cji. Różnorodne zagospodarowanie
przestrzeni poddasza może pociągać
za sobą obudowanie jętki lub pozo-

stawienie jej swobodnej (przestrzeń
nad jętką pozostaje otwarta aż do
kalenicy). Ten różnorodny sposób

Rys. 2. Możliwości rozwiązania więźby jętkowej na stropie żelbetowym: a) z podniesionym wieńcem, b) z murłatą

a b

Rys. 3. Modelowanie konstrukcji jętkowej: a) obie podpory dolne przegubowe, nieprzesuwne, b) jedna z podpór dolnych przegubowa z przesuwem

a b

W tradycyjnej więźbie połączenie jętki
z krokwią bardzo często rozwiązywa-
no na tzw. jaskółczy ogon z jednym
zczepnym łącznikiem sworzniowym
(początkowo był to drewniany swo-
rzeń, później śruba). Przy zmienionym
schemacie statycznym jaskółczy
ogon traci swe walory (możliwości
przeniesienia docisku) i jeden łącznik
trzpieniowy już tu nie wystarczy
(rys. 4). Z uwagi na niewielką
powierzchnię kontaktu jętka-krokiew
wprowadzenie dużej ilości gwoździ
też przestaje być realne. W węźle

takim można dziś zastosować
pierścień zębaty i dzięki temu wzmoc-
nić ten węzeł. Jednak przy dużych
siłach i to może być to niewystar-
czające. Tak więc na budowie warto
zwrócić uwagę na jakość realizacji
węzłów.

Wpływ rozw iązań
budow lanych na szt ywność
przest rzenną
Przy modelowaniu dachu jętkowego
ważne jest również uwzględnienie
sztywności elementów tej konstruk-

Fot. 1. Węzeł podporowy w złej „ praktyce” i próby „ ratowania błędów” (fot.: J. Dębowski)

a b

Rys. 4. Węzeł krokiew-jętka (zmiany w połączeniu w wyniku zmian schematu)
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rozwiązania „obudowy” jętki i krokwi
prowadzi do zmiany pracy elemen-
tów konstrukcji. Proste rozwiązanie
tego problemu znajdziemy w starych
podręcznikach do konstrukcji drew-
nianych pod pojęciem jętki przesuw-
nej i nieprzesuwnej [2]. Rozważając
jednak problem pod kątem modelu
(zwłaszcza dziś w dobie programów
komputerowych) dobrze jest go
analizować przestrzennie i ze świado-
mością, które elementy są zdolne do
przeniesienia sił wewnętrznych.
Aby wygenerować tzw. jętkę nie-
przesuwną zaleca się rozwiązanie
płytowe np. deskowanie na wpust
i pióro (dziś mogą to być płyty
sklejki lub OSB) oraz poprzeczne
elementy współpracujące (np. ściany)
w odległości nie większej niż dwie

rozpiętości jętki (L ≤ 2b) lub skrato-
wanie, które wraz z jętkami tworzą
dźwigar kratowy (z ograniczeniami
L ≤ 8b) [2]. Jak wynika z modelu od-
kształcenia konstrukcji (rys. 5c i 5d),
stężenie w formie skratowania lub
w formie sztywnej tarczy wiążącej

wiązary między sobą, prowadzi do
znacznego usztywnienia konstrukcji
dachowej na kierunku poziomym.
Należy zaznaczyć, że taka forma

usztywnienia spełnia swoją rolę
jedynie, gdy skrajny wiązar został
sztywno zamocowany do konstruk-
cji murowanej, najlepiej poprzez
wykorzystanie wieńca w poziomie
jętki (w formie ramy skośnej), zwią-
zanego monolitycznie z wieńcem

w poziomie murłaty. W układzie bez
usztywnienia jętki pracują na ściska-
nie i w pręcie tym należy uwzględnić
wyboczenie. W wariancie ze stropem

Rys. 5. Schematy dachu jętkowe-
go z „ jętkami” o różnej
sztywności: a) usztywnienie
kratownicowe jętki, b)
usztywnienie tarczowe jętki,
c) odkształcenie chwilowe
konstrukcji nieusztywnionej
między wiązarami pod dzia-
łaniem ciśnienia wiatru, d)
odkształcenie chwilowe kon-
strukcji usztywnionej między
wiązarami pod działaniem
ciśnienia wiatru

a b

Przy modelowaniu dachu jętkowego

ważne jest uwzględnienie sztywności

elementów tej konstrukcji

Tabela 1. Graficzne odwzorowanie węzłów podporowych i pośrednich konstrukcji w uproszczonych modelach węzłów

Węzły

Podporow e Pośrednie

Przegubowo-
-nieprzesuwne

Przegubowo-
-przesuwne

Sztywne Sztywne Przegubowe

Przemieszczenia jak i obrót pomiędzy
połączonymi prętami jest niemożliwy Pozwala na wzajemny obrót prętów

należy zadbać o scalenie płyty i jętek,
aby wyeliminować wyboczenie.
Jednak w tym elemencie dodatkowo
dojdzie zginanie, uzależnione od
obciążenia, które jesteśmy w stanie
wygenerować w tej przestrzeni.
W rozwiązaniu ze skratowaniem
mamy zmianę w pracy krokwi,
jednak dla jętki uzależniona będzie
od rodzaju skratowania.

Modelow anie węzłów
Warto sobie uświadomić, że najbar-
dziej rozpowszechnione schematy
przedstawiania węzłów (tabela 1) są
nadal dużym uproszczeniem analizy
konstrukcji.
W wielu ośrodkach akademickich
wykonuje się prace naukowo-ba-
dawcze (rys. 6) pozwalające lepiej

c d
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ne bardzo mocno to ilustrują (rys. 7).
Czym zatem jest podatność dla
konstrukcji drewnianych i jakie mo-
dele analizy możemy tu uwzględnić.
Najogólniej rzecz ujmując podatność
to relacja między wzajemnym
przesunięciem (przemieszczeniem)

elementów a obciążeniem działają-
cym na złącze (element). Podatność
konstrukcji drewnianych bardzo
mocno reprezentowana jest przez
węzeł, tam z czasem generowane
są dodatkowe znaczące przemiesz-
czenia całej konstrukcji. Przemiesz-
czenia konstrukcji drewnianej np.
takiej jak kratownica, wynikają nie

tylko z samej sztywności przekroju.
Do końcowych przemieszczeń należy
doliczyć również przemieszcze-
nia wynikające z zastosowanych
łączników (tak w węzłach, jak i na
uciągleniach elementów). Rysunek 7
pokazuje jaki wpływ na przemiesz-

czenia mają typ łącznika (7a) i śred-
nica w obrębie jednego z łączników
(gwoździa) (7b).
Oprócz typu łącznika i jego wielkości
na przemieszczenia w obrębie węzła
wpływa również rodzaj materiału.
Drewno i materiały drewnopochod-
ne w różnym stopniu reagują na
oddziaływanie lokalnego docisku

w obrębie sworznia, kolców płytki
lub pierścienia. Wpływ na to ma
gęstość danego materiału, ale
to jeszcze nie koniec. Jak można
zauważyć w procedurach Eurokodu
5 [N1] wpływ na podatność ma nie
tylko gęstość drewna czy wielkość
łącznika. Znaczenie ma również
aspekt technologiczny tzn. jak został
przygotowany otwór pod łączniki,
czy został uprzednio/wcześniej
nawiercony, czy łącznik został osa-
dzony mechanicznie bez wstępnego
naruszenia struktury materiału.
Na marginesie warto też podkre-
ślić, że na prawidłowe zachowanie
węzła ma też wpływ rozmieszczenie
łączników – wzajemne odległości jak
i odległości od krawędzi czy czoła
elementu. Niewłaściwy dobór odle-
głości łączników będzie przyczyniał
się do powstawania pęknięć, a te
z kolei generować mogą nie-
uwzględnione w analizie dodatkowe
przemieszczenia.

zrozumieć mechanizmy rządzące
węzłem, aby w przyszłości lepiej
modelować węzeł w programach
komputerowych uwzględniając
wzajemne relacje drewno-drew-
no czy drewno-łącznik, a także
uwzględniając szerzej rozumianą
podatność materiałów.

KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE
Wraz z rozwojem łączników me-
chanicznych wykorzystywanych do
łączenia drewna w węzłach i kształ-
towaniem konstrukcji pozbawionych
w tym obszarze tylko relacji docisku
drewno-drewno (jak to ma miejsce
w połączeniach na wręby czy czopy)
ukształtowało się pojęcie konstrukcji
inżynierskich, w których zaczęto
osiągać znacznie większe rozpię-
tości przy lżejszych rozwiązaniach.
Początkowo stosowano łączniki
sworzniowe (sworznie, gwoździe,
wkręty, śruby) wzbogacane stopnio-
wo o wkładki i blachy węzłowe. Dziś
blachy węzłowe dzięki technologii
CNC pozwalają na bardzo precyzyjną
współpracę elementów w węźle.
Jednak wraz z każdym skokiem
technologicznym pojawiał się coraz
mocniej problem prawie niedostrze-
gany w konstrukcjach ciesielskich
– podatność.

Podatność
Połączenia w konstrukcjach drewnia-
nych są z natury materii połączenia-
mi podatnymi, a łączniki mechanicz-

Warto zauważyć, iż w konstrukcjach

ciesielskich z każdym skokiem techno-

logicznym pojawia się coraz mocniej

problem w postaci podatności

Rys. 6. Modelowanie węzłów konstrukcji ciesielskiej [3]

Rys. 7. Zależność przemieszczenia od siły (podatność): a) różne typy łączników (a – połączenia klejone, b – pierścienie (100 mm), c – dwustronne pierścienie
zębate (62 mm), d – dyble (kołki) (14 mm), e – śruba/sworzeń (14 mm), f – płytki perforowane (104 mm2), g – gwoździe (4,4 mm) [4]), b) różne śred-
nice łącznika (gwoździa) [5]

a b
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Podsumowując, zgodnie z EC5 mo-
duł podatności (poślizg) odniesiony
do jednej płaszczyzny ścinania
oraz do jednego łącznika pod
obciążeniem charakterystycznym
sworzni, śrub, wkrętów i gwoździ
osadzanych w nawiercanych otwo-
rach wynosi: K

ser
= ρ

m
1,5 d/25 (uwaga

również na aktualizację EC5).
Należy mieć na uwadze, że pro-
ponowane przez normę współ-
czynniki K

ser
jest formułą ogólną,

jedynie proponowaną przez normę,
natomiast producenci konkretnych
wyrobów w Europejskiej Ocenie
Technicznej dla swych łączników
podają dokładniejszą formułę
np. dla wkrętów konstrukcyjnych
Fischer moduł podatności wg
ETA-11/0027 [N2] wyrażony jest
wzorem:
K

ser
= 780 ∙ d0,2 ∙ l

eff
0,4 [N/mm]

gdzie:
d – zewnętrzna średnica gwintu
[mm]
l
eff

– głębokość wkręcenia w element
konstrukcyjny [mm].
Skoro jesteśmy już świadomi podat-
ności pojedynczego łącznika, należy
to teraz przełożyć na podatność
węzła.

Modelow anie podatności
w w ęzłach
W przypadku projektowania ukła-
dów ramowych, gdy podczas anali-
zy konstrukcji statycznie niewyzna-
czalnych zakładamy sztywność całej
konstrukcji należy wziąć pod uwagę
wpływ podatności węzła. Modele
obliczeniowe najczęściej stosowa-
nych programów nie uwzględniają
podatności węzłów ram konstrukcji
drewnianych, a co za tym idzie

nieuwzględniony jest zwiększony
całkowity moment przęsłowy oraz
strzałka ugięcia konstrukcji. Aby
otrzymać konstrukcję „bezpieczną”
należy przeanalizować jednocześnie
moment połączenia ramy sztywnej
dla SGN oraz ugięcia konstrukcji
z uwzględnieniem podatności połą-
czenia dla SGU (czyli zdeğniowanie
ręczne sztywności K

ser
dla zadanego

węzła w modelu obliczeniowym).

Oprócz zmiany schematu, na pracę
elementów ramy ma wpływ samo
rozmieszczenie łączników w węźle.
Tu zakładamy zazwyczaj, że wraz ze
wzrostem odległości rozmieszczenia
łączników od środka ciężkości (często
pokrywającego się ze środkiem
geometrycznym) rośnie sztywność
połączenia, zbliżając się do połą-
czenia określanego jako sztywnego.

Układ łączników rozmieszczanych
w połączeniu modelowanym jako po-
łączenie sztywne powinno odbywać
się w sposób zapewniający przeniesie-
nie wszystkich sił przekrojowych
jednocześnie, w tym także momentu
siły reprezentowanej jako iloczyn siły
na ramieniu równym promieniowi od
środka ciężkości połączenia, przypa-
dającemu na pojedynczy łącznik.

Jak sobie radzić z uwzględnia-
niem podatności konst rukcji
drew nianych
Jednym ze sposobów jest „umiejęt-
ne” kształtowanie geometrii
np. poprzez zastosowanie wyniesie-
nia montażowego (wstępnej strzałki
przeciwnej), którego zadaniem jest

Rys. 8. Modelowanie węzła o założeniach
połączenia sztywnego, rozkład sił na
poszczególne łączniki [6]

a b

Rys. 9. Podatność węzła, sztywność obrotowa: a) węzeł półsztywny, b) zależność przemieszczenia od działającego na węzeł momentu (porównanie modeli
obliczeniowych sztywności z rzeczywistymi), c) sztywność obrotowa węzła (widoczna prosta zależność między parametrem stosowanego łącznika
a odległością od środka ciężkości połączenia) [6]

Sztywność obrotowa odniesiona
do całego węzła, przy założeniu
stosowania jednego rodzaju
łącznika w połączeniu

a b c

Fot. 2. Przykładowe niedokładności
wykonawcze w obszarze
węzła generujące dodatko-
we „ luzy” – zwiększające
końcowe przemieszczenia
(fot. autora)

a

b
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węzłów sztywnych nie wymiarować
elementów na 100%, lecz z zapasem
nośności, aby w przypadku zmiany
schematu zapewnić niezmienność
całego układu. Należy też mieć na
uwadze błędy powstające w wy-
konawstwie, co również pogłębia
niedoskonałości modelu.
Wśród błędów wykonawczych warto
poruszyć:

• brak zgodności otworów w bla-
chach węzłowych i scalanych
elementach (brak osiowości
otworów) – fot. 2

• korekty nacięć wpływające na
redukcje przekroju elementu

• brak osiowości, przesunięte i nie-
właściwe nacięcia

• stosowanie innych łączników niż
te wskazane w dokumentacji pro-
jektowej, ingerencja w rodzaj stali
do wykonania okuć, niewłaściwe
zabezpieczenie antykorozyjne

• zbyt duży rozstaw łączników
– obecnie w EC5 [N1] brak jest za-
pisu, który określałby maksymalne
odległości pomiędzy łącznikami;
zbyt duże rozstawy łączników

Rys. 10. Założenia analityczne [7] Rys. 11. Przykładowy modele kratownicy [7]

Rys. 12. Model połączenia kratownicy, uwzględnienie podatności poprzez
wprowadzenie przekroju zastępczego/fikcyjnego [7]

kompensacja możliwego/późniejsze-
go przemieszczenia.
Można też skorzystać z dostępnych
w literaturze przedmiotu [7] modeli.
Np. (1) zakładając model prętowy
pomiędzy dwoma węzłami o podat-
ności wynikającej z cech materiało-
wych pręta i osobno dla węzłów lub
zakładając zastępczą sztywność EA*
całego układu (2) (rys. 10–12).

PODSUMOWANIE
Podczaskonstruowania węzłów należy
mieć świadomość rozbieżności zało-
żeń teoretycznych tych wyidealizowa-
nych w odniesieniu do rzeczywistego
konstruowania połączeń. Modelując
węzły należy zawsze zastanowić się
nad wpływem przyjętego schematu
na pracę całego układu. Pamiętać
należy, że ze względu na charakter
materiału, jakim jest drewno bardzo
ciężko w nim wykonać połączenia

idealnie sztywne. Niejednokrotnie za-
łożenie sztywnych węzłów w modelu
niekoniecznie pokryje się z rzeczywistą
pracą konstrukcji, dlatego tak ważne
jest, aby podczas projektowania

Podczas projektowania węzłów

sztywnych nie należy wymiarować

elementów na 100%, lecz z zapasem

nośności, aby w przypadku zmiany

schematu zapewnić niezmienność

całego układu

mogą być przyczyną m.in.
powstawania pęknięć (szczegól-
nie dla wysokich pełnościennych
dźwigarów)

• samowolne wprowadzanie po-
działów montażowych elementów
w celu zmniejszenia długości
transportowej.
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