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Zintegrowany system połączeń 
dla budownictwa drewnianego

Począwszy od założenia firmy,  Simpson Strong-Tie kładzie nacisk 
na jakość swoich produktów i zadowolenie klienta. Rozwijając się 
globalnie i pozostając absolutnym liderem w zakresie nowoczesnych 
i bezpiecznych rozwiązań w konstrukcjach budowlanych wszędzie 
tam, gdzie zastosowanie mają złącza do drewna. Nasi inżynierowie 
na bieżąco współpracują z projektantami, konstruktorami i naszymi 
klientami, przekazując informacje do naszych działów badawczych, 
zlokalizowanych w USA, Francji, Wielkiej Brytanii i w Niemczech, 
aby sprostać ich niełatwym wymaganiom i oczekiwaniom, nawet w 
tak trudnych warunkach,  jak tereny objęte aktywnością sejsmiczną.

Wszystko zaczęło się w 1956 roku od spotkania Barclaya Simp-
sona z sąsiadem, który zapytał go czy może zrobić produkt, który 
połączy końce belki w konstrukcji dachu. Barclay przyjął wyzwanie i 
rozpoczął pracę nad zaprojektowaniem połączenia. Opracował kilka 
szkiców i wyprodukował pierwszy wieszak belki. Był to początek 
czegoś więcej niż wykonanie nowego produktu czy rozwiązywania 
problemu sąsiada. Barclay uznał że klient jest najważniejszy „ Nasi 
Klienci to nasi szefowie”  Był to początek filozofii Simpson Strong-
-Tie która jest  aktualna do dzisiaj  w naszej pracy.

Od tego czasu firma Simpson Strong-Tie stała się niekwestiono-
wanym liderem złączy do drewna, działającą na 6 kontynentach. 
Zatrudniającą dziesiątki inżynierów na całym świecie, których zada-
niem jest wsparcie techniczne klientów oraz stały rozwój produktów, 
aby spełnić oczekiwania wciąż rozwijającego się rynku materiałów 
budowlanych. Pomimo globalnego zasięgu jesteśmy zawsze blisko 
naszych lokalnych partnerów: pracowni i biur projektowych, inwe-
storów, wykonawców oraz dystrybutorów.
.

Zapewnienie wszystkich warunków umożliwiających solidne, bezpieczne 
i efektywne budowanie. 
Stała poprawa jakości wszystkich aspektów naszej pracy to:

• dostępność naszych produktów wtedy, kiedy klient ich potrzebuje 
• zapewnienie klientom doradztwa i konsultacji najwyższej jakości
• produkty spełniające wszystkie określone normy i wymogi bezpie-

czeństwa 
• utrzymanie pozycji najbardziej innowacyjnego producenta w branży 
• wychodzenie naprzeciw konkretnym potrzebom i życzeniom klienta
 
Poczucie bezpieczeństwa - klient może mieć pewność, że nasze produkty 
są dopasowane do jego potrzeb, przetestowane i zatwierdzone.

MISJA___________________________________

Założyciel - Barclay Simpson (1921 - 2014)

Anchor Designer szybko i skutecznie przeprowadzi analizę istniejącego projektu analizując 
połączenia pod względem stanów granicznych. jak również zasugeruje optymalne rozwiązanie. 
Projektowanie i obliczenia prowadzone są w czasie rzeczywistym w pełni interaktywnym modelu 
3D.

Program Connector Selector w ciągu kilku chwil ustali wszystkie połączenia, które można 
wykorzystać w projekcie. Wystarczy kilka kliknięć do zaprojektowania właściwego połączenia. 
Wybór czy określenie wymiarów złącza, sporządzanie wykazu elementów jest teraz bardzo 
proste.  

Nowa zaktualizowana biblioteka CAD. Nasze archiwum pozwala szybko pobrać rysunki po-
trzebne do projektu. Dzięki temu możemy wybrać najbardziej dogodne formaty wystarczy kilka 
kliknięć aby pobrać wybrany rysunek DWG w 2D lub 3D naszych produktów.

Anchor Designer

Connector Selector

Biblioteka DWG

Aplikacja posiada szeroki asortyment łączników oraz informacje takie jak: gęstość materiału, 
cnośność charakterystyczna, klasa użytkowania, kategoria korozyjności i klasa trwania ob-
ciążenia. W zaledwie 4 krokach, SOLID WOOD szybko i skutecznie dobierze potrzebny łącznik 
dopasowanych do potrzeb a po przeprowadzeniu analizy wygeneruje pełny raport.

Solid Wood
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Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla projektantów i wyko-
nawców szkieletowych budynków drewnianych. Jest efektem 
doświadczeń inżynierów firmy Simpson Strong-Tie, a także badań 
i testów wykonanych w laboratoriach firmy na całym świecie. 
Korzystając z tej wiedzy, firma Simpson Strong-Tie stara się pro-
pagować rzetelną wiedzę techniczną na temat konstrukcyjnych 
aspektów tej technologii budowania domów. 
Domy w konstrukcji szkieletowej budowane są w Polsce od 
lat. Pomimo coraz większej popularności tego typu konstruk-
cji, brakuje publikacji opisujących projektowe i wykonawcze 
aspekty związane ze wznoszeniem drewnianych obiektów 
szkieletowych. „Poradnik projektowania i wykonawstwa do-
mów szkieletowych” powstał myślą o inżynierach szukających 
wytycznych i dobrych praktyk, pozwalających budować trwałe 
konstrukcje w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne. 
Informacje w nim zawarte przeznaczone są zarówno dla kon-
struktorów zaczynających projektować budynki szkieletowe, 

jak również dla doświadczonych inżynierów, znających tech-
nologię szkieletową od lat. Cześć informacji była publikowana 
w czasopiśmie branżowym Fachowy Dekarz i Cieśla. Poradnik 
jest jednak pierwszą publikacją zbierającą komplet podstawo-
wej wiedzy technicznej dotyczącej kształtowania konstrukcji 
budynków szkieletowych.
Firma Simpson Strong-Tie jest członkiem Stowarzyszenia  
Energooszczędne Domy Gotowe (EDG). Publikacja poradnika 
wpisuje się w działania firmy w ramach stowarzyszenia. Jednym 
z celów EDG jest propagowanie wiedzy na temat technologii 
drewnianych budynków prefabrykowanych, jak również dba-
łość o jakość i rzetelność wykonywanych prac budowalnych 
i projektowych wg ujednoliconych wytycznych technicznych 
opartych na przepisach prawa.

Tomasz Szczesiak
Autor

Wstęp
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Mogłoby się wydawać, że projektowanie budynków szkieletowych 
nie powinno się wiele różnić od projektowania typowego bu-
dynku murowanego. Bryła budynku jest identyczna, obciążenia 
podobne lub nawet mniejsze z uwagi na mniejszy ciężar własny. 
W pułapkę tego typu myślenia wpada część projektantów, któ-
rzy przez lata projektowali domy murowane i obecnie są pytani  
o projekt w konstrukcji szkieletowej. Niestety budynki drewniane, 

a szkieletowe szczególnie, mają pewną specyfikę. Projektując 
tego typu obiekt należy uwzględniać pewne zjawiska, których 
nie uwzględnia się w czasie projektowania obiektów murowanych. 
Wynika to głównie z faktu, że konstrukcję takiego domu stanowią 
ściany szkieletowe składające się z szeregu oddzielnych elemen-
tów konstrukcyjnych – słupków, podwalin, oczepów itd. Ściany 
szkieletowej nie możemy, jak w przypadku ściany tradycyjnej, 
traktować jak litej i jednorodnej tarczy ściennej. Pod każdą siłą 
obciążającą ścianę szkieletową musi znajdować się słupek lub 
kilka słupów, aby sprowadzić obciążenie na konstrukcję położo-
ną poniżej. Okazuje się, że projekt budynku szkieletowego jest 
dużo bardziej skomplikowany i pracochłonny, niż ten sam projekt 
wykonany w technologii murowanej.
Projektując konstrukcję szkieletową należy przeanalizować charak-
terystyczne dla tej technologii zjawiska. Czterema specyficznymi 
mechanizmami zniszczenia budynku szkieletowego, które musi 
rozpatrzyć projektant są (fot. 1.): 
– przesunięcie po fundamencie, 
– obrócenie budynku lub jego części, 
– utrata sztywności ścian, 
– fragmentacja budynku lub jego części.

Przesunięcie
Zjawisko to musi być uwzględniane z uwagi na niewielki ciężar 
własny konstrukcji szkieletowej. Ten mechanizm zniszczenia nie 
jest rozpatrywany w przypadku budynków murowanych z uwagi 

Specyfika projektowania 
domów szkieletowych

Fot. 1. Modele zniszczenia uwzględniane w budynkach szkieletowych.
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na ich duży ciężar. Zjawisko dość proste, wynikające z oddzia-
ływania wiatru na konstrukcję. Jeżeli całość obciążenia wiatrem 
działająca na budynek jako bryłę jest większa niż nośność po-
łączeń z fundamentem, następuje przesunięcie. Tarcie nie jest 
brane pod uwagę, z uwagi na trudność oszacowania faktycznej 
wartości współczynnika tarcia między podwaliną i fundamentem, 
za pośrednictwem warstwy hydroizolacji. Zabezpieczenie przed 
tym zjawiskiem jest dość proste i można je wykonać na kilka 
sposobów. Najczęściej stosowanym połączeniem jest kotwienie 
podwaliny do fundamentu przez użycie kotew mechanicznych 
lub chemicznych lub zastosowanie szpilek zatapianych w świeżej 
mieszance betonowej. Jeżeli połączenia nie możemy wykonać, 
montując kotwy od góry podwaliny, np. z powodu prefabrykacji 

ściany, możemy zastosować kątowniki montowane wzdłuż boku 
podwaliny (fot. 2).

Obrócenie
To samo obciążenie wiatrem może powodować kolejny schemat 
zniszczenia – obrócenie budynku. Mechanizm obrotu jest bardzo 
prosty i przedstawiony na fotografii 3.
Poziome siły działające na wysokości oczepu (te same które mogą 
powodować utratę sztywności) mają tendencję do obrócenia ściany 
względem punktu obrotu zaznaczonego na czerwono. Aby przeciw-
działać temu zjawisku należy stosować odpowiednie złącza zwane 
złączami kotwiącymi, mające bardzo dużą nośność na wyrwanie. 
Takie połączenie pozwala wytworzyć dużą siłę utrzymującą ścianę 
w oryginalnej pozycji i prze-
ciwdziałać obrotowi (fot. 4). 
Warto przy tej okazji za-
znaczyć, że tej funkcji nie 
pełni połączenie podwaliny  
z fundamentem bezpośred-
nio kotwami czy też z uży-
ciem kątowników, jak to 
opisano powyżej omawiając 
zniszczenie przez przesunię-
cie (fot. 2). Kotwiąc jedynie 
podwalinę tworzymy bardzo 
mocne połączenie, ale pa-
miętajmy, że ściana szkie-
letowa nie jest monolitem. 
Należy zapewnić mocowanie 
głównych elementów noś-
nych, czyli słupków. Tylko 
odpowiednio zaprojektowa-
ne złącza kotwiące mocowa-
ne bezpośrednio do słupków 
(!) ściany szkieletowej są  
w stanie utrzymać całą ścianę,  
a nie tylko podwalinę.

            Fot. 2. Kotwienie ściany przeciw przesunięciu budynku (wykonano w Dietrich's 3D CAD/CAM).

Fot. 3. Mechanizm zniszczenia przez obrócenie ściany. Fot. 4. Złącze kotwiące HTT.
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Sztywność 
Sztywność konstrukcji ścian budynku szkiele-
towego to zdecydowanie najbardziej złożone 
zjawisko. Łatwo wyobrazić sobie ścieżkę ob-
ciążeń pionowych działających zgodnie z siłą 
ciążenia. Trudniej jest zrozumieć jak budy-
nek przenosi obciążenia poziome, wynikające 
głównie z parcia wiatru na ściany zewnętrzne. 
Sprawdzenie sztywności ścian szkieletowych, 
to kluczowa kwestia w trakcie projektowania, 
choć często ignorowana. Wynika to prawdo-
podobnie z faktu, że w tradycyjnych budyn-
kach murowych problem ten praktycznie nie 
istnieje. Żeby dobrze zrozumieć, na czym po-
lega problem warto wyjaśnić podstawy tego 
zjawiska. 
Na fotografii 5 symbolicznie przedstawiono mo-
del najprostszego budynku szkieletowego. Jest to 
budynek prostokątny, parterowy o dwuspadowym 
dachu. Na schemacie dla większej przejrzystości rozsunięto elemen-
ty budynku. Jeśli zabezpieczyliśmy konstrukcję przed przesunięciem 
i obrotem, należy sprawdzić czy budynek ma odpowiednią sztywność. 
Wiatr wiejący na powierzchnię ściany A powoduje jej zginanie. Słupki 
ściany opierają się na dole na fundamencie, a na górze na oczepie. 
Kotwiąc podwalinę do fundamentu zapewnimy właściwe podparcie 
ściany w dolnej części. W części górnej ściana opiera się na poprawnie 
stężonej bryle więźby dachowej. Aby działające obciążenia nie powo-
dowały przesunięcia więźby, musi ona być podparta w innym miejscu. 
Podparciem dla więźby przy takim kierunku obciążenia wiatrem są 
ściany B (narysowana tylko jedna dla przejrzystości). W związku z tym 
ściana B przyjmuje schemat wspornika zakotwionego do fundamentu 
i obciążonego poziomą siłą działającą wzdłuż długości ściany. Jeśli 
tylko ściany B uzyskają odpowiednią sztywność pozostałe elemen-
ty konstrukcji szkieletowej będą miały odpowiednie podparcie, a 
cała bryła domu zachowa niezmienność geometryczną. Dzięki takiej 
ścieżce obciążenia poziomego działającego na ścianę A w układzie 
płytowym, przechodzimy z obciążeniem na ścianę B w układzie tar-
czowym. Jedynie ten zabieg projektowy pozwala na udowodnienie 
geometrycznej niezmienności całego układu konstrukcyjnego.
Jest kilka sposobów żeby zapewnić sztywność konstrukcji szkieleto-
wej. Najczęściej stosuje się poszycie ściany płytą drewnopochodną 
np. OSB jednostronnie lub dwustronnie. Jak skutecznie usztywnia 
konstrukcję płyta drewnopochodna wie każdy, kto kiedykolwiek mon-
tował szafę, komodę czy inny mebel drewniany. Dopiero gdy przybi-
jemy płytę pilśniową jako „plecy” mebla uzyskuje on odpowiednią 

sztywność. Identyczną rolę spełnia płyta OSB (w układzie piono-
wym!) w budynku szkieletowym. Jak każdy element konstrukcyjny 
tak samo i szkieletowa ściana drewniana poszyta płytą OSB ma okre-
śloną wytrzymałość. Siłę jaką poszyta ściana jest w stanie przenieść 
należy określać zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1995-1-1  
(Eurokod 5) roz. 9.2.4 Przepony ścienne. 
Stosowanie płyty OSB jako poszycie ma jeszcze jedną ogromną 
zaletę, odpowiednio przymocowana do słupków działa jak sztyw-
na tarcza zabezpieczająca ściskane słupki przed wyboczeniem  
w słabszej ich płaszczyźnie. 

Fragmentacja
Fragmentacja jest to mechanizm polegający na zniszczeniu połączenia 
między bryłą dachu, a resztą konstrukcji drewnianej lub zniszczenie 
połączeń między kondygnacjami w budynku piętrowym – fotografia 6.  
Oderwanie dachu lub innej wyższej kondygnacji wynika oczywiście  
z oddziaływania sił wiatru. 
Takie zniszczenie może nastąpić zwłaszcza, gdy nachylenie po-
łaci dachowych jest nieduże, wtedy siły podrywające są naj-
większe. Dodatkowo ryzyko rośnie gdy dach jest wykonany  
z lekkiego pokrycia – blachodachówka lub pokrycie bitumiczne.  
W takiej sytuacji niski ciężar własny konstrukcji dachowej sta-
nowi niewielką siłę przeciwdziałąjącą poderwaniu. W budynku 
tradycyjnym więźba opiera się na murłacie, wieńcu i ścianie mu-
rowanej. Jeżeli zapewnimy odpowiednie połączenie krokiew-mur-
łata i połączenie murłata-wieniec mamy pewność, że ciężar wieńca  
i ściany murowej zniweluje siły podrywające. Konstrukcja ściany 
szkieletowej jest nieporównywalnie lżejsza niż ściany tradycyjnej.  
Z reguły jest to duża zaleta, jednakże w tym przypadku powodu-
je konieczność dodatkowego zabezpieczenia przed fragmentacją. 
Czasami zdarza się, choć bardzo rzadko, że siły podrywające są na 
tyle duże, że mogą podnieść cały budynek (np. mały dom partero-
wy). Należy pamiętać, że budynek szkieletowy nie jest monolitem.  
Nie wystarczy obciążenia sprowadzić na jedną ze ścian aby zabezpie-
czyć konstrukcję przed zniszczeniem. Ważne aby zapewnić ciągłość 
połączeń od więźby dachowej do samego fundamentu.               nFot. 6. Fragmentacja konstrukcji budynku drewnianego

Fot. 5 Schemat usztywnienia budynku szkieletowego.

A

B
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Projektowanie szkieletowych budynków drewnianych wymaga od 
konstruktora uwzględnienia mechanizmów i zjawisk nieuwzględ-
nianych w tradycyjnych budynkach murowanych. Najważniejszą 
kwestią, na jaką musi zwrócić uwagę projektant, jest zapewnienie 
odpowiedniej sztywności budynku. Bagatelizowanie lub całkowite 
pomijanie tego problemu może rodzić bardzo poważne konsekwen-
cje użytkowe, a w przypadku obciążeń o skrajnie dużej intensyw-
ności prowadzić do katastrofy.
W domach murowanych projektant w większości przypadków nie 
analizuje sztywności ścian, uznając ten problem jako pomijalnie 
mały. Jednakże w budownictwie szkieletowym sztywność całego 
budynku musi być szczegółowo zaprojektowana. Brak zapewnienia 
wystarczającej sztywności może skutkować małymi defektami, prob-
lemami w użytkowaniu lub w ekstremalnych przypadkach katastrofą 
budowlaną (fot. 2a i b). 

Sztywność budynku szkieletowego
Problem sztywności wynika z oddziaływania na konstrukcje obcią-
żeń poziomych. Są to, w polskich realiach, głównie obciążenia wia-
trem. Warto jednak pamiętać, że mogą to także być obciążenia sejs- 
miczne. Może to mieć znaczenie jeżeli budujemy w rejonie basenu 

Morza Śródziemnego. Aby poprawnie wykonać usztywnienie domu 
drewnianego, należy zrozumieć podstawową zasadą, obrazującą 
ścieżkę przenoszenia obciążeń poziomych na fundament (fot. 3). 
Ściany budynku prostopadłe do kierunku wiatru (zielone strzał-
ki), nazywane są ścianami obciążonymi. Ściany równoległe do 
kierunku wiatru to ściany usztywniające. Sztywność rozpatruje 

Sztywność budynków 
szkieletowych

Fot. 1. Problem sztywności domów drewnianych.

  Zastosowanie Steel Strong-Wall™ w celu zwiększenia sztywności w ścianie szkieletowej osłabionej otworami.
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się w dwóch prostopadłych kierunkach. W drugim przypadku 
role ścian się odwracają, ściany obciążone stają się usztyw-
niającymi i odwrotnie. Oczywiście w zależności od kształtu 
budynku, nie należy zapominać o obciążeniach przekazywa-
nych przez bryłę dachu. Aby ściany obciążone wiatrem nie 
zapadły się do środka budynku muszą być połączone na dole 
z fundamentem i na górze odpowiednio podparte bryłą da-
chu (lub tarczą stropową w przypadku budynków piętrowych).  
Aby więźba dachowa (lub tarcza stropowa) stanowiła pod-
parcie dla ścian obciążonych, muszą zajść trzy warunki.  
Po pierwsze musi być odpowiednio stężona, aby była na tyle 
sztywna, żeby być w stanie przyjąć obciążenia poziome. Oczy-
wiście znowu mówimy to o dwóch kierunkach obciążeń wzdłuż  
i w poprzek połaci, bo sztywność obiektu rozpatruje się w obu 
kierunkach. Drugim warunkiem jest zapewnienie podparcia 
bryle dachu, które umożliwi przekazanie obciążeń poziomych 
parcia wiatru na fundament. Tę właśnie rolę pełnią ściany 
usztywniające, równoległe do kierunku wiatru. Aby ściany te 
pełniły rolę podparcia muszą mieć odpowiednią sztywność. 
Ostatnim warunkiem jest zapewnienie przekazywania się ob-
ciążeń pomiędzy wszystkimi elementami tego układu tj. Ściany 
obciążone – więźba, więźba – ściany usztywniające i ściany 
usztywniające – fundament. Sprowadza się to oczywiście do 
zaprojektowania odpowiednich połączeń z wykorzystaniem 
złączy ciesielskich.

Sztywność ściany szkieletowej
Wiemy już co to są ściany usztywniające, skąd się biorą ich obcią-
żenia poziome i jak ważna jest ich rola. Możemy teraz zastanowić 
się jak zapewnić tym ścianom odpowiednią sztywność. Praktycz-
nie stosuje się dwie metody zapewnienia sztywności. Pierwsza to 
stosowanie ukośnych zastrzałów między pasem dolnym i górnym 
panela ściennego. Można śmiało stosować analogię do zastrzałów 
stosowanych w murze pruskim (fot. 4). 
W tym przypadku ściana szkieletowa zachowuje się jak pro-
stokątna kratownica, gdzie zastrzały pełnią rolę krzyżulcy ści-
skanych lub rozciąganych. Metoda ta została zaadaptowana 
na potrzeby konstrukcji szkieletowych. Deski stężające po-
czątkowo przybijano do zewnętrznej strony ściany. Później, 
aby uniknąć problemów z poszyciem, wykonywano gniazda  
w słupkach na grubość deski stężającej w miejscach przecięcia 
słupka z zastrzałem. Metoda ta jest nadal stosowana. Wraz  
z rozwojem produktów drewnopochodnych, a konkretnie ma-
teriałów płytowych – sklejka czy płyta OSB, zaczęto stosować 
drugą metodę usztywnienia. Metoda ta opiera się na usztyw-
nieniu sztywną tarczą. Płyta np. OSB z reguły obciążana jest 
obciążeniem prostopadłym do jej płaszczyzny. Takim zasto-
sowaniem jest poszycie stropu. Płyta w takim zastosowaniu 
ma ograniczone nośności, w związku tym musi być dość gęsto 
podparta belkami stropowymi. Jeżeli natomiast OSB będzie 
obciążona siłami działającymi w jej płaszczyźnie, czyli w tzw. 

Fot. 4. Usztywnienie zastrzałami na przykładzie muru pruskiego. (Fot. Wikipedia.org).

Fot. 2a. Zniszczenie domu na skutek utraty sztywności. Fot. 2b. Zniszczenie domu na skutek utraty sztywności.

Fot. 3. Schemat pracy ścian usztywniających.
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Układzie tarczowym, będzie w stanie przenieść znacznie więk-
sza obciążenia. Takim układem jest właśnie poszycie ściany 
szkieletowej płytą OSB i obciążenie jej siłami poziomymi, 
działającymi wzdłuż ściany. Jest to najpopularniejszy sposób 
usztywnienia stosowany w budynkach szkieletowych (fot. 5). 
Co więcej, taki właśnie sposób usztywnienia jest przedstawiony 
w obowiązującej normie do projektowania konstrukcji drew-
nianych PN-EN 1995 1-1 (Eurokod 5). Temu zagadnieniu po-
święcony jest cały rozdział „9.4.2 Przepony ścienne”. Stosując 
tę normę w bardzo łatwy sposób można określić sztywności 
poszczególnych ścian i sprawdzić, czy są w stanie przeciwdzia-
łać pojawiającym się obciążeniom. Co bardzo ważne, a często 
bagatelizowane, metoda projektowa opisana w normie wymaga 
pionowego układu płyt poszycia na ścianie. Poszywanie ściany 
płytami w układzie poziomym skutkuje zmniejszeniem sztyw-
ności. Trzeba zaznaczyć, że zapewnienie sztywności właściwym 

poszyciem wymaga jeszcze jednej rzeczy. Ściana usztywniają-
ca, mając pełnić skutecznie swoją funkcje musi być właściwie 
połączona z fundamentem. W samej normie znajdziemy zapis 
o konieczności przeniesienia tych sił na fundament. Ściana 
usztywniająca musi być zabezpieczona przez przesunięciem  
i obrotem wywołanym siłą poziomą (fot. 6). Sposoby właściwego 
połączenia ścian szkieletowych z fundamentem opisane zostały 
w rozdziałach 3 i 4.
Kiedy można spodziewać się problemów z uzyskaniem odpowiedniej 
sztywności budynku? Projektując budynek szkieletowy, konstruktor 
sprawdza, czy sztywność budynku jest większa niż obciążenia po-
ziome działające na budynek. W pewnym uproszczeniu można po-
wiedzieć, że sztywność budynku wynika z powierzchni ścian usztyw-
niających (poszytych płytą OSB), równoległych do rozpatrywanego 
kierunku obciążenia. Obciążeniem, które jest rozpatrywane podczas 
analizowania sztywności budynku, jest oczywiście wiatr. Wartość 

tego obciążenia jest proporcjo-
nalna do powierzchnia ścian i 
połaci dachowych prostopad-
łych do kierunku działania 
wiatru. Jeżeli mamy do czynie-
nia z dużymi obciążeniami lub 
konstrukcja budynku ma niewy-
starczającą sztywność, wtedy 
zaczynają się kłopoty. Książ-
kowym przykładem konstrukcji  
tego typu jest wolnostojący 
garaż.
Rozpatrując obciążenia wzdłuż 
budynku (fot. 7 – zielona 
strzałka), sprawa jest prosta. 
Powierzchnia ściany szczyto-
wej, na którą oddziałuje wiatr 
jest nieduża, ściany równo-
ległe (boczne) do obciążenia 

Fot. 5. Domy drewniane usztywnione poszyciem OSB. Fot. 6. Zakotwienie ściany usztywniającej do fundamentu.

Fot. 7. Sztywność na obciążenie wiatrem konstrukcji garażu.
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mają dużą powierzchnię. W tym kierunku przy małym obciążeniu i 
dużej powierzchni ścian problem braku sztywności nie występuje. 
Skrajnie inaczej niestety jest rozpatrując drugi kierunek wiatru 
(strzałka niebieska). Wiatr oddziałuje na dużą powierzchnie nie 
tylko ściany, ale także połaci dachowej. Ścianami usztywniają-
cymi w tym przypadku są ściany szczytowe. Dla przedstawionego 
garażu, praktycznie jedna – tylna ściana. Przedniej ściany pod 
względem konstrukcyjnym uwzględniać nie można, ze względu na 
duży otwór na bramę garażową. Zakładając, że więźba dachowa 
jest odpowiednio stężona, nie straci on swojej geometrii. Jednak-
że jest on podpierana jedynie przez tylną ścianę garażu. Przednia 
ściana szybko traci sztywności i cała bryła dachy obraca się na 
tylnej ścianie. Jest to klasyczny mechanizm zniszczenia wskutek 

niedostatecznej sztywności, w tym przypadku części budynku. 
Wspomniałem, że przy ocenie sztywności porównywane są dwie rze-
czy – sztywność budynku i intensywność obciążenia wiatrem. Czasami 
budynki, które z pozoru mają dostateczną ilość ścian usztywniają-
cych, także mogą ulec awarii. Wynikać to może z bardzo dużych 
obciążeń poziomych od wiatru. Możemy mieć do czynienia z taki-
mi sytuacjami gdy obiekt jest zlokalizowany na obszarach o dużej 
intensywności oddziaływań wiatru, a także w przypadku obiektów 
kilkukondygnacyjnych. Rozpatrując sztywność ścian parteru budynku 
piętrowego, musimy wziąć pod uwagę całkowite obciążenie wiatrem 
budynku. Analizując taki obiekt mamy do czynienia z kilkukrotnie 
większą siłą niż w przypadku domów parterowych.

Fot. 8. Ściany usztywniające osłabione otworami.
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Zwiększenie nośności ścian usztywniających
Ścianami usztywniającymi są ściany poszyte, z reguły płytami 
OSB, równoległe do rozpatrywanego kierunku wiatru. Obowiązują-
ca norma do konstrukcji drewnianych PN-EN 1995-1-1 (Eurokod 5)  
pozwala na obliczenie sztywności ściany poszytej OSB. Sama 
norma pozwala na pewne zabiegi, które zwiększą nośność ściany 
usztywniającej. Na sztywność ściany ma duży wpływ typ i rozstaw 
łączników, łączących płyty poszycia z konstrukcją ściany. Konkret-
nie, mowa tu o rozstawie łączników po obwodzie każdej płyty. 
Jeżeli zagęścimy rozstaw łączników, nośność całej ściany zwiększy 
się. Jest to pierwszy, bo najtańszy krok jaki powinniśmy podjąć  
w celu zwiększenia sztywności budynku. Kolejnym rozwiązaniem 
jakie dopuszcza norma, jest dwustronne poszycie ściany płytą 
OSB. Stosując takie rozwiązanie praktycznie podwajamy nośność 
ściany usztywniającej. Wspomniane rozwiązania oczywiście nie 
mają zastosowania jeśli ścian w budynku po prostu jest zbyt mało. 
Zgodnie ze wspomnianą normą, fragmenty ścian o szerokości 
mniejszej niż h/4 (gdzie h to wysokość ściany) nie mogą być 
rozpatrywane jako usztywniające. W praktyce sprowadza się do 
warunku mówiącego, że fragmenty ścian krótsze niż 60 cm nie są 
brane pod uwagę w obliczeniach (fot. 8). Tak krótkie fragmenty 
ścian z łatwością przeniosą pionowe obciążenia, w tym ciężar 
własny budynku. Jednakże mogą sobie nie poradzić z poziomymi 
oddziaływaniami wiatru. Co więcej, tradycyjne metody zwiększe-
nia nośności, jak zagęszczenie rozstawu łączników czy podwójne 
poszycie ścian nie mają tu zastosowania.

Produkty usztywniające szkielet drewniany
Firma Simpson Strong-Tie wykorzystuje wieloletnie doświadcze-
nie na rynku amerykańskim, gdzie szkielet drewniany jest pod-
stawową technologią budownictwa mieszkaniowego. W związ-
ku z rozwojem budownictwa drewnianego i coraz większymi 
wyzwaniami konstrukcyjnymi, na rynku pojawiły się produkty 
usztywniające dedykowane dla konstrukcji szkieletowych. Pierw-
szym produktem jest Steel Strong-Wall™, jest to stalowy profil  

o grubości 3,5mm. Profil ten montowany jest wewnątrz ściany 
usztywniającej i kotwiony bezpośrednio do fundamentu (fot. 9). Steel  
Strong-Wall™ jest konstrukcyjnym elementem który występu-
je w szerokościach 300, 450 i 600mm i wysokości do 2,7m. 
Dzięki niewielkiej szerokości, może być montowany w krót-
kich fragmentach ścian, na przykład między oknami. Pomi-
mo niewielkich rozmiarów uzyskuje bardzo dużą sztywność, 
która odpowiada sztywności poszytej ściany szkieletowej  
o długości kilku metrów. Dzięki temu produktowi można usztywnić 
ścianę szkieletową, która nie ma praktycznie żadnej nośności z uwagi 
na dużą ilość otworów (fot. otwierająca). Łatwość montażu to kolejna 
zaleta tego produktu. Steel Strong-Wall™ przykręca się do oczepu 
i słupków sąsiadujących ścian załączonymi w zestawie wkrętami. 
Kotwienie z fundamentem wykonuje się z użyciem dwóch kotew 
chemicznych AT-HP M20. 
Drugim produktem usztywniającym jest rozwinięcie tej koncepcji 
w kierunku sztywnej ramy. Steel Strong-Portal™ jest usztywniającą 
ramą, składającą się z nadproża wykonanego z drewna klejonego 
lub LVL i dwóch stalowych profili pełniących rolę słupów ramy  
(fot. 10). Maksymalny rozstaw słupów pozwala na zastosowanie 
tego produktu w otworach o maksymalnej szerokości do 3,6 m. 
Montaż jest analogicznie łatwy jak w przypadku Steel Strong-Wall™, 
a dzięki połączeniu profili nadprożem uzyskuje się jeszcze większą 
sztywność niż dwóch samodzielnych profili.                           n

Fot. 9. Steel Strong-Wall™ – stalowy profil usztywniający.

Fot. 10. Rama usztywniająca Steel Strong-Portal™.
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Aby zabezpieczyć budynek szkieletowy przed zniszczeniem przez 
przesunięcie, należy odpowiednio zakotwić jego dolną część do 
fundamentu. Można to zrobić na wiele sposób. Ważne, aby efekt 
końcowy był skuteczny, czyli gwarantował odpowiednie połącze-
nie szkieletowego domu drewnianego z betonowym fundamentem.  
W tym rozdziale przedstawione są najpopularniejsze sposoby wyko-
nania tego połączenia, ich zalety, a także ograniczenia montażowe.
Połączenie konstrukcji domu drewnianego z fundamentem wydaje 

się oczywiste i każdy wykonawca rozumie taką potrzebę. Dobór 
gęstości kotwienia i jego typu nie powinniśmy jednak pozostawiać 
przypadkowi. Niestety nie można też uogólniać wytycznych do 
zwrotu na przykład „kotwić kotwą M10 przez podwalinę, co drugą 
przestrzeń między słupkami”. Ilość punktów kotwienia, a co z tego 
wynika sumaryczna nośność połączenia, powinna wynikać analizy 
obciążeń i obliczeń konstruktora.
Ważne, aby rozróżnić dwa typy kotwienia. Pierwszy typ to kotwienie 
przeciw przesuwowi, czyli kotwienie dolnej krawędzi ściany (podwaliny)  
do fundamentu. Drugim rodzajem jest kotwienie przeciw poderwa-
niu ściany wynikającemu z jej obrotu (fot. 2).
W tym przypadku konieczne jest połączenie skrajnych słup-
ków ściany szkieletowej ścian usztywniających z fundamentem 
z zastosowaniem złączy kotwiących. Rozwiązania tego typu 
omawiane są w kolejnym rozdziale „Zabezpieczenie przeciw 
obrotowi z użyciem złączy kotwiących”.
Tylko zastosowanie tych dwóch oddzielnych typów kotwienia 
zabezpiecza budynek przed przesunięciem lub obróceniem  
w skutek oddziaływania dużego obciążenia wiatrem. Dość 
częstym błędem jest pominięcie kotwienia z użyciem złączy 

Zabezpieczenie budynku  
szkieletowego  
przed przesunięciem po fundamencie

Fot. 1. Przesunięcie po fundamencie domu o konstrukcji szkieletowej.

Fot. 2. Dwa schematy zniszczenia budynku szkieletowego– przesunięcie  
i obrócenie.
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kotwiących i stosowanie jedynie kotwienia przez podwalinę  
(na przesuw), które ma także zabezpieczać konstrukcję przed 
wyżej wymienionymi dwoma zjawiskami. W wielu testach  
i badaniach udowadniano, że kotwienie wyłącznie ściany szkie-
letowej przez podwalinę nie zabezpiecza budynku przed obró-
ceniem. Efekt działania siły obracającej na ścianę szkieletową 
bez dodatkowego kotwienia przeciw obrotowi z użyciem złączy 
kotwiących jest przedstawiony na fot. 3.
Kotwienie dolnej krawędzi ściany przez podwalinę do fundamen-
tu ma za zadanie zabezpieczyć budynek przed przesunięciem.  
W pewnym uproszczeniu mówiąc, budynek traktujemy jako sztywną 
bryłę, na którą oddziałuje poziome obciążenie wiatrem. Obciążenia 
wiatrem na poszczególne powierzchnie budynku (połacie dachu  
i ściany) można zsumować do uogólnionej siły przesuwającej. Oczy-
wiście należy rozpatrzyć dwa prostopadłe kierunki przesunięcia. 
W obu przypadkach uogólniona siła przesuwająca będzie inna,  
z uwagi na różne powierzchnie obciążane siłą wiatru. Znając uogól-
nione siły przesuwające należy zapewnić odpowiednie kotwienie 

z fundamentem, będące w stanie przeciwdziałać tym siłą. Przez 
odpowiednie należy rozumieć takie połączenia, których gęstość i 
jednostkowa nośność daje sumaryczną nośność większą niż suma-
ryczne oddziaływanie wiatru.
Na fotografii 4 przedstawione jest przykładowe rozmieszcze-
nie punktów kotwienia zabezpieczających przed przesunięciem. 
W niektórych ścianach wewnętrznych nie pokazano kotwie-
nia dla przejrzystości rysunku. Nie oznacza to, że te ściany nie 
muszą być kotwione. Jednakże kotwienie to nie bierze udzia-
łu w zabezpieczeniu budynku przed przesunięciem. Na rysun-
ku pokazano siły przesuwające – czerwona w kierunku wschód- 
-zachód i zielona w kierunku północ-południe. Tymi samymi kolorami 
przedstawione są punkty kotwienia przeciwdziałające wskazanym 
obciążeniom. Jak widać na rysunku, konieczne było dodatkowe wy-
korzystanie kotwienia ścian wewnętrznych dla zabezpieczenia przed 
siłą na kierunku północ-południe. Może to być efekt większej siły 
przesuwającej, wynikającej z większej powierzchni oddziaływania 
wiatru w tym kierunku. Może też wynikać z niedostatecznej długości 
ścian zewnętrznych w tym kierunku. Angażując wewnętrzne ściany 
dla zapewnienia dodatkowego kotwienia, należy pamiętać o odpo-
wiednim połączeniu danej ściany ze stropem powyżej. Połączenie  
w górnej części ściany musi mieć co najmniej taką nośność jak suma-

Fot. 4. Schemat rozmieszczenia kotew zabezpieczających przesunięcie 
budynku. Fot. 5. Różne sposoby kotwienia dolnej krawędzi ściany szkieletowej.

Fot. 3. Test obrazujący mechanizm zniszczenia obracanej ściany szkieletowej bez zastosowania złączy kotwiących.
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ryczna nośność kotwienia w dolnej części ściany. Tylko to gwarantuje 
pełne włączenie tej ściany do pracy przeciw przesuwającej sile wiatru.
Kotwiąc dolną krawędź ściany do fundamentu można zdecydować 
się na jedno z wielu rozwiązań. Ważne aby były to rozwiązania gwa-
rantujące odpowiednią nośność na ścinanie między fundamentem  
a podwaliną. Kilka mniej lub bardziej popularnych w Polsce rozwiązań  
przedstawiono na zdjęciu 5. Najpopularniejszym sposobem jest 
zastosowanie kotew mechanicznych (Simpson Strong-Tie WA) lub 
chemicznych (Simpson Strong-Tie AT-HP). 
Wybór konkretnego rozwiązania wynika z decyzji projektan-
ta, jak również z preferencji lub dostępnych narzędzi wykonawcy.  
Każde z rozwiązań ze zdjęcia 5 ma jedno podstawowe ograniczenie.  
Rozwiązania te wymagają dostępu do wnętrza ściany, aby wyko-
nać połączeni przez wierzch podwaliny. Jest to duże utrudnienie  
w przypadku prefabrykowanych, zamkniętych ścian szkieletowych. 
Wymaga to pozostawienia wielu otworów montażowych w warstwach 
wewnętrznych ściany i konieczność ich późniejszego zamknięcie i wykoń-
czenia na budowie. Takie rozwiązanie jest bardzo niekorzystne z punktu 
widzenia czasu spędzonego na budowie przez ekipę montażową. Aby 
tego uniknąć można zastosować kątowniki przeznaczone do zabezpie-
czenia ścian szkieletowych przed przesuwem. Rozwiązanie polega na 

tym, aby zamiast kotwić podwalinę wewnątrz ściany, zamontować wzdłuż 
ściany kilka kątowników. Kątowniki będą przybite do boku podwaliny  
i zakotwione do fundamentu, dzięki temu będą zabezpieczały budynek 
przed przesuwem (fot. 6). Dzięki temu, wykonanie połączenia nie wy-
maga pozostawiania w ścianie otworów montażowych.
Kolejny, alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie produktu 
przeznaczonego do montażu prefabrykowanych ścian zamkniętych. 
Jest to kątownik dwuczęściowy SC2P (fot. 7). 
Jedna część tego złącza jest montowana od spodu podwaliny ściany 
jeszcze w zakładzie prefabrykacji. Druga część jest dostarczana na 
budowę. Procedura kotwienia jest następująca. Ściana z zamonto-
wanymi złączami jest dostarczana na budowę i ustawiana na fun-
damencie. Następnie dostawia się do ściany drugą część złącza,  
w taki sposób aby złącza dotykały się. Kolejnym etapem jest skrę-
cenie dwóch części załączonymi w zestawie wkrętami samowier-
cącymi i zespolenie dwóch części w jeden element (fot. 8). Zaletą 
tego rozwiązania jest możliwość montażu przez warstwy nienośne  
(np. płyty wykończeniowe) do maksymalnej grubości 30 mm. To roz-
wiązanie jest przeznaczone dla firm stosujących duży stopień prefa-
brykacji ścian szkieletowych, dla których ważne jest minimalizowanie 
czasu pracy ekipy montażowej na placu budowy.                              n

Fot. 6 Kątownik BNV33 montowany do boku ściany szkieletowej. Fot. 7. Dwuczęściowy kątownik SC2P.

Fot. 8. Sekwencje montażu kątownika dwuczęściowego SC2P.
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Należy wyraźnie rozróżnić dwa typy kotwienia. Pierwszy, opisany 
w poprzednim rozdziale, przeciw przesunięciu budynku powoduje 
ścinanie połączeń między ścianami szkieletowymi a fundamentem. 
Drugi typ kotwienia ma za zadanie przeciwdziałać poderwaniu,  
i obrotowi wynikającemu z usztywnienia ściany. Pamiętajmy, że 
podrywanie w przypadku lekkiej konstrukcji budynku szkieletowe-
go może dotyczyć całego domu, a nie tylko samej więźby. Dlate-
go rozważając ten model zniszczenia należy nie tylko odpowied-
nio połączyć więźbę z oczepem ale także ściany z fundamentem.  
Wymienione mechanizmy zniszczenia powodują podrywanie się ścia-
ny szkieletowej lub jej części. W związku z tym, połączenia między 
ścianą a fundamentem nie są ścinane, lecz właśnie podrywane. Trzeba 
rozróżnić te dwa typy kotwienia, ponieważ nagminnie pomija się 
na polskich budowach kotwienie na poderwanie. Z reguły kotwienie 
na przesuw przez podwalinę przy użyciu kotew mechanicznych lub 
chemicznych jest jedyną formą połączenia z fundamentem. Niestety 
jest to duży błąd konstrukcyjny. Budynek szkieletowy należy zako-
twić przeciw poderwaniu, wynikającego z ssania wiatru lub z obrotu 
ściany. Aby to zrobić, konieczne jest zastosowanie przewidzianych 
do tego celu złączy nazywanych złączami kotwiącymi.

Kotwienie ścian usztywniających  
– wymóg normowy

Kotwienie budynku szkieletowego poza funkcją zabezpieczenia 
ścian przed poderwaniem przy ekstremalnym obciążeniu wia-
trem, ma też za zadanie zapewnić efektywne działanie ścian 
usztywniających. 
W krajach Europy zachodniej stosowanie złączy kotwiących przy ścia-
nach usztywniających jest czymś oczywistym i wynikającym z zapisów 
normowych. W Polsce niestety, pomimo projektowania zgodnie z tą 
samą normą – Eurokod 5. Złącza kotwiące nie są stosowane przez 

wszystkie firmy specjalizujące się w budowie tego typu domów. Z cze-
go to wynika? Trzeba przyznać uczciwie, że także z nieprecyzyjnego 
tłumaczenia zapisów normowych. Zapis o którym mowa rozpoczyna 
rozdział dotyczący ścian usztywniających w domach szkieletowych: 
Eurokod 5 - 9.2.4.2 Uproszczona analiza przepon ściennych – Metoda 
A. (1) „Podaną w tym punkcie metodę uproszczoną należy stosować 
tylko do przepon ściennych, których dolny koniec jest bezpośrednio 
połączony z konstrukcją położoną niżej.” 
Niestety tłumaczenie na język polski całkowicie wypaczyło sens 
tego zapisu. Oryginalnie w języku angielski brzmi on: (1) “The 
simplified method given in this subclause should only be applied 
to wall diaphragms with a tie-down at their end, that is the ver-
tical member at the end is directly connected to the construction 
below.” Co w praktyce oznacza, że jeśli dana ściana ma być rozpa-
trywana jako usztywniająca to jej elementy pionowe (słupki) muszą 
być bezpośrednio połączone z konstrukcją poniżej (fundamentem) 
przy użyciu złączy kotwiących (tie-down). Stosowanie tego zapisu 
jest o tyle ważne, że wpływa na sztywność konstrukcji, czyli na 
integralność całego budynku. 

Złącza kotwiące i ich zastosowanie
Złącza kotwiące dość często mylone są ze standardowymi kątowni-
kami. Wynika to z faktu, że część z nich faktycznie ma formę kątow-
nika nierównoramiennego. Złącze kotwiące, w przeciwieństwie do 
zwykłych kątowników, zaprojektowane są w jednym celu – do prze-
noszenia dużych sił podrywających skierowanych do góry. Z tego 
powodu w dolnym ramieniu znajduje się otwór do wykorzystania na 
kotwienie mechaniczne lub chemiczne. Górne ramię jest wykonane 
w taki sposób aby można było wbić w słupek ściany maksymalnie 
dużo gwoździ. Dzięki takiej budowie jedno złącze kotwiące może 
przenieść siłę podrywającą o wartości 20-40 kN (2-4 tony). 

Zabezpieczenie  
przeciw obrotowi  
z użyciem złączy kotwiących
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Oczywiście istnieje wiele typów i rozmiarów złączy kotwiących 
najbardziej popularne przedstawione są na fotografii 2. 
Kwestią niezwykle istotną w budowie złączy kotwiących, jest zapew-
nienie efektywnego przenoszenia siły wyrywającej na użytą kotwę.  
Z tego powodu część z nich ma dodatkowe usztywnienia boczne. 
Ostatnie złącze kotwiące typ AH widoczne na fotografii 2  
– jest zamontowane ze specjalną stalową podkładką o grubości  
8-10 mm. Podkładka jest dociśnięta w dolnej części do pionowego 
ramienia złącza, a jej grubość powoduje, że jest bardzo sztywna. 
Ponieważ złącze nie ma usztywnień bocznych, zastosowanie dodat-
kowej podkładki usztywniającej w tym przypadku jest niezbędne.  
W przeciwnym razie dystans między kotwą a ramieniem górnym 
przy podrywaniu ściany powodowałby deformacje złącza. Zanim 
kotwa zdążyłaby zapracować, złącze nieznacznie odgięłoby się,  
a ściana uniosła (fot. 3).

Jak i gdzie montować złącza kotwiące?
To pytanie bardzo często pada ze strony wykonawcy. Co do samego 
umiejscowienia złącza kotwiącego względem słupka, mamy dość 
dużą dowolność. Poza kilkoma złączami, które wymuszają montaż 
do boku ściany, większość złączy można montować do boku lub we-
wnątrz ściany (fot. 4). Montaż do boku ściany wymusza konieczność 
ukrycia dolnej części złącza. Można to osiągnąć ukrywając złącze 
w warstwach wykończenia posadzki lub na przykład w wewnętrz-
nej warstwie instalacyjnej ściany. W przypadku montażu wewnątrz 
ściany otwartej taki problem nie występuje. 
Rozmieszczenie złączy kotwiących na planie ścian danej kondygnacji  
wynika z obliczeń konstrukcyjnych. Przykładowe rozmieszczenie złą-
czy kotwiących w budynku szkieletowym przedstawiono na fot. 5.
Analizując sztywność budynku szkieletowego należy rozpatrywać 
dwa prostopadłe kierunki oddziaływania wiatru. W przykładowym 
budynku na kierunku wiatru północ-południe, za ściany usztyw-

niające uznaje się ściany zaznaczone na niebiesko. W przypadku 
wiatru na kierunku wschód-zachód role ścian usztywniających peł-
nią ściany zaznaczone na czerwono. Układ złączy kotwiących na 
rzucie budynku wynika z konieczności ich zastosowania na początku 
i końcu każdej ściany usztywniającej. Każdy otwór okienny lub 

Fot. 3. Zastosowanie podkładki usztywniającej.

Fot. 2. Przykłady złączy kotwiących: HTT, AKR, AH.

Fot. 4. Różne sposoby montażu złączy kotwiących.
Fot. 5. Przykład analizy sztywności parteru budynku szkieletowego  
z zaznaczonymi miejscami zastosowania złączy kotwiących.
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drzwiowy jest przerwaniem ściany usztywniającej. Dodatkowo prze-
rwanie ciągłej ściany na przykład dla celów transportowych także 
dzieli ścianę na dwa elementy konstrukcyjne. W takim przypadku 
przerwaną ścianę należy rozpatrywać jako dwie oddzielne ściany 
usztywniające oddzielnie kotwione. Przedstawiony na schemacie 
wybór ścian usztywniających nie jest jedynym poprawnym rozwiąza-
niem. Od obliczeń i decyzji projektanta zależy, które ściany należy 
uwzględniać jako usztywniające. Należy pamiętać, że każda kolejna 
ściana wymaga dodatkowego użycia złączy kotwiących. W analizie 
uwzględniono dwie ściany wewnętrzne w każdym kierunku jako 
ściany usztywniające. Może to wynikać z niedostatecznej sztyw-
ności ścian zewnętrznych względem pojawiających się obciążeń. 

Dwuczęściowe złącze kotwiące  
do domów prefabrykowanych

Coraz więcej domów drewnianych powstaje w formie prefabryko-
wanej. W sytuacji gdy mamy na budowie do zakotwienia prefabry-
kat ścienny, zamknięty warstwami wykończeniowymi, kotwienie 
staje się dodatkowym problemem. Z reguły nie jest dopuszczalne 
kotwienie przez warstwy poszycia ściany. Większość złączy ciesiel-
skich projektuje się tak, aby przylegało bezpośrednio do elementu  
konstrukcyjnego – drewna. Przykład niepoprawnego kotwienia wi-
doczny jest na zdjęciu 6. Poza wieloma błędami montażowymi, 
których dopuścił się wykonawca, najbardziej rażącym jest montaż 
przez płytę poszycia wewnętrznego.
Montaż złączy kotwiących w przypadku ścian prefabrykowanych, 
które w całości są zamkniętymi elementami znacznie się kompli-
kuje. Złącza kotwiące z założenia są montowane bezpośrednio do 
słupka ściany szkieletowej. Aby to zrealizować na budowie należało-
by pozostawiać w prefabrykatach otwory montażowe, umożliwiające 

dostęp do warstwy nośnej, czyli do drewna. Późniejsza konieczność 
zamykania i wykańczania tych otworów znacznie wydłużałaby czas 
budowy. Z tego powodu złączami kotwiącymi przeznaczonymi to 
montażu zamkniętych ścian szkieletowych są złącza kotwiące dwu-
częściowe (fot. 7).
Dwuczęściowe złącza kotwiące to unikalne produkty. Składają się  
z części dolnej, która jest montowana do fundamentu na budowie  
i części górnej, która jest montowana do słupków szkieletu ściany  
w zakładzie prefabrykacji. Część górna jest montowana w momen-
cie, gdy montażysta ma pełny i niczym nieograniczony dostęp 
do drewna (fot. 8). Dzięki zastosowaniu dwuczęściowych złączy 
kotwiących montaż jest przyśpieszony, bo wszystkie gwoździe 
zostały przybite w czasie prefabrykacji, ale co ważniejsze elimi-
nuje się całkowicie konieczność pozostawiania w ścianie otworów 
montażowych. 
Procedura montażu na budowie jest następująca: części dolne 
kotwi się do fundamentu. Następnie dostawia się do nich pre-
fabrykowane ściany z ukrytymi wewnątrz częściami górnymi. 
Obie części spotykają się i teraz wystarczy jedynie połączyć 
obie części samowiercącymi wkrętami do stali. Dzięki temu uzy-
skujemy mocne połączenie i poprawne zakotwienie ściany do 
fundamentu (fot. 9).
Aby móc zastosować dwuczęściowe złącza kotwiące należy 
mieć możliwość ukrycia dolnej części. Jest na to kilka sposobów  
(fot. 10). Po pierwsze jeśli na płycie fundamentowej wykonujemy 

Fot. 6. Niepoprawne kotwienie przez warstwę poszycia. (Fot. Wojciech 
Pilacki).

Fot. 7. Przykłady wariantów dwuczęściowych złączy kotwiących.
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dodatkowe warstwy posadzki, w łatwy sposób możemy w tych war-
stwach ukryć złącze. Większy problem stanowią płyty bez dodat-
kowych warstw posadzki. W takiej sytuacji pozostają dwie opcje. 
Pierwsza może być stosowana, gdy w przekroju ściany znajduje się 
dodatkowa ścianka instalacyjna. Wtedy można zastosować na tyle 
krótką część dolna aby nie wystawała poza obrys ścianki instalacyjnej 
które będzie ją przykrywała od góry. Ostatnią opcją jest możliwość 
obrócenia o 180 stopni części dolnej i wycięcie w podwalinie od-
powiednich przestrzeni w których schowają się części dolne. Opcji 
jest kilka dlatego najlepiej do tego problemu podjeść indywidualnie 
i skonsultować rozwiązanie z doradcami technicznymi.

Dlaczego złącza kotwiące, a nie kątowniki?
Odpowiadając na to pytanie łatwo jest udowodnić, że tylko 
poprawnie zaprojektowane złącze kotwiące, a nie standardowy 

kątownik jest w stanie pełnić rolę zakotwienia przeciw obroto-
wi i poderwaniu ściany. Trzeba zwrócić uwagę na jeden dość re-
strykcyjny zapis normowy. Obowiązująca norma do konstrukcji 
drewnianych – Eurokod 5 określa minimalne rozstawy gwoździ 
i ich odległości od boków i końców elementów drewnianych. 
Największą wartość przyjmuje odległość od pierwszego gwoździ 
do obciążonego końca drewna. Czyli w naszym przypadku jest 
to dolna krawędź słupka podrywanej ściany. Wartość ta wynosi 
a3,t = 15d, gdzie „d” to średnica gwoździa, z reguły 4,0 mm. 
Co daje a3,t = 15 x 4,0 = 60 mm. Co to oznacza? Dokładnie 
to, że nie powinniśmy wbijać gwoździ w strefie do 60 mm od 
końca słupka. Gwoździe takie uważane są za nienośne. Dlatego 
też stosowanie kątowników, których większość gwoździ trafia 
w strefę nienośną nie może być traktowane jako zakotwienie 
przeciw podrywaniu (Fot. 11).

Połączenie podwaliny kotwami z fundamentem także nie może 
być traktowane jako zabezpieczenie przed poderwaniem. Ścia-
na szkieletowa nie jest monolitem. Kotwiąc jedynie podwalinę 
tworzymy wytrzymałe połączenie, ale gwarantuje ono jedynie 
zabezpieczenie podwaliny, a nie całej ściany. Dlatego też tak 
ważne jest kotwienie bezpośrednio do fundamentu elementów 
nośnych ściany jakimi są słupki konstrukcyjne z zastosowaniem 
odpowiednich złączy kotwiących.  

                                      n

Fot. 8. Część górna dwuczęściowego złącza kotwiącego zamontowana 
do słupka ściany

Fot. 9. Część dolna zakotwiona do fundamentu i połączona z częścią 
górną wkrętami samowiercącymi.

Fot. 10. Możliwości ukrycia dolnej części dwuczęściowego złącza kotwiącego.

Fot. 11. Niepoprawne i poprawne kotwienie przeciw poderwaniu.
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Fragmentacja jako mechanizm zniszczenia dotyczy piętrowych bu-
dynków szkieletowych (fot. 2). Polega on na zniszczeniu połączeń 
pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami. 
Niniejszy rozdział dotyczy kwestii, które pojawiają się dopiero, 
kiedy mamy do czynienia z budynkiem kilkukondygnacyjnym.
Najważniejszym zagadnieniem w budynkach kondygnacyjnych pod 
względem projektowym i wykonawczym jest sposób połączenia ze 
sobą poszczególnych kondygnacji. Należy sobie zdawać sprawę  

z faktu, że budynki o konstrukcji szkieletowej nie są monolitem. 
Stanowią zestaw poszczególnych elementów konstrukcyjnych,  
w przypadku konstrukcji 
platformowej, w naprze-
miennym układzie ściany-
strop-ściany itd. Aby myśleć 
o budynku jak o spójnym 
układzie konstrukcyjnym 
należy zapewnić współpra-
cę między tymi elementami 
(fot. 1). 
Sprowadza się to do odpo-
wiedniego zaprojektowa-
nia i wykonania połączeń 
między sąsiadującymi kon-
dygnacjami. Jest to kwe-
stia niezwykle istotna i 
decydująca o nośności bu-
dynku jako całego układu 
konstrukcyjnego. Wielolet-
nie doświadczenia w USA  
pokazują, że nie wystarczy 
poszczególnych kondygna-
cji przybijać/przykręcać do 

Zabezpieczenie przed 
fragmentacją piętrowych 
budynków szkieletowych

Fot. 2. Pięciokondygnacyjny budynek o konstrukcji szkieletowej 
(Tonsberg, Norwegia - wykonawca: UNIBEP).

Fot. 1. Połączenia między kondygnacjami w budynku szkieletowym.

Fot. 3. Połączenia poszczególnych 
kondygnacji od dachu do fundamentu.
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stropu poniżej. Należy zapewnić niezawodne połączenia, przenoszące 
obciążenia z kondygnacji najwyższych, przez kondygnacje pośrednie 
do fundamentu. Wymaga to poprawnego zaprojektowania połączenia 
dach-oczep, połączenia miedzy ścianami sąsiadujących kondygnacji, 
połączenia dolnej kondygnacji z fundamentem (fot. 3).
Rozwiązania te były rozwijane i badane przez dziesiątki lat na 
rynku amerykańskim przy skrajnie niebezpiecznych zjawiskach jak 
huragany, tornada i trzęsienia ziemi. Bogate doświadczenia firmy 
Simpson Strong-Tie pokazują jak ważną rolę w integralności całego 
budynku stanowią połączenia. Wnioski poparte wieloma badaniami 
i testami (także w skali 1:1) pokazują, że budynek szkieletowy 
może się przeciwstawić ekstremalnym obciążeniom. Udowodniono 
także, że nośność całego budynku, w którym wzmocniono połą-
czenia stosując złącza ciesielskie między kondygnacjami wzrasta 
co najmniej dwukrotnie. 
Jakie rozwiązania można zastosować aby zachować ciągłość przeno-
szenia obciążeń między kondygnacjami? Pierwszym elementem jest 
wzmocnienie połączeń słupek-oczep i słupek podwalina (fot. 4). 
Zwiększa to nośność i integralność ścian pojedynczej kondygnacji. 
Drugim etapem jest połączenie poszczególnych kondygnacji mię-
dzy sobą. Można ten problem rozwiązać w bardzo prosty sposób 
na przykład łącząc ściany obu kondygnacji paskami i płytkami 
perforowanymi. Ważne aby przy tym rozwiązaniu słupki sąsiadują-
cych kondygnacji pokrywały się w miejscu łączenia z metalowymi 
paskami (fot. 5).
Projektując szkieletowe budynki kilkukondygnacyjne nadal należy 
analizować możliwe mechanizmy zniszczenia konstrukcji szkiele-
towej. Wszystkie możliwe formy zniszczenia omawiane w poprzed-
nich rozdziałach, nadal obowiązują. W przypadku wyższych budyn-

ków, należy rozpatrywać je kondygnacja po kondygnacji. Trzeba  
zabezpieczyć górne kondygnacje przed przesunięciem, obróceniem 
i zapewnić im odpowiednią sztywność (fot. 6). Analizuje się to 
dokładnie w taki sam sposób, jak w przypadku konstrukcji parte-
rowych, adekwatnie zbierając obciążenia na daną kondygnację. 
Procedura zapewnienia sztywności, obliczeniowo nie różni się od 
kondygnacji parteru. Większy problem sprawia zabezpieczenie 
wyższych kondygnacji przez przesunięciem i obrotem. Problem 
nie ujawniał się na parterze, ponieważ ściany były montowane 
bezpośrednio do betonowego fundamentu. Daje to duże możliwości 
kotwienia z użyciem złączy ciesielskich i kotew mechanicznych lub 
chemicznych. Konstruując wyższe kondygnację, należy stosować 
podobne rozwiązania, jednakże trzeba łączyć się do drewnianego 
stropu lub bezpośrednio do ściany niższej kondygnacji. 

Zabezpieczenie wyższych kondygnacji 
przed przesunięciem

Można to zrealizować w bardzo prosty sposób – łącząc wkrętami 
ciesielskimi pas dolny ściany wyższej kondygnacji do stropu po-
niżej. Jest to analogiczne rozwiązanie do kotwienia podwaliny 
ściany parteru do fundamentu. Podobnie jak na parterze, możliwość 
takiego połączenia ogranicza się do ścian otwartych, w których 

Fot. 6. Schematy zniszczenia wyższych kondygnacji budynku szkieletowego.
Fot. 7. Zastosowanie płytek perforowanych w połączeniu ściana 
szkieletowa – strop.

Fot. 4. Połączenia zapewniające integralność pojedynczej kondygnacji. Fot. 5. Połączenia kondygnacji z użyciem pasków i płytek perforowanych.
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mamy dostęp do wnętrza ściany. Alternatywnymi rozwiązaniami są 
połączenia z użyciem złączy ciesielskich. Najprostszym jest stoso-
wanie płytek perforowanych w układzie poziomym, w połączeniu 
między ścianami kondygnacji a drewnianym stropem (fot. 7).
Jest to najprostsze połączenie nakładkowe, które ma za zadanie 
przenosić obciążenia ścinające czyli przesunięcie. Ważna aby dobrać 
taki rozmiar płytki, aby zachować minimalne rozstawy między gwoź-
dziami (wzdłuż włókien drewna) i minimalne odległości od krawędzi 
łączonych elementów. Płytki montowane są od zewnętrznej strony 
ściany, dlatego to rozwiązanie może nie być wygodne w montażu, 
jeśli nie dysponujemy rusztowaniem wokół budynku.
Drugim sposobem połączenia jest zastosowanie kątowników wzdłuż 
ściany, montowanych do stropu. Jest to rozwiązanie analogiczne 
jak na parterze. Trudnością pojawiającą się na piętrze jest brak 
betonowego fundamentu, do którego można kotwić się w dowol-
nym miejscu. 
Na piętrze, łącząc się do drewnianego stropu, należy kątowni-
ki umieszczać w taki sposób aby łączyły się z belkami stropowymi,  
a nie tylko z płytą poszycia stropu. Może to stanowić pewną trudność. 

Belki stropowe mogą występo-
wać w wielu konfiguracjach, w 
zależności od układu konstruk-
cyjnego. Poza standardowymi 
kątownikami, które mogą zna-
leźć tu zastosowanie, sugeru-
jemy zastosowanie dedykowa-
nych do tego celu produktów. 
Są to złącza kątowe AB6983 i 
AB36125 (fot. 8).
Kątownik AB6983 jest prze-
znaczony do kotwienia prze-
ciw przesuwowi ścian parteru 
do betonowego fundamentu. 
Kątownik AB36125 pozwala 

wykonać połączenie ściany 
wyższych kondygnacji do 
drewnianego stropu. Dzię-
ki zastosowaniu kilku sche-
matów gwoździowania, 
możliwe jest jego zasto-
sowanie w dowolnej konfi-
guracji belek stropowych – 
zarówno prostopadłych jak 
i równoległych względem 
montowanej ściany. Jest 
jednym z niewielu złączy, 
które idealnie pasuje do 
łączenia ścian wyższych 
kondygnacji (fot. 9). 

Zabezpieczenie 
piętra  
przed obrotem

Kolejnym aspektem jest po-
derwanie ściany wywołane 
jej obrotem. Ściany parte-
ru są zabezpieczane przez 
złącza kotwiące łączone  
z fundamentem. Aby prze-
ciwdziałać obrotowi ścian 
wyższych kondygnacji na-
leży ich słupki połączyć ze 
słupkami ściany kondygnacji 
niższej. Można zastosować złącze kotwiące w ścianie piętra i połączyć 
je prętem gwintowanym, przechodzącym przez strop ze złączem 
kotwiącym zamontowanym w górnej części słupka ściany parteru  
(fot. 7, 10). Innym rozwiązaniem jest użycie pasków lub taśm per-
forowanych łączących słupki obu kondygnacji (fot. 7, 11).                            

n

Fot. 8. Grupa kątowników AB6983 
i AB36125.

Fot. 9. Zastosowanie kątowników AB6983 i AB36125 w budynku 
piętrowym.

Fot. 10. Zabezpieczenie ściany piętra 
przed obrotem przez zastosowanie 
pary złączy kotwiących.

Fot. 11. Zabezpieczenie ściany piętra przed obrotem przez zastosowanie 
pasków lub taśm perforowanych.
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W poprzednich rozdziałach opisane 
zostały złącza ciesielskie stosowane  
w domach szkieletowych. W wielu in-
nych, często drugorzędnych połącze-
niach, stosuje się wkręty ciesielskie. 
Spośród tak wielu rodzaju wkrętów,  
w ciesielstwie najczęściej stosowane są 
wkręty o częściowym gwincie, ściągają-
ce i dociskające łączone elementy. Takie 
właśnie wkręty są najczęściej stosowane 
do skręcania ścian szkieletowych. 
Co wiemy o stosowanych przez nas 
wkrętach? Z reguły to wkręty ocyn-
kowane o średnicy Ø6, Ø8, Ø10 o łbie 
stożkowym lub talerzykowym (pod-
kładkowym). Czy powinno intereso-
wać nas coś więcej poza ceną takiego 
łącznika? Czy z pozoru bardzo podob-
ne wkręty mogą się czymś różnić? Od-
powiedź jest oczywista, tak samo jak  
w przypadku złączy ciesielskich wy-
glądających prawie identycznie, tak 
samo w przypadku wkrętów, subtelne 
różnice powodują przewagę i wyższość 
jednych wkrętów nad innymi. Jakie 
cechy wkrętów ciesielskich powinny 
zwrócić naszą uwagę?

Podstawową sprawą, jak przy każ-
dym elemencie konstrukcyjnym, jest 
Deklaracja Właściwości Użytkowych. 
Z roku na rok poprawia się świadomość 
inwestorów i tym samym wymagania  
w tym temacie są coraz większe. Warto 
zapytać swojego dostawcę czy wkręty, 
których używamy posiadają odpowied-
nie dokumenty techniczne. Pamiętajmy, 
że prawie każde wkręty mają stosowne 
cechy na łbie które nawet po montażu 
umożliwiają ich identyfikację. Jednym z 
najgorszych momentów aby dowiedzieć 
się że używane przez nas wkręty nie 
powinny nigdy znaleźć się na budowie 
jest odbiór konstrukcji przez inwestora. 
Aby móc poprawnie wybrać odpowiednie 
wkręty dobrze wiedzieć, które ich cechy 
pozytywnie wpływają na właściwości tych 
łączników.
Ważną kwestią jest ochrona antyko-
rozyjna. Najczęściej stosowane wkrę-
ty są ocynkowane elektrolitycznie 
warstą cynku o grubości 5 µm. Takie 
wkręty mogą być stosowane wyłącznie  
w środowisku suchym. Do zastosowań 
w miejscach narażonych na wilgoć lub 

Wkręty ciesielskie  
do domów drewnianych

Fot. 1. Montaż wkręta ciesielskiego.

Fot. 2. Wkręty ciesielskie o gwincie częściowym z łbem 
stożkowym i talerzykowym.
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bezpośredni kontakt ze środowiskiem zewnętrznym przeznaczone 
są wkręty z odpowiednimi powłokami ochronnymi lub wykonane 
ze stali nierdzewnej.
Jak wspomniałem na wstępie dwa najbardziej popularne typy łbów 
wkrętów to wkręty o łbie stożkowym i talerzykowym (fot. 2).
Wkręty o łbie stożkowym stosowane są w połączeniach, w których 
zależy nam na zlicowaniu się łba wkręta z powierzchnią elementu 
dokręcanego. Ma to duże znaczenie przy skręcaniu ścian drew-
nianych do których później będą montowane warstwy wykończe-
niowe. Każda najmniejsza nierówność, spowodowana odstającym 
łbem wkręta powodowałaby trudności w wykończeniu powierzchni.  
Dobrym przykładem jest także przykręcanie płyt drewnopochodnych 
(np. OSB) jako poszycie stropu drewnianego. 
Wkręty o łbach talerzykowych mają zdecydowanie lepszą nośność na 
przeciągnięcie łba. Stosowane są z reguły w miejscach niewidocz-
nych gdzie nie jest konieczne uzyskanie płaskiej powierzchni. Wkręty  
o łbach talerzykowych można też ukryć stosując w miejscach montażu 
nafrezowane gniazda, w których ukryją się łby. Jednakże takie rozwią-
zanie jest dość czasochłonne. Stosując wkręty o łbie stożkowym warto 
zwrócić uwagę na żebra frezujące znajdujące się na stożku (fot. 3). 
Żebra te mają za zadanie ułatwić frezowanie gniazda, w którym 
ukryje się wkręt i dodatkowo zapobiega wyrywaniu się włókien 

drewna. Wkręty stożkowe o gładkich łbach mają tendencję do pod-
rywania włókien i w konsekwencji wykończenie połączenia może 
być „poszarpane”, co może być problematyczne zwłaszcza przy 
przykręcaniu płyt stropowych.
Jedną z najważniejszych cech wkrętów ciesielskich jest łatwość 
montażu. Przy wkrętach o średnicy Ø8, Ø10 wszelkie cechy wkrętów 
zmniejszające niezbędny moment dokręcający nabierają szczegól-
nego znaczenia. Taką właśnie funkcję pełni, znajdujący się między 
częścią nagwintowaną wkręta a częścią gładką, element rozwier-
cający (fot. 4). 
Okazuje się, że mniejsze opory powoduje rozwiercenie otworu za 
gwintem niż tarcie części gładkiej wkręta po pobocznicy otworu. 
Im dłuższy wkręt tym zysk z tego rozwiązania większy. Dodatkowo 
poszerzając otwór w elemencie mocowanym i zmniejszając tarcie 
jesteśmy w stanie dokładniej dociągnąć łączone elementy do siebie.
Kolejnym szczegółem w budowie wkrętów ciesielskich wpływającym 
na zmniejszenie momentu dokręcającego jest ledwo dostrzegalny 
frez na gwincie (fot. 5). Rolą tego detalu jest przecinanie włókien 
drewna w czasie wkręcania wkręta.
Ostatnim elementem, ale niezwykle ważnym jest końcówka wkręta. 
Przy wkrętach o dużej średnicy zawsze istnieje ryzyko rozwarstwie-
nia się drewna. Norma drewniana (Eurokod 5) nakazuje wstępne na-

Fot. 3. Żebra frezujące na stożkowy łbie 
wkręta. Fot. 4. Element rozwiercający. Fot. 5. Frez na gwincie wkręta.

Fot. 6. Końcówki wkrętów a) zwykła, b) nacięcie 1/2, c) nacięcie 1/4, d) podwójne gwintowanie.
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wiercanie łączników o średnicy większej niż Ø6. Wkręty ciesielskiej 
dzięki wyżej wymienionym cechą, a przede wszystkim specjalnie 
ukształtowanej końcówce montowane są bez wstępnego nawierca-
nia. Najczęściej spotykane końcówki przedstawione są na zdjęciu 6.
Wielu montażystów jest przekonanych że najlepszym rozwiązaniem 
jest nacięcie 1/4 nie dopuszczając innych opcji. 
Decydując się na wybór wkrętów danego typu poza aspektami ce-
nowymi, poinniśmy mieć na uwadze także to czy dany wkręt jest 
ładwy do zamontowania i nie stawa przy wkręcaniu dodatkowych 
oporów. Ponieważ może okazać się że najtańszy wkręt powoduje 
duże trudności przy montażu i powoduje wy-
dłużenie czasu pracy na budowie.
Najnowszym rozwiązaniem i pomysłem na 
końcówkę wkręta jest podwójne gwintowanie 
(fot. 7). Poza funkcją rozwiercania i minima-
lizowania ryzyka rozwarstwienia ma dodatko-
wą korzyść – Gwint natychmiast wkręca się 
w element mocowany i nie ma konieczności 
dociskania wkręta aby „złapał się” drewna.
Jak widać nawet tak proste łączniki jak 
wkręty ciesielskie mogą różnić się od siebie  
co później ma wpływ na łatwość ich mon-
tażu.
Głównym zastosowaniem wkrętów ciesiel-
skich w konstrukcjach szkieletowych jest 
łączenie elementów ściany ze sobą – słup-
ków, oczepu i podwaliny (fot. 8).
Wkręty ciesielskie świetnie zdają egzamin 
przy połączeniach, w których zależy nam 
na dociągnięciu elementu mocowanego  
i ścisłym przyleganiu elementów po po-
łączeniu. Łączenie poszczególnych ścian  
w domach szkieletowych czy skręcanie dwóch 
belek ze sobą są dobrymi przykładami takich 
połączeń. Inne zastosowanie to połączenie 
belek opieranych na słupach, w których nie 
pojawiają się inne siły niż siła pionowa,  
a wkręt pełni rolę ustabilizowania połączenia 
(fot. 9).
Przykręcanie wszelkich płyt (OSB do belek 
stropowych) czy innych elementów poszycia 
(łaty pod deski elewacyjne) to naturalne 
zastosowanie wkrętów (fot. 10).      

                    n

Fot. 7. Końcówka wkręta o podwójnym gwintowaniu.

Fot. 9. Połączenie belek ze słupem.

Fot. 8. Połączenia wewnątrz ściany szkieletowej.

Fot. 10. Zastosowanie wkrętów ciesielskich.



Przetestowana  jakość 
             powłok antykorozyjnych



Jakość

Jako niekwestionowany lider w produkcji złą-
czy do drewna nieustannie pogłębiamy naszą 
wiedzę dopełniając wszystkich formalności 
związanych z jakością, bezpieczeństwem cer-
tyfikacją i oznaczeniem naszych produktów. 

Badania i Rozwój

Nieustannie inwestujemy w badania i rozwój, aby 
oferować coraz bardziej wydajne produkty oraz 
lepiej dostosować je do potrzeb profesjonalistów  
i łatwiejszego w użycia.

R D&

Oprogramowanie

Simpson Strong-Tie oferuje swoim klientom 
szereg darmowych pakietów oprogramowa-
nia, które pozwalają wybrać dokładnie odpo-
wiednie złącza ciesielskie, właściwe łączniki 
oraz dobrać właściwe kotwy chemiczne i me-
chaniczne do betonu czy muru.

Testy

Od zawsze stawiamy na jakość. Nasze pro-
duktu są sprawdzone i przebadane w certyfi-
kowanych laboratoriach a wszystkie produkty 
przeznaczone do konstrukcji drewnianych 
uzyskały pozytywną ocenę techniczną i posia-
dają wymagane aprobaty.

Szkolenia

Simpson Strong-Tie przeprowadza szkolenia 
dla cieśli, architektów, szkół, uczelni i partne-
rów handlowych. Uczestnicy mogą zobaczyć 
nowe rozwiązania w procesie połączenia ele-
mentów drewnianych, zdobyć wiedzę i umie-
jętności z zakresu montażu złączy.

Wsparcie Techniczne

Dzięki wysokim standardom obsługi uzy-
skujecie Państwo dostęp do profesjonalnych 
rozwiązań i doradztwa wykwalifikowanych 
specjalistów z zakresu zastosowania i wyko-
rzystania złączy ciesielskich. 

Oznaczenie CE

Pełna dokumentacja techniczna produktów 
dopuszczonych do sprzedaży na rynku ma-
teriałów budowlanych. Produkty oznaczo-
ne symbol CE są gwarancją bezpiecznego  
i wszechstronnie przetestowanego produktu.

Zapasy i Dostawy

Simpson Strong-Tie®  projektuje, produkuje  
i dystrybuuje ponad 3500 kształtów i rozmia-
rów do wszelkich połączeń elementów każdej 
konstrukcji.  Przeważająca większość pro-
duktów jest dostępna w naszym magazynie  
i gotowa do wysyłki w przeciągu 24h.

No equal

www.strongtie.pl

ZŁĄCZA CIESIELSKIE
SYSTEM ZAKOTWIEŃ

PREMIUM FASTENERS

www.strongtie.eu

Unikalne rozwiązanie 

Wychodzimy na przeciw wymaganiom i ocze-
kiwaniom klienta. Wspólnie z nimi tworzymy 
innowacyjne produkty, które ułatwiają połą-
czenia elementów w skomplikowanych kon-
strukcjach drewnianych.

Produkty niestandardowa

Wykonujemy produktu zaprojektowanego 
przez klienta, Jeśli trzeba wykonać produktów 
o specjalnych kształtach czy nietypowych wy-
miarach można wysłać nam rysunek lub szkic 
produktu zatwierdzony przez biuro projektowe 
a my zajmiemy się resztą. 



Oprogramowanie
System zakotwień

Złącza ciesielskie
Łączniki premium

Oprogramowanie

Złącza ciesielskie

Biblioteka CAD
System zakotwień

Łączniki premium

Zintegrowany system połączeń 
dla budownictwa drewnianego

Począwszy od założenia firmy,  Simpson Strong-Tie kładzie nacisk 
na jakość swoich produktów i zadowolenie klienta. Rozwijając się 
globalnie i pozostając absolutnym liderem w zakresie nowoczesnych 
i bezpiecznych rozwiązań w konstrukcjach budowlanych wszędzie 
tam, gdzie zastosowanie mają złącza do drewna. Nasi inżynierowie 
na bieżąco współpracują z projektantami, konstruktorami i naszymi 
klientami, przekazując informacje do naszych działów badawczych, 
zlokalizowanych w USA, Francji, Wielkiej Brytanii i w Niemczech, 
aby sprostać ich niełatwym wymaganiom i oczekiwaniom, nawet w 
tak trudnych warunkach,  jak tereny objęte aktywnością sejsmiczną.

Wszystko zaczęło się w 1956 roku od spotkania Barclaya Simp-
sona z sąsiadem, który zapytał go czy może zrobić produkt, który 
połączy końce belki w konstrukcji dachu. Barclay przyjął wyzwanie i 
rozpoczął pracę nad zaprojektowaniem połączenia. Opracował kilka 
szkiców i wyprodukował pierwszy wieszak belki. Był to początek 
czegoś więcej niż wykonanie nowego produktu czy rozwiązywania 
problemu sąsiada. Barclay uznał że klient jest najważniejszy „ Nasi 
Klienci to nasi szefowie”  Był to początek filozofii Simpson Strong-
-Tie która jest  aktualna do dzisiaj  w naszej pracy.

Od tego czasu firma Simpson Strong-Tie stała się niekwestiono-
wanym liderem złączy do drewna, działającą na 6 kontynentach. 
Zatrudniającą dziesiątki inżynierów na całym świecie, których zada-
niem jest wsparcie techniczne klientów oraz stały rozwój produktów, 
aby spełnić oczekiwania wciąż rozwijającego się rynku materiałów 
budowlanych. Pomimo globalnego zasięgu jesteśmy zawsze blisko 
naszych lokalnych partnerów: pracowni i biur projektowych, inwe-
storów, wykonawców oraz dystrybutorów.
.

Zapewnienie wszystkich warunków umożliwiających solidne, bezpieczne 
i efektywne budowanie. 
Stała poprawa jakości wszystkich aspektów naszej pracy to:

• dostępność naszych produktów wtedy, kiedy klient ich potrzebuje 
• zapewnienie klientom doradztwa i konsultacji najwyższej jakości
• produkty spełniające wszystkie określone normy i wymogi bezpie-

czeństwa 
• utrzymanie pozycji najbardziej innowacyjnego producenta w branży 
• wychodzenie naprzeciw konkretnym potrzebom i życzeniom klienta
 
Poczucie bezpieczeństwa - klient może mieć pewność, że nasze produkty 
są dopasowane do jego potrzeb, przetestowane i zatwierdzone.

MISJA___________________________________

Założyciel - Barclay Simpson (1921 - 2014)

Anchor Designer szybko i skutecznie przeprowadzi analizę istniejącego projektu analizując 
połączenia pod względem stanów granicznych. jak również zasugeruje optymalne rozwiązanie. 
Projektowanie i obliczenia prowadzone są w czasie rzeczywistym w pełni interaktywnym modelu 
3D.

Program Connector Selector w ciągu kilku chwil ustali wszystkie połączenia, które można 
wykorzystać w projekcie. Wystarczy kilka kliknięć do zaprojektowania właściwego połączenia. 
Wybór czy określenie wymiarów złącza, sporządzanie wykazu elementów jest teraz bardzo 
proste.  

Nowa zaktualizowana biblioteka CAD. Nasze archiwum pozwala szybko pobrać rysunki po-
trzebne do projektu. Dzięki temu możemy wybrać najbardziej dogodne formaty wystarczy kilka 
kliknięć aby pobrać wybrany rysunek DWG w 2D lub 3D naszych produktów.

Anchor Designer

Connector Selector

Biblioteka DWG

Aplikacja posiada szeroki asortyment łączników oraz informacje takie jak: gęstość materiału, 
cnośność charakterystyczna, klasa użytkowania, kategoria korozyjności i klasa trwania ob-
ciążenia. W zaledwie 4 krokach, SOLID WOOD szybko i skutecznie dobierze potrzebny łącznik 
dopasowanych do potrzeb a po przeprowadzeniu analizy wygeneruje pełny raport.

Solid Wood
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