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1. Wiązary nożycowe – informacje ogólne 

Wiązary drewniane łączone płytkami kolczastymi to prefabrykowane konstrukcje z drewna 
litego, scalane za pomoca płytek kolczastych w zakładach prefabrykacji. Wiązary są 
projektowane przez konstruktorów za pomocą inżynierskiego oprogramowania np. PAMIR. 
Dzięki temu narzędziu, każdy z elementów konstrukcji np.: belki, pasy, krzyżulce, łączniki, są 
tak projektowane, aby spełniły warunki wytrzymałości i użytkowania. Inwestor zamawiając 
więźbę prefabrykowaną, ma pewność że jego konstrukcja jest zaprojektowana na 
obowiązujących i aktualnych normach do obciążeń jak np. śniegowych czy wiatrowych a każdy 
z elementów jest sprawdzony i dobrany pod względnem nośności. Wiązary dzięki swojej 
prostocie, idealnie scalają konstrukcję dachu i stropu jednocześnie, gdyż spinający konstrukcję 
Pas dolny odgrywa jednocześnie rolę sufitu. Wiązary stanowią jedną całość i w jednym 
„produkcie” otrzymujemy i strop i dach. Budując z wiązarów, przyspieszamy czas budowy 
obiektu a pominięcie ciężkiego stropu np. żelbetowego, pozwala na zyskanie kosztownego 
czasu i ominięcie skomplikowanego montażu szalunków, zbrojenia, zalewania betonem i jego 
pielęgnacji. Nie jesteśmy też ograniczeni temperaturą i sezonowością budowy. 

 

Wiązary zamawiamy w zakładach prefabrykacji, gdzie zaprojektowane zgodnie z 
obowiązującymi normami są scalane z dokładnością milimetrową na stołach roboczych. Każdy 
z wiązarów ma te same wymiary, co pozwala na uzyskanie równych dachów i połaci – 
szczególnie istotne przy montażu łat i pokrycia.  

Lista zakładów znajduje się na stronie www.dachymitek.pl. 

 

Połączenie dwóch materiałów: lekkiego drewna konstrukcyjnego i wytrzymałej płytki 
kolczastej, pozwala na ukształtowanie niemalże dowolnego kształtu wiązara. Tradycyjnie 
łącząc pochylone pasy górne (krokwie) z poziomym pasem dolnym (zastępujący belkę 
stropową) otrzymujemy układ trójkątny wiązara. Nie jest to jednak regułą podczas 
kształtowania ustroju wiązarowego. Poziomy pas dolny możemy ukształotwać także na wzór 
pochylonych pasów górnych, kształtując wymarzone pochylenie pasa stropowego. 
Podniesienie pasa dolnego może być także wykonane na kształt łuku, pozwalając w ten sposób 
uzyskać oryginalny wygląd sufitu.  

http://www.dachymitek.pl/


 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
3  www.mitek.pl 
 

 

Tradycyjny (trójkątny) wiązar (poziomy pas stropowy) 

 

Wiązar z podniesionym pasem dolnym  
 

 

Wiązar z pasem dolnym w kształcie łuku 
 

Wiązar o podniesionym pasie dolnym nazywany jest wiązarem nożycowym. Innym 
określeniem może być także wiązar o układzie katedralnym lub zwyczajnie wiązar z 
podniesionym pasem dolnym. 
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Przykładowe rozwiązania podniesienia pasa dolnego w wiązarach (modele) 
 
Rozwiązanie zastosowania podniesionego pasa dolnego pozwala na wydobycie walorów 
estetycznych pomieszczenia w budynku. Z takim rozwiązaniem mamy często do czynienia 
w pomieszczeniach, w których wymagane jest zwiększenie jego kubatury przestrzennej np. w 
kościołach, muzeach, teatrach lub coraz bardziej popularnych obiektach gastronomicznych. 
Tego typu wiązary są w Polsce powszechnie stosowane już od wielu lat. Pas dolny może być 
zamknięty od spodu poszyciem pełnym np. z płyt płyt g-k o odpowiedniej nosności pożarowej 
do której projektuje się konstrukcję dachową, lub gdy pozwalają na to warunki – całkowicie 
otwarty. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów takich obiektów w Polsce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiązary z 
sufitem 
łukowym w 
obiekcie 
hotelowym  
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Montaż wiązarów w kościele w Bolesławcu 

 

 

 

Wiązary w kościele w Bednach k. Łowicza 
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Montaż i wygląd zmontowanej konstrukcji wiązarowej  
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Restauracja 
Aquakultura w 
Karkonoszach 

 

  



 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
8  www.mitek.pl 
 

2. Na co zwrócić uwagę podczas projektowania wiązarów nożycowych  

Wiązary na płytkach kolaczastych Mitek Industries, można z powodzeniem wykonywać w 
pomieszczeniach o zwiększonym oddziaływaniu wilgoci, soli lub w środowisku agresywnym. 
Należy pamiętać o zastosowaniu wtedy płytek ze stali nierdzewnych. Firma Mitek posiada dwa 
typy płytek nierdzewnych M20S i M16S. 

Podczas montażu, szczególną uwagę należy zwrócić podczas podnoszenia wiązarów. Sposób 
montażu jest zależny od rozpiętości elementów. Przy mniejszczych rozpiętościach, montaż 
wiązarów nie powinien stanowić problemu, jednak dla rozpiętości powyżej 10m, należy 
używać sztywnych trawersów i lin mocowanych do wiązara w kilku punktach. Dla wiązarów 
nożycowych o znacznej rozpiętości, należy rozważyć zastosowanie podczas podnoszenia 
dodatkowych ściągów w postaci desek lub lin, mocowanych w poziomie docelowego 
podparcia wiązara. 

Warto zwrócić uwagę na sposób układania izolacji. W przypadku twardych materiałów 
izolacyjncych, montaż taki nie powinien stanowić problemu. Natomiast przy dużych 
pochyleniach sufitu i izolacji wdmuchiwanej, należy pamiętać o stosowaniu właściwych 
przegródek podłużnych w celu uniknięcia zsuwania się materiału izolacyjnego.  

 

Układanie izolacji twardej przy wiązarach z podniesionym pasem dolnym 

Projektowanie wiązarów nożycowych pozornie wydaje się nieskomplikowanym procedurą 
zamodelowania i obliczenia elementów. Niestety tak nie jest. Aby poprawnie zaprojektować 
wiązar nożycowy, należy bardzo uważanie prześledzić nośność wiązarów, sposó ich podparcia 
i zamocowania do podpory, dobór prawidłowego łącznika podporowego oraz w razie 
konieczności oddziaływanie sił poziomych na układ ścienny bądź ramowy łącznie z 
oddziaływaniem sił poziomych na fundamenty. 
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W wiązarze nożycowym sposób zamodelowania podparcia jest kluczowym elementem 
poprawnego zaprojektowania. 

Weźmy dla przykładu wiązar o równoległych pasach z podniesionym pasem dolnym. Dla 
przypadku wiązara pojedynczego o rozpiętości osiowej pomiędzy podporami 9,0m, z jedną 
podporą przesuwną i jedną podporą nieprzesuwną, rozstawie 1,0m i stężeniami podłużnych 
pasa dolnego umieszczonymi w węzłach, otrzymamy niestabilny układ wiązara i przekroczone 
wartości przemieszczeń.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiązar o statycznie wyznaczalnym układzie podpór z widocznymi przemieszczeniami 

 

Wzrastają wartości sił rozciągających w pasie dolnym. Dlatego wiązary o małej sztywności nie 
są w stanie przenieść sił rozciągających spowodowanych możliwością przesuwu na podporze. 
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Wykresy sił osiowych (czerwony – ściskanie PG, niebieski – rozciąganie PD) 

Wartość przemieszczenia na podporze wynosi aż 31,17mm, która jest wynikiem swobodnego 
przesuwu poziomego jednej z podpór. W tym układzie nie otrzymujemy sił poziomych 
(rozporowych) oddziaływujących np.  na wieniec. Aby zachować układ statycznie wyznaczalny, 
należałoby zwiększyć sztywność wiązara poprzez wykonanie go jako wielowarstwowego. 

Zwiększona sztywność EA układu, poprzez 
zastosowanie wiązara z dwóch warstw. Widoczne 
reakcje pionowe od kombinacji obciążeń stałych. 

 
Przesztywnienie wiązarów i unikanie sił rozporu 
należy stosować tam, gdzie układ ścian i podpór nie 
jest przystosowany do przeniesienia sił poziomych 
od wiązarów (np. domy jednorodzinne). Niewielkie 
siły powstające od parcia wiatru powinien przenieść 
układ wieńców żelbetowych. 

Projektowanie wiotkich wiązarów ale o wymaganej sztywności i zachowaniu normowych 
przemieszczeń układu, wymaga przesztywnienia układu podpór. Modelujemy wtedy 
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najczęściej dwie podpory przegubowo – nieprzesuwne. Takie rozwiązanie wymusza 
zastosowanie odpowiednich łączników ciesielskich i ich mocowania tak, by przekazać 
powstałe siły poziome, tzw. siły rozporowe. To rozwiązanie wymaga także odpowienio 
sztywnego układu szkieletowego pionowych ścian pod wiązarami. Najczęściej stosuje się 
ramowe ustroje żelbetowe lub stalowe ramy bądź dodatkowe ściągi w poziomie podpory. Siły 
poziome, zgodnie z zasadami mechaniki budowli, należy przenieś na niższe elementy 
konstrukcyjne. 

Siły rozporowe sięgają nieraz wartości kilkunastu kN, co należy wziąć pod uwagę projektując 
zginane poprzeczne trzpieni żelbetowych, które przy szerokim ich rozstawie przejmują 
obciążenia z kilku wiązarów. 

 

 

Zastosowanie dwóch podpór przegubowo - nieprzesuwnych w wiązarze. Znikome siły 
rozciągające podniesionego pasa dolnego (czerwony – ściskanie PG, niebieski – rozciąganie 
PD) 

 

 

 

Rozpór na podporach dla 
kombinacji stałej 


