
 
 
 

 
 

 

 

 
 

  

Z tego materiału dowiesz się: 
 
> Czym są prefabrykowane wiązary? 
> Jak funkcjonuje fabryka więźby ? 
> Jakie korzyści może mieć inwestor, gdy zastosuje konstrukcję wiązarową w 
domu z poddaszem  ? 
 
> Jak wiązary mogą wpłynąć na obniżenie kosztu budowy domu ? 

PODDASZA  
W PREFABRYKOWANYCH  
WIĄZARACH DACHOWYCH 
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Konstrukcja więźby dachowej z prefabrykowanych wiązarów to znakomite 
rozwiązanie przy domach z poddaszem zarówno nieużytkowym jak i 
użytkowym.  
 
 

Co zyskuje inwestor gdy stosuje wiązary przy poddaszach użytkowych ? 
 
1. Oszczędność finansowa poprzez eliminację kosztownego, ciężkiego stropu betonowego. 
 
2. Szybki czas montażu. 
 
3. Brak słupów na poddaszu – swobodna aranżacja przestrzeni mieszkalnej. 
 
4. Eliminacja czasochłonnego procesu montażu i demontażu szalunków, układania zbrojenia, 
betonowania i pielęgnacji betonu. 
 
5. Możliwość prac w zimie (przy ujemnych temperaturach). 
 
5. Gwarancja na całość konstrukcji (projekt + wykonanie + montaż przez jednego 
producenta/dostawcę). 
 
6. Z góry znana cena całej więźby (drewno, okucia, montaż – wszystko w cenie i od jednego 
dostawcy).  
 

 

 
Połaczenie elementów więźby wprasowaną płytką kolczastą 
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Wstęp: informacje ogólne o prefabrykowanych wiązarach  
 
Wiązary drewniane łączone płytkami kolczastymi nie wykonuje się ręcznie na placu budowy. 
Są one scalane za pomocą płytek kolczastych Mitek w zakładach prefabrykacji. Do łaczenia 
elementów służą przemysłowe prasy o bardzo dużym nacisku. 

 
Praca w zakładzie prefabrykacji wiązarów 

Fabryka wiązarów to PROJEKTANT+TARTAK+HURTOWNIA OKUĆ+CIEŚLA w jednym. 
To bardzo ważne jeśli chodzi o odpowiedzialność za końcowy rezultat, gwarancję, możliwość 
dokładnego określenia całkowitego kosztu ! 
 
Fabryki więźby nie zlecają projektów zewnętrznym projektantom, dla których konstrukcje 
dachowe to tylko część zakresu oferowanych przez nich prac (często skupiając się na 
konstrukcjach żelbetowych, stalowych).  
Firmy produkujące prefabrykowane wiązary posiadają własne zaplecze projektowe. Są to 
konstruktorzy-specjaliści w dziedzinie drewnianych konstrukcji dachowych.. 
 

Inwestor zamawiając więźbę prefabrykowaną, może mieć pewność że jego konstrukcja jest 
zaprojektowana: 
- przez konstruktórów specjalizujących się w więźbach dachowych, 
 
- projekt jest zgodny z obowiązującymi normami, 
 
- właściwie zostały dobrane obciążenia materiałowe, użytkowe, śniegu czy wiatru, 
 
- z uwzględnieniem ewentualnych sugestii/uwag inwestora. 

 
Wiązary są projektowane przez konstruktorów za pomocą profesjonalnego, inżynierskiego 
oprogramowania PAMIR. 

Wiązary dzięki swojej prostocie, idealnie scalają konstrukcję dachu i stropu jednocześnie, gdyż 
spinający konstrukcję Pas dolny odgrywa jednocześnie rolę sufitu. 
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Wiązary stanowią jedną całość i w jednym „produkcie” otrzymujemy i strop i dach. 
 

 
W wiązarze dachowym wyróżniamy kilka podstawowych elementów: 

- pas dolny, który pełni rolę stropu, 
- pas górny, który jednocześnie pełni rolę krokwi, 
- krzyżulce lub słupki pomieszczeń, 
- łączniki w węźle typu płytki kolczaste MiTek. 
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Wiązary w budownictwie mieszkaniowym są stosowane w następujących typach domów: 

- domy parterowe (typu bungalow), 
- domy ze strychem nieużytkowym (w przestrzeni krzyżulców), 
-  domy z poddaszami mieszkalnymi, 
- budynki z dachami płaskimi, 
- domy piętrowe w stylu śródziemnomorskim (pełne piętro przykryte dachem o niewielkim kącie 
pochylenia). 

 
 
Rodzaje konstrukcji wiązarowej według typu poddasza 

Podział wiązarów ze względu na typ poddasza: 

- wiązary bez poddasza (kratownica z krzyżulcami) 

 

Wiązary bez poddasza (skratowane) 
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Wiązary z poddaszem użytkowym 

Wiązary na stropie (betonowym lub drewnianym). 
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Wiązary attykowe – więźba z wykorzystaniem przestrzeni 
poddasza 
 
Wiązary z poddaszem nazywamy wiązarami attykowymi.  

 
Przykład konstrukcji wiązarów z poddaszem 
 
Rodzaj wiązara attykowego jaki możemy zastosować w budynku zależy od wielu aspektów, 
między innymi od charakteru budynku. 
 
Dla obiektów parterowych, znakomitym rozwiązaniem jest poddasze ze strychem lub 
niewielkim poddaszem użytkowym. 
 
Dla domów piętrowych rozwiązaniem są różnego typu wiązary dla poddaszy, gdzie urządza się 
pokoje mieszkalne.  
 
W obu przypadkach przestrzeń jaką możemy wydzielić w wiązarach zależy od: 
- przyjętych obciążeń,  
- rozpiętości wiązarów,  
- ilości czy rozstawu podpór, 
- pochylenia dachu. 
 
Im większy kąt nachylenia połaci, tym większą przestrzeń można uzyskać.  

 

Wiązary w domu parterowym 

Często spotykamy opinie ludzi, którzy zamieszkali w nowo wybudowanym domu, że przy 
wyborze projektu nie docenili znaczenia pomieszczeń gospodarczych w codziennym życiu. 
Okazuje się, że mamy wiele rzeczy, które trzeba składować, nawet z uwagi na sezonowe 
wykorzystanie (snowboard, deska z żaglem, choinka, narty, trampolina itp.).  
Wówczas to często garaż staje się pomieszczeniem składowym. 

Z tych względów, budując dom parterowy warto rozważyć wykorzystanie przestrzeni poddasza 
na strych. 
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Dom parterowy, gdzie występuje strop betonowy, na którym jest układana ciesielska więźba. 
Zmiana konstrukcji na stropodach wiązarowy pozwala stworzyć powierzchnię na strych. 

 

 

Widok modelu przestrzennego konstrukcji z 
przestrzenią strychową 
 

Widok wiązara z oznaczoną przestrzenią 
strychową wewnątrz wiązara 

 

 

Przykładowy montaż wiązara z przestrzenią strychową wewnątrz wiązara 
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Przykład. Zmiana konstrukcji stropu i dachu na wiązary pozwoliła uzyskać kilkadzesiąt metrów 
kwadratowych strychu 
 
Jak wykonać strych w wiązarach ? 

 
Widok wiązara zamontowanego z przestrzenią na strych 

Podłogę strychu stanowi najczęściej płyta OSB.  
Izolację termiczną umieszcza się w pasie dolnym wiązara.  
 
Dostęp do strychu wykonuje się zwykle za pomocą rozkładanych schodów strychowych.  

 

Poprzez odpowiednie zaprojektowanie wiązarów można uzyskać duże pomieszczenie 
strychu nawet w niewielkich domach. 
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Przykładowe wejście na strych wiązara z korytarza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok schodów strychowych na strychu 
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Przykładowe wejście na strych z wiązarów z salonu (prod. FAKRO) 

 
Wejście na strych z wiązarów z garażu 
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Przy zamianie w projekcie domu parterowego konstrukcji „strop betonowy + więźba ciesielska” 
na stropodach wiązarowy, często dodatkową korzyścią jest eliminacja wewnętrznej ściany 
nośnej. 
 
Wynika to z faktu, że zwykle wiązary opieramy tylko na ścianach zewnętrznych podczas gdy 
ciężki strop betonowy, przy takich samych rozpiętościach będzie już wymagał podpory 
pośredniej. 
 

Zamiana w konstrukcji domu parterowego na stropodach wiązarowy daje dodatkowe 
korzyści inwestorowi: 
 
1. Oszczędność poprzez wyeliminowanie kosztownego stropu betonowego. 
 
2. Oszczędność dzięki zastąpieniu wewnętrznej ściany nośnej lekką ścianą działową. Jest 
ona tańsza w wykonaniu i, w przeciwieństwie do ściany nośnej nie potrzebuje ławy 
fundamentowej (mówimy, że „zamiana więźby daje oszczędność nawet pod ziemią”). 
 
3. Przy braku ściany nośnej wewnątrz mamy więcej swobody w podziale przestrzeni (np. 
salon 10m x 10m). Można zmienić podział na pokoje nawet w trakcie zamieszkiwania domu. 

 

 
Przykład. Po zmianie konstrukcji dachu i eliminacji stropu betonowego, ściana wewnątrz nie 
będzie nośna. Może być wykonana w lekkiej, ekonomicznej  technologii. Można ją dowolnie 
ustawić a potem, już w trakcie zamieszkiwania przesuwać zmieniając podział na pokoje. 
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Wiązary z pomieszczeniami mieszkalnymi na piętrze 

Wiązary możemy także ukształtować w taki sposób, by wygospodarować w nich pomieszczenia 
mieszkalne z dostępem za pomocą schodów np. drewnianych lub żelbetowych.  

 

Widok kondygnacji mieszkalnej wykonanej w przestrzeni wiązarów 

Należy pamiętać, iż wykonanie pomieszczeń użytkowych w wiązarach pociąga za sobą 
uwzględnienie przez projektanta znacznie większych obciążeń. Często konieczna będzie 
pośrednia ściana nośna, co pozwoli na ukształtowanie poddasza o znacznych rozpiętościach lub 
takich samych gabarytach jak przy stropie betonowym.  
 
Brak słupów na poddaszu dzięki wiązarom 
 

 
Stosując wiązary możemy zazwyczaj uniknąć wstawiania słupów na poddaszu 
 

 

Stosując wiązary zwykle możemy uniknąć wstawiania słupów na poddaszu. Narzucają one 
podział przestrzeni – wymuszają lokalizację ścian (aby tam wypadł słup). 
Zdarza się, że słup wychodzi nawet w środku pokoju.  
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Ten sam projekt domu w wykonaniu z więźbą tradycyjną i wiązarową 
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Montaż wiązarów z poddaszem użytkowym 

Pas dolny wiązara jednocześnie jako strop międzykondygnacyjny 

Pas dolny wiązarów zastępuje nam ciężki i pracochłonny strop betonowy. W wiązarach może być 
wykonany z pojedynczego pasa z drewna litego lub jako skratowanie w postaci krzyżulców 
drewnianych lub krzyżulców posi. W przypadku skratowania, dodatkowo możemy poprowadzić i 
ukryć instalacje (kable, rury) w poziomie stropu pomiędzy krzyżulcami. 

 

Wiązary attykowe z kratownicą w pasie dolnym  
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Konstrukcja dachu z wiązarami attykowym w budynku szkieletowym. Skratowanie pasa dolnego 
za pomocą krzyżulców posi. 

Przykład wiązara attykowego z krzyżulcami Posi na całej szerokości stropu 

 
Więźby wiązarowe – znakomite rozwiązanie dla rekuperacji i wszelkich instalacji 
 

 
Konstrukcje wiązarowe pozwalają na łatwe montowanie instalacji, także o dużych 
przekrojach (np. rekuperacja) 
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Domy jednorodzinne budowane obecnie muszą posiadać instalacje rekuperacji. Wentylacja 
grawitacyjna w domach odpowiada za 30% strat ciepła.  
 
W domach z poddaszem użytkowym na stropie betonowym trudno jest rozprowadzić kanały 
instalacji rekuperacji. Rozprowadza się je zwykle w izolacji  akustycznej (styropianie) a tak 
wykonane rozprowadzenie kanałów rekuperacji bardzo podnosi koszt wykonania tej instalacji.  
Z tego powodu wielu inwestorów rezygnuje z założenia rekuperacji i buduje kominy do 
wentylacji grawitacyjnej, nie licząc kosztów, że w cenie wykonania kominów wykonali by 
instalacje rekuperacji powietrza.  
Dlatego proponowane rozprowadzenie kanałów rekuperacji w przestrzeni skratowanego 
stropu jest rozwiązaniem tańszym i technicznie właściwym.  
 

 

Wiązary z pomieszczeniami użytkowymi na stropie żelbetowym 

Sporym zainteresowaniem cieszy się rozwiązanie montażu gotowej prefabrykowanej więźby 
drewnianej na stropie lub na ściankach kolankowych. Takie rozwiązanie pozwala na szybki 
montaż więźby bez konieczności zmian w geometrii oraz szybkie zamknięcie obiektu konstrukcją 
dachową. Prefabrykowane wiązary przy poprawnie ułożonych murłatach, dają pewność 
zachowania prostej połaci dachowej, co jest bardzo istotne podczas łacenia. 

Wiązary można montować na stropie betonowym bezpośrednio lub po ułożeniu drewnianych 
belek podwalinowych, które poziomują położenie pasa dolnego. Strop powinien być tak 
zaprojektowany, aby był w stanie przenieść siły od obciążenia wiązarami.  

Także tradycyjne krokwie na ściankach kolankowych, można zastąpić wiązarami. Przy układach 
jętkowych możliwe jest wykonanie wiązarów bez konieczności wstawiania słupów pośrednich na 
poddaszu co pozwala na dowolne ukształtowanie przestrzeni poddasza. 
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Wiązary nożycowe mocowane do ścianek kolankowych 

Dla poprawnego wykonania poddasza użytkowego na stropie betonowym ściany szczytowe 
powinny być także wykonane w systemie szkieletu drewnianego. Wtedy cała konstrukcja jest 
wykonana z drewna i tworzy w całości bardzo sztywną skrzynię, odporną na najgorsze warunki 
atmosferyczne. Takie rozwiązanie dodatkowo nie posiada mostków termicznych. 

 

Wiązary mocowane do murłaty (brak słupów pośrednich) 
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Montaż wiązarów mansardowych na stropie żelbetowym (nadbudowa) 

Warto przytoczyć wypowiedź eksperta w zakresie budowy domów w technologii wiązarowej. 
Inżynier  Paweł Beling w tekście o poddaszach użytkowych na wiązarach pisze: 

„Konstrukcje dachowe z poddaszem użytkowym są obecnie najpopularniejszym rozwiązaniem 
stosowanym w budownictwie jednorodzinnym. Przestrzeń, którą tworzy konstrukcja dachowa, 
zwykle jest wykorzystywana na cele mieszkalne. Jaki wpływ na jej utworzenie ma rodzaj więźby 
dachowej? W tradycyjnej konstrukcji dachowej przy większych odległościach między ścianami 
zewnętrznymi wzdłużnymi musimy zbudować ramę stolca. Słupy – stolce – przeszkadzają w 
zaaranżowaniu przestrzeni. Dodatkowo trzeba się liczyć z tym, że na obudowie poddasza 
wykonanej z płyt gipsowo-kartonowych wskutek nieustannego odkształcania się drewnianych 
elementów pod wpływem zmian wilgotności i temperatury mogą pojawić się rysy i pęknięcia.  

Przy zastosowaniu więźby prefabrykowanej nie ma potrzeby budowy ramy stolcowej, a dzięki 
płytkom kolczastym (konstrukcja jest jak sklejona) potencjalne ryzyko zniszczenia  obudowy 
poddasza zostaje wyeliminowane. Jest jeszcze aspekt ułożenia warstwy izolacji cieplnej. W 
konstrukcji prefabrykowanej jest to zdecydowanie łatwiejsze”. <cytat z „Nasz Dekarz. Numer: 
wrzesień/paździenik 2018r.”> 

 
Wiązary ze ścianką kolankową 

W domach ze stropami betonowymi, możemy zastąpić murowaną ścianę kolankową, ścianką 
drewnianą z wiązarów.  
Jest to rozwiązanie o wiele korzystniejsze pod względem cieplnym i łatwiejsze w wykonaniu 
termoizolacji. Konstrukcja wiązarowa jest kotwiona do stropu betonowego, natomiast ścianka 
kolankowa jest wykonana ze skratowanego podwójnie słupka wiązara. 
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Przykładowy projekt wiązara na stropie betonowym (autor Paweł Beling) 

W porównaniu z murowaną ścianką kolankową, wykonanie i montaż ścianki wiązarowej zajmuje 
mniej czasu i jest bardziej dokładne. Dodatkową zaletą jest umieszczenie instalacji w przestrzeni 
skratowanej wiązara, gdzie możemy ukryć wszystkie instalacje za warstwą poszycia – rozwiązanie 
podobne do stropu ze skratowanymi krzyżulcami.  
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Wiązary ze ściankami kolankowymi mocowane na stropie betonowym 

Wiązar = strop i dach w jednym 
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Niewątpliwą zaletą jest wykonanie stropu i dachu w jednym elemencie jakim jest wiązar.  
 
Budujemy ściany i wieńce, a następnie montujemy już nasze prefabrykowane wiązary. Unikamy 
całego procesu związanego z wykonaniem stropu betonowego (montaż szalunków, zbrojenie, 
betonowanie i pielęgnacja betonu, demontaż szalunków).  
Wiązary możemy także montować przy niskich temperaturach.   
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Warstwy wykończeniowe wiązarów z poddaszami 

Wykonanie prac izolacyjno wykończeniowych w wiązarach jest o wiele łatwiejsze w porównaniu 
do prac wykończeniowych w więźbach tradycyjnych. 

Praca przy struganej tarcicy jaka jest stosowana w wiązarach, nie stwarza większego ryzyka 
poranienia dłoni czy rąk pracowników.  

Ponadto prace wykończeniowe poddasza obiektu, możemy wykonać w późniejszym terminie, po 
zamieszkaniu użytkowników.  

Warstwy w pasie dolnym (od spodu): 
- sufit z płyt gipsowo – kartonowych, 
- izolacja termiczna na płytach lub w przestrzeni pasów, 
- pas dolny wiązarów, 
- pojedyncza lub podwójna płyta stropowa OSB lub MFP na podkładzie elastycznym tłumiącym 
dźwięki, 
- warstwa wykończeniowa 
 
Warstwy w pasie górnym (krokwiach): 
- płyta gipsowo – kartonowa na ruszcie, 
- folia paroizolacyjna, 
- izolacja termiczna, 
- pas górny wiązarów, 
- membrana dachowa, 
- warstwy wykończeniowe dachu (kontrłaty, łaty, pokrycie) 
 
Warstwy wykończeniowe drewnianej ścianki kolankowej (od wewnątrz): 
- płyta gipsowo kartonowa na ruszcie, 
- folia paroizolacyjna, 
- izolacja termiczna, 
- konstrukcja ścianki kolankowej, 
- płyta OSB/3 18mm, 
- warstwa izolacyjna, 
- warstwy wykończeniowe zewnętrzne. 
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Dlaczego warto zdecydować się na prefabrykowane wiązary? 

1. Gwarancja dobrej jakości materiału 
Fabryki więźby posiadają stałych sprawdzonych dostawców drewna lub same produkują 
materiał na swoje potrzeby. Przy wiązarach łączonych płytkami kolczastymi prawnie 
wymagana jest unijna certyfikacja. Zakład podlega więc pod regularne inspekcje organów 
kontrolnych.  
 

2. Jasno określona odpowiedzialność za produkt 
Zakład prefabrykacji wiązarów to projektant, tartak i cieśla w jednym. To jedna i ta sama 
firma. Ona odpowiada kompleksowo za cały aspekt projektu i wznoszenia wiązarów. 
Ma to ogromne znaczenie jeśli chodzi o gwarancję i odpowiedzialność za produkt. 
 

3. Dokładność wymiarów – równe połacie dachu 
Wycinanie elementów ręcznymi narzędziami w różnych warunkach atmosferycznych nie 
zapewni takiej dokładności jak pracujące pod dachem, elektronicznie sterowane piły. Ich 
producenci gwarantują często dokładność wymiarów do 0,5mm.  
Dzięki temu, że elementy prefabrykowanej więźby są precyzyjne wycięte i sprasowane (a 
przez to dokładnie powtarzalne), otrzymujemy w efekcie równe połacie dachu do 
pokrycia. 
 

4. Czas wznoszenia więźby 
Wykonanie konstrukcji z przywiezionych z fabryki elementów jest bardzo szybkie. 
Czasami wystarczy jednodniowe „okno pogodowe”. Ma to szczególnie duże znaczenie 
jesienią.  
 

5. Cieśla – ginący zawód 
Omawiając przyczyny popularności gotowej więźby nie sposób pominąć faktu, że cieśla 
staje się zawodem deficytowym. Od lat brak jest chętnych do nauki i wykonywania tego 
zawodu a szkolnictwo zawodowe zostało niezwykle ograniczone.  
 

6. Kompleksowy projekt konstrukcji 
Zakłady prefabrykacji więźby posiadają własne zaplecze projektowe i specjalistyczne 
oprogramowanie a projekt obejmuje nie tylko obliczenie elementów drewnianych 
konstrukcji dachu lecz także niezbędnych łączników oraz stężeń.  
 

7. Eliminacja ryzyka kradzieży materiału.  
Gotowe wiązary są dostarczane na plac budowy i zwykle tego samego dnia montowane. 
Eliminuje to ryzyko kradzieży tarcicy z placu budowy czy też uszkodzenia materiału.  
 

8. Porządek na budowie. 
Przy gotowych elementach nie ma odpadów. Łatwiej jest utrzymać porządek na placu. 

 

9. Dokładny koszt więźby znany z góry. 
Przy tradycyjnych rozwiązaniach inwestor sam dostarcza projekt a potem zakupuje 
drewno, okucia ciesielskie, impregnat, organizuje transport, wynajmuje cieśli. Może 
szacować ile będzie kosztował każdy z tych składników końcowego kosztu. Cena z 
zakładu wiązarów obejmuje wszystkie elementy i inwestor wie ile go będzie więźba 
kosztowała.  



 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Jak zamienić więźbę tradycyjną na wiązary z poddaszem lub strychem ? 

Zamiana z więźby tradycyjnej na wiązarową, możliwa jest na etapie opracowania projektu 
technicznego lub realizacji obiektu. W tym drugim przypadku, należy wykonać dodatkowo 
sprawdzenie nośności elementów konstrukcyjnych budynku przez konstruktora oraz potwierdzić 
zamianę technologii konstrukcji dachu wpisem do Dziennika budowy przez Kierownika budowy. 

Zaprojektowanie wiązarów dachowych lub zamiana tradycyjnej więźby na wiązary, odbywa się 
najczęściej po kontakcie z wybranym zakładem prefabrykacji wiązarów.  
Tam, za opracowanie projektu wykonawczego wiązarów odpowiedzialny jest Inżynier – 
konstruktor, który przeprojektowuje konstrukcję dachu tradycyjnego na wiązary z zachowaniem 
wymaganych obciążeń oraz geometrii dachu, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi. 
Przy wiązarach attykowych, konstruktor podaje Inwestorowi istotną informację o 
dopuszczalnym maksymalnym obciążeniu użytkowym pomieszczeń w wiązarach. 
 

Zobacz autoryzowane zakłady Mitek – producentów wiązarów w 
swoim rejonie -  www.dachymitek.pl.  

 
Zapytaj  konstruktorów o optymalne rozwiązanie dla Twojego domu ! 

 

 

http://www.dachymitek.pl/

