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Budynki w konstrukcji wieńcowej były szeroko stosowane w Polsce jeszcze w XIX wieku 

z uwagi na szybkość wykonania, dużą izolacyjność cieplną, możliwość użytkowania obiektów 

częściowo wybudowanych, a także mniejsze koszty budowy w odniesieniu do budynków 

ognioodpornych. W rozprawie zajęto się badaniem złączy ciesielskich ścian wieńcowych, które 

stanowią główny element budynków w konstrukcji zrębowej, a znajomość pracy złączy jest 

obecnie bardzo potrzebna szczególnie z uwagi na naprawy i konserwacje istniejących 

historycznych konstrukcji drewnianych. Celem pracy była analiza zachowania się połączeń 

ciesielskich poddanych deformacjom poziomym. Wykonano badania doświadczalne trzech 

typów złączy ciesielskich: na jaskółczy ogon bez ostatków, na obłap z ostatkami oraz na hak, 

które następnie porównano z wynikami uzyskanymi na podstawie symulacji numerycznych 

przy użyciu komercyjnego oprogramowania MSC Marc Mentat. Oprócz zbudowania modeli 

numerycznych w pracy skupiono się również na określeniu stref podatnych na uszkodzenia 

w wyniku zastosowanych deformacji, pokazując różnice w wydajności mechanicznej 

analizowanych typów złączy ciesielskich ścian wieńcowych. Na tej postawie można było 

wytypować najbardziej odporny na zastosowane deformacje typ analizowanego złącza. 

Wykonane obliczenia numeryczne poddano walidacji z rezultatami uzyskanymi w badaniach 

eksperymentalnych. Uzyskano wyniki będące w zadowalającej zgodności z rezultatami 

doświadczalnymi. 
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The log structure buildings were still widely used in Poland in the 19th century due to the 

construction speed, high thermal insulation, the possibility of using partially constructed 

buildings, as well as lower construction costs in relation to the fireproof buildings. The 

carpentry joints of the log walls have been analysed in the dissertation. The carpentry 

connections are the main element of the buildings in the carcass construction and nowadays the 

knowledge of the joints behaviour is necessary, especially due to the repairs and maintenance 

of existing historical wooden structures. The aim of the thesis is to analyse the behaviour of the 

carpentry joints subjected to the horizontal deformations. The experimental tests of three types 

of the carpentry joints are carried out: dovetail joints without protrusions, saddle notch corner 

joints with protrusions and lap joints with key locking, which are next compared with the results 

obtained on the basis of the numerical simulations using the commercial MSC Marc Mentat 

software. Except of building numerical models, the thesis also has focused on the determining 

the zones susceptible to damage as a result of the applied deformations, showing differences in 

the mechanical performance of the analysed types of the carpentry joints. On this basis, it has 

been possible to select the most resistant type of the analysed joint to the applied deformations. 

The performed numerical calculations have been validated by the results obtained in the 

experimental tests. The obtained results are in satisfactory convergence with the experimental 

results. 


