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Konstrukcja dachu
Od poprawnoœci projektu i wykonania wiêŸby dachowej
zale¿y bezpieczeñstwo domowników. Tylko solidna,
trwa³a i fachowo wykonana sprosta ciê¿arowi pokrycia
(i œniegu) oraz oprze siê dzia³aniu wiatru i wilgoci.

Jakie s¹ elementy wiêŸby dachowej?
oszczególne elementy konstrukcji dachowej nosz¹ zwyczajowe nazwy i czasami – zale¿nie od regionu Polski – mo¿na
spotkaæ siê z innym nazewnictwem.
Mur³ata – pozioma belka o przekroju kwadratowym zamocowana do œcian. Na mur³atach opieraj¹ siê krokwie i krawê¿nice ³¹czone z nimi na z³¹cza zaciosowe lub ³¹czniki stalowe.
Krokiew – skoœny element noœny konstrukcji dachowej. Krokwie po³¹czone parami na górze tworz¹ szczyt dachu nazywany kalenic¹. Maj¹ przekrój prostok¹tny
o stosunku szerokoœci do wysokoœci oko³o
1:2. W za³amaniach wklês³ych (koszach)
po³aci dachowej montowane s¹ krokwie
o wiêkszym przekroju nazywane krokwiami koszowymi.
Krawê¿nica – pe³ni rolê krokwi na wypuk³ym za³amaniu po³aci dachowej – naro¿u.
Montowana jest jak krokiew koszowa.
Jêtka – pozioma belka ³¹cz¹ca pary krokwi
w oko³o 1/3 ich d³ugoœci mierzonej od
szczytu. Pe³ni funkcjê tak zwanej podpory
poœredniej zwiêkszaj¹cej noœnoœæ krokwi.
Jêtki maj¹ zwykle przekrój taki jak krokwie, ale mo¿na je równie¿ montowaæ
z cieñszych desek przybitych obustronnie
do krokwi. Jêtka musi mieæ dostateczn¹
sztywnoœæ, dlatego jeœli jest wykonana

P

pe³ne deskowanie

z desek, co oko³o 1 m miêdzy deskami
wstawia siê klocki usztywniaj¹ce.
P³atew – pozioma belka podparta s³upami,
na której opieraj¹ siê krokwie w œrodku ich
d³ugoœci. P³atwie wykonuje siê z krawêdziaków o przekroju kwadratowym lub ze
stalowych belek dwuteowych (jeœli przenosz¹ du¿e obci¹¿enia).
Kleszcze – deski gruboœci 25-35 mm spinaj¹ce krokwie w konstrukcjach p³atwiowych na poziomie p³atwi. Zapobiegaj¹ rozsuniêciu siê krokwi.
Kulawka – krokiew o zmniejszonej d³ugoœci ³¹cz¹ca krawê¿nicê lub krokiew koszow¹ z mur³at¹.
DŸwigar – prefabrykowany element konstrukcyjny z klejonych p³yt OSB lub desek
po³¹czonych ³¹cznikami stalowymi.
Miecze – skoœnie ustawione belki, ³¹cz¹ce
s³upy z p³atwiami. Zmniejszaj¹ rozpiêtoœæ
podparcia p³atwi i usztywniaj¹ wiêŸbê dachow¹ w kierunku pod³u¿nym.
Wiatrownica – drewniana deska lub ³ata
ukoœnie mocowana do krokwi od spodu.
Jej zadaniem jest usztywnienie konstrukcji
wiêŸby dachowej w kierunku pod³u¿nym.
Zapewnia wspó³pracê wi¹zarów przy obci¹¿eniu wiatrem.
Belka podwalinowa – belka na stropie, na
której opieraj¹ siê s³upy w dachu o konstrukcji p³atwiowo-kleszczowej.

pokrycie dachu
pe³ne deskowanie
wiatrownica

krokiew

pokrycie dachu

Jak zmienia siê
konstrukcjê wiêŸby?
zale¿noœci od sposobu projektowania czasami trzeba dostosowaæ
wiêŸbê dachow¹ do zamiany lekkiego
pokrycia (blachodachówki, gont bitumiczny) na ciê¿kie (dachówki ceramiczne, cementowe, strzecha). Pamietajmy,
¿e o sposobie ewentualnego wzmocnienia wiêŸby decyduje tylko uprawniony
projektant. W wiêŸbie o prostej konstrukcji wystarczy odpowiednio zwiêkszyæ przekroje krokwi i zagêœciæ ich rozstaw, w bardziej skomplikowanej trzeba
bêdzie zmieniæ wymiary wszystkich jej
elementów. Czasem zmiana konstrukcji
dachu wynika z ma³ej dostêpnoœci elementów drewnianych o okreœlonych
przekrojach. Zawsze mo¿na u¿yæ elementów grubszych lub szerszych, ale
mo¿e siê okazaæ, ¿e trudno bêdzie je
po³¹czyæ z innymi elementami konstrukcyjnymi. Zmniejszenie przekrojów g³ównych elementów noœnych wymusza zmniejszenie odstêpów miêdzy
nimi lub zagêszczenie podpór. Jeœli
zdecydujemy siê na monta¿ prefabrykowanych dŸwigarów dachowych, to
przekonstruowaniem wiêŸby zajmie siê
ich producent, przystosowuj¹c j¹ na
podstawie projektu do nowego rozwi¹zania.
Niektóre konstrukcje dachowe opieraj¹
siê na s³upach ustawionych na poddaszu.
Czêsto okazuje siê, ¿e p³atew musi mieæ
wiêkszy przekrój.
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pe³ne deskowanie
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belka stropowa
pod³oga z desek

Dach o konstrukcji krokwiowej
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Co mo¿na zmieniæ
w wiêŸbie dachowej?
wiêkszoœci domów jednorodzinnych montuje siê tak zwane ciesielskie konstrukcje dachowe, projektowane w sposób uproszczony. Nie oznacza
to jednak, ¿e mo¿na dowolnie zmieniaæ
rozmieszczenie elementów wiêŸby, wymiary ich przekrojów czy k¹t nachylenia
po³aci dachu. Wszelkie zmiany przekraczaj¹ce 10% zaprojektowanych wymiarów powinien zatwierdziæ uprawniony
projektant. Koniecznoœæ zmiany konstrukcji wiêŸby mo¿e byæ spowodowana zamian¹ rodzaju pokrycia dachowego, dostosowaniem do mo¿liwoœci materia³owych i wykonawczych, zmianami w aran¿acji pomieszczeñ poddasza,
monta¿em okien dachowych, kolektorów s³onecznych lub dobudowania
lukarny.
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e niektóre
zmiany wymagaj¹ uzyskania nowego pozwolenia na budowê. Jeœli na przyk³ad
dobudujemy lukarnê lub znacznie zmienimy k¹t nachylenia po³aci dachowej
b¹dŸ jej kszta³t, mog¹ byæ póŸniej problemy z odbiorem budynku. Jeœli
zmniejszy siê szerokoœæ krokwi, trzeba
proporcjonalnie zmniejszyæ odstêp miêdzy nimi.
Natomiast zmniejszenie wysokoœci krokwi wymaga przeliczenia jej wytrzyma³oœci na przewidywane obci¹¿enie.

W

Jak kupowaæ drewno na konstrukcjê dachow¹?
Konstrukcjê wiêŸby dachowej wykonuje
siê z elementów z drewna iglastego (najczêœciej sosnowego) – belek, krawêdziaków, ³at
i desek. Informacja o iloœci i asortymencie
drewna czasami jest zamieszczona w projekcie w formie gotowego zestawienia. Jeœli
go nie ma, taki wykaz zwykle przygotowuje cieœla, który bêdzie budowa³ wiêŸbê.
G³ówne elementy konstrukcyjne musz¹
mieæ wytrzyma³oœæ odpowiadaj¹c¹ przewidzianej przez projektanta klasie drewna,
zwykle K 27 lub K 33. Liczba oznacza wytrzyma³oœæ drewna na zginanie. Kupuj¹c
w ma³ych firmach rzadko spotyka siê
drewno badane pod wzglêdem wytrzyma³oœciowym. W zasadzie drewno mo¿na
uznaæ za przydatne, jeœli nie widaæ œladów
zgnilizny, licznych sêków o du¿ej œrednicy,
wyraŸnych zwichrowañ. Pêkniêcia wzd³u¿ne, zw³aszcza w grubych elementach, s¹ dopuszczalne i nie powoduj¹ istotnego
zmniejszenia wytrzyma³oœci.
Drewno konstrukcyjne mo¿na kupiæ
w sk³adach drzewnych, bezpoœrednio
w tartaku lub u producenta elementów
konstrukcji drewnianych. Najlepiej kupowaæ drewno w firmie, która dostarczy materia³ odpowiednio przyciêty, zaimpregnowany i wysuszony. Tartaki dostarczaj¹ najczêœciej drewno mokre, a w sk³adach kupimy elementy o standardowej d³ugoœci, mo¿e wiêc pozostaæ znaczna iloœæ odpadów.
Najskuteczniejsz¹ metod¹ ochrony drewna

Drewno do budowy wiêŸby dachowej najlepiej
kupowaæ w firmie, która dostarczy materia³
odpowiednio przyciêty, zaimpregnowany
i wysuszony (fot. Mabudo)

jest impregnacja pró¿niowo-ciœnieniowa,
wtedy impregnat wnika g³êboko i skutecznie chroni przed korozj¹ biologiczn¹ i owadami. Urz¹dzeniami do takiej impregnacji
dysponuj¹ nieliczne firmy, ale warto w³aœnie tam zamawiaæ drewno. Inna metoda
impregnacji – przez zanurzenie – mo¿e byæ
przeprowadzona nawet we w³asnym zakresie, ale impregnat wniknie g³êboko
w strukturê drewna, jeœli bêdzie ono dobrze wysuszone. Powierzchniowa impregnacja przez malowanie pêdzlem lub pistoletem nie gwarantuje skutecznej ochrony,
zw³aszcza gdy w drewnie s¹ ju¿ siedliska
owadów. Wilgotnoœæ drewna u¿ytego do
budowy wiêŸby nie powinna przekraczaæ
20%, gdy¿ zbyt mokre drewno podczas wysychania bêdzie siê paczyæ i deformowaæ
pokrycie dachu.

Jak mocowaæ mur³aty?
ur³ata ³¹czy œciany domu z konstrukcj¹ dachow¹ i przenosi obci¹¿enie od dachu na mury. Przekrój mur³aty jest kwadratowy i wynosi zazwyczaj
10x10 cm – 15x15 cm. Mur³aty mocuje siê
do œcian kolankowych za pomoc¹ zabetonowanych w nich wczeœniej kotew z nagwintowanymi koñcówkami. Odstêp
miêdzy kotwami powinien wynosiæ oko³o
1,5 m, przy czym trzeba zwróciæ uwagê,
aby nie wypada³y one w osi krokwi. Przed
u³o¿eniem mur³aty, œcianê kolankow¹
trzeba wypoziomowaæ i wyrównaæ oraz
u³o¿yæ na niej izolacjê przeciwwilgociow¹
z dwóch warstw papy podk³adowej, która
ochroni drewno przed podci¹ganiem wil-

M

goci z muru. Mur³ata powinna byæ montowana równolegle do krawêdzi œciany.
Pod nakrêtki mocuj¹ce mur³atê podk³ada
siê podk³adki stalowe du¿ej œrednicy.
Œcianka kolankowa jest zazwyczaj znacznie d³u¿sza ni¿ d³ugoœæ dostêpnych belek,
dlatego trzeba je po³¹czyæ na z³¹cza zak³adkowe, wzmocnione gwoŸdziami lub
klamr¹ ciesielsk¹. Elementy metalowe
warto zabezpieczyæ farb¹ antykorozyjn¹.
Jeœli okap dachowy nie bêdzie os³oniêty
od spodu podbitk¹, po zamocowaniu
mur³at i oparciu na nich krokwi, trzeba
domurowaæ od zewn¹trz cienk¹ œciankê
zas³aniaj¹c¹ mur³aty do wysokoœci górnej
powierzchni krokwi.

krokiew

mur³ata

papa

kotew

Mocowanie mur³aty i oparcie krokwi na mur³acie
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Jak wykoñczyæ widoczne elementy konstrukcji dachowej?
iektóre elementy konstrukcji dachu pe³ni¹ czêsto rolê dekoracyjn¹
i przed zamontowaniem powinny byæ odpowiednio wykoñczone.
W przeciwnym razie trudno je bêdzie ostrugaæ lub pomalowaæ w wykonanym ju¿ dachu. Najczêœciej s¹ to krokwie szczytowe oraz jêtki, a tak¿e nieos³oniête podbitk¹ koñcówki krokwi wzd³u¿ okapu. Trzeba wówczas u³o¿yæ wokó³ okapu pe³ne deskowanie, aby od do³u nie by³o widaæ
spodniej strony pokrycia dachowego. Krokwie lub ich koñcówki nale¿y
czterostronnie ostrugaæ, œci¹æ krawêdzie i kilkakrotnie pokryæ lakierobejc¹. Widoczne od do³u deskowanie nale¿y u³o¿yæ z ostruganych i ³¹czonych na pióro i wpust desek pokrytych lakierem dekoracyjnym.
Jeœli w dachu nie bêdzie sztywnego poszycia z desek, deskowanie okapów w szczytach domu mo¿na przybiæ do listwy osadzonej w skosach tej
œciany.

N

fot. VELUX

Jak ³¹czy siê elementy konstrukcyjne dachu?
mo¿liwie najprostszy sposób. Dlatego tradycyjne
i trudne do wykonania z³¹cza, zastêpuje siê obecnie
prostymi po³¹czeniami, które s¹ wzmacniane gwoŸdziami
lub œrubami. Oczywiœcie sposób ³¹czenia elementów drewnianych konstrukcji ciesielskich zale¿y od ich przekroju
i wzajemnego ustawienia oraz rodzaju przenoszonych obci¹¿eñ. Do najczêœciej stosowanych z³¹czy nale¿¹: zak³adkowe, nak³adkowe, zaciosowe i stykowe.
Do ³¹czenia wzd³u¿nego (elementy u³o¿one w jednej linii)
lub k¹towego (elementy u³o¿one pod k¹tem) elementów
o jednakowym przekroju, np. mur³at stosowane s¹ z³¹cza
zak³adkowe. Koñce ³¹czonych czêœci s¹ nacinane na
po³owê gruboœci, sk³adane
krokwie
i zbijane gwoŸdziami. Z³¹cza
nak³adkowe s³u¿¹ natomiast
do ³¹czenia wzd³u¿nego lub
k¹towego elementów o jednakowej gruboœci bez koniecznoœci
wykonywania
naciêæ. Stosuje siê je jako dodatkowe wzmocnienie po³¹czeñ zak³adkowych oraz w po³¹czeniu krokwi z jêtk¹.
Dwie nak³adki z drewna obejmuj¹ce oba elementy,
przenosz¹ obci¹¿enie w takim z³¹czu. Gruboœæ nak³adek
powinna odpowiadaæ gruboœci ³¹czonych czêœci. Nak³adki
drewniane mog¹ siê jednak roz³upaæ podczas przybijania
gwoŸdzi, dlatego lepiej zastosowaæ sklejkê.
Je¿eli chodzi o z³¹cza zaciosowe, to wykonywane s¹
krokiew
one g³ównie w po³¹czeniach
krzy¿owych
pod
ró¿nym
k¹tem (np. krokwi z mur³at¹
lub p³atwi¹). Jeden z elementów nacina siê w taki sposób, jêtka
aby utworzyæ oparcie na nak³adki
drugiej czêœci. Naciêcie nie
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mo¿e byæ g³êbsze ni¿ 1/3 szerokoœci elementu i po po³¹czeniu musi opieraæ siê ca³¹ powierzchni¹ na mur³acie.
GwoŸdŸ wbity skoœnie w ³¹czonym miejscu stanowi
wzmocnienie z³¹cza. Natomiast z³¹cza stykowe, które
s³u¿¹ do ³¹czenia krzy¿owego (np. s³upa z p³atwi¹), wymagaj¹ jedynie wyrównania i œciêcia krawêdzi na powierzchni czo³owej jednego z elementów. Obci¹¿enie z³¹cza mo¿e
byæ tylko prostopad³e do niego, a przed wzajemnym przesuniêciem zabezpieczaj¹ skoœnie wbite gwoŸdzie.
krokiew
Alternatyw¹ dla wspomnianych po³¹czeñ s¹ natomiast
³¹czniki stalowe, których zastosowanie znacznie upraszcza
wykonywanie z³¹czy. Ró¿ne
rodzaje ³¹czników pozwalaj¹ na
mur³ata
wykonanie po³¹czeñ wzd³u¿nych, k¹towych i krzy¿owych
elementów o ró¿nych przekrojach, których nie trzeba
dok³adnie dopasowywaæ do siebie. Mog¹ one te¿ s³u¿yæ do
wzmacniania z³¹czy tradycyjnych. £¹czniki o dobranym
kszta³cie i wymiarach przybija siê gwoŸdziami i zwykle
mocuje siê je po obu stronach z³¹cza. £¹czyæ elementy
mo¿emy równie¿ œrubami. W tych po³¹czeniach obci¹¿enie przenoszone jest przez œrubê osadzon¹ w otworach
wywierconych w obu elementach. Pod nakrêtkê i ³eb
œruby wk³ada siê podk³adki
o du¿ej œrednicy, co zapewnia
roz³o¿enie nacisku z³¹cza
œrubowego na wiêksz¹
powierzchniê. ¯eby ochroniæ
drewno przed roz³upaniem,
z³¹cza – te umieszczone
w pobli¿u koñców elementów –
³¹czniki stalowe
wzmacniane s¹ dodatkowo
metalowymi nak³adkami.
rys. SIMPSON STRONG-TTIE

konstrukcja dachu.qxd

2007-04-26

12:52

Page 37

KONSTRUKCJA DACHU, POKRYCIA, RYNNY

Co to jest lukarna i jak j¹ siê wykonuje?
ukarn¹ nazywamy nadbudówkê
w dachu z oknem fasadowym. Dach
lukarny wykonuje siê zwykle jako dwuspadowy lub z naczó³kiem. Zale¿nie od
wielkoœci i kszta³tu, konstrukcjê lukarny
wykonuje siê z drewna lub betonu. Lukarny drewniane zwykle nie s¹ szersze
ni¿ 2 m i sk³adaj¹ siê z ramy opartej na
œcianie kolankowej oraz dwóch pogrubionych krokwi dachowych, na których
opiera siê szkieletowa konstrukcja boków lukarny i jej zadaszenie. Boczne
œciany od zewn¹trz wykañcza siê panelami winylowymi (sidingiem) b¹dŸ drewnianymi, blach¹ trapezow¹ lub gontem
bitumicznym, mocowanym do poszycia
z p³yt OSB.
Ma³e lukarny – s³u¿¹ce wy³¹cznie jako
doœwietlenie poddasza – mog¹ siê opieraæ
bezpoœrednio na krokwiach, w pewnej
odleg³oœci od œciany kolankowej. Najczêœciej maj¹ one kszta³t pó³okr¹g³y
i nazywane s¹ wolim okiem. Szerokie
lukarny, g³ównie w kszta³cie trapezu lub
³uku, budowane s¹ na ¿elbetowej ramie
wpuszczonej w œciankê kolankow¹. Rama taka musi byæ ocieplona, by nie by³o

strat ciep³a, jest to jednak doœæ trudne
do wykonania. Ramê mo¿na wykonaæ w deskowaniu traconym z p³yt
zrêbkowo-cementowych lub OSB.
Wewn¹trz deskowania umieszcza siê
wtedy p³yty styropianowe, zbroi
i wype³nia betonem. Deskowanie
z p³yt zrêbkowo-cementowych mo¿na
bezpoœrednio otynkowaæ, natomiast
p³yty OSB wykañcza siê panelami lub
listwami drewnianymi.

fot. ALUPLAST

L

Poddasze u¿ytkowe doœwietla siê lukarn¹ lub
montuj¹c okna dachowe

Jak sprawdziæ poprawnoœæ zmontowania wiêŸby?
acznijmy mo¿e od tego, kto powinien
kontrolowaæ. Najlepiej jeœli bêdzie to
dekarz, który zajmie siê wykoñczeniem domu. Sprawdzenie konstrukcji dachowej
przez nas samych mo¿e byæ bowiem niebezpieczne ze wzglêdu na wysokoœæ i trudny dostêp. A teraz to, co podlega kontroli –
sprawdzenie rozstawu i prostoliniowoœci
ustawienia krokwi, jakoœæ z³¹czy ciesielskich, wykoñczenia brzegów okapowych
oraz obejœæ wokó³ kominów. Rozstaw krokwi kontroluje siê mierz¹c odleg³oœci miêdzy nimi przy okapie oraz w kalenicy. Patrz¹c wzd³u¿ rzêdu krokwi, mo¿na mniej

fot. ERAGA

Z

wiêcej oceniæ czy zmontowane krokwie
tworz¹ od góry równ¹ p³aszczyznê. Wiarygodniejszym sprawdzeniem bêdzie jednak
rozci¹gniêcie sznura rozpiêtego miêdzy
skrajnymi krokwiami. Wszelkie z³¹cza zaciosowe i nak³adkowe musz¹ byæ tak
ukszta³towane, aby oba elementy styka³y
siê na ca³ej powierzchni po³¹czenia i by³y
wzmocnione gwoŸdziem lub œrub¹. Koñce
krokwi powinny byæ obciête pionowo,
z jednakowym wysuniêciem wzd³u¿ linii
prostej. Przy kominie odleg³oœæ krokwi od
jego powierzchni musi wynosiæ przynajmniej 15 cm i ¿aden element drewniany nie
mo¿e siê na nim opieraæ. Chc¹c uchroniæ
wiêŸbê przed ewentualnym uszkodzeniem
przez wiatr, do czasu u³o¿enia pokrycia dachowego, powinna zostaæ prowizorycznie
usztywniona skoœnie przybitymi deskami.
W celu ochrony przed korozj¹ biologiczn¹
mo¿na przeprowadziæ dodatkow¹ impregnacjê drewna tam, gdzie pozosta³y miejsca
niezabezpieczone.

Czy i kiedy uk³adaæ
foliê wstêpnego krycia?
harakterystyczn¹ cech¹ folii dachowej (FWK – folii wstêpnego krycia)
jest mo¿liwoœæ przepuszczania pary wodnej w jedn¹ stronê i jednoczeœnie ochrona przed przenikaniem wody w drug¹.
Ze wzglêdu na swoje w³aœciwoœci, powinna byæ uk³adana na ka¿dym dachu spadzistym, niezale¿nie od rodzaju pokrycia
i przeznaczenia poddasza. Folia chroni
przed przeciekami przez niewielkie nieszczelnoœci pokrycia, wilgoci¹ wykraplaj¹c¹ siê na spodzie dachu w wyniku dobowych zmian temperatury oraz umo¿liwia odparowanie wilgoci z warstwy ocieplaj¹cej, która przenika z ogrzewanych
pomieszczeñ poddasza. Na pewien czas –
nawet do trzech miesiêcy – zabezpiecza
równie¿ budynek przed opadami do czasu u³o¿enia docelowego pokrycia dachowego. Wiêkszoœæ dostêpnych folii ma
wysok¹ paroprzepuszczalnoœæ, co umo¿liwia uk³adanie folii bezpoœrednio na
ociepleniu, bez koniecznoœci zapewnienia szczeliny wentylacyjnej miêdzy ni¹
a izolacj¹ ciepln¹ z we³ny mineralnej.
Dlatego, wybieraj¹c foliê nale¿y zwróciæ
uwagê przede wszystkim na podawan¹
przez producenta paroprzepuszczalnoœæ,
która nie powinna byæ ni¿sza ni¿
1000 g/(m2x24 h). Metody pomiaru paroprzepuszczalnoœci s¹ ró¿ne, dlatego bardziej precyzyjna jest informacja o paroprzepuszczalnoœci wzglêdnej oznaczanej
wskaŸnikiem Sd. Folie wysokoparoprzepuszczalne maj¹ wspó³czynnik Sd mniejszy ni¿ 0,05 m.
Jeœli folia bêdzie tymczasowym pokryciem, lub bêdzie u³o¿ona pod dachówk¹,
powinna mieæ wysok¹ wytrzyma³oœæ na
uszkodzenia mechaniczne (pod pokrycia
na pe³nym deskowaniu mo¿e byæ mniej
wytrzyma³a). Oczywiœcie, mocna folia
bêdzie te¿ bardziej odporna na uszkodzenia podczas robót na dachu.

C

fot. MARMA
Folia paroprzepuszczalna –
warstwa wstêpnego krycia
uszczelniaj¹ca
wszystkie rodzaje pokryæ dachów skoœnych
le¿¹ce na ³atach
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Jak przygotowaæ dach pod pokrycie?
okrycie dachu uk³ada siê na ³atach albo na pe³nym poszyciu
z desek, p³yt OSB lub sklejki. Pamiêtajmy, aby przed u³o¿eniem pokrycia wyprowadziæ komin na planowan¹ wysokoœæ
i wykoñczyæ go tynkiem, ceg³ami lub p³ytkami klinkierowymi.
Uchroni to bowiem gotowe pokrycie przed ewentualnym uszkodzeniem czy zabrudzeniem. Na tym jednak nie koniec, musimy
równie¿ wykonaæ obróbki blacharskie, osadziæ okna dachowe
i zamontowaæ orynnowanie lub przynajmniej zamocowaæ rynajzy (uchwyty podtrzymuj¹ce rynny).
PrzejdŸmy teraz do ³at, do których bêdzie mocowane pokrycie. Ich przekrój i rozstawienie zale¿¹ od rodzaju i wymiarów
elementów pokrycia, odstêpu miêdzy krokwiami, a tak¿e k¹ta
pochylenia po³aci. Na dachach o mniejszym spadku, elementy pokrycia trzeba uk³adaæ z wiêkszym zak³adem, a wiêc ³aty
mocowane s¹ gêœciej. O³acenie dachu powinno byæ zawsze
wykonane zgodnie z zaleceniami producenta pokrycia dachowego, które zwykle s¹ w do³¹czonej do materia³ów uproszczonej instrukcji monta¿u. Warto z niej skorzystaæ, nawet jeœli
zatrudnimy autoryzowanego wykonawcê, by móc kontrolowaæ poprawnoœæ prowadzonych robót. Je¿eli natomiast zdecydujemy siê na pe³ne deskowanie dachu, to musimy wiedzieæ,
¿e uk³ada siê je z desek gruboœci 22-25 mm, p³yt OSB 3 lub
sklejki wodoodpornej gruboœci 18-22 mm. Deskowanie, do
którego bêdzie bezpoœrednio mocowane pokrycie dachu (np.
gonty bitumiczne), powinno byæ wykonane z desek przynajmniej jednostronnie struganych i ³¹czonych na piórowpust. Unikniemy dziêki temu widocznych, szpec¹cych dach
nierównoœci. Poszycia arkuszowe (p³yty OSB, sklejka) uk³ada
siê w taki sposób, by z³¹cza pionowe w kolejnych rzêdach mija³y siê (jak spoiny w ceglanym murze), a do ³¹czenia w poziomie
u¿ywa siê specjalnych spinek. Mo¿na te¿ uk³adaæ p³yty z frezowanymi krawêdziami ³¹cz¹c je na zak³adkê tak, aby wr¹b wy¿szej p³yty opiera³ siê na wrêbie p³yty umocowanej ni¿ej.

P

pe³ne deskowanie

mur³ata

pokrycie dachu

krokiew

strop

œciana noœna

Konstrukcja dachu z deskowaniem pod pokrycie dachowe

pokrycie dachu

sztywne poszycie

kotwica drewniana
œciana noœna

Konstrukcja dachu z deskowaniem z p³yt
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Jak zapewniæ wentylacjê pokrycia dachu?
yrkulacjê powietrza pod pokryciem dachu zapewnia, utworzona
przez kontr³aty, pustka oraz wlot powietrza przy okapie oraz jego wylot
w kalenicy. Od wysokoœci kontr³at zale¿y powierzchnia przekroju wentylacyjnego pod pokryciem.
Przewa¿nie wysokoœæ ta wynosi ok.
2,5 cm, co zapewnia wystarczaj¹c¹ cyrkulacjê powietrza na dachach z krokwiami o d³ugoœci do 10 m. Czasami
jednak w pokryciu umieszcza siê dodatkowe elementy wentylacyjne, takie
jak: kominki lub specjalne dachówki.
Ma to miejsce wtedy, gdy d³ugoœæ po³aci dachu przekracza 12 m, w dachu
jest du¿o okien po³aciowych lub przez
po³aæ przechodzi szeroki komin. Kominki lub specjalne dachówki montuje siê nad i pod tak¹ przeszkod¹, by
umo¿liwiæ wentylacjê pokrycia wokó³
niej. Je¿eli pod pokryciem dachowym
u³o¿ona jest folia o niskiej paroprzepuszczalnoœci, trzeba zapewniæ cyrku-

C

lacjê powietrza w dwóch przestrzeniach – pod pokryciem oraz pod foli¹.
Dlatego w kalenicy folia musi byæ
przeciêta i zawiniêta tak, aby powsta³

przelot szerokoœci mniej wiêcej 10 cm.
Nastêpnie w to miejsce wkleja siê pas
specjalnej folii wentylacyjnej.

folia wstêpnego krycia (FWK) o wysokiej paroprzepuszczalnoœci

³ata – przekrój poprzeczny

dachówka

kontr³ata
ocieplenie

samoprzylepna taœma dwustronna

Wentylacja dachu w okapie
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Jak uk³adaæ foliê dachow¹?
olie wstêpnego krycia uk³ada siê bezpoœrednio na krokwiach,
pasami równoleg³ymi do okapu, z zak³adem co najmniej 15 cm.
Szerokoœæ zak³adu na wiêkszoœci folii zaznaczona jest barwn¹ lini¹.
Trzeba te¿ zwróciæ uwagê na u³o¿enie jej w³aœciw¹ stron¹ (napisami
na wierzchu). Podczas uk³adania folia powinna byæ mocno napiêta
i wstêpnie przymocowana zszywkami. Nastêpnie przybija siê
kontr³aty, które ostatecznie mocuj¹ foliê do krokwi.
D³ugoœæ kontr³at powinna odpowiadaæ szerokoœci pasa uk³adanej folii – dziêki temu jest ona mocowana na bie¿¹co
w miarê postêpu prac. Równoczeœnie z uk³adaniem folii powinny byæ tak¿e przybijane ³aty noœne lub poszycie z desek,
co umo¿liwi bezpieczne, zarówno dla ludzi, jak i dla folii,
chodzenie po dachu. Wokó³ kominów, okien dachowych i wywietrzników folia powinna byæ zawsze wywijana do góry
i uszczelniona taœm¹ samoprzylepn¹. Ewentualne rozdarcie
trzeba naprawiæ poprzez sklejenie zbrojon¹ foli¹ samoprzy-

lepn¹, a jeœli uszkodzony fragment folii jest du¿y – w to
miejsce wkleja siê lub przybija now¹ foliê.

F

pokrycie

szczelina
wentylacyjna
pod pokryciem

izolacja termiczna
wysokoparoprzepuszczalna folia dachowa

N

krokiew

kontr³aty

Konstrukcja dachu z wysokoparoprzepuszczaln¹ foli¹ dachow¹

Jakie wykonaæ obróbki blacharskie?
a wklês³ych za³amaniach dachu
(w koszach) uk³ada siê szerokie
pasy blachy powlekanej, która kolorystycznie powinna komponowaæ siê
z pokryciem. Jednak coraz czêœciej zamiast blachy powlekanej stosuje siê
specjalne taœmy i gotowe fartuchy
z ró¿nego rodzaju blach, które mo¿na
dopasowaæ do rodzaju pokrycia. Nale¿y zwróciæ uwagê, aby elementy obróbek wchodzi³y dostatecznie g³êboko
pod pokrycie, co zapobiegnie przeciekom przy zacinaj¹cym deszczu. Oczywiœcie wszelkie z³¹cza blachy powinny
byæ uszczelnione silikonem dekarskim. Komin, okna dachowe i rynny –
to kolejne miejsca, gdzie trzeba wykonaæ obróbki. Wokó³ komina górn¹ kra-

³aty

wêdŸ blachy wpuszcza siê w rowek wyciêty w œciance komina lub zakrywa
specjaln¹ listw¹. Natomiast specjalne
fartuchy dostosowane do rodzaju pokrycia uk³ada siê doko³a okien dachowych. Chc¹c zapobiec wnikaniu wody
pod pokrycie na krawêdzi dachu, konieczne jest umocowanie fartucha nadrynnowego. Poza tym, obróbki blacharskie mog¹ byæ te¿ konieczne na
szczytowych krawêdziach dachu lub
na kalenicy. To jednak uzale¿nione jest
od rodzaju materia³u zastosowanego
na pokrycie dachu i dostêpnych elementów uzupe³niaj¹cych, przeznaczonych do wykañczania pokrycia. A teraz najwa¿niejsze. Pamiêtajmy, ¿e starannoœæ wykonania obróbek blachar-

podciêcie

masa dekarska
obróbka
blacharska
pokrycie dachowe

komin

Obróbka blacharska komina

skich czêsto decyduje o szczelnoœci pokrycia, gdy¿ przecieki najczêœciej wystêpuj¹ w³aœnie w miejscach przejœcia
przez dach kominów, rur wywiewnych
lub osadzenia okien po³aciowych.
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