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stan surowy
dachy

DACH WIE CZY DZIE O

KONSTRUKCJE, POKRYCIA DACHOWE, RYNNY

Dach zamyka konstrukcyjnie pierwszy etap budowy domu – stan surowy. Zatkni cie 
wiechy to chwila symboliczna i zwykle dla inwestora wzruszaj ca. By po latach wspomina
j  z sentymentem, warto zawczasu dobrze przemy le  wybór konstrukcji i pokrycia. Dach 
bowiem pe ni wa n  rol : chroni nas, wn trze naszego domu, a tak e jego elementy kon-
strukcyjne. Nadaj c budowli okre lon  form  i styl, decyduje te  w du ej mierze o jej estety-
ce – to po prostu aktor w roli pierwszoplanowej.

JAKI DACH, TAKI DOM

Wybieraj c kszta t dachu, wybieramy 

poniek d styl ycia. Cho  stwierdzenie to na pierw-

szy rzut oka mo e si  wyda  bu czuczne, jest w nim 

wiele prawdy. Inaczej bowiem mieszka si  pod dachem 

dwuspadowym, gdzie stosunkowo przestronne wn trza

poddasza do wietlaj  sekwencje okien po aciowych,

a „do nieba blisko”, inaczej za  pod dachem koper-

towym, w niewielkich nastrojowych pokoikach, do 

których wiat o sk po ws cza si  przez nostalgiczne 

lukarny. Jeszcze inaczej b dzie wygl da o nasze ycie

pod dachem p askim, w pe nowarto ciowej, jasnej 

przestrzeni, bez skosów narzucaj cych ograniczenia 

funkcjonalne. A z drugiej strony, te przytulne skosy… 

Ich brak mo e nam jednak zrekompensowa  urz dze-

nie na p askim dachu tarasu widokowego z niewielkim 

ogrodem, w którym mo emy posadzi  nawet ma e

drzewa! Kusz ca to perspektywa, cho  droga do niej 

nie atwa. Warto si  nad ni  zastanowi  zw aszcza, je li

budujemy dom na ma ej dzia ce.

Jak wida , mo liwo ci jest wiele. Ka da z nich jed-

nak oznacza inn  technologi , inne wymogi materia o-

we i wykonawcze, a tak e – inny kosztorys. 

W Polsce najwi ksz  popularno ci  nieprzerwanie 

od lat ciesz  si  dachy strome (spadziste), o zró nico-

wanych konstrukcjach i k tach nachylenia. Znajduje to 

odbicie w katalogach projektów gotowych, w których 

dopiero od kilku lat pojawiaj  si  interesuj ce pro-

pozycje domów opartych na formie kostki w ró nych

wariantach i zestawieniach bry . Powodem tego jest 

wielowiekowa rodzima tradycja, powi zana z warunka-

mi klimatycznymi. Nowoczesne technologie pozwalaj

jednak to kryterium pomin ; mo na dzi  zbudowa

dach p aski, zapewniaj cy równie skuteczn  ochron

budynku przed kaprysami naszej aury. Co wi cej, przy 

odpowiednim doborze materia ów dach taki mo e oka-

za  si  znacznie ta szy ni  jego stromy odpowiednik.

Wybieraj c projekt, musimy liczy  si  z tym, e niektóre gminy i powiaty, w trosce 

o spójno  przestrzeni, ograniczaj  na swoim terenie zap dy inwestorów, okre la-

j c dopuszczalne formy dachu, a czasem nawet jego kolor. Wymogi te znajdziemy 

w wydanych przez urz d warunkach zabudowy, które mo na – i warto – uzyska  nawet 

przed zakupem dzia ki. Je li jednak w adze pozostawiaj  w tej kwestii swobod , zanim 

wybierzemy rodzaj konstrukcji dachowej, rozejrzyjmy si  po najbli szej okolicy. Pozwoli 

nam to dopasowa  dom nie tylko do naszych upodoba , ale równie  do otoczenia. 

A w przysz o ci – szybciej go sprzeda .

W SYMBIOZIE Z OTOCZENIEM

fot. Cerabud Krotoszyn
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DACHY STROME

KONSTRUKCJE DACHOWE

W zakresie form dachów stromych panuje du a swobo-

da. Tworzenie wielopo aciowych konstrukcji o zró ni-

cowanych k tach nachylenia, urozmaiconych lukarna-

mi, daszkami i wie yczkami to domena rodaków, co nie 

zawsze wychodzi krajobrazowi na zdrowie. Wymuszaj c

na architekcie udziwnienia, warto pami ta , e naj-

bardziej ekonomiczny w budowie i u ytkowaniu jest 

prosty dach dwuspadowy (patrz ramka), któremu 

przy zachowaniu odpowiednich proporcji wszystkich 

elementów budynku, nie mo na odmówi  urody. Dach 

o tym kszta cie w optymalny sposób czy stosunkowo 

niskie koszty i du  powierzchni  przestrzeni u ytko-

wej poddasza z „cudown ” prostot  wykonania. 

Je li wybrali my ju  projekt domu, pami tajmy, e cho  niektóre z projektów gotowych 

dopuszczaj  alternatywne pokrycia, wszelkie zmiany w konstrukcji dachu wymagaj

sporz dzenia szczegó owej dokumentacji przez uprawnionego konstruktora, a tak e

zgody autora projektu. Najcz ciej pope niane przez inwestorów nadu ycia, to samo-

wolne „podnoszenie dachu” poprzez podwy szenie cianki kolankowej, zmiana k ta

nachylenia po aci dachowych, wymiana okien po aciowych na lukarny lub odwrotnie 

oraz zmiana pokrycia dachowego z lekkiego (np. gont bitumiczny) na ci kie (dachów-

ka). Pomijaj c przysz e k opoty z odbiorem budynku, ka de z tych dzia a  niesie ryzyko 

natury technicznej. Podnoszenie cianki kolankowej bez wzmocnienia odpowiednio 

zaprojektowanym wie cem elbetowym mo e spowodowa  jej nadmierne obci enie

przez wi b  dachow . Podobnie z pokryciem: ci sze wymaga silniejszej konstrukcji, 

zbudowanej z elementów o wi kszych przekrojach. 

OSTRO NIE ZE ZMIANAMI!

Krokwie – wielkowymiarowe elementy no ne dachu o prostok tnym przekroju (najcz -

ciej 7x14 lub 8x15 cm) tworz ce szkielet stromych po aci. Pary krokwi umieszcza si

w rozstawie od 80 do 110 cm, ich dolne ko ce opieraj c na mur acie. Do krokwi mocuje 

si  izolacj  przeciwwilgociow  i podk ad pod pokrycie dachowe.

P atwie  – belki o du ym przekroju, które mocuje si  równolegle do kalenicy dachu, jako 

oparcie dla krokwi: po rodku ich d ugo ci lub w kalenicy. P atwie usztywniaj  konstruk-

cj  dachu i przejmuj  cz  obci enia od mur at.

Mur aty – belki o kwadratowym przekroju (od 10x10 do 14x14 cm). Uk ada si  je na 

ciankach kolankowych, a na nich opiera krokwie. Poniewa  mur ata przenosi obci -

enie z dachu na ciany zewn trzne budynku, musi by  bardzo solidnie zakotwiona 

w wie cu cianki kolankowej.

J tki – belki spinaj ce pary krokwi (j tk  mo na te  wykona  w postaci dwóch desek 

równoleg ych obejmuj cych krokwie). Zapobiegaj  ugi ciu krokwi, przenosz c obci e-

nia z jednej na drug  i zwi kszaj c ich no no .

Kleszcze – w wi bach p atwiowo-kleszczowych usztywniaj  konstrukcj , obejmuj c

obustronnie krokwie i s upy no ne.

S OWNICZEK

Cho  istnieje wiele wariantów konstrukcji dachowych, w budynkach jednorodzinnych 

o przeci tnych gabarytach najlepiej zdaj  egzamin trzy typy wi by: krokwiowo-j tko-

wa (do rozpi to ci 8,5 m), p atwiowa – inaczej krokwiowo-j tkowa z podparciem (od 

8  do 12 m i przy ma ych nachyleniach po aci) oraz p atwiowo-kleszczowa (w dachach 

o rozpi to ci od 12 do 16 m). W konstrukcji krokwiowo-j tkowej pary krokwi (w ok. 2/3 

ich wysoko ci) usztywniaj  poziome belki – j tki, do których najcz ciej mocuje si

lekki sufit z p yt gipsowo-kartonowych. Wi ba o j tkach d u szych ni  3,5 m wymaga 

podparcia krokwi opartymi na s upach p atwiami – mówimy wówczas o konstrukcji 

p atwiowej. Po czeniem

o b u  w y m i e n i o n y c h 

konstrukcji jest wi ba

p atwiowo-kleszczowa,

w której dwie lub trzy 

prostopad e do krokwi 

p atwie dziel  szeroko

dachu na równe cz ci,

przejmuj c znacz ce 

obci enie. Podparciem 

dla p atwi mog  by

s upy lub wewn trzne 

ciany no ne.

Z CIE L  NA TY

Kszta ty dachów

mansardowy naczó kowy

pó szczytowy polski (uskokowy)

pulpitowy (jednospadowy) dwuspadowy

kopertowy (czterospadowy

z kalenic )

namiotowy (czterospadowy 

bez kalenicy)

krokiew kleszcz

miecz

kleszczs upek

p atew

Konstrukcja p atwiowo-kleszczowa
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Monta u okien dachowych nie da si  unikn

w przypadku dachu czterospadowego z kaleni-

c  (kopertowego), gdzie jedyn cian  poddasza jest 

cianka kolankowa, zbyt niska na umieszczenie w niej 

okien fasadowych. Taki dach znacznie ogranicza rów-

nie  powierzchni  u ytkow  (liczon  do wysoko ci

1,9 m) poddasza oraz mo liwo ci jego wygodnego ume-

blowania. Wy sze b d  równie  koszty jego pokrycia. 

Jest to jednak forma dachu doskona a dla domu parte-

rowego w tradycyjnym stylu. 

Innym wariantem dachu stromego jest dach man-

sardowy o charakterystycznie za amanej po aci, której 

dolna cz  pe ni w praktyce rol  lekko odchylonej od 

pionu ciany (mo na w niej zamontowa  okna fasa-

dowe). Po acie górne maj  znacznie mniejszy spadek. 

Pod takim dachem unikniemy niewygodnych skosów, 

jednak jego wyrazisty wygl d w zdecydowany sposób 

okre la styl architektury, a nie do ka dej pasuje.

Mo na te  wybra  ciekawy dach pó szczytowy

o staropolskiej, regionalnej stylistyce rodem z Podha-

la, b d cy wariantem dachu dwuspadowego. Rzadziej 

spotyka si  dzi dachy jednospadowe (pulpitowe), 

projektowane g ównie dla zabudowa  gospodarczych, 

czy namiotowe, stanowi ce uproszczon  wersj  dachu 

czterospadowego (bez kalenicy). 

Obok „katalogu” tych podstawowych form ist-

nieje, oczywi cie, bardzo wiele wariacji, tworzonych 

z po czenia ró nych wariantów. Ich cech  wspóln

jest zdolno  szybkiego i skutecznego odprowadzenia 

wody deszczowej, a tak e to, e pokrycie dachowe 

– w dachach stromych doskonale widoczne – staje si

istotnym elementem architektonicznego wizerunku. 

MATERIA

Od wieków w ród materia ów konstrukcyjnych 

na dach o spadzistych po aciach niepodzielnie króluje 

drewno jako tani, atwy w obróbce surowiec. Ma ono 

tak e odpowiedni  wytrzyma o , by przenie  ci ar

pokrycia dachowego oraz zmienne obci enia od napo-

ru wiatru i masy zalegaj cego zim niegu. Konstrukcja 

z w a ciwie zaimpregnowanego drewna b dzie tak e

trwa a – martwi  si  o ni  b d  dopiero nasze wnuki, 

a mo e ich potomkowie. 

Do budowy konstrukcji dachowych u ywane jest 

wy cznie drewno z drzew iglastych: najcz ciej sosno-

we lub wierkowe (rzadziej z jod y i doskona ego lecz 

kosztownego, chronionego modrzewia). Przy zakupie 

drewna nale y zwróci  uwag  na jego prostoliniowo

oraz liczb  i wielko  s ków (nie mog  by  wi ksze ni

¼ przekroju belki). Materia  dyskwalifikuj lady po 

erowaniu owadów, a tak e widoczne oznaki zgnilizny. 

Wilgotno  drewna na wi b  dachow  nie mo e prze-

kracza  18%. Przed budow  wszystkie elementy drew-

Dachówki ceramiczne s  pokryciem kosz-

townym, ale d ugowiecznym i trwa ym. Jest 

to pokrycie najci sze (50-75 kg/m2), do ceny 

nale y zatem doliczy  koszt wytrzymalszej 

wi by dachowej. Zalet  dachówek ceramicz-

nych jest ich drobnowymiarowo  – mo na

nimi pokry  dach o najbardziej skomplikowa-

nym kszta cie, nie „produkuj c” przy tym du ej

ilo ci odpadów. S  przy tym ognioodporne i niewra liwe na zmiany temperatury, maj

te  dobr  izolacyjno  akustyczn . Dost pne s  w wielu kszta tach i bogatej gamie 

kolorów.

Dachówki cementowe – m odsze krewniaczki ceramicznych – wykazuj  podobne 

cechy u ytkowe. Dzi ki nowoczesnym technologiom wytwarzania mog  do z udzenia

przypomina  pokrycie ceramiczne. S  przy tym nieco ta sze i l ejsze (30-50 kg/m2),

a wykonane z nich pokrycie mo na po kilku 

latach odnowi  za pomoc  farby akrylowej.

W przypadku obu rodzajów dachówek na 

nabywc  czeka swego rodzaju pu apka. Cena 

jednostkowa elementów uzupe niaj cych: 

g siorów, czników, dachówek kalenicowych, 

wentylacyjnych i po ówkowych oraz najdro -

szych – kominków, mo e przewy sza  koszt 

prostej dachówki nawet kilkudziesi ciokrotnie.

Pokrycia z blachy znane s  w budownictwie od dawna. Najwi ksz  trwa o ci  (do 300 

lat) charakteryzuj  si  p askie blachy miedziane, one te  s  najdro sze. Za nimi plasuj

si  trwa e blachy cynkowe i najta sze – stalowe ocynkowane, o trwa o ci szacowanej 

na 50 lat. W ostatnich latach karier  zrobi y jednak wielowarstwowe blachy profilowane, 

nazywane te  blachodachówk  z uwagi na „dachówkopodobne” przet oczenia arkuszy. 

Ich rdze  tworz  stal lub aluminium, a pow ok

zewn trzn : akryl, poliester, plastizol, PVF2 

lub pural. Ka da z nich nadaje pokryciu kolor 

i faktur , a tak e – w zró nicowanym stopniu 

– chroni przed korozj , dzia aniem promieni UV 

i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Trwa o  blachodachówki si ga 50 lat, a niska 

waga pokrycia (do 5 kg/m2) pozwala uk ada

j  na konstrukcji dachowej o mniejszych (mniejszych wi c ta szych i l ejszych) prze-

krojach. Jej wielk  zalet  jest atwo  i szybko  monta u, a tak e niewysokie koszty 

– oszcz dzamy zatem zarówno na materiale, jak i na roboci nie. Warto jednak pami -

ta , e ten korzystny przelicznik dotyczy dachu o stosunkowo prostej formie. Przy 

wielu za amaniach po aci, lukarnach i daszkach krycie wielkowymiarowymi arkuszami 

blachodachówki mo e okaza  si  nieekonomiczne z powodu licznych, nieprzydatnych 

odpadów, a pokrycie blach  profilowan  niektórych elementów (np. pó kolistych lukarn 

– tzw. wolich oczu) w ogóle nie b dzie mo liwe.

Pokrycie z blachy p askiej wymaga sztywnego, równego pod o a z p yt OSB lub sklejki 

wodoodpornej. Sztywniejsze blachy profilowane (blachodachówki) mocuje si  do at

monta owych.

Gonty i dachówki bitumiczne to nowoczesna, zmodyfikowana odmiana pap termo-

zgrzewalnych. Produkowane s  na osnowie z w ókna szklanego lub poliestru, obu-

stronnie powleczonej mas  asfaltow . Ich wierzchnie wyko czenie stanowi warstwa 

posypki mineralnej; ona te  decyduje o kolorze 

pokrycia (mo na kupi  nawet dachówki cienio-

wane). Dost pne s  w postaci ponacinanych 

pasów – naci cia maj  zró nicowan  g bo-

ko  i kszta ty, dzi ki czemu po naklejeniu 

pasów na pod o e imituj  gont, naturalny upek

RODZAJE POKRY  DACHOWYCH
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niane musz  zosta  zaimpregnowane – najlepiej ci nie-

niowo, metod  przemys ow  w zak adzie wytwórczym.

WYKONANIE

Z regu y budow  wi by dachowej zlecamy ekipie 

cie li – jest to rozwi zanie powszechnie stosowane, bo 

najta sze. Niezale nie od tego, kto dostarcza materia

(my czy wykonawca), konstrukcja dachu wznoszo-

na jest bezpo rednio na budowie. Funkcjonuj  te

na rynku wyspecjalizowane firmy, przygotowuj ce na 

zlecenie elementy wi by w zak adzie produkcyjnym, 

a nast pnie montuj ce je na miejscu. Godne pole-

cenia jest trzecie rozwi zanie: zamówienie gotowej 

konstrukcji z prefabrykowanych d wigarów drewnia-

nych, czonych za pomoc  p ytek wielokolcowych. 

Decyzj  warto podj  wcze niej, mo emy bowiem zre-

zygnowa  wówczas z kosztownego stropu prefabryko-

wanego lub elbetowego, wykorzystuj c, jako konstruk-

cje stropow , dolne belki d wigarów. Je li planujemy 

poddasze nieu ytkowe, prefabrykowana wi ba pozwoli 

nam ze stropu w ogóle zrezygnowa .

POKRYCIE

Dzi ki spadzistemu ukszta towaniu po aci, pokry-

cie dachu stromego nie musi by  idealnie szczelne. Nie 

znaczy to oczywi cie, e mo e przez nie przenika  woda; 

istotne jest, by przez nieszczelno ci nie przedostawa a

si  ona do warstwy ocieplenia. W dachu o du ym k cie

nachylenia problem ten eliminuje naturalny sp yw

deszczówki; mo emy na nim u o y  dowolne pokrycie: 

dachówki ceramiczne lub cementowe, blach , blacho-

dachówki, a tak e gonty bitumiczne. Po acie o mniej-

szym spadku (do 25º) równie  mo na pokry  dowolnym 

materia em, jednak tu musimy spe ni  warunek szczel-

no ci; uzyskamy j , wykonuj c pokrycie podwójne: 

warstw  papy na pe nym deskowaniu, a dopiero na niej 

dachówki, pe ni ce wy cznie rol  dekoracyjn .

Zró nicowane stopnie nachylenia dachu wymagaj

tak e ró nego sposobu mocowania elementów pokry-

cia. Dotyczy to zw aszcza dachówek ceramicznych 

i cementowych – na dachach o spadku po aci powy ej

60º ka d  z nich nale y przytwierdzi  do aty za pomo-

c  drutu lub gwo dzia (na rynku dost pne s  dachówki 

z nawierconymi specjalnie w tym celu otworami).

Dobieraj c pokrycie warto równie  uwzgl dni

panuj ce w regionie warunki klimatyczne. Tam gdzie 

roczne opady niegu s  obfite, najlepiej sprawdzi 

si  dach o du ym spadku, pokryty g adkim, liskim

materia em (blach  lub blachodachówk ). Pokrycie 

dachowe uk adane w strefie silnego zanieczyszczenia 

powietrza oraz na wybrze u powinna charakteryzowa

wysoka odporno  na korozj . Na dzia kach zadrzewio-

nych wybierajmy pokrycia niepodatne na porastanie 

mchem, o du ej wytrzyma o ci mechanicznej (spada-

j ce ga zie i szyszki!), czyli g adkie blachodachówki, 

malowane powierzchniowo dachówki cementowe lub 

ceramiczne dachówki glazurowane.

Ka dy z rodzajów pokrycia dachowego wymaga 

odpowiedniego pod o a, co ma zwi zek ze sposobem 

mocowania. Dachówki ceramiczne i cementowe oraz 

blachy i blachodachówki mo emy u o y  metod  tra-

dycyjn  (jednocalowe deski mocujemy na styk do 

krokwi, nast pnie pokrywamy pap , a przez ni  przy-

twierdzamy do krokwi aty i kontr aty). Bardziej godna 

polecenia jest jednak nowocze niejsza technologia, 

w której pap  na deskowaniu zast puje folia wst pnego

krycia o wysokiej paroprzepuszczalno ci. Foli  tak

mocujemy bezpo rednio do krokwi (wa ne: odpowied-

ni  stron  do do u!), a aty i kontr aty nabijamy na 

krokwie przez ni . W obu technologiach bardzo istot-

ne jest zachowanie szczeliny wentylacyjnej pomi dzy

pokryciem a warstw  podk adow  – zapewni to prawi-

d owo wykonany ruszt at i kontr at.

Innego pod o a wymagaj  gonty i dachówki bitu-

miczne oraz papy (uk adane zwykle jako pokrycie 

tymczasowe); musi ono by  sztywne, o równej g adkiej

powierzchni. Wykonuje si  je z nabijanych na krokwie 

desek (najlepiej czonych na pióro i wpust) lub p yt

z wodoodpornej sklejki. 

b d  ró ne rodzaje dachówek. Do zalet nowoczesnych pokry  bitumicznych nale :

dobra hydroizolacyjno , niewielki ci ar (8-11 kg/m2, a cznie z warstwami podk a-

dowymi – do 30 kg), a tak e elastyczno , dzi ki której doskonale dopasowuj  si  do 

nierówno ci pod o a. atwo je przycina , a odci te fragmenty zwykle daje si  wyko-

rzysta , co zapewnia du  efektywno  krycia. Dachówki i gonty bitumiczne nadaj

si  do krycia dachów o skomplikowanych kszta tach – doskonale sprawdzaj  si

jako pokrycie elementów ob ych. Do ich stosunkowo niskiej ceny nale y doda  koszt 

podk adu, wymagaj  bowiem sztywnego p askiego pod o a. Obecnie pe ne deskowanie 

coraz cz ciej zast puje si  p ytami OSB lub sklejki wodoodpornej.

Na dachach o nachyleniu powy ej 20° pasy pokrycia mo na mocowa  bezpo rednio

do pod o a. Przy mniejszym spadku nale y na nim najpierw u o y  warstw  papy pod-

k adowej. Niektórzy producenci powlekaj  wewn trzn  powierzchni  gontów warstw

folii samowulkanizuj cej – pod wp ywem ciep a pasy same si  sklejaj , co dodatkowo 

zwi ksza szczelno  pokrycia. Pokrycie dachu gontami lub dachówkami bitumicznymi 

nale y przeprowadza  w ciep ej porze roku.

Bitumiczne p yty faliste to pokrycie trwa e, a dzi ki nowym technologiom, do

estetyczne. Wytwarzane z w ókien celulozy nasyconej 

mas  bitumiczn , s  formowane pod ci nieniem, 

a ich wygl d przypomina nieco ciesz ce si  z  s aw

pokrycia z eternitu. P yty bitumiczne nie wydzielaj  na 

szcz cie szkodliwych substancji – ich zewn trzn

warstw  stanowi pow oka ywiczna lub akrylowo-

-winylowa. Nie wymagaja sztywnego podk adu; uk ada

si  je podobnie jak arkusze blachodachówki. Ich zalety 

to bardzo niewielki ci ar (ok. 3,5 kg/m2), a tak e du a

elastyczno , która sprawia, e s  ma o podatne na 

uszkodzenia mechaniczne. Produkowane s  w wymia-

rach 200x95 lub 105 cm, w kilku ciemnych kolorach: grafitowym, zielonym, czerwo-

nym oraz br zowym.

fo
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DACHY P ASKIE

Wprawdzie w Polsce ciesz  si  znacznie 

mniejsz  popularno ci , jednak powoli wracaj  do 

ask 1. Nowoczesny dach p aski to dzi  najcz ciej

dach wentylowany o budowie zbli onej do konstrukcji 

dachu stromego. Ró ni je stopie  nachylenia po aci (za 

p aski uznajemy dach o spadku nie przekraczaj cym

5º), a tak e rodzaje wykorzystywanych pokry .

Zdarzaj  si  sytuacje, w których wybór dachu p a-

skiego mo e okaza  si  jedynym mo liwym. Tak bywa 

na ma ych dzia kach miejskich, gdzie okre lone przez 

w adze warunki zabudowy ograniczaj  mo liwo  wy -

czenia terenu  z powierzchni biologicznie czynnej do 

minimum. T umacz c na polski: stosunek powierzch-

Poddasze u ytkowe to dzi  nieomal standard. By zapanowa y tam komfortowe warunki,  

wymaga jednak wielu zabiegów technicznych. Przede wszystkim nale y je odpowiednio 

ociepli . W tym celu z regu y wykorzystuje si  p yty lub maty z we ny szklanej i mineral-

nej, charakteryzuj ce si  du  spr ysto ci  w ókien i niewielkim ci arem obj to cio-

wym (12-15 kg/m3). Izolacj  termiczn  uk ada si  w po aciach dachowych, a je li sufit 

b dzie mocowany na j tkach – co spotyka si  najcz ciej – trzeba tak e ociepli  od góry 

poziom  p aszczyzn  podsufitki. 

W Polsce minimalna, okre lona norm  grubo  ocieplenia po aci dachowych wynosi 

15 cm i odpowiada wymiarowi najcz ciej stosowanych krokwi. Je li s  one wy sze,

wówczas odpowiednio zwi kszamy grubo  izolacji. Warto to jednak zrobi  niezale -

nie od masywno ci wi by, gdy  przepisy s u  w tym wypadku okre leniu jedynie 

minimum komfortu eksploatacyjnego. Dodatkow  warstw  we ny uk ada si  wtedy pod 

krokwiami, w mocowanym do nich ruszcie drewnianym lub metalowym.   

Metoda mocowania termoizolacji zale y od rodzaju u o onej wcze niej na krokwiach 

folii. Je li jest to folia wysokoparoprzepuszczalna (powy ej 1000 g/m2/24 h), p yty

we ny mog  si  z ni  styka . Nie nale y jednak ich dociska , by folia pod ich napo-

rem nie wybrzuszy a si  i nie zetkn -

a z wewn trzn  powierzchni  pokrycia 

dachowego. Mog oby to zaburzy  wenty-

lacj  przestrzeni podpokryciowej, a tak e

spowodowa  przegrzanie i – w efekcie 

– uszkodzenie folii. 

W przypadku membrany o ni szej paro-

przepuszczalno ci konieczne b dzie 

pozostawienie pomi dzy ni  a ocieple-

niem szczeliny powietrznej szeroko ci ok. 

3 cm.

Warstw  izolacji cieplnej powinna chro-

ni  przed wilgoci  pochodz c  z wn trza 

budynku folia paroszczelna. Uk ada si  j

od spodu we ny, czyli od strony pomieszcze  mieszkalnych. Szczelna warstwa paro-

izolacji zapobiegnie przenikaniu i wykraplaniu si  pary wodnej w warstwie ocieplenia, 

a tak e – zawilgoceniu konstrukcji dachowej. Foli  t  uk adamy na 5-centymetrowe 

zak ady, mocuj c j  w miejscach zachodz cych warstw za pomoc  zszywek (do 

rusztu drewnianego) lub samoprzylepn  ta m  dwustronn  (je li ruszt jest metalowy). 

Wszelkie uszkodzenia i p kni cia zaklejamy kawa kami ta my. Prace wyko czeniowe

wie czy przytwierdzenie do rusztu p yt gipsowo-kartonowych lub desek boazeryjnych.

PODDASZE CIEP E I SUCHE

Zawilgocenie izolacji termicznej i konstrukcji dachu mo e mie

op akane skutki. Stworzy idealne warunki rozwoju grzybom. St d

ju  tylko krok do uszkodzenia konstrukcji dachowej. Zasadnicze 

znaczenie dla unikni cia k opotów  ma w a ciwa wentylacja

przestrzeni podpokryciowej. Aby j  zapewni , nale y przestrze-

ga  zasady tworzenia szczeliny wentylacyjnej pod ka d  warstw

o znikomej paroprzepuszczalno ci, tylko ona bowiem umo liwi

nieskr powany przep yw powietrza, który jest warunkiem sku-

tecznego odparowywania nadmiaru wilgoci.

W dachach stromych sprzyja temu samo ich ukszta towanie;

wystarczy nie zamyka  szczeliny wentylacyjnej przy okapie 

i drugiej – w kalenicy dachu, by uruchomi  samoistn  cyrkulacj

powietrza. Tam gdzie ró nica wysoko ci jest zbyt ma a, a krokwie 

za d ugie (w dachach o niewielkim spadku i szerokich po aciach),

przewietrzanie nale y wspomóc, montuj c dachówki wentylacyj-

ne. Nale y je umie ci  tak e w dachu z du  liczb  okien po acio-

wych, które tworz  zator na drodze powietrza ku górze.

Dyfuzja i kondensacja pary wodnej wyst pi  z pewno ci  w nie-

prawid owo wykonanym dachu o szczelnym (np. papowym) 

pokryciu. Je li nieprzepuszczalne pokrycie styka si  bezpo red-

nio z warstw  ocieplenia niezabezpieczonego od do u paroizola-

cj , kondensacja pary wodnej przenikaj cej z wn trza budynku 

spowoduje zawilgocenie ocieplenia i elementów wi by. 

TROCH  FIZYKI

Warto zwiekszy  powierzchni

mieszkaln  domu adaptuj c poddasze 

(fot. Velux). 

szczelina wentylacyjna pokrycie dachowe

folia

wysokoparopszepuszczalna

krokiewfolia paroszczelna ocieplenie

Przekrój przez warstwy izolacyjne dachu nad poddaszem 

ogrzewanym

1 Dach p aski mo e wygl da  lekko i nowocze nie 

(fot. maxit)
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ni zabudowanej (w tym te  utwardzonej) do obszaru 

zielonego dzia ki mo e niemal uniemo liwi  budow .

Idealn  recept  na taki stan rzeczy b dzie budynek 

z dachem zielonym, zaprojektowanym na stropie gór-

nej kondygnacji. Do powierzchni biologicznie czynnej 

b dziemy mogli w czy  po ow  obsadzonej zieleni

po aci, co pozwoli nam zwi kszy  przestrze  mieszkal-

n  budynku, a czasem… w ogóle go postawi .

Dachy p askie ró ni  si  konstrukcj  (dach wenty-

lowany lub stropodach niewentylowany), a tak e spo-

sobem odwodnienia. Odprowadzenie wody deszczowej 

mo e odbywa  si  obwodowo, poprzez rynny umiesz-

czone na kraw dziach dachu i poprowadzone przy cia-

nach rury spustowe, lub przez centralnie usytuowany 

wpust dachowy, którym woda trafia do wewn trznej

rury odprowadzaj cej. Z systemem odwodnienia zwi -

zany jest kierunek spadku po aci dachowych: w przy-

padku rynien skierowany na zewn trz obrysu dachu, 

przy spu cie dachowym za  – do wewn trz. Drugi 

wariant umo liwia zbudowanie wzd u  kraw dzi dachu 

attyki, co jest szczególnie korzystne, je li zamierza-

my pokry  jego powierzchni  w systemie tzw. dachu 

odwróconego – attyka skutecznie ochroni warstwy 

pokryciowe przed obsuwaniem.    

KONSTRUKCJA

Materia em najcz ciej u ywanym do budowy kon-

strukcji dachu wentylowanego jest drewno; elementy 

drewniane obija si  poszyciem z desek lub p yt OSB. 

Mo na te  wykorzysta  kszta towniki stalowe lub el-

betowe p yty dachowe. Istotne jest tu przewidywane 

dla dachu obci enie – planowany taras czy tzw. dach 

zielony wymaga znacznie wytrzymalszej konstrukcji 

ni  lekkie pokrycie bitumiczne. 

Przestrze  pod dachem wentylowanym mo e by

prze azowa (daj ca mo liwo  przej cia) lub ca kowi-

cie pozbawiona dost pu z ni szej kondygnacji. W obu 

jednak przypadkach musi by   odpowiednio wen-

tylowana, co umo liwi odprowadzenie gromadz cej

si  wilgoci 2. Wystarczaj ce przewietrzanie zapewni

kratki wentylacyjne, rozmieszczone co ok. 3 m w cian-

ce kolankowej i zabezpieczone drobn  siatk  przed 

ptakami i owadami.

Odmienn  budow  ma stropodach niewentylo-

wany. Jego konstrukcja jest monolityczna – tworzy j

elbetowa p yta no na z umieszczon  na niej warstw

kszta tuj c  spadek. Warstw  t  wykonuje si  z wylewa-

nego na budowie betonu lub z p yty betonowej  u o o-

nej na piaskowej b d  keramzytowej podsypce.

IZOLACJA PRZECIWWODNA I OCIEPLENIE

Pokrycie dachu wentylowanego musi by  ca ko-

wicie szczelne. Wykorzystywane w tym celu materia y

musz  wi c by  nieprzepuszczalne i umo liwia  szczel-

ne po czenie. Standardem s  tu uk adane dwuwar-

stwowo materia y bitumiczne. Obecnie, w miejsce pap 

na osnowie z tektury, stosuje si  zwykle trwalsze i bar-

dziej wytrzyma e papy na osnowie z w ókna szklanego 

lub poliestru. Spodni  warstw  papy u o on  na sztyw-

nym poszyciu przykrywamy na du y zak ad warstw

wierzchni , po czym czymy je ze sob  i z pod o em

metod  termozgrzewania lub lepikiem. Dach mo na

równie  pokry  blach  p ask  – stalow , tytanowo-

-cynkow  lub miedzian , cz c poszczególne arkusze 

na zaciskane r bki.

Izolacj  ciepln  w dachu wentylowanym – w posta-

ci p yt styropianu lub we ny mineralnej – uk adamy

zawsze na stropie ostatniej 

kondygnacji.

Wi c e j  m o l i w o c i 

w zakresie  ocieplenia i izola-

cji przeciwwodnej daje nam 

stropodach niewentylowa-

ny 3. Mo emy zaizolowa

go sposobem tradycyjnym, 

zast puj c jedynie stosowa-

ne dawniej jako ocieplenie 

u el lub wióry zmieszane 

z cementem nowoczesnymi 

materia ami izolacyjnymi. 

W tradycyjnym uk adzie 

warstw na p ycie z ukszta to-

wanym wcze niej spadkiem 

uk ada si  najpierw warstw

izolacji paroszczelnej, a na 

niej ocieplenie z dwóch, 

uk adanych na mijank

warstw p yt styropianu EPS 

100-038 b d  EPS 200-036 

lub twardej we ny mine-

ralnej o g sto ci powy ej 

150 kg/m3. P yty trzeba 

szczelnie pokry  izolacj

przeciwwodn  w postaci 

dwóch warstw papy ter-

mozgrzewalnej, z których 

spodnia musi by  zakotwio-

na przez ocieplenie w pod-

o u. Je li stropodach zosta

ocieplony styropianem, 

nale y zachowa  szcze-

góln  ostro no  podczas 

zgrzewania warstw papy 

– w przeciwnym razie mate-

ria  ociepleniowy ulegnie 

stopieniu.

2 Przekrój przez nowoczesny stropodach 

wentylowany

izolacja przeciwwodna konstrukcja dachowa

ocieplenie

p yta stropowa

izolacja przeciwwodna ocieplenie

p yta stropowa

warstwa 

formuj ca

spadek

3 Przekrój przez stropodach niewentylowany

4 Warstwy dachu odwróconego – przekrój

nawierzchnia dociskowa

warstwa wiru

geow óknina

konstrukcja stropu

polistyren ekstrudowany

izolacja

przeciwwodna
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Druga metoda, coraz cz ciej stosowana na dachach 

niewentylowanych, to ocieplenie w systemie dachu 

odwróconego 4. Jej zasad  jest odwrócenie kolejno ci

uk adania warstw ocieplenia i izolacji przeciwwod-

nej. Eliminuje to problem wra liwo ci hydroizolacji 

na  czynniki atmosferyczne i uszkodzenia mechanicz-

ne, gdy  chroni  j  twarde, wytrzyma e p yty ocieplenia 

i dodatkowe warstwy zabezpieczaj ce. W systemie tym 

izolacj  przeciwwodn  (najcz ciej w postaci dwóch 

warstw papy) uk ada si  bezpo rednio na p ycie stro-

powej, nast pnie przykrywa izolacj  ciepln  (p ytami

styropianu hydro lub polistyrenu ekstrudowanego). 

Ocieplenie uk adamy na zak adk  i pokrywamy chro-

ni c  przed przenikaniem zanieczyszcze  geow ókni-

n . Na wierzchu uk adamy warstw  dociskow : wir

lub betonowe p yty. Mo emy wykona  tu równie

podk ad pod p ytki gresowe – w tym celu na podsypce 

wirowej uk adamy kolejn  warstw  geow ókniny, a na 

niej wylewamy zbrojon  p yt  betonow . Taka forma 

dachu stanowi gotow  podbudow  dla innych warian-

tów wyko czenia nawierzchni: tarasu dachowego lub 

dachu zielonego.

Ten ostatni do dzi  budzi w Polakach spor  nieuf-

no , cho  w rozwini tych krajach Europy Zachodniej 

jest coraz popularniejszy, a analiza jego cech wskazuje, 

e… ma same zalety. Pokryty nim dom zim  zacho-

wuje wi cej ciep a, a latem wolniej si  nagrzewa. Jest 

te  cichy (doskona a izolacja akustyczna!), oryginalny 

i bardzo estetyczny, a otoczenie wokó  niego – zdrow-

sze. Ziele  dachowa nawil a i korzystnie jonizuje 

powietrze. Warstwa ziemi i ro linno ci chroni po acie

dachowe przed uszkodzeniami mechanicznymi, zwi k-

sza te  ich trwa o , znacz co ograniczaj c roczn  licz-

b  cykli zamarzania i rozmarzania. 

Warstwy dachu zielonego do poziomu geow ókni-

ny odpowiadaj  warstwom w uk adzie dachu odwróco-

nego. Kolejny krok, to wykonanie warstwy drena owej

z pod o a wegetacyjnego wymieszanego z granulatem 

keramzytowym (rozwi zanie to b dzie wystarczaj ce

tylko dla zieleni ekstensywnej – drobnych ro lin 

sucholubnych) lub z mat drena owych 5. Przy pla-

nowaniu upraw intensywnych (do których zalicza si

tak e trawnik!), na warstwie drena owej uk adamy

geow óknin , a na niej warstw  gleby uprawnej grubo-

ci co najmniej 20 cm. Na tak przygotowanym pod o u

mo emy posadzi  nawet krzewy i drobne, niewymaga-

j ce drzewka. 

ORYNNOWANIE

Czy jest konieczne? Prawie zawsze. Monta u rynien 

nie wymagaj  jedynie dachy o nietypowym pokryciu 

(np. strzech  trzcinow ) lub o bardzo wysuni tych oka-

pach. W tym drugim przypadku towarzysz cy opadom, 

zacinaj cy wiatr mo e jednak wyrz dzi  pewne szkody 

na elewacji budynku. Nale y tak e pami ta , e woda 

z dachu powinna zosta  odprowadzona w odpowiednie 

miejsce, np. do kanalizacji burzowej lub studzien-

ki ch onnej – wszak stawiaj c dom „wy czyli my” 

z naturalnej gospodarki wodnej ca  powierzchni ,

któr  zajmuje. Sprawne odprowadzenie wody z dachu 

wp ywa te  korzystnie na trwa o  pokrycia. 

warstwa wegetacyjno-drena owa warstwa drena owa, np. geow óknina

polistyren ekstrudowany izolacja przeciwwilogciowa

konstrukcja stropowa

5 Przekrój przez dach zielony tzw. ekstensywny

Najpopularniejsze – stalowe oraz z PVC 

– maj  zbli on  cen  i w asno ci u ytkowe. 

W przeci tnych warunkach eksploatacyjnych ich 

cechy mo na uzna  za równorz dne. atwo si

je montuje, bezproblemowo naprawia (wymieniaj c

uszkodzone fragmenty), nie ma tak e k opotu z doku-

pieniem elementów uszkodzonych. Zwykle o wyborze 

decyduj  zatem walory estetyczne i mo liwo  skom-

ponowania ich odcienia z barw  elewacjI. Istniej

jednak sytuacje, do których bardziej predestynowany 

jest jeden z materia ów.

Rynny z powlekanej stali nierdzewnej lub blachy

ocynkowanej korzystniej b dzie zamontowa  na 

dachu silnie nas onecznionym. Ich wra liwo  na 

promieniowanie UV jest znikoma – zachowuj  nie-

zmienn  barw , ma a jest równie  ich rozszerzalno

cieplna. Trwa o  orynnowania stalowego oceniana 

jest na ok. 50 lat.

Rynny z nieplastyfikowanego wysokoudarowego 

PVC sprawdz  si  doskonale na terenie zadrzewio-

nym. Cechuje je wi ksza elastyczno  i odporno  na uszkodzenia mechaniczne 

(spadaj cymi szyszkami, ga ziami zawadzaj cymi o dach podczas wichury). Elementy 

orynnowania s  wyt aczane lub odlewane i pokrywane warstw  ochronn , uodpar-

niaj c  na dzia anie czynników atmosferycznych. S  te  niewra liwe na zasolenie 

wody opadowej w regionach nadmorskich.

Najrzadziej wykorzystywane s  systemy 

rynnowe z miedzi oraz cynkowo-tytanowe.

Ich cena jest wprawdzie znacznie wy -

sza, jednak walory u ytkowe i estetyka – 

doskona e. B d  niezast pione na dachach 

ekskluzywnych rezydencji i dworków. Co 

wi cej, przetrwaj  bez ma a wieki w nie-

zmienionej formie (pomijaj c pojawienie 

si  na miedzi szlachetnej patyny).

fot. Lindab

fot. Marley

fot. Rheinzink

JAKIE RYNNY WYBRA



2006

71

CO WYBRA  – PRODUKTY I TECHNOLOGIE

By dobra  odpowiedni dla budynku system oryn-

nowania, konieczna jest znajomo  poj cia tzw. efek-

tywnej powierzchni dachu (EPD) 6. Jej warto

wylicza si  z pomoc  wzoru:

EPD = (s+1/2h) x L

gdzie s symbolizuje szeroko  rzutu poziomego 

po aci dachowej, h – wysoko  dachu, L za  d ugo

po aci.

Wprawdzie ilo  odprowadzanej wody zale y jedy-

nie od powierzchni rzutu poziomego dachu, jednak 

system rynnowy musi te  sprosta  dynamice sp ywu

wody. W dachach o ma ym spadku jest ona niewielka, 

w stromych za  – bardzo du a.

Przekroje rynien i rur spustowych dobiera si

na podstawie warto ci wspó czynnika EPD. Mo emy

zrobi  to sami, jednak ka dy szanuj cy si  producent 

systemów rynnowych dokona dok adnych oblicze  na 

podstawie dostarczonych przez nas danych budynku. 

We mie te  pod uwag  orynnowanie po rednie, odpro-

wadzaj ce wod  z lukarn i innych elementów urozma-

icaj cych po acie naszego dachu, a nast pnie okre li

liczb , przekrój i optymalne umiejscowienie rur spu-

stowych. Te ostatnie kanon estetyczny ka e mocowa

w naro nikach budynku, gdzie s  ma o widoczne, cho

najskuteczniejsze odwodnienie zapewniaj  umieszczo-

ne po rodku d ugo ci dachu. 

Z monta em orynnowania nie powinni my mie

adnych problemów. Produkowane obecnie wyroby s

lekkie i atwo poddaj  si  obróbce (co dotyczy zw asz-

cza rynien z PVC). Na rynku dost pne s  kompletne 

systemy, obejmuj ce rynny, rury spustowe, uchwyty, 

czniki, kolanka i rozga zienia, wyloty (leje) oraz haki 

rynnowe (rynajzy). Poniewa  elementy poszczególnych 

systemów zwykle do siebie nie pasuj , warto kupi  na 

zapas odcinek rynny i rury spustowej – w przysz o ci

mog  przyda  si  w razie usterki. 
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6 Wyznaczanie efektywnej powierzchni dachu

KROK 1  Sprawdzamy prawid owo  wykonania cian szczyto-

wych, cianek kolankowych (kontrolujemy wie cz ce je wie ce

elbetowe oraz wypoziomowanie ich górnej powierzchni), a tak e

kominów.

KROK 2  Na powierzchni wie ców uk adamy izolacj  przeciwwil-

gociow  pod mur aty z dwóch warstw papy podk adowej.

KROK 3  Uk adamy na izolacji mur aty, które nast pnie kotwimy 

w wie cu za pomoc  d ugich wkr tów z du ymi podk adkami.

KROK 4  Na krokwiach – w wyznaczonych wcze niej miejscach 

ich oparcia na mur acie – wykonujemy zaciosy. 

Krokwie skrajne, które b d  wysuni te poza obrys cian, stru-

gamy powierzchniowo i pokrywamy impregnatem dekoracyjnym 

w wybranym odcieniu.

KROK 5  Mocujemy pary krokwi na dachu. Zanim konstrukcj

zwi  j tki, musimy prowizorycznie j  usztywni  za pomoc

desek.

KROK 6 czymy pary krokwi j tkami.

KROK 7  Wykonujemy konstrukcje daszków nad gankiem fronto-

wym i wykuszem.

KROK 8  Kraw dzie cian szczytowych wyrównujemy (tak, by ich 

zarys odpowiada  dolnym powierzchniom krokwi), a nast pnie

uk adamy na nich izolacj  ze styropianu.

KROK 9  Pocz wszy od okapu dachu, mocujemy do krokwi foli

paroprzepuszczaln  (tzw. membran  dachow ), przybijaj c j

przez u o one na niej kontr aty. Pasy folii uk adamy na co naj-

mniej 10-centymetrowe zak ady; im spadek dachu mniejszy, tym 

zak ady musz  by  wi ksze. Membran  uk adamy zgodnie ze 

wskazówkami producenta (najcz ciej kolorow  stron  z nadru-

kami do góry).

KROK 10  Nabijamy aty pod pokrycie (jednocze nie z monta em

folii – umo liwi  wtedy bezpieczne poruszanie si  po dachu.

KROK 11  Wzd u  okapu wykonujemy obróbki blacharskie.

KROK 12  Montujemy rynajzy (uchwyty rynnowe) – bezpo rednio

do krokwi lub do przytwierdzonej wcze niej deski okapowej.

KROK 13  Zaczynaj c od dolnej kraw dzi po aci dachowej, uk a-

damy rz dami dachówki.

KROK 14  Wykonujemy obróbki blacharskie wokó  kominów.

KROK 15  W kalenicy dachu montujemy elementy wentylacyjne 

(ta my lub wywietrzniki) i mocujemy g siory.

15 KROKÓW DO SOLIDNEGO DACHU


