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Pokrycia z blach stosowane s  od 

kilkuset lat. Niektóre z nich pod 

wzgl dem trwa o ci nie maj adnej 

konkurencji. Obecnie, dzi ki zastosowaniu 

nowoczesnych technologii produkcji, maj

mnóstwo dodatkowych zalet. 

RAPORT

DACHY I RYNNY

Blachy p askie 

i wyt aczane

Tomasz Klimczak
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Metalowa

Z jakiego metalu? 
Podstawow  zalet  wszystkich pokry  bla-

szanych jest niewielki ci ar (4–5 kg/m2). To 

dlatego, e ich grubo  wynosi 0,5–0,8 mm. 

S  to najcie sze pokrycia, zatem nic dziw-

nego, e bywaj  nawet 10-krotnie l ejsze od 

pokry  dachówkowych. 

Blachy miedziane – s  prawie nieznisz-

czalne i znane s  przyk ady, e bez adnej 

konserwacji spe niaj  swoj  funkcj  ponad 

300 lat. To dlatego, e mied  jest odporna na 
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korozj , cho  z czasem pokrywa si  patyn ,

czyli cienk  warstw  siarczanu i w glanu 

miedzi. Dzi ki temu dach nabiera bardziej 

szlachetnego wygl du. Ale patyna to nie tyl-

ko zielonkawy kolor, ale przede wszystkim 

warstwa ochronna, dzi ki której pokrycie 

z blachy nie wymaga konserwacji. W rejo-

nach zanieczyszczonego powietrza poza pa-

tynowaniem mo e powsta  równie  korozja 

chlorkowa szybko niszcz ca mied . Mied

(blacha) nale y do najdro szych metali sto-

sowanych w budownictwie, dlatego taki 

dach to propozycja tylko dla zamo nych. Na 

dodatek s  to pokrycia p askie, czyli czone 

w sposób tradycyjny (na r bek stoj cy lub le-

cy), a wi c do  pracoch onny. Doskonale 

nadaj  si  do krycia dachów o du ych po-

wierzchniach – zw aszcza w budynkach re-

prezentacyjnych.   

Blachy cynkowe – oraz lepsze od nich 

cynkowo-tytanowe, maj  podobne w a-

ciwo ci do blach miedzianych. Jednak 

ich trwa o  szacowana jest na 50–100 lat. 

Równie  po pewnym czasie  pokrywaj  si

naturaln  warstw  ochronn  (w glanem 

cynku), która powoduje, e pokrycie zmie-

nia nieco kolor na ciemno- lub srebrzysto-

szary. Dost pne s  arkusze blachy p askiej 

oraz elementy drobnowymiarowe w kszta -

cie prostok ta lub rombu. 

Blachy aluminiowe – a w a ciwie ze sto-

pów aluminium, s  najl ejszym z pokry

blaszanych (1,7–3 kg/m2). Jednak metal ten 

jest mi kki, a jego powierzchnia podatna 

na uszkodzenia mechaniczne. Powszechnie 

uwa a si , e aluminium nie koroduje, gdy

na powietrzu pokrywa si  ochronn  war-

stw  tlenku. Jednak nale y pami ta , e

korozja mo e by  spowodowana nie tyl-

ko przez wod  (aluminium jest na ni  od-

porne). Dla tego rodzaju pokry  szkodliwe 

s  wodorotlenki, kwasy beztlenowe i woda 

morska. St d niemal powszechne jest po-

wlekanie powierzchni blach aluminiowych 

ró nego rodzaju pow okami ochronnymi.  

Mimo wszystko trwa o  takiego pokrycia 

oceniana jest najwy ej na 50 lat. Poza tym 

bardzo energoch onny sposób wytwarza-

nia aluminium powoduje, e pokrycia te nie 

nale  do najta szych. Natomiast bardzo 

du a rozszerzalno  termiczna mo e spra-

wia  k opoty na d ugich po aciach dacho-

wych (powy ej 7 m). Pokrycia z blachy alu-

miniowej mo na wykonywa  jako p askie, 

ale znacznie cz ciej aluminium stosuje si

jako rdze  blach wyt aczanych, czyli bla-

chodachówek.

Blachy stalowe – szczególnie te ocyn-

kowane charakteryzuj  si  najmniejsz

trwa o ci  spo ród wszystkich pokry

blaszanych (30–50 lat). Mi dzy innymi 

dlatego nale  do najta szych z nich. 

Dawniej wykorzystywano g ównie blachy 
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 Pokrycia aluminiowe to nie tylko blachy p askie. Produkowane s  równie  w formie dachówek. Dzi ki 

temu krycie dachów w domach jednorodzinnych jest o wiele atwiejsze

 Blachy cynkowe i cynkowo-tytanowe przypominaj  nieco p askie pokrycia z blachy ocynkowanej. Jednak s  od nich du o trwalsze i troch  dro sze

fo
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p askie, ale teraz cz ciej wybiera si  blach

trapezow . Jej nieco przemys owy charakter 

czasami wietnie pasuje do architektury 

niektórych budynków mieszkalnych, a poza 

tym jest znacznie atwiejsza do uk adania. 

Jednak podstawowym mankamentem blach 

stalowych zawsze by a rdza niszcz ca 

struktur  pokrycia. Z tego wzgl du zawsze 

starano si  o jak najlepsze zabezpieczenie. 

Blachy ocynkowane po dwóch latach od 

u o enia najcz ciej malowano. I proces ten 

trzeba by o powtarza  co kilka lat. Innym 

bardziej skutecznym rozwi zaniem okaza a

si  pow oka z tzw. alucynku, czyli stopu 

aluminium, cynku i krzemu. Aluminium 

odpowiada za ochron  antykorozyjn ,

cynk regeneruje j  w miejscach uszkodze ,

a krzem powoduje, e powierzchnia jest 

twardsza i bardziej odporna na zaryso-

wania. Natomiast stosunkowo niedawno 

wynaleziono metod  nie tylko skutecznego, 

ale i efektownego zabezpieczania blach 

przez ich powlekanie. Blachy stalowe ocyn-

kowane i powlekane mog  by  dodatkowo 

pokryte foli  polietylenow  zabezpieczaj c

powierzchni  przed uszkodzeniem lakieru 

dekoracyjnego. 

Blachy powlekane
Do najbardziej popularnych pokry  nale

obecnie blachy powlekane – znacznie trwal-

sze od ocynkowanych. Dla wielu osób rów-

nie adniejsze, zw aszcza od czasu, gdy 

zacz to t oczy  je we wzory przypominaj -

ce u o one dachówki. W a nie to spowodo-

wa o znaczny wzrost zainteresowania in-

westorów – ostatnio ponad 30% budynków 

jednorodzinnych krytych jest tzw. blacho-

dachówkami (38% wed ug ankiet BD)!

Bardzo dobre parametry techniczne no-

woczesnych blach powlekanych s  wyni-

kiem ich wielowarstwowej budowy. Rdze

wykonywany jest z blachy stalowej lub alu-

miniowej. Jego standardowa grubo  to 

0,5 mm, ale dost pne s  równie  blachy 

z rdzeniem cie szym (0,43 mm) lub grub-

szym (0,55 mm oraz 0,60 mm). Oczywi cie 

ma to wp yw na sztywno  pokrycia oraz 

jego cen . Blacha stalowa obustronnie po-

krywana jest pow ok  antykorozyjn , któr
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 Tradycyjne pokrycia z blachy ocynkowanej 

s  tanie i urokliwe pod warunkiem, e u o y je 

fachowiec, a inwestor b dzie je odpowiednio 

konserwowa

 Pokrycia z blachodachówki s  bardzo popularne 

w ród inwestorów domów jednorodzinnych. 

Wp ywa na to ich atrakcyjny wygl d, umiarkowana 

cena i stosunkowo du a trwa o  pokrycia

blacha stalowa 

(rdze )

lakier ochronny 

z ywicy epoksydowej

pow oka cynku

warstwy podk adowe

lakier dekoracyjny

lakier podk adowy

Przekrój wielowarstwowej blachy powlekanej
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stanowi warstwa cynku lub alucynku w ilo-

ci 275 g/m2 (czyli grubo ci oko o 38 μm). To 

wystarczaj ce zabezpieczenie przed wilgo-

ci , sol , kwa nymi deszczami itp. Nast pne 

s  pow oki pasywacyjne i gruntuj ce (pod-

k adowe), czyli umo liwiaj ce trwa e przy-

leganie zewn trznych warstw ochronnych. 

Spodnia strona blachodachówki zwykle wy-

ko czona jest pow ok  z ywicy epoksydo-

wej. To do  twardy i odporny na zaryso-

wania materia , a przy tym niewra liwy na 

wilgo  mog c  si  pojawi  np. w wyniku 

skraplania pary wodnej zawartej w powie-

trzu. Natomiast jako wierzchni  warstw

stosuje si  wiele ró nych materia ów ró ni -

cych si  zarówno w a ciwo ciami, wygl -

dem, jak i cen . Standardowo dost pnych 

jest zwykle kilkana cie kolorów, ale na za-

mówienie wszystkie z palety RAL lub z fir-

mowych wzorników. 

Pow oka z poliestru (standard) – nale y

do najbardziej popularnych i jednocze nie 

najta szych. Jest b yszcz ca i ma grubo

zaledwie 25 lub 27 μm. To do  niewiele 

i dlatego jest bardzo podatna na zarysowa-

nia. Tak e odporno  na promieniowanie 

UV, czyli popularne p owienie, jest co naj-

wy ej na zadowalaj cym poziomie. 

Pow oka z poliestru (mat) – to unowo-

cze niona wersja pow oki standardowej. 

Ma grubo  35 lub 50 μm i dlatego jest bar-

dziej odporna na uszkodzenia mechaniczne, 

a tak e oddzia ywanie czynników atmos-

ferycznych (w tym promieniowania UV). 

Pokryte ni  blachy s  jednak dro sze o kil-

ka procent.

Pow oka z PVDF (PVF2) – czyli na ba-

zie polifluorku winylu z dodatkiem akrylu. 

Przy niewielkiej grubo ci (27 lub 32 μm) ma 

bardzo dobr  odporno  antykorozyjn  oraz 

wytrzyma o , tak e na promieniowanie 

UV. Bardzo dobrze sprawdza si  w rodo-

wiskach agresywnych chemicznie (kwa ne

deszcze, sól morska itp.). Mo e by  zarówno 

b yszcz ca, jak i matowa, jednak jest pokry-

ciem do  drogim. 

Pow oka z puralu – czyli materia u na ba-

zie poliuretanu z dodatkiem poliamidu. To 

obecnie jedno z najlepszych zabezpiecze

antykorozyjnych. Przy grubo ci 50 μm jest 

bardzo odporny na zmienne warunki atmos-

feryczne, uszkodzenia mechaniczne, pro-

mieniowanie UV, starzenie itd. Szczególnie 

polecany w rejonach o du ym zanieczysz-

czeniu rodowiska (atmosfery). Jednak za t

jako  trzeba zap aci  nawet o 45% wi cej 

ni  w przypadku blach z najta sz  pow ok

poliestrow .

Pow oka z posypk  mineraln – stoso-

wana jest w najlepszych i jednocze nie naj-

dro szych blachodachówkach. Ich cena 

mo e by  wy sza nawet o kilkadziesi t

procent od blach standardowych. To bar-

dzo du o, ale trzeba pami ta , e oferowa-

ne w a ciwo ci u ytkowe s  nieosi galne 

dla pozosta ych pow ok. Przede wszyst-

kim chropowata powierzchnia w znacznym 

stopniu redukuje ha as padaj cego desz-

czu, ogranicza te  zsuwanie si niegu, roz-

prasza wiat o, przez co pokrycie znacznie 

mniej si  nagrzewa, na dodatek ma w a ci-

wo ci grzybobójcze ograniczaj ce rozwój 

mchów oraz ple ni. 

Charakterystyka blach 
i blachodachówek 
 Pokrycia z blachy s  lekkie, niepalne, od-

porne na zmienne warunki atmosferyczne, 

estetyczne, a poza tym ich monta  jest sto-

sunkowo atwy i szybki. 

 Do  du a odporno  na uszkodzenia me-

chaniczne, mo liwo  krycia dachów pra-

wie p askich – o nachyleniu powy ej 5° jak 

i pionowych p aszczyzn, np. cian lukarn, 

to kolejne zalety. 

 Ich uniwersalno  polega równie  na 

tym, e mo na wybiera  pomi dzy wiel-

koformatowymi panelami o szeroko ci 

80–120 cm i d ugo ci nawet do 15 m (naj-

cz ciej do 6 m), które doskonale sprawdza-

j  si  na dachach p askich, dwuspadowych 

lub ukowych, a elementami drobnowymia-

fo
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 Blachodachówki z posypk  mineraln  to w pe nym sensie odpowiednik mercedesa w ród 

samochodów. Jako  i w a ciwo ci s  na równie wysokim poziomie jak cena

 Elementy mocuj ce blachy nie mog  powodowa  korozji elektrochemicznej, która mo e

wyst pi  na styku dwóch ró nych metali, i tak np. do blach miedzianych nale y stosowa

tylko gwo dzie miedziane lub mosi ne.

 W blachach powlekanych nie tyle wa ny jest rodzaj pow oki, a jako  u ytej do jej produk-

cji stali. W blachach z ej jako ci powstaje bowiem korozja mi dzykrystaliczna doprowadza-

j ca do perforacji. Niestety tego sprawdzi  si  nie da, a zdarzy  si  mo e nawet markowym 

wyrobom. Równie  blachy o wysokim profilu s  bardziej podatne na korozj  (zmian  struk-

tury materia u w procesie t oczenia).

 Na trwa o  blach powlekanych istotny wp yw ma równie  sposób obróbki i monta u. Ze 

wzgl du na wi ksze niebezpiecze stwo porysowania i niewygodny transport na dach, nie 

warto kupowa  bardzo d ugich arkuszy (powy ej 4–5 m). Do ci cia nale y u ywa  specjal-

nych no yc – w adnym razie szlifierek, które niszcz  pow ok  w miejscu ci cia i w miejscach, 

na które spadn  iskry. Poruszanie si  po u o onym dachu mo e odbywa  si  tylko w mi k-

kim obuwiu. Nie wolno te  posuwa  blach po sobie. Do mocowania stosowane s  specjalne 

wkr ty tzw. farmerskie z gumow  podk adk . Ich si a dokr cenie powinna zapewnia  mo li-

wo  rozszerzania si  blachy pod wp ywem temperatury. 

 Dachy z blach powlekanych nie mog  by  nara one na ocieranie ga zi o ich powierzchnie. 

Wszelkie uszkodzenia pow oki trzeba mo liwie szybko zamalowa  farb  renowacyjn .

 Optymalny dobór wymiarów arkuszy blachodachówki umo liwiaj  programy komputero-

we, którymi dysponuj  dystrybutorzy. Wystarczy przynie  projekt dachu i sprawdzi  jakie 

ma on wymiary w rzeczywisto ci.

Warto wiedzie
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rowymi – niezast pionymi przy kryciu da-

chów wielopo aciowych lub z du  liczb

lukarn, okien po aciowych, kominów, czyli 

wsz dzie tam, gdzie elementy cz sto trzeba 

dopasowywa  i przycina .

 Dach dwuspadowy op aca si  kry  du y-

mi panelami, np. blachodachówki. Jednak, 

gdy zechce si  go zamieni  na czterospado-

wy, to koszty mog  wzrosn  nawet o 30%. 

Za odci te fragmenty blachy oraz dodatko-

we g siory lub obróbki blacharskie trzeba 

zap aci .

 Przy kryciu (blachodachówk  lub bla-

ch  trapezow ) dachów wielopo aciowych 

lub z du  liczb  lukarn wydatki zwi -

zane z pokryciem mog  wzrosn  nawet 

o 80–100%. Zatem trzeba pami ta  prost

zasad  – im bardziej skomplikowany dach, 

tym mniejsze elementy nale y wybiera .

Kszta ty i typy blach 
dachowych
Rodzaj pokrycia ma wp yw nie tylko na wy-

gl d budynku, ale tak e na sposób przygo-

towania pod o a, czyli decyzj  o wykona-

niu pe nego deskowania, tylko at i kontr at

lub monta u paneli bezpo rednio do krokwi. 

Oczywi cie zwi zane jest to z pewnymi kosz-

tami, robocizn  oraz dodatkowym czasem. 

Wszystkie blachy p askie dost pne w ar-

kuszach (szer. 100 lub 125 cm i d . 200 cm), 

zwojach (szer. 61–67 cm i d . do 50–300 m) 

oraz p ytkach o wymiarach 40 × 40 cm, 

20 × 24 cm lub 60 × 42 cm, wymagaj  rów-

nego (niekoniecznie pe nego) podk adu z de-

sek (np. czonych na pióro i wpust), a jesz-

cze lepiej ze sklejki wodoodpornej lub p yt 

OSB. Podk ad nie musi by  pe ny – de-

ski mo na ustawia  z pewnym odst pem. 

Zalecane jest jednak u o enie specjalnej 

maty wentylacyjnej odprowadzaj cej wilgo

spod pokrycia. Ten rodzaj pokrycia szcze-

gólnie sprawdza si , gdy budowa jest przery-

wana na okres zimowy. Wówczas wystarczy 

wykona  tymczasowe zabezpieczenie z ta-

niej papy, a docelowe (drogie) pokrycie u o-

y  po zimie.

Z kolei wszystkie blachy trapezowe oraz 

wi kszo  blachodachówek uk ada si  tylko 

na atach, które umieszcza si  pod ka dym 

przet oczeniem poprzecznym i od tego zale-

y ich rozstaw. Jest to ta szy i szybszy spo-

sób krycia dachu.

Najwygodniejsze pod wzgl dem uk ada-

nia s  panele blaszane z fabrycznie uformo-

wanymi atami, tzw. samono ne. To stosun-

kowo niedu e panele imituj ce jeden rz d

dachówek (szer. 55 cm, d . 420 cm). Dzi ki 

temu rozwi zaniu mo liwe jest pokrycie 

dwuspadowego dachu nawet w jeden dzie .

Niestety, takie blachodachówki s  drogie, 

a ich stosowanie uzasadnione jest tylko 

w przypadku krycia bardzo skomplikowa-

nych dachów (ma o odpadów). 

Wi kszo  producentów pokry  blaszanych oferuje kompletne systemy dachowe. Dzi ki temu u atwione jest wykonanie pokrycia jednolitego 

pod wzgl dem materia owym i kolorystycznym.

Akcesoria dachowe

 Ró ne kszta ty i kolory blachodachówek 

powlekanych i z posypk
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G siory dachowe stosowane 

s  g ównie przy pokryciu 

z blachodachówki. Wyka cza si

nimi kalenice oraz naro a, aby 

dach jak najbardziej przypomina

pokrycie dachówkowe

awka kominiarska 

umo liwiaj ca bezpieczne 

chodzenie po dachu bez 

ryzyka uszkodzenia jego 

powierzchni

Bariery niegowe  

montowane s  zw aszcza 

nad g ównym wej ciem 

do budynku oraz drzwiami 

gara owymi

Pasy nadrynnowe stosuje 

si  w celu ochrony 

desek okapowych przed 

zawilgoceniem 

Rynny koszowe s  niezb dne na ka dym 

dachu wielopo aciowym. Wa ne, aby by y

dostatecznie szerokie i g bokie (zale y to 

od k ta nachylenia oraz d ugo ci po aci 

dachowych)

Wiatrownice stosuje si

do ochrony szczytowych 

kraw dzi dachów (np. dwu-

spadowych), cz sto z do-

datkowymi przet ocze-

niami zwi kszaj cymi ich 

sztywno

Wywietrzniki dachowe s  potrzebne na 

d ugich po aciach o niewielkim nachyleniu 

lub przy szerokich kominach czy oknach 

dachowych zaburzaj cych swobodny 

przep yw powietrza pod pokryciem

Kominki wentylacyjne stosuje 

si  do wentylowania pionów 

kanalizacyjnych
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