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Zdachu stromego du¿o ³atwiej usun¹æ
wodê (sp³ywa sama) i œnieg, ale za to

silne wiatry daj¹ o wiele wiêksze obci¹¿e-
nie, ni¿ ma to miejsce w przypadku dachu
p³askiego. Pamiêtajmy, ¿e okreœlenie
„dach p³aski” nie musi oznaczaæ, ¿e nie
ma on ¿adnego nachylenia – nazw¹ t¹
okreœla siê dachy o niewielkim k¹cie na-
chylenia po³aci – do ok. 15°.

Dach musi zapewniaæ izolacjê prze-
ciwwilgociow¹. W przypadku budynku
z poddaszem u¿ytkowym wa¿na jest te¿
izolacja cieplna. -le izolowany termicz-
nie dach spowoduje, ¿e w pokojach na
poddaszu bêdzie zimno. Musimy tak¿e
zapewniæ odprowadzenie pary wodnej
z pomieszczeñ mieszkalnych, aby zapo-
biec jej skraplaniu siê w warstwie izolacji

termicznej. Czyli musimy zadbaæ o odpo-
wiedni¹ izolacjê paroszczeln¹ od spodu
termoizolacji oraz paroprzepuszczaln¹
z wierzchu. Oczywiœcie, dach nie mo¿e
siê zawaliæ – zapobiegnie temu konstruk-
cja noœna utrzymuj¹ca ciê¿ar pokrycia
i dzia³aj¹cych na nie obci¹¿eñ.  

W domach jednorodzinnych, w któ-
rych poddasze projektuje siê najczêœciej
jako u¿ytkowe, mamy zwykle do czynie-
nia z wiêŸb¹ dachow¹ drewnian¹. 

W niektórych przypadkach projektu-
je siê stropodach, pe³ni¹cy jednoczeœnie
rolê dachu i stropu nad ostatnim piêtrem.
Stropodach jest najczêœciej p³aski, o kon-
strukcji ¿elbetowej. Przyjêcie takiego roz-
wi¹zania jest celowe w przypadku, gdy
mamy do czynienia z du¿ym obci¹¿eniem
dachu, na przyk³ad gdy chcemy mieæ na
nim ogród (tzw. dach zielony) lub taras
(trudno by³oby zreszt¹ chodziæ po pochy-
³ym tarasie).  

Kszta³t dachu
Kszta³t dachu ma bardzo du¿y wp³yw

na jego konstrukcjê. Im wiêcej po³aci
i zwi¹zanych z nimi za³amañ, tym wiêcej
potrzeba elementów konstrukcyjnych,
które musz¹ te wszystkie czêœci utrzymaæ.
Pamiêtajmy o tym, ¿e dach o skompliko-
wanym kszta³cie du¿o trudniej wykonaæ,
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O tym, jaki chcemy
mieæ dach, powinniœmy
pomyœleæ jak najwcze-

œniej. Szczególne znacze-
nie ma decyzja, czy dach
ma byæ p³aski czy stromy

– od tego zale¿y wygl¹d
ca³ego domu. 
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DACHU

fot. Mabudo



pokryæ i izolowaæ. Na takim dachu nie-
których materia³ów pokryciowych nie
mo¿emy w ogóle zastosowaæ. Przyk³ado-
wo pokrycie dachu o wielu niewielkich
p³aszczyznach i wielu za³amaniach po³aci
blach¹ mija siê z celem, poniewa¿ wyma-
ga³oby ciêcia jej na bardzo ma³e kawa³ki,
co jest nieekonomiczne (pozostaje du¿o
odpadów).   

Wszystkie za³amania wymagaj¹ wy-
konania w tych miejscach styków izolacji
(chyba, ¿e zdecydujemy siê na izolacje
bezspoinowe – np. pow³okowe), taki dach
jest wiêc zwykle du¿o gorzej uszczelnio-
ny, bo styki mog¹ okazaæ siê nieszczelne.
Wiêcej jest te¿ obróbek blacharskich, ry-
nien, rur spustowych itp. 

Rodzaje dachów

Dach jednospadowy (tzw. pulpito-
wy) � ma tylko jedn¹ po³aæ. Przestrzeñ
pod po³aci¹ jest zamkniêta trzema œciana-
mi, w tym dwiema szczytowymi. Œciany
te mog¹ koñczyæ siê pod powierzchni¹ da-
chu lub wystawaæ ponad pokrycie, two-
rz¹c œciany przeciwpo¿arowe. Dachy tego
typu projektuje siê nad budynkami d³ugi-

mi i w¹skimi, lub nad przybudówkami.
Dachem jednospadowym czêsto przykry-
wa siê budynek stoj¹cy na granicy dzia³ki. 

Dach dwuspadowy � ma dwie po³a-
cie i dwie œciany szczytowe, które podob-
nie jak w przypadku dachu jednospado-
wego, mog¹ wystawaæ ponad pokrycie.
Konstrukcja dachu dwuspadowego jest
najprostsza do wykonania i wymaga naj-
mniejszej iloœci materia³ów. 

Dach czterospadowy � ma cztery
po³acie, najczêœciej o tym samym nachy-
leniu. Dwie spoœród nich maj¹ kszta³t tra-
pezu i zbiegaj¹ siê w kalenicy, a dwie po-
zosta³e – trójk¹tne – ³¹cz¹ siê z nimi
wzd³u¿ krawêdzi ukoœnych. Dach taki
odznacza siê du¿¹ sztywnoœci¹, któr¹ na-
daj¹ mu krokwie naro¿ne (naro¿nice). 

Dach wielospadowy � ma wiele po-
³aci, które mog¹ byæ trapezowe, trójk¹tne
lub równoleg³oboczne. Po³acie ³¹cz¹ siê
ze sob¹ wzd³u¿ krawêdzi poziomych (w
kalenicach) i ukoœnych, gdzie umieszcza
siê ukoœne krokwie. Dachy wielospadowe
projektuje siê w budynkach o bardziej
skomplikowanych kszta³tach, z wieloma
przybudówkami. Wszystkie po³acie po-
winny mieæ to samo nachylenie. 

Dach namiotowy � ma cztery po³a-
cie trójk¹tne, które zbiegaj¹ siê w wierz-
cho³ku. Takimi dachami przykrywa siê
budynki o rzucie poziomym kwadrato-
wym lub wielobocznym. 

Dach mansardowy � ma dwie lub
cztery po³acie dachowe. Ka¿da po³aæ sk³a-

da siê z dwóch czêœci o ró¿nym nachyle-
niu. Czêœæ dolna jest bardziej stroma,
a czêœæ górna bardziej p³aska. 

Nachylenie po³aci dachowej jest œci-
œle zwi¹zane z rodzajem pokrycia. Normy
oraz producenci pokryæ podaj¹ konkretne
wartoœci. Generalnie obowi¹zuje zasada,
¿e im bardziej szczelne pokrycie dacho-
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Dachy

jednospadowe
dwuspadowe
czterospadowe
wielospadowe
namiotowe
mansardowe
naczó³kowe

Nawet je¿eli wszystko zostanie pra-
wid³owo wykonane, dach o z³o¿onym
kszta³cie po³aci zawsze wymaga wiêkszego
nak³adu pracy i wiêkszego zu¿ycia mate-
ria³ów, ni¿ prosty – czyli jest bardziej
kosztowny. 

Nachylenie po³aci dachowej mo¿na
okreœlaæ:
■ k¹tem nachylenia wyra¿onym w stop-
niach;
■ jako stosunek wysokoœci kalenicy (liczo-
nej w stosunku do podstawy dachu) do po-
³owy szerokoœci podstawy (lub ca³ej podsta-
wy w przypadku dachu jednospadowego). 

� Dach jednospadowy 

� Dach dwuspadowy

� Dach czterospadowy

� Dach namiotowy

� Dach mansardowy

� Dach wielospadowy (fot. MTM Styl)
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we, tym mniejszy dopuszczalny k¹t na-
chylenia po³aci (dachu o bardzo ma³ym
nachyleniu raczej nie pokrywamy da-
chówkami, bo takie pokrycie nie zapew-
ni³oby dostatecznej szczelnoœci – zdecy-
dujemy siê na papê lub blachê).   

Dach naczó³kowy. Dach dwuspado-
wy o œciêtych naro¿nikach, tworz¹cych
naczó³ki �. Podobnie jak dach dwuspa-
dowy, w zale¿noœci od k¹ta nachylenia
mo¿e tworzyæ poddasze u¿ytkowe lub
nieu¿ytkowe. Dach naczó³kowy jest pro-
sty w monta¿u.

Obci¹¿enia
Obci¹¿enie dachu sk³ada siê z:

■ obci¹¿enia sta³ego;
■ obci¹¿enia zmiennego.

W sk³ad obci¹¿enia sta³ego wchodz¹:
■ ciê¿ar wiêŸby dachowej;
■ ciê¿ar izolacji;
■ ciê¿ar pokrycia. 

Do jakiego stopnia nasza decyzja do-
tycz¹ca rodzaju pokrycia mo¿e wp³yn¹æ
na ciê¿ar dachu (a co za tym idzie – na
wymiary elementów wiêŸby oraz funda-
mentów i zu¿ycie materia³ów), mo¿emy
siê zorientowaæ porównuj¹c ciê¿ary po-
kryæ zestawione w tabeli 1. 

Ciê¿ar pokrycia dachowego jest nie-
zmiernie istotny przy jego wymianie.
Zawsze musimy wtedy upewniæ siê, czy
nowe pokrycie nie bêdzie ciê¿sze od sta-
rego. W tabeli 1 widzimy, ¿e wymiana da-
chówek ceramicznych na papê lub blachê
jest operacj¹ „bezpieczn¹”, natomiast
w sytuacji odwrotnej najczêœciej koniecz-
ne bêdzie  wzmocnienie wiêŸby dachowej
(zawsze musi siê w tej sprawie wypowie-
dzieæ projektant). Dobrze siê te¿ zasta-
nówmy, je¿eli np. marzy nam siê dom po-
kryty strzech¹ ze s³omy lub trzciny. Po-
krycie takie mo¿e ³adnie wygl¹da, ale jest
bardzo ciê¿kie (wymaga bardzo mocnej
wiêŸby dachowej). Lepiej zdecydowaæ siê
w takim przypadku na du¿o l¿ejsz¹ strze-
chê z w³ókien sztucznych.  

W sk³ad obci¹¿enia zmiennego
wchodz¹:
■ obci¹¿enie od wiatru;
■ obci¹¿enie od œniegu;
■ obci¹¿enie u¿ytkowe (tylko w przypad-
ku dachów p³askich).

Obci¹¿enie od wiatru ma znaczenie
przede wszystkim w przypadku dachów
spadzistych. Na po³aæ nawietrzn¹ dzia³a
parcie wiatru, a na zawietrzn¹ – ssanie.
Oba te obci¹¿enia sumuj¹ siê. Z obci¹¿e-
niem od œniegu mamy do czynienia za-
równo w przypadku dachów pochy³ych
jak i p³askich. Przy dachach pochy³ych
bierze siê pod uwagê ró¿ne kombinacje
obci¹¿enia (œnieg na jednej z po³aci lub na
obu) i wybiera siê najbardziej niekorzyst-
ne warianty, takie przy których powstaj¹
najwiêksze naprê¿enia w poszczególnych
elementach wiêŸby. Maksymalne wartoœci
obci¹¿enia zmiennego (wiatr i œnieg) mo-
g¹ osi¹gaæ ponad 100 kg/m2, zatem obci¹-
¿enie ca³kowite (sta³e i zmienne) nie ró¿-
ni siê tak bardzo dla pokryæ lekkich

i ciê¿kich jak wynika³oby z tabeli 1. Jeœli
nawet pokrycie wa¿y kilka kilogramów na
1m2, to wiêŸba i tak musi wytrzymaæ wie-
lokrotnie wiêksze obci¹¿enia od wiatru
i œniegu. Z obci¹¿eniem u¿ytkowym ma-
my do czynienia w przypadku dachów
p³askich, na których dopuszcza siê prze-
bywanie ludzi (taras na dachu). Wartoœæ
obci¹¿enia u¿ytkowego uwzglêdnia ciê¿ar
ludzi przebywaj¹cych na tarasie oraz usta-
wionych tam sprzêtów. 

Elementy wiêŸby dachowej
drewnianej

W domach jednorodzinnych wiêŸbê
wykonuje siê najczêœciej z drewna.

Krokwie to drewniane belki, biegn¹-
ce równolegle do po³aci dachowej, na któ-
rych bezpoœrednio opiera siê pokrycie
i które, wobec tego, musz¹ udŸwign¹æ je-
go ciê¿ar (powiêkszony oczywiœcie o ciê-
¿ar le¿¹cego na pokryciu œniegu lub od-
dzia³uj¹cego na powierzchniê dachu wia-
tru). Przekrój krokwi, podobnie jak in-
nych belek wiêŸby, jest prostok¹tny, naj-
czêœciej o wymiarach: szerokoœæ 5-8 cm,
wysokoœæ 14-18 cm (przyk³adowe, czêsto
spotykane wymiary krokwi to: 6.3x14 cm,
6x18 cm).  Rozstaw zale¿y od obci¹¿enia
dachu i rozpiêtoœci krokwi. Rzadziej roz-
stawione krokwie s¹ bardziej obci¹¿one,
je¿eli wiêc obci¹¿enie dachu jest du¿e,
rozstaw trzeba zmniejszyæ, ¿eby unikn¹æ
zbyt du¿ych wymiarów przekroju po-
przecznego. W przypadku elementów
drewnianych czêsto decyduj¹cym warun-
kiem jest nieprzekroczenie dopuszczalne-
go ugiêcia (okreœlonego normowo). Zbyt
du¿e ugiêcie, pomimo ¿e nie stwarza za-
gro¿enia, brzydko wygl¹da i mo¿e obni-
¿aæ poczucie bezpieczeñstwa u¿ytkowni-
ków, którzy zaczynaj¹ siê obawiaæ, ¿e
dach mo¿e siê zawaliæ. Rozstaw krokwi
waha siê od 0,8 do 1,2 m (najczêœciej wy-
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Tabela 1.   Porównanie ciê¿arów pokryæ dachowych

Rodzaj pokrycia Ciê¿ar [kg/ m2]
strzecha ze s³omy lub trzciny 75
dachówki ceramiczne 40-75
dachówki cementowe 42-55
³upek 25-35
p³yty w³óknisto-cementowe 13-20
gonty bitumiczne 8-15
strzecha z w³ókien sztucznych 11
blachy dachowe 2-10
pokrycia bezspoinowe 2-7
papa 1-6,5
p³yty z tworzyw sztucznych 1-4
p³yty faliste bitumiczne 3

Elementy więźby 
dachowej

krokwie
p³atwie
mur³aty
s³upki
miecze
kleszcze
jêtki
³aty i kontr³aty� Dach naczó³kowy



nosi oko³o 1 m). Krokwie opiera siê na
œcianach zewnêtrznych i (w miarê potrze-
by) na poziomych belkach zwanych p³a-
twiami, biegn¹cych równolegle do kaleni-
cy dachu i opartych na s³upkach. Na œcia-
nach murowanych krokwie opiera siê za
poœrednictwem drewnianych belek zwa-
nych mur³atami. W budynkach ze stropa-
mi drewnianymi, w których belki stropo-
we znajduj¹ siê pod ka¿d¹ par¹ krokwi
i wystaj¹ poza zewnêtrzne lico œciany,
krokwie mo¿na opieraæ bezpoœrednio na
belkach stropowych. 

W dachach wielospadowych, oprócz
krokwi podstawowych wystêpuj¹ krokwie
ukoœne, które umieszcza siê wzd³u¿ kra-
wêdzi po³¹czeñ po³aci dachowych. Kro-
kwie biegn¹ce wzd³u¿ krawêdzi wypu-
k³ych nazywamy krawê¿nicami,
a wzd³u¿ krawêdzi wklês³ych – krokwia-
mi koszowymi. Krawê¿nice i krokwie
koszowe maj¹ zwykle wymiary wiêksze
ni¿ krokwie podstawowe. 

P³atwie, jak ju¿ wspomniano wy¿ej,
s¹ to poziome belki biegn¹ce równolegle
do kalenicy, na których opieraj¹ siê krok-
wie. Szerokoœæ przekroju poprzecznego
p³atwi wynosi zwykle od 12 do 16 cm, wy-
sokoœæ – od 16 do 22 cm (przyk³adowe,
czêsto spotykane wymiary p³atwi:
12x16 cm, 16x22 cm). P³atwie oparte s¹
na s³upkach. 

Mur³aty � to poziome belki le¿¹ce
na murze (zakotwione w nim), za poœred-
nictwem których opiera siê krokwie na
œcianie budynku. Mur³aty kotwi siê
w murze (d³ugoœæ zakotwienia zale¿y od
przewidywanego obci¹¿enia od wiatru).
Najczêœciej spotykane wymiary przekroju
poprzecznego to 14x14 cm.

S³upki (patrz �) to pionowe elemen-
ty o przekroju kwadratowym lub prosto-

k¹tnym, które przenosz¹ obci¹¿enie od
p³atwi na strop. Obci¹¿enie mo¿e byæ
przenoszone bezpoœrednio (si³a skupio-
na) albo za poœrednictwem podwalin
(opartych na stropie p³atwi pod s³upka-
mi), które rozk³adaj¹ je na wiêksz¹ po-
wierzchniê. Przyk³adowe wymiary prze-
kroju s³upków: 12x12 cm, 16x16 cm.

Miecze (patrz �) zmniejszaj¹ rozpiê-
toœæ p³atwi i usztywniaj¹ wiêŸbê dachow¹
w kierunku pod³u¿nym. Umieszcza siê je
najczêœciej w p³aszczyŸnie pionowej pro-
stopad³ej do p³aszczyzny wi¹zara. W nie-
których przypadkach stosuje siê te¿ mie-
cze w p³aszczyŸnie poziomej lub w p³asz-
czyŸnie wi¹zara (jest to p³aski lub prze-
strzenny dŸwigar przenosz¹cy obci¹¿enie
z czêœci pokrycia dachowego – jeœli za-
chodzi koniecznoœæ usztywnienia dachu
równie¿ w kierunku poprzecznym). Z ko-
lei zastrza³y to prêty ukoœne, które
usztywniaj¹ dach w kierunku poprzecz-
nym. 

Kleszcze (patrz �) to poziome ele-
menty o przekroju podwójnym ³¹cz¹ce ze
sob¹ le¿¹ce naprzeciwko siebie pary kro-
kwi i zapewniaj¹ce stê¿enie poziome
w p³aszczyŸnie wi¹zara. Przyk³adowe wy-
miary kleszczy: 2x6x16 cm.

Jêtki 	 to belki poziome ³¹cz¹ce ze
sob¹ le¿¹ce naprzeciwko siebie pary kro-
kwi. Szerokoœæ przekroju poprzecznego
jêtki wynosi zwykle od 12 do 16 cm, wy-
sokoœæ – od 14 do 20 cm (przyk³adowe
czêsto spotykane wymiary jêtki:
12x14 cm, 16x20 cm).

£aty i kontr³aty to elementy pomocni-
cze, stanowi¹ce czêœæ rusztu s³u¿¹cego do
zamocowania pokrycia dachowego lub de-
skowania pod pokrycie. £aty przybija siê
do kontr³at lub bezpoœrednio do krokwi,
prostopadle do nich, a równolegle do oka-

pu. Do ³at przymocowuje siê dachówki.
Najczêœciej spotykane wymiary przekroju
poprzecznego ³at to: 3,5x4 cm, 3,8x5 cm.
Kontr³aty przybija siê do krokwi.

Jakie drewno?
Kupuj¹c drewno na elementy kon-

strukcyjne trzeba wybraæ materia³ dobry
gatunkowo i z pewnego Ÿród³a. Zdarza siê
bowiem, ¿e sprzedawane jest drewno po-
chodz¹ce z wiatro³omów czy tzw. posu-
szu. Ze wzglêdu na obni¿on¹ wytrzyma-
³oœæ taki materia³ nie nadaje siê do budo-
wy elementów konstrukcyjnych domu. 

WiêŸby buduje siê z drewna klasy
K 27, czyli bez:
■ murszu (zgnilizny);
■ sinizny (nalotu spowodowanego rozwo-
jem grzybów); 
■ wypadaj¹cych sêków.

Elementy konstrukcji musz¹ mieæ
ostre krawêdzie, pozbawione zaokr¹gleñ
(jest to tzw. kantówka) i odpowiednio wy-
suszone – wilgotnoœæ 15-20 % 

Impregnacja
Suszenie. Drewno na wiêŸbê powin-

no byæ sezonowane, czyli suszone przez
minimum 6 miesiêcy. W tym celu uk³ada
siê je na przek³adkach, które umo¿liwiaj¹
swobodn¹ cyrkulacjê powietrza pomiêdzy
elementami. Potem dosycha jeszcze na
placu budowy. 

61
Dom 3 2 0 0 4budujemy

kalenica – górna pozioma krawêdŸ,
wzd³u¿ której ³¹cz¹ siê nachylone p³asz-
czyzny po³aci dachowych

kosz – pozioma krawêdŸ, wzd³u¿ któ-
rej ³¹cz¹ siê nachylone p³aszczyzny po³aci
dachowych dachu wklês³ego (le¿y ona we
wg³êbieniu dachu)

� Elementy sk³adaj¹ce siê na wi¹zar wiêŸby p³atwiowo-kleszczowej

	 Elementy wiêŸby jêtkowej

krokiew

mur³ata

jêtka

krokiew kleszcz

p³atew 
miecz

kleszcz
krokiew s³upek

miecz

kleszczp³atew

s³upek
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Obróbka. Elementy konstrukcyjne
musz¹ mieæ ostre krawêdzie, nie mog¹
mieæ resztek kory, ani zaokr¹gleñ. Zaleca
siê aby drewno na konstrukcje by³o czte-
rostronnie strugane, gdy¿ utrudnia to za-
gnie¿d¿enie siê owadów. Poza tym w ma-
teria³ ostrugany lepiej wnika impregnat. 

Impregnowanie. Konstrukcje drew-
niane chroni siê g³ównie przed grzybami,
pleœni¹ i szkodnikami. Niekiedy stosuje
siê te¿ ochronê przed ogniem, co jest
szczególnie po¿¹dane w przypadku do-
mów drewnianych i szkieletowych. Po-
niewa¿ woda wymywa preparaty ognio-
chronne, s¹ wiêc one skuteczne tylko
w przypadku elementów nie nara¿onych
na jej dzia³anie.

Najskuteczniejsza jest impregnacja
ciœnieniowa lub przez d³ugotrwa³e zanu-
rzenie elementów w preparacie.

Konstrukcje wiêŸb 
dachowych
W budownictwie jednorodzinnym

przewa¿aj¹ konstrukcje znane od dawna.
Stosuje siê przede wszystkim wiêŸby p³at-
wiowo-kleszczowe, krokwiowe i jêtkowe.

WiêŸba p³atwiowo-kleszczowa
Konstrukcjê dachu tworz¹ wi¹zary

g³ówne  i poœrednie. Wi¹zary poœrednie
sk³adaj¹ siê tylko z krokwi opartych na
p³atwiach, natomiast w wi¹zarach g³ów-
nych (rozstawionych co 3-5 m) wystêpuj¹
dodatkowo kleszcze i s³upki (patrz �).
S³upki wraz z p³atwiami i mieczami two-
rz¹ tzw. ramy (œcianki) stolcowe. Obci¹-
¿enia z dachu s¹ przekazywane za poœred-
nictwem œcianki stolcowej przede wszyst-
kim na konstrukcjê stropu, a tylko czê-
œciowo na œciany zewnêtrzne. W zale¿no-
œci od rozpiêtoœci i nachylenia wykonuje
siê dach tylko z p³atwi¹ kalenicow¹ lub

bez niej, ale z dwiema p³atwiami poœred-
nimi, ze œciank¹ kolankow¹ (przy podda-
szu u¿ytkowym) lub bez niej. 

Wi¹zary p³atwiowo-kleszczowe bez
dodatkowych usztywnieñ w kierunku po-
przecznym mo¿na projektowaæ przy roz-
piêtoœci dachu do 10 m; przy wiêkszej
rozpiêtoœci stosuje siê zastrza³y lub mie-
cze w p³aszczyŸnie wi¹zara. 

Dach krokwiowy
Jest to najprostsza konstrukcja dachu

drewnianego. Wi¹zary dachowe sk³adaj¹
siê z par krokwi po³¹czonych w kalenicy,

przekazuj¹cych obci¹¿enie z dachu na œcia-
ny zewnêtrzne budynku. Krokwie opieraj¹
siê tylko w kalenicy i na œcianie zewnêtrz-
nej (bez p³atwi kalenicowej i p³atwi po-
œrednich). Wi¹zary krokwiowe 
� stosuje
siê w dachach o rozpiêtoœci nie przekracza-
j¹cej 6 m i k¹cie nachylenia po³aci równym
przynajmniej 45°. D³ugoœæ krokwi nie po-
winna przekraczaæ 4-5 m (wiêksz¹ wartoœæ
dopuszcza siê przy l¿ejszym pokryciu da-
chowym). Na dole krokwie opiera siê na
belkach stropowych (rozstaw krokwi jest
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� £¹czenie krokwi nad p³atwi¹ poœredni¹:
a) mijankowo, b) na zamek z nak³adkami 

 Krokwie wzmocnione wiatrownic¹

a)

b)

krokiew

mur³ata

belka g³ówna

Wiatro³om – drewno obalone przez
wiatr, drewno ma czêœciowo niewidoczne
pêkniêcia; trudno je rozpoznaæ niefa-
chowcowi, ale sygna³em powinna byæ ni-
ska cena. 

Posusz – drzewa, które obumar³y
wskutek chorób, zanieczyszczenia œrodo-
wiska, nadmiernego zagêszczenia, uszko-
dzenia przez owady lub grzyby paso¿ytni-
cze, pod wp³ywem suszy, silnych mrozów
czy po¿arów. Drewno takie jest bardzo
lekkie i po tym mo¿na je rozpoznaæ.


�WiêŸba krokwiowa

� WiêŸba p³atwiowo-jêtkowa

krokiew

p³atew

jêtka

miecz

belka g³ówna



wówczas taki sam, jak rozstaw belek stro-
powych), p³atwi stropowej lub na mur³a-
tach u³o¿onych na œcianach zewnêtrznych
(w budynkach ze stropami ¿elbetowymi
lub prefabrykowanymi). Dolne oparcie
krokwi musi zapewniaæ przeniesienie roz-
poru (si³ poziomych). 

Konstrukcja jêtkowa
Wi¹zary jêtkowe (patrz 	) stosuje

siê w dachach stromych, przy rozpiêtoœci
5-12 m, najczêœciej w budynkach z pod-
daszami u¿ytkowymi. Dach jêtkowy ró¿-
ni siê od krokwiowego tym, ¿e pary kro-
kwi le¿¹ce naprzeciw siebie s¹ po³¹czone
dodatkowo poziomymi rozporami, tzw.
jêtkami. Jêtki umieszcza siê w po³owie
d³ugoœci krokwi, albo nieco wy¿ej (do 0,6
d³ugoœci licz¹c od do³u). Przy wiêkszej
rozpiêtoœci (powy¿ej 3,5 m) jêtki podpie-
ra siê jedn¹ lub dwiema p³atwiami (dach
p³atwiowo-jêtkowy �), które opiera siê
na s³upkach stolcowych. Rozpór powodu-
je, ¿e obci¹¿enia z dachu s¹ przenoszone
bezpoœrednio na œciany zewnêtrzne
(przez drewniane belki stropowe lub
mur³aty). W celu zabezpieczenia przed
rozsuwaniem œciany zewnêtrzne powinny
byæ dobrze powi¹zane (np. przy pomocy
wieñca ¿elbetowego lub stalowego œci¹-
gu). Aby usztywniæ dach w kierunku po-
d³u¿nym (wzd³u¿ krokwi, ze wzglêdu na
parcie wiatru) stosuje siê przybite do kro-
kwi wiatrownice . W budynkach
z poddaszem u¿ytkowym jêtki wykorzy-
stuje siê jako belki stropowe. 

£¹czenie elementów
Po³¹czenia elementów wiêŸby dacho-

wej musz¹ zapewniaæ dostateczn¹ sztyw-
noœæ ca³ej konstrukcji. Stosowane daw-
niej powszechnie po³¹czenia ciesielskie
(na wrêby) w nowoczesnych konstruk-
cjach s¹ zastêpowane z³¹czami na gwoŸ-
dzie, sworznie lub na klej, i s¹ znacznie
mniej podatne na odkszta³cenia. 

Dwie czêœci jednej krokwi. Je¿eli
krokiew nie mo¿e byæ na ca³ej swojej d³u-
goœci wykonana z jednego elementu (np.
ma zbyt du¿¹ d³ugoœæ), wykonuje siê j¹
z dwóch czêœci, które ³¹czy siê:
■ mijankowo na p³atwi poœredniej – obie
czêœci uk³ada siê obok siebie i zbija, a w
przypadku mo¿liwoœci przesuniêcia przy-
bija siê je tak¿e do p³atwi �a;
■ na zamek ukoœny z nak³adkami, które
przybija siê gwoŸdziami �b. 

Je¿eli krokwie wymagaj¹ ³¹czenia na
d³ugoœci, mo¿na wykorzystaæ tê sytuacjê
i zastosowaæ krokwie o zmiennym prze-
kroju, dostosowuj¹c jego wielkoœæ do ob-
ci¹¿enia (np. czêœæ dolna, w której wystê-
puj¹ wiêksze si³y wewnêtrzne, mo¿e mieæ
przekrój podwójny, a czêœæ górna – poje-
dynczy).

Dwie krokwie w kalenicy. Krokwie
w kalenicy, zale¿nie od konstrukcji
wiêŸby, albo opiera siê na p³atwi  kaleni-
cowej �, albo (przy braku p³atwi) ³¹czy
ze sob¹. Sposób po³¹czenia zale¿y od
gruboœci:   
■ przy gruboœci 5-7 cm: na styk z nak³ad-
kami (krokwie stykaj¹ siê wówczas bezpo-
œrednio ze sob¹ �a) lub do deski kaleni-
cowej (krokwie nie stykaj¹ siê ze sob¹, do-
tykaj¹ z dwóch stron do kalenicy �b);
■ przy gruboœci 7-8 cm: na nak³adkê pro-
st¹ z ko³kiem drewnianym �c);
■ przy gruboœci powy¿ej 8 cm: na zwid³o-
wanie z ko³kiem drewnianym �d). 
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� Oparcie krokwi na p³atwi kalenicowej

� Po³¹czenie krokwi w kalenicy: a) na styk
z nak³adkami, b) na styk do deski kalenicowej,
c) na nak³adkê, d) na zwid³owanie

a)

b)

c)

d)

� Oparcie krokwi na p³atwi: a) na wr¹b ukoœny, b) przy pomocy siode³ka

a)

b)
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Krokwie z p³atwiami. Oparte na p³a-
twiach krokwie mo¿na ³¹czyæ z nimi na-
stêpuj¹co:
■ na wr¹b ukoœny, który mo¿na wykonaæ
tylko w krokwi lub w krokwi i p³atwi –
krokwie przybija siê do p³atwi gwoŸdzia-
mi od góry lub z boku �a;
■ stosuj¹c siode³ko przybite od spodu
krokwi w s¹siedztwie podparcia �b. 

Jêtki z krokwiami. Jêtki ³¹czy siê
z krokwiami:
■ na wr¹b z ko³kiem (tzw. „pó³jaskó³czy
ogon”) �a;
■ z dwustronnymi nak³adkami (w przy-
padku, gdy krokwie maj¹ ma³¹ gruboœæ),

które przybija siê gwoŸdziami do krokwi
i jêtki �b. 

Kleszcze ze s³upkiem. Po³¹czenie
kleszczy ze s³upkiem projektuje siê w taki
sposób, ¿e kleszcze obejmuj¹ s³upek i jed-
noczeœnie opieraj¹ siê na wykonanych
w nim wrêbach (o szerokoœci 1,5-2 cm).
Tak wykonane po³¹czenie wzmacnia siê
dodatkowo ko³kiem lub œrubami ��. 

Kleszcze z krokwiami. Kleszcze ³¹-
czy siê z krokwiami na gwoŸdzie (je¿eli
rozstaw kleszczy jest wiêkszy od gruboœci
krokwi, stosuje siê dodatkowe wk³adki).    

�
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� Po³¹czenie kleszczy ze s³upkiem

b)a)

WiêŸba z fabryki
Przygotowywanie elementów wiêŸby

dachowej na placu budowy powoduje po-
wstawanie sporych niekiedy odpadów
drewna. Mo¿emy oszczêdziæ, wybieraj¹c
jeden z kilku wariantów wiêŸby prefa-
brykowanej. Dodatkow¹ zalet¹ takiego
rozwi¹zania jest bardzo du¿a dok³adnoœæ
wymiarów, gdy¿ proces docinania i ³¹-
czenia elementów jest sterowany w za-
k³adzie produkcyjnym komputerowo.
Dziêki temu mo¿na uzyskaæ dach o ca³-
kowicie równych po³aciach. Prefabryka-
cja przyspiesza równie¿ czas budowy
wiêŸby.

Najtañsze jest zamówienie w tartaku
lub zak³adzie produkcyjnym okreœlonych
elementów. Zostan¹ one przyciête na pod-
stawie projektu technicznego, który ma-
my w dokumentacji naszego domu. Zama-
wianie w zak³adzie ma tê zaletê, ¿e mo¿e-
my kupiæ tu równie¿ nowoczesne elemen-
ty po³¹czeniowe, czyli np. p³ytki stalowe
tzw. kolczaste. Tak przygotowana wiêŸba
mo¿e byæ zamontowana na budynku jed-
norodzinnym w ci¹gu 2-3 dni.

Wiêkszym u³atwieniem bêdzie zamó-
wienie paneli, z których mo¿na zestawiæ
konstrukcjê wiêŸby. Panele sk³adaj¹ siê
z krokwi po³¹czonych ³atami. Mog¹ byæ

odeskowane lub pokryte p³ytami drewno-
podobnymi (sklejka, p³yta wiórowa).
Poszczególne panele ³¹czy siê miêdzy so-
b¹, skrêcaj¹c s¹siaduj¹ce krokwie nie-
rdzewnymi œrubami. 

Najwy¿szy stopieñ prefabrykacji to
dwa panele po³¹czone ze sob¹ zawiasami
w miejscu kalenicy. Z³o¿one pary paneli
przewozi siê na plac budowy i montuje,
opieraj¹c ich do³y na mur³atach. Dachy
o takiej konstrukcji mog¹ mieæ rozpiêtoœæ
do 10 m. Rozwi¹zanie takie jest przede
wszystkim stosowane w domach drewnia-
nych o konstrukcji szkieletowej. 

Elementy wiêŸby ³¹czone p³ytkami kolczastymi
(fot. Eraga)

Budowa panelu

Panele ³¹czone na zawiasy

� Po³¹czenie krokwi z jêtk¹: a) na wr¹b z ko³kiem („pó³jaskó³czy ogon”), b) z dwustronnymi nak³adkami


