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Dociekliwy Inwestor: – Witam, dzisiaj 
chcia bym porozmawia  o dachach i ich
pokryciach. Omawiali my ju ciany
i stropy, a przecie  to wszystko trzeba 
os oni  od góry?

Majster Guru: – Witam pana! Bardzo mnie 
cieszy, e chce pan rozmawia  o dachu
zawczasu, bo to pod wieloma wzgl dami
element nawet wa niejszy ni ciany. 
Trudny do dobrego wykonania i, niestety, 
jeden z najdro szych w czasie budowy.

– Wa niejszy ni ciany? To, e koszty s
niema e, spodziewa em si  us ysze  od 
pana, bo i od znajomych nas ucha em
si , ile wydali na dachy. Ale my l, e

jest to co  wa niejszego od cian – jako
trudno mi przyj ?

– W takim razie prosz  pomy le , jak 
wa ne jest zabezpieczenie budynku przed 
deszczem. Ile prac mo na przeprowadzi
dopiero po przykryciu go dachem? Do-
piero wtedy wstawiamy okna, ocieplamy 
elewacj , wykonujemy instalacje we-
wn trzne i tynki. W szczególno ci ka dy
producent we ny mineralnej przestrzega, 
by nie ociepla  elewacji w budynku 
bez dachu, bo zmoczon  we n  trudno 
wysuszy .

A i w gotowym domu dach zalewaj
strugi wody, zalega na nim i topnieje nieg,
albo dla odmiany intensywnie nagrzewa 
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Wcze niejsze odcinki rozmów
z Majstrem Guru dost pne s
w witrynie internetowej
„Budujemy Dom” pod adresem: 
www.budujemydom.pl/majster-guru
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go s o ce. Jaka ciana wytrzyma aby tak 
trudne warunki?

– Rzeczywi cie, chyba adna.

– W a nie w tym kontek cie wspomnia-
em o szczególnej roli dachu. Musi by

naprawd  porz dnie zaprojektowany i zre-
alizowany, bo „pracuje” w skrajnie trud-
nych warunkach. I chocia  ludzie kupuj
domy oczami, kieruj c si  ich wygl dem,
to w dachu najwa niejsze s  w a nie te 
elementy, których nie wida .

– Co pan ma na my li?

– Ju  wyja niam. Najpewniej chcia  pan 
pyta  g ównie o to, czym najlepiej pokry
dach i ile b dzie to kosztowa o?

– Faktycznie, my la em g ównie o pokry-
ciach...

– No w a nie, a to mniej wi cej tak, jak by-
my przy naszej wcze niejszej rozmowie 

o cianach zajmowali si  g ównie rodzaja-
mi tynków. Tymczasem dach tworzy wiele 
elementów, które trzeba w a ciwie dobra :
konstrukcja, podk ad pod pokrycie, samo 
pokrycie, ocieplenie i rozmaite detale. 
A nawet te z pozoru drugorz dne elemen-
ty maj  wielki wp yw na jako  i trwa o
dachu. Co wi cej, wzajemne zale no ci
s  bardzo z o one i cz sto trudne do 
zauwa enia. Nawet projektantom zdarza 
si  zapomnie , e np. dodanie lukarny 
zmienia nie tylko konstrukcj , ale i warun-
ki wentylacji tej cz ci dachu.

– Widz , e robi si  trudniej, ni  si
spodziewa em. Przede wszystkim popro-

sz  o najistotniejsze wskazówki, które 
u atwi  wybór dobrego dachu.

– Wybór dachu to nie jedna, lecz wiele 
decyzji. Ca y proces mo na podzieli  na 
kilka etapów. Najpierw prosz  pomy le
nie o dachu, a o tym, co b dzie pod nim. 
Wbrew pozorom – to najwa niejszy etap, 
bo wszelkie z e decyzje b dzie potem 
bardzo trudno „odkr ci ”.

– Szczerze mówi c, nie bardzo rozu-
miem, o co chodzi.

– Pod dachem mamy poddasze, które 
mo e by  nieu ytkowe. To taki tradycyj-
ny strych, pe ni cy co najwy ej funkcj
przestrzeni magazynowej na ró ne rzeczy 
u ywane sezonowo, a jeszcze cz ciej
– wyniesione tam, bo szkoda je by o wy-
rzuci  i zapomniane. Strych nie musi by
w zwi zku z tym szczególnie obszerny ani 
wygodny. Jaki wyjdzie, taki si  akceptuje.
Drugie rozwi zanie, obecnie dominuj -
ce, to poddasze u ytkowe. Wówczas pod 
dachem wygospodarowujemy pe nopraw-
ne pomieszczenia mieszkalne – zwykle 
sypialnie. W tym wariancie musimy dba
o ich odpowiedni  wysoko , ustaw-
no , do wietlenie wiat em dziennym. 
Projektantowi mo e by  nie atwo pogodzi
walory u ytkowe z wymaganiami kon-
strukcyjnymi.

– W takim razie decyzja, czy poddasze 
ma by  u ytkowe, czy te  nie – jest 
pierwszym etapem. A jakie s  kolejne?

– Potem trzeba wybra  kszta t dachu i wy-
soko cianki kolankowej. Od tego b dzie
zale e  ilo  miejsc na poddaszu, a gdy
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ma by  u ytkowe, to sprawa zasadnicza. 
Znam i takie przypadki, w których pier-
wotna koncepcja zupe nie si  zmieni a
pod wp ywem rozmów z architektem,
znajomymi, dyskusji na forach interneto-
wych. To, co adnie wygl da w katalogu 
niekoniecznie si  sprawdza w praktyce
albo zniech caj ca jest kalkulacja kosztów.
Nast pny etap to konstrukcja dachu, 
czyli wi ba. Projektuje j  konstruktor, co 
wcale nie znaczy, e my mo emy si  ni
nie interesowa . Zale nie od przyj tego
rozwi zania, poddasze mo e tworzy
jedn , otwart  przestrze  albo by
„urozmaicone” s upami konstrukcyjnymi. 
Oczywi cie, im kszta t dachu bardziej 
skomplikowany, tym trudniej zaprojekto-
wa  jego konstrukcj , a koszty wykonania 
rosn . Proponuj  wróci  do tego tematu za 

chwil , bo nie da si  go omówi  w trzech
zdaniach.

– No to przynajmniej z pokryciami mamy 
pe n  dowolno . Przecie  spotyka si
najrozmaitsze.

– Nie ca kiem. W a nie po to, eby móg
pan wybra  to wymarzone, decyzja po-
winna zapa  ju  na etapie projektowania 
wi by.

– A to dlaczego?

– Przede wszystkim z powodu odmien-
no ci cech samych pokry . Jeden z pod-
stawowych podzia ów to rozró nienie na 
lekkie i ci kie. Jeden metr kwadratowy 
blachodachówki to zaledwie kilka kilo-

Ró ne kszta ty dachów

dwuspadowy czterospadowy
(kopertowy)

mansardowy

jednospadowy
(pulpitowy)

pó szczytowy
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gramów, za  dachówki ceramicznej nawet 
90 kg. Poza tym, blachodachówk  najcz -
ciej sprzedaje si  w du ych arkuszach, 

dlatego wietnie nadaje si  do krycia 
du ych prostych po aci, a na skomplikowa-
nych dachach jest k opotliwa. Dachówka 
za  jest drobnowymiarowa i dzi ki temu 
uniwersalna. Jednak jej u o enie jest bar-
dziej pracoch onne i dro sze. 

Dachówka i blachodachówka to oczywi-
cie tylko przyk ad. Wybra em go, bo oba 

materia y wygl daj  podobnie na dachu. 
Przy innych pokryciach – ró nice s  jesz-
cze wi ksze.

Rodzaj pokrycia oznacza te  koniecz-
no  zastosowania okre lonego typu pod-
k adu. Od podk adu zale y za  szczelno
i sposób wentylacji dachu.

Jak pan widzi, ka da decyzja poci ga za 
sob  nast pn . Nie mo na wi c ich podej-
mowa  pochopnie.

Mo e omówimy teraz te etapy wyboru 
jeden po drugim, bardziej szczegó owo.
A je li co  b dzie niejasne, prosz  pyta .

– Tak chyba b dzie najlepiej. Ale prosz
mi jeszcze powiedzie , czy zmiany doko-
nywane na etapie budowy s  rzeczywi-
cie a  takim problemem? Moi znajomi 

mieli np. kry  dach dachówk , bo tak 
przewidywa  projekt z katalogu, a osta-
tecznie u o yli p ask  blach .

– Prosz  pana, nie chodzi o to, e zmian 
nie da si  zrobi . Zrobi  da si  prawie 
wszystko. Lecz nie wolno podejmowa
takich decyzji pochopnie bez konsulta-
cji z dobrym fachowcem. Nie wystarczy 
opinia majstra, e on wie, jak zrobi  co
lepiej. Zmiany powinien zatwierdzi
projektant z uprawnieniami. Wówczas 

to on bierze na siebie odpowiedzial-
no  za ich prawid owo , zgodno
z przepisami i zasadami sztuki budow-
lanej.

– Teraz rozumiem. Wró my jednak do 
naszego g ównego tematu. Troch  mnie 
pan zaskoczy  tym, jak wa na jest decy-
zja o tym, czy poddasze ma by  u ytko-
we. Czy teraz kto  decyduje si  jeszcze 
na zwyk y strych? Przecie  szkoda, eby
tyle miejsca w domu si  marnowa o.

– Wiem, e znów pana zaskocz , ale pomi-
mo powszechno ci poddaszy u ytkowych, 
nie powiedzia bym, e strych to marnowa-
nie miejsca. Wci  buduje si  domy par-
terowe lub z pe nym pi trem, a wówczas
na ogó  maj  dach o niewielkim spadku 
i strych. Ma on niew tpliwe zalety:
– jest przestrzeni  gospodarcz , w której
mo na przechowywa  rzeczy u ywane
rzadko lub sezonowo;
– stanowi stref  buforow , ograniczaj c
nagrzewanie si  latem i wych adzanie
pomieszcze  na ni szej kondygnacji;
– umo liwia szybkie wykrycie i napraw
nieszczelno ci dachu;
– stwarza bardzo dobre warunki wentylacji 
elementów wi by dachowej, co sprzyja 
jej trwa o ci.

Ponadto sporo osób, które wybudowa y
domy z u ytkowym poddaszem, pytane 
– co by zmieni o w kolejnym domu? – 
odpowiada, e nie chcieliby ju  u ytkowe-
go poddasza, tylko pe ne pi tro. A je li by 
si  da o, to najch tniej dom bez schodów, 
czyli parterowy. 

Prosz  mnie dobrze zrozumie , podda-
sze u ytkowe ma swoje zalety, ale ma te
wady.
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– Je li jednak zdecyduj  si  na poddasze 
mieszkalne, to jaki dom powinienem 
wybra ?

– Zacznijmy od kszta tu dachu. Ma on 
ogromne znaczenie dla wygl du budyn-
ku i z tego wzgl du zajmuje wszystkich 
inwestorów. Jednak kszta t jest nie mniej 
wa ny dla mo liwo ci wygospodarowa-
nia miejsca na poddaszu, a z tego ju  nie 
ka dy zdaje sobie spraw . Tylko w domu,
gdzie poddasze jest niskie i z góry
zak adamy, e nie b dzie nigdy adapto-
wane na mieszkalne – mo emy kierowa
si  wy cznie wygl dem. A szczerze
mówi c, nawet wtedy nie do ko ca, bo 
skomplikowany dach oznacza wy sze
koszty. 

– Czy pan nie przesadza? Ogl da em
projekty w katalogach oraz na stronach 
internetowych i sypialnie na poddaszach 
by y ca kiem du e nawet przy czterospa-
dowych dachach.

– Widz , e marketingowe sztuczki 
pracowni projektowych wci  s  skutecz-
ne. Czy podano informacj , jaka to jest 
powierzchnia – mierzona po pod odze, czy 
np. powy ej 1,4 m?

– Nie pomy la em o tym, ale czy to a
takie wa ne?

– Bezwzgl dnie! Powierzchnia mierzona 
po pod odze oraz mo liwa do praktyczne-
go wykorzystania to cz sto dwie bardzo 
ró ne warto ci. Ilo  miejsca na poddaszu 
zale y ostatecznie od kszta tu dachu, jego 
rozpi to ci oraz wysoko ci cianki kolan-
kowej. Dach czterospadowy bardzo ogra-

nicza przestrze , bo ma 4, a nie 2 skosy. 
Najwygodniejsze do zagospodarowania s
za  pomieszczenia pod dachami mansar-
dowymi i zwyk ymi dwuspadowymi.

Ma y k t nachylenia powoduje poza 
tym, e wysoko  pomieszczenia przyrasta 
powoli w miar  oddalania si  od ciany
w kierunku kalenicy. W w skim budynku 
wszystkie pomieszczenia s  w skie i trud-
niej je dzieli .

Z kolei wysoka cianka kolankowa to 
co , co bezpo rednio zwi ksza u ytecz-
no  poddasza – ka de 20 cm cianki
oznacza dodatkowe 20 cm nad g ow .
Z tego te  wzgl du powszechnie cianki
kolankowe s  podnoszone o pustak czy 
dwa ju  na etapie robót budowlanych, 
za namow  wykonawców. Ja jednak bym 
przed tym przestrzega , bo cz sto psuje to 
wygl d domu. Ponadto mo na mie  k opo-
ty z odbiorem budynku. Zmiana wysoko-
ci, kubatury i powierzchni u ytkowej to 

istotne zmiany w projekcie.

– Jaka w takim razie powinna by  wyso-
ko  wn trz na poddaszu, eby da o si
je dobrze wykorzysta ?

Przy wysokiej ciance kolankowej da 
si  ustawi  wi kszo  mebli. Niemal ca a
powierzchnia poddasza nadaje si  wówczas 
do wykorzystania
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– Z punktu widzenia przepisów, na pod-
daszach minimalna wymagana wysoko
pomieszcze  mieszkalnych to 2,2 m.
W pokojach ze skosami liczy si  j  przy 
tym jako redni  wysoko , poczynaj c
od 1,9 m. Dlaczego akurat od 1,9 m?
Bo w my l prawa, cz ci poni ej tej wy-
soko ci nie uznaje si  za odpowiadaj c
„przeznaczeniu pomieszczenia”. Oczy-
wi cie, w praktyce nawet przestrze  przy 
cianie o wysoko ci 1 m da si  wykorzy-

sta , a 1,9 m to ju  „wysoko  stania” – do 
takiej ciany mo na podej  nie uderzaj c
g ow  o sufi t i mo na przy niej ustawi
wi kszo  mebli.

– Wspomina  pan, e konstrukcja dachu 
te  jest bardzo wa na. Jakie stosuje si
w domach jednorodzinnych?

– Wi ba krokwiowo-j tkowa to najlepszy 
wybór na dwuspadowe dachy o nachy-
leniu przynajmniej 30° i rozpi to ci do 
10 m. Jest atwa do wykonania, bo wszyst-
kie wi zary s  takie same. W najprostszej

wersji, para krokwi wraz z drewnian
belk  stropow  tworzy zamkni ty trójk t.
Cz ciej jednak dolne krokwie opieraj  si
na poziomej belce – p atwi stropowej lub 
mur acie – je li na poddaszu jest cianka 
kolankowa. 

eby zmniejszy  ugi cie krokwi, ka d
par  krokwi czy si  (rozpiera) poziom
belk , nazywan  j tk . J tk  umieszcza si
zwykle tak, aby dzieli a d ugo  krokwi 
w stosunku 1/3 do 2/3. Na poddaszach 
u ytkowych trzeba pami ta  przede 
wszystkim o tym, by pod dachem da o si
swobodnie chodzi , wi c j tka powinna 
by  na wysoko ci ok. 2,5 m od pod ogi.

– W rodku nie ma adnych podpór? 

Nie ma, bo nie s  potrzebne. Obci enia
pionowe od krokwi przejmuj ciany
zewn trzne budynku. Konstrukcja dachu 
nie wymaga zatem wewn trznych cian
no nych. Na takich cianach opiera si
jedynie strop. Czasem bardzo d ugie j tki
podpiera si  pionowymi s upami, lecz 

Wi ba krokwiowo-j tkowa jest atwa do wykonania i nie utrudnia zagospodarowania poddasza

j tki cz  ka d  par  krokwi 

i zmniejszaj  ich ugi cie pod 

obci eniem; mo na na nich 

u o y  sufit

mur aty czyli drewniane belki na 
zewn trznych cianach no nych – to 
na nich spoczywa ca y ci ar dachu

wiatrownice to uko nie 
przybite deski wi ce 

przynajmniej 3 s siednie krokwie

aty s

podk adem 

pod pokrycie 

i usztywniaj

wi b
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spowodowane nimi obci enia pionowe s
bardzo ma e.

Z kolei si y rozci gaj ce – powodowane 
przez krokwie – przejmuje strop, a w prak-
tyce najcz ciej tak e wieniec cianki
kolankowej.

Poddasze pod wysokim dachem kro-
kwiowym nadaje si  bardzo dobrze do 
wykorzystania.

– A pozosta e konstrukcje?

Powszechnie stosowana jest wi ba p a-
twiowo-kleszczowa, bo nadaje si  nawet 
na dachy o bardzo skomplikowanym 
kszta cie i praktycznie dowolnym k cie
nachylenia. Jednak jest bardziej z o ona,
a wi c trudniejsza do wykonania.

Krokwie spoczywaj  na poziomych bel-
kach, zwanych p atwiami. Skrajne p atwie

le  na stropie lub ciance kolankowej, 
pozosta e za  opieraj  si  na s upach. S u-
py umieszcza si  co 3–5 krokwi, wówczas 
tworz  wraz z nimi tzw. wi zary pe ne.
Pozosta e za  to wi zary puste – z o one
tylko z pary krokwi na p atwiach.

To nie przekrój krokwi, lecz rozstaw 
p atwi ma decyduj ce znaczenie dla 
dopuszczalnej rozpi to ci dachu. Jego 
ci ar p atwie przekazuj  na s upy. Dla-
tego wi b  projektuje si  tak, by s upy
znalaz y si  nad cianami no nymi dolnej 
kondygnacji.

– Nocowa em kiedy  w czasie urlopu 
w pokojach na poddaszu, gdzie by y
w a nie takie s upy. Szczerze mówi c,
nie wspominam tego dobrze, bo pokoje 
by y do  ma e, a s upy bardzo prze-
szkadza y. 

p atwie to g ówne 
belki no ne, s
równoleg e do 
okapu

s upy przejmuj

obci enia 

spoczywaj ce 

na p atwiach

p atwie stropowe 

przenosz  ci ar 

dachu na strop 

i ciany no ne 

dolnej kondygnacji

mur aty s  w tej 

konstrukcji znacznie 

mniej obci one ni

p atwie 

kleszcze to deski 
obustronnie obejmuj ce 
s upy – usztywniaj  one 

konstrukcj

miecze 

usztywniaj

po czenia 

p atwi 

i s upów

krokwie przekazuj  obci enia 
g ównie na p atwie, a nie na 
ciany zewn trzne

Wi ba p atwiowo-kleszczowa nadaje si  nawet na bardzo skomplikowane dachy. 
Niestety na poddaszu s  s upy konstrukcyjne
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– Pa skie wra enia nie s  wyj tkiem.
S upy utrudniaj  wykorzystanie poddasza 
i zwykle próbuje si  je ukry  wewn trz
cian dzia owych. Oczywi cie, to dodatko-

we utrudnienie dla projektanta. A jeszcze
wi kszy k opot, gdy zechcemy podzie-
li  przestrze  inaczej ni  przewidywa
projekt. Lekkie cianki dzia owe mo emy
ustawia  dowolnie, ale s upy no ne musz
zosta . Dok adniej – ich przesuni cie wy-
maga przeprojektowania ca ej konstrukcji. 
Niekiedy przyjmuje si  przeciwn  taktyk
i zamiast ukrywa , s upy si  eksponuje. 
Nadaj  wówczas specyfi czny charak-
ter wn trzom pod skosami. To jednak 
wchodzi w gr  tylko w du ych pomiesz-
czeniach. W typowej sypialni – szybko 
zniech cimy si  do takiej „ozdoby”.

– No to mnie pan zmartwi . Wychodzi na 
to, e przy nieco bardziej urozmaiconym 
kszta cie dachu, mamy problem z pod-
porami i zagospodarowaniem poddasza. 
A dach dwuspadowy przecie  nie ka de-
mu musi odpowiada .

– Spokojnie, nie wyczerpali my jeszcze 
wszystkich mo liwo ci. To by y najcz -
ciej spotykane, tradycyjne konstrukcje 

ciesielskie. I dobrze, eby pan wiedzia ,
jakie maj  ograniczenia. Nowocze niejsze
rozwi zanie to tzw. wi zary kratowe. 

Nadaj  si  do wykonania nawet 
najbardziej skomplikowanych dachów 
o dowolnym k cie nachylenia i rozpi to-
ci pomi dzy podporami dochodz cej do 

30 m. Wi zar jest wówczas kratownic .
Takie wi zary maj  bardzo dobr  sztyw-
no  i nie wymagaj  podpór po rednich,
czyli wewn trznych cian no nych ani 
podci gów. 

– Zaraz, zaraz. Widzia em co  takiego, 
ale w dachu o ma ym spadku i przez te 
kratownice na pewno nie da oby si  nic 
sensownego wygospodarowa .

– To rzeczywi cie najpopularniejszy 
wariant, bardzo dobry na poddaszach 
i tak zbyt niskich na u ytkowe. Stosuje 
si  jednak tak e zupe nie inne wi zary, 
przy których niemal ca a przestrze
pod dachem jest do wykorzystania. 
Zwykle wi zary przygotowuje si
z elementów o niewielkiej grubo ci (np.  
4 cm). Za to ich rozstaw jest g stszy ni
w tradycyjnej wi bie ciesielskiej i wy-
nosi 40–60 cm, zamiast ok. 100 cm.

Takie wi zary maj , oczywi cie,
i wady – ich wykonanie jest bardzo 
pracoch onne i wymaga du ej dok adno-
ci. Dlatego najlepiej, je li powstaj  nie 

na budowie, lecz w wyspecjalizowanej
wytwórni.

– My la em, e b dzie trudniej to zrozu-
mie , a nie jest a  tak le. Projektowanie 
domów jednorodzinnych nie jest chyba 
specjalnie k opotliwe dla konstruktora.

– Ale  drogi panie, przedstawi em tutaj 
maksymalnie uproszczony opis. To taki 
ideowy schemat. W praktyce bywa, e
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w jednym budynku mamy rozmaite kon-
strukcje mieszane wi by. Nie wspomina-
em w ogóle o sposobach czenia elemen-

tów, czy klasach wytrzyma o ci drewna. 
Takie rzeczy powinny by  jasno opisane 
i rozrysowane w projekcie. Trzeba wzi
jeszcze poprawk  na to, e nie wszyscy 
wykonawcy maj  wysokie kwalifi kacje, po-
trafi  czyta  rysunki budowlane i pracuj
sumiennie. Za  nadzór ze strony kierowni-
ka budowy niejednokrotnie jest fi kcj , bo 
na placu budowy on praktycznie nie bywa.

– A  mi si  wierzy  nie chce, e wyko-
nawcy nie potrafi  korzysta  z rysunków 
projektowych.

– Wcale nie jest to rzadko ci . Ponadto 
wiele razy si  przekona em, e im prost-
sze rozwi zania projektowe, tym lepiej. 
Stosowanie skomplikowanych i nietypo-
wych – to proszenie si  o k opoty ze strony 
wykonawców, którzy nie pilnowani i tak
zrobi  wszystko po swojemu. No i w skom-
plikowanych konstrukcjach trudno doj ,
gdzie pope niono b d.

Oczywi cie, dom jednorodzinny to 
nie hala dworcowa czy wie owiec, wi c
i stopie  trudno ci dla konstruktora i wy-
konawców jest nieporównywalny. Jednak 
nie znaczy to, e nie ma problemów do 
rozwi zania. A nierzadko inwestor wcale 
nie jest zadowolony z rozwi za  przyj -
tych przez konstruktora. Do tego, e co
jest nie tak, mo e si  zorientowa  dopiero, 
gdy cie le ju  stawiaj  wi zary.

– Co pan ma na my li?

– A cho by taki przypadek: inwestor 
wybra  projekt na stronie internetowej 

pracowni i zamówi  go. Budowa sz a pe n
par , a  tu okaza o si , e w ka dej sypial-
ni na poddaszu w rodku jest s up psuj cy
ich ustawno . Jak si  okaza o, cie le
pracowali dobrze – w projekcie na rzutach 
kondygnacji s upy by y. Brakowa o ich za
na rysunkach ze strony internetowej, bo 
te by y pono  tylko „pogl dowe”! Jak si
pan domy la, dla inwestora by a to bardzo 
przykra niespodzianka. Niestety, usuni cie
s upów wymaga oby przeprojektowania 
ca ej konstrukcji, która cz ciowo ju  sta a.
I s upy zosta y.

– Wychodzi na to, e wszystko trzeba 
sprawdza  dwa razy. Ale ja si  przecie
na tym nie znam!

– No i w a nie dlatego nieraz us yszy pan 
od tych, którzy maj  ju  budow  za sob ,
e do wiadczony i zaufany inspektor nad-

zoru jest wart ka dych pieni dzy. Nie tylko 
dopilnuje jako ci pracy ekip budowlanych, 
ale i  przedyskutuje z panem rozwi zania
zawarte w projekcie. Zwróci przy tym 
uwag  na takie rzeczy, które laikowi nawet 
nie przyjd  do g owy.

Wi zary kratowe wyspecjalizowane fi rmy 
projektuj  i wykonuj  nawet dla najbardziej 
skomplikowanych dachów. MITEK
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– Chcia bym zapyta  o jedn  rzecz, 
która mnie nieco zaskoczy a. Dlaczego 
wi by wykonuje si  z drewna? Czy nie 
ma lepszych, nowocze niejszych mate-
ria ów? Wydaje mi si  to archaiczne, tak 
jakby nic si  nie zmieni o od kilkuset lat. 
Szczególnie je li zestawi  to np. z okna-
mi, o których rozmawiali my ostat-
nio. Tam s  specjalne szyby, pow oki,
wype nienie gazem szlachetnym. Niemal 
kosmiczna technologia. A tu, wychodzi 
na to, e cie la pracuje tak samo, jak 
100 lat temu.

– Cz ciowo ma pan racj , lecz nie do 
ko ca. Prosz  zauwa y , z czego s  ramy 
w tych supernowoczesnych oknach?

– Najcz ciej z PVC lub drewna…

– No w a nie. Drewno to po prostu wiet-
ny materia  konstrukcyjny. Przy tym atwy
do obróbki i wzgl dnie tani. Na dodatek 
ma dosy  dobre w a ciwo ci termoizola-
cyjne, a po w a ciwym zaimpregnowaniu 
– jest trwa y. Stosuje si  inne materia y
w konstrukcji dachów, np. stal. Jednak jej 
trudniejsze ci cie, czenie, czy wreszcie 
k opoty z eliminacj  mostków cieplnych 
powoduj , e w domach jednorodzinnych 
u ywa si  jej sporadycznie. 

Praca cie li za  si  zmieni a. I nie mam 
na my li tylko rozpowszechnienia elektro-
narz dzi. Tradycyjne po czenia ciesiel-
skie – na czopy i gniazda, które trzeba by o
wy obi  w drewnie – wybiera si  coraz 
rzadziej, bo s  bardzo pracoch onne i wy-
magaj  du ych przekrojów elementów. 
Zast puj  je rozmaite czniki stalowe: 
p ytki, k towniki, pier cienie z bate, czy 
wreszcie zwyk e po czenia na gwo dzie.

Tradycyjne z cza wykonywano prak-
tycznie bez u ycia stali. Belki o du ych
przekrojach z drewna pe nego zast puje
si  te  coraz cz ciej prefabrykowanymi 
z drewna klejonego, np. dwuteowymi czy 
drewniano-stalowymi. Jak pan widzi, czas 
nie stoi w miejscu. Jednak e drewno wci
jest popularne i jeszcze d ugo b dzie, tym 
bardziej, e jest surowcem odnawialnym.

– No to chyba wreszcie mo emy przej
do pokry  dachowych.

– Bardzo ch tnie, tylko prosz  nie pyta ,
które jest najlepsze. Na to nie da si  rzetel-
nie odpowiedzie .

– A dlaczego? Przecie  na pewno jedne 
s  lepsze, inne gorsze.

– Prosz  pana, w technice, gdy mówimy, 
e co  jest lepsze, powinni my od razu 

doprecyzowa , pod jakim wzgl dem. eby
by o obrazowo, pozwol  sobie na przyk ad
z innej dziedziny: srebro jest lepszym 
przewodnikiem pr du ni  mied . Czy to 
znaczy, e kable energetyczne mamy robi
ze srebra?

– Nie, bo cena by aby kosmiczna!

– No w a nie. Sam pan widzi, e zawsze 
trzeba uwzgl dnia  wiele cech. Pokry
dachowych te  to dotyczy. Na pocz tek
proponuj  zastanowi  si , jakie powinno 
b  dobre pokrycie. Potem podyskutuje-
my, na ile te warunki spe niaj  dost pne
materia y. 

– Na pewno musi by  szczelny, adny, 
trwa y, ebym nie musia  si  o niego
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martwi . No i niezbyt drogi. Troch  si
tych wymogów uzbiera o.

– Ale  to i tak skromnie. Ja bym chcia
znacznie wi cej. Idealne pokrycie dacho-
we powinno by  szczelne, mocne, niepal-
ne, trwa e, lekkie, atwe w monta u, adne
i tanie. Jednak, jak ju  mówi em, idea u
nie ma i dost pne materia y spe niaj  te 
warunki w ró nym stopniu. Ponadto to 
samo pokrycie mo e si  sprawdza  lepiej 
lub gorzej – w zale no ci od np. kszta tu
i k ta nachylenia po aci dachu.

– Niech pan zacznie w takim razie od 
dachówki, na ile pasuje ona do tego 
wzorca? Szczerze mówi c, jak my l
o dachu, to ten materia  od razu staje mi 
przed oczami.

– Nic w tym dziwnego. Dachówki cera-
miczne to jeden z najd u ej stosowanych, 
ale wci  popularnych materia ów. 
Pojedyncze dachówki s  ma e, dlatego do-
brze nadaj  si  do krycia dachów o skom-
plikowanych kszta tach i atwo mo na
wymieni  uszkodzone elementy. 

Dachówki dobrej jako ci s  materia em
bardzo trwa ym (ponad 100 lat), natomiast 
odporno  ich powierzchni na osadzanie 
si  zanieczyszcze  czy porosty zwi ksza 
pokrycie warstw  glinki szlachetnej (ango-
bowanie) lub szkliwienie (glazurowanie).

Pokrycie z dachówek jest ci kie – na-
wet do 90 kg/m2, dlatego je li w projekcie 
przewidziano pierwotnie inny materia , to 
konstruktor musi sprawdzi , czy wi ba
ma wystarczaj c  wytrzyma o . Du a
masa dachówek ma take  zalety, bo to 
pokrycie bardzo dobrze t umi d wi ki
(odg os deszczu).

Ceny s  niezwykle zró nicowane,
jednak minimum to 35 z /m2, a koszt 
znacznie podnosi u ycie wi kszej liczby 
dachówek specjalnych – przyokapowych, 
ko cowych (na kra cach po aci) itp. Jedna 
taka dachówka mo e kosztowa  tyle, co 
10 zwyk ych.

Osobi cie uwa am za istotn  zalet  to, 
e dachówki nie wymagaj  pe nego desko-

wania jako podk adu, wystarcza ruszt z at
i kontr at.

– A czym s  dachówki cementowe?

– Dachówki cementowe, nazywane te
betonowymi, do z udzenia przypominaj
dachówki ceramiczne. My l , e patrz c
na dach, by ich pan nie odró ni . Acz-
kolwiek produkowane s  nie z wypalanej
gliny, lecz z betonu barwionego w masie.
W a ciwo ciami u ytkowymi s  zbli one
do dachówek tradycyjnych, s  przy tym 
ta sze – od 30 z /m2. Uwa a si  je za nieco 
mniej trwa e od ceramicznych, ale decy-
duj ce znaczenie ma pod tym wzgl dem

Dachówki to jeden z najd u ej stosowanych 
ale wci  popularnych materia ów dekarskich. 
RÖBEN
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jako  materia u oraz to, czy powietrze 
w okolicy jest zanieczyszczone (beton jest 
ma o odporny na kwasy).

– Z kolei blachodachówka to blacha 
wyt oczona tak, eby wygl da a jak 
dachówka?

– W a nie o to chodzi. Blachodachówka 
wygl da podobnie, a wa y zaledwie kilka 
kilogramów – zamiast kilkudziesi ciu.
Najcz ciej jest przy tym sprzedawana 
w du ych arkuszach, nawet do 7 m d ugo-
ci, dzi ki czemu uk ada si  j  kilkakrotnie 

szybciej.
Chocia , je li kszta t dachu jest skom-

plikowany, to trzeba si  liczy  z du
ilo ci  odpadów, natomiast na prostym 
dachu dwuspadowym 1–2 arkusze blachy 
wystarcz , by pokry  ca  d ugo  po aci.
Odpadów praktycznie nie b dzie, bo arku-
sze mo na zamówi  na wymiar. 

Rdze   materia u stanowi zwykle blacha 
stalowa, rzadziej aluminiowa, pokrywana 
wielowarstwowymi pow okami ochron-

nymi. Od nich, szczególnie warstwy 
zewn trznej, zale y trwa o  blachy.

Blachodachówk  mocuje si  do at
specjalnymi wkr tami z podk adk  pod 
ebkiem i uszczelk  z EPDM.

Elementy te mog  by  wyko czone
warstw  tzw. posypki mineralnej. Maj
wówczas matow , szorstk  powierzchni
i najcz ciej przypominaj  z wygl du
tradycyjne gonty. Taki wyrób sprzedawa-
ny jest w postaci niewielkich paneli (ok. 
1×1 m), a nie d ugich arkuszy.

Trwa o  dobrej blachodachówki ocenia 
si  na ponad 20 lat. Przy bardzo dobrym 
zabezpieczeniu antykorozyjnym, mo e
to by  nawet 50 lat. Jednak tam, gdzie 
pow oka zosta a uszkodzona, np. w trakcie 
uk adania, w wyniku ci cia szlifi erk  k to-
w  (zamiast no ycami), albo przez ga zie
pobliskich drzew – blacha mo e przerdze-
wie  w ci gu kilku lat. 

Ceny wynosz :
– blachodachówka standard – od 25 z /m2;
– z posypk  mineraln  – od 70 z /m2.

Jako podk ad wystarcza ruszt z at
i kontr at, do którego blach  mocuje si
specjalnymi wkr tami z podk adk  pod 
ebkiem i uszczelk  z EPDM.

– A blachy p askie?

– Blachy p askie tnie si atwiej ni
wyt aczane (blachodachówki), a odci te
fragmenty arkusza mo na wykorzysta
w innym miejscu lub na obróbki. 

Obecnie stosowane s  g ównie stalowe 
blachy powlekane (podobnie jak bla-
chodachówki). Blachy miedziane oraz 
cynkowo-tytanowe nie s  za  popular-
ne – z racji wysokiej ceny. Do  cz sto
wybierana dawniej stalowa blacha ocyn-

Wybór pokrycia dachowego jest jedn  z naj-
wa niejszych decyzji w trakcie budowy domu. Ró -
ni je wygl d, trwa o  i cena. BLACHY PRUSZY SKI
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kowana wysz a z u ycia ze wzgl du na 
ma  trwa o , natomiast blacha cynkowa 
sprawdza si  dobrze tylko w rejonach
wolnych od zanieczyszcze  przemys o-
wych oraz dymu ze spalania w gla – ina-
czej koroduje nawet w ci gu 5–10 lat. 

Stalowe blachy powlekane kosztuj
od 25 z /m2. Jako podk ad niezb dne jest 
deskowanie, deski mo na uk ada  w odst -
pach do 5 cm.

– Na ile trwa e s  blachy dachowe? 
Bo jako  nie chce mi si  wierzy  w gwa-
rancj  na 20 lat. 

– Dobrej jako ci blacha powlekana rzeczy-
wi cie mo e wytrzyma  kilkadziesi t lat. 
Dlatego moim zdaniem przy tak niewiel-
kich powierzchniach, jak dachy domów 
jednorodzinnych warto dop aci  kilka 
z otych za metr kwadratowy i mie  spokój 
na lata.

Gwarancja to osobny problem. Najwa -
niejsza nie jest jej d ugo , ale warunki. 
Trzeba je zawsze czyta  przed zakupem. 
Bywa tak, e kilkunastoletnia gwarancja 
obejmuje tylko tzw. perforacj  blachy. Czy-
li, e nie przerdzewieje ona na wylot. Od-
barwienie, czy nawet z uszczenie pow ok
nie upowa nia wówczas do reklamacji. 

– Ale to robienie klienta w balona!

– Trudno si  z panem nie zgodzi . A bar-
dzo cz sto w warunkach gwarancji s  roz-
maite dodatkowe obostrzenia, np. pokry-
wania wszystkich ci tych kraw dzi farb
zaprawkow . Znam i taki przypadek, e
producent blachodachówki odmawia  uz-
nania roszcze  gwarancyjnych, twierdz c,
e dach powinien by  okresowo myty!
Jak pan widzi ogromne znaczenie ma 

po prostu uczciwo  producenta i jego
szacunek dla klienta.

– Czy s  jeszcze jakie  inne, w miar  cz -
sto spotykane materia y?

Dachówki ceramiczne i cementowe dost pne 
s  z ca ym zestawem akcesoriów, g siorów, dachó-
wek specjalnych. BRASS

Blach  p ask atwo si  formuje, dzi ki cze-
mu dobrze nadaje si  do krycia nietypowych 
elementów. RUUKKI
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– Tak, nie powinni my zapomina
o materia ach bitumicznych, czyli z tej
samej grupy co papy dachowe. My l , e
pap  mo emy jednak sobie darowa , bo 
obecnie jako ostateczne pokrycie wyko-
rzystuje si  j  tylko na dachach p askich.
Za  bitumiczne p yty faliste produkowa-
ne s  z w ókien nasycanych materia em
bitumicznym. Obecnie dost pne s  tak e
p yty bitumiczne o przet oczeniach jak 
w blachodachówce. Uk ada si  je atwo, bo 
s  bardzo lekkie i niezbyt du e. Bez trudu 
mo na je poza tym ci  i w razie potrzeby 
wygina .

Trwa o  p yt ocenia si  na 15–20 lat. 
Jako barwione w masie s  niewra liwe
na drobne rysy. Cena wynosi od 20 z /m2.
Na podk ad wystarczaj aty i kontr aty, 
p yty mocuje si  do nich specjalnymi 
gwo dziami z szerokim ebkiem z two-
rzywa sztucznego, o barwie takiej jak 
pokrycie.

Gonty bitumiczne to z kolei pasy papy, 
naci te tak, by imitowa y kszta t trady-
cyjnych gontów. S  elastyczne i bardzo
atwo mo na je przycina , co daje du

swobod  ich kszta towania. Trzeba 
jednak pami ta , e wymagaj  pe nego,
sztywnego deskowania, a jemu z kolei 
trudno nada  skomplikowane formy. 
Zewn trzn  warstw  gontów stanowi
ró nego rodzaju posypki – najcz ciej
mineralne, ale te  imituj ce blach  mie-
dzian .

Trwa o  gontów to 15–20 lat, cena za
wynosi od 25 z /m2. Niezb dne jest pe ne
szczelne deskowanie. Dlatego najcz ciej
podk ad wykonuje si  z p yt drewnopo-
chodnych, je li za  jest z desek, to uk ada
si  je bez szpar, a jeszcze lepiej u y  desek 

czonych na pióro i wpust.

– S uchaj c pana, dochodz  do wniosku, 
e chyba najpopularniejszy materia ,

czyli dachówka, najgorzej spe nia pod-
stawowy warunek – szczelno .

– Ale  prosz  pana, szczelno  to zawsze 
poj cie wzgl dne. adne ze stosowanych 
pokry  dachowych nie jest absolutnie 
szczelne. Wbrew pozorom – wcale nie 
jest to wada. To parametr uzale niony
od warunków eksploatacji oraz sposobu 
zrealizowania prac dekarskich. Przy dobo-
rze pokry  obowi zuj  trzy podstawowe 
zasady:
– im k t nachylenia po aci jest wi kszy,
tym szybciej sp ywa po nim woda desz-
czowa i wymagania co do szczelno ci
pokrycia s agodniejsze;
– im szczelniejsze jest pokrycie, tym agod-
niejsze s  wymagania wobec szczelno ci
podk adu;
– pokrycie i podk ad musz  umo liwia
usuni cie z konstrukcji dachu wody opa-
dowej oraz pary wodnej, które wnikn y
w dach.

– Zwykle dachy s  do  strome. Prze-
gl daj c katalogi z projektami, mia em
wra enie, e architekci wyra nie je 
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faworyzuj . Czy to w a nie skutek wy-
maga  odno nie szczelno ci?

– Przyczyn jest znacznie wi cej, ale fak-
tycznie najcz ciej w polskich domach jed-
norodzinnych k t nachylenia po aci dachu 
wynosi 30°–45°. To rozs dny wybór w na-
szych warunkach klimatycznych – woda 
deszczowa jest szybko odprowadzana i na
dachu nie zalega gruba warstwa niegu,
która znacznie obci a aby konstrukcj .
Z kolei wykonywanie dachów o bardzo
du ym spadku, przekraczaj cym 60°, nie 
jest uzasadnione, poniewa  pojawiaj  si
problemy z przytwierdzaniem elementów 
pokrycia, np. wszystkie dachówki trzeba 
dodatkowo mocowa  spinkami, podczas 
gdy przy mniejszych spadkach mocowanie 
nie jest potrzebne, ewentualnie wystarcza, 
gdy dotyczy co pi tej lub co ósmej. Ponad-
to po zawietrznej stronie dachu powstaje 
znaczne podci nienie (ssanie) i elementy
pokrycia s  bardziej nara one na zerwanie.

– Czy pokrycia dachowe da si  w takim
razie jako  rozs dnie uszeregowa  pod 
wzgl dem szczelno ci?

– Generalnie mo na przyj , e im mniej 
jest w poryciu spoin i po cze , tym jego 
szczelno  b dzie wi ksza. Dlatego np. ar-
kusz blachodachówki, o powierzchni kilku 
metrów kwadratowych, b dzie szczelniej-
szy ni  dachówki, których trzeba u o y
kilkana cie na 1 m2. Orientacyjnie mo na
uszeregowa  pokrycia nast puj co:
– pokrycia z papy oraz bezspoinowe 
z plastycznych mas kauczukowych, ny-
lonowych i innych tworzyw sztucznych. 
Z za o enia s  ca kowicie nieprzepusz-
czalne, z powodzeniem stosuje si  je na 

dachach p askich;
– du e arkusze z blachy p askiej lub 
blachodachówki, falistych p yt bitumicz-
nych, cementowo-w óknowych itp. Same 
arkusze pokrycia – je li tylko nie zostan
uszkodzone – s  szczelne. Woda mo e
jednak przenika  na ich po czeniach lub 
w miejscach, gdzie wbito mocuj ce wkr ty
lub gwo dzie;
– dachówki zak adkowe. Najszczelniejsze 
s  dachówki z podwójnymi zamkami na 
wszystkich czterech kraw dziach;
– dachówki bez zamków na kraw dziach
(karpiówka). Uk ada si  je dwuwarstwo-
wo, bo pojedyncza warstwa jest po prosto 
nieszczelna, nadaje si  co najwy ej na 
podrz dne obiekty gospodarcze, np. altan-
ki mietnikowe.

– Ale widzia em przecie  dachy o ma ym
nachyleniu kryte ma o szczeln  wed ug
pana dachówk !

– Bo na razie omówili my tylko po ow
problemu. Pokrycie mo e by  nie do
szczelne pod warunkiem, e pod nim znaj-
dzie si  odpowiednio szczelny podk ad.

Uzupe nieniem pokrycia jest podk ad, który 
zapewnia odpowiedni  szczelno  dachu. GRILTEX
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Niemcy nie bez przyczyny nazywaj  go 
dachem spodnim.

– Spodni dach? Nie spotka em si  z ta-
kim okre leniem.

– Przytoczy em je, bo dobrze oddaje istot
sprawy. Szczelny podk ad to jakby drugie 
pokrycie, zabezpieczaj ce wi b , ocieple-
nie i poddasze przed wod  opadow . Ze 
wzgl du na szczelno , podk ady nale y
uszeregowa  nast puj co:
– papa lub folia dachowa na sztywnym 
poszyciu (z desek lub p yt);
– folia dachowa sklejana na zak adach;
– folia dachowa u o ona z przynajmniej
10 cm zak adem.

Przyjmuje si , e najszczelniejszy 
podk ad – z papy na sztywnym poszyciu 
– jest niezb dny w dachach p askich, czyli 
o nachyleniu do 12°. Producenci pokry
dachowych podaj  w swoich katalogach, 
na ile szczelnego podk adu wymaga 
pokrycie danego typu w zale no ci od k ta
nachylenia po aci.

Zastosowanie podk adu o wi kszej 
szczelno ci nie jest b dem. Jest nawet 
godne polecenia, je li dach ma skompliko-
wany kszta t, np. wiele koszy, w których
b dzie zalega  topniej cy powoli nieg.
Jednak wykonanie pe nego deskowania 
mo e oznacza  równie  konieczno  zmia-
ny sposobu wentylacji dachu. 

– Jak w takim razie dobrze dobra  szczel-
no  podk adu wzgl dem pokrycia?

– Najcz ciej najpierw znany jest k t
nachylenia dachu oraz materia  pokrycia. 
Potem dobiera si  podk ad, tak aby ca o
osi gn a odpowiedni  szczelno . Nale y

kierowa  si  przede wszystkim zaleceniami 
technicznymi producentów pokry , którzy 
podaj , jaki podk ad jest niezb dny przy 
danym k cie nachylenia po aci. Przyk ado-
wo, dla tej samej dachówki zak adkowej, 
zale nie od k ta nachylenia, potrzebna jest:
– u o ona na zak ad FWK – od 30°;
– folia sklejona na zak adach – od 22°;
– deskowanie pokryte pap  lub foli  – po-
ni ej 22°.

– Spodziewam si  jednak, e szczelno
nie jest jedynym kryterium wyboru. 
Co jeszcze powinno si  uwzgl dni ?

– Przede wszystkim na podk adzie spoczy-
wa bezpo rednio ci ar pokrycia. Podk ad
jest te  wa nym elementem usztywnia-
j cym ca  konstrukcj . Równie  sposób 
wentylacji dachu w najwi kszym stopniu 
powi zany jest z rodzajem wykorzystywa-
nego podk adu. Ale po kolei.

Podk ad jest oparciem dla pokrycia i to
od jego sztywno ci zale y, jakie rozwi -
zanie b dzie odpowiednie. Dachówki, 
blachodachówki i blachy profi lowane 
(przede wszystkim trapezowe) s  na tyle 
sztywne, e nie potrzebuj  oparcia na ca ej
swojej powierzchni – wystarcza ruszt z at.
Dla blach p askich, aby si  nie zwichrowa-
y, potrzebne jest solidniejsze podparcie 

w postaci deskowania. Jednak pomi dzy
deskami mo na pozostawi  nawet kilku-
centymetrowe odst py. Zreszt  jest to pod 
wieloma wzgl dami korzystne, o czym
powiem za chwil , przy okazji wentylacji. 
Natomiast papa i gonty papowe (bi-
tumiczne) wymagaj  jak najrówniejszego 
podk adu – najlepiej w postaci du ych p yt
drewnopochodnych, ewentualnie desek 

czonych na pióro i wpust. Bitumiczne 
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materia y pokryciowe s  po prostu bardzo 
elastyczne i dostosowuj  si  do wszelkich 
nierówno ci pod o a. Je eli b dzie ono 
nierówne, dach b dzie wygl da  nieeste-
tycznie.

– Rozumiem. Pokrycie opiera si  na pod-
k adzie, ten z kolei na wi bie dachowej, 
a ona z kolei na cianach no nych.

– Dok adnie tak. Ponadto podk ad usztyw-
nia konstrukcj  dachow , cz c wszystkie 
wi zary. Najlepiej to zdanie spe niaj  du e
p yty drewnopochodne, tworz c sztywn
tarcz . Najbardziej podatny na odkszta ce-
nia jest za  ruszt z at i kontr at. W zwi z-
ku z tym zmiany rodzaju poszycia, a tak e
rozstawu i przekroju at powinny by
uzgodnione z konstruktorem. Ró nice
mog  by  bardzo du e – zmiana sposobu 
uk adania tradycyjnej dachówki karpiówki 
z uk adu w „ usk ” na „koronk ” oznacza 
dwukrotne zwi kszenie rozstawu at
(z ok. 15 do 30 cm).

– Wspomina  pan równie , e wa na jest 
wentylacja dachu. O co chodzi?

– Tak, to sprawa kluczowa dla trwa o ci
dachu. Dawniej, gdy na poddaszach by y

tylko strychy, problemów z wentylacj
konstrukcji dachu w zasadzie nie by o – 
konstrukcja drewniana by a ods oni ta od 
strony strychu i wystarczy o zrobi  otwory 
wentylacyjne w cianach szczytowych. 

Obecnie jednak na poddaszach 
najcz ciej urz dza si  pomieszczenia 
mieszkalne i po acie dachu (w tej sytu-
acji – w zasadzie stropodachu) wymagaj
ocieplenia. Przewa nie przestrze  mi -
dzy krokwiami wype nia si  we n  mine-
raln , dodaj c jeszcze poprzeczny ruszt 
z at drewnianych (zwykle 5 x 5 cm) lub 
profi li stalowych, co pozwala pogrubi
warstw  ocieplenia, i zmniejszy  wp yw
krokwi jako mostków termicznych (ich 
izolacyjno  jest ok. czterokrotnie gorsza 
ni  we ny) oraz zapewni  optymalny 
rozstaw podpór dla p yt gipsowo-karto-

aty i folia o wysokiej paroprzepuszczalno ci 
to obecnie najpopularniejszy rodzaj podk adu

krokwie

izolacja 
cieplna

kontr aty – formuj  szczelin

wentylacyjn  i mocuj  FWK

dachówki, blachodachówka, p yty faliste

FWK o wysokiej 

paroprze-

puszczalno ci

aty – oparcie
dla pokrycia
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nowych b d  innego materia u, którym 
wyka cza si  poddasze. 

– Czyli ocieplony dach – w razie jakiego
przecieku – oznacza, e drewno nie 
b dzie mog o wyschn ?

– Powiedzia bym raczej, e wysychanie 
b dzie utrudnione i dlatego tak wa ny jest 
uk ad warstw w dachu. Musz  zabezpie-
cza  przed zawilgoceniem i równocze nie
by  tak pomy lane, aby ewentualna wilgo
mog a si  jednak z dachu wydosta .
Ponadto woda opadowa nie jest jedynym 
problemem. Prosz  przypomnie  sobie 
nasz  rozmow  o cianach i problem ich 
paroprzepuszczalno ci.

– Pami tam! Chodzi o o to, e para 
wodna z pomieszczenia wnika w ciany
i mo e si  tam skrapla . ciany trzeba 
za  zrobi  tak, aby woda mog a si  wy-
dosta  na zewn trz. Czy w dachach jest 
podobnie?

– To analogiczne zjawisko, z zastrze e-
niem, e zachodzi intensywniej, bo napór 
pary wodnej z powietrza wewn trznego na 
dach jest wi kszy ni  na ciany. 

W efekcie ocieplenie musi by  za-
bezpieczone przed wnikaniem wilgoci 
– z zewn trz, co podwy sza wymagania 
wobec szczelno ci pokrycia, oraz od 
strony pomieszczenia, co wymusza sto-
sowanie paroizolacji (w postaci szczelnie 
u o onej folii). Szczelno  nigdy nie jest 
jednak doskona a, dlatego konstrukcja 
musi by  wentylowana, tak by ruch po-
wietrza usuwa  wilgo  pochodz c  z po-
mieszcze  lub dostaj c  si  z zewn trz
przez nieszczelno ci pokrycia.

Je li dach nie jest odeskowany, a po-
mi dzy izolacj  i pokryciem u o ono
foli  dachow  o wysokiej paroprzepusz-
czalno ci, to we na mo e wype nia  ca
wysoko  krokwi i styka  si  z ni . Takie 
folie cz sto nazywa si  membranami. 
Wentylacj  zapewnia w tej sytuacji szcze-
lina znajduj ca si  bezpo rednio pod 
pokryciem. Szczelina wentylacyjna musi 
by  dro na na ca ej swej d ugo ci – od
okapu po kalenic . Jednak w dachach
o skomplikowanym kszta cie bardzo trud-
no to osi gn , mo e pomóc np. u ycie
specjalnych dachówek wentylacyjnych.

Je eli wykonany jest szczelny pod-
k ad, np. z p yt drewnopochodnych lub 
zastosowano foli  o znikomej paroprze-
puszczalno ci albo pap , to konieczne s
dwie szczeliny wentylacyjne – jedna, tak 
jak w poprzednim przypadku, pomi dzy
pokryciem i foli  oraz druga pomi dzy
foli  i ociepleniem. Obie oczywi cie mu-
sz  by  dro ne. W praktyce zachowanie 
pe nej dro no ci szczeliny pomi dzy foli
i we n  jest k opotliwe, bo wystarczy zbyt 
mocno popchn  ocieplenie przy uk ada-
niu, by zetkn o si  z foli .

Obecnie folie o wysokiej paroprzepusz-
czalno ci s  zdecydowanie popularniejsze, 
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bo konstrukcj  z jedn  szczelin  wentyla-
cyjn  wykona atwiej, a ponadto mo na
wype ni  we n  ca  wysoko  krokwi, 
dzi ki czemu izolacja jest grubsza przy tej 
samej grubo ci dachu. 

Izolacja cieplna pe ni ponadto rol  izo-
lacji d wi kowej, bo szczególnie lekkie po-
krycia blaszane s  bardzo g o ne w czasie
deszczu. Natomiast d wi ki dobrze t umi
ci ka dachówka. Warto pami ta , e ró-
d em ha asu mo e by  tak e umieszczony 
poni ej poddasza daszek nad wej ciem do 
domu czy dach nad gara em.

– Czym w a ciwie si  ró ni  te folie o ni-
skiej i wysokiej paroprzepuszczalno ci?
Jak mam je rozpozna ?

– Folie wst pnego krycia umownie dzieli 
si  na:
– wysokoparoprzepuszczalne, o wspó -
czynniku Sd nie wi kszym ni  0,05 m;
– niskoparoprzepuszczalne – wspó czyn-
nik Sd ponad 0,05 m.

Wspó czynnik ten oznacza równowa n
warstw  powietrza, stawiaj c  taki sam 
opór przep ywowi pary wodnej co folia. 
Czasem zamiast tego podaje si  ilo  pary 
wodnej przenikaj cej w ci gu doby przez 
1 m2 folii (np. 3000 g). Jednak ta warto
bardzo si  zmienia w zale no ci od tempe-
ratury i wilgotno ci powietrza. W efekcie, 
je li warunki testu by y inne, to wynik jest 
nieporównywalny. 

Prosz  pami ta , e podzia  na wyso-
ko- i niskoparoprzepuszczalne folie jest 
umowny. Nie ka dy wytwórca b dzie si
go trzyma . Podobnie jak nie ma jasnych 
zasad u ycia okre lenia „membrana da-
chowa”. Najcz ciej producenci nazywaj
tak swoje wielowarstwowe folie o wysokiej

paroprzepuszczalno ci, ale nie jest to regu-
. Dlatego nale y zawsze sprawdza , jak

konkretnie warto  Sd podano na etykiecie 
wyrobu, ewentualnie w innej dokumen-
tacji. Je li tej informacji brak, to najpew-
niej mamy do czynienia z foli  o niskiej
paroprzepuszczalno ci.

Przypominam, e tylko FWK o wysokiej 
paroprzepuszczalno ci mog  bezpo rednio 
styka  si  z izolacj  ciepln . W dachach 
bez ocieplenia (np. na nieu ytkowych 
strychach) wystarcza oczywi cie tylko 
jedna szczelina (pod pokryciem). W a nie 
ze wzgl du na atwiejsze wykonanie i nie-
wielk  ró nic  w cenie – folie o wysokiej 
paroprzepuszczalno ci zdominowa y
rynek.

– Te folie nie s  chyba zbyt mocne, bo 
na osiedlu u znajomych widzia em dom, 
jeszcze bez pokrycia, w którym folia 
by a porwana.

– S  wystarczaj co mocne, jak na swoje 
przeznaczenie. To, co pan widzia , to typo-
wy b d w sztuce dekarskiej. Efekt pewne-
go budowlanego mitu. FWK po prostu nie 
nadaje si  na tymczasowe zabezpieczenie. 
Pokrycie nale y u o y  najszybciej, jak 
to tylko mo liwe. Podawany w dokumen-
tacji okres odporno ci na promieniowa-
nie ultrafi oletowe (UV) wynosi na ogó
3–4 miesi ce. Nie znaczy to wcale, e
mo na czeka  tyle z pokryciem dachu. 
Po prostu w ten sposób opisuje si  stopie
odporno ci wyrobu zbadany w procedurze
sztucznego starzenia. Po kilkumiesi cznej
ekspozycji struktura folii dachowej ulega 
os abieniu, niejako zu ywamy zapas od-
porno ci folii na UV, który powinien wy-
starczy  na wiele lat eksploatacji. Nawet 
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po u o eniu pokrycia trzeba si  bowiem 
liczy  z tym, e niewielka ilo wiat a
s onecznego, w tym promieniowania UV, 
dociera do folii. Trzeba te  przestrzec 
przed pozostawieniem nieos oni tej folii 
dachowej w okapach bez podbitki oraz 
na niewyko czonych poddaszach. Nawet 
rozproszone promieniowanie UV jest 
szkodliwe. 

– Chcia em jeszcze zapyta  o deskowa-
nie dachu, bo o ile dobrze rozumiem, nie 
jest potrzebne przy pokryciu z dachówki,
ale o ile pami tam budow  moich znajo-
mych, tam deskowanie by o w a nie pod 
dachówk . Czy to b d?

– Nie, poniewa  zyskali dobre usztywnie-
nie dachu. Wad  s  w takim przypadku 
wy sze koszty. No i zale nie od sposobu 
deskowania, nale y czasem zmodyfi kowa
tak e sposób wentylacji dachu.

– Jak to, wydawa o mi si , e deskowanie 
oznacza konieczno  zrobienia dwóch 
szczelin wentylacyjnych.

– Nie zawsze. Ka de sztywne poszycie, 
zarówno to wykonane z desek, jak i wiel-
koformatowych p yt drewnopochodnych, 
tradycyjnie nazywa si  deskowaniem. Jest 
to myl ce, bo w a ciwo ci jego rozmaitych 
wariantów bardzo istotnie si  ró ni .

Deskowanie jako podk ad pod blachy 
p askie, a tak e wszystkie pokrycia, 
gdzie wystarczaj cy jest ruszt z at,
mo na uk ada  z desek o szeroko ci do 
15 cm, pozostawiaj c pomi dzy nimi 
szczeliny wielko ci 3–5 cm. W a nie te 
szczeliny maj  zasadnicze znaczenie dla 
wentylacji dachu. Wbrew rozpowszech-
nionemu przekonaniu, drewno wcale 
nie jest materia em „oddychaj cym”
– stawia bardzo du y opór przep ywowi
pary wodnej. Deski u o one z pozo-
stawieniem szerokich szczelin pomi -
dzy nimi s  przepuszczalne dla pary 
wodnej. U o one ci le lub czone na 
pióro i wpust, tworz  szczeln  barier .
Je li deskowanie ze szczelinami ma 
by  paroprzepuszczalne, z deskami nie 
mo e styka  si  papa ani folia wst pnego
krycia o niskiej paroprzepuszczalno ci.
Te materia y same w sobie tworz  szczel-
n  barier . Specyfi cznym wariantem jest 
dach z u o on  na takim deskowaniu ze 
szparami blach  p ask . Sama blacha 
jest bardzo szczelna i para wodna przez 

Pozostawiaj c szpary pomi dzy deskami nie 
musimy formowa  szczeliny wentylacyjnej pod 
deskowaniem

izolacja 

cieplna

kontr aty – formuj

szczelin  wentylacyjn

i mocuj  FWK

aty – oparcie 
dla  pokrycia

dachówki, blachodachówka, p yty faliste

FWK o wysokiej 

paroprze-

puszczalno ci

deski 10–15 cm

szczeliny 3–5 cm

krokwie
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ni  nie przenika. Jednak dzi ki szpa-
rom mi dzy deskami, powietrze mo e
osusza  spodni  stron  dachu oraz same 
deski. eby tak si  dzia o, niezb dna jest 
szczelina wentylacyjna poni ej deskowa-
nia – inaczej nie b dzie ruchu powietrza. 

– Omówili my kszta t dachu, konstruk-
cj , pokrycie i podk ad. To ju  chyba 
wszystko?

– Nie ca kiem, bo zapomnieli my o naj-
wa niejszym uzupe nieniu dachu, czyli 
orynnowaniu.

– Rzeczywi cie. Ale czemu rynny s  a
tak wa ne?

– Bez nich woda sp ywa aby z dachu,
zalewaj c ciany zewn trzne. Czasem 
w zaniedbanych budynkach widzi si
skutki tego, do czego mo e doprowadzi
jedna urwana rynna. Woda zalewa cian .
Ta z kolei – mokra i przemarzaj ca – staje 
si  podatna na atak grzybów i po prostu 
zniszczenie przez mróz, bo zamarzaj -
ca w porach materia u woda wytwarza 
ogromne ci nienie. Prosz  pami ta , e
typowe materia y budowlane s  mrozood-
porne, ale tylko w stanie suchym. 

– Co  mi si  tu jednak nie zgadza. Pami -
tam, e na rycinach i zdj ciach dawne 
wiejskie cha upy nie mia y rynien!

– Gratuluj  spostrzegawczo ci. Ale prosz
zauwa y , e te domy mia y bardzo sze-
rokie i schodz ce nisko nad ziemi  okapy. 
Jaki wspó czesny dom ma takie? W a nie
z tego wzgl du rynny nie by y konieczne. 
Jaki  czas temu za ama em r ce, czytaj c

w jednej z gazet, e przy pokryciu dachu 
strzech  rynny s  zb dne. Kto  pewnie 
zauwa y  to samo, co pan i dopowiedzia
sobie do tego fa szywy wniosek. Ale wró -
my do orynnowania.

Najpowszechniej montowane s
rynny zewn trzne, wewn trzne – pro-
wadzone podobnie do pionów kanali-
zacyjnych wewn trz budynku – stosuje 
si  czasem do odwodnienia dachów 
p askich. Najpopularniejsze s  ryn-
ny wisz ce o przekroju pó okr g ym,
czasem spotyka si  tak e rynny prosto-

Rynny dopasowujemy przede wszystkim 
do stylu domu i kolorystyki elewacji. RUUKKI
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k tne. Woda z rynien trafi a do piono-
wych rur spustowych, a potem wsi ka 
w ziemi  na terenie dzia ki, trafi a do 
kanalizacji deszczowej, studni ch onnej
lub zbiornika deszczówki. 

Producenci dostarczaj  wszystkie nie-
zb dne elementy w ramach tzw. systemu 
rynnowego.

– A jak dobiera si  taki system do bu-
dynku?

– Przekroje rynien i rur spustowych musz
by  tak dobrane, by woda nawet w czasie 
najbardziej ulewnego deszczu nie przele-
wa a si  przez kraw d  rynny, a ca y prze-
krój rury spustowej nie zosta  wype niony 
wod  – je eli do tego dojdzie, woda nie b -
dzie p yn  równomiernie, lecz utworz  si
tzw. korki wodne rozdzielone p cherzami 
powietrza. W takiej sytuacji rura spustowa 
zaczyna wibrowa , co mo e doprowadzi
do rozlu nienia po cze  orynnowania.

– No dobrze, ale jak to osi gn  w prak-
tyce?

– Przekroje rynien i rur spustowych do-
biera si  zwykle, pos uguj c si  wska ni-
kiem zwanym efektywn  powierzchni
dachu (EPD). Je eli nachylenie po aci nie 
przekracza 10°, przyjmuje si , e EPD jest 
taka sama jak powierzchnia dachu. Je li
dach jest bardziej stromy, korzysta si  ze 
wzoru:

EPD = (W + ½H) • L

gdzie:
EPD – efektywna powierzchnia dachu;
W – szeroko  odwadnianej po aci;
H – wysoko  dachu;
L – d ugo  dachu (wzd u  okapu);
EPD dla budynków o takiej samej po-
wierzchni rzutu jest tym wi ksza, im 
bardziej stromy jest ich dach.

– A to dlaczego? 

– To uzasadnione, bo chocia  na oba 
dachy trafi  mniej wi cej tyle samo wody, 
to z bardziej stromego b dzie ona sp ywa
szybciej. Niebezpiecze stwo jej spi trzenia
si  i przelania przez rynn  b dzie wi ksze. 

Jednak kierowanie si  w doborze orynno-
wania tylko warto ci  EPD mo e prowadzi
do powa nych b dów. Ponadto ró ni 
producenci orynnowania podaj , e dla 
tych samych warto ci EPD potrzebne s  od-
minne przekroje rynien i rur. Szczególnie 
w przypadku du ych i skomplikowanych 
dachów, obliczenia orynnowania powinien 
wykona  projektant, uwzgl dniaj c nat -
enie ulewnych deszczów wyst puj cych 

w danym regionie. Nie chodzi o redni

Wymiary niezb dne do wyznaczenia tzw. 
efektywnej powierzchni dachu

L

H

W
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roczn  sum  opadów, lecz o najintensyw-
niejsze deszcze.

– Ale zwykle nie jest chyba potrzebna 
a  taka dok adno ? Nieraz s ysza em,
e rynny znajomym dobierali po prostu 

dekarze.

– Dlatego w a nie zastrzeg em, e du e
i bardzo skomplikowane dachy s
przypadkiem szczególnym. Generalnie, 
przekroje orynnowania w domach jed-
norodzinnych i tak s  niewielkie. Warto 
trzyma  si  zasady, e rednica zarówno 
rynien, jak i rur spustowych nie powinna 
by  mniejsza ni  10 cm. Inaczej atwo ule-
gaj  zapchaniu przez li cie, ga zki i lód.
Trudniejszym zadaniem, ni  wyznaczenie 
efektywnej powierzchni dachu, jest cz sto
w a ciwe rozmieszczenie rur spustowych. 
Naj atwiej zrobi  to na dwuspadowym 
dachu bez lukarn – zwykle wystarczaj
wówczas cztery rury w naro ach budynku. 
Na dachach o skomplikowanych kszta tach
zaleca si  montowanie dodatkowych rur 
spustowych w pobli u koszy, bo w tych
miejscach zawsze sp ywa wi cej wody. 
To wa ne, bo inaczej woda mog aby si
przelewa  z rynny miejscowo nawet przy 
niezbyt intensywnym deszczu. 

– Wiem, e nie lubi pan takich pyta , ale 
jednak zapytam: które rynny s  lepsze 
– stalowe czy plastikowe?

– Ja za  odpowiem jak zwykle: zale y, 
pod jakim wzgl dem. Wybieraj c rynny 
z okre lonego materia u staramy si , eby
pasowa y do pokrycia dachu oraz do ele-
wacji. W pewnych sytuacjach istotne mog
by  te  konkretne cechy u ytkowe.

Rynny plastikowe s  ca kowicie odporne 
na korozj  i niewra liwe na drobne zaryso-
wania, np. przez ga zie rosn cych blisko 
domu drzew. Za to atwiej je uszkodzi
mechanicznie, szczególnie w niskiej tem-
peraturze, bo tworzywo staje si  kruche. 

Rynny stalowe s  za  bardziej wytrzy-
ma e i pod wp ywem uderzenia raczej si
odkszta caj  ni  p kaj . Za to s  podatne 
na korozj  w miejscach, gdzie fabrycznie 
naniesione pow oki zosta y uszkodzone.

Musi pan sam zdecydowa , jakie cechy 
s  w konkretnej sytuacji wa niejsze.

– No to wreszcie dobrn li my do ko ca.
B d  mia  o czym my le , zanim osta-
tecznie zdecydujemy z on , jak ma 
wygl da  dach. Po raz kolejny serdecz-
nie dzi kuj  za rozmow .

– Ale  prosz  bardzo i zapraszam na kolej-
ne spotkania.

Rynny stalowe s  bardziej odporne na 
uszkodzenia mechaniczne, np. przez zsuwaj cy 
si nieg. Jednak w razie uszkodzenia pow ok 
ochronnych zaczynaj  korodowa . PLANNJA

Dachy_cz_7.indd 23Dachy_cz_7.indd   23 2015-04-23 11:30:472015-04-23   11:30:47



Dachy, pokrycia, orynnowanie
BEZP ATNY DODATEK DO BUDUJEMY DOM 5/2015

Zdj cie na ok adce: Röben

Dotychczas w serii O TYM NIKT CI TAK NIE OPOWIE
ukaza y si  zeszyty obejmuj ce tematyk

ogrzewania, elektryczno ci, fundamentów, cian i stropów, odnawialnych róde
energii oraz okien, drzwi i bram gara owych.

Zapraszamy do lektury lub pobrania wyda  w wersji
elektronicznej ze strony www.budujemydom.pl/majster-guru

Wydawca: AVT-Korporacja Sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa
tel. 22 257 84 99, faks 22 257 84 00
www.avt.pl, avt@avt.pl

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
nale y do Izby Wydawców Prasy

1. WYBÓR SYSTEMU
OGRZEWANIA DOMU

2. GRZEJNIKI I POD OGÓWKA
ORAZ STEROWANIE I REGULACJA
OGRZEWANIA

4. FUNDAMENTY, CIANY, STROPY

5. ODNAWIALNE RÓD A ENERGII

6. OKNA, DRZWI I BRAMY GARA OWE

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE, 
TELETECHNICZNE ORAZ O WIETLENIE

MU

oracja Sp z o o

Dachy_cz_7.indd 24Dachy_cz_7.indd   24 2015-04-23 11:30:482015-04-23   11:30:48



Dachy_cz_7.indd 25Dachy_cz_7.indd   25 2015-04-23 11:03:362015-04-23   11:03:36



Dachy_cz_7.indd 26Dachy_cz_7.indd   26 2015-04-23 11:03:492015-04-23   11:03:49


