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WczeƑniejsze odcinki rozmów
z Majstrem Guru dostħpne sČ
w witrynie internetowej
„Budujemy Dom” pod adresem:
www.budujemydom.pl/majster-guru

Dociekliwy Inwestor: – Witam, dzisiaj
chciaïbym porozmawiaÊ obdachach ibich
pokryciach. OmawialiĂmy juĝ Ăciany
ibstropy, abprzecieĝ to wszystko trzeba
osïoniÊ od góry?
Majster Guru: – Witam pana! Bardzo mnie
cieszy, ĝe chce pan rozmawiaÊ obdachu
zawczasu, bo to pod wieloma wzglÚdami
element nawet waĝniejszy niĝ Ăciany.
Trudny do dobrego wykonania i,bniestety,
jeden zbnajdroĝszych wbczasie budowy.
– Waĝniejszy niĝ Ăciany? To, ĝe koszty sÈ
niemaïe, spodziewaïem siÚ usïyszeÊ od
pana, bo ibod znajomych nasïuchaïem
siÚ, ile wydali na dachy. Ale myĂl, ĝe
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jest to coĂ waĝniejszego od Ăcian – jakoĂ
trudno mi przyjÈÊ?
– Wbtakim razie proszÚ pomyĂleÊ, jak
waĝne jest zabezpieczenie budynku przed
deszczem. Ile prac moĝna przeprowadziÊ
dopiero po przykryciu go dachem? Dopiero wtedy wstawiamy okna, ocieplamy
elewacjÚ, wykonujemy instalacje wewnÚtrzne ibtynki. WbszczególnoĂci kaĝdy
producent weïny mineralnej przestrzega,
by nie ocieplaÊ elewacji wbbudynku
bez dachu, bo zmoczonÈ weïnÚ trudno
wysuszyÊ.
A i wbgotowym domu dach zalewajÈ
strugi wody, zalega na nim ibtopnieje Ănieg,
albo dla odmiany intensywnie nagrzewa
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Rozmo
owy o dach
hach, pokryciach, orynnowaniu
go sïoñce. Jaka Ăciana wytrzymaïaby tak
trudne warunki?

szÚ obnajistotniejsze wskazówki, które
uïatwiÈ wybór dobrego dachu.

– RzeczywiĂcie, chyba ĝadna.

– Wybór dachu to nie jedna, lecz wiele
decyzji. Caïy proces moĝna podzieliÊ na
kilka etapów. Najpierw proszÚ pomyĂleÊ
nie obdachu, abobtym, co bÚdzie pod nim.
Wbrew pozorom – to najwaĝniejszy etap,
bo wszelkie zïe decyzje bÚdzie potem
bardzo trudno „odkrÚciÊ”.

– WïaĂnie wbtym kontekĂcie wspomniaïem obszczególnej roli dachu. Musi byÊ
naprawdÚ porzÈdnie zaprojektowany ibzrealizowany, bo „pracuje” wbskrajnie trudnych warunkach. I chociaĝ ludzie kupujÈ
domy oczami, kierujÈc siÚ ich wyglÈdem,
to wbdachu najwaĝniejsze sÈ wïaĂnie te
elementy, których nie widaÊ.
– Co pan ma na myĂli?
– Juĝ wyjaĂniam. Najpewniej chciaï pan
pytaÊ gïównie o to, czym najlepiej pokryÊ
dach ibile bÚdzie to kosztowaïo?
– Faktycznie, myĂlaïem gïównie obpokryciach...
– No wïaĂnie, abto mniej wiÚcej tak, jak byĂmy przy naszej wczeĂniejszej rozmowie
obĂcianach zajmowali siÚ gïównie rodzajami tynków. Tymczasem dach tworzy wiele
elementów, które trzeba wïaĂciwie dobraÊ:
konstrukcja, podkïad pod pokrycie, samo
pokrycie, ocieplenie ibrozmaite detale.
Abnawet te zbpozoru drugorzÚdne elementy majÈ wielki wpïyw na jakoĂÊ ibtrwaïoĂÊ
dachu. Co wiÚcej, wzajemne zaleĝnoĂci
sÈ bardzo zïoĝone ibczÚsto trudne do
zauwaĝenia. Nawet projektantom zdarza
siÚ zapomnieÊ, ĝe np. dodanie lukarny
zmienia nie tylko konstrukcjÚ, ale ibwarunki wentylacji tej czÚĂci dachu.
– WidzÚ, ĝe robi siÚ trudniej, niĝ siÚ
spodziewaïem. Przede wszystkim popro-
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– Szczerze mówiÈc, nie bardzo rozumiem, obco chodzi.
– Pod dachem mamy poddasze, które
moĝe byÊ nieuĝytkowe. To taki tradycyjny strych, peïniÈcy co najwyĝej funkcjÚ
przestrzeni magazynowej na róĝne rzeczy
uĝywane sezonowo, abjeszcze czÚĂciej
– wyniesione tam, bo szkoda je byïo wyrzuciÊ ibzapomniane. Strych nie musi byÊ
wbzwiÈzku zbtym szczególnie obszerny ani
wygodny. Jaki wyjdzie, taki siÚ akceptuje.
Drugie rozwiÈzanie, obecnie dominujÈce, to poddasze uĝytkowe. Wówczas pod
dachem wygospodarowujemy peïnoprawne pomieszczenia mieszkalne – zwykle
sypialnie. Wbtym wariancie musimy dbaÊ
obich odpowiedniÈ wysokoĂÊ, ustawnoĂÊ, doĂwietlenie Ăwiatïem dziennym.
Projektantowi moĝe byÊ nieïatwo pogodziÊ
walory uĝytkowe zbwymaganiami konstrukcyjnymi.
– Wbtakim razie decyzja, czy poddasze
ma byÊ uĝytkowe, czy teĝ nie – jest
pierwszym etapem. Abjakie sÈ kolejne?
– Potem trzeba wybraÊ ksztaït dachu ibwysokoĂÊ Ăcianki kolankowej. Od tego bÚdzie
zaleĝeÊ iloĂÊ miejsc na poddaszu, abgdy
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dwuspadowy

czterospadowy
(kopertowy)

jednospadowy
(pulpitowy)

mansardowy

póųszczytowy

c RóǏne ksztaųty dachów

ma byÊ uĝytkowe, to sprawa zasadnicza.
Znam ibtakie przypadki, wbktórych pierwotna koncepcja zupeïnie siÚ zmieniïa
pod wpïywem rozmów zbarchitektem,
znajomymi, dyskusji na forach internetowych. To, co ïadnie wyglÈda wbkatalogu
niekoniecznie siÚ sprawdza wbpraktyce
albo zniechÚcajÈca jest kalkulacja kosztów.
NastÚpny etap to konstrukcja dachu,
czyli wiÚěba. Projektuje jÈ konstruktor, co
wcale nie znaczy, ĝe my moĝemy siÚ niÈ
nie interesowaÊ. Zaleĝnie od przyjÚtego
rozwiÈzania, poddasze moĝe tworzyÊ
jednÈ, otwartÈ przestrzeñ albo byÊ
„urozmaicone” sïupami konstrukcyjnymi.
OczywiĂcie, im ksztaït dachu bardziej
skomplikowany, tym trudniej zaprojektowaÊ jego konstrukcjÚ, abkoszty wykonania
rosnÈ. ProponujÚ wróciÊ do tego tematu za
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chwilÚ, bo nie da siÚ go omówiÊ wbtrzech
zdaniach.
– No to przynajmniej z pokryciami mamy
peïnÈ dowolnoĂÊ. Przecieĝ spotyka siÚ
najrozmaitsze.
– Nie caïkiem. WïaĂnie po to, ĝeby mógï
pan wybraÊ to wymarzone, decyzja powinna zapaĂÊ juĝ na etapie projektowania
wiÚěby.
– Abto dlaczego?
– Przede wszystkim zbpowodu odmiennoĂci cech samych pokryÊ. Jeden zbpodstawowych podziaïów to rozróĝnienie na
lekkie ibciÚĝkie. Jeden metr kwadratowy
blachodachówki to zaledwie kilka kilo-
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gramów, zaĂ dachówki ceramicznej nawet
90bkg. Poza tym, blachodachówkÚ najczÚĂciej sprzedaje siÚ wbduĝych arkuszach,
dlatego Ăwietnie nadaje siÚ do krycia
duĝych prostych poïaci, abna skomplikowanych dachach jest kïopotliwa. Dachówka
zaĂ jest drobnowymiarowa ibdziÚki temu
uniwersalna. Jednak jej uïoĝenie jest bardziej pracochïonne ibdroĝsze.
Dachówka ibblachodachówka to oczywiĂcie tylko przykïad. Wybraïem go, bo oba
materiaïy wyglÈdajÈ podobnie na dachu.
Przy innych pokryciach – róĝnice sÈ jeszcze wiÚksze.
Rodzaj pokrycia oznacza teĝ koniecznoĂÊ zastosowania okreĂlonego typu podkïadu. Od podkïadu zaleĝy zaĂ szczelnoĂÊ
ibsposób wentylacji dachu.
Jak pan widzi, kaĝda decyzja pociÈga za
sobÈ nastÚpnÈ. Nie moĝna wiÚc ich podejmowaÊ pochopnie.
Moĝe omówimy teraz te etapy wyboru
jeden po drugim, bardziej szczegóïowo.
AbjeĂli coĂ bÚdzie niejasne, proszÚ pytaÊ.
– Tak chyba bÚdzie najlepiej. Ale proszÚ
mi jeszcze powiedzieÊ, czy zmiany dokonywane na etapie budowy sÈ rzeczywiĂcie aĝ takim problemem? Moi znajomi
mieli np. kryÊ dach dachówkÈ, bo tak
przewidywaï projekt zbkatalogu, abostatecznie uïoĝyli pïaskÈ blachÚ.
– ProszÚ pana, nie chodzi obto, ĝe zmian
nie da siÚ zrobiÊ. ZrobiÊ da siÚ prawie
wszystko. Lecz nie wolno podejmowaÊ
takich decyzji pochopnie bez konsultacji zbdobrym fachowcem. Nie wystarczy
opinia majstra, ĝe on wie, jak zrobiÊ coĂ
lepiej. Zmiany powinien zatwierdziÊ
projektant zbuprawnieniami. Wówczas
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to on bierze na siebie odpowiedzialnoĂÊ za ich prawidïowoĂÊ, zgodnoĂÊ
zbprzepisami ibzasadami sztuki budowlanej.
– Teraz rozumiem. WróÊmy jednak do
naszego gïównego tematu. TrochÚ mnie
pan zaskoczyï tym, jak waĝna jest decyzja obtym, czy poddasze ma byÊ uĝytkowe. Czy teraz ktoĂ decyduje siÚ jeszcze
na zwykïy strych? Przecieĝ szkoda, ĝeby
tyle miejsca wbdomu siÚ marnowaïo.
– Wiem, ĝe znów pana zaskoczÚ, ale pomimo powszechnoĂci poddaszy uĝytkowych,
nie powiedziaïbym, ĝe strych to marnowanie miejsca. WciÈĝ buduje siÚ domy parterowe lub zbpeïnym piÚtrem, abwówczas
na ogóï majÈ dach obniewielkim spadku
ibstrych. Ma on niewÈtpliwe zalety:
– jest przestrzeniÈ gospodarczÈ, wbktórej
moĝna przechowywaÊ rzeczy uĝywane
rzadko lub sezonowo;
– stanowi strefÚ buforowÈ, ograniczajÈcÈ
nagrzewanie siÚ latem ibwychïadzanie
pomieszczeñ na niĝszej kondygnacji;
– umoĝliwia szybkie wykrycie ibnaprawÚ
nieszczelnoĂci dachu;
– stwarza bardzo dobre warunki wentylacji
elementów wiÚěby dachowej, co sprzyja
jej trwaïoĂci.
Ponadto sporo osób, które wybudowaïy
domy zbuĝytkowym poddaszem, pytane
– co by zmieniïo wbkolejnym domu? –
odpowiada, ĝe nie chcieliby juĝ uĝytkowego poddasza, tylko peïne piÚtro. AbjeĂli by
siÚ daïo, to najchÚtniej dom bez schodów,
czyli parterowy.
ProszÚ mnie dobrze zrozumieÊ, poddasze uĝytkowe ma swoje zalety, ale ma teĝ
wady.
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– JeĂli jednak zdecydujÚ siÚ na poddasze
mieszkalne, to jaki dom powinienem
wybraÊ?
– Zacznijmy od ksztaïtu dachu. Ma on
ogromne znaczenie dla wyglÈdu budynku i zbtego wzglÚdu zajmuje wszystkich
inwestorów. Jednak ksztaït jest nie mniej
waĝny dla moĝliwoĂci wygospodarowania miejsca na poddaszu, a zbtego juĝ nie
kaĝdy zdaje sobie sprawÚ. Tylko wbdomu,
gdzie poddasze jest niskie i zbgóry
zakïadamy, ĝe nie bÚdzie nigdy adaptowane na mieszkalne – moĝemy kierowaÊ
siÚ wyïÈcznie wyglÈdem. Abszczerze
mówiÈc, nawet wtedy nie do koñca, bo
skomplikowany dach oznacza wyĝsze
koszty.
– Czy pan nie przesadza? OglÈdaïem
projekty wbkatalogach oraz na stronach
internetowych ibsypialnie na poddaszach
byïy caïkiem duĝe nawet przy czterospadowych dachach.
– WidzÚ, ĝe marketingowe sztuczki
pracowni projektowych wciÈĝ sÈ skuteczne. Czy podano informacjÚ, jaka to jest
powierzchnia – mierzona po podïodze, czy
np. powyĝej 1,4bm?
– Nie pomyĂlaïem obtym, ale czy to aĝ
takie waĝne?
– BezwzglÚdnie! Powierzchnia mierzona
po podïodze oraz moĝliwa do praktycznego wykorzystania to czÚsto dwie bardzo
róĝne wartoĂci. IloĂÊ miejsca na poddaszu
zaleĝy ostatecznie od ksztaïtu dachu, jego
rozpiÚtoĂci oraz wysokoĂci Ăcianki kolankowej. Dach czterospadowy bardzo ogra-
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c Przy wysokiej Ƒciance kolankowej da
siħ ustawiđ wiħkszoƑđ mebli. Niemal caųa
powierzchnia poddasza nadaje siħ wówczas
do wykorzystania

nicza przestrzeñ, bo ma 4, abnie 2 skosy.
Najwygodniejsze do zagospodarowania sÈ
zaĂ pomieszczenia pod dachami mansardowymi ibzwykïymi dwuspadowymi.
Maïy kÈt nachylenia powoduje poza
tym, ĝe wysokoĂÊ pomieszczenia przyrasta
powoli wbmiarÚ oddalania siÚ od Ăciany
wbkierunku kalenicy. WbwÈskim budynku
wszystkie pomieszczenia sÈ wÈskie ibtrudniej je dzieliÊ.
Z kolei wysoka Ăcianka kolankowa to
coĂ, co bezpoĂrednio zwiÚksza uĝytecznoĂÊ poddasza – kaĝde 20bcm Ăcianki
oznacza dodatkowe 20bcm nad gïowÈ.
Zbtego teĝ wzglÚdu powszechnie Ăcianki
kolankowe sÈ podnoszone obpustak czy
dwa juĝ na etapie robót budowlanych,
za namowÈ wykonawców. Ja jednak bym
przed tym przestrzegaï, bo czÚsto psuje to
wyglÈd domu. Ponadto moĝna mieÊ kïopoty zbodbiorem budynku. Zmiana wysokoĂci, kubatury ibpowierzchni uĝytkowej to
istotne zmiany wbprojekcie.
– Jaka wbtakim razie powinna byÊ wysokoĂÊ wnÚtrz na poddaszu, ĝeby daïo siÚ
je dobrze wykorzystaÊ?
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– Zbpunktu widzenia przepisów, na poddaszach minimalna wymagana wysokoĂÊ
pomieszczeñ mieszkalnych to 2,2bm.
Wbpokojach ze skosami liczy siÚ jÈ przy
tym jako ĂredniÈ wysokoĂÊ, poczynajÈc
od 1,9bm. Dlaczego akurat od 1,9bm?
BobwbmyĂl prawa, czÚĂci poniĝej tej wysokoĂci nie uznaje siÚ za odpowiadajÈcÈ
„przeznaczeniu pomieszczenia”. OczywiĂcie, wbpraktyce nawet przestrzeñ przy
Ăcianie obwysokoĂci 1bm da siÚ wykorzystaÊ, ab1,9bm to juĝ „wysokoĂÊ stania” – do
takiej Ăciany moĝna podejĂÊ nie uderzajÈc
gïowÈ obsufit ibmoĝna przy niej ustawiÊ
wiÚkszoĂÊ mebli.

wersji, para krokwi wraz zbdrewnianÈ
belkÈ stropowÈ tworzy zamkniÚty trójkÈt.
CzÚĂciej jednak dolne krokwie opierajÈ siÚ
na poziomej belce – pïatwi stropowej lub
murïacie – jeĂli na poddaszu jest Ăcianka
kolankowa.
¿eby zmniejszyÊ ugiÚcie krokwi, kaĝdÈ
parÚ krokwi ïÈczy siÚ (rozpiera) poziomÈ
belkÈ, nazywanÈ jÚtkÈ. JÚtkÚ umieszcza siÚ
zwykle tak, aby dzieliïa dïugoĂÊ krokwi
wbstosunku 1/3 do 2/3. Na poddaszach
uĝytkowych trzeba pamiÚtaÊ przede
wszystkim obtym, by pod dachem daïo siÚ
swobodnie chodziÊ, wiÚc jÚtka powinna
byÊ na wysokoĂci ok. 2,5bm od podïogi.

– Wspominaï pan, ĝe konstrukcja dachu
teĝ jest bardzo waĝna. Jakie stosuje siÚ
wbdomach jednorodzinnych?

– WbĂrodku nie ma ĝadnych podpór?

– WiÚěba krokwiowo-jÚtkowa to najlepszy
wybór na dwuspadowe dachy obnachyleniu przynajmniej 30° ibrozpiÚtoĂci do
10bm. Jest ïatwa do wykonania, bo wszystkie wiÈzary sÈ takie same. Wbnajprostszej

Nie ma, bo nie sÈ potrzebne. ObciÈĝenia
pionowe od krokwi przejmujÈ Ăciany
zewnÚtrzne budynku. Konstrukcja dachu
nie wymaga zatem wewnÚtrznych Ăcian
noĂnych. Na takich Ăcianach opiera siÚ
jedynie strop. Czasem bardzo dïugie jÚtki
podpiera siÚ pionowymi sïupami, lecz

d WiħǍba krokwiowo-jħtkowa jest ųatwa do wykonania i nie utrudnia zagospodarowania poddasza
ųaty sČ
podkųadem
pod pokrycie
i usztywniajČ
wiħǍbħ

jħtki ųČczČ kaǏdČ parħ krokwi
i zmniejszajČ ich ugiħcie pod
obciČǏeniem; moǏna na nich
uųoǏyđ sufit

wiatrownice to ukoƑnie
przybite deski wiČǏČce
przynajmniej 3 sČsiednie krokwie
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murųaty czyli drewniane belki na
zewnħtrznych Ƒcianach noƑnych – to
na nich spoczywa caųy ciħǏar dachu
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pųatwie to gųówne
belki noƑne, sČ
równolegųe do
okapu

krokwie przekazujČ obciČǏenia
gųównie na pųatwie, a nie na
Ƒciany zewnħtrzne

kleszcze to deski
obustronnie obejmujČce
sųupy – usztywniajČ one
konstrukcjħ
miecze
usztywniajČ
poųČczenia
pųatwi
i sųupów

sųupy przejmujČ
obciČǏenia
spoczywajČce
na pųatwiach

pųatwie stropowe
przenoszČ ciħǏar
dachu na strop
i Ƒciany noƑne
dolnej kondygnacji

murųaty sČ w tej
konstrukcji znacznie
mniej obciČǏone niǏ
pųatwie

c WiħǍba pųatwiowo-kleszczowa nadaje siħ nawet na bardzo skomplikowane dachy.

Niestety na poddaszu sČ sųupy konstrukcyjne
spowodowane nimi obciÈĝenia pionowe sÈ
bardzo maïe.
Z kolei siïy rozciÈgajÈce – powodowane
przez krokwie – przejmuje strop, a wbpraktyce najczÚĂciej takĝe wieniec Ăcianki
kolankowej.
Poddasze pod wysokim dachem krokwiowym nadaje siÚ bardzo dobrze do
wykorzystania.
– Abpozostaïe konstrukcje?
Powszechnie stosowana jest wiÚěba pïatwiowo-kleszczowa, bo nadaje siÚ nawet
na dachy obbardzo skomplikowanym
ksztaïcie ibpraktycznie dowolnym kÈcie
nachylenia. Jednak jest bardziej zïoĝona,
abwiÚc trudniejsza do wykonania.
Krokwie spoczywajÈ na poziomych belkach, zwanych pïatwiami. Skrajne pïatwie
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leĝÈ na stropie lub Ăciance kolankowej,
pozostaïe zaĂ opierajÈ siÚ na sïupach. Sïupy umieszcza siÚ co 3–5bkrokwi, wówczas
tworzÈ wraz zbnimi tzw. wiÈzary peïne.
Pozostaïe zaĂ to wiÈzary puste – zïoĝone
tylko zbpary krokwi na pïatwiach.
To nie przekrój krokwi, lecz rozstaw
pïatwi ma decydujÈce znaczenie dla
dopuszczalnej rozpiÚtoĂci dachu. Jego
ciÚĝar pïatwie przekazujÈ na sïupy. Dlatego wiÚěbÚ projektuje siÚ tak, by sïupy
znalazïy siÚ nad Ăcianami noĂnymi dolnej
kondygnacji.
– Nocowaïem kiedyĂ wbczasie urlopu
wbpokojach na poddaszu, gdzie byïy
wïaĂnie takie sïupy. Szczerze mówiÈc,
nie wspominam tego dobrze, bo pokoje
byïy doĂÊ maïe, absïupy bardzo przeszkadzaïy.
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– Pañskie wraĝenia nie sÈ wyjÈtkiem.
Sïupy utrudniajÈ wykorzystanie poddasza
ibzwykle próbuje siÚ je ukryÊ wewnÈtrz
Ăcian dziaïowych. OczywiĂcie, to dodatkowe utrudnienie dla projektanta. Abjeszcze
wiÚkszy kïopot, gdy zechcemy podzieliÊ przestrzeñ inaczej niĝ przewidywaï
projekt. Lekkie Ăcianki dziaïowe moĝemy
ustawiaÊ dowolnie, ale sïupy noĂne muszÈ
zostaÊ. Dokïadniej – ich przesuniÚcie wymaga przeprojektowania caïej konstrukcji.
Niekiedy przyjmuje siÚ przeciwnÈ taktykÚ
ibzamiast ukrywaÊ, sïupy siÚ eksponuje.
NadajÈ wówczas specyficzny charakter wnÚtrzom pod skosami. To jednak
wchodzi wbgrÚ tylko wbduĝych pomieszczeniach. Wbtypowej sypialni – szybko
zniechÚcimy siÚ do takiej „ozdoby”.
– No to mnie pan zmartwiï. Wychodzi na
to, ĝe przy nieco bardziej urozmaiconym
ksztaïcie dachu, mamy problem zbpodporami ibzagospodarowaniem poddasza.
Abdach dwuspadowy przecieĝ nie kaĝdemu musi odpowiadaÊ.
– Spokojnie, nie wyczerpaliĂmy jeszcze
wszystkich moĝliwoĂci. To byïy najczÚĂciej spotykane, tradycyjne konstrukcje
ciesielskie. Ibdobrze, ĝeby pan wiedziaï,
jakie majÈ ograniczenia. NowoczeĂniejsze
rozwiÈzanie to tzw. wiÈzary kratowe.
NadajÈ siÚ do wykonania nawet
najbardziej skomplikowanych dachów
obdowolnym kÈcie nachylenia ibrozpiÚtoĂci pomiÚdzy podporami dochodzÈcej do
30bm. WiÈzar jest wówczas kratownicÈ.
Takie wiÈzary majÈ bardzo dobrÈ sztywnoĂÊ ibnie wymagajÈ podpór poĂrednich,
czyli wewnÚtrznych Ăcian noĂnych ani
podciÈgów.
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– Zaraz, zaraz. Widziaïem coĂ takiego,
ale wbdachu obmaïym spadku ibprzez te
kratownice na pewno nie daïoby siÚ nic
sensownego wygospodarowaÊ.
– To rzeczywiĂcie najpopularniejszy
wariant, bardzo dobry na poddaszach
ibtak zbyt niskich na uĝytkowe. Stosuje
siÚ jednak takĝe zupeïnie inne wiÈzary,
przy których niemal caïa przestrzeñ
pod dachem jest do wykorzystania.
Zwykle wiÈzary przygotowuje siÚ
zbelementów obniewielkiej gruboĂci (np.
4bcm). Zabto ich rozstaw jest gÚstszy niĝ
wbtradycyjnej wiÚěbie ciesielskiej ibwynosi 40–60bcm, zamiast ok. 100bcm.
Takie wiÈzary majÈ, oczywiĂcie,
ibwady – ich wykonanie jest bardzo
pracochïonne ibwymaga duĝej dokïadnoĂci. Dlatego najlepiej, jeĂli powstajÈ nie
na budowie, lecz wbwyspecjalizowanej
wytwórni.
– MyĂlaïem, ĝe bÚdzie trudniej to zrozumieÊ, abnie jest aĝ tak ěle. Projektowanie
domów jednorodzinnych nie jest chyba
specjalnie kïopotliwe dla konstruktora.
– Aleĝ drogi panie, przedstawiïem tutaj
maksymalnie uproszczony opis. To taki
ideowy schemat. Wbpraktyce bywa, ĝe
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wbjednym budynku mamy rozmaite konstrukcje mieszane wiÚěby. Nie wspominaïem wbogóle obsposobach ïÈczenia elementów, czy klasach wytrzymaïoĂci drewna.
Takie rzeczy powinny byÊ jasno opisane
ibrozrysowane wbprojekcie. Trzeba wziÈÊ
jeszcze poprawkÚ na to, ĝe nie wszyscy
wykonawcy majÈ wysokie kwalifikacje, potrafiÈ czytaÊ rysunki budowlane ibpracujÈ
sumiennie. ZaĂ nadzór ze strony kierownika budowy niejednokrotnie jest fikcjÈ, bo
na placu budowy on praktycznie nie bywa.
– Aĝ mi siÚ wierzyÊ nie chce, ĝe wykonawcy nie potrafiÈ korzystaÊ zbrysunków
projektowych.
– Wcale nie jest to rzadkoĂciÈ. Ponadto
wiele razy siÚ przekonaïem, ĝe im prostsze rozwiÈzania projektowe, tym lepiej.
Stosowanie skomplikowanych ibnietypowych – to proszenie siÚ obkïopoty ze strony
wykonawców, którzy nie pilnowani ibtak
zrobiÈ wszystko po swojemu. No i wbskomplikowanych konstrukcjach trudno dojĂÊ,
gdzie popeïniono bïÈd.
OczywiĂcie, dom jednorodzinny to
nie hala dworcowa czy wieĝowiec, wiÚc
ibstopieñ trudnoĂci dla konstruktora ibwykonawców jest nieporównywalny. Jednak
nie znaczy to, ĝe nie ma problemów do
rozwiÈzania. Abnierzadko inwestor wcale
nie jest zadowolony zbrozwiÈzañ przyjÚtych przez konstruktora. Do tego, ĝe coĂ
jest nie tak, moĝe siÚ zorientowaÊ dopiero,
gdy cieĂle juĝ stawiajÈ wiÈzary.
– Co pan ma na myĂli?
– AbchoÊby taki przypadek: inwestor
wybraï projekt na stronie internetowej

Zeszyt 7
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c WiČzary kratowe wyspecjalizowane firmy
projektujČ i wykonujČ nawet dla najbardziej
skomplikowanych dachów. MITEK

pracowni ibzamówiï go. Budowa szïa peïnÈ
parÈ, aĝ tu okazaïo siÚ, ĝe wbkaĝdej sypialni na poddaszu wbĂrodku jest sïup psujÈcy
ich ustawnoĂÊ. Jak siÚ okazaïo, cieĂle
pracowali dobrze – wbprojekcie na rzutach
kondygnacji sïupy byïy. Brakowaïo ich zaĂ
na rysunkach ze strony internetowej, bo
te byïy ponoÊ tylko „poglÈdowe”! Jak siÚ
pan domyĂla, dla inwestora byïa to bardzo
przykra niespodzianka. Niestety, usuniÚcie
sïupów wymagaïoby przeprojektowania
caïej konstrukcji, która czÚĂciowo juĝ staïa.
Ibsïupy zostaïy.
– Wychodzi na to, ĝe wszystko trzeba
sprawdzaÊ dwa razy. Ale ja siÚ przecieĝ
na tym nie znam!
– No ibwïaĂnie dlatego nieraz usïyszy pan
od tych, którzy majÈ juĝ budowÚ za sobÈ,
ĝe doĂwiadczony ibzaufany inspektor nadzoru jest wart kaĝdych pieniÚdzy. Nie tylko
dopilnuje jakoĂci pracy ekip budowlanych,
ale i przedyskutuje zbpanem rozwiÈzania
zawarte wbprojekcie. Zwróci przy tym
uwagÚ na takie rzeczy, które laikowi nawet
nie przyjdÈ do gïowy.

9

2015-04-23 11:30:46

Rozmo
owy o dach
hach, pokryciach, orynnowaniu
– Chciaïbym zapytaÊ objednÈ rzecz,
która mnie nieco zaskoczyïa. Dlaczego
wiÚěby wykonuje siÚ zbdrewna? Czy nie
ma lepszych, nowoczeĂniejszych materiaïów? Wydaje mi siÚ to archaiczne, tak
jakby nic siÚ nie zmieniïo od kilkuset lat.
Szczególnie jeĂli zestawiÊ to np. zboknami, obktórych rozmawialiĂmy ostatnio. Tam sÈ specjalne szyby, powïoki,
wypeïnienie gazem szlachetnym. Niemal
kosmiczna technologia. Abtu, wychodzi
na to, ĝe cieĂla pracuje tak samo, jak
100blat temu.
– CzÚĂciowo ma pan racjÚ, lecz nie do
koñca. ProszÚ zauwaĝyÊ, zbczego sÈ ramy
wbtych supernowoczesnych oknach?
– NajczÚĂciej zbPVC lub drewna…
– No wïaĂnie. Drewno to po prostu Ăwietny materiaï konstrukcyjny. Przy tym ïatwy
do obróbki ibwzglÚdnie tani. Na dodatek
ma dosyÊ dobre wïaĂciwoĂci termoizolacyjne, abpo wïaĂciwym zaimpregnowaniu
– jest trwaïy. Stosuje siÚ inne materiaïy
wbkonstrukcji dachów, np. stal. Jednak jej
trudniejsze ciÚcie, ïÈczenie, czy wreszcie
kïopoty zbeliminacjÈ mostków cieplnych
powodujÈ, ĝe wbdomach jednorodzinnych
uĝywa siÚ jej sporadycznie.
Praca cieĂli zaĂ siÚ zmieniïa. Ibnie mam
na myĂli tylko rozpowszechnienia elektronarzÚdzi. Tradycyjne poïÈczenia ciesielskie – na czopy ibgniazda, które trzeba byïo
wyĝïobiÊ wbdrewnie – wybiera siÚ coraz
rzadziej, bo sÈ bardzo pracochïonne ibwymagajÈ duĝych przekrojów elementów.
ZastÚpujÈ je rozmaite ïÈczniki stalowe:
pïytki, kÈtowniki, pierĂcienie zÚbate, czy
wreszcie zwykïe poïÈczenia na gwoědzie.

10

Tradycyjne zïÈcza wykonywano praktycznie bez uĝycia stali. Belki obduĝych
przekrojach zbdrewna peïnego zastÚpuje
siÚ teĝ coraz czÚĂciej prefabrykowanymi
zbdrewna klejonego, np. dwuteowymi czy
drewniano-stalowymi. Jak pan widzi, czas
nie stoi wbmiejscu. Jednakĝe drewno wciÈĝ
jest popularne ibjeszcze dïugo bÚdzie, tym
bardziej, ĝe jest surowcem odnawialnym.
– No to chyba wreszcie moĝemy przejĂÊ
do pokryÊ dachowych.
– Bardzo chÚtnie, tylko proszÚ nie pytaÊ,
które jest najlepsze. Na to nie da siÚ rzetelnie odpowiedzieÊ.
– Abdlaczego? Przecieĝ na pewno jedne
sÈ lepsze, inne gorsze.
– ProszÚ pana, wbtechnice, gdy mówimy,
ĝe coĂ jest lepsze, powinniĂmy od razu
doprecyzowaÊ, pod jakim wzglÚdem. ¿eby
byïo obrazowo, pozwolÚ sobie na przykïad
zbinnej dziedziny: srebro jest lepszym
przewodnikiem prÈdu niĝ miedě. Czy to
znaczy, ĝe kable energetyczne mamy robiÊ
ze srebra?
– Nie, bo cena byïaby kosmiczna!
– No wïaĂnie. Sam pan widzi, ĝe zawsze
trzeba uwzglÚdniaÊ wiele cech. PokryÊ
dachowych teĝ to dotyczy. Na poczÈtek
proponujÚ zastanowiÊ siÚ, jakie powinno
bÊ dobre pokrycie. Potem podyskutujemy, na ile te warunki speïniajÈ dostÚpne
materiaïy.
– Na pewno musi byÊ szczelny, ïadny,
trwaïy, ĝebym nie musiaï siÚ obniego
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martwiÊ. No ibniezbyt drogi. TrochÚ siÚ
tych wymogów uzbieraïo.
– Aleĝ to ibtak skromnie. Ja bym chciaï
znacznie wiÚcej. Idealne pokrycie dachowe powinno byÊ szczelne, mocne, niepalne, trwaïe, lekkie, ïatwe wbmontaĝu, ïadne
ibtanie. Jednak, jak juĝ mówiïem, ideaïu
nie ma ibdostÚpne materiaïy speïniajÈ te
warunki wbróĝnym stopniu. Ponadto to
samo pokrycie moĝe siÚ sprawdzaÊ lepiej
lub gorzej – wbzaleĝnoĂci od np. ksztaïtu
ibkÈta nachylenia poïaci dachu.
– Niech pan zacznie wbtakim razie od
dachówki, na ile pasuje ona do tego
wzorca? Szczerze mówiÈc, jak myĂlÚ
obdachu, to ten materiaï od razu staje mi
przed oczami.
– Nic wbtym dziwnego. Dachówki ceramiczne to jeden zbnajdïuĝej stosowanych,
ale wciÈĝ popularnych materiaïów.
Pojedyncze dachówki sÈ maïe, dlatego dobrze nadajÈ siÚ do krycia dachów obskomplikowanych ksztaïtach ibïatwo moĝna
wymieniÊ uszkodzone elementy.
Dachówki dobrej jakoĂci sÈ materiaïem
bardzo trwaïym (ponad 100 lat), natomiast
odpornoĂÊ ich powierzchni na osadzanie
siÚ zanieczyszczeñ czy porosty zwiÚksza
pokrycie warstwÈ glinki szlachetnej (angobowanie) lub szkliwienie (glazurowanie).
Pokrycie zbdachówek jest ciÚĝkie – nawet do 90bkg/m2, dlatego jeĂli wbprojekcie
przewidziano pierwotnie inny materiaï, to
konstruktor musi sprawdziÊ, czy wiÚěba
ma wystarczajÈcÈ wytrzymaïoĂÊ. Duĝa
masa dachówek ma takeĝ zalety, bo to
pokrycie bardzo dobrze tïumi děwiÚki
(odgïos deszczu).

Zeszyt 7
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Ceny sÈ niezwykle zróĝnicowane,
jednak minimum to 35bzï/m2, abkoszt
znacznie podnosi uĝycie wiÚkszej liczby
dachówek specjalnych – przyokapowych,
koñcowych (na krañcach poïaci) itp. Jedna
taka dachówka moĝe kosztowaÊ tyle, co
10bzwykïych.
OsobiĂcie uwaĝam za istotnÈ zaletÚ to,
ĝe dachówki nie wymagajÈ peïnego deskowania jako podkïadu, wystarcza ruszt zbïat
ibkontrïat.
– Abczym sÈ dachówki cementowe?
– Dachówki cementowe, nazywane teĝ
betonowymi, do zïudzenia przypominajÈ
dachówki ceramiczne. MyĂlÚ, ĝe patrzÈc
na dach, by ich pan nie odróĝniï. Aczkolwiek produkowane sÈ nie zbwypalanej
gliny, lecz zbbetonu barwionego wbmasie.
WïaĂciwoĂciami uĝytkowymi sÈ zbliĝone
do dachówek tradycyjnych, sÈ przy tym
tañsze – od 30bzï/m2. Uwaĝa siÚ je za nieco
mniej trwaïe od ceramicznych, ale decydujÈce znaczenie ma pod tym wzglÚdem
d Dachówki to jeden z najdųuǏej stosowanych

ale wciČǏ popularnych materiaųów dekarskich.
RÖBEN
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S Wybór pokrycia dachowego jest jednČ z najwaǏniejszych decyzji w trakcie budowy domu. RóǏni je wyglČd, trwaųoƑđ i cena. BLACHY PRUSZYÅSKI

jakoĂÊ materiaïu oraz to, czy powietrze
wbokolicy jest zanieczyszczone (beton jest
maïo odporny na kwasy).
– Zbkolei blachodachówka to blacha
wytïoczona tak, ĝeby wyglÈdaïa jak
dachówka?
– WïaĂnie obto chodzi. Blachodachówka
wyglÈda podobnie, a waĝy zaledwie kilka
kilogramów – zamiast kilkudziesiÚciu.
NajczÚĂciej jest przy tym sprzedawana
wbduĝych arkuszach, nawet do 7bm dïugoĂci, dziÚki czemu ukïada siÚ jÈ kilkakrotnie
szybciej.
Chociaĝ, jeĂli ksztaït dachu jest skomplikowany, to trzeba siÚ liczyÊ zbduĝÈ
iloĂciÈ odpadów, natomiast na prostym
dachu dwuspadowym 1–2 arkusze blachy
wystarczÈ, by pokryÊ caïÈ dïugoĂÊ poïaci.
Odpadów praktycznie nie bÚdzie, bo arkusze moĝna zamówiÊ na wymiar.
Rdzeñ materiaïu stanowi zwykle blacha
stalowa, rzadziej aluminiowa, pokrywana
wielowarstwowymi powïokami ochron-
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nymi. Od nich, szczególnie warstwy
zewnÚtrznej, zaleĝy trwaïoĂÊ blachy.
BlachodachówkÚ mocuje siÚ do ïat
specjalnymi wkrÚtami zbpodkïadkÈ pod
ïebkiem ibuszczelkÈ zbEPDM.
Elementy te mogÈ byÊ wykoñczone
warstwÈ tzw. posypki mineralnej. MajÈ
wówczas matowÈ, szorstkÈ powierzchniÚ
ibnajczÚĂciej przypominajÈ zbwyglÈdu
tradycyjne gonty. Taki wyrób sprzedawany jest wbpostaci niewielkich paneli (ok.
1×1bm), abnie dïugich arkuszy.
TrwaïoĂÊ dobrej blachodachówki ocenia
siÚ na ponad 20blat. Przy bardzo dobrym
zabezpieczeniu antykorozyjnym, moĝe
to byÊ nawet 50blat. Jednak tam, gdzie
powïoka zostaïa uszkodzona, np. wbtrakcie
ukïadania, wbwyniku ciÚcia szlifierkÈ kÈtowÈ (zamiast noĝycami), albo przez gaïÚzie
pobliskich drzew – blacha moĝe przerdzewieÊ wbciÈgu kilku lat.
Ceny wynoszÈ:
– blachodachówka standard – od 25 zï/m2;
– zbposypkÈ mineralnÈ –bod 70 zï/m2.
Jako podkïad wystarcza ruszt zbïat
ibkontrïat, do którego blachÚ mocuje siÚ
specjalnymi wkrÚtami zbpodkïadkÈ pod
ïebkiem ibuszczelkÈ zbEPDM.
– A blachy pïaskie?
– Blachy pïaskie tnie siÚ ïatwiej niĝ
wytïaczane (blachodachówki), abodciÚte
fragmenty arkusza moĝna wykorzystaÊ
wbinnym miejscu lub na obróbki.
Obecnie stosowane sÈ gïównie stalowe
blachy powlekane (podobnie jak blachodachówki). Blachy miedziane oraz
cynkowo-tytanowe nie sÈ zaĂ popularne – z racji wysokiej ceny. DoĂÊ czÚsto
wybierana dawniej stalowa blacha ocyn-
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Gwarancja to osobny problem. Najwaĝniejsza nie jest jej dïugoĂÊ, ale warunki.
Trzeba je zawsze czytaÊ przed zakupem.
Bywa tak, ĝe kilkunastoletnia gwarancja
obejmuje tylko tzw. perforacjÚ blachy. Czyli, ĝe nie przerdzewieje ona na wylot. Odbarwienie, czy nawet zïuszczenie powïok
nie upowaĝnia wówczas do reklamacji.
– Ale to robienie klienta wbbalona!

S Dachówki ceramiczne i cementowe dostħpne

sČ z caųym zestawem akcesoriów, gČsiorów, dachówek specjalnych. BRASS
kowana wyszïa zbuĝycia ze wzglÚdu na
maïÈ trwaïoĂÊ, natomiast blacha cynkowa
sprawdza siÚ dobrze tylko wbrejonach
wolnych od zanieczyszczeñ przemysïowych oraz dymu ze spalania wÚgla – inaczej koroduje nawet wbciÈgu 5–10 lat.
Stalowe blachy powlekane kosztujÈ
od 25bzï/m2. Jako podkïad niezbÚdne jest
deskowanie, deski moĝna ukïadaÊ wbodstÚpach do 5bcm.

– Trudno siÚ zbpanem nie zgodziÊ. Abbardzo czÚsto wbwarunkach gwarancji sÈ rozmaite dodatkowe obostrzenia, np. pokrywania wszystkich ciÚtych krawÚdzi farbÈ
zaprawkowÈ. Znam ibtaki przypadek, ĝe
producent blachodachówki odmawiaï uznania roszczeñ gwarancyjnych, twierdzÈc,
ĝe dach powinien byÊ okresowo myty!
Jak pan widzi ogromne znaczenie ma
po prostu uczciwoĂÊ producenta ibjego
szacunek dla klienta.
– Czy sÈ jeszcze jakieĂ inne, wbmiarÚ czÚsto spotykane materiaïy?
d Blachħ pųaskČ ųatwo siħ formuje, dziħki cze-

mu dobrze nadaje siħ do krycia nietypowych
elementów. RUUKKI

– Na ile trwaïe sÈ blachy dachowe?
BobjakoĂ nie chce mi siÚ wierzyÊ wbgwarancjÚ na 20 lat.
– Dobrej jakoĂci blacha powlekana rzeczywiĂcie moĝe wytrzymaÊ kilkadziesiÈt lat.
Dlatego moim zdaniem przy tak niewielkich powierzchniach, jak dachy domów
jednorodzinnych warto dopïaciÊ kilka
zïotych za metr kwadratowy ibmieÊ spokój
na lata.

Zeszyt 7
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– Tak, nie powinniĂmy zapominaÊ
obmateriaïach bitumicznych, czyli zbtej
samej grupy co papy dachowe. MyĂlÚ, ĝe
papÚ moĝemy jednak sobie darowaÊ, bo
obecnie jako ostateczne pokrycie wykorzystuje siÚ jÈ tylko na dachach pïaskich.
ZaĂ bitumiczne pïyty faliste produkowane sÈ zbwïókien nasycanych materiaïem
bitumicznym. Obecnie dostÚpne sÈ takĝe
pïyty bitumiczne obprzetïoczeniach jak
wbblachodachówce. Ukïada siÚ je ïatwo, bo
sÈ bardzo lekkie ibniezbyt duĝe. Bez trudu
moĝna je poza tym ciÈÊ i wbrazie potrzeby
wyginaÊ.
TrwaïoĂÊ pïyt ocenia siÚ na 15–20 lat.
Jako barwione wbmasie sÈ niewraĝliwe
na drobne rysy. Cena wynosi od 20bzï/m2.
Nabpodkïad wystarczajÈ ïaty ibkontrïaty,
pïyty mocuje siÚ do nich specjalnymi
gwoědziami zbszerokim ïebkiem zbtworzywa sztucznego, obbarwie takiej jak
pokrycie.
Gonty bitumiczne to zbkolei pasy papy,
naciÚte tak, by imitowaïy ksztaït tradycyjnych gontów. SÈ elastyczne ibbardzo
ïatwo moĝna je przycinaÊ, co daje duĝÈ
swobodÚ ich ksztaïtowania. Trzeba
jednak pamiÚtaÊ, ĝe wymagajÈ peïnego,
sztywnego deskowania, abjemu zbkolei
trudno nadaÊ skomplikowane formy.
ZewnÚtrznÈ warstwÚ gontów stanowiÈ
róĝnego rodzaju posypki – najczÚĂciej
mineralne, ale teĝ imitujÈce blachÚ miedzianÈ.
TrwaïoĂÊ gontów to 15–20 lat, cena zaĂ
wynosi od 25bzï/m2. NiezbÚdne jest peïne
szczelne deskowanie. Dlatego najczÚĂciej
podkïad wykonuje siÚ zbpïyt drewnopochodnych, jeĂli zaĂ jest zbdesek, to ukïada
siÚ je bez szpar, abjeszcze lepiej uĝyÊ desek
ïÈczonych na pióro ibwpust.
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– SïuchajÈc pana, dochodzÚ do wniosku,
ĝe chyba najpopularniejszy materiaï,
czyli dachówka, najgorzej speïnia podstawowy warunek – szczelnoĂÊ.
– Aleĝ proszÚ pana, szczelnoĂÊ to zawsze
pojÚcie wzglÚdne. ¿adne ze stosowanych
pokryÊ dachowych nie jest absolutnie
szczelne. Wbrew pozorom – wcale nie
jest to wada. To parametr uzaleĝniony
od warunków eksploatacji oraz sposobu
zrealizowania prac dekarskich. Przy doborze pokryÊ obowiÈzujÈ trzy podstawowe
zasady:
– im kÈt nachylenia poïaci jest wiÚkszy,
tym szybciej spïywa po nim woda deszczowa ibwymagania co do szczelnoĂci
pokrycia sÈ ïagodniejsze;
– im szczelniejsze jest pokrycie, tym ïagodniejsze sÈ wymagania wobec szczelnoĂci
podkïadu;
– pokrycie ibpodkïad muszÈ umoĝliwiaÊ
usuniÚcie zbkonstrukcji dachu wody opadowej oraz pary wodnej, które wniknÚïy
wbdach.
– Zwykle dachy sÈ doĂÊ strome. PrzeglÈdajÈc katalogi zbprojektami, miaïem
wraĝenie, ĝe architekci wyraěnie je
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faworyzujÈ. Czy to wïaĂnie skutek wymagañ odnoĂnie szczelnoĂci?
– Przyczyn jest znacznie wiÚcej, ale faktycznie najczÚĂciej wbpolskich domach jednorodzinnych kÈt nachylenia poïaci dachu
wynosi 30°–45°. To rozsÈdny wybór wbnaszych warunkach klimatycznych – woda
deszczowa jest szybko odprowadzana ibna
dachu nie zalega gruba warstwa Ăniegu,
która znacznie obciÈĝaïaby konstrukcjÚ.
Zbkolei wykonywanie dachów obbardzo
duĝym spadku, przekraczajÈcym 60°, nie
jest uzasadnione, poniewaĝ pojawiajÈ siÚ
problemy zbprzytwierdzaniem elementów
pokrycia, np. wszystkie dachówki trzeba
dodatkowo mocowaÊ spinkami, podczas
gdy przy mniejszych spadkach mocowanie
nie jest potrzebne, ewentualnie wystarcza,
gdy dotyczy co piÈtej lub co ósmej. Ponadto po zawietrznej stronie dachu powstaje
znaczne podciĂnienie (ssanie) ibelementy
pokrycia sÈ bardziej naraĝone na zerwanie.
– Czy pokrycia dachowe da siÚ wbtakim
razie jakoĂ rozsÈdnie uszeregowaÊ pod
wzglÚdem szczelnoĂci?
– Generalnie moĝna przyjÈÊ, ĝe im mniej
jest wbporyciu spoin ibpoïÈczeñ, tym jego
szczelnoĂÊ bÚdzie wiÚksza. Dlatego np. arkusz blachodachówki, obpowierzchni kilku
metrów kwadratowych, bÚdzie szczelniejszy niĝ dachówki, których trzeba uïoĝyÊ
kilkanaĂcie na 1 m2. Orientacyjnie moĝna
uszeregowaÊ pokrycia nastÚpujÈco:
– pokrycia zbpapy oraz bezspoinowe
zbplastycznych mas kauczukowych, nylonowych ibinnych tworzyw sztucznych.
Zbzaïoĝenia sÈ caïkowicie nieprzepuszczalne, zbpowodzeniem stosuje siÚ je na
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S Uzupeųnieniem pokrycia jest podkųad, który

zapewnia odpowiedniČ szczelnoƑđ dachu. GRILTEX
dachach pïaskich;
– duĝe arkusze zbblachy pïaskiej lub
blachodachówki, falistych pïyt bitumicznych, cementowo-wïóknowych itp. Same
arkusze pokrycia – jeĂli tylko nie zostanÈ
uszkodzone – sÈ szczelne. Woda moĝe
jednak przenikaÊ na ich poïÈczeniach lub
wbmiejscach, gdzie wbito mocujÈce wkrÚty
lub gwoědzie;
– dachówki zakïadkowe. Najszczelniejsze
sÈ dachówki zbpodwójnymi zamkami na
wszystkich czterech krawÚdziach;
– dachówki bez zamków na krawÚdziach
(karpiówka). Ukïada siÚ je dwuwarstwowo, bo pojedyncza warstwa jest po prosto
nieszczelna, nadaje siÚ co najwyĝej na
podrzÚdne obiekty gospodarcze, np. altanki Ămietnikowe.
– Ale widziaïem przecieĝ dachy obmaïym
nachyleniu kryte maïo szczelnÈ wedïug
pana dachówkÈ!
– Bo na razie omówiliĂmy tylko poïowÚ
problemu. Pokrycie moĝe byÊ nie doĂÊ
szczelne pod warunkiem, ĝe pod nim znajdzie siÚ odpowiednio szczelny podkïad.
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Rozmo
owy o dach
hach, pokryciach, orynnowaniu
Niemcy nie bez przyczyny nazywajÈ go
dachem spodnim.
– Spodni dach? Nie spotkaïem siÚ zbtakim okreĂleniem.
– Przytoczyïem je, bo dobrze oddaje istotÚ
sprawy. Szczelny podkïad to jakby drugie
pokrycie, zabezpieczajÈce wiÚěbÚ, ocieplenie ibpoddasze przed wodÈ opadowÈ. Ze
wzglÚdu na szczelnoĂÊ, podkïady naleĝy
uszeregowaÊ nastÚpujÈco:
– papa lub folia dachowa na sztywnym
poszyciu (z desek lub pïyt);
– folia dachowa sklejana na zakïadach;
– folia dachowa uïoĝona zbprzynajmniej
10bcm zakïadem.
Przyjmuje siÚ, ĝe najszczelniejszy
podkïad – zbpapy na sztywnym poszyciu
–bjest niezbÚdny wbdachach pïaskich, czyli
obnachyleniu do 12°. Producenci pokryÊ
dachowych podajÈ wbswoich katalogach,
na ile szczelnego podkïadu wymaga
pokrycie danego typu wbzaleĝnoĂci od kÈta
nachylenia poïaci.
Zastosowanie podkïadu obwiÚkszej
szczelnoĂci nie jest bïÚdem. Jest nawet
godne polecenia, jeĂli dach ma skomplikowany ksztaït, np. wiele koszy, wbktórych
bÚdzie zalegaï topniejÈcy powoli Ănieg.
Jednak wykonanie peïnego deskowania
moĝe oznaczaÊ równieĝ koniecznoĂÊ zmiany sposobu wentylacji dachu.
– Jak wbtakim razie dobrze dobraÊ szczelnoĂÊ podkïadu wzglÚdem pokrycia?
– NajczÚĂciej najpierw znany jest kÈt
nachylenia dachu oraz materiaï pokrycia.
Potem dobiera siÚ podkïad, tak aby caïoĂÊ
osiÈgnÚïa odpowiedniÈ szczelnoĂÊ. Naleĝy
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kierowaÊ siÚ przede wszystkim zaleceniami
technicznymi producentów pokryÊ, którzy
podajÈ, jaki podkïad jest niezbÚdny przy
danym kÈcie nachylenia poïaci. Przykïadowo, dla tej samej dachówki zakïadkowej,
zaleĝnie od kÈta nachylenia, potrzebna jest:
– uïoĝona na zakïad FWK – od 30°;
– folia sklejona na zakïadach – od 22°;
– deskowanie pokryte papÈ lub foliÈ –bponiĝej 22°.
– Spodziewam siÚ jednak, ĝe szczelnoĂÊ
nie jest jedynym kryterium wyboru.
Cobjeszcze powinno siÚ uwzglÚdniÊ?
– Przede wszystkim na podkïadzie spoczywa bezpoĂrednio ciÚĝar pokrycia. Podkïad
jest teĝ waĝnym elementem usztywniajÈcym caïÈ konstrukcjÚ. Równieĝ sposób
wentylacji dachu wbnajwiÚkszym stopniu
powiÈzany jest z rodzajem wykorzystywanego podkïadu. Ale po kolei.
Podkïad jest oparciem dla pokrycia ibto
od jego sztywnoĂci zaleĝy, jakie rozwiÈzanie bÚdzie odpowiednie. Dachówki,
blachodachówki ibblachy profilowane
(przede wszystkim trapezowe) sÈ na tyle
sztywne, ĝe nie potrzebujÈ oparcia na caïej
swojej powierzchni – wystarcza ruszt zbïat.
Dla blach pïaskich, aby siÚ nie zwichrowaïy, potrzebne jest solidniejsze podparcie
wbpostaci deskowania. Jednak pomiÚdzy
deskami moĝna pozostawiÊ nawet kilkucentymetrowe odstÚpy. ZresztÈ jest to pod
wieloma wzglÚdami korzystne, obczym
powiem za chwilÚ, przy okazji wentylacji.
Natomiast papa ibgonty papowe (bitumiczne) wymagajÈ jak najrówniejszego
podkïadu – najlepiej wbpostaci duĝych pïyt
drewnopochodnych, ewentualnie desek
ïÈczonych na pióro ibwpust. Bitumiczne
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materiaïy pokryciowe sÈ po prostu bardzo
elastyczne ibdostosowujÈ siÚ do wszelkich
nierównoĂci podïoĝa. Jeĝeli bÚdzie ono
nierówne, dach bÚdzie wyglÈdaï nieestetycznie.

dachówki, blachodachówka, pųyty faliste
ųaty – oparcie
dla pokrycia

– Rozumiem. Pokrycie opiera siÚ na podkïadzie, ten zbkolei na wiÚěbie dachowej,
abona zbkolei na Ăcianach noĂnych.
– Dokïadnie tak. Ponadto podkïad usztywnia konstrukcjÚ dachowÈ, ïÈczÈc wszystkie
wiÈzary. Najlepiej to zdanie speïniajÈ duĝe
pïyty drewnopochodne, tworzÈc sztywnÈ
tarczÚ. Najbardziej podatny na odksztaïcenia jest zaĂ ruszt zbïat ibkontrïat. WbzwiÈzku zbtym zmiany rodzaju poszycia, abtakĝe
rozstawu ibprzekroju ïat powinny byÊ
uzgodnione zbkonstruktorem. Róĝnice
mogÈ byÊ bardzo duĝe – zmiana sposobu
ukïadania tradycyjnej dachówki karpiówki
zbukïadu wb„ïuskÚ” na „koronkÚ” oznacza
dwukrotne zwiÚkszenie rozstawu ïat
(z ok. 15 do 30bcm).
– Wspominaï pan równieĝ, ĝe waĝna jest
wentylacja dachu. Obco chodzi?
– Tak, to sprawa kluczowa dla trwaïoĂci
dachu. Dawniej, gdy na poddaszach byïy

Zeszyt 7
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FWK o wysokiej
paroprzepuszczalnoƑci

krokwie
izolacja
cieplna

kontrųaty – formujČ szczelinħ
wentylacyjnČ i mocujČ FWK
c Baty i folia o wysokiej paroprzepuszczalnoƑci

to obecnie najpopularniejszy rodzaj podkųadu
tylko strychy, problemów zbwentylacjÈ
konstrukcji dachu wbzasadzie nie byïo –
konstrukcja drewniana byïa odsïoniÚta od
strony strychu ibwystarczyïo zrobiÊ otwory
wentylacyjne wbĂcianach szczytowych.
Obecnie jednak na poddaszach
najczÚĂciej urzÈdza siÚ pomieszczenia
mieszkalne ibpoïacie dachu (wbtej sytuacji – wbzasadzie stropodachu) wymagajÈ
ocieplenia. Przewaĝnie przestrzeñ miÚdzy krokwiami wypeïnia siÚ weïnÈ mineralnÈ, dodajÈc jeszcze poprzeczny ruszt
zbïat drewnianych (zwykle 5 x 5bcm) lub
profili stalowych, co pozwala pogrubiÊ
warstwÚ ocieplenia, ibzmniejszyÊ wpïyw
krokwi jako mostków termicznych (ich
izolacyjnoĂÊ jest ok. czterokrotnie gorsza
niĝ weïny) oraz zapewniÊ optymalny
rozstaw podpór dla pïyt gipsowo-karto-
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Rozmo
owy o dach
hach, pokryciach, orynnowaniu

nowych bÈdě innego materiaïu, którym
wykañcza siÚ poddasze.
– Czyli ocieplony dach – wbrazie jakiegoĂ
przecieku – oznacza, ĝe drewno nie
bÚdzie mogïo wyschnÈÊ?
– Powiedziaïbym raczej, ĝe wysychanie
bÚdzie utrudnione ibdlatego tak waĝny jest
ukïad warstw wbdachu. MuszÈ zabezpieczaÊ przed zawilgoceniem ibrównoczeĂnie
byÊ tak pomyĂlane, aby ewentualna wilgoÊ
mogïa siÚ jednak zbdachu wydostaÊ.
Ponadto woda opadowa nie jest jedynym
problemem. ProszÚ przypomnieÊ sobie
naszÈ rozmowÚ obĂcianach ibproblem ich
paroprzepuszczalnoĂci.
– PamiÚtam! Chodziïo obto, ĝe para
wodna zbpomieszczenia wnika wbĂciany
ibmoĝe siÚ tam skraplaÊ. ¥ciany trzeba
zaĂ zrobiÊ tak, aby woda mogïa siÚ wydostaÊ na zewnÈtrz. Czy wbdachach jest
podobnie?
– To analogiczne zjawisko, zbzastrzeĝeniem, ĝe zachodzi intensywniej, bo napór
pary wodnej z powietrza wewnÚtrznego na
dach jest wiÚkszy niĝ na Ăciany.
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W efekcie ocieplenie musi byÊ zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci
– zbzewnÈtrz, co podwyĝsza wymagania
wobec szczelnoĂci pokrycia, oraz od
strony pomieszczenia, co wymusza stosowanie paroizolacji (wbpostaci szczelnie
uïoĝonej folii). SzczelnoĂÊ nigdy nie jest
jednak doskonaïa, dlatego konstrukcja
musi byÊ wentylowana, tak by ruch powietrza usuwaï wilgoÊ pochodzÈcÈ zbpomieszczeñ lub dostajÈcÈ siÚ zbzewnÈtrz
przez nieszczelnoĂci pokrycia.
JeĂli dach nie jest odeskowany, abpomiÚdzy izolacjÈ ibpokryciem uïoĝono
foliÚ dachowÈ obwysokiej paroprzepuszczalnoĂci, to weïna moĝe wypeïniaÊ caïÈ
wysokoĂÊ krokwi ibstykaÊ siÚ zbniÈ. Takie
folie czÚsto nazywa siÚ membranami.
WentylacjÚ zapewnia wbtej sytuacji szczelina znajdujÈca siÚ bezpoĂrednio pod
pokryciem. Szczelina wentylacyjna musi
byÊ droĝna na caïej swej dïugoĂci –bod
okapu po kalenicÚ. Jednak wbdachach
obskomplikowanym ksztaïcie bardzo trudno to osiÈgnÈÊ, moĝe pomóc np. uĝycie
specjalnych dachówek wentylacyjnych.
Jeĝeli wykonany jest szczelny podkïad, np. zbpïyt drewnopochodnych lub
zastosowano foliÚ obznikomej paroprzepuszczalnoĂci albo papÚ, to konieczne sÈ
dwie szczeliny wentylacyjne – jedna, tak
jak wbpoprzednim przypadku, pomiÚdzy
pokryciem ibfoliÈ oraz druga pomiÚdzy
foliÈ ibociepleniem. Obie oczywiĂcie muszÈ byÊ droĝne. Wbpraktyce zachowanie
peïnej droĝnoĂci szczeliny pomiÚdzy foliÈ
ibweïnÈ jest kïopotliwe, bo wystarczy zbyt
mocno popchnÈÊ ocieplenie przy ukïadaniu, by zetknÚïo siÚ zbfoliÈ.
Obecnie folie obwysokiej paroprzepuszczalnoĂci sÈ zdecydowanie popularniejsze,
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bo konstrukcjÚ zbjednÈ szczelinÈ wentylacyjnÈ wykonaÊ ïatwiej, abponadto moĝna
wypeïniÊ weïnÈ caïÈ wysokoĂÊ krokwi,
dziÚki czemu izolacja jest grubsza przy tej
samej gruboĂci dachu.
Izolacja cieplna peïni ponadto rolÚ izolacji děwiÚkowej, bo szczególnie lekkie pokrycia blaszane sÈ bardzo gïoĂne wbczasie
deszczu. Natomiast děwiÚki dobrze tïumi
ciÚĝka dachówka. Warto pamiÚtaÊ, ĝe ěródïem haïasu moĝe byÊ takĝe umieszczony
poniĝej poddasza daszek nad wejĂciem do
domu czy dach nad garaĝem.
– Czym wïaĂciwie siÚ róĝniÈ te folie obniskiej ibwysokiej paroprzepuszczalnoĂci?
Jak mam je rozpoznaÊ?
– Folie wstÚpnego krycia umownie dzieli
siÚ na:
– wysokoparoprzepuszczalne, obwspóïczynniku Sd nie wiÚkszym niĝ 0,05 m;
– niskoparoprzepuszczalne – wspóïczynnik Sd ponad 0,05bm.
Wspóïczynnik ten oznacza równowaĝnÈ
warstwÚ powietrza, stawiajÈcÈ taki sam
opór przepïywowi pary wodnej co folia.
Czasem zamiast tego podaje siÚ iloĂÊ pary
wodnej przenikajÈcej wbciÈgu doby przez
1bm2 folii (np. 3000 g). Jednak ta wartoĂÊ
bardzo siÚ zmienia wbzaleĝnoĂci od temperatury ibwilgotnoĂci powietrza. Wbefekcie,
jeĂli warunki testu byïy inne, to wynik jest
nieporównywalny.
ProszÚ pamiÚtaÊ, ĝe podziaï na wysoko- ibniskoparoprzepuszczalne folie jest
umowny. Nie kaĝdy wytwórca bÚdzie siÚ
go trzymaï. Podobnie jak nie ma jasnych
zasad uĝycia okreĂlenia „membrana dachowa”. NajczÚĂciej producenci nazywajÈ
tak swoje wielowarstwowe folie obwysokiej

Zeszyt 7
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paroprzepuszczalnoĂci, ale nie jest to reguïÈ. Dlatego naleĝy zawsze sprawdzaÊ, jakÈ
konkretnie wartoĂÊ Sd podano na etykiecie
wyrobu, ewentualnie wbinnej dokumentacji. JeĂli tej informacji brak, to najpewniej mamy do czynienia zbfoliÈ obniskiej
paroprzepuszczalnoĂci.
Przypominam, ĝe tylko FWK obwysokiej
paroprzepuszczalnoĂci mogÈ bezpoĂrednio
stykaÊ siÚ zbizolacjÈ cieplnÈ. Wbdachach
bez ocieplenia (np. na nieuĝytkowych
strychach) wystarcza oczywiĂcie tylko
jedna szczelina (pod pokryciem). WïaĂnie
ze wzglÚdu na ïatwiejsze wykonanie ibniewielkÈ róĝnicÚ wbcenie – folie obwysokiej
paroprzepuszczalnoĂci zdominowaïy
rynek.
– Te folie nie sÈ chyba zbyt mocne, bo
na osiedlu ubznajomych widziaïem dom,
jeszcze bez pokrycia, wbktórym folia
byïa porwana.
– SÈ wystarczajÈco mocne, jak na swoje
przeznaczenie. To, co pan widziaï, to typowy bïÈd wbsztuce dekarskiej. Efekt pewnego budowlanego mitu. FWK po prostu nie
nadaje siÚ na tymczasowe zabezpieczenie.
Pokrycie naleĝy uïoĝyÊ najszybciej, jak
to tylko moĝliwe. Podawany wbdokumentacji okres odpornoĂci na promieniowanie ultrafioletowe (UV) wynosi na ogóï
3–4bmiesiÈce. Nie znaczy to wcale, ĝe
moĝna czekaÊ tyle zbpokryciem dachu.
Pobprostu wbten sposób opisuje siÚ stopieñ
odpornoĂci wyrobu zbadany wbprocedurze
sztucznego starzenia. PobkilkumiesiÚcznej
ekspozycji struktura folii dachowej ulega
osïabieniu, niejako zuĝywamy zapas odpornoĂci folii na UV, który powinien wystarczyÊ na wiele lat eksploatacji. Nawet
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– Nie, poniewaĝ zyskali dobre usztywnienie dachu. WadÈ sÈ wbtakim przypadku
wyĝsze koszty. No ibzaleĝnie od sposobu
deskowania, naleĝy czasem zmodyfikowaÊ
takĝe sposób wentylacji dachu.

dachówki, blachodachówka, pųyty faliste
ųaty – oparcie
dla pokrycia

– Jak to, wydawaïo mi siÚ, ĝe deskowanie
oznacza koniecznoĂÊ zrobienia dwóch
szczelin wentylacyjnych.

FWK o wysokiej
paroprzepuszczalnoƑci

krokwie
izolacja
cieplna

szczeliny 3–5 cm

deski 10–15 cm

kontrųaty – formujČ
szczelinħ wentylacyjnČ
i mocujČ FWK

c PozostawiajČc szpary pomiħdzy deskami nie
musimy formowađ szczeliny wentylacyjnej pod
deskowaniem

po uïoĝeniu pokrycia trzeba siÚ bowiem
liczyÊ zbtym, ĝe niewielka iloĂÊ Ăwiatïa
sïonecznego, wbtym promieniowania UV,
dociera do folii. Trzeba teĝ przestrzec
przed pozostawieniem nieosïoniÚtej folii
dachowej wbokapach bez podbitki oraz
na niewykoñczonych poddaszach. Nawet
rozproszone promieniowanie UV jest
szkodliwe.
– Chciaïem jeszcze zapytaÊ obdeskowanie dachu, bo obile dobrze rozumiem, nie
jest potrzebne przy pokryciu zbdachówki,
ale obile pamiÚtam budowÚ moich znajomych, tam deskowanie byïo wïaĂnie pod
dachówkÈ. Czy to bïÈd?

20

– Nie zawsze. Kaĝde sztywne poszycie,
zarówno to wykonane zbdesek, jak ibwielkoformatowych pïyt drewnopochodnych,
tradycyjnie nazywa siÚ deskowaniem. Jest
to mylÈce, bo wïaĂciwoĂci jego rozmaitych
wariantów bardzo istotnie siÚ róĝniÈ.
Deskowanie jako podkïad pod blachy
pïaskie, abtakĝe wszystkie pokrycia,
gdzie wystarczajÈcy jest ruszt zbïat,
moĝna ukïadaÊ zbdesek obszerokoĂci do
15 cm, pozostawiajÈc pomiÚdzy nimi
szczeliny wielkoĂci 3–5 cm. WïaĂnie te
szczeliny majÈ zasadnicze znaczenie dla
wentylacji dachu. Wbrew rozpowszechnionemu przekonaniu, drewno wcale
nie jest materiaïem „oddychajÈcym”
–bstawia bardzo duĝy opór przepïywowi
pary wodnej. Deski uïoĝone zbpozostawieniem szerokich szczelin pomiÚdzy nimi sÈ przepuszczalne dla pary
wodnej. Uïoĝone ĂciĂle lub ïÈczone na
pióro ibwpust, tworzÈ szczelnÈ barierÚ.
JeĂli deskowanie ze szczelinami ma
byÊ paroprzepuszczalne, zbdeskami nie
moĝe stykaÊ siÚ papa ani folia wstÚpnego
krycia obniskiej paroprzepuszczalnoĂci.
Tebmateriaïy same wbsobie tworzÈ szczelnÈ barierÚ. Specyficznym wariantem jest
dach zbuïoĝonÈ na takim deskowaniu ze
szparami blachÈ pïaskÈ. Sama blacha
jest bardzo szczelna ibpara wodna przez
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niÈ nie przenika. Jednak dziÚki szparom miÚdzy deskami, powietrze moĝe
osuszaÊ spodniÈ stronÚ dachu oraz same
deski. ¿eby tak siÚ dziaïo, niezbÚdna jest
szczelina wentylacyjna poniĝej deskowania – inaczej nie bÚdzie ruchu powietrza.
– OmówiliĂmy ksztaït dachu, konstrukcjÚ, pokrycie ibpodkïad. To juĝ chyba
wszystko?
– Nie caïkiem, bo zapomnieliĂmy obnajwaĝniejszym uzupeïnieniu dachu, czyli
orynnowaniu.
– RzeczywiĂcie. Ale czemu rynny sÈ aĝ
tak waĝne?
– Bez nich woda spïywaïaby zbdachu,
zalewajÈc Ăciany zewnÚtrzne. Czasem
wbzaniedbanych budynkach widzi siÚ
skutki tego, do czego moĝe doprowadziÊ
jedna urwana rynna. Woda zalewa ĂcianÚ.
Ta zbkolei – mokra ibprzemarzajÈca – staje
siÚ podatna na atak grzybów ibpo prostu
zniszczenie przez mróz, bo zamarzajÈca wbporach materiaïu woda wytwarza
ogromne ciĂnienie. ProszÚ pamiÚtaÊ, ĝe
typowe materiaïy budowlane sÈ mrozoodporne, ale tylko wbstanie suchym.
– CoĂ mi siÚ tu jednak nie zgadza. PamiÚtam, ĝe na rycinach ibzdjÚciach dawne
wiejskie chaïupy nie miaïy rynien!
– GratulujÚ spostrzegawczoĂci. Ale proszÚ
zauwaĝyÊ, ĝe te domy miaïy bardzo szerokie ibschodzÈce nisko nad ziemiÚ okapy.
Jaki wspóïczesny dom ma takie? WïaĂnie
zbtego wzglÚdu rynny nie byïy konieczne.
JakiĂ czas temu zaïamaïem rÚce, czytajÈc

Zeszyt 7
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c Rynny dopasowujemy przede wszystkim
do stylu domu i kolorystyki elewacji. RUUKKI

wbjednej zbgazet, ĝe przy pokryciu dachu
strzechÈ rynny sÈ zbÚdne. KtoĂ pewnie
zauwaĝyï to samo, co pan ibdopowiedziaï
sobie do tego faïszywy wniosek. Ale wróÊmy do orynnowania.
Najpowszechniej montowane sÈ
rynny zewnÚtrzne, wewnÚtrzne – prowadzone podobnie do pionów kanalizacyjnych wewnÈtrz budynku – stosuje
siÚ czasem do odwodnienia dachów
pïaskich. Najpopularniejsze sÈ rynny wiszÈce obprzekroju póïokrÈgïym,
czasem spotyka siÚ takĝe rynny prosto-
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Rozmo
owy o dach
hach, pokryciach, orynnowaniu
– No dobrze, ale jak to osiÈgnÈÊ wbpraktyce?

L

H

W

– Przekroje rynien ibrur spustowych dobiera siÚ zwykle, posïugujÈc siÚ wskaěnikiem zwanym efektywnÈ powierzchniÈ
dachu (EPD). Jeĝeli nachylenie poïaci nie
przekracza 10°, przyjmuje siÚ, ĝe EPD jest
taka sama jak powierzchnia dachu. JeĂli
dach jest bardziej stromy, korzysta siÚ ze
wzoru:
EPD = (W + ½H) • L

c Wymiary niezbħdne do wyznaczenia tzw.
efektywnej powierzchni dachu

kÈtne. Woda zbrynien trafia do pionowych rur spustowych, abpotem wsiÈka
wbziemiÚ na terenie dziaïki, trafia do
kanalizacji deszczowej, studni chïonnej
lub zbiornika deszczówki.
Producenci dostarczajÈ wszystkie niezbÚdne elementy wbramach tzw. systemu
rynnowego.
– Abjak dobiera siÚ taki system do budynku?
– Przekroje rynien ibrur spustowych muszÈ
byÊ tak dobrane, by woda nawet wbczasie
najbardziej ulewnego deszczu nie przelewaïa siÚ przez krawÚdě rynny, abcaïy przekrój rury spustowej nie zostaï wypeïniony
wodÈ – jeĝeli do tego dojdzie, woda nie bÚdzie pïynÈÊ równomiernie, lecz utworzÈ siÚ
tzw. korki wodne rozdzielone pÚcherzami
powietrza. Wbtakiej sytuacji rura spustowa
zaczyna wibrowaÊ, co moĝe doprowadziÊ
do rozluěnienia poïÈczeñ orynnowania.
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gdzie:
EPD – efektywna powierzchnia dachu;
W – szerokoĂÊ odwadnianej poïaci;
H – wysokoĂÊ dachu;
L – dïugoĂÊ dachu (wzdïuĝ okapu);
EPD dla budynków obtakiej samej powierzchni rzutu jest tym wiÚksza, im
bardziej stromy jest ich dach.
– Abto dlaczego?
– To uzasadnione, bo chociaĝ na oba
dachy trafi mniej wiÚcej tyle samo wody,
to zbbardziej stromego bÚdzie ona spïywaÊ
szybciej. Niebezpieczeñstwo jej spiÚtrzenia
siÚ ibprzelania przez rynnÚ bÚdzie wiÚksze.
Jednak kierowanie siÚ wbdoborze orynnowania tylko wartoĂciÈ EPD moĝe prowadziÊ
do powaĝnych bïÚdów. Ponadto róĝni
producenci orynnowania podajÈ, ĝe dla
tych samych wartoĂci EPD potrzebne sÈ odminne przekroje rynien ibrur. Szczególnie
wbprzypadku duĝych ibskomplikowanych
dachów, obliczenia orynnowania powinien
wykonaÊ projektant, uwzglÚdniajÈc natÚĝenie ulewnych deszczów wystÚpujÈcych
wbdanym regionie. Nie chodzi obĂredniÈ
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rocznÈ sumÚ opadów, lecz obnajintensywniejsze deszcze.
– Ale zwykle nie jest chyba potrzebna
aĝ taka dokïadnoĂÊ? Nieraz sïyszaïem,
ĝe rynny znajomym dobierali po prostu
dekarze.
– Dlatego wïaĂnie zastrzegïem, ĝe duĝe
ibbardzo skomplikowane dachy sÈ
przypadkiem szczególnym. Generalnie,
przekroje orynnowania wbdomach jednorodzinnych ibtak sÈ niewielkie. Warto
trzymaÊ siÚ zasady, ĝe Ărednica zarówno
rynien, jak ibrur spustowych nie powinna
byÊ mniejsza niĝ 10bcm. Inaczej ïatwo ulegajÈ zapchaniu przez liĂcie, gaïÈzki iblód.
Trudniejszym zadaniem, niĝ wyznaczenie
efektywnej powierzchni dachu, jest czÚsto
wïaĂciwe rozmieszczenie rur spustowych.
Najïatwiej zrobiÊ to na dwuspadowym
dachu bez lukarn – zwykle wystarczajÈ
wówczas czterybrury wbnaroĝach budynku.
Na dachach obskomplikowanych ksztaïtach
zaleca siÚ montowanie dodatkowych rur
spustowych wbpobliĝu koszy, bo wbtych
miejscach zawsze spïywa wiÚcej wody.
To waĝne, bo inaczej woda mogïaby siÚ
przelewaÊ zbrynny miejscowo nawet przy
niezbyt intensywnym deszczu.

Rynny plastikowe sÈ caïkowicie odporne
na korozjÚ i niewraĝliwe na drobne zarysowania, np. przez gaïÚzie rosnÈcych blisko
domu drzew. Za to ïatwiej je uszkodziÊ
mechanicznie, szczególnie w niskiej temperaturze, bo tworzywo staje siÚ kruche.
Rynny stalowe sÈ zaĂ bardziej wytrzymaïe i pod wpïywem uderzenia raczej siÚ
odksztaïcajÈ niĝ pÚkajÈ. Za to sÈ podatne
na korozjÚ wbmiejscach, gdzie fabrycznie
naniesione powïoki zostaïy uszkodzone.
Musi pan sam zdecydowaÊ, jakie cechy
sÈ wbkonkretnej sytuacji waĝniejsze.
– No to wreszcie dobrnÚliĂmy do koñca.
BÚdÚ miaï obczym myĂleÊ, zanim ostatecznie zdecydujemy zbĝonÈ, jak ma
wyglÈdaÊ dach. Po raz kolejny serdecznie dziÚkujÚ za rozmowÚ.
– Aleĝ proszÚ bardzo ibzapraszam na kolejne spotkania.
d Rynny stalowe sČ bardziej odporne na

uszkodzenia mechaniczne, np. przez zsuwajČcy
siħ Ƒnieg. Jednak w razie uszkodzenia powųok
ochronnych zaczynajČ korodowađ. PLANNJA

– Wiem, ĝe nie lubi pan takich pytañ, ale
jednak zapytam: które rynny sÈ lepsze
–bstalowe czy plastikowe?
– Ja zaĂ odpowiem jak zwykle: zaleĝy,
pod jakim wzglÚdem. WybierajÈc rynny
zbokreĂlonego materiaïu staramy siÚ, ĝeby
pasowaïy do pokrycia dachu oraz do elewacji. Wbpewnych sytuacjach istotne mogÈ
byÊ teĝ konkretne cechy uĝytkowe.

Zeszyt 7
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