Najdroĝszym skïadnikiem dachu
jest pokrycie. To od jego wyboru
zaleĝy ostateczny koszt dachu.
WiÚěba dachowa to drewniana
konstrukcja noĂna, na której
opiera siÚ caïy dach. Warto wiedzieÊ, jakie sÈ jej rodzaje i jak jest
zbudowana. Naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe
wszystkie zmiany w jej budowie
moĝe wprowadziÊ tylko projektant!

Konstrukcja

dachu

Jakie wiÚěby dachowe stosuje siÚ w domach jednorodzinnych?
sÈ rozstawione co 3–5 m i skïadajÈ siÚ z dwóch krokwi opartych
na pïatwiach, dwóch sïupów i pary kleszczy, które obejmujÈ pozostaïe elementy z dwóch stron. Dodatkowym zabezpieczeniem
w kierunku poprzecznym sÈ zastrzaïy oraz miecze. W wiÈzarach
poĂrednich sïupów i kleszczy nie ma.

fot. Mitek

W domach jednorodzinnych stosuje siÚ wiÚěby tradycyjne wykonywane na budowie technikami ciesielkimi oraz wiÚěby prefabrykowane, zamawiane w fabryce.
NajczÚĂciej sÈ to niĝej opisane konstrukcje.
WiÚěba krokwiowa – najprostsza konstrukcja dachowa, stosowana gdy rozpiÚtoĂÊ miÚdzy zewnÚtrznymi Ăcianami noĂnymi
nie przekracza 7,0 m. Podstawowym elementem noĂnym jest para
krokwi, poïÈczonych ze sobÈ w kalenicy. Rozstaw krokwi wynosi przeciÚtnie 80–120 cm.
WiÚěba krokwiowo-jÚtkowa – stosowana w dachach o rozpiÚtoĂci 5–7,5 m. Kaĝda para krokwi jest w niej usztywniona poziomÈ
belkÈ (jÚtkÈ), umieszczonÈ na wysokoĂci równej 2/3 dïugoĂci krokwi – liczÈc od jej dolnego oparcia.
WiÚěba pïatwiowo-kleszczowa – najbardziej uniwersalny i najczÚĂciej stosowany rodzaj wiÚěby dachowej. Moĝna jÈ stosowaÊ
zarówno w dachach jedno-, jak i dwuspadowych, pïaskich i stromych (o nachyleniu nawet 70°). RozpiÚtoĂÊ wiÚěby pïatwiowo-kleszczowej moĝe siÚgaÊ 16 m, jednak zalecana rozpiÚtoĂÊ to 9–12 m.
Najbardziej typowa konstrukcja tego typu zbudowana jest z dwóch
rodzajów wiÈzarów: gïównych oraz poĂrednich. WiÈzary gïówne

Czy i jak moĝna zmieniÊ konstrukcjÚ wiÚěby?
Moĝe to byÊ konieczne, jeĂli przewidzane w projekcie lekkie pokrycie (blachodachówki, gonty bitumiczne) planujemy zastÈpiÊ
na przykïad dachówkÈ ceramicznÈ, cementowÈ czy strzechÈ lub
gdy w dachu majÈ byÊ wmontowane okna poïaciowe albo kolektory sïoneczne.
W wiÚěbie o prostej konstrukcji wystarczy wtedy odpowiednio
zwiÚkszyÊ przekroje krokwi i zagÚĂciÊ ich rozstaw, w bardziej skomplikowanej trzeba zmieniÊ wymiary wszystkich jej elementów.
Do zmiany konstrukcji dachu zmusza czasem trudnoĂÊ kupienia
elementów drewnianych o okreĂlonych przekrojach. Wprawdzie
w takiej sytuacji moĝna niekiedy uĝyÊ elementów grubszych lub
szerszych, ale moĝe siÚ okazaÊ, ĝe trudno bÚdzie je poïÈczyÊ z innymi elementami konstrukcji dachu lub domu. Zmniejszenie przekrojów gïównych elementów noĂnych wymusza zmniejszenie od-
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stÚpów miÚdzy nimi lub zagÚszczenie podpór.
Uwaga! Niezaleĝnie od zakresu zmian: kaĝde odstÚpstwo od projektu wiÚěby wymaga zgody projektanta domu; jeĂli trudno do niego dotrzeÊ, trzeba przeprojektowanie wiÚěby powierzyÊ innemu
projektantowi z uprawnieniami. Do takich zmian naleĝÈ teĝ:
usuniÚcie sïupa lub sïupów, na których opierajÈ siÚ pïatwie,
zmiana przekroju pïatwi,
zastÈpienie pïatwi drewnianych – stalowymi,
zmiana rozstawu krokwi dla uïatwienia montaĝu szerszych od
tego rozstawu okien poïaciowych; jeĂli rozstaw krokwi odpowiada szerokoĂci okien, nie trzeba przecinaÊ krokwi i wstawiaÊ wymianów, czyli odcinków belek, które przejmÈ ich obciÈĝenia.
Przekonstruowanie wiÚěby z prefabrykowanych wiÈzarów dachowych moĝna zamówiÊ u ich producenta.

Konstrukcja dachu

Jakie sÈ elementy wiÚěby dachowej?
Elementy konstrukcji dachowej noszÈ nazwy zwyczajowe i w róĝnych
regionach Polski moĝna spotkaÊ siÚ z innym ich nazewnictwem.
Belka podwalinowa – belka na stropie, na której opierajÈ siÚ sïupy
w dachu o konstrukcji pïatwiowo-kleszczowej.
Děwigar – prefabrykowany element konstrukcyjny z klejonych pïyt
OSB lub z desek poïÈczonych ïÈcznikami stalowymi.
JÚtka – pozioma belka ïÈczÈca pary krokwi w okoïo 1/3 ich dïugoĂci
mierzonej od szczytu. Peïni funkcjÚ podpory poĂredniej zwiÚkszajÈcej noĂnoĂÊ krokwi. JÚtki majÈ zwykle przekrój taki jak krokwie,
ale moĝna teĝ na nie uĝywaÊ cieñszych desek przybitych obustronnie do krokwi. JÚtka musi mieÊ dostatecznÈ sztywnoĂÊ, dlatego jeĂli jest wykonana z desek, trzeba w odstÚpach ok. 1 m wstawiÊ miÚdzy nie klocki usztywniajÈce.
Kleszcze – deski gruboĂci 25–35 mm spinajÈce krokwie w konstrukcjach pïatwiowych. Montuje siÚ je na poziomie pïatwi; ich zadaniem jest niedopouszczenie do rozsuniÚcia siÚ krokwi.
Krokiew – ukoĂna belka konstrukcji dachowej. RzÈd krokwi poïÈczonych parami na górze tworzy górnÈ liniÚ dachu nazywanÈ kalenicÈ. Krokwie majÈ przekrój prostokÈtny o stosunku szerokoĂci
do wysokoĂci okoïo 1:2. W zaïamaniach wklÚsïych (koszach) poïaci dachowej montuje siÚ krokwie o wiÚkszym przekroju nazywane
krokwiami koszowymi. Naroĝna krokiew – na wypukïym zaïamaniu poïaci dachowej – to krawÚĝnica.
peïne deskowanie
krokiew

pokrycie dachu

wiatrownica

Kulawka – krokiew o zmniejszonej dïugoĂci ïÈczÈca krawÚĝnicÚ
lub krokiew koszowÈ z murïatÈ.
Miecze – skoĂnie ustawione belki, ïÈczÈce sïupy z pïatwiami,
zmniejszajÈce rozpiÚtoĂÊ pïatwi i usztywniajÈce wiÚěbÚ dachowÈ
w kierunku podïuĝnym.
Murïata – pozioma belka o przekroju kwadratowym zamocowana
do Ăcian i sïuĝÈca jako oparcie krokwi, które ïÈczy siÚ z niÈ na zaciosy lub ïÈczniki stalowe.
Pïatew – pozioma belka podparta sïupami, na której – mniej wiÚcej
poĂrodku swej dïugoĂci – opierajÈ siÚ krokwie. Pïatwie wykonuje siÚ
z krawÚdziaków o przekroju kwadratowym lub – jeĂli majÈ przenosiÊ duĝe obciÈĝenia – ze stalowych belek dwuteowych.
Wiatrownica – to deska (czasami teĝ profilowana blacha brzegowa) mocowana ukoĂnie do krokwi od spodu, zapobiegajÈca podrywaniu pokrycia na krawÚdzi dachu.
WiÈzary prefabrykowane – to gotowe wiÈzary, przygotowywane bezpoĂrednio w zakïadzie wykonujÈcym konstrukcje dachowe, dostarczone na plac budowy i montowane na przygotowanych
podporach.
WiÈzary tradycyjne – wykonywane przez cieĂli z pojedynczych
elementów na miejscu budowy.

pokrycie dachu

peïne deskowanie

peïne deskowanie

pokrycie dachu

krokiew

jÚtka
wiatrownica

pïatew

krokiew

kleszcze
murïata

belka stropowa

miecz
belka podwalinowa

podïoga z desek

strop
Ăciana noĂna

Dach o konstrukcji krokwiowej

sïup

strop

Ăciana noĂna

Ăciana noĂna

Dach o konstrukcji pïatwiowo-kleszczowej

Dach o konstrukcji jÚtkowej

WiÚěby prefabrykowane, zamawiane w wytwórni, przywozi siÚ
gotowe na plac budowy. SÈ lĝejsze niĝ tradycyjne, a wiÚc zuĝywa
siÚ na nie mniej drewna, ale ĝe sÈ dokïadniej wykonane, moĝna
z nich zbudowaÊ dach o duĝej rozpiÚtoĂci – bez przedzielania sïupami przestrzeni na poddaszu. Wykonuje siÚ je z drewna suszonego komorowo i czterostronnie struganego, ze sfazowanymi krawÚdziami. Takie drewno ma duĝo wiÚkszÈ odpornoĂÊ na korozjÚ
biologicznÈ i ogieñ niĝ to oferowane na skïadach. WiÚěbÚ prefabrykowanÈ montuje siÚ w 2–3 dni, a jej koszt nie jest duĝo wiÚkszy niĝ tradycyjnej.
Wszystkie elementy prefabrykowanego dachu dostarczone sÈ

na miejsce budowy
i montowane na przygotowanych podporach. Taka konstrukcja
oszczÚdza czas – umoĝliwia natychmiastowe
wykonywanie pokryÊ
dachowych, ocieplenie i peïne obciÈĝenie
dachu bez obawy jego
zdeformowania.

fot. Mitek

Czy warto siÚ zdecydowaÊ na prefabrykowanÈ wiÚěbÚ dachowÈ?
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Jakie drewno nadaje siÚ na konstrukcjÚ
dachu i gdzie najlepiej je kupiÊ?
Na tradycyjnÈ wiÚěbÚ dachowÈ uĝywa siÚ belek, krawÚdziaków, ïat
i desek z drewna iglastego – najczÚĂciej sosnowego. Zestawienie
asortymentu i iloĂci drewna jest czasem zawarte w projekcie. JeĂli
go nie ma, taki wykaz zwykle przygotowuje cieĂla, który bÚdzie
budowaï wiÚěbÚ, pod warunkiem ĝe nie zdecydujemy siÚ na wiÚěbÚ prefabrykowanÈ – wtedy projekt przesyïamy do farbryki, która
zaprojektuje wiÚěbÚ prefabrykowanÈ na nasz dach.
Elementy konstrukcyjne wiÚěby (krokwie, jÚtki, sïupy, wiÈzary) powinny byÊ wykonane z drewna klasy podanej w projekcie
– zwykle K 27 lub K 33: liczba oznacza wytrzymaïoĂÊ drewna na
zginanie. W maïych firmach rzadko sprzedaje siÚ drewno badane pod wzglÚdem wytrzymaïoĂciowym: uznaje siÚ je za przydatne, jeĂli nie widaÊ Ăladów zgnilizny, licznych sÚków o duĝej Ărednicy i wyraěnych zwichrowañ. PÚkniÚcia wzdïuĝne, zwïaszcza
grubych elementów, sÈ dopuszczalne i nie powodujÈ wyraěnego
zmniejszenia wytrzymaïoĂci. WilgotnoĂÊ drewna na wiÚěbÚ nie
powinna przekraczaÊ 20%; zbyt mokre bÚdzie siÚ paczyÊ podczas
wysychania i moĝe deformowaÊ pokrycie dachu.
Drewno konstrukcyjne moĝna kupiÊ w skïadach drzewnych, bezpoĂrednio w tartaku lub u producenta elementów konstrukcji
drewnianych. Najlepiej kupowaÊ drewno w firmie, która po otrzymaniu wykazu dostarczy materiaï odpowiednio przyciÚty, zaimpregnowany i wysuszony.
NajskuteczniejszÈ metodÈ ochrony drewna jest impregnacja próĝniowo-ciĂnieniowa, która sprawia, ĝe impregnat wnika gïÚboko

i skutecznie chroni caïoĂÊ przekroju elementu przed
korozjÈ biologicznÈ i owadami.
UrzÈdzeniami do
takiej impregnacji
dysponujÈ nieliczne firmy i to wïaĂnie w takich najlepiej zamawiaÊ
drewno.
Zabez piecza n ie
fot. Petrykozy
drewna przez zanurzanie elementów w impregnacie moĝna przeprowadziÊ samodzielnie, ale impregnat wniknie w strukturÚ drewna tylko pod
warunkiem, ĝe jest ono dobrze wysuszone.
Impregnacja powierzchniowa przez malowanie pÚdzlem lub pistoletem to najmniej skuteczny sposób ochrony, zwïaszcza gdy
w drewnie sÈ juĝ siedliska owadów.
Uwaga! JeĂli zdecydujemy siÚ na kupno drewna niezaimpregnowanego, naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe najskuteczniej impregnowaÊ gotowe, obrobione elementy konstrukcji jeszcze przed jej zïoĝeniem.
Waĝne jest równieĝ, by impregnowaÊ wszystkie otwory i miejsca
przeciÚÊ wykonane w zabezpieczonym juĝ drewnie.

Jak mocowaÊ murïaty?
Murïata to belka drewniana, która przenosi obciÈĝenie z dachu
na Ăciany budynku. Przekrój murïaty jest kwadratowy i wynosi zazwyczaj 10 × 10–15 ×15 cm. Murïaty mocuje siÚ do Ăcianek kolankowych za pomocÈ osadzonych w nich wczeĂniej kotew z nagwintowanymi koñcówkami.
OdstÚp miÚdzy kotwami powinien wynosiÊ okoïo 1,5 m; rozmieszczajÈc je, trzeba zwracaÊ uwagÚ, aby nie wypadïy w osi
krokwi. Przed uïoĝeniem murïaty górnÈ pïaszczyznÚ Ăcianki kolankowej trzeba wyrównaÊ i wypoziomowaÊ, a nastÚpnie uïoĝyÊ na niej izolacjÚ przeciwwilgociowÈ z dwóch warstw papy
podkïadowej, która bÚdzie chroniÊ drewno przed podciÈganiem wilgoci z muru. Murïata powinna byÊ uïoĝona równolegle do krawÚdzi Ăciany.
Pod nakrÚtki mocujÈce murïatÚ podkïada siÚ podkïadki stalowe duĝej Ărednicy. ¥cianka kolankowa jest zazwyczaj znacznie dïuĝsza niĝ dïugoĂÊ dostÚpnych belek drewnianych, dlatego trzeba jÈ ïÈczyÊ na dïugoĂci. W poïÈczenie, uformowane na
zakïad, wbija siÚ gwoědzie lub klamrÚ ciesielskÈ. Èczniki metalowe warto zabezpieczyÊ farbÈ antykorozyjnÈ.
JeĂli okap dachowy nie bÚdzie osïoniÚty od spodu podbitkÈ, po
zamocowaniu murïat i oparciu na nich krokwi, trzeba domurowaÊ od zewnÈtrz cienkÈ ĂciankÚ zasïaniajÈcÈ murïaty do wysokoĂci górnej powierzchni krokwi.
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krokiew

murïata

papa

kotew

Sposób mocowania murïaty i oparcie krokwi na murïacie

Konstrukcja dachu

Widoczne elementy konstukcji dachu powinny byÊ
ostrugane, polakierowane lub pomalowane

fot. Velux

Jak wykoñczyÊ widoczne
elementy konstrukcji dachowej?
Elementy konstrukcji dachu, które peïniÈ funkcjÚ dekoracyjnÈ,
powinny byÊ przed zamontowaniem ostrugane i pomalowane,
bo inaczej w wykonanym juĝ dachu trudno je bÚdzie wykoñczyÊ.
NajczÚĂciej dotyczy to krokwi szczytowych oraz jÚtek, a takĝe nieosïoniÚtych podbitkÈ koñcówek krokwi wzdïuĝ okapu. Aby koñcówki te byïy niewidoczne, wzdïuĝ caïego okapu naleĝy uïoĝyÊ
peïene deskowanie. Te krokwie lub te ich koñcówki, które pozostanÈ widoczne, trzeba czterostronnie ostrugaÊ, zukosowaÊ ich
krawÚdzie i kilkakrotnie pomalowaÊ lakierem lub lakierobejcÈ.
Na widoczne od doïu deskowanie naleĝy uĝyÊ ostruganych i ïÈczonych na pióro i wpust desek zabezpieczonych impregnatem
lub lakierobejcÈ.
JeĂli dach nie bÚdzie miaï sztywnego poszycia z desek, deskowanie okapów w szczytach domu moĝna przybiÊ do listwy osadzonej w skosach tej Ăciany.

Jak ïÈczy siÚ elementy konstrukcyjne dachu?
W moĝliwie najprostszy sposób. Dlatego tradycyjne i trudne do wykonania zïÈcza zastÚpuje siÚ obecnie prostymi poïÈczeniami, które
sÈ wzmacniane gwoědziami lub Ărubami. OczywiĂcie sposób ïÈczenia elementów drewnianych konstrukcji ciesielskich zaleĝy od ich
przekroju i wzajemnego ustawienia oraz rodzaju przenoszonych obciÈĝeñ. Do najczÚĂciej stosowanych zïÈczy naleĝÈ: zakïadkowe, nakïadkowe, zaciosowe i stykowe.
Do ïÈczenia wzdïuĝnego (elementy uïoĝone w jednej linii) lub kÈtowego (elementy uïoĝone pod kÈtem) elementów o jednakowym przekroju, np. murïat, stosowane sÈ zïÈcza
krokwie
zakïadkowe. Koñce ïÈczonych czÚĂci sÈ
nacinane na poïowÚ gruboĂci, skïadane
i zbijane gwoědziami. ZïÈcza nakïadkowe
sïuĝÈ natomiast do ïÈczenia wzdïuĝnego lub kÈtowego elementów o jednakowej
gruboĂci bez koniecznoĂci wykonywania naciÚÊ. Stosuje siÚ je jako dodatkowe
wzmocnienie poïÈczeñ zakïadkowych
oraz w poïÈczeniu krokwi z jÚtkÈ. Dwie
nakïadki z drewna, obejmujÈce oba elementy, przenoszÈ obciÈĝenie
w takim zïÈczu. GruboĂÊ nakïadek powinna odpowiadaÊ gruboĂci ïÈczonych czÚĂci. Nakïadki drewniane mogÈ siÚ jednak rozïupaÊ podczas przybijania gwoědzi, dlatego lepiej
zastosowaÊ sklejkÚ.
krokiew
Jeĝeli chodzi o zïÈcza zaciosowe, to wykonywane sÈ one gïównie w poïÈczeniach krzyĝowych pod róĝnym kÈtem
(np. krokwi z murïatÈ lub pïatwiÈ). Jeden
z elementów nacina siÚ w taki sposób,
aby utworzyÊ oparcie na drugiej czÚĂci.
jÚtka
NaciÚcie nie moĝe byÊ gïÚbsze niĝ 1/3 szerokoĂci elementu i po poïÈczeniu musi
nakïadki
opieraÊ siÚ caïÈ powierzchniÈ na murïa-

cie. Gwoědě wbity skoĂnie w ïÈczonym miejscu stanowi wzmocnienie zïÈcza. Natomiast zïÈcza stykowe, które sïuĝÈ do ïÈczenia krzyĝowego (np. sïupa z pïatwiÈ), wymagajÈ jedynie wyrównania i ĂciÚcia
krawÚdzi na powierzchni czoïowej jednego z elementów. ObciÈĝenie
zïÈcza moĝe byÊ tylko prostopadïe do niego, a przed wzajemnym przesuniÚciem zabezpieczajÈ skoĂnie wbite gwoědzie.
AlternatywÈ dla wspomnianych
poïÈczeñ sÈ natomiast ïÈczniki
stalowe, których zastosowanie
znacznie upraszcza wykonywakrokiew
nie zïÈczy. Róĝne rodzaje ïÈczników pozwalajÈ na wykonanie
poïÈczeñ wzdïuĝnych, kÈtowych
i krzyĝowych elementów o róĝnych przekrojach, których nie
trzeba dokïadnie dopasowywaÊ
murïata
do siebie. MogÈ one teĝ sïuĝyÊ
do wzmacniania zïÈczy tradycyjnych. Èczniki o dobranym ksztaïcie i wymiarach przybija siÚ gwoědziami i zwykle mocuje siÚ je po
obu stronach zïÈcza. ÈczyÊ elementy moĝemy równieĝ Ărubami.
W tych poïÈczeniach obciÈĝenie
przenoszone jest przez ĂrubÚ osadzonÈ w otworach wywierconych
w obu elementach. Pod nakrÚtkÚ
i ïeb Ăruby wkïada siÚ podkïadki o duĝej Ărednicy, co zapewnia
rozïoĝenie nacisku zïÈcza Ărubowego na wiÚkszÈ powierzchniÚ.
¿eby ochroniÊ drewno przed rozïupaniem, zïÈcza – te umieszczoïÈczniki stalowe
ne w pobliĝu koñców elementów
– wzmacniane sÈ dodatkowo metalowymi nakïadkami.
fot. Simpson Strong–Tie
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Jak naleĝy ukïadaÊ
folie FWK?

Zacznijmy moĝe od tego, kto powinien to
skontrolowaÊ. Najlepiej jeĂli bÚdzie to dekarz, który zajmie siÚ wykoñczeniem dachu. Samodzielne sprawdzanie konstrukcji
dachowej odradzamy: nie tylko ze wzglÚdu na niebezpieczeñstwo poruszania siÚ
na wysokoĂci czy trudny dostÚp, ale teĝ
dlatego, ĝe taka kontrola wymaga duĝego
doĂwiadczenia. Kontroli powinno siÚ poddaÊ nastÚpujÈce elementy:
Rozstaw krokwi. Kontroluje siÚ go, mierzÈc odlegïoĂci miÚdzy nimi przy okapie
oraz w kalenicy.
Ustawienie krokwi. PatrzÈc wzdïuĝ rzÚdu krokwi, moĝna mniej wiÚcej oceniÊ,
czy zmontowane krokwie tworzÈ od góry
równÈ pïaszczyznÚ. Bardziej wiarygodne
bÚdzie sprawdzenie prostoliniowoĂci ustawienia krokwi przez rozpiÚcie sznura miÚdzy skrajnymi krokwiami.

fot. Eraga

W jaki sposób
sprawdziÊ poprawnoĂÊ
zamontowania
wiÚěby?

ZïÈcza zaciosowe i nakïadkowe. MuszÈ
byÊ tak uksztaïtowane, aby elementy stykaïy siÚ na caïej powierzchni poïÈczenia, a w kaĝdym poïÈczeniu byï gwóědě
lub Ăruba.
Koñce krokwi. Powinny byÊ obciÚte pionowo, z jednakowym wysuniÚciem wzdïuĝ
linii prostej.
ObejĂcia kominów. Przy kominie odlegïoĂÊ
krokwi od jego powierzchni musi wynosiÊ
przynajmniej 15 cm i ĝaden element drewniany nie moĝe siÚ na nim opieraÊ.
Zabezpieczenia przed wiatrem. Do czasu uïoĝenia pokrycia dachowego wiÚěba
powinna byÊ prowizorycznie usztywniona skoĂnie przybitymi deskami.

WiÚkszoĂÊ dostÚpnych folii ma wysokÈ paroprzepuszczalnoĂÊ, co umoĝliwia
ukïadanie folii bezpoĂrednio na ociepleniu, bez szczeliny wentylacyjnej miÚdzy
niÈ a izolacjÈ cieplnÈ z weïny mineralnej.
WybierajÈc foliÚ, naleĝy zatem zwróciÊ
uwagÚ na podawanÈ przez producenta
paroprzepuszczalnoĂÊ: nie powinna byÊ
niĝsza niĝ 1000 g/(m2 × 24 h). Metody pomiaru paroprzepuszczalnoĂci sÈ róĝne,
dlatego bardziej precyzyjna jest informacja o paroprzepuszczalnoĂci wzglÚdnej
oznaczanej wskaěnikiem Sd. Folie wysokoparoprzepuszczalne majÈ wspóïczynnik Sd mniejszy niĝ 0,05 m.
JeĂli folia bÚdzie tymczasowym pokryciem lub bÚdzie uïoĝona pod dachówkÈ, powinna mieÊ wysokÈ wytrzymaïoĂÊ
na uszkodzenia mechaniczne; pod pokrycia na peïnym deskowaniu moĝe byÊ
mniej wytrzymaïa. OczywiĂcie, mocna folia bÚdzie teĝ bardziej odporna na uszkodzenia podczas robót na dachu.
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fot. Dörken

Czy i kiedy
stosowaÊ w dachu
foliÚ wstÚpnego
krycia?
CharakterystycznÈ cechÈ folii dachowej
(FWK – folii wstÚpnego krycia) jest przepuszczanie pary wodnej w jednÈ stronÚ
i jednoczeĂnie nieprzepuszczanie wody
– w drugÈ. Powinno siÚ jÈ ukïadaÊ na kaĝdym dachu spadzistym, niezaleĝnie od
rodzaju pokrycia i przeznaczenia poddasza, co uchroni je przed przeciekami
przez niewielkie nieszczelnoĂci pokrycia,
a ocieplenie dachu – przed wilgociÈ wykraplajÈcÈ siÚ na spodzie dachu w wyniku dobowych zmian temperatury. DziÚki
swej paroprzepuszczalnoĂci folia umoĝliwi teĝ odparowywanie wilgoci z warstwy ocieplajÈcej, gdyby dotarïa tam ona
przez jakieĂ nieszczelnoĂci – na przykïad
z ogrzewanych pomieszczeñ poddasza.
Na pewien czas – nawet do trzech miesiÚcy – zabezpieczy teĝ budynek przed
opadami do czasu uïoĝenia docelowego
pokrycia dachowego.

PoprawnoĂÊ wykonania wiÚěby dachowej
powinien sprawdziÊ dekarz

Folie FWK ukïada siÚ na
kaĝdym dachu spadzistym,
niezaleĝnie od rodzaju
pokrycia i przeznaczenia
poddasza

Folie wstÚpnego krycia ukïada siÚ bezpoĂrednio na krokwiach, pasami równolegïymi do okapu, z zakïadem co najmniej 15 cm. SzerokoĂÊ tego zakïadu
na wiÚkszoĂci folii zaznaczona jest kolorowÈ liniÈ.
Bardzo waĝne jest dopilnowanie, by folia
FWK byïa uïoĝona wïaĂciwÈ stronÈ do
góry (z napisami na wierzchu). Podczas
ukïadania powinna byÊ mocno napiÚta
i wstÚpnie przymocowana zszywkami,
po czym przybija siÚ kontrïaty, które
ostatecznie mocujÈ jÈ do krokwi.
DïugoĂÊ kontrïat powinna odpowiadaÊ
szerokoĂci pasa ukïadanej folii – dziÚki temu jest ona mocowana na bieĝÈco
w miarÚ postÚpu prac. RównoczeĂnie
z ukïadaniem folii powinno siÚ przybijaÊ
ïaty pod pokrycie lub teĝ poszycie z desek, co umoĝliwi bezpieczne, zarówno
dla ludzi, jak i dla folii, chodzenie po
dachu podczas robót dekarskich. Wokóï
kominów, okien dachowych i wywietrzników folia powinna byÊ zawsze wywijana do góry i przymocowana szczelnie taĂmÈ samoprzylepnÈ. Ewentualne
rozdarcie trzeba naprawiÊ przez sklejenie zbrojonÈ foliÈ samoprzylepnÈ. JeĂli
uszkodzony fragment jest duĝy, naleĝy
przybiÊ lub wkleiÊ w to miejsce nowy
fragment folii.
ïaty
pokrycie

szczelina
wentylacyjna
pod pokryciem

kontraïaty

krokiew
izolacja termiczna
wysokoparoprzepuszczalna
folia dachowa
Konstrukcja dachu
z wysokoparoprzepuszczalnÈ foliÈ dachowÈ
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Jakie obróbki blacharskie dachu sÈ niezbÚdne?

fot. Wienerberger

W koszach, czyli wklÚsïych zaïamaniach
dachu, niezbÚdne sÈ obróbki z szerokich pasów blachy powlekanej (powinna siÚ kolorystycznie komponowaÊ z pokryciem). Coraz
czÚĂciej zamiast blachy powlekanej stosuje
siÚ specjalne taĂmy i gotowe fartuchy z róĝnego rodzaju blach, które moĝna dopasowaÊ do rodzaju pokrycia. Naleĝy zwróciÊ
uwagÚ, aby elementy obróbek wchodziïy dostatecznie gïÚboko pod pokrycie, co zapobiegnie przeciekom przy zacinajÈcym deszczu. Wszelkie zïÈcza blachy powinny byÊ
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uszczelnione silikonem dekarskim.
W szczycie dachu – montuje siÚ wiatrowniece.
Wokóï komina trzeba zamontowaÊ blaszany koïnierz, który zakryje szczelinÚ miÚdzy
ĂcianÈ komina a pokryciem dachu – górnÈ
krawÚdě blachy trzeba wpuĂciÊ w rowek
wyciÚty w Ăciance komina lub zakryÊ specjalnÈ listwÈ.
Dookoïa okien poïaciowych i wïazów – tu
funkcje obróbki blacharskiej peïni koïnierz
uszczelniajÈcy, który dobiera siÚ i kupuje
razem z oknem.
W miejscu poïÈczenia dachu ze ĂcianÈ –
mury nieosïoniÚte okapem dachowym zabezpiecza siÚ obróbkami wyprofilowanymi,
zabezpieczajacymi ĂcianÚ przed spïywaniem po niej wody.
Nad rynnami niezbÚdne sÈ fartuchy nadrynnowe, które zapobiegaÊ bÚdÈ wnikaniu
wody pod pokrycie na krawÚdzi dachu.
Uwaga! O szczelnoĂci pokrycia czÚsto decyduje starannoĂÊ wykonania obróbek bla-

charskich, gdyĝ przecieki najczÚĂciej wystÚpujÈ wïaĂnie w miejscach przejĂcia przez
dach kominów lub osadzenia okien poïaciowych.

podciÚcie
masa
dekarska
obróbka
blacharska
pokrycie
dachowe
komin

Obróbka blacharska komina

Jak przygotowaÊ dach pod pokrycie?

murïata

Pokrycie dachu ukïada siÚ na ïatach albo
na peïnym poszyciu z desek, pïyt OSB lub
sklejki. Przed rozpoczÚciem ukïadania pokrycia powinny byÊ gotowe kominy: wyprowadzone na planowanÈ wysokoĂÊ i wykoñczone tynkiem albo cegïami klinkierowymi,
by wykonywanie tych robót nie spowodowaïo uszkodzenia czy choÊby zabrudzenia
gotowego pokrycia.
Zanim rozpocznie siÚ ukïadanie pokrycia, powinny byÊ teĝ wykonane obróbki
blacharskie, osadzone okna dachowe i zamontowane orynnowanie lub przynajmniej
zamocowane rynajzy, czyli uchwyty podtrzymujÈce rynny.
Po tych wszystkich przygotowaniach moĝna
przybijaÊ ïaty, do których bÚdzie mocowane pokrycie. Ich przekrój i rozstaw dobiera
siÚ do rodzaju i wymiarów elementów pokrycia, odstÚpu miÚdzy krokwiami, a takĝe kÈta pochylenia poïaci – zgodnie z zaleceniami producenta pokrycia dachowego,
które zwykle sÈ w doïÈczonej do materiaïów
uproszczonej instrukcji montaĝu.
Warto z niej skorzystaÊ, nawet jeĂli zatrudnimy autoryzowanego wykonawcÚ,

krokiew
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by móc kontrolowaÊ poprawnoĂÊ prowadzonych robót. Na dachach o mniejszym
spadku elementy pokrycia trzeba ukïadaÊ
z wiÚkszym zakïadem, a wiÚc ïaty mocuje siÚ gÚĂciej.
Jeĝeli pokrycie ma byÊ ukïadane na peïnym deskowaniu, to naleĝy je wykonaÊ
z desek gruboĂci 22–25 mm, pïyt OSB 3 lub
sklejki wodoodpornej gruboĂci 18–22 mm.
Deskowanie, do którego bÚdzie bezpoĂrednio mocowane pokrycie dachu (np. gonty
bitumiczne), powinno byÊ wykonane z desek przynajmniej jednostronnie struganych
i ïÈczonych na pióro-wpust, aby powierzchnia poszycia byïa gïadka – bez widocznych,
szpecÈcych dach nierównoĂci.
Poszycia arkuszowe (pïyty OSB, sklejka)
ukïada siÚ w taki sposób, by zïÈcza pionowe
w kolejnych rzÚdach mijaïy siÚ (jak spoiny
w murze ceglanym), a do ïÈczenia w poziomie uĝywa siÚ specjalnych spinek. Moĝna
teĝ ukïadaÊ pïyty z frezowanymi krawÚdziami, ïÈczÈc je na zakïad tak, aby wrÈb
wyĝszej pïyty opieraï siÚ na wrÚbie pïyty
umocowanej niĝej.

peïne piaskowanie

pokrycie dachu

Ăciana noĂna

strop

Konstrukcja dachu z deskowaniem po pokrycie
dachowe

pokrycie dachu

kotwica drewniana

sztywne poszycie

Ăciana noĂna

Konstrukcja dachu z deskowaniem z pïyt

REKLAMA

Konstrukcja dachu

W jaki sposób naleĝy
ociepliÊ poddasze
uĝytkowe?
Dach najlepiej ociepliÊ weïnÈ mineralnÈ. Do speïnienia wymagañ normowych wystarczy warstwa weïny mineralnej
gruboĂci zaledwie 12 cm, ale to trochÚ za maïo. Obecnie
warto ukïadaÊ przynajmniej 2–3 warstwy weïny o ïÈcznej
gruboĂci 25–35 cm. Warto to zrobiÊ dla wïasnego komfortu,
a takĝe dla oszczÚdnoĂci energii cieplnej – w rezultacie pieniÚdzy wydanych na ogrzewanie. Podczas ocieplania poddasza trzeba zwróciÊ uwagÚ na wyeliminowanie wszystkich
mostków termicznych oraz na bardzo staranne ukïadanie
zarówno weïny mineralnej, jak i wszelkich folii ochronnych (wiatroizolacji, paroizolacji). Prawidïowo ocieplona
poïaÊ dachu powinna zawieraÊ nastÚpujÈce warstwy:
pokrycie dachu (dachówki, blacha, papa na deskowaniu, itp.)
szczelinÚ wentylacyjnÈ szerokoĂci 2,5–5cm,
foliÚ wiatroizolacyjnÈ, jako materiaï dystansujÈcy termoizolacjÚ od poszycia; wiatroizolacja uniemoĝliwia wywiewanie czÈstek ocieplenia oraz zapobiega osiadaniu w niej
kurzu; poniewaĝ wiatroizolacja styka siÚ bezpoĂrednio
z termoizolacjÈ, powinna byÊ wykonana z materiaïu wysokoparoprzepuszczalnego,
weïnÚ mineralnÈ ukïadanÈ we wzajemnie prostopadïych
warstwach bez krzyĝowania poïÈczeñ; gruboĂÊ kaĝdej warstwy nie powinna byÊ mniejsza niĝ 8 cm,
paroizolacjÚ, której zadaniem jest zapobiegaÊ zawilgoceniu weïny parÈ wodnÈ napïywajÈcÈ z wnÚtrza domu; paroizolacjÚ naleĝy ukïadaÊ bardzo starannie, z co najmniej
10 cm zakïadem; styk dodatkowo dobrze jest skleiÊ taĂmÈ
samoprzylepnÈ; do krokwi mocuje siÚ foliÚ zszywkami,
a wszelkie pÚkniÚcia zakleja drugÈ warstwÈ folii,
okïadzina wewnÚtrzna ukïadana na odrÚbnym ruszcie
(pïyty g-k, deski boazeryjne, sklejka wodoodporna, panele z PVC, itd.).
pokrycie dachu

folia
wiatrochronna

szczelina
wentylacyjna

listwa
dystansowa

ïata

dwie warstwy
weïny mineralnej

listwa
dociskowa

krokiew

listwa rusztu
dystansowego

dwie warstwy pïyt
gipsowo-kartonowych
paroizolacja

Ukïad warstw ocieplenia na poddaszu uĝytkowym
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Co zrobiÊ z dachem, który pokryto bez uïoĝenia folii dachowej FWK?
Brak folii przed uïoĝeniem ostatecznego pokrycia dachowego jest
powaĝnym bïÚdem, jeĂli poddasze bÚdzie wykorzystywane na cele
mieszkalne, a wiÚc i ogrzewane. Sytuacje takie zdarzajÈ siÚ najczÚĂciej, gdy dach kryty jest prowizorycznie papÈ na deskowaniu,
a dopiero po pewnym czasie ukïadane jest docelowe pokrycie.
W dachu bez folii FWK przestrzeñ nad ociepleniem poïaci dachowej nie bÚdzie wentylowana, co stwarza zagroĝenie zawilgoceniem konstrukcji dachowej i termoizolacji.
Problem ten moĝna rozwiÈzaÊ, mocujÈc miÚdzy krokwiami 3–4
cm od spodu deskowania foliÚ paroprzepuszczalnÈ. W ten sposób
utworzy siÚ pustka wentylacyjna, która umoĝliwi odprowadzenie
wilgoci – przez utworzonÈ w tym celu szczelinÚ wywiewnÈ wzdïuĝ

kalenicy po obu stronach poïaci dachowej (w tym celu wycina siÚ
tam deski poszycia i papÚ na szerokoĂci ok. 4 cm), która umoĝliwi
wypïyw powietrza pod gÈsiorami. Aby ruch powietrza byï moĝliwy, przy okapie niezbÚdna jest jeszcze szczelina nawiewna – czasem doĂÊ trudna do wykonania, gdyĝ jej utworzenie moĝe wymagaÊ skucia górnej krawÚdzi Ăciany.
FoliÚ paroprzepuszczalnÈ mocuje siÚ do boku krokwi za pomocÈ cienkich listew, zwracajÈc uwagÚ na to, by zostaïa mocno naciÈgniÚta.
JeĂli rozstaw krokwi jest duĝy, warto do spodu deskowania przybiÊ listewkÚ dystansowÈ (wzdïuĝ krokwi), co uchroni foliÚ przed
wybrzuszeniem siÚ podczas ukïadania ocieplenia.

Jak nazywa siÚ okno w dachu, majÈce wïasny daszek i Ăciany?
Jak siÚ takie okno wykonuje?

fot. Aluplast

Takie okno to lukarna, czyli nadbudówka w dachu z pionowym,
fasadowym oknem. Dach lukarny wykonuje siÚ zwykle jako dwuspadowy lub dwuspadowy z naczóïkiem. Zaleĝnie od wielkoĂci
i ksztaïtu konstrukcjÚ lukarny wykonuje siÚ z drewna lub betonu zbrojonego.
Lukarny drewniane zwykle nie sÈ szersze niĝ 2 m i skïadajÈ siÚ z ramy opartej na Ăciance kolankowej oraz dwóch
pogrubionych krokwi dachowych, na
których opiera siÚ szkieletowa konstrukcja boków lukarny i jej zadaszenie. ¥ciany boczne wykañcza siÚ od
Lukarna jest elementem budynku,
który trudno dobrze ociepliÊ. Warto
wiÚc rozwaĝyÊ rezygnacjÚ z jej budowy
i zdecydowaÊ siÚ na tañsze i ïatwiejsze
w montaĝu okna dachowe

zewnÈtrz panelami drewnianymi, winylowymi (sidingiem), blachÈ trapezowÈ lub gontem bitumicznym, mocowanym do poszycia z pïyt OSB.
Maïe lukarny – sïuĝÈce wyïÈcznie jako doĂwietlenie poddasza –
mogÈ siÚ opieraÊ bezpoĂrednio na krokwiach, w pewnej odlegïoĂci od Ăcianki kolankowej. Takie lukarny majÈ najczÚĂciej ksztaït
póïokrÈgïy i nazywana siÚ je wolim okiem.
Szerokie lukarny, gïównie w ksztaïcie trapezu lub ïuku, buduje
siÚ na ĝelbetowej ramie wpuszczonej w ĂciankÚ kolankowÈ. Rama
taka musi byÊ ocieplona, by nie powodowaïa strat ciepïa, choÊ jest
to doĂÊ trudne do wykonania. RamÚ takÈ moĝna wykonaÊ z pïyt
OSB lub w deskowaniu traconym z pïyt zrÚbkowo-cementowych.
WewnÈtrz deskowania umieszcza siÚ wtedy pïyty styropianowe,
ukïada zbrojenie, po czym konstrukcjÚ betonuje.
Deskowanie z pïyt zrÚbkowo-cementowych moĝna bezpoĂrednio otynkowaÊ; pïyty OSB wykañcza siÚ panelami lub listwami
drewnianymi.
REKLAMA
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