
Co trzeba wiedzieæ o konstrukcji dachu?

W Polsce, po pó³wieczu dominacji ¿elbetowego stropodachu niewentylowane-
go, nast¹pi³ powrót do uœwiêconych tradycj¹ i w du¿ej mierze uzasadnionych kli-
matem dachów stromych. Dziœ, po kilkunastu latach „odreagowywania klocków”,
mo¿na te¿ zaobserwowaæ pewien nawrót do formy dachu p³askiego, pobratane-
go ju¿ jednak z ca³kiem inn¹, nowoczesn¹ technologi¹ (dach wentylowany).

W dziedzinie materia³ów konstrukcyjnych na dachy strome od stuleci niepo-
dzielnie króluje drewno. Jest to surowiec tani, ³atwy w obróbce, a tak¿e odpowied-
nio wytrzyma³y i trwa³y. Drewniana wiêŸba sprawdza siê jako pod³o¿e pod wiele ro-
dzajów pokryæ dachowych, w tym równie¿ pod najpopularniejsze u nas dachówki
ceramiczne i cementowe, blachy i blachodachówki, a tak¿e papy i gonty bitu-
miczne. Pokrycia te dziel¹ siê na lekkie (1,5-20 kg/m2) i ciê¿kie (30-80 kg/m2), co
ma istotne znaczenie dla wyboru parametrów konstrukcji dachu. Na ogó³ jednak –
choæ nie zawsze! – w projektach domów jednorodzinnych przyjmuje siê wymiary
krokwi wystarczaj¹ce dla pokryæ ciê¿kich, gdy¿ poza ciê¿arem samego pokrycia
uwzglêdnia siê jeszcze dwa istotne w naszym klimacie czynniki:

� maksymalne obci¹¿enia od wiatru i œniegu (ponad 100 kg/m2),
� mo¿liwoœæ u³o¿enia pomiêdzy krokwiami wystarczaj¹co grubej warstwy

ocieplenia – poniewa¿ w Polsce warstwa ta powinna mieæ co najmniej 15 cm (za-
leca siê 20 cm), zwykle projektuje siê krokwie o przekrojach od 5/15 do 8/18 cm.

Najpopularniejsze typy drewnianych wiêŸb dachowych omawiamy w artykule
„Jak krêgos³up”, w niniejszym numerze BD.

Jakie powinno byæ pod³o¿e pod pokrycie?

Ka¿demu rodzajowi pokrycia dachu odpowiada indywidualna technologia
mocowania, a co za tym idzie – odpowiednie pod³o¿e. Papy oraz gonty i da-
chówki bitumiczne wymagaj¹ sztywnego pod³o¿a o równej powierzchni – pe³ne-
go odeskowania wiêŸby (najlepiej deskami ³¹czonymi na pióro i wpust) lub obi-
cia jej p³ytami z wodoodpornej sklejki. S¹ to pod³o¿a drogie, co warto mieæ na
uwadze, zw³aszcza, ¿e na pokrycie gontem bitumicznym decydujemy siê czêsto
ze wzglêdu na jego nisk¹ cenê. Nale¿y te¿ pamiêtaæ o pozostawieniu szczeliny
wentylacyjnej pomiêdzy pod³o¿em a warstw¹ termoizolacji.

W przypadku dachówki ceramicznej, cementowej, a tak¿e pokryæ z blachy
i blachodachówki, mamy do wyboru dwa typy pod³o¿a: tradycyjny (jednoca-
lowe deski mocowane na styk do krokwi, pokryte warstw¹ papy, przez któr¹
mocuje siê do krokwi ³aty, kontr³aty, a nastêpnie pokrycie – blachê lub da-
chówki) oraz nowoczeœniejszy, w którym deskowanie i papê zastêpuje moco-
wana do krokwi folia wstêpnego krycia (FWK). W obu przypadkach bardzo
wa¿ne jest zachowanie szczeliny wentylacyjnej pomiêdzy podk³adem a po-
kryciem dachu (zapewnia je prawid³owo wykonany ruszt z ³at i kontr³at). Jeœli
zdecydujemy siê na papê lub foliê FWK o niskiej paroprzepuszczalnoœci, ko-
nieczne bêdzie te¿ pozostawienie szczeliny pomiêdzy podk³adem (odpowied-
nio: deskowaniem lub FWK) a warstw¹ izolacji cieplnej dachu.

Dlaczego gonty i dachówki bitumiczne?

Znane od ponad 50 lat, we wspó³czesnej postaci sk³adaj¹ siê z osnowy (naj-
czêœciej z w³ókniny szklanej lub jej mieszanki ze sztucznym tworzywem), powle-
czonej obustronnie mas¹ asfaltow¹. Na górn¹ powierzchniê gontu (dachówki)
na³o¿ona jest warstwa posypki – to od jej barwy zale¿y kolor gontu. Spód stano-
wi zwykle warstwa samoprzylepna.

Gont bitumiczny nakleja siê pasami d³ugoœci 1 m i szerokoœci ok. 35 cm. Ko-
lejne pasy, uk³adane na zak³adkê, sklejaj¹ siê w procesie wulkanizacji pod
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Dachy o konstrukcjach drewnianych 
mo¿na dowolnie kszta³towaæ 
(fot. Von Müller Dachówki)

Konstrukcja widocznego tu „wolego oczka”
jest skomplikowana i zajmuje wiele 
miejsca (fot. Wienerberger)

Oto najczêœciej obecnie stosowane 
rozwi¹zanie, w którym folia wstêpnego
krycia (FWK) zastêpuje tradycyjne 
deskowanie z pap¹. To poszycie nie nadaje
siê jednak pod gonty i dachówki bitumiczne



wp³ywem dzia³ania promieni s³onecznych, dlatego do wykonania pokrycia naj-
lepiej wybieraæ ciep³e miesi¹ce. Do zalet tego materia³u nale¿¹:

� niewielki ciê¿ar, dziêki czemu konstrukcja dachu mo¿e byæ zaprojektowa-
na oszczêdniej, z elementów o mniejszych przekrojach;

� mo¿liwoœæ krycia dachów o wymyœlnych, skomplikowanych kszta³tach, bez
koniecznoœci stosowania kosztownych elementów nietypowych (g¹siorów, ko-
szów, krawêdziówek itp.), a tak¿e o ró¿nym nachyleniu (11-87°);

� prostota monta¿u, bez potrzeby u¿ywania specjalistycznych narzêdzi; ³a-
twoœæ wymiany elementów uszkodzonych (niski koszt napraw);

� ma³a iloœæ odpadów ze wzglêdu na niewielkie wymiary elementów; niski
koszt wykoñczenia dachu (w praktyce mo¿na wykorzystaæ ka¿dy skrawek ma-
teria³u); 

� odpornoœæ na odkszta³cenia pod wp³ywem temperatury i ruchów pod³o¿a;
� szczelnoœæ i trwa³oœæ – do 40 lat bez zabiegów konserwacyjnych;
� du¿y wybór wzorów, pozwalaj¹cy dobraæ pokrycie do ka¿dego rodzaju

elewacji.

Dlaczego blachy, blachodachówka?

Od dawien dawna do krycia dachów wykorzystywano blachy p³askie: mie-
dziane (drogie i trwa³e – do 300 lat) oraz cynkowe lub ocynkowane (doœæ ta-
nie, o trwa³oœci szacowanej na 50 lat). W ostatniej dekadzie olbrzymi¹ popular-
noœæ i sta³e miejsce w krajobrazie zdoby³y wielowarstwowe blachy profilowa-
ne z rdzeniem stalowym lub aluminiowym. Arkusze t³oczone s¹ najczêœciej
w fakturê dachówek, st¹d nazwa – blachodachówki. Ich zewnêtrzn¹ warstwê
stanowi pow³oka z akrylu, poliestru, plastizolu, PVF2 lub puralu, nadaj¹ca po-
kryciu odpornoœæ na uszkodzenia mechaniczne, wp³yw opadów deszczu i dzia-
³anie promieni UV, a tak¿e kolor, po³ysk i fakturê. Blachodachówki z blachy wie-
lowarstwowej warto stosowaæ ze wzglêdu na ich liczne zalety:

� s¹ wytrzyma³e i trwale zabezpieczone pow³okami antykorozyjnymi (czas
eksploatacji siêga 50 lat);

� du¿y wybór profili (ró¿norodnoœæ wzorów t³oczenia), bogata kolorystyka
i wykoñczenie (powierzchnia matowa lub po³yskliwa), pozwalaj¹ uzyskaæ indy-
widualny efekt estetyczny;

� ³atwoœæ i szybkoœæ monta¿u, bez koniecznoœci pe³nego deskowania;
� niska waga – do 5 kg/m2;
� niewysokie koszty w porównaniu z dachówk¹ cementow¹ lub ceramiczn¹,

warunkowane jednak prost¹ form¹ dachu – przy skomplikowanej geometrii
i licznych za³amaniach po³aci koszt mo¿e wzrosn¹æ nawet dwukrotnie ze wzglê-
du na du¿¹ iloœæ odpadów;

� nie wymagaj¹ wielu zabiegów konserwacyjnych;
� mo¿na przy ich u¿yciu odnawiaæ lub wymieniaæ stare pokrycia dachowe,

korzystaj¹c np. z istniej¹cej wiêŸby.
Koronny argument przeciwników blach – ha³as od kropli deszczu – traci na

sile, jeœli zastosujemy grub¹ warstwê izolacji termicznej dachu, która jednocze-
œnie wyt³umi dŸwiêki.

Dlaczego dachówki?

Dachówki ceramiczne to pokrycie o najd³u¿szej – bo wielowiekowej – tra-
dycji. Ta siêgaj¹ca setek lat d³ugowiecznoœæ wynika zarówno z jego trwa³oœci,
jak i ³atwoœci naprawy poprzez wymianê pojedynczych dachówek. Jest to po-
krycie najciê¿sze (50-75 kg/m2), kosztowne, ale wymarzone dla osób ceni¹cych
solidne, sprawdzone rozwi¹zania. Niekwestionowana jest tak¿e jego szczegól-
na uroda i nie pozbawiony wdziêku styl starzenia.
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Gontem bitumicznym pokryjemy dach o najbardziej
skomplikowanej formie (fot. IKO)

Pokrycia bitumiczne dostêpne s¹ w wielu kolorach 
(fot. Stema)

Dach pokryty blach¹ trapezow¹ nadaje budynkowi 
majestatyczny wygl¹d (fot. Lindab)

Blachodachówka produkowana jest w bogatej gamie
kolorów (fot. Ruukki)


