
Opisuj c dachy zarówno architekci, konstruk-

torzy, jak i wykonawcy nazywaj  ró nie ich 

kszta ty (rys. 2) i pos uguj  si  rozmaitymi  ter-

minami fachowymi. Warto je pozna , by a-

twiej by o prowadzi  rozmowy (rys. 1)

Kszta t dachu wp ywa nie tylko na wygl d

domu, ale równie  w znacznym stopniu na 

mo liwo  wykorzystania poddasza. Du o

miejsca zapewniaj  np. proste, dwuspado-

we dachy o du ej rozpi to ci i znacznym k -

cie nachylenia po aci (powy ej 40°) oraz da-

chy z wysok ciank  kolankow . Swoboda 

w zagospodarowaniu poddasza zale y te  od 

konstrukcji dachu, gdy  jej elementy mog  j

znacznie ogranicza .

W domach jednorodzinnych godne polecenia 

s  przede wszystkim dachy o prostych kszta tach 

(g ównie dwuspadowe) i – co si  z tym wi e

– nieskomplikowanej konstrukcji. Takie dachy 

s  ta sze i atwiej prawid owo u o y  na nich 

pokrycie, lepiej wi c nie urozmaica  ich licz-

nymi lukarnami, dymnikami i wie yczkami. 

Wykonanie skomplikowanego wielopo aciowe-

go dachu wymaga bardzo wysokich kwalifika-

cji oraz du ej staranno ci zarówno od cie li, jak 

i dekarzy. atwiej wtedy o b dy, a liczne kosze 

pomi dzy po aciami sprzyjaj  zaleganiu niegu 

i utrudniaj  odprowadzanie wody deszczowej. 
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Wybieraj c projekt kata-

logowy lub rozmawiaj c

z architektem przygoto-

wuj cym projekt indywi-

dualny, warto po wi ci

sporo uwagi dachowi. 

Wa ne np. by my mieli 

sprecyzowane plany, co 

do ewentualnego u yt-

kowania poddasza. Nie 

ka dy kszta t dachu 

i konstrukcja wi by 

pozwoli na du  swobo-

d  pod tym wzgl dem. 

Wiedza na temat da-

chów u atwi dokonanie 

dobrego wyboru, a tak e

pozwoli sprawdzi  jako

pracy wykonawców.
Jaros aw Antkiewicz

Szkielet     

dachu

Pokrycia dachowe 44

Konstrukcja dachu

Rys. 1. Podstawowe elementy dachu
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Konstrukcja dachu

Wi by dachowe
Krokwiowa i krokwiowo-j tkowa

W tych najprostszych wi bach (rys. 3 

i 4) pary krokwi zbiegaj cych si  w ka-

lenicy tworz  konstrukcj  wi zarów 

– identycznych  w ca ym dachu. Je li 

strop poddasza jest drewniany, dolnymi 

pasami wi zarów mog  by  belki stro-

powe (rys. 3), a gdy strop jest elbetowy 

lub ceramiczny, funkcj  pasów dolnych 

mo e te  przej  jego konstrukcja no na

(rys. 4). Wówczas zwykle krokwi nie opie-

ra si  bezpo rednio na murze, lecz na za-

kotwionym w nim kraw dziaku.

Uwaga! Drewniane elementy wi by mu-

sz  by  oddzielone od muru warstw  izo-

lacji przeciwwilgociowej. Najcz ciej wy-

konuje si  j  z papy.

Rys. 2. Typowe kszta ty dachów: dwuspadowy (dwupo aciowy) (a), czterospadowy (kopertowy) (b), 

mansardowy (c), pó szczytowy (d), jednospadowy (pulpitowy) (e)

a
b

c

d

e

Wilgotno  drewna. Drewno na wi b  powin-

no mie  wilgotno  poni ej 18%, bo bardziej wil-

gotne jest podatne na dzia anie grzybów. Niestety 

odpowiednio wysuszone drewno cz sto trudno 

kupi . Czasem wykonawcy próbuj  przekonywa ,

e drewno samo wyschnie w gotowej wi bie – po 

u o eniu pokrycia dachowego. W praktyce jest to 

mo liwe tylko wtedy, gdy poddasze jest nieu yt-

kowe. Nawet w takiej sytuacji – mimo e elemen-

ty wi by pozostaj  ca y czas odkryte i s  dobrze 

wentylowane, wysychanie drewna mo e trwa

kilkana cie miesi cy.

Wspó cze nie budowane domy maj  zazwyczaj 

poddasza mieszkalne, wi c ich elementy kon-

strukcyjne wkrótce po zako czeniu robót ciesiel-

skich zostaj  ukryte wewn trz po aci dachu, co 

bardzo utrudnia ich osuszenie, a tak e wykrycie 

utrzymuj cego si  w nich zawilgocenia. 

Wprawdzie konstrukcje dachów powinny by

wentylowane, ale skuteczno  tej wentylacji nie 

jest wystarczaj ca do osuszenia mokrego drewna, 

lecz jedynie do tego, by usun  wilgo  przenika-

j c  przez niewielkie nieszczelno ci z pomiesz-

cze  (przez paraizolacj ) czy wilgo  pochodz c

z kondensacji pary wodnej po wewn trznej stro-

nie pokrycia dachowego.

Ponadto drewno, wysychaj c, kurczy si .

W  niewielkim stopniu wzd u  lecz znacznie 

– w poprzek w ókien. Wskutek wysychania zmie-

nia si  wi c przede wszystkim grubo  elemen-

tów, co prowadzi do rozlu nienia po cze .

Zdarza si  te , e wysychaj ce drewno wypacza 

si  lub p ka. 

Korozja biologiczna. Drewno mo e by wiet-

n  po ywk  dla grzybów i owadów, które potrafi

je zniszczy  w ci gu kilku lat. Dlatego lady ero-

Na co zwróci
uwag , by dach by
dobrze wykonany?

Rys. 3. Wi ba krokwiowo-j tkowa oparta na drewnia-

nych belkach stropowych

Rys. 4. Wi ba krokwiowo-j tkowa oparta na mur atach

 Drewniana konstrukcja dachu jest wra liwa 

na korozj  biologiczn , dlatego drewno 

powinno by  suche i wolne od szkodników
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wania owadów lub kolonie grzybów na po-

wierzchni w zasadzie dyskwalifikuj  drewno do 

celów budowlanych. W remontowanym dachu 

natomiast trzeba usun  pora one elementy lub 

ich fragmenty, a ca o  naprawi . By ustali  nie-

zb dny zakres prac nale y zwróci  si  do specja-

listy – mykologa budownictwa (specjalisty od 

grzybów domowych).

Niszczeniu drewna najbardziej sprzyja utrzymu-

j ca si  d ugotrwale wilgotno . Korzystne na 

trwa o  konstrukcji drewnianych jest u ycie na 

nie drewna ostruganego (które te  trudniej si

zapala) i oczywi cie impregnacja. Niektóre gatun-

ki np. modrzew i d b s  zdecydowanie odporniej-

sze na korozj  biologiczn  ni  najcz ciej stoso-

wana sosna. S  jednak trudno dost pne i drogie.

Impregnacja drewna. Odporno  drewna na 

dzia anie grzybów, owadów, a tak e ognia mo na 

zwi kszy  nas czaj c je (impregnuj c) specjalnymi 

preparatami. Niestety drewno, o ile w ogóle jest 

impregnowane, to najcz ciej robi si  to przy po-

mocy p dzla. Taka metoda jest ma o skuteczna, 

bo preparat wnika bardzo p ytko. Lepsze wyniki 

osi ga si  zanurzaj c elementy drewniane 

w zbiorniku z impregnatem, najlepsza jest jednak 

tzw. impregnacja ci nieniowa w specjalnej komo-

rze, ale tak przygotowane drewno jest dro sze 

i trudno dost pne.

Uwaga! Nie nale y dawa  si  zwie  intensyw-

nym zabarwieniem powierzchni drewna. Dostawcy 

drewna ch tnie u ywaj  silnie barwi cych impre-

gnatów, bo „robi  wra enie”, cho  drewno by o

w nich zanurzone bardzo krótko. Lepsze wyobra-

enie o g boko ci impregnacji daje przepi owanie 

zaimpregnowanego kawa ka drewna. 

Dok adno  wykonania elementów wi by 

i ich staranny monta . Elementy wi by wykony-

wanej tradycyjna metod  ciesielsk  powinny by

starannie przyci te i spasowane, a wi zary – do-

k adnie wypionowane i ustawione idealnie równo-

legle wzgl dem siebie. Ka da niedok adno

wp ywa oczywi cie negatywnie na stabilno  i wy-

trzyma o  dachu, utrudnia te  u o enie pokrycia 

i mo e zeszpeci  budynek. Szczególnie dotkliwe 

s  niedok adno ci w linii okapu:  je li nie jest ona 

idealnie pozioma, k óci si  to z innymi liniami ele-

wacji (np. kraw dziami okien i drzwi). 

O dok adno  w wykonaniu wi by naj atwiej, 

gdy stosuje si  wi zary prefabrykowane – przygo-

towane „na wymiar” w wyspecjalizowanej wytwór-

ni. . Najbardziej k opotliwe bywaj  dachy budyn-

ków, w których niedok adnie wykonano roboty 

stanu surowego, wskutek czego mi dzy cianami 

nie s  zachowane k ty proste i do takich cian 

trzeba dopasowywa  poszczególne wi zary.

Otwory na okna dachowe oraz lukarny.

Najlepiej, je li okna po aciowe mieszcz  si  po-

Rys. 5. Proste i bardzo mocne sposoby czenia krokwi w kalenicy: (a) na nak adki, (b) na desk  ka-

lenicow , (c) na desk  i nak adki

Rys. 6. Wi ba p atwiowa – krokwie zaznaczono jedynie liniami przerywanymi

Rys. 7. Dach o bardzo niewielkim spadku. Brakuje w nim miejsca na typowe wi zary, wi c p atwie 

podparto koz ami
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J tka, poziomy element pomi dzy krokwia-

mi, s u y ich usztywnieniu i zmniejsza ugina-

nie si  krokwi pod obci eniem. 

Wi zary wi e si  usztywniaj cymi wi b

wiatrownicami, ponadto usztywnia je desko-

wanie lub o acenie. 

Najwi ksz  zalet  tej konstrukcji jest jej pro-

stota. Jednak przy typowym wykonaniu powa -

ne wady to niewielka dopuszczalna rozpi to

– do 6–7 m, oraz wymagany du y spadek dachu 

– 40°–60°. Jednak podpieraj c j tk  dwoma s u-

pami na kra cach oraz wzmacniaj c po cze-

nie krokwi w kalenicy (z nak adkami i desk

kalenicow  – rys. 5) oraz wykonuj c zakotwie-

nie dolnego ko ca krokwi mo na zwi kszy  roz-

pi to  konstrukcji do 12 m, a spadek dachu ob-

ni y  do 20°.

Przy niewielkich rozpi to ciach, gdy nie ma 

s upów, przestrze  poddasza mo na dowolnie 

dzieli . J tki s  cz sto wykorzystywane jako ele-

ment konstrukcyjny sufitu albo pozostawia si

je widoczne, by dodawa y charakteru pomiesz-

czeniom pod skosami. 

P atwiowa

P atwie to belki równoleg e do kalenicy, na któ-

rych opieraj  si  krokwie (rys. 6). Dolne p atwie 

spoczywaj  na stropie lub ciance kolankowej, 

pozosta e za  s  podparte s upami. Obci enia s

przekazywane za po rednictwem p atwi na cia-

ny no ne i strop. Najcz ciej elementem wi za-

rów s  te  kleszcze – umieszczone poni ej p atwi 

pary belek lub desek obejmuj cych obustronnie 

krokwie i s upy. Natomiast miecze pozwalaj

zwi kszy  odleg o ci pomi dzy s upami.

S upy i kleszcze rozmieszcza si  tylko co 3–4 

pary krokwi (wi zarów), reszta wi zarów sk a-

da si  z samych krokwi. 

Wi ba p atwiowa wyst puje w wielu odmia-

nach i jest bardzo uniwersalna. Rozpi to  da-

chu mo e si ga  12 m, a jego rzut mo e by  na-

wet bardzo skomplikowany. 

Dobieraj c odpowiednio liczb  p atwi i s u-

pów mo na za  zaprojektowa  dach o niemal do-

wolnym, nawet minimalnym spadku (rys. 7).

Utrudnieniem w zagospodarowaniu podda-

sza o takiej wi bie s  s upy, jednak s  rozsta-

wione co 3–4 metry, czasem udaje si  za  ukry

je w ciankach dzia owych. 

Z wi zarów kratowych

Wi zary kratowe (kratownice) to nowoczesne 

konstrukcje z o one ze cie szych elementów ni

tradycyjne wi by ciesielskie. Wi zar taki sk a-

da si  z pasa górnego i dolnego, pomi dzy który-

mi znajduj  si  cienkie pionowe s upki i uko ne 

krzy ulce. Dziel  one powierzchni  wi zara na 

stosunkowo niewielkie trójk ty (rys. 8).

Wi zar kratowy ma bardzo du  sztywno

i wytrzyma o , jest przy tym lekki, a do jego wy-

konania potrzeba niewiele drewna. Takie wi za-

ry maj  oczywi cie tak e wady – ich wykonanie 

jest bardzo pracoch onne i wymaga du ej do-

k adno ci. Dlatego najlepiej, je li s  przygotowy-

wane nie na budowie, lecz w wyspecjalizowanej 

wytwórni. Korzystne (i najta sze) jest wówczas 

wykonanie wielu identycznych wi zarów. 

Cienkie elementy s  bardziej wra liwe na 

dzia anie ognia i korozj  biologiczn  (grzyby 

i owady), dlatego szczególnie wa na jest odpo-

wiednia jako  drewna. Na szcz cie wytwór-

nie na ogó  dbaj  o jako  surowca.

W domach jednorodzinnych stosuje si  wi -

zary kratowe o rozpi to ci do 12 m, cho  mo -

na wykona  znacznie wi ksze. Ich zalet   jest 

to, e nie wymagaj  podpór po rednich (we-

mi dzy krokwiami. Je li jest inaczej, to cz  przy-

najmniej jednej krokwi trzeba wyci  i wykona

poprzecznie do krokwi tzw. wymian. Najbli sze 

wzgl dem otworu krokwie mog  wymaga  wzmoc-

nienia, bo przenosz  teraz wi ksze obci enia. 

Trudniejsze do wykonania od okien po aciowych 

s   lukarny. Je li s  du e, mog   wymaga  wyci -

cia fragmentów kilku krokwi (rys. 11) i zastosowa-

nia odpowiednich konstrukcji zast puj cych prze-

ci te elementy.

Usztywnienie wi by. Wi zary dachu musz

zosta  po czone – inaczej konstrukcja nie by aby 

odporna na wiatry (zw aszcza  wiej ce prostopadle 

do cian szczytowych). Dla usztywnienia wi by 

stosuje si  wiatrownice, a zwi kszaj  j  te  takie 

elementy jak deska kalenicowa i acenie lub desko-

wanie dachu, dlatego te  wymiarów adnego z tych 

Rys. 12. Deski i belki nale y uk ada  stron  dordzeniow  ku górze. Wówczas wysychaj c dociskaj

kraw dzie do pod o a. Odwrotne przybicie skutkuje po pewnym czasie obluzowaniem po czenia. 

Natomiast nieprawid owo u o ona belka nadmiernie si  ugina

wymian

krokwie na kraw dzi
otworu mog  wymaga
wzmocnienia

przeci te krokwie

strona
dordzeniowa
(„prawa")

wi kszy skurcz

dobrze

le

Rys. 11. Lukarna to element znacznie komplikuj cy konstrukcj  dachu
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wn trznych cian no nych ani podci gów). 

Cho  wi zary kratowe mo na zaprojektowa

do ka dego dachu, spadki dachów o konstruk-

cji z wi zarów kratowych s  zwykle niewiel-

kie (do 20°), gdy  przestrze  poddasza podzie-

lona takimi wi zarami w zasadzie nie nadaje 

si  do wykorzystania. 

Wyj tkiem s  tu dachy o konstrukcji jak na 

rys. 9. Wi zary zastosowano tu w konstrukcji 

dachu krokwiowego – wi zar kratowy o wy-

soko ci 30–40 cm zast puje tu krokiew z lite-

go drewna. Rozpi to  dachu mo e si ga  na-

wet 12 m, a dopuszczalny k t jego nachylenia to 

21–44°. Powsta e w ten sposób poddasze mo na 

bardzo dobrze wykorzysta  jako mieszkalne.

Wieszarowa

To szczególny rodzaj konstrukcji, przydatny 

g ównie wtedy, gdy odleg o ci pomi dzy cia-

nami no nymi s  bardzo du e (ok. 10 m), gdy 

np. wszystkie obci enia musz  by  przekaza-

ne na ciany zewn trzne (brak wewn trznych 

cian no nych).

Krokwie przekazuj  obci enia np. na p atwie, 

a te za  – na wieszaki zamiast na s upy (rys. 10). 

Wi by o konstrukcji wy cznie wieszarowej nie 

s  popularne i rzadko spotyka si  je o rozpi to-

ci ponad 12 m. Jednak wieszaki bywaj  wyko-

rzystywane w zast pstwie s upów, w wi bach 

o ró nej konstrukcji. 

Koszty
Na cen  konstrukcji dachu najwi kszy wp yw 

ma stopie  jego skomplikowania. Dowiaduj c

si  o ceny w ró nych firmach trzeba w zwi zku 

z tym przedstawia  im konkretny projekt. Trzeba 

te  sprawdzi , co dok adnie oferuj  – np. w jed-

nej firmie drewno mo e by  strugane oraz im-

pregnowane, a w drugiej nie.

Za impregnowane drewno zap acimy:

 ok. 900 z /m3, w przypadku wi by ciesiel-

skiej (wykonywanej na budowie);

 1200 z /m3 – na wi b  prefabrykowan .

Rzeczywista ró nica kosztów jest mniejsza, 

bo kupuj c wi b  prefabrykowan  nie musi-

my ju  uwzgl dnia  kosztu odpadów, a wyko-

nywane w ten sposób elementy cz sto maj  nie-

co mniejsze przekroje.

Orientacyjnie mo na przyj , e koszty wy-

konania wynosz  od 40 z /m2 powierzchni da-

chu. Jednak szczególnie w przypadku wi by 

prefabrykowanej trzeba si  liczy  z tym, e im 

dach ma mniej identycznych, powtarzalnych 

elementów (utrudnia to prefabrykacj ), tym cena 

b dzie wy sza.

Warto te  pami ta , e kupuj c materia  wraz 

z us ug  (wykonaniem) mo emy zap aci  ni szy 

podatek VAT (7% zamiast 22%).  

elementów nie powinno si  zmienia  i wszystkie 

wykona  zgodnie z projektem. Po czenia desek 

nale y wzajemnie przesuwa , by nie wypada y

w tej samej linii (wzd u  tej samej krokwi).

„Praca” drewna. Elementy drewniane nigdy 

nie s  ca kowicie sztywne i ulegaj  odkszta ce-

niom np. w wyniku obci enia dachu niegiem. 

Typowym przyk adem jest uginanie si  ko ców 

krokwi wystaj cych znacznie poza lico muru, gdy 

dach ma wysuni te okapy niepodparte s upami 

ani zastrza ami. 

Drewno podlega te  odkszta ceniom zwi za-

nym z kurczeniem si  i rozszerzaniem pod wp y-

wem zmian wilgotno ci. Z tego wzgl du niektó-

rych elementów – na przyk ad desek poszycia – 

nie powinno si czy  na styk, lecz pozostawia

mi dzy nimi niewielkie odst py. O tym, e drewno 

kurczy si  nierównomiernie, nale y pami ta ,

kiedy uk ada si   deski czy i belki (rys. 12). Warto 

tak e wiedzie , e sk onno  belek do wichrowa-

nia si  znacznie wzrasta, je li stosunek ich sze-

roko ci do wysoko ci przekracza 1:2,5. Dlatego 

zamiast w skich i wysokich krokwi z litego drew-

na lepiej stosowa  belki zespolone lub wi zary 

kratowe.

Rys. 10. Wi ba z wi zarami wieszarowymi

Rys. 8. Wi zar kratowy

pas dolny

pas górny

dodatkowe 
wzmocnienia
w miejscu 
oparcia

Rys. 9. Wi ba krokwiowa z wi zarami kratowymi zamiast belek z litego drewna
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