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Decyzjê o kszta³cie dachu, k¹cie jego
nachylenia, a tak¿e – umieszczeniu

w nim lukarn czy okien po³aciowych mu-
simy podj¹æ ju¿ na etapie projektowania
domu. Wtedy równie¿ warto ustaliæ ro-
dzaj pokrycia dachowego. Wprawdzie
w trakcie budowy zwykle mo¿na je zmie-
niæ, jednak by unikn¹æ koniecznoœci
zmian w konstrukcji wiêŸby dachowej –
zw³aszcza jeœli zechcemy u³o¿yæ pokrycie
ciê¿kie, np. z dachówek cementowych lub
ceramicznych – nale¿y wczeœniej przewi-
dzieæ odpowiednie przekroje krokwi. 

Zarówno forma oraz k¹t nachylenia
dachu, jak i umieszczone w nim okna
wp³ywaj¹ na wygl¹d budynku. Wedle
prawa nie mog¹ zatem odbiegaæ od za-
twierdzonego projektu. Jeœli podczas
budowy zechcemy je zmieniæ, potrzebna
nam bêdzie zgoda autora projektu i ze-
zwolenie urzêdu, który wyda³ pozwole-
nie na budowê. W niektórych rejonach
lokalne w³adze ustalaj¹ dopuszczalne
formy dachu, a nawet jego kolor – z tym
równie¿ musimy siê liczyæ przy wyborze
projektu domu. Dotycz¹ce dachu wyma-
gania znajdziemy w wydanych przez

urz¹d warunkach zabudowy. Jeœli jed-
nak w³adze pozostawiaj¹ nam przy pro-
jektowaniu dachu du¿¹ swobodê, warto
poznaæ zalety i wady poszczególnych
form.

P³aski czy stromy?
W Polsce dachy p³askie nie ciesz¹ siê

du¿¹ popularnoœci¹. Ich podstawow¹ wa-
d¹ jest d³ugotrwa³e zaleganie œniegu
i zwi¹zane z tym wiêksze niebezpieczeñ-
stwo wyst¹pienia przecieków. Ich forma
– dziêki niemal jednolitej wysokoœci ca-
³ej powierzchni – daje jednak bogate
mo¿liwoœci funkcjonalnego zagospoda-
rowania. Dach taki mo¿na wykorzystaæ
jako obszerny taras. Mo¿na równie¿ –
urz¹dzaj¹c na nim mini-ogród – znacz-
nie zwiêkszyæ powierzchniê „zielon¹”
dzia³ki, co jest szczególnym atutem,
zw³aszcza w przypadku bardzo ma³ych
parceli miejskich. Przy odpowiednim
doborze konstrukcji i materia³ów dach
p³aski mo¿e okazaæ siê równie¿ znacznie
tañszy, ni¿ stromy.

Dachy wysokie, szczególnie o znacz-
nym k¹cie nachylenia, umo¿liwiaj¹ szyb-
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Dach strzelisty czy
niepozorny? RozrzeŸbiony
czy ascetycznie prosty?
I co pod nim: przytulne,
nastrojowe pokoiki
z s¹cz¹cym siê przez
g³êbokie lukarny, rozpro-
szonym œwiat³em, czy
raczej przestrzenne, pe³ne
rozmachu wnêtrza, jasno
oœwietlone sekwencjami
okien po³aciowych?
A mo¿e dachowy,
zadarniony zieleni¹ taras?
Wybieraj¹c rodzaj kons-
trukcji dachowej, musimy
znaleŸæ odpowiedŸ
na ka¿de z tych pytañ.

Cezary Jankowski
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Dachy wysokie, szczególnie o znacznym kącie nachylenia,
umożliwiają szybkie odprowadzenie wody deszczowej

fot. archiwum BD
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kie odprowadzenie wody; nie gromadzi
siê na nich równie¿ œnieg. Pod skoœnymi
po³aciami mo¿na urz¹dziæ pomieszczenia
mieszkalne lub gospodarcze, choæ niekie-
dy – przy nisko opadaj¹cych po³aciach –
trudno tak¹ przestrzeñ racjonalnie zago-
spodarowaæ (powierzchnia u¿ytkowa li-
czona jest tu od wysokoœci 190 cm). Wi-
doczne pokrycie dachowe w znacz¹cy
sposób wp³ywa na wygl¹d domu, staj¹c
siê elementem jego architektonicznego
wizerunku.    

RzeŸbê dachu stromego mo¿na nie-
mal dowolnie kszta³towaæ, tworz¹c kon-
strukcje wielopo³aciowe o zró¿nicowa-
nych k¹tach nachylenia i wysokoœciach
szczytów, umieszczaj¹c w nim lukarny
i wie¿yczki. Naj³atwiejszy do wykonania
i zapewniaj¹cy jednoczeœnie najwiêksz¹
powierzchniê u¿ytkow¹ poddasza jest
dach dwuspadowy �. £atwo pokryæ go
dowolnym rodzajem pokrycia, nie tworz¹
siê na nim „kieszenie”, w których mog¹
zalegaæ liœcie, ga³êzie czy œnieg. Na szczy-
tach takiego dachu mo¿na zaprojektowaæ
dekoracyjne za³amania po³aci, tzw. na-
czó³ki � – w pewnym stopniu kompliku-
j¹ one jednak jego wykonanie. Popularne
s¹ równie¿ dachy czterospadowe (koper-
towe) �, których forma zmniejsza jednak
znacznie powierzchniê u¿ytkow¹ podda-
sza; trzeba siê równie¿ liczyæ z wy¿szymi
kosztami ich pokrycia. Rzadziej spotyka-
ne dachy mansardowe � i �a charakte-
ryzuj¹ siê podwójnym za³amaniem po³aci
– ni¿szej o nachyleniu powy¿ej 75°, gór-
nej o znacznie mniejszym spadku. Dolna
po³aæ pe³ni tu faktycznie rolê lekko po-
chylonej œciany, w której mo¿na umieœciæ
zwyk³e okna; we wnêtrzu pod takim da-
chem unikamy niewygodnych skosów.
Inne popularne rodzaje dachu to: dach
jednospadowy �, pó³szczytowy � czy
namiotowy �. Rzadziej wykonywane s¹
dachy o kszta³cie ³ukowym, bez wyraŸnie
zaznaczonej kalenicy, z poddaszem wyko-
rzystywanym g³ównie do celów gospodar-
czych.   

Kszta³t a rodzaj pokrycia
Kszta³t i nachylenie po³aci dachu na-

rzucaj¹ w pewnym stopniu rodzaj mate-
ria³u, jaki mo¿emy wykorzystaæ do jego
pokrycia. Decyduj¹ o tym wzglêdy tech-
niczne (potrzeba zapewnienia szczelno-
œci, mo¿liwoœæ kszta³towania oraz moco-
wania elementów pokrycia) oraz ekono-
miczne (iloœæ powstaj¹cych odpadów).

Pokrycie stromego dachu nie musi byæ
szczelne, co nie oznacza, ¿e mo¿e przez
nie przenikaæ woda. Dziêki odpowiednie-
mu pochyleniu dachu woda opadowa
szybko sp³ywa po jego powierzchni i nie
przedostaje siê przez po³¹czenia zacho-
dz¹cych na siebie elementów pokrycia do
ni¿ej po³o¿onych warstw. Pokrycie da-
chów p³askich lub o niewielkim nachyle-
niu musi byæ w pe³ni szczelne, co gwa-

rantuj¹ jedynie materia³y ³¹czone ze sob¹
przez klejenie, lutowanie lub szczelne
szwy, zaginane na tzw. r¹bki.

Przy doborze pokrycia musimy
uwzglêdniæ równie¿ regionalny klimat
i warunki panuj¹ce w bezpoœrednim
otoczeniu domu. Na dzia³kach zadrze-
wionych pokrycie powinno byæ odporne
na porastanie mchem i na uderzenia
spadaj¹cych ga³êzi. W œrodowisku o du-
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Kszta³ty dachów:
� dwuspadowy

(dwupo³aciowy),
� naczó³kowy,
� czterospadowy (cztero-

po³aciowy, kopertowy),
� a – mansardowo-naczó³-

kowy, b – mansardowy,
� jednospadowy

(pulpitowy),
� pó³szczytowy,
� namiotowy
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¿ym zanieczyszczeniu powietrza, a tak¿e
w rejonach nadmorskich nale¿y stoso-
waæ pokrycia o wysokiej odpornoœci na
korozjê. W strefie du¿ych opadów œnie-
gu najlepiej sprawdzaj¹ siê dachy
o znacznym nachyleniu, z g³adkim, œli-
skim pokryciem �. Na dachy o k¹cie
nachylenia po³aci poni¿ej 15° nale¿y sto-
sowaæ pokrycia gwarantuj¹ce du¿¹
szczelnoœæ (papy, blachy p³askie). Przy
wiêkszym nachyleniu mo¿na zastosowaæ
blachodachówkê, gont bitumiczny b¹dŸ
p³yty faliste, natomiast u³o¿enie drob-
nowymiarowych dachówek ceramicz-
nych lub cementowych wymaga spadku
po³aci nie mniejszego ni¿ 25°. Jeœli jed-
nak koniecznie chcemy pokryæ dach
o ma³ym nachyleniu np. dachówk¹ ce-
mentow¹, mo¿na wówczas wykonaæ po-
krycie podwójne – szczelnoœæ zapewni
warstwa papy u³o¿ona na pe³nym desko-
waniu, dachówki zaœ bêd¹ pe³niæ jedynie
rolê dekoracyjn¹ i os³onow¹.

Do krycia dachów o skomplikowanej
powierzchni najodpowiedniejsze s¹ mate-
ria³y drobnowymiarowe (dachówki) lub
takie, których odciête fragmenty mo¿na
bêdzie jeszcze wykorzystaæ (gonty bitu-
miczne). Najwiêcej odpadów pozostanie,
jeœli zdecydujemy siê pokryæ taki dach
blachodachówk¹ – jej skoœnie uciête frag-
menty z regu³y nie daj¹ siê ju¿ wykorzy-
staæ w innym miejscu. Nie nale¿y równie¿
zapominaæ o powierzchniach ³ukowych,
np. nad lukarnami typu „wole oko”.
W zale¿noœci od promienia krzywizny, ja-
ko ich pokrycie mo¿na zastosowaæ ma³e
dachówki (np. karpiówkê), gonty bitu-
miczne lub blachê p³ask¹.    

Stopnie czy procenty?
Nachylenie po³aci dachowej okreœla-

ne jest w projekcie w stopniach k¹ta p³a-
skiego (symbol °) lub w procentach.
W praktyce wygodniej jest pos³ugiwaæ
siê miar¹ procentow¹, gdy¿ u³atwia ona
dok³adne wyznaczenie wymaganego po-
chylenia przy u¿yciu prostych narzêdzi
– miarki i pionu lub poziomnicy. Na
przyk³ad w dachu o pochyleniu 50 % je-
go wysokoœæ wzrasta o 0,5 m na ka¿dy
metr szerokoœci. Aby przeliczyæ nachy-
lenie podane w stopniach na miarê pro-
centow¹, lub odwrotnie, trzeba pos³u¿yæ
siê tablicami trygonometrycznymi, któ-
re podaj¹ wartoœci tangens – „tg” po-
szczególnych k¹tów. Procentowe pochy-
lenie po³aci okreœla znaleziona wartoœæ

„tg” danego k¹ta, pomno¿ona przez 100
(patrz tab. 1).

Konstrukcje dachowe
WiêŸba dachowa stanowi czêœæ kon-

strukcji domu i musi byæ zaprojektowana
przez uprawnionego projektanta. O ro-
dzaju konstrukcji decyduje jej rozpiêtoœæ
– odleg³oœæ miêdzy œcianami zewnêtrzny-
mi – oraz k¹t nachylenia. Dobór przekro-
jów elementów noœnych i ich rozstawie-
nia zale¿y od przewidywanego obci¹¿enia
pokryciem dachowym (czy bêdzie to naj-
ciê¿sza dachówka, czy te¿ lekkie blachy),
a tak¿e od natê¿enia wiatru i intensywno-
œci opadów œniegu w danym regionie.
O strukturze wiêŸby przes¹dzaj¹ równie¿
za³amania po³aci dachowych, ich wzajem-
ne przenikanie, lukarny oraz obejœcia ko-
minów. 

W domach jednorodzinnych przewa-
¿aj¹ drewniane konstrukcje dachowe 	.

Dombudujemy2 0 0 5 3
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Tab. 1. Przyk³adowe wartoœci k¹tów
pochylenia po³aci dachowej i odpo-
wiadaj¹cych im w przybli¿eniu
spadków w procentach 

k¹t pochylenia tg k¹ta spadek w %
15° 0,27 27
30° 0,58 58 
45° 1,00 100 
60° 1,73 173

� Stromy lecz prosty w formie dach mansardowy naj³atwiej pokryæ blachodachówk¹ (fot. archiwum BD)

	 Konstrukcje dachu krokwiowego w techno-
logii szkieletowej: a – dach dwuspadowy, b –
dach czterospadowy (czteropo³aciowy) – frag-
ment

belki stropowe

belka
stropowa
sufitu

górny oczep
œciany

krokiew naro¿na
(krawê¿nica)

kulawka

deska kalenicowa

jêtki

krokwie

s³upki œciany
szczytowej poddasza

górny oczep
œciany
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W przypadku budynków murowanych s¹
to konstrukcje ciesielskie – ich projekto-
wanie opiera siê na prowizorycznych ob-
liczeniach, zatem przy ich wznoszeniu
bardzo przydatne bêdzie doœwiadczenie
cieœli. Przy du¿ych rozpiêtoœciach oraz –
czêsto – w domach szkieletowych stosuje
siê tzw. konstrukcje in¿ynierskie, szcze-
gó³owo projektowane i wykonywane naj-
czêœciej jako prefabrykowane wi¹zary
z desek, ³¹czone ³¹cznikami stalowymi.
Niekiedy – g³ównie w domach stawia-
nych w technologii szkieletu stalowego –
wykorzystywane s¹ równie¿ profile stalo-
we ³¹czone na œruby.  

Uwaga! Jeœli chcemy zmieniæ rodzaj
pokrycia dachowego z lekkiego na znacz-
nie ciê¿sze, np. z gontu bitumicznego na
dachówkê cementow¹, konieczne bêdzie
przeprojektowanie wiêŸby z uwzglêdnie-
niem zwiêkszonego obci¹¿enia. 

WiêŸbê dachow¹ wykonuje siê we-
d³ug ró¿nych konstrukcji, zale¿nie od
rozpiêtoœci dachu i nachylenia jego po³a-
ci:

Krokwiowa – mo¿na j¹ stosowaæ przy
rozpiêtoœci do 6 m i nachyleniu powy¿ej
40°. Nie wystêpuj¹ w niej ¿adne podpory
poœrednie (konstrukcja opiera siê jedynie
na mur³atach), co zapewnia ca³kowicie
woln¹ przestrzeñ poddasza 
. WiêŸba
krokwiowa wywiera du¿y nacisk boczny
na œciany kolankowe, które w zwi¹zku
z tym nie mog¹ byæ zbyt wysokie i wyma-
gaj¹ wzmocnienia, np. ¿elbetowymi s³up-
kami lub wieñcem, opasuj¹cym œciany na
wysokoœci zamocowania mur³at.  

Krokwiowo-jêtkowa – pozwala na
wzniesienie dachu o rozpiêtoœci do 8,5 m.
Na poziomie ok. 2/3 wysokoœci dachu
krokwie spinaj¹ jêtki – poziome belki,
zwiêkszaj¹ce sztywnoœæ konstrukcji da-
chowej i noœnoœæ samych krokwi �. Na
jêtkach mocowany jest czêsto lekki sufit,
przykrywaj¹cy œrodkow¹ czêœæ poddasza. 

P³atwiowa – stosowana przy rozpiê-
toœci dachu powy¿ej 8 m i przy ma³ych
pochyleniach po³aci. Krokwie opieraj¹
siê na belce biegn¹cej wzd³u¿ kalenicy,
nazywanej p³atwi¹ kalenicow¹. P³atew
podpierana jest w pewnych odstêpach
przez s³upy, zwane równie¿ stolcami.
Niekiedy zamiast na stolcach, p³atew
spoczywa na wewnêtrznej œcianie noœnej
w osi domu.

P³atwiowo-kleszczowa – mo¿e pod-
trzymywaæ dachy o rozpiêtoœci 12-16 m.
Stanowi po³¹czenie konstrukcji krokwio-

wo-jêtkowej z p³atwiow¹. Dwie lub trzy
p³atwie podparte s³upami dziel¹ rozpiê-
toœæ dachu na równe czêœci. Dodatkowe
zwiêkszenie noœnoœci krokwi zapewniaj¹
tu kleszcze �, mocowane podobnie jak
jêtki. Niekiedy dla zwiêkszenia sztywno-
œci konstrukcji dodaje siê miecze – sko-
œnie ustawione belki, ³¹cz¹ce s³upy
z kleszczami. 

Wieszakowe – stosowane do rozpiê-
toœci 12 m, gdy nie mo¿na wesprzeæ wiêŸ-
by na s³upach ze wzglêdu na brak wystar-
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krokiew

mur³ata

belka g³ówna


 WiêŸba krokwiowa

krokiew

mur³ata

jêtka

� WiêŸba krokwiowo-jêtkowa

krokiew kleszcz

p³atew 

kleszcz
s³upek krokiew s³upek

miecz

kleszczp³atew

� Elementy sk³adaj¹ce siê na wi¹zar wiêŸby
p³atwiowo-kleszczowej

Krokwie – belki o przekroju 7x14 –
8x16 cm, tworz¹ce konstrukcjê skoœnych
po³aci dachowych, do których mocowane
s¹ elementy pokrycia. Ich rozstaw osiowy
wynosi najczêœciej  80-100 cm. Nie wolno
ich ³¹czyæ na d³ugoœæ, z wyj¹tkiem miejsc
podpartych. We wklês³ych za³amaniach
dachu umieszczane s¹ krokwie koszowe,
a w wypuk³ych (np. w dachach czterospa-
dowych) krawê¿nice, z regu³y o wiêk-
szym przekroju, np. 16x20 cm 

Kulawka – krótka krokiew ³¹cz¹ca
krawê¿nicê z mur³at¹.  

Mur³ata – belka opieraj¹ca siê na
murze (œciance kolankowej), o przekroju
10x10 – 14x14 cm; umo¿liwia zamocowa-
nie krokwi i przenosi obci¹¿enia od nich
na œciany domu. Mo¿na j¹ ³¹czyæ z krót-
szych odcinków na zaciosy wzmocnione
gwoŸdziami lub œrubami.

P³atew – belka o du¿ym przekroju,
np.16x20 cm, stanowi¹ca poœrednie opar-
cie dla krokwi w kalenicy lub po œrodku
ich d³ugoœci. Przy du¿ych obci¹¿eniach
stosuje siê niekiedy p³atwie stalowe
z dwuteowników hutniczych. 

Jêtka – belka ³¹cz¹ca (lub dwie rów-
noleg³e deski obejmuj¹ce) przeciwleg³e
krokwie. Jêtka usztywnia wiêŸbê i zwiêk-
sza noœnoœæ krokwi, gdy¿ przenosi obci¹-
¿enia z jednej krokwi na drug¹ – podlega
wiêc œciskaniu. Jêtkê ³¹czy siê z krokwia-
mi za pomoc¹ ³¹czników stalowych, na
nak³adkê lub – rzadziej (potrafi¹ to tylko
starzy cieœle) – na „jaskó³czy ogon”. Jêtkê
z desek (o ³¹cznym przekroju co najmniej
takim, jak przekrój krokwi) przybija siê
z obu stron do krokwi. Pomiêdzy deska-
mi, co ok. 1 m, umieszcza siê klocki
usztywniaj¹ce.  

Słownik
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czaj¹co wytrzyma³ego dla nich oparcia na
stropie. Stosowane w nich wieszaki ³¹cz¹
krokwie w kalenicy z zastrza³ami – belka-
mi biegn¹cymi niemal równolegle do kro-
kwi i przenosz¹cymi obci¹¿enie na œcianê
kolankow¹. Konstrukcje takie mog¹ byæ
jedno- lub dwuwieszakowe.

DŸwigarowe – konstrukcje in¿ynier-
skie o rozpiêtoœci do 15 m, w postaci p³a-
skiej kratownicy z desek o wyliczonym
przekroju. Mo¿na je stosowaæ jedynie w bu-
dynkach z poddaszem nieu¿ytkowym (na-
wet gospodarczo), gdy¿ ich gêsto rozmiesz-
czone elementy uniemo¿liwiaj¹ dostêp do
przestrzeni poddachowej.

Konstrukcje dachów p³askich – to
najczêœciej ¿elbetowe konstrukcje p³ytowe,
montowane z prefabrykatów lub wylewane
na budowie. Niekiedy stosuje siê te¿ kryte
blach¹ konstrukcje stalowe. Dachy p³askie
mog¹ byæ wentylowane lub niewentylowa-
ne (tzw. stropodachy). W konstrukcji da-
chu niewentylowanego p³yta dachowa
przykrywa bezpoœrednio pomieszczenie na
najwy¿szej kondygnacji; ocieplenie uk³a-
dane jest wtedy na zewn¹trz, czêsto w sys-
temie dachu odwróconego. Dachy wenty-
lowane umieszczane s¹ w pewnej odleg³o-
œci od stropu, na którym wykonuje siê ocie-
plenie; wolna przestrzeñ pomiêdzy stro-
pem a dachem mo¿e byæ prze³azowa (do-
stêpna) lub nieprze³azowa.

Co wa¿ne 
Wznosz¹c wiêŸbê dachow¹ nale¿y

przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad:  
� mur³atê, na której opieraj¹ siê krokwie,
trzeba zakotwiæ w œciance kolankowej za
pomoc¹ specjalnych œrub w odstêpach co
ok. 1,5 m; punkty mocowania œrub nie
mog¹ przy tym kolidowaæ z miejscami
oparcia krokwi. 
� kotwy te osadza siê w wieñcu stropo-
wym – jeœli dach „schodzi do zera” (opie-
ra siê bezpoœrednio na stropie parteru,
bez œcianki kolankowej), albo w wieñcu
na œciance kolankowej (w œcianach war-
stwowych zamiast takiego wieñca stawia
siê w przekroju œciany noœnej s³upki ¿el-
betowe, zakotwione w wieñcu stropo-
wym). Przy wysokoœci œcianki kolanko-
wej powy¿ej 1,5 m warto wykonaæ na
s³upkach wzmacniaj¹cych dodatkowy
wieniec ¿elbetowy pod mur³aty. 
� podstawy s³upków podpieraj¹cych p³a-
tew musz¹ trafiaæ we wzmocnione elemen-

ty stropu (belki noœne, dodatkowa p³yta ¿el-
betowa), zgodnie z projektem. Aby po wy-
konaniu stropu bez problemu takie punkty
zlokalizowaæ, umieszczamy w trakcie beto-
nowania „œwiadki” – wystaj¹ce prêty
w miejscu planowanej osi s³upka. Przy
zmianie miejsca ustawienia s³upka (jeœli np.
okaza³o siê, ¿e przeszkadza w zagospodaro-
waniu pomieszczenia) trzeba oprzeæ go na
p³atwi stopowej – belce spoczywaj¹cej na
pod³odze, której zadaniem jest roz³o¿enie
obci¹¿enia na wiêksz¹ powierzchniê.
� pod mur³at¹ trzeba u³o¿yæ papê pod-
k³adow¹, zapobiegaj¹c¹ przenikaniu wil-
goci z muru.
� z³¹cza ciesielskie musz¹ przylegaæ do
siebie ca³ymi p³aszczyznami; mo¿na je
uznaæ za prawid³owe, jeœli w ¿adnym
miejscu nie da siê wcisn¹æ zapa³ki. 
� ³¹czniki stalowe nale¿y przybijaæ w ta-
ki sposób, aby obci¹¿enie nie powodowa-
³o wyci¹gania gwoŸdzi.    

�

Dombudujemy2 0 0 5 3

K o n s t r u k c j e  d a c h o w e

Do budowy konstrukcji dachowych
wykorzystywane jest wy³¹cznie drewno
iglaste: sosnowe, œwierkowe – rzadziej
z jod³y (o gorszych parametrach) lub
chronionego modrzewia (o doskona³ych
w³aœciwoœciach ale drogie). Klasa drew-
na na konstrukcjê dachow¹ okreœlona
jest w projekcie w formie symbolu kwali-
fikacyjnego, np. K27. Jednak w praktyce,
ze wzglêdu na ró¿ne Ÿrod³a pochodzenia,
drewno rzadko poddawane jest bada-
niom kwalifikacyjnym. Z regu³y stosuje
siê wiêc ocenê wzrokow¹, zwracaj¹c uwa-
gê na:
� pe³ne okorowanie (dopuszczalne miej-

scowe zaokr¹glenia na krawêdziach),
� prostoliniowoœæ, 
� ograniczon¹ liczbê sêków (nie mog¹ byæ

wiêksze ni¿ 1/4 przekroju elementu),
� brak œladów (w postaci dziurek) po ¿e-

rowaniu owadów,
� równ¹ powierzchniê przetarcia,
� brak oznak zgnilizny (dopuszczalna jest

zmiana barwy pod wp³ywem sinizny,
która nie powoduje spadku wytrzyma-
³oœci drewna).

Zakupu drewna trzeba dokonaæ z pew-
nym wyprzedzeniem, zamawiaj¹c je we-
d³ug wyliczeñ dla poszczególnych prze-
krojów z uwzglêdnieniem ich wymaganej

d³ugoœci. Zamawiamy bezpoœrednio w tar-
taku lub w sk³adzie drewna. Drewno musi
byæ przede wszystkim suche, o wilgotno-
œci nie wiêkszej ni¿ 18% – najlepiej ju¿ za-
impregnowane i to metod¹ ciœnieniow¹.
Decyduj¹c siê na tzw. drewno handlowe,
dostêpne w ka¿dym sk³adzie, mo¿emy
wprawdzie obejrzeæ je przed zakupem
i wybraæ najlepsze elementy, jednak musi-
my liczyæ siê z wiêksza iloœci¹ odpadów;
bêdziemy musieli tak¿e sami je zaimpre-
gnowaæ. Jeœli drewno nie zosta³o wczeœniej
zaimpregnowane, trzeba to zrobiæ przed
wykonaniem wiêŸby, metod¹ malowania,
natrysku lub przez zanurzenie. U¿yte im-
pregnaty musz¹ byæ dopuszczone do sto-
sowania w konstrukcjach drewnianych
budynków mieszkalnych. Mog¹ to byæ
preparaty:
� solne – wodne roztwory substancji

grzybo- i owadochronnych (nie „lecz¹”
jednak drewna wczeœniej zaka¿onego);
bezpieczne, ale ³atwo wymywalne,
sprzedawane najczêœciej w postaci
proszku do rozrobienia z wod¹,

� wodorozcieñczalne – skuteczniejsze
i trudniej wymywalne od preparatów
solnych, ze wzglêdu na g³êbsze wnika-
nie; mog¹ równie¿ zwiêkszaæ odpor-
noœæ ogniow¹ drewna.

Jakie drewno?

Info Rynek

Wybierając konstrukcję dachu decydujemy nie tylko o estetyce budynku i warunkach
życia na jego poddaszu, ale również o ostatecznym koszcie budowy

Firmy:
Drewniana wiêŸba dachowa

ANDREWEX
(56) 674 42 00 www.andrewex.com.pl

BUCHACHER
(32) 423 09 90 www.buchacher.pl

EURO-TIMBER
(67) 258 76 23 www.eurotimber.com.pl

ERAGA
(22) 435 05 98 www.eraga.com.pl

FENIKS
(22) 651 59 90 www.superdach.pl

MABUDO
(43) 823 41 41 www.mabudo.com.pl

SIMPSON STRONG-TIE
(22) 865 22 00 www.simpsonstrongtie.pl

TARTAK PETRYKOZY
(44) 758 27 93 www.petrykozy.com

ZAK£ADY DRZEWNE
(71) 384 75 20

Co, za ile:
koszt wiêŸby drewnianej – 60-100 z³/m2 powierzchni
dachu (cena materia³ów i robocizna)
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