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Rodzaj konstrukcji dachowej okreœlony
jest w projekcie budynku i dla inwestora
nie jest istotne czy jest to konstrukcja
dachowa jêtkowa, p³atwiowo-kleszczowa
czy te¿ typu krokwiowego. Ewentualne
zmiany i tak powinien wykonaæ projek-
tant dostosowuj¹c konstrukcjê np. do
innych obci¹¿eñ pokrycia dachowego czy
zmian podparcia wiêŸby. 
Zamieszczona w projekcie konstrukcja
dachowa mo¿e te¿ byæ przeprojektowana
w przypadku zakupu elementów prefab-
rykowanych wiêŸby i wtedy sam produ-
cent dokonuje niezbêdnych wyliczeñ.

Jakie s¹ rodzaje
konstrukcji wiêŸby
w domach
jednorodzinnych?

„Stawiæ czo³a” dzia³aniu

wiatru i wilgoci, przenieœæ

ciê¿ar pokrycia, a zim¹

i œniegu – temu musi

sprostaæ dach. Dlatego tak

wa¿ne jest poprawne

wykonanie projektu i samej

wiêŸby dachowej.

Zwieñczeniem konstrukcji

domu jest natomiast

pokrycie dachu, które tylko

wtedy bêdzie trwa³e

i szczelne, jeœli zostanie

starannie i poprawnie

u³o¿one.

Dach na tip-top

Mur³ata – pozioma belka o przekroju
kwadratowym zamocowana do œcian. Na
mur³atach opieraj¹ siê krokwie
i krawê¿nice ³¹czone z nimi na z³¹cza
zaciosowe lub ³¹czniki stalowe. 
Krokiew – skoœny element noœny kon-
strukcji dachowej. Krokwie po³¹czone
parami na górze tworz¹ szczyt dachu
nazywany kalenic¹. Maj¹ one przekrój
prostok¹tny o stosunku szerokoœci do
wysokoœci ok. 1:2. W za³amaniach
wklês³ych (koszach) po³aci dachowej
montowane s¹ krokwie koszowe

o wiêkszym przekroju.
Krawê¿nica – pe³ni rolê krokwi na
wypuk³ym za³amaniu po³aci dachowej –
naro¿u.
Jêtka – pozioma belka ³¹cz¹ca pary
krokwi w ok. 1/3 ich d³ugoœci mierzonej
od szczytu. Pe³ni ona funkcjê tzw. pod-
pory poœredniej zwiêkszaj¹cej noœnoœæ
krokwi. Jêtki maj¹ zwykle przekrój taki
jak krokwie, ale mo¿na je równie¿ mon-
towaæ z cieñszych desek przybitych obu-
stronnie do krokwi. Belka ta musi mieæ
dostateczn¹ sztywnoœæ, dlatego jeœli jest
wykonana z desek, to miêdzy deskami
wstawia siê klocki usztywniaj¹ce – mniej
wiêcej co 1m.
P³atew – pozioma belka podparta s³upa-
mi, na której opieraj¹ siê krokwie w œrod-
ku ich d³ugoœci. P³atwie wykonuje siê
z krawêdziaków o przekroju kwadra-
towym lub ze stalowych belek dwute-
owych (jeœli przenosz¹ du¿e obci¹¿enia).
Kleszcze – deski gruboœci 25-35 mm
spinaj¹ce krokwie w konstrukcjach
p³atwiowych na poziomie p³atwi. 
Zapobiegaj¹ rozsuniêciu siê krokwi. 
Kulawka – krokiew o zmniejszonej d³u-
goœci ³¹cz¹ca krawê¿nicê lub krokiew
koszow¹ z mur³at¹. 
DŸwigar – prefabrykowany element kon-
strukcyjny z klejonych p³yt OSB lub
desek po³¹czonych ³¹cznikami stalowymi.
Miecze – skoœnie ustawione belki, ³¹cz¹ce
s³upy z kleszczami. Zmniejszaj¹ rozpiê-

toœæ p³atwi i usztywniaj¹ wiêŸbê dachow¹
w kierunku pod³u¿nym.
Wiatrownica – drewniana deska lub ³ata
ukoœnie mocowana do krokwi od spodu.
Usztywnia konstrukcjê wiêŸby dachowej
w kierunku pod³u¿nym. 
Zapewnia wspó³pracê wi¹zarów przy
obci¹¿eniu wiatrem.
Belka podwalinowa – belka na stropie, na
której opieraj¹ siê s³upy w dachu o kon-
strukcji p³atwiowo-kleszczowej.

Jakie s¹ elementy wiêŸby dachowej?

Dach oo kkonstrukcji kkrokwiowej

Dach oo kkonstrukcji jjêtkowej

Dach oo kkonstrukcji pp³atwiowo-kkleszczowej

pokrycie dachu

wiatrownica

œciana noœna

pe³ne deskowanie

krokiew

pod³oga z desek

belka stropowa

pe³ne deskowanie

jêtka

krokiew

mur³ata

strop

pe³ne deskowanie

krokiew

kleszcze

p³atew

miecz

belka ppodwalinowa

strop

pokrycie dachu

wiatrownica

œciana noœna

pokrycie dachu

œciana noœna

s³up
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Informacje na temat gatunku i iloœci drewna jakie musimy kupiæ,
czasami s¹ zawarte w gotowym zestawieniu do³¹czonym do projektu.
Je¿eli jednak ich tam nie znajdziemy,  to potrzebny wykaz przygotuje
nam cieœla, który bêdzie budowa³ wiêŸbê. Belki, krawêdziaki, ³aty
i deski – to z tych  elementów z drewna iglastego (najczêœciej sos-
nowego) wykonuje siê konstrukcjê wiêŸby dachowej. Pamiêtajmy, ¿e
g³ówne elementy konstrukcyjne musz¹ mieæ wytrzyma³oœæ
odpowiadaj¹c¹ przewidzianej przez projektanta klasie drewna –
zwykle K 27 lub K 33 (liczba oznacza wytrzyma³oœæ drewna na zgi-
nanie). I teraz najwa¿niejsze, gdzie udaæ siê na zakupy? Na pewno
nie do ma³ych firm, które  nie oferuj¹ drewna badanego pod wzglê-
dem wytrzyma³oœciowym. Natomiast
miejscami, gdzie mo¿emy zaopatrzyæ siê
w drewno konstrukcyjne s¹ sk³ady
drzewne, tartaki oraz firmy produkuj¹ce
elementy konstrukcji drewnianych.
Najlepiej jednak kupowaæ drewno w fir-
mie, która dostarczy materia³ odpowied-
nio przyciêty, zaimpregnowany i wysu-
szony. Tartaki bowiem dostarczaj¹
najczêœciej drewno mokre, a w sk³adach
kupimy elementy o standardowej d³ugoœ-
ci, tak wiêc musimy siê liczyæ ze znaczn¹
iloœci¹ odpadów. Skoro ju¿ wiemy gdzie

kupowaæ drewno, to dowiedzmy siê, jak je odpowiednio zabez-
pieczyæ. Najskuteczniejsz¹ metod¹ ochrony drewna jest impregnacja
pró¿niowo-ciœnieniowa, gdy¿ impregnat wnika g³êboko i skutecznie
chroni przed korozj¹ biologiczn¹ i owadami. Urz¹dzeniami do takiej
impregnacji dysponuj¹ nieliczne firmy, dlatego tam warto zamawiaæ
drewno. Natomiast impregnacjê przez zanurzenie mo¿emy
przeprowadziæ nawet we w³asnym zakresie. Jeœli drewno bêdzie
dobrze wysuszone, to impregnat wniknie g³êboko w strukturê drew-
na. Mo¿liwa jest jeszcze powierzchniowa impregnacja przez malo-
wanie pêdzlem lub pistoletem. Ten sposób nie gwarantuje jednak
skutecznej ochrony zw³aszcza, gdy w drewnie s¹ ju¿ siedliska

owadów. Pamiêtajmy, aby wilgotnoœæ
drewna u¿ytego do budowy wiêŸby nie
przekracza³a 20%, gdy¿ zbyt mokre
drewno podczas wysychania bêdzie siê
paczyæ i deformowaæ pokrycie dachu.
Zatem jakie drewno mo¿na uznaæ za
przydatne do budowy dachu? Jeœli nie
widaæ w nim œladów zgnilizny, licznych
sêków o du¿ej œrednicy, wyraŸnych
zwichrowañ, natomiast pêkniêcia
wzd³u¿ne (zw³aszcza w grubych elemen-
tach) s¹ dopuszczalne i nie powoduj¹
istotnego zmniejszenia wytrzyma³oœci.

Jak kupowaæ drewno na konstrukcjê dachow¹?

Drewno ddo bbudowy wwiêŸby ddachowej nnajlepiej jjednak kkupowaæ

w firmie, kktóra ddostarczy mmateria³ oodpowiednio pprzyciêty, zzaimpre-

gnowany ii wysuszony (fot. MMabudo)

W mo¿liwie najprostszy sposób. Dlatego tradycyjne i trudne do
wykonania z³¹cza, zastêpuje siê obecnie prostymi po³¹czeniami,
które s¹ wzmacniane gwoŸdziami lub œrubami. Oczywiœcie sposób
³¹czenia elementów drewnianych konstrukcji ciesielskich zale¿y od
ich przekroju i wzajemnego ustawienia oraz rodzaju przenoszonych
obci¹¿eñ. Do najczêœciej stosowanych z³¹czy nale¿¹: zak³adkowe,
nak³adkowe, zaciosowe i stykowe. 
Do ³¹czenia wzd³u¿nego (elementy u³o¿one
w jednej linii) lub k¹towego (elementy
u³o¿one pod k¹tem) elementów o jed-
nakowym przekroju, np. mur³at stosowane
s¹ z³¹cza zak³adkowe. Koñce ³¹czonych
czêœci s¹ nacinane na po³owê gruboœci,
sk³adane i zbijane gwoŸdziami. Z³¹cza
nak³adkowe s³u¿¹ natomiast do ³¹czenia wzd³u¿nego lub k¹towego
elementów o jednakowej gruboœci bez koniecznoœci wykonywania
naciêæ. Stosuje siê je jako dodatkowe wzmocnienie po³¹czeñ zak³ad-
kowych oraz w po³¹czeniu krokwi z jêtk¹. Dwie nak³adki z drewna
obejmuj¹ce oba elementy, przenosz¹ obci¹¿enie w takim z³¹czu.
Gruboœæ nak³adek powinna odpowiadaæ gruboœci ³¹czonych czêœci.
Nak³adki drewniane mog¹ siê jednak roz³upaæ podczas przybijania
gwoŸdzi, dlatego lepiej zastosowaæ sklejkê. 
Je¿eli chodzi o z³¹cza zaciosowe, to
wykonywane s¹ one g³ównie w po³¹cze-
niach krzy¿owych pod ró¿nym k¹tem 
(np. krokwi z mur³at¹ lub p³atwi¹). Jeden
z elementów nacina siê w taki sposób, aby
utworzyæ oparcie na drugiej czêœci. Naciê-
cie nie mo¿e byæ g³êbsze ni¿ 1/3 szerokoœci

elementu i po po³¹czeniu musi opieraæ siê ca³¹ powierzchni¹ na
mur³acie. GwoŸdŸ wbity skoœnie w ³¹czonym miejscu stanowi
wzmocnienie z³¹cza. Natomiast z³¹cza
stykowe, które s³u¿¹ do ³¹czenia
krzy¿owego (np. s³upa z p³atwi¹), wymagaj¹
jedynie wyrównania i œciêcia krawêdzi na
powierzchni czo³owej jednego z elementów.
Obci¹¿enie z³¹cza mo¿e byæ tylko
prostopad³e do niego, a przed wzajemnym
przesuniêciem zabezpieczaj¹ skoœnie wbite
gwoŸdzie. 
Alternatyw¹ dla wspomnianych po³¹czeñ s¹ natomiast ³¹czniki
stalowe, których zastosowanie znacznie upraszcza wykonywanie
z³¹czy. Ró¿ne rodzaje ³¹czników pozwalaj¹ na wykonanie po³¹czeñ
wzd³u¿nych, k¹towych i krzy¿owych elementów o ró¿nych przekro-
jach, których nie trzeba dok³adnie dopasowywaæ do siebie. Mog¹ one
te¿ s³u¿yæ do wzmacniania z³¹czy tradycyjnych. £¹czniki
o dobranym kszta³cie i wymiarach przybija siê gwoŸdziami i zwykle
mocuje siê je po obu stronach z³¹cza. £¹czyæ elementy mo¿emy
równie¿ za poœrednictwem œrub.W tych po³¹czeniach obci¹¿enie
przenoszone jest przez œrubê osadzon¹ w otworach wywierconych
w obu elementach. Pod nakrêtkê i ³eb œruby
wk³ada siê podk³adki o du¿ej œrednicy, co
zapewnia roz³o¿enie nacisku z³¹cza
œrubowego na wiêksz¹ powierzchniê. ¯eby
ochroniæ drewno przed roz³upaniem, z³¹cza
– te umieszczone w pobli¿u koñców elemen-
tów – wzmacniane s¹ dodatkowo metalowy-
mi nak³adkami.

Jak ³¹czy siê elementy konstrukcyjne dachu?

krokwie

krokiew

krokiew

mur³ata

jêtka

nak³adki rys. SSimpson  SStrong-TTie

³¹czniki stalowe
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Zacznijmy mo¿e od tego, kto powinien kon-
trolowaæ. Najlepiej jeœli bêdzie to dekarz,
który zajmie siê wykoñczeniem domu.
Sprawdzenie konstrukcji dachowej przez nas
samych mo¿e byæ bowiem niebezpieczne ze
wzglêdu na wysokoœæ i trudny dostêp. A teraz
to, co podlega kontroli – sprawdzenie
rozstawu i prostoliniowoœci ustawienia
krokwi, jakoœæ z³¹czy ciesielskich,
wykoñczenia brzegów okapowych oraz obejœæ
wokó³ kominów. Rozstaw krokwi kontroluje
siê mierz¹c odleg³oœci miêdzy nimi przy
okapie oraz w kalenicy. Patrz¹c wzd³u¿ rzêdu
krokwi, mo¿na mniej wiêcej oceniæ czy
zmontowane krokwie tworz¹ od góry równ¹
p³aszczyznê. Wiarygodniejszym sprawdze-
niem bêdzie jednak rozci¹gniêcie sznura
rozpiêtego miêdzy skrajnymi krokwiami.
Wszelkie z³¹cza zaciosowe i nak³adkowe
musz¹ byæ tak ukszta³towane, aby oba ele-
menty styka³y siê na ca³ej powierzchni
po³¹czenia i by³y wzmocnione gwoŸdziem
lub œrub¹. Koñce krokwi powinny byæ
obciête pionowo, z jednakowym wysuniêciem
wzd³u¿ linii prostej. Przy kominie odleg³oœæ
krokwi od jego powierzchni musi wynosiæ
przynajmniej 15 cm i ¿aden element drewnia-
ny nie mo¿e siê na nim opieraæ. Chc¹c
uchroniæ wiêŸbê przed ewentualnym
uszkodzeniem przez wiatr, do czasu u³o¿enia
pokrycia dachowego, powinna zostaæ prowi-
zorycznie usztywniona skoœnie przybitymi
deskami. W celu ochrony przed korozj¹  bio-
logiczn¹ mo¿na  przeprowadziæ dodatkow¹
impregnacjê drewna tam, gdzie pozosta³y
miejsca niezabezpieczone.

Jak sprawdziæ
poprawnoœæ
zmontowania
wiêŸby?

Czy i kiedy uk³adaæ
foliê wstêpnego krycia?

Charakterystyczn¹ cech¹ folii dachowej (FWK – folii
wstêpnego krycia) jest mo¿liwoœæ przepuszczania pary
wodnej w jedn¹ stronê i jednoczeœnie ochrona przed
przenikaniem wody w drug¹. Ze wzglêdu na swoje
w³aœciwoœci, powinna byæ uk³adana na ka¿dym dachu
spadzistym, niezale¿nie od rodzaju pokrycia i przez-
naczenia poddasza. Folia chroni przed przeciekami
przez niewielkie nieszczelnoœci pokrycia, wilgoci¹
wykraplaj¹c¹ siê na spodzie dachu w wyniku dobowych
zmian temperatury oraz umo¿liwia odparowanie wilgo-
ci z warstwy ocieplaj¹cej, która przenika z ogrzewanych
pomieszczeñ poddasza. Na pewien czas – nawet do
trzech miesiêcy – zabezpiecza równie¿ budynek przed
opadami do czasu u³o¿enia docelowego pokrycia dachowego. Wiêkszoœæ dostêpnych folii
ma wysok¹ paroprzepuszczalnoœæ, co umo¿liwia uk³adanie folii bezpoœrednio na ocieple-
niu, bez koniecznoœci zapewnienia szczeliny wentylacyjnej miêdzy ni¹ a izolacj¹ ciepln¹
z we³ny mineralnej. Dlatego, wybieraj¹c foliê nale¿y zwróciæ uwagê przede wszystkim na
podawan¹ przez producenta paroprzepuszczalnoœæ, która nie powinna byæ ni¿sza ni¿
1000 g/(m2x24 h). Metody pomiaru paroprzepuszczalnoœci s¹ ró¿ne, dlatego bardziej pre-
cyzyjna jest informacja o paroprzepuszczalnoœci wzglêdnej oznaczanej wskaŸnikiem Sd.
Folie wysokoparoprzepuszczalne maj¹ wspó³czynnik Sd mniejszy ni¿ 0,05 m. 
Wa¿na jest tak¿e wytrzyma³oœæ folii dachowej na rozerwanie. Jeœli folia bêdzie tymcza-
sowym pokryciem, lub bêdzie u³o¿ona pod dachówk¹, powinna mieæ wysok¹ wytrzy-
ma³oœæ na uszkodzenia mechaniczne (pod pokrycia na  pe³nym deskowaniu mo¿e byæ
mniej wytrzyma³a). Oczywiœcie, mocna folia bêdzie te¿ bardziej odporna na uszkodzenia
podczas robót na dachu.

Folie wstêpnego krycia uk³ada siê
bezpoœrednio na krokwiach, pasami
równoleg³ymi do okapu, z zak³adem co
najmniej 15 cm. Szerokoœæ zak³adu na
wiêkszoœci folii zaznaczona jest barwn¹
lini¹. Trzeba te¿ zwróciæ uwagê na u³o¿e-
nie jej w³aœciw¹ stron¹ (napisami na
wierzchu). Podczas uk³adania folia powin-
na byæ mocno napiêta i wstêpnie przymo-
cowana zszywkami. Nastêpnie przybija siê
kontr³aty, które
ostatecznie mocuj¹
foliê do krokwi. 
D³ugoœæ kontr³at
powinna odpowiadaæ
szerokoœci pasa
uk³adanej folii
– dziêki temu jest ona
mocowana na bie¿¹co
w miarê postêpu prac.
Równoczeœnie
z uk³adaniem folii
powinny byæ tak¿e
przybijane ³aty noœne
lub poszycie z desek,

co umo¿liwi bezpieczne, zarówno dla
ludzi, jak i dla folii, chodzenie po dachu.
Wokó³ kominów, okien dachowych
i wywietrzników folia powinna byæ zawsze
wywijana do góry i uszczelniona taœm¹
samoprzylepn¹. Ewentualne rozdarcie
trzeba naprawiæ poprzez sklejenie zbro-
jon¹ foli¹ samoprzylepn¹, a jeœli uszko-
dzony fragment folii jest du¿y – w to
miejsce wkleja siê lub przybija now¹ foliê.

Jak uk³adaæ foliê dachow¹? 

Folia pparoprzepuszczalna –– wwarstwa

wstêpnego kkrycia uuszczelniaj¹ca

wszystkie rrodzaje ppokryæ ddachów

skoœnych lle¿¹ce nna ³³atach

(fot. MMarma)

Konstrukcja ddachu zz wwysokoparoprzepuszczaln¹ ffoli¹ ddachow¹fot. EEraga

kontr³aty
krokiew

szczelina

wentylacyjna

pod pokryciem

³atypokrycie

wysokoparoprzepuszczalna folia dachowa

izolacja termiczna
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Jak zapewniæ wentylacjê pokrycia dachu?
Cyrkulacjê powietrza pod pokryciem dachu zapewnia, utworzona przez kontr³aty,
pustka oraz wlot powietrza przy okapie oraz jego wylot w kalenicy. Od wysokoœci
kontr³at zale¿y powierzchnia przekroju wentylacyjnego pod pokryciem. 
Przewa¿nie wysokoœæ ta wynosi ok. 2,5 cm, co zapewnia wystarczaj¹c¹ cyrkulacjê
powietrza na dachach z krokwiami o d³ugoœci do 10 m. Czasami jednak
w pokryciu umieszcza siê dodatkowe elementy wentylacyjne takie jak: kominki
lub specjalne dachówki. Ma to miejsce wtedy, gdy d³ugoœæ po³aci dachu
przekracza 12 m, w dachu jest du¿o okien po³aciowych lub przez po³aæ prze-
chodzi szeroki komin. Kominki lub specjalne dachówki montuje siê nad i pod
tak¹ przeszkod¹, by umo¿liwiæ wentylacjê pokrycia wokó³ niej. Je¿eli pod
pokryciem dachowym u³o¿ona jest folia o niskiej paroprzepuszczalnoœci, trzeba
zapewniæ cyrkulacjê powietrza w dwóch przestrzeniach – pod pokryciem oraz
pod foli¹. Dlatego w kalenicy folia musi byæ przeciêta i zawiniêta tak, aby po-
wsta³ przelot szerokoœci mniej wiêcej 10 cm. Nastêpnie w to miejsce wkleja siê
pas specjalnej folii wentylacyjnej.

Lukarn¹ nazywamy nadbudówkê w dachu
z oknem fasadowym. Dach lukarny
wykonuje siê zwykle jako dwuspadowy
lub z naczó³kiem. Zale¿nie od wielkoœci
i kszta³tu, konstrukcjê lukarny wykonuje
siê z drewna lub betonu. Lukarny drewnia-
ne zwykle nie s¹ szersze ni¿ 2 m i sk³adaj¹
siê z ramy opartej na œcianie kolankowej
oraz dwóch pogrubionych krokwi
dachowych, na których opiera siê szkiele-
towa konstrukcja boków lukarny i jej
zadaszenie. Boczne œciany od zewn¹trz
wykañcza siê panelami
winylowymi (sidingiem)
b¹dŸ drewnianymi, blach¹
trapezow¹ lub gontem bitu-
micznym, mocowanym do
poszycia z p³yt OSB.
Ma³e lukarny – s³u¿¹ce
wy³¹cznie jako doœwietlenie
poddasza – mog¹ siê opieraæ

bezpoœrednio na krokwiach, w pewnej
odleg³oœci od œciany kolankowej. Najczêœ-
ciej maj¹ one kszta³t pó³okr¹g³y i nazy-
wane s¹ wolim okiem. Szerokie lukarny,
g³ównie w kszta³cie trapezu lub ³uku,
budowane s¹ na ¿elbetowej ramie wpusz-
czonej w œciankê kolankow¹. Rama taka
musi byæ ocieplona, by nie by³o strat
ciep³a, jest to jednak doœæ trudne do wyko-
nania. Ramê mo¿na wykonaæ w deskowa-
niu traconym z p³yt zrêbkowo-cemen-
towych lub OSB. Wewn¹trz deskowania

umieszcza siê wtedy p³yty
styropianowe, zbroi i wy-
pe³nia betonem. Desko-
wanie z p³yt zrêbkowo-
cementowych mo¿na
bezpoœrednio otynkowaæ,
natomiast p³yty OSB
wykañcza siê panelami lub
listwami drewnianymi.

Co to jest lukarna i jak j¹ siê wykonuje?

Na wklês³ych za³amaniach dachu
(w koszach) uk³ada siê szerokie pasy
blachy powlekanej, która kolorystycznie
powinna komponowaæ siê z pokryciem.
Jednak coraz czêœciej zamiast blachy
powlekanej stosuje siê specjalne taœmy
i gotowe fartuchy z ró¿nego rodzaju blach,
które mo¿na dopasowaæ do rodzaju
pokrycia. Nale¿y zwróciæ uwagê, aby ele-
menty obróbek wchodzi³y dostatecznie
g³êboko pod pokrycie, co zapobiegnie
przeciekom przy zacinaj¹cym deszczu.
Oczywiœcie wszelkie z³¹cza blachy powin-
ny byæ uszczelnione silikonem dekarskim.
Komin, okna dachowe i rynny – to kolej-
ne miejsca, gdzie trzeba wykonaæ obróbki.
Wokó³ komina górn¹ krawêdŸ blachy
wpuszcza siê w rowek wyciêty w œciance
komina lub zakrywa specjaln¹ listw¹.
Natomiast specjalne fartuchy dostosowane
do rodzaju pokrycia uk³ada siê doko³a
okien dachowych. Chc¹c zapobiec wnika-
niu wody pod pokrycie na krawêdzi
dachu, konieczne jest umocowanie far-
tucha nadrynnowego. Poza tym, obróbki
blacharskie mog¹ byæ te¿ konieczne na
szczytowych krawêdziach dachu lub na
kalenicy. To jednak uzale¿nione jest od
rodzaju materia³u zastosowanego na
pokrycie dachu i dostêpnych elementów
uzupe³niaj¹cych, przeznaczonych do
wykañczania pokrycia. A teraz
najwa¿niejsze. Pamiêtajmy, ¿e starannoœæ
wykonania obróbek blacharskich czêsto
decyduje o szczelnoœci pokrycia, gdy¿
przecieki najczêœciej wystêpuj¹ w³aœnie
w miejscach przejœcia przez dach komi-
nów, rur wywiewnych lub osadzenia okien
po³aciowych.

Jakie wykonaæ
obróbki blacharskie?

Obróbka bblacharska kkomina

podciêcie

masa dekarska

obróbka

blacharska

pokrycie

dachowe
komin

samoprzylepna taœma dwustronna

kontr³ata

dachówka

ocieplenie

³ata – przekrój poprzeczny

folia wstêpnego krycia (FWK) o wysokiej paroprzepuszczalnoœci

Wentylacja ddachu ww ookapie

Poddasze uu¿ytkowe ddoœwietla

siê llukarn¹ llub mmontuj¹c ookna

dachowe ((fot. AAluplast)
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Jak przygotowaæ dach pod pokrycie?
Pokrycie dachu uk³ada siê na ³atach albo na pe³nym poszyciu z desek, p³yt OSB
lub sklejki. 
Pamiêtajmy, aby przed u³o¿eniem pokrycia wyprowadziæ komin na planowan¹
wysokoœæ i wykoñczyæ go tynkiem, ceg³ami lub p³ytkami klinkierowymi.
Uchroni to bowiem gotowe
pokrycie przed ewentualnym
uszkodzeniem czy zabrudze-
niem. Na tym jednak nie
koniec, musimy równie¿
wykonaæ obróbki
blacharskie, osadziæ okna
dachowe i zamontowaæ oryn-
nowanie lub przynajmniej
zamocowaæ rynajzy (uchwyty
podtrzymuj¹ce rynny). 
PrzejdŸmy teraz do ³at, do
których bêdzie mocowane
pokrycie. Ich przekrój
i rozstawienie zale¿¹ od
rodzaju i wymiarów elementów pokrycia, odstêpu miêdzy krokwiami, a tak¿e k¹ta
pochylenia po³aci. Na dachach o mniejszym spadku, elementy pokrycia trzeba
uk³adaæ z wiêkszym zak³adem, a wiêc ³aty mocowane s¹ gêœciej. O³acenie dachu
powinno byæ zawsze wykonane zgodnie z zaleceniami producenta pokrycia dacho-
wego, które zwykle s¹ w do³¹czonej do materia³ów uproszczonej instrukcji mon-
ta¿u. Warto z niej skorzystaæ, nawet jeœli zatrudnimy autoryzowanego wykonawcê,
by móc kontrolowaæ poprawnoœæ prowadzonych robót. Je¿eli natomiast zdecydu-
jemy siê na pe³ne deskowanie dachu, to musimy wiedzieæ, ¿e uk³ada siê je z desek
gruboœci 22-25 mm, p³yt OSB 3 lub sklejki wodoodpornej gruboœci 18-22 mm.
Deskowanie, do którego bêdzie bezpoœrednio mocowane pokrycie dachu (np.
gonty bitumiczne), powinno byæ wykonane z desek przynajmniej jednostronnie
struganych i ³¹czonych na pióro-wpust. Unikniemy dziêki temu widocznych,
szpec¹cych dach nierównoœci. Poszycia arkuszowe (p³yty OSB, sklejka) uk³ada siê
w taki sposób, by z³¹cza pio-
nowe w kolejnych rzêdach
mija³y siê (jak spoiny
w ceglanym murze), a do
³¹czenia w poziomie u¿ywa
siê specjalnych spinek.
Mo¿na te¿ uk³adaæ p³yty
z frezowanymi krawêdziami
³¹cz¹c je na zak³adkê tak,
aby wr¹b wy¿szej p³yty
opiera³ siê na wrêbie p³yty
umocowanej ni¿ej.

Konstrukcja ddachu zz ddeskowaniem ppod ppokrycie ddachowe

Konstrukcja ddachu zz ddeskowaniem zz pp³yt

fot. VVelux

mur³ata pe³ne deskowanie

pokrycie dachu

œciana nosna

krokiew

strop

pokrycie dachu sztywne poszycie

œciana nosna
kotwica drewniana

Najpierw zastanówmy siê czym ociepliæ dach?
Otó¿ najlepiej we³n¹ mineraln¹ gruboœci nie
mniejszej ni¿ 15 cm, a je¿eli jest taka potrzeba
to nawet 20 cm. W zale¿noœci od tego czy
wysokoœæ krokwi jest mniejsza czy nie od
gruboœci izolacji, czy w dachu mamy foliê
o wysokiej czy niskiej paroprzepuszczalnoœci –
ocieplanie bêdzie mia³o ró¿n¹ budowê. Je¿eli
wysokoœæ krokwi jest mniejsza od gruboœci
izolacji, to od spodu krokwi nale¿y przybiæ
listwy o gruboœci 4-5 cm. W dachu z foli¹
o wysokiej paroprzepuszczalnoœci warstwa izo-
lacji cieplnej mo¿e siê z ni¹ bezpoœrednio
stykaæ. We³na natomiast nie mo¿e siê stykaæ
z foli¹ o niskiej paroprzepuszczalnoœci, dlatego
nale¿y pozostawiæ ok. 3 cm szczelinê wentyla-
cyjn¹. We³nê kupuje siê w rolkach szerokoœci
120 cm i najczêœciej przycina na wymiar
odpowiadaj¹cy rozstawowi krokwi. Izolacjê
tnie siê ostrym no¿em wzd³u¿ listwy.
Zwróæmy uwagê, aby szerokoœæ przyciêtego
pasa by³a o 2-3 cm wiêksza ni¿ rozstaw
krokwi, co u³atwia dok³adne wype³nienie
ociepleniem przestrzeni miêdzy krokwiami.
Gdy rozstaw jest du¿y, nale¿y rozci¹gn¹æ
sznurek podtrzymuj¹cy warstwê izolacji. 
Trzeba jednak uwa¿aæ, aby izolacja cieplna nie
wypycha³a folii paroprzepuszczalnej, gdy¿
wybrzuszona folia mo¿e dotkn¹æ do pokrycia
dachowego i pod wp³ywem wysokiej tempera-
tury ulec uszkodzeniu (zw³aszcza na dachach
krytych blach¹). Folia paroszczelna, zapobie-
gaj¹ca zawilgoceniu we³ny, to kolejna warstwa
uk³adana pod zamocowanym ociepleniem.
Nale¿y uk³adaæ j¹ bardzo starannie z co najm-
niej 10-cm zak³adem, który dodatkowo mo¿na
skleiæ taœm¹ samoprzylepn¹. Foliê tê mocuje
siê do krokwi zszywkami, a wszelkie pêkniêcia
trzeba zakleiæ drug¹ warstw¹ folii. Na pod-
daszu ze stromym dachem z regu³y na
najwy¿szej czêœci mocuje siê podsufitkê opie-
raj¹c j¹ na jêtce lub dodatkowej konstrukcji
noœnej.  Nastêpnie na podsufitce uk³adamy
ocieplenie i ³¹czymy je z ociepleniem na
skoœnej czêœci sufitu.

Jak ociepliæ
poddasze u¿ytkowe?

Wykoñczenie poddasza nie¿ytkowego sprowadza siê w zasadzie do u³o¿enia
pod³ogi na izolacji cieplnej przykrywaj¹cej strop ostatniej kondygnacji. Dlatego
przed ociepleniem stropu nale¿y u³o¿yæ na nim legary o wysokoœci odpowiada-
j¹cej warstwie ocieplenia. Jeœli gruboœæ ta przekracza 15 cm, legary warto oprzeæ
na klockach dystansowych, co zmniejszy iloœæ u¿ytego drewna. Rozstaw legarów
nie powinien przekraczaæ 1m, a ich przekrój wynosi najczêœciej 4-5 cm x 15 cm.
Po u³o¿eniu legarów i ocieplenia, pokrycie pod³ogi na strychu mo¿emy wykonaæ
z p³yt OSB3 lub desek pod³ogowych ³¹czonych na pióro i wpust.

Jak wykonaæ poddasze nieu¿ytkowe?
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Elementy pokrycia dachu kupuje siê na
sztuki, st¹d te¿ producenci czêsto podaj¹
liczbê dachówek potrzebnych do u³o¿enia
jednego metra kwadratowego. Jednak
w praktyce nie jest to takie proste. Pamiê-
tajmy, ¿e dachówki uk³ada siê w rzêdach
poziomych, a kolejne rzêdy z odpowied-
nim zak³adem, który zale¿y od k¹ta
nachylenia dachu. Poniewa¿ zak³ady bêd¹
mia³y ró¿ne szerokoœci, mo¿e siê okazaæ,
¿e ostateczna liczba dachówek na metrze
kwadratowym gotowego dachu bêdzie
inna ni¿ policzyliœmy. Dlatego na zakupy
lepiej wybraæ siê z projektem dachu, co
u³atwi ustalenie liczby potrzebnych
dachówek skrajnych (lewych i prawych),
g¹siorów i innych elementów uzupe³niaj¹-
cych. Chc¹c unikn¹æ przycinania
dachówek, szerokoœæ po³aci dachowej
powinna odpowiadaæ wielokrotnoœci 
szerokoœci u³o¿onej dachówki.

Jak kupowaæ
dachówki?

Poszyciem dachu mo¿e byæ folia dachowa lub pe³ne deskowanie
z pap¹. Dachówki mocuje siê na ³atach przybitych do kontr³at.
Obci¹¿enie oraz odleg³oœci miêdzy krokwiami decyduj¹ o przekro-
ju ³at, który przewa¿nie ma wymiary 40x50 mm lub 50x60 mm. 
Istotne jest, aby ³aty montowaæ w odstêpach zalecanych przez
producenta dachówki, a jednoczeœnie uwzglêdniæ k¹t nachylenia
po³aci dachowej. Dla dachówek ceramicznych i cementowych k¹t
nachylenia dachu nie powinien byæ mniejszy ni¿ 25-30°. Co jednak
zrobiæ, gdy chcemy u³o¿yæ dachówki na lukarnie, gdzie k¹t
nachylenia jest mniejszy? Wówczas nale¿y wykonaæ pe³ne
deskowanie pokryte pap¹, a do nich przybiæ ruszt z kontr³at i ³at.
Wracaj¹c do „normalnego” dachu, warto jeszcze wspomnieæ o pod-
mianie ³aty okapowej na deskê, dziêki czemu pierwszy rz¹d
dachówek bêdzie oparty na wiêkszej powierzchni. W ten sposób
mo¿emy uchroniæ dachówki przed zniszczeniem pod wp³ywem
gromadz¹cego siê œniegu. Poza tym, przybicie deski umo¿liwi
równie¿ stabilniejsze zamocowanie pasa nadrynnowego. Pamiêtaj-
my, aby deska okapowa by³a o 2-3 cm wy¿sza od pozosta³ych ³at,
dziêki temu k¹t nachylenia okapu bêdzie nieco mniejszy
i wyhamuje strugi wody sp³ywaj¹cej do rynny.

Jakie poszycie wykonaæ pod dachówki?

Sposób uk³adania dachówek ceramicznych i cementowych jest niemal identyczny,
a ewentualne ró¿nice mog¹ wynikaæ jedynie z kszta³tu dachówek. Pokrycie dachu
uk³ada siê poziomymi rzêdami, zaczynaj¹c od okapu. Dachówki nie wymagaj¹
dodatkowego mocowania, gdy¿ na dachu utrzymuj¹ siê  pod w³asnym ciê¿arem. 
Nie dotyczy to jednak dachówek skrajnych, które powinny zostaæ przybite, co
uchroni je przed poderwaniem przez wiatr. Pamiêtajmy, aby podczas uk³adania
pokrycia wstawiæ w odpowiednich miejscach dachówki przelotowe, przeznaczone 
do wyprowadzenia ponad dach anteny, rury wentylacyjnej czy wsporników pod ³awê
kominiarsk¹. Przy uk³adania mo¿emy zaoszczêdziæ zastêpuj¹c drogie dachówki
szczytowe (skrajne) obróbk¹ blacharsk¹ mocowan¹ do deski – wiatrownicy. Jednak
coœ za coœ, wprawdzie obni¿a to doœæ znacznie koszty pokrycia, niestety, mo¿e
popsuæ estetykê dachu. Na kalenicy uk³ada siê profilowane g¹siory mocowane
zaczepami do wsporników przybitych do krokwi. Wentylacjê przestrzeni pod
dachem, zapewni taœma grzebieniowa umieszczona pod g¹siorami.

Jak uk³adaæ dachówki?

Nie warto kupowaæ bardzo d³ugich arkuszy, czyli d³u¿szych ni¿ 4-4,5 m, gdy¿ mo¿na
³atwo je uszkodziæ podczas transportu, a tak¿e wci¹gania na dach. Poza tym i tak trzeba
je przycinaæ przy kominie, oknach po³aciowych lub na skosach dachów czterospado-
wych. Zwróæmy te¿ uwagê, czy cena podawana w ofercie dotyczy metra kwadratowego
arkusza czy te¿ faktycznej powierzchni pokrytego dachu. Ró¿nica wynosi zazwyczaj ok.
5% i wynika z tego, ¿e arkusze uk³ada siê na zak³ad, którego wielkoœæ zale¿y od rodzaju
blachodachówek. Najlepiej jednak, zw³aszcza gdy nasz dach jest o bardzo skomp-
likowanej powierzchni, id¹c na zakupy  zabraæ ze sob¹ projekt i rzut powierzchni dachu.
Wiele firm dysponuje bowiem programem komputerowym, który dobiera optymaln¹
d³ugoœæ arkuszy blach do konkretnego kszta³tu dachu. I wtedy mo¿emy mieæ pewnoœæ,
¿e z kupionej przez nas blachodachówki bêdzie mniej odpadów. Pamiêtajmy, ¿e blachê
najlepiej ci¹æ no¿ycami lub specjalnymi wycinakami. Niestety,  nagminne jest  ciêcie
blachodachówek szlifierk¹ k¹tow¹, co prowadzi do uszkodzenie pow³oki ochronnej, 
a w konsekwencji do korozji blachy. Poza tym lakierowana powierzchnia uszkadzana
jest przez snop spadaj¹cych iskier.

Jak kupowaæ blachodachówki?

fot. TTegola PPolonia

Konstrukcja ddachu ppokrytego ddachówk¹ cceramiczn¹ llub ccementow¹
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Na ruszcie z kontr³at i ³at noœnych uk³ada siê blachodachówki. Na
dachu z deskowaniem pokrytym pap¹ kontr³aty przybija siê wzd³u¿
linii przebiegu krokwi. Odstêpy miêdzy nimi zale¿¹ m.in. od rodzaju
podk³adu. Przyk³adowo, jeœli jest sztywny to kontr³aty mocuje siê
bezpoœrednio do pod³o¿a w odstêpach mniej wiêcej co 60 cm. Jeœli
natomiast pod pokryciem jest folia wstêpnego krycia, wystarczy
przed u³o¿eniem przybiæ ³aty do kontr³at mocuj¹cych foliê. 
Przekrój ³at noœnych zale¿y od odleg³oœci miêdzy kontr³atami. Przy
odstêpie 80-100 cm powinien on mieæ wymiary 50x50 mm, a  przy
odstêpie 60 cm – 40x50 mm. £aty musz¹ byæ dok³adnie rozstawione,
tak wiêc w miejscach poziomych po³¹czeñ trzeba pod³o¿yæ klocki
dystansowe. Pamiêtajmy, ¿e blachodachówki s¹ elementami pro-
filowanymi o ró¿nej g³êbokoœci przet³oczeñ i d³ugoœci powtarzalnego
modu³u (wzoru). Poniewa¿ zamocowany arkusz musi opieraæ siê na
³atach w najni¿szych punktach, dlatego rozstawienie ³at powinno
odpowiadaæ d³ugoœci modu³u przet³oczeñ konkretnej blachodachów-
ki. Inaczej rozmieszcza siê ³aty przy okapie i podpieraj¹ce po³¹czenia
poziome miêdzy arkuszami. Od odleg³oœci na jak¹ trzeba wysun¹æ
blachodachówkê w stosunku do orynnowania, zale¿y ustawienie
pierwszej ³aty. Pod ³atê przybija siê deskê okapow¹ gruboœci
odpowiadaj¹cej g³êbokoœci przet³oczeñ poprzecznych (zwykle jest to
15-20 mm) lub podk³ada siê klocki dystansowe. Miêdzy pierwsz¹
a drug¹ ³at¹ okapow¹ powinna byæ odleg³oœæ mniejsza o mniej wiêcej
60 mm od d³ugoœci modu³u przet³oczeñ. W miejscach ³¹czenia
poprzecznego ostatnia ³ata podpieraj¹ca ni¿szy arkusz powinna byæ
przesuniêta wy¿ej o ok. 60 mm, dziêki czemu bêdzie siê móg³ na niej
oprzeæ przet³oczony brzeg blachy. Pod³o¿enie pod ³aty klocków 
dystansowych o wysokoœci jak przy pierwszej ³acie okapowej,
konieczne jest w miejscu gdzie pokrycie opiera siê na górze
przet³oczenia. Nastêpn¹ ³atê przybija siê w odleg³oœci zmniejszonej
o wielkoœæ przesuniêcia, czyli o ok. 60 mm.

Jakie poszycie pod blachodachówki?

Blachodachówka uu³o¿ona nna ddeskowaniu ppokrytym ppap¹

Mocowanie bblachodachówki ww ddole ffali

papa na deskowaniu

blachodachówka

blachodachówka

³ata

wkrêt

³aty monta¿owe

mocowanie blachy do ³at

krokiew

Arkusze blachodachówki uk³ada siê od okapu do kalenicy,
a do ich mocowania u¿ywa siê wy³¹cznie wkrêtów samo-
nawiercaj¹cych, tzw. farmerskich z gumow¹ podk³adk¹.
Umieszcza siê je zawsze w dole przet³oczenia po 5-6 sztuk
na m2.  Blachê mocuje siê w ka¿dym zag³êbieniu fali wzd³u¿
okapu i przy kalenicy. Je¿eli krawêdŸ uszczelki bêdzie nie-
znacznie wystawaæ spod ko³nierza dociskowego wkrêtu to
znaczy, ¿e wkrêty s¹ poprawnie dokrêcone, czyli nie za
mocno i nie za s³abo. Zbyt silne dokrêcenie uniemo¿liwi
bowiem ruchy pokrycia wywo³ane ró¿nic¹ temperatury,
a zbyt s³abe mo¿e spowodowaæ, ¿e arkusze bêd¹ podrywane
przez wiatr. Po u³o¿eniu arkuszy na ca³ym dachu mocuje siê
wiatrownice oraz g¹siory kalenicowe. W kalenicy trzeba
pozostawiæ mniej wiêcej 5-cm szczelinê wentylacyjn¹
miêdzy schodz¹cymi siê pokryciami. Pod zakrywaj¹cym
j¹ g¹siorem umieszcza siê siatkê lub grzebieñ zabez-
pieczaj¹cy przed zagnie¿d¿eniem siê ptaków. Je¿eli
u³o¿ona blachodachówka  ulegnie  uszkodzeniu to
miejsce to nale¿y, jak najszybciej pokryæ farb¹
zaprawkow¹. I pamiêtajmy, ¿e po u³o¿onej bla-
chodachówce mo¿na chodziæ jedynie w miêkkim obuwiu,
by nie porysowaæ pow³oki ochronnej.

³aty

dachówki
kontr³aty

folia

wysokoparoprzepuszczalna

ocieplenie

ruszt z profili metalowych

krokwie

paroizolacja

p³yty gipsowo-kartonowe

Jak uk³adaæ blachodachówki?

Sposób uuk³adania bblachodachówki nna ³³atach zzamocowanych ddo kkontr³at, ppod kktórymi zznajduje ssiê

wysokoparoprzepuszczalna ffolia ddachowa
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Podk³ad przy uk³adaniu gontów bitumi-
cznych musi byæ sztywny, odporny na zawil-
gocenie oraz równy. Najczêœciej do tego celu
wykorzystywane s¹ p³yty OSB 3 o gruboœci
przynajmniej 18 mm. Dziêki specjalnym
³¹cznikom nie wymagaj¹ one oparcia na
krokwiach w miejscu ich ³¹czeni¹, co u³atwia
pracê i zmniejsza iloœæ odpadów. Jako podk³ad
u¿ywane s¹ równie¿ deski, przynajmniej jed-
nostronnie oheblowane, o gruboœci co najmniej
20 mm ³¹czone na pióro i wpust. Powinny byæ
one zaimpregnowane, co zmniejszy ryzyko
niszczenia podk³adu przez owady i grzyby.
Niestety doœæ czêsto podk³ad pod pokrycia
z gontów bitumicznych robiony jest z nie-
obrobionej tarcicy, a deski ³¹czone s¹ na styk.
W efekcie powierzchnia pokrycia z czasem
staje siê nierówna, a nawet mo¿e dochodziæ do
odrywania siê poszczególnych pasów, gdy
gwoŸdzie mocuj¹ce s¹ tu¿ przy krawêdzi desek.

Jakie poszycie pod
gonty bitumiczne?

Tu istnieje pe³na dowolnoœæ, gdy¿ tego rodza-
ju pokrycia mog¹ byæ uk³adane zarówno na
budynkach nowych jak i poddawanych
renowacji. Je¿eli konstrukcja dachu nie jest
zbytnio naruszona, mo¿e byæ ponownie wyko-
rzystana do u³o¿enia blachy z posypk¹. Mo¿e
zajœæ jedynie koniecznoœæ wymiany warstw
izolacyjnych i u³o¿enia siatki z lat i kontr³at. 
Kszta³ty i kolorystyka paneli w wielu przy-
padkach przypominaj¹ do z³udzenia gont
drewniany. Dlatego te¿ blacha z posypk¹ jest
bardzo popularnym pokryciem na terenach
po³udniowych, gdzie przewa¿aj¹ budynki
wznoszone z drewna i kryte niegdyœ gontem
drewnianym.

Na jakich budynkach
mo¿na uk³adaæ
blachê z posypk¹?

Po³aæ

Pokrycie z paneli ceramiczno-metalowych wymaga u³o¿enia siatki z kontr³at
i ³at. Rozstaw ³at wynosi od kilkunastu do ponad 40 centymetrów. Kierunek
uk³adania paneli jest odwrotny ni¿ w przypadku innych pokryæ dachowych.
Uk³adanie dachu zaczyna siê od ostatniego rzêdu pod kalenic¹, a nastêpne rzêdy
paneli wsuwane s¹ pod te le¿¹ce wy¿ej. Po u³o¿eniu kilku rzêdów paneli przybija
siê je do ³at specjalnymi gwoŸdziami „od czo³a”. Producenci zalecaj¹ zabez-
pieczanie gwoŸdzi klejem i posypk¹. Nale¿y zwracaæ uwagê na zachowanie prze-
suniêcia paneli wzglêdem siebie w kolejnych rzêdach, ¿eby nie doprowadziæ do
sytuacji, w której bêd¹ widoczne zak³ady pionowe. Rz¹d pod g¹siorem montuje
siê zazwyczaj nieco póŸniej, np. przed monta¿em g¹siorów. Ostatni rz¹d paneli
mo¿e siê nie zmieœciæ w ca³oœci pod kalenic¹ i wtedy
docina siê go na odpowiedni wymiar (doliczaj¹c
kilkucentymetrowy zapas na odgiêcie). Na kalenicê
zak³ada siê g¹siory i przybija gwoŸdziami do ³at
kalenicowych. Przy prostej konstrukcji dachu
3 osoby mog¹ zamontowaæ nawet 70-100 m2 dziennie
uwzglêdniaj¹c ³acenie i foliowanie. 
Okap

Panele przy rynnie s¹ zazwyczaj nieco wysuniête
poza okap. Mocuje siê je do pierwszej ³aty gwoŸdzia-
mi od góry. Pierwsza ³ata mo¿e mieæ tak¹ sam¹
gruboœæ jak pozosta³e. Druga ³ata powinna byæ tak
usytuowana, aby pierwszy panel by³ odpowiednio
wsuniêty do rynny.
Kosze

Miejsca w koszach uzupe³nia siê zazwyczaj w drugiej
kolejnoœci. Kosze mo¿na wykonaæ z blachy (najczêœ-
ciej stosowana jest blacha powlekana) lub wykorzys-
taæ gotowy element. Kosz powinien le¿eæ na kontr-
³atach i byæ zamocowany np. klamerkami do ³at.
Odstêp miêdzy krawêdziami paneli po obu stronach
kosza nie powinien byæ mniejszy ni¿ 10 cm. Panele
nie mog¹ siê stykaæ. Kosze zbieraj¹ce wodê z du¿ej
powierzchni powinny byæ w miarê mo¿liwoœci
jeszcze szersze. Panele w koszach podgina siê do do³u
lub docina bez podgiêcia, ale z wykorzystaniem
uszczelki koszowej.
Komin

Panele przylegaj¹ce do komina odgina siê na oko³o
5 cm do góry a nastêpnie nak³ada siê obróbkê przy-
œcienn¹ i mocuje j¹ do œciany. Obróbka mo¿e byæ ele-
mentem gotowym, ale mo¿na j¹ wykonaæ w³asnorêcznie
z blachy powlekanej. Tu¿ za kominem nie powinno byæ
³¹czeñ paneli.

Jak uk³adaæ blachê z posypk¹?

fot. AAhi RRoofing

Kosz ddachowy

Boczne oobróbki bblacharskie

(komin)

fot. MMetrotile

Mog¹ to byæ narzêdzia dowolnej marki, które umo¿liwi¹ ciêcie i wyginanie arkuszy
(paneli). Du¿a czêœæ firm wykonawczych u¿ywa no¿yc o hartowanej krawêdzi tn¹cej,
zapobiegaj¹cej szybkiemu zu¿yciu. No¿yce pozwalaj¹ z ³atwoœci¹ wycinaæ w dachówce
po¿¹dane kszta³ty. Nie wolno stosowaæ szlifierek mechanicznych, które podczas pracy
mog¹ wyszarpywaæ krawêdŸ blachy lub uszkodziæ pow³okê. Do giêcia paneli stosowane
s¹ natomiast giêtarki.

Czy do monta¿u blachy z posypk¹
wymagane s¹ specjalistyczne narzêdzia?

dachy i rynny.qxd  2007-04-13  12:21  Page 89



90

To zale¿y od k¹ta nachylenia dachu. Gonty bitumiczne na dachu o k¹cie
nachylenia powy¿ej 20 stopni mo¿na mocowaæ bezpoœrednio do podk³adu
z p³yt OSB lub desek. Natomiast, gdy k¹t nachylenia dachu jest mniejszy
ni¿ 20 stopni konieczne jest po³o¿enie papy podk³adowej. Pocieszaj¹ce jest
to, ¿e takie pokrycie dachu nie wymaga wielu obróbek blacharskich. Dlate-
go mo¿na je zast¹piæ profilowanymi elementami bitumicznymi, które mocu-
je siê na szczytach, kalenicy, w pasie nadrynnowym czy te¿ wokó³ kominów
i okien dachowych. Gonty bitumiczne maj¹ jeszcze inne zalety
jak ³atwy monta¿ czy brak odpadów. Je¿eli chodzi o monta¿, to wystarczy
u³o¿yæ pasy gontów na zak³ad (jego szerokoœæ jest oznaczona lini¹ na
ka¿dym pasie) i w zaznaczonych miejscach poszczególne pasy przybiæ
gwoŸdziami. Dodatkowe po³¹czenie zapewniaj¹ samowulkanizuj¹ce siê
punkty naniesione na powierzchni pasa gontu. Oszczêdnych z pewnoœci¹
ucieszy fakt, ¿e praktycznie mo¿na wykorzystaæ ca³e zakupione pokrycie,
gdy¿ po u³o¿eniu dachu prawie nie ma odpadów. Potrzebne fragmenty odci-
na siê bowiem no¿em, a pozosta³e wykorzystuje w innym miejscu. Kominki
wentylacyjne, montowane w warstwie pokrycia  z gontów uk³adanych na
papie podk³adowej, zapewni¹ wentylacjê.

Jak uk³adaæ gonty bitumiczne?

Gonty bitumiczne kupujemy w iloœci
wynikaj¹cej z powierzchni pokrycia
dachowego. Przy uk³adaniu tego materia-
³u prawie nie ma odpadów, dlatego nie
trzeba uwzglêdniaæ wiêkszej nadwy¿ki
gontów. Paczki powinny pochodziæ z jed-
nej partii produkcyjnej, gdy¿ w przeciw-
nym razie mog¹ wyst¹piæ pewne ró¿nice
kolorystyczne w poszczególnych
opakowaniach. Oprócz podstawowego
materia³u pokryciowego kupujemy
równie¿ gonty kalenicowe, okapowe
i szczytowe, a tak¿e elementy do obróbki
wokó³ kominów czy przepustów rur
wentylacyjnych.

Jak kupowaæ gonty
bitumiczne? Je¿eli jego pochylenie nie przekracza  10%. Dachy takie wymagaj¹ bardzo szczelnego

pokrycia uk³adanego na nieodkszta³calnym pod³o¿u. Najczêœciej do ich krycia wyko-
rzystuje siê papy termozgrzewalne uk³adane w 2-3 warstwach.

Co znaczy, ¿e dach jest p³aski?

Dachy p³askie wykonywane s¹ najczêœciej
w formie stropodachu ¿elbetowego wyle-
wanego bezpoœrednio na budowie lub
montowanego z p³yt prefabrykowanych.
Wymagany spadek uzyskuje siê wtedy
przez odpowiednie ukszta³towanie
dodatkow¹ wylewk¹ betonow¹. Izolacje
cieplne i przeciwwodne mog¹ byæ
uk³adane na takich dachach dwiema
metodami – tradycyjn¹ i tzw. dachu
odwróconego. Pierwszy system polega na
u³o¿eniu warstwy ocieplaj¹cej ze styro-
pianu lub twardej we³ny mineralnej
bezpoœrednio na stropodachu, a nastêpnie

przykryciu jej izolacj¹ przeciwwodn¹
z dwóch warstw papy termozgrzewalnej.
Lepsza jest jednak metoda odwróconego
dachu, w której izolacja przeciwwodna
uk³adana jest na stropodachu, a ocieplenie
z p³yt polistyrenu ekstrudowanego znaj-
duje siê na wierzchu. Ochronê przed
uszkodzeniem ocieplenia zapewnia warst-
wa ¿wiru, p³yt chodnikowych lub kamien-
nych. Na takim dachu mo¿na te¿ urz¹dziæ
ogródek, pokrywaj¹c izolacjê ziemi¹, lub
taras z pokryciem np. z p³ytek cera-
micznych.

Jak wykonuje siê dach p³aski?

Konstrukcja ddachu ppokrytego ggontem bbitumicznym

gonty bitumiczne

papa

deskowanie krokiew

izolacja cieplna

szczelina wentylacyjna

miêdzy deskowaniem a izolacj¹ ciepln¹

fot. IIKO

fot. XXero FFlor
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Ogród na dachu? Czemu nie. Takie mo¿li-
woœci daje nam dach p³aski, z którego mo¿e-
my „wyczarowaæ” zielony, bêd¹cy udoskona-
lon¹ wersj¹ dachu o odwróconym uk³adzie
warstw.
Najpierw musimy siê zastanowiæ, co chcemy
„posadziæ” na dachu. Czy ma to byæ tylko
trawnik, czy mo¿e ogród jak z bajki?
W zale¿noœci bowiem od rodzaju roœlin
dobiera siê odpowiedni¹ warstwê gleby.
Roœliny uprawiane ekstensywnie – niskie
z krótkimi korzeniami np. trawnik –
najlepiej rosn¹ na pod³o¿u gruboœci 8-10 cm.
Tak¹ warstwê nak³ada siê na ¿wirow¹ warst-
wê filtracyjn¹ oddzielaj¹c je geow³óknin¹.
Innym rozwi¹zaniem jest stworzenie warst-
wy glebowo-filtracyjnej poprzez zmieszanie
ziemi uprawnej z keramzytem. Uprawianie
wy¿szych roœlin – intensywnych – wymaga
utworzenia osobnej warstwy gleby gruboœci
powy¿ej 20 cm, uk³adanej na warstwie filtra-
cyjnej ze ¿wiru.

Rodzaj nawierzchni na dachach odwróconych zale¿y od prze-
znaczenia ich powierzchni. Na dachach rzadko u¿ytkowanych
najlepiej u³o¿yæ co najmniej 5-centymetrow¹ nawierzchniê
z podsypki ¿wirowej z kruszywa o ziarnach œrednicy od 16 do
32 mm. Bêdzie ona zabezpieczeniem izolacji cieplnej przed
szkodliwym dzia³aniem promieni s³onecznych oraz poder-
waniem przez wiatr. Mo¿na tak¿e dla jeszcze lepszej ochrony
przed wiatrem u³o¿yæ wzd³u¿ krawêdzi dachu betonowe p³yty
chodnikowe. Pod ¿wirow¹ podsypk¹ zawsze powinna byæ
u³o¿ona wodoprzepuszczalna geow³óknina, która zapobiegnie
ewentualnemu przedostawaniu siê kruszywa miêdzy p³yty izo-
lacyjne. Pow³oka ta zapewni równie¿ równomierne obci¹¿enie
powierzchni.
Na dachach odwróconych stosuje siê tak¿e kamienne lub
betonowe p³yty uk³adane na podk³adkach dystansowych for-
mowanych z zaprawy cementowej. Szczelinami miêdzy p³ytami
woda przenika pod nawierzchniê  i ³atwo sp³ywa w woln¹
przestrzeñ utworzon¹ przez podk³adki dystansowe. Powierzch-
niê dachu wykorzystywanego jako na przyk³ad taras, najlepiej
pokryæ p³ytkami ceramicznymi u³o¿onymi na betonowym jas-
trychu. Wtedy nale¿y kolejno po³o¿yæ warstwy – termoizola-
cyjn¹, geow³ókninê, filtracyjn¹ ze ¿wiru, drugi raz geow³ókninê
i na wierzch betonowy jastrych oraz p³ytki ceramiczne moco-
wane zapraw¹ klejow¹.
Jeœli na dachu bêdzie parking (gdy na przyk³ad przykrywa on
g³êboko posadowion¹ piwnicê), nawierzchniê uk³ada siê jako
monolityczn¹ p³ytê betonow¹ z niezbêdnymi dylatacjami lub

po prostu betonow¹ kostkê brukow¹. Wtedy na izolacji cieplnej
uk³ada siê geow³ókninê, na niej 5-centymetrow¹ warstwê
zagêszczonej podsypki piaskowej. Na takim pod³o¿u uk³ada siê
kostkê brukow¹ gruboœci 10 cm. Kostka nie bêdzie siê „roz-
je¿d¿a³a”, jeœli na krawêdzie dachu oraz wokó³ kana³ów odwad-
niaj¹cych umocuje siê specjalne opaski betonowe.

Co u³o¿yæ na dachu odwróconym?

Dach zzielony ttzw. eekstensywny

Dach zzielony ttzw. iintensywny

warstwa wegetacyjno-drenazowa

gr. 80-100 mmroœlinnoœæ ekstensywna

polistyren ekstrudowany

p³yta konstrukcyjna

polistyren ekstrudowany

p³yta konstrukcyjna

warstwa drena¿owa

np. geow³óknina polipropylenowa

izolacja przeciwwilgociowa

odporna na kontakt

z korzeniami roslin

warstwa glebowa zale¿na

od doboru roslin

geow³óknina filtruj¹ca

warstwa drena¿owa

geow³óknina filtruj¹ca

izolacja przeciwwilgociowa

roœlinnoœæ intensywna

Co to jest
dach zielony?

obróbka

blacharska

nawierzchnia dociskowa,

np. z p³yt chodnikowych

warstwa ¿wiru

geow³óknina

polistyren

ekstrudowany

izolacja

przeciwwodna

konstrukcja stropu

Warstwy ddachu oodwróconego –– pprzekrój
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Kiedy okna w dachu?
Kiedy chcemy doœwietliæ pomieszczenia na
poddaszu u¿ytkowym. Natomiast je¿eli
chodzi o monta¿ okien to najlepiej
przeprowadziæ go równoczeœnie z kryciem
po³aci dachowej. Dziêki temu zmniejszymy
ryzyko zarówno uszkodzeñ pokrycia, jak
i wyst¹pienia nieszczelnoœci, a poza tym
u³atwi to prace monta¿owe. Oczywiœcie jeœli
nie zamontowaliœmy okien w czasie stawiania
dachu, to mo¿emy zrobiæ to póŸniej. Skoro
ju¿ wiadomo, ¿e chcemy okna w dachu, to
zastanówmy jakie maj¹ byæ. Najlepiej zdecy-
dowaæ siê na okna po³aciowe, gdy¿ ³atwo je
za³o¿yæ w dachu ju¿ istniej¹cym. Przy
zakupie okien zwróæmy uwagê na rozstaw
krokwi – szerokoœæ okien musi byæ mniejsza
ni¿ odstêp miêdzy krokwiami. Dolna
krawêdŸ okna powinna siê znaleŸæ na
wysokoœci 1,1-1,3 m od pod³ogi tak, aby
mo¿na by³o przez nie wygl¹daæ i wygodnie
da³o siê je otwieraæ. Pamiêtajmy, ¿e okna s¹
doœæ ciê¿kie. Je¿eli wiêc planujemy zamon-
towanie np. dwóch rzêdów okien, to
poradŸmy siê fachowca, czy nie obci¹¿¹ one
nadmiernie konstrukcji dachowej.

fot. FFakro
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Okna dachowe mo¿na dowolnie przesuwaæ,
jak równie¿ zmieniaæ ich liczbê bez
koniecznoœci uzyskiwania nowego pozwolenia
na budowê. Zmiany powinny byæ jednak zaz-
naczone na projekcie i zatwierdzone przez
projektanta. Jedynie w budynkach usy-
tuowanych w odleg³oœci mniejszej ni¿ 3 m od
granicy dzia³ki, okna dachowe nie mog¹ znaj-
dowaæ siê bli¿ej ni¿ 4 m od granicy dzia³ki. 

Zmiany z oknami?

fot. FFakro

skrzyd³o ookna

oscie¿nica

okienna

³atyk¹towniki mmonta¿oweko³nierz uuszczelniaj¹cy

Budowa ookna ddachowego

Jakie s¹ rodzaje okien dachowych
ze wzglêdu na sposób otwierania?

Okno uuchylno-oobrotowe

(fot. RRoto)

Balkon ddachowy

(fot. VVelux)

Okno oobrotowe

(fot. VVelux)

Okno kkolankowe

(fot. FFakro)
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Trzeba bêdzie zacz¹æ od usuniêcia fragmentu
pokrycia b¹dŸ podk³adu z desek, je¿eli okna
po³aciowe montowane s¹ w gotowym dachu.
Nastêpnie wykonuje siê otwór w dachu.
W zale¿noœci od rodzaju pokrycia, wykonuje
siê go przez wyciêcie otworu w pokryciu
z gontów lub blachodachówki, albo zdjêcie
dachówek ceramicznych b¹dŸ cementowych.
Pamiêtajmy, ¿e wycinaj¹c otwór w dachu
musimy przeci¹æ wszystkie jego warstwy. Po
zdjêciu fragmentu pokrycia, foliê FWK, która
znajduje siê pod nim nale¿y naci¹æ na krzy¿.
Po zamontowaniu oœcie¿nicy okna dachowego
brzegi folii trzeba przybiæ do boków ramy.
Starannie zamocowany ko³nierz  – dos-
tosowany do rodzaju pokrycia dachu – którego
górna i boczne krawêdzie powinny znaleŸæ siê
pod pokryciem, a dolny brzeg wywiniêty na
wierzch dachu – zapewni szczelnoœæ osadzenia
oœcie¿nicy. W miejscach przewidzianych przez
producenta trzeba umieœciæ uszczelki, a w
razie potrzeby uszczelniæ po³¹czenia mas¹
elastyczn¹.
Odpowiednie ukszta³towanie materia³u izola-
cyjnego oraz zapewnienie ci¹g³oœci izolacji
paroszczelnej oraz paroprzepuszczalnej
konieczne bêdzie w dachach ocieplanych. 
Sposób wykoñczenia okna dachowego od
œrodka pomieszczenia decyduje równie¿ o jego
szczelnoœci. P³yta gipsowo-kartonowa lub
boazeria – to nimi najczêœciej ok³ada siê
wnêkê okienn¹.
Je¿eli chcemy, zapewniæ dobre doœwietlenie
i w³aœciw¹ cyrkulacjê powietrza przy
powierzchni okna, to górna  p³aszczyzna
otworu powinna byæ równoleg³a do
pod³ogi, natomiast dolna
prostopad³a.

Jak montowaæ okna
dachowe w gotowym
dachu?

Zastosowanie wwymianów –– ookno zznacznie mmniejsze llub wwiêksze ood rrozstawu kkrokwi

Nadbicie wwyciêtej kkrokwi –– ookno

nieznacznie wwiêksze ood iich rrozstawu

Pogrubienie kkrokwi –– ookno nnieznacznie

mniejsze ood iich rrozstawu

Jak dopasowaæ okna do krokwi?
To zale¿y, czy ró¿nica  miêdzy szerokoœci¹ okna a rozstawem krokwi jest du¿a
czy ma³a. W przypadku niewielkiej ró¿nicy krokiew mo¿na odsun¹æ przez wyciê-
cie jej fragmentu w miejscu zamontowania okna i po zewnêtrznej stronie
oœcie¿nicy przybiæ do obciêtej krokwi ³¹cznik. Jeœli natomiast okno jest du¿o
szersze, to trzeba wykonaæ tzw. wymian – poprzeczne belki u do³u i u góry okna,
na których opr¹ siê koñce wyciêtego odcinka krokwi. Dziêki niemu obci¹¿enie
zostanie przeniesione na s¹siednie krokwie. Je¿eli montujemy okna, których sze-
rokoœæ jest mniejsza ni¿ rozstaw krokwi to, przed ich umocowaniem, do boków
krokwi nale¿y przybiæ odpowiedniej gruboœci nak³adki. Jeœli natomiast chcemy
zafundowaæ sobie wiêcej œwiat³a w pomieszczeniu, to w miejscach monta¿u okien
warto rozstawiæ krokwie szerzej ni¿ planowana szerokoœæ okna. Pozwoli to na
skoœne ustawienie p³yt wykoñczeniowych po jego bokach. Ten trick ma jeszcze
jedn¹ zaletê – nasze okno wyda siê wiêksze, ni¿ jest w rzeczywistoœci. 

fot. aarchiwum BBD
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Przez wiele lat producenci oferowali
jedynie drewniane okna po³aciowe. 
Z czasem pojawi³y siê równie¿ okna
dachowe z PVC o podobnych w³aœciwoœ-
ciach u¿ytkowych. Jednak ze wzglêdu na
znacznie wiêksz¹ rozszerzalnoœæ ciepln¹
tworzywa sztucznego, jak te¿ i mniejsz¹
odpornoœæ na wysokie temperatury okien
z PVC nie powinno montowaæ siê na
po³aciach dachowych nara¿onych na silne

i d³ugotrwa³e
promieniowanie
s³oneczne. Natomiast

bez ograniczeñ
mo¿na je instalowaæ

na dachach os³oniêtych
drzewami, zacienionych

i od strony pó³nocnej.

Okna dachowe
– plastikowe
czy drewniane?

Przez okna dachowe przenika do wnêtrza pomieszczeñ znaczna iloœæ promieni
s³onecznych zw³aszcza, gdy zwrócone s¹ one na po³udnie. Zbyt du¿e
nas³onecznienie nie tylko nadmiernie naœwietla wnêtrze, ale i powoduje jego
nagrzanie. Ograniczenie dop³ywu promieniowania s³onecznego mo¿na uzyskaæ
przez zamontowanie ¿aluzji
wewnêtrznych (metalowych,
drewnianych), rolet
zewnêtrznych lub markiz. Przy
ich wyborze nale¿y braæ pod
uwagê mo¿liwoœæ przys³oniêcia
przy otwartym oknie, ochronê
przed uszkodzeniami oszkle-
nia, mo¿liwoœæ zdalnego
sterowania. Producenci okien
dachowych oferuj¹ gotowe do
zamontowania os³ony
dostosowane do konkretnych
modeli okien.

Jak¹ ochronê przed nas³onecznieniem
mo¿na zastosowaæ
w oknach po³aciowych?

Kondensacja pary wodnej na szybach
okien dachowych wystêpuje najczêœciej
w ³azience nawet przy sprawnie dzia³aj¹cej
wentylacji. W czasie k¹pieli wytwarzana
jest du¿a iloœæ pary wodnej, która stykaj¹c
siê z ch³odn¹ powierzchni¹ szyby ulega
skropleniu.
Skutecznym sposobem unikniêcia tego
zjawiska bêdzie umieszczenie pod oknem
nadmuchu ciep³ego powietrza np. 
z termowentylatora. Nadmuch powinien
dzia³aæ jedynie podczas korzystania
z ³azienki lub za³¹czaæ siê automatycznie,
gdy wzroœnie wilgotnoœæ powietrza
powy¿ej nastawionej wartoœci. 
W pewnym stopniu roszeniu zapobiega
równie¿ umieszczenie grzejnika c.o. lub
elektrycznego pod oknem, zapewniaj¹c
jednoczeœnie swobodny przep³yw
ogrzanego powietrza wzd³u¿ p³aszczyzny
okna. Wa¿ne jest równie¿ w³aœciwe
obramowanie okna dachowego. Dolna
czêœæ oœcie¿a powinna byæ ustawiona
prostopadle do pod³ogi natomiast górna
– równolegle.

Jak zapobiegaæ
roszeniu szyb?

Niezamkniête podczas deszczu okna dachowe s¹ czêst¹ przyczyn¹ powa¿nych
szkód zwi¹zanych z zalaniem poddasza. Rozwi¹zaniem jest zamontowanie me-
chanizmu samozamykaj¹cego okno po³¹czonego z czujnikiem deszczu. Nie
zapewnia to, co prawda, pe³nej ochrony przed opadami (przy gwa³townych
ulewach do wnêtrza mo¿e przedostaæ siê sporo wody zanim okno zamknie siê),
ale chroni przed powa¿nym zalaniem. W ostatecznoœci mo¿na zamontowaæ sam
czujnik deszczu po³¹czony z sygnalizatorem dŸwiêkowym, który powiadomi
mieszkañców o koniecznoœci zamkniêcia okna. Oczywiœcie sygnalizacja
przyniesie skutek pod
warunkiem, ¿e ktoœ jest
w domu. Dlatego – niezale¿nie
od ochrony przed opadami
– warto w oknach dachowych
zamontowaæ czujniki ich
otwarcia sprzê¿one z instalacj¹
alarmow¹. Przy opuszczaniu
domu pojawi siê sygna³
o koniecznoœci zamkniêcia
okien.

Zamontowanie ww ooknach ddachowych

czujników ssprzê¿onych zz iinstalacj¹

alarmow¹, pprzypomni nnam oo zamkniêciu

okna (fot. RRoto FFrank)

Jak zabezpieczyæ siê
przed zalaniem przez niezamkniête okno?

Okna ddrewniane ss¹ wwci¹¿ nnumerem

jeden wwœród ookien ppo³aciowych

(fot. OOkpol)

Markizy, ¿¿aluzje wwewnêtrzne llub rrolety

zewnêtrzne zzamontowane ww ooknach

dachowych uuchroni¹ ppomieszczenie

przed nnadmiernym nnas³onecznieniem

(fot. VVelux)
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DACHY II RRYNNY

W powszechnym u¿yciu s¹ dwa rodzaje
systemów orynnowania – metalowe i z
PVC. Orynnowanie metalowe mo¿e byæ
produkowane ze stali powlekanej, alumi-
nium lub miedzi. Wybór rodzaju oryn-
nowania uzale¿niamy nie tylko od jego
kszta³tu i barwy, ale tak¿e lokalizacji domu.
Rynny stalowe s¹ bowiem mniej odporne
na korozjê zw³aszcza w rejonach o silnym
zanieczyszczeniu powietrza lub nadmors-
kich. Z kolei rynny z PVC maj¹ znacznie
wiêksz¹ rozszerzalnoœæ ciepln¹ i przy
silnym nas³onecznieniu staj¹ siê mniej
wytrzyma³e, a poza tym szybciej trac¹
pierwotn¹ barwê.

Z jakiego materia³u
wybraæ rynny?

Rynny zz ttwardego PPVC

barwionego ww mmasie

(fot. CCellfast)

Rynny mmetalowe ((fot. BBlech DDach)
Kontrola orynnowania bezpoœrednio na dachu
jest raczej nie zalecana zw³aszcza, gdy jest on
mocno spadzisty i ³atwo z niego spaœæ...
Poniewa¿ dla prawid³owego funkcjonowania
rynien i rur spustowych decyduj¹ce znaczenie
ma ich szczelnoœæ, dlatego przy odbiorze robót
powinniœmy poleciæ ich nape³nienie wod¹
(przy zamkniêtych odp³ywach) do ok. 3/4
wysokoœci. Potem wystarczy sprawdziæ czy nie
ma przecieków lub wyraŸnego uginania siê
rynien. Rynny, patrz¹c na nie z boku, musz¹
wystawaæ poza krawêdŸ po³aci dachowej
o mniej wiêcej 1/2 swojej szerokoœci. Nato-
miast rury spustowe powinny byæ zamoco-
wane obejmami umieszczonymi bezpoœrednio
pod kielichami po³¹czeniowymi.

Co nale¿y sprawdziæ
podczas wykonywania
rynien przez ekipê
budowlan¹?

lej

spustowy

kolanko

z³¹czka

obejma rrynny

rynna

naro¿nik

denko zzewnêtrzne

rura

spustowa

uchwyt ((obejma) rrury

wylewka

Jakie s¹ elementy systemu rynnowego?

uchwyt rrynny –– ttzw. rrynajza
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Sposób odprowadzenia wody deszczowej
z orynnowania zale¿y od warunków grun-
towych i wielkoœci dzia³ki oraz mo¿liwoœci
pod³¹czenia np. do kanalizacji burzowej czy
rowów melioracyjnych. Na gruntach prze-
puszczalnych, ³atwo wch³aniaj¹cych wodê,
wystarczy zapewniæ jej rozprowadzenie na
wiêkszej powierzchni np. przez u³o¿enie kory-
tek pod wylotami rur spustowych kieruj¹cych
wodê z dala od œcian domu. Na gruntach
o gorszej przepuszczalnoœci mo¿na wykonaæ
drena¿ podpowierzchniowy w postaci warstwy
¿wiru przykrytej geow³óknin¹ a nastêpnie
gleb¹. Na gruntach nieprzepuszczalnych lub
w przypadku utwardzenia du¿ej powierzchni
wokó³ domu konieczne bêdzie wykonanie
studni ch³onnych po³¹czonych z oryn-
nowaniem rurami u³o¿onymi pod ziemi¹.
Sp³yw wody z rynien powinien wchodziæ do
wpustu odp³ywowego wyposa¿onego w osad-
nik piasku, co zapobiega zamulaniu siê studni
ch³onnej i umo¿liwia czyszczenie. Wpusty
odp³ywowe montowane s¹ równie¿, gdy
deszczówkê odprowadza siê do kanalizacji.

Gdzie odprowadzaæ
wodê deszczow¹?

Decyzja o naprawie lub wymianie
orynnowania zale¿y przede wszystkim
od przyczyny uszkodzenia i stanu
technicznego wszystkich jego ele-
mentów. Zniszczenia powsta³e
w wyniku np. oberwania
przez wiatr lub upadku
konaru drzewa wymaga-
j¹ najczêœciej wymiany
uszkodzonego frag-
mentu, ale pod
warunkiem, ¿e dysponu-
jemy elementami pasuj¹cy-
mi do tego systemu oryn-
nowania.  Natomiast oryn-
nowanie z licznymi ogniska-
mi korozji, odkszta³cone lub
Ÿle zamocowane lepiej wymieniæ
w ca³oœci. Oczywiœcie, niewielkie
nieszczelnoœci na po³¹czeniach czy

nieznaczne odkszta³cenia mo¿na
naprawiæ zak³adaj¹c nowe obejmy

lub doginaj¹c
orynnowanie.

Kiedy rynnê wymieniæ,
a kiedy naprawiæ?

Na krawêdziach tarasu nale¿y zamontowaæ rynny odprowadzaj¹ce wodê z jego
powierzchni zw³aszcza wtedy, gdy jest on umieszczony wysoko nad powierzchni¹
terenu. Zapobiegnie to zaciekom jakie mog¹ pojawiæ siê na elewacji,
spowodowanym przez wodê deszczowa, która jednoczeœnie sp³ukuje
zanieczyszczenia z powierzchni tarasu. Rynny montowane s¹ przy najni¿szej
krawêdzi nachylenia powierzchni, ale na wiêkszych tarasach warto równie¿
rynny umocowaæ na jego bokach. Brzegi tarasu powinny byæ zakoñczone
blaszanymi fartuchami kieruj¹cymi deszczówkê do wnêtrza rynny. 

Czy uk³adaæ rynny na tarasie?

Zamarzaj¹ca w rynnach woda jest najczêstsz¹ przyczyn¹ uszkodzeñ orynnowania. 
Zapobiec temu mo¿emy uk³adaj¹c w rynnach kable grzejne. 
W handlu dostêpne s¹ kable oporowe ze wzmocnion¹ pow³ok¹ przystosowane do
umieszczenia w rynnach i rurach spustowych. Przyjmuje sie, ¿e ich moc powinna
wynosiæ 20-30 W na metr d³ugoœci rynny. Do sterowania ich prac¹ niezbêdny jest termo-
stat za³¹czaj¹cy ogrzewanie, gdy temperatura spadnie poni¿ej 0°C. 

Mo¿na równie¿ zamontowaæ dro¿sze, 
ale zu¿ywaj¹ce mniej energii, kable
samoreguluj¹ce siê. Ich moc samoczynnie
dostosowuje siê do temperatury otoczenia
– czym ch³odniej tym wiêcej oddaj¹ ciep³a.

Jak zabezpieczyæ rynny przed
zamarzaniem?

Kabel ggrzewczy uu³o¿ony nna ddnie rrynny

ochroni jj¹ pprzed zzamarzaniem

(fot. EElektra)

fot. PPlannja

fot. HHenkel
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