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Wi ba to drewniana 

konstrukcja no na 

dachu. Warto wiedzie ,

jakie s  jej rodzaje, jak 

jest zbudowana i jak to 

wp ywa na koszty domu.

RAPORT

DACHY I RYNNY

Konstrukcja

dachu

Joanna D browska

Od cie li

Wi by dachowe domów jednorodzinnych 

mog  by  bardzo proste lub bardzo skompli-

kowane. Dachy o prostych kszta tach s  zwy-

kle ta sze, bo ich wi b atwiej zaprojek-

towa  i wykona , atwiej te  na takim dachu 

u o y  pokrycie. 

Wybór dachu wielopo aciowego, z liczny-

mi za amaniami, lukarnami, wie yczkami 

i innymi ozdobami wi e si  z nast puj cymi 

konsekwencjami:

konstrukcja dachu jest skomplikowana, 

trudniej j  wi c wykona  i poch ania to du o

czasu,

dach b dzie kosztowa  wi cej ni  prosty 

dach o tej samej powierzchni, co wymaga

b dzie u ycia wi kszej ilo ci drewna i cz-

ników, a tak e materia ów pokryciowych 

– w tym zw aszcza drogich akcesoriów dacho-

wych,

dach b dzie trudniejszy do w a ciwego 

ocieplenia i trudniej w nim zapewni  nale y-

t  wentylacj , od czego zale y jego trwa o ,

wi cej w nim b dzie miejsc „trudnych”, 

w których mog  wyst pi  nieszczelno ci,

trudniej b dzie z niego odprowadza  wod

opadow , a jego za amania b d  sprzyja  d u-

giemu zaleganiu niegu.

Konstrukcj  i przekroje elementów wi by

dachowej dobiera si  na podstawie oblicze

statyczno-wytrzyma o ciowych, w których 

uwzgl dnia si :

– odleg o  mi dzy cianami no nymi,

– k t nachylenia dachu,

– rodzaj zastosowanego pokrycia,

– stref  obci enia wiatrem, w której usytu-

owany ma by  budynek,

– stref  obci enia niegiem.

Obliczenia te wykonuje konstruktor wspó -

pracuj cy z architektem projektuj cym dom. 

Rodzaje wi by dachowej
W domach jednorodzinnych stosuje si  wi by

tradycyjne, wykonywane na budowie techni-

kami ciesielskimi, mo na te  zastosowa  wi -

b   prefabrykowan , zamawian  w fabryce.

Najcz ciej s  to ni ej opisane konstrukcje.

Krokwiowa 1 – najprostsza konstrukcja da-

chowa – stosowana, gdy rozpi to  mi dzy ze-

wn trznymi cianami no nymi nie przekracza 

7,0 m. Elementem no nym jest para krokwi po-

czonych w kalenicy. Rozstaw krokwi wynosi 

przeci tnie 80–120 cm.

Krokwiowo-j tkowa 2 – stosowana 

w dachach o rozpi to ci do 12 m. Ka da 

para krokwi jest w niej usztywniona pozio-

m  belk  (j tk ), umieszczon  na wysoko-

ci równej 2/3 d ugo ci krokwi – licz c od 

jej dolnego oparcia.

P atwiowo-kleszczowa 3 – najbardziej 

uniwersalna i najcz ciej wykonywana. 

Mo na j  stosowa  zarówno w dachach jed-

no-, jak i dwuspadowych, p askich i stromych 

(o nachyleniu nawet 70°). Rozpi to  wi -

by p atwiowo-kleszczowej mo e si ga  nawet 

czy z fabryki?
fot. Eraga

krokiew

belka

stropowa

wieniec

stropowy

wiatrownica

krokiew

j tka

wieniec

stropowy

krokiew

p atew

kleszcze

wieniec

stropowy

s up

belka podwalinowa

miecz

1

2

3

konstrukcje_dachowe.indd 70konstrukcje_dachowe.indd   70 2010-04-22 10:03:052010-04-22   10:03:05



BUDUJEMY DOM 5/2010 71

16 m, jednak zalecana jest 9–12 m. Najbardziej 

typowa konstrukcja tego typu zbudowana jest 

z dwóch rodzajów wi zarów: g ównych oraz 

po rednich. Wi zary g ówne s  rozstawione 

co 3–4 m i sk adaj  si  z dwóch krokwi opar-

tych na p atwiach, s upów i kleszczy, które 

obejmuj  pozosta e elementy z dwóch stron. 

Usztywnieniem w kierunku poprzecznym s

zastrza y oraz miecze. W wi zarach po red-

nich s upów i kleszczy nie ma.

Zmiany konstrukcji wi by
Je li przewidzane w projekcie lekkie po-

krycie (blachodachówki, gonty bitumiczne) 

planujemy zast pi  na przyk ad dachów-

k  ceramiczn  lub gdy w dachu maj  by

wmontowane okna po aciowe albo kolek-

tory s oneczne, wówczas wi ba dachowa 

wymaga przeprojektowania. 

W wi bie o prostej konstrukcji wystar-

czy wtedy odpowiednio zwi kszy  prze-

kroje krokwi i zag ci  ich rozstaw, w bar-

dziej skomplikowanej trzeba zmieni

wymiary wszystkich jej elementów lub na-

wet zastosowa  dodatkowe. 

Do zmiany konstrukcji dachu zmu-

sza czasem trudno  kupienia elementów 

drewnianych o okre lonych przekrojach. 

Nawet gdy umo liwiaj  to wzgl dy wy-

trzyma o ciowe, nie zawsze udaje si  je za-

st pi  innymi elementami (np. o przekro-

ju szerszym czy wy szym), bo trudno je 

po czy  z innymi elementami konstruk-

cji dachu lub domu. Zmniejszenie przekro-

jów g ównych elementów no nych wymu-

sza zmniejszenie odst pów mi dzy nimi 

lub zag szczenie podpór, a wi c równie

znaczne zmiany w konstrukcji dachu. 

Uwaga! Zale nie od zakresu zmian: od-

st pstwo od projektu wi by mo e wyma-

ga  zgody projektanta domu; je li trudno 

do niego dotrze , trzeba przeprojektowa-

nie wi by powierzy  innemu projektanto-

wi z uprawnieniami. Do takich zmian na-

le  na przyk ad:

usuni cie s upa lub s upów, na których 

opieraj  si  p atwie,

zmiana przekroju p atwi,

zast pienie p atwi drewnianych stalo-

wymi,

zmiana rozstawu krokwi dla u atwie-

nia monta u szerszych od pierwotnego 

Belka podwalinowa** 3 – belka na stropie, na której opieraj  si  s upy w dachu o konstruk-

cji p atwiowo-kleszczowej.

J tka 2 – pozioma belka cz ca pary krokwi w oko o 1/3 ich d ugo ci mierzonej od kalenicy. 

S  podporami krokwi, zwi kszaj cymi ich no no . J tki wykonuje si  tak e z desek przybi-

tych obustronnie do krokwi. J tka musi mie  dostateczn  sztywno , dlatego je li jest wyko-

nana z desek, trzeba w odst pach ok. 1 m wstawi  mi dzy nie klocki usztywniaj ce.

Kleszcze 3 – elementy z desek grubo ci 25–35 mm, spinaj ce krokwie w konstrukcjach p a-

twiowych. Montuje si  je poni ej p atwi.

Krokiew 4 – uko na belka konstrukcji dachowej. Rz d krokwi po czonych parami na górze 

tworzy górn  lini  dachu nazywan  kalenic . Krokwie maj  przekrój prostok tny o stosun-

ku szeroko ci do wysoko ci oko o 1:2. W za amaniach wkl s ych po aci dachowej, czyli ko-

szach, montuje si  krokwie o wi kszym przekroju, nazywane krokwiami koszowymi. Naro na

krokiew – na wypuk ym za amaniu po aci dachowej – to kraw nica.

Krzy ulec 4 – uko ny element konstrukcji kratownicy.

Miecze 4 – sko ne elementy cz ce s upy z p atwiami, zmniejszaj ce rozpi to  p atwi 

i usztywniaj ce wi b  dachow  w kierunku pod u nym.

Mur ata 4 – pozioma belka o przekroju kwadratowym zamocowana do cian i s u ca jako 

oparcie krokwi, które czy si  z ni  na zaciosy lub czniki stalowe.

P atew 4 – pozioma belka podparta s upami, na której opieraj  si  krokwie. P atwie wyko-

nuje si  z kraw dziaków o przekroju kwadratowym lub – je li maj  przenosi  du e obci e-

nia – ze stalowych belek dwuteowych.

Wiatrownica 1 – ukosna deska cz ca krokwie i usztywniaj ca wi b .

Wi zary 4 – podstawowe elementy konstrukcji wi by dachowej, wykonywane przez cie li z po-

jedynczych elementów na miejscu budowy lub prefabrykowane zamawiane w wytwórni. 

Zastrza 4 – ukosna belka usztywniaj ca pionowe elementy konstrukcji.

* Elementy konstrukcji dachowej maj  liczne nazwy regionalne, a wi c mo na si  spotka  z innym ich 

nazewnictwem. 

** Oznaczenia numerów rysunków (na tej i na poprzedniej stronie), na których znajduj  si  wy-

ja nione powy ej elementy wi by dachowej.

Elementy wi by dachowej*
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RAPORT Dachy i rynny

rozstawu okien po aciowych; je li rozstaw 

krokwi odpowiada szeroko ci okien, nie 

trzeba przecina  krokwi i wstawia  wy-

mianów.

Drewno na konstrukcj
dachu
Na tradycyjn  wi b  dachow  u ywa si

belek, kraw dziaków, at i desek z drewna 

iglastego C24, C27 – najcz ciej sosnowe-

go. Zestawienie asortymentu i ilo ci drew-

na jest czasem zawarte w projekcie. Je li go 

nie ma, taki wykaz zwykle przygotowuje 

cie la, który b dzie budowa  wi b . Je li  

w projekcie jest wi ba tradycyjna, a my 

zdecydujemy si  na wi b  prefabrykowa-

n , przesy amy projekt do wytwórni i ta 

przystosuje go na potrzeby prefabrykacji. 

Elementy konstrukcyjne wi by (kro-

kwie, j tki, s upy, wi zary) powinny by

wykonane z drewna klasy podanej w pro-

jekcie – zwykle K 27 lub K 33: liczba ozna-

cza wytrzyma o  drewna na zginanie. 

W ma ych firmach rzadko sprzedaje si

drewno badane pod wzgl dem wytrzyma-

o ciowym: uznaje si  je za nadaj ce si  na 

konstrukcje, je li nie wida  na nim ladów 

zgnilizny, licznych s ków o du ej redni-

cy i wyra nych zwichrowa . P kni cia 

wzd u ne, zw aszcza grubych elementów, 

s  dopuszczalne i nie powoduj  wyra nego 

zmniejszenia wytrzyma o ci. Wilgotno

drewna na wi b  nie powinna przekra-

cza  20%; zbyt mokre b dzie si  paczy

podczas wysychania i mo e deformowa

pokrycie dachu.

Drewno konstrukcyjne mo na ku-

pi  w sk adach drzewnych, bezpo red-

nio w tartaku lub u producenta elementów 

konstrukcji drewnianych. 

Najlepiej kupowa  drewno w firmie, któ-

ra po otrzymaniu wykazu dostarczy mate-

ria  odpowiednio przyci ty, zaimpregno-

wany i wysuszony. 

Najskuteczniejsz  metod  ochrony drew-

na jest impregnacja pró niowo-ci nienio-

wa, która sprawia, e impregnat wnika g -

boko i skutecznie chroni ca o  przekroju 

elementu przed korozj  biologiczn  i owa-

dami. Urz dzeniami do takiej impregna-

cji dysponuj  nieliczne firmy i to w a nie 

w takich najlepiej zamawia  drewno. 

Zabezpieczanie drewna przez zanurza-

nie elementów w impregnacie mo na prze-

prowadzi  samodzielnie, ale k piel w im-

pregnacie nie zapewnia przenikni cia 

drewna na wskro .

Impregnacja powierzchniowa przez ma-

lowanie p dzlem lub pistoletem to naj-

mniej skuteczny sposób ochrony, zw asz-

cza gdy w drewnie s  ju  siedliska 

owadów. Poniewa  tak impregnowane 

drewno ma charakterystyczn  barw  im-

pregnatu, bywa sprzedawane jako impre-

gnowane ci nieniowo. Aby upewni  si ,

czy drewno zosta o zaipregnowane ci nie-

niowo, wystarczy przeci  dowolny ele-

ment i sprawdzi , dok d si ga impregnat.

Uwaga! Je li zdecydujemy si  na kup-

no drewna niezaimpregnowanego, lepiej 

impregnowa  gotowe, obrobione elemen-

ty konstrukcji jeszcze przed jej z o e-

niem. Wa ne jest równie , by impregnowa

wszystkie otwory i miejsca przeci  wyko-

nane w zabezpieczonym ju  drewnie.

Prefabrykowana wi ba
dachowa
Wi by prefabrykowane, zamawiane w wy-

twórni, przywozi si  gotowe na plac budo-

wy. S  l ejsze ni  tradycyjne, a wi c zu ywa 

si  na nie mniej drewna. S  te  dok adniej 

wykonane (docinanie i czenie elementów 

w fabryce jest sterowane komputerowo). Na 

yczenie wykonuje si  je z drewna suszone-

go komorowo i czterostronnie struganego, ze 

sfazowanymi kraw dziami. Takie drewno 

ma du o wi ksz  odporno  na korozj  bio-

logiczn  i jest trudniej zapalne ni  drewno 

niestrugane. Wi b  prefabrykowan  montu-

je si  w 2–3 dni (tradycyjn  w 3–4 tygodnie), 

a jej koszt nie jest du o wi kszy ni  trady-

cyjnej.

Wszystkie elementy prefabrykowanego da-

chu dostarczone s  na miejsce budowy i mon-

towane na przygotowanych podporach.

Na cen  konstrukcji dachu najwi kszy wp yw ma stopie  jego skomplikowania. Pytaj c

o ceny w ró nych firmach, trzeba wi c przedstawia  im projekt domu. Trzeba te  sprawdzi ,

co dok adnie oferuj  – np. w jednej firmie drewno mo e by  strugane oraz impregnowane, 

a w drugiej nie.

Za impregnowane drewno zap acimy: 

 ok. 900 z /m3 za wi b  ciesielsk  (wykonywan  na budowie); 

 1200 z /m3 – za wi b  prefabrykowan .

Rzeczywista ró nica kosztów jest mniejsza, bo kupuj c wi b  prefabrykowan  nie musimy 

ju  uwzgl dnia  kosztu odpadów, a wykonywane w ten sposób elementy cz sto maj  nieco 

mniejsze przekroje. 

Orientacyjnie mo na przyj , e koszty

wykonania konstrukcji dachowej wynosz

40–50 z /m2 powierzchni dachu. 

Warto te  pami ta , e kupuj c materia  wraz 

z us ug  (wykonaniem), mo emy zap aci  ni -

szy podatek VAT (7% zamiast 22%).

Koszty

fo
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Je li wi ba ma by  prefabrykowana, trzeba si

liczy  z tym, e b dzie tym dro sza, im mniej jest 

w niej identycznych, powtarzalnych elementów 

(utrudnia to prefabrykacj )
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 (a) Wi ba dachowa wykonana przez cie li 

na budowie i (b) prefabrykowana, wykonana 

w fabryce z d wigarów drewnianych czonych za 

pomoc  p ytek wielokolcowych
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