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Dachówka położona
na płaskim dachu.
Fot. D. Nowicki

182

RENOWACJE
I ZABYTKI

W poprzednim numerze „Renowacji i Zabytków” podzieliłem się refleksją na
temat zasadności pochylenia się nad elementami składowymi przegrody dachowej.
Próbowałem zwrócić uwagę na jakość materiałów, sensowność poszukiwań dobrych
rozwiązań, ewentualną trudność naprawy i zahaczyłem o ekonomię inwestycji.
Wydawać by się mogło, że poruszałem
w tamtym materiale tematy do tego stopnia
oczywiste, że… takie sytuacje nie mogą się
przecież w rzeczywistości wydarzyć. Charakter
mojej pracy w naturalny sposób polega mię
dzy innymi na zbieraniu z tak zwanego ryn
ku rzemieślniczego rozwiązań dobrych, ale
i złych. Nie musiałem długo czekać, aby po
dzielić się z czytelnikami stosownym przykła
dem z życia wziętym, który w zasadzie… nie
powinien się wydarzyć. Zwłaszcza w dobie –
jakby się mogło wydawać – wysoko wykwali
fikowanych fachowców oraz natychmiastowe
go dostępu do informacji i wiedzy, które to
nosimy zazwyczaj w kieszeni, w torebce lub
wręcz w dłoni. Wystarczy kliknąć.
Najpierw przedstawię tło. Zadzwonił
do mnie w kwietniu kolega, Dariusz Nowicki
z Opola. Rzemieślnik, dekarz, inżynier, rze
czoznawca i powiedział, że jedzie na ocenę
dachu, na którym leży dachówka na siedmiu
stopniach. Musiałem się upewnić, czy dobrze
usłyszałem. Potwierdził. Oczywiście poprosi
łem o szybkie zdjęcia, a później o pełen ob
raz całości, czyli o opinię. Rzecz dotyczy da
chówki ceramicznej niepochodzącej z oferty
BMI Braas. Zdecydowałem się przedstawić ten
problem techniczny, bo przykład jest niezwy
kle pouczający, mimo że nie jest to obiekt ani
zabytkowy, ani wyjątkowy.
O swoim wieku mówię często, że… „nie
co oddaliłem się od wczesnej młodości”, co
upoważnia mnie do stwierdzenia, że sporo już
widziałem. Na szczęście nie widziałem jeszcze
wszystkiego, co nastraja mnie pozytywnie, bo

to znaczy, że od wczesnej młodości jeszcze bar
dziej mogę się oddalić. To, co zobaczyłem na
zdjęciach, rzeczywiście mnie zdziwiło. Zaliczam
to właśnie do kategorii „nie widziałem jesz
cze wszystkiego”. Pytania jakie mi się pojawiły
po zobaczeniu zdjęć były dwa. Pierwsze czy
sto techniczne: jak to się zachowuje w czasie
deszczu? Drugie, może nawet ważniejsze, bę
dące raczej natury socjologicznej: jak to się
stało, że nikt się nie zastanowił nad zasad
nością takiego rozwiązania i nad skutkami?
Projekt. Rzecz dotyczy budynku dwu
rodzinnego w zabudowie bliźniaczej. Jego
bryła jest bardzo prosta. Dach ma dwuspa
dowy z lukarnami. Na dachu głównym kąt
pochylenia połaci wynosi 38°. Na lukarnach
o dachach jednospadowych, pulpitowych, kąt
pochylenia połaci wynosi 5° i 4°. Najbardziej
interesująca jest budowa przegrody dachowej
zaprojektowana właśnie na połaciach o ni
skim pochyleniu. Projekt przewiduje: dachów
ka; 2×papa; pełne deskowanie lub płyta OSB
22 mm; krokwie K3 8/18; pustka powietrzna;
sufit podwieszany z belek B1 2×8/16 + weł
na mineralna 20+5; folia polietylenowa (pa
roszczelna); płyta K-G. W projekcie zapisano
także: „zastosować wywietrzniki kalenicowe
i nawiewy okapowe”.
W tym miejscu pozwolę sobie na pierw
szy komentarz. Staram się o pewnego rodza
ju obiektywizm i nie chcę czepiać się jakiegoś
„małego” detalu. Każdemu można się prze
cież przyczepić do jakiejś drobnostki lub do
skrótu myślowego. Zauważmy tutaj, że nie
wymieniono w warstwach przegrody stelażu

pod płytami G-K. Należałoby takowy zasto
sować chociażby z dbałości o „wizualny efekt
wewnętrzny”. Wychodzę z założenia, że to
właśnie „skrót myślowy” i hasło „płyta K-G”
zawiera już ów, w pewnym sensie, oczywisty
stelaż. Podobnie zauważmy, że w przekroju
pod dachówkami brak łat i kontrłat. Brak ten
w ocenie technicznej wykonanej przez pana
Dariusza Nowickiego był uwzględniony. Ale
i tutaj nie chcę się czepiać, no bo może to
podobny „skrót myślowy” i dla projektanta
oczywistością jest konieczność zastosowania
pod dachówką i łat, i kontrłat. Moje „niecze
pianie się” jednak jest, jak się wydaje, naciąga
ne. Nienaciągane jest już stwierdzenie, że za
projektowanie dachówki na kącie pochylenia
równym 4 czy 5° jest błędem. Jakim błędem?
Dużym? Małym? Pomijalnym? Karygodnym?
Szkolnym? Według mnie jest to błąd bardzo
poważny. A brak kontrłat i łat pociąga za so
bą pewną wątpliwość – czy wykonanie dachu
zgodnie z projektem jest uzasadnione? Wiem,
jest jeszcze kierownik budowy. A przynajmniej
powinien być. Tak czy inaczej, projekt zawie
ra duże błędy.
Oględziny rzeczoznawcy, czyli stan zastany. W opinii pana Nowickiego, który do
konał oględzin, wymienione są następujące
warst wy na interesującej nas połaci:
• dachówka ceramiczna (producent i model);
• łata 4/6;
• kontrłata 2/6;
• membrana dachowa;
• krokwie K3 8/18 + wełna mineralna 20 cm.
Poniżej wełny nie dokonano kontroli.
W opinii technicznej czytamy także, że
zmierzoną wartością pochylenia połaci na lu
karnie jest kąt 6,8°, oraz że dla położonego na
dachu modelu dachówki graniczną wartością
pochylenia połaci jest kąt 10°. Tyle jeśli cho
dzi o interesujący nas zakres.
Znów pozwolę sobie w tym miejscu na
komentarz i rozwinięcie tematu. Po pierwsze
kto zdecydował, że na takim kącie układana

jest dachówka? Nie jest jakąś wiedzą tajemną
to, że dachówki ceramiczne (ale i każde inne
pokrycie dachowe) mają swoje konkretne ogra
niczenia właśnie w tym zakresie. Nadmienię,
o czym wspomniałem wcześniej, że ta „wiedza
dostępna tylko szamanom w transie” jest w za
sięgu „wi-fi”. Kilka kliknięć… i masz. Można
też zadzwonić do firmy handlowej, do pro
ducenta w końcu, spytać, poprosić o dane,
przedyskutować. Do telefonowania nie mu
si być nawet „wi-fi”. To strona techniczna by
ła. A teraz strona socjologiczna. Po pierwsze,
„kto zdecydował”? Konsekwencją tego pytania
jest niepopularne w obecnej dobie zjawisko
odpowiedzialności. Przez czyje ręce przecho
dził zatem „taki temat”? Projektant/architekt,
inwestor/deweloper, handlowiec/dostawca,
rzemieślnik/dekarz i, chyba też, jakiś nadzór
budowlany. Klient kupujący taki gotowy dom
ma prawo „nie znać się” i wierzyć w facho
wość i rzetelność oferenta. Po drugie, jak to
się stało (czyli na marginesie „kto o tym zde
cydował”), że zrezygnowano z podwójnej pa
py na szalunku i zastosowano na takim kącie
membranę? Wyjaśnię tutaj króciutko zawiłość
owej „szamańskiej wiedzy tajemnej”: otóż ist
nieją pewne dość proste reguły w tym zakre
sie, czyli co pod dachówką przy danym kącie
powinno się znajdować. Czy membrana, czy
membrana może sklejona na zakładach, a mo
że papa właśnie. Owa wiedza dostępna tylko
„najlepszym szamanom” mówi także, że po
niżej „kąta granicznego”, nazwanego fachowo
„najniższym dopuszczalnym pochyleniem”, już
„nic nie działa” i trudno mówić o tym, co pod
dachówką być powinno, skoro dachówki nie
można tam kłaść.
Teraz, żeby się nie powtarzać z wymie
nianiem osób, przejdę do szybkiego podsu
mowania nawiązującego do prawa karnego.
Współudział. Dlaczego? Wiedza jest w zasię
gu wi-fi, można też odbyć jakieś szkolenia,
które są niemal powszechnie organizowane,
można też zadzwonić do producenta (takiego

Zmierzony kąt
pochylenia dachu.
Fot. D. Nowicki
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Zmierzony kąt
na dachówce.
Fot. D. Nowicki

czy innego) i… spytać. Każdy z wyżej wymie
nionych mógł to wyłapać, każdy mógł spraw
dzić albo zadzwonić. Moim zdaniem „współ
udział” jak nic.
Zwróćmy jeszcze naszą uwagę na jedną
sprawę, o której wspomniałem na samym po
czątku. A co się dzieje na dachówce, gdy po
łożona jest na dachu o pochyleniu niższym
niż graniczne? Stoi w niej woda. Co się może
dziać? Na przykład z czasem pojawią się glo
ny i dachówka szybko zazielenieje. Oznacza
to na przykład długookresowe niewysycha
nie dachówki, a więc prawdopodobny kło
pot z mrozoodpornością. Weźmy na przykład
możliwe kłopoty z zamkami zimą. Wiemy, że
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Zastoisko wody
w zamkach dachówki.
Fot. D. Nowicki

dachówka musi być mrozoodporna. Tak, ale
nie tak się to bada. Dachówka jest moczona
i wkładana do zamrażarek, ale nie stoi „na
niej/w niej” woda, która zamarza. Mam wąt
pliwość, czy zamki w takiej sytuacji długo wy
trzymają. Przecież to, że ceramika (tu dachów
ka) jest mrozoodporna, nie znaczy, że można
z nią zrobić „wszystko”.
I jeszcze jeden ciekawy, choć karygod
ny błąd pojawia się na tej połaci. Błąd ten
oczywiście wskazany jest przez rzeczoznaw
cę w opinii. Jeden błąd, który ma dwa nieza
leżne skutki. Pierwszy z nich polega na tym,
że przy takim kącie pochylenia połaci wyko
nawca zdecydował się na wyłożenie w okapie
membrany na pas nadrynnowy, a dodatkowo
nie zastosował w tym miejscu tak zwanej kratki
wentylacyjnej. Skutek jest taki, że w okapie nie
ma wentylacji. Mało tego membrana blokuje
ewentualny przepływ powietrza nieco wyżej,
bo dotyka od dołu do kolejnej łaty, zasłania
jąc cały przekrój wentylacyjny. Drugi skutek
jest taki, że to wyprowadzenie membrany na
łatę okapową (pas nadrynnowy) skutkuje po
wstaniem w okapie „basenu”, zbiornika na wo
dę, co przy tym kącie pochylenia połaci było
oczywistą konsekwencją. Przecież nawet nie
trzeba być fachowcem, aby zadać sobie pyta
nie „czy tak rzeczywiście może być?”.
W kilku zdaniach odkryję tutaj fragment
owej „tajemnicy szamana” i postaram się przy
bliżyć to, co pod dachówką może się znajdo
wać. Braas zdefiniowane ma pięć sposobów
wykonania właśnie tego, co pod dachówką,
a co nazywane jest stopniami szczelności wars
twy wstępnego krycia.
Stopień 1 Membrana rozpięta na krokwiach.
Stopień 2 Membrana ułożona na sztywnym
podłożu (np. na pełnym deskowaniu lub na
ociepleniu ułożonym między krokwiami i wy
pełniającym pełną wysokość krokwi).
Stopień 3 Membrana ułożona na sztywnym
podłożu z uszczelnionymi zakładami (Braas

Wadliwe wykonanie
okapu. Fot. D. Nowicki

odpowiedzialnością producenta ogumienia
schowanego w podwoziu.
Zatem jakie wnioski? Chciałbym prosić,
abyśmy wszyscy używali kilku zwrotów nie
związanych z wiedzą ekspercką, a zdecydo
wanie skutkujących w efekcie podniesieniem
tejże. Są to przykładowo:
• Mam wątpliwości czy to rozwiązanie jest
dobre, czy mógłby/mogłaby mi Pani/Pan
pomóc?
• Poszukuję rozwiązania pewnego pro
blemu technicznego, czy moglibyśmy to
przedyskutować?
• Czy moglibyśmy się spotkać, bo chciała
bym/chciałbym pokazać Pani/Panu pew
ne detale na rysunkach i o nich poroz
mawiać?
• Czy macie Państwo jakieś wytyczne al
bo zalecenia pomagające rozwiązać taki
a taki problem?
I na koniec jeszcze jedno bardzo ważne
słowo, które uwielbiam. Jest to jedno z ważniej
szych słów, jakie spotkałem na mojej drodze
podczas „oddalania się od wczesnej młodo
ści”. Jest to słowo o niezwykłej, elektryzującej
mocy i nie jest to „przepraszam” ani „proszę”,
choć znam moc i tych słów. To słowo daje dy
stans, pokazuje kierunki, możliwości i wska
zuje „gdzie jestem”. Tym słowem, zwrotem,
jest… „nie wiem”.
Z opinii technicznej wykonanej przez pa
na inż. Dariusza Nowickiego (upr. bud. OPL/
BO/0037/14; mistrz dekarski 10797) wybrałem
do omówienia część obrazującą wady w budo
wie przegrodzie dachowej. W opinii omówio
ne są także inne wadliwie wykonane detale da
chu, np. obróbki blacharskie, ale nie będziemy
się w to zagłębiać. Istotnym doprecyzowaniem
może być jeszcze fakt, że budynek jest nowy.
Przemysław Spych
Doradca techniczny BMI Braas

II

2021

ma membrany wyposażone od razu w sto
sowne pasy kleju)
Stopień 4 Szalunek z warstwą hydroizolacyjną
(czyli papa termozgrzewalna na pełnym de
skowaniu, Braas ma w ofercie stosowną papę)
Stopień 5 Szalunek z warstwą hydroizolacyj
ną i zabudową kontrlat (zasada jak w stop
niu 4, ale dodatkowo kontrłata jest pod papą)
Im wyższy stopień szczelności, tym „szczel
niejszy” dach spodni. Nie jest błędem zastoso
wanie wyższego stopnia szczelności, niż jest
potrzebny w konkretnej sytuacji technicznej,
to kwestia między innymi budżetu. Natomiast
niedopuszczalne jest obniżenie stopnia szczel
ności względem tego, co być na dachu po
winno, a budżet nie powinien się tu wtrącać
i przyklaskiwać. Nasuwa się tutaj jeszcze pew
ne pytanie. Przy jakim kącie pochylenia da
chu, który stopień szczelności powinien być
zastosowany? Otóż w Braasie odczytuje się to
z małych tabelek, które dedykowane są kon
kretnemu modelowi dachówki. Tabelki te znaj
dują się w instrukcjach montażu dachówek,
a instrukcje na ogólnodostępnej (co wydaje
się tu istotne) stronie Braasa. Pamiętajmy, że
każdy producent ma swoje wytyczne.
Konkluzje. W procesie budowlanym pre
cyzyjne określone są osoby w nim uczestni
czące. Szczególną rolę ma w nim kierownik
budowy. Ale nie znaczy to, że ze wszystkich
innych niejako automatem zdejmowana jest
jakakolwiek odpowiedzialność. Przypomnę
dla porządku, że w projekt patrzył: projek
tant/architekt lub nawet cały zespół, inwestor/
deweloper, handlowiec/dostawca, rzemieśl
nik/dekarz i chyba też nadzór budowlany.
Niestety zauważam w moim „ciągłym odda
laniu się od wczesnej młodości”, że odpowie
dzialność cieszy się niestety coraz mniejszym
wzięciem. Dodatkowo eksperckość po prze
czytaniu „nauka latania MIG-iem 29 w week
end” jest chyba oczywistym faktem, a ewen
tualny wypadek w czasie lotu jest z pewnością
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