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dachy

 Element  Schemat  Ilość i wielkość gwoździ 

Krokiew oparta na oczepie ściany
– połączona z belką stropową

krokiew do belki stropowej
po 3 szt. – 82 mm (3 1/4” – 12d)

prostopadle przez krokiew
belka stropowa do oczepu ściany

po 2 szt. – 64 mm (2 1/2” – 8d)
po skosie przez belkę stropową

Krokiew oparta na oczepie ściany
– bez połączenia z belką stropową

krokiew do oczepu
po 2 szt. – 101 mm (4” – 20d) 

obustronnie,
po skosie przez krokiew

Krokiew oparta na podwalinie
– podwalina leżąca na poszyciu 

stropu

krokiew do podwaliny
po 2 szt. – 88 mm (3 1/2” – 16 d)

obustronnie,
po skosie przez krokiew

Wiązar dachowy 
– oparty na oczepie

pas dolny wiązara do oczepu
po 1 szt. – 82 mm (3 1/4” – 12d)

obustronnie, po skos  ie
przez pas dolny do wiązara

i  powinny być o  jeden rozmiar wyższe 
niż krokwie zwykłe (np. przy krokwiach 
o  wysokości 185 mm, krokwie narożne 
lub koszowe powinny mieć wysokość 
235 mm).

Otwory w  połaci dachu o  szerokości 
równej lub szerszej niż podwójny osiowy 
rozstaw krokwi, wymagają zastosowania 
podwójnych krokwi z obu stron otworu.

W  miejscu wycięcia krokwi, wymiany 
otworu należy wykonać z  podwójnych 
elementów.

Zasady konstruowania otworów w połaci dachu

Niezależnie od rodzaju pokrycia da-
chowego, za kominami dymowymi i/lub 
wentylacyjnymi, od strony spływu wody 
po połaci dachowej, powinno być wyko-
nane deskowanie ułożone ze spadkami 
umożliwiającym spływ wody na boki, 
poza komin – tzw. odboje (kozubki).

Przykłady łączenia elementów kon-
strukcji dachowej wykonanej z desek 
grubości 38 mm podano w  tablicy. 
W  przypadku stosowania grubszych 
elementów, sposób ich łączenia po-
winien być zgodny z  projektem bu-
dowlanym.

Wiązary dachowe
Konstrukcja dachu może być wykona-

na z prefabrykowanych wiązarów dacho-
wych.

Konstrukcja wiązara dachowego

Wiązary dachowe powinny być monto-
wane zgodnie z opracowaną dokumenta-
cją projektową.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów 
dźwigarów po ich trwałym zamocowa-
niu nie powinny być większe niż poda-
ne w projekcie i nie większe niż 10 mm, 
a  w  przypadku dźwigarów z  drewna 
klejonego warstwowo zgodnie z  PN-
-EN 390 [44].

Dopuszczalne odchyłki usytuowania 
dźwigarów powinny być nie większe niż:

a) przy rozpiętości poniżej 15 m
– +/- 5 mm na długości przęsła,
– +/- 2 mm w osiach oraz w wysokości 

wiązara, 
b) przy rozpiętości powyżej 15 m
– +/- 10 mm na długości przęsła,
– +/; 5 mm w osiach oraz w wysokości 

wiązara.
Rozstawy osiowe wiązarów nie powin-

ny się różnić w stosunku do projektowa-
nych o więcej niż +/- 10 mm.
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Przykłady łączenia elementów konstrukcji dachowej za pomocą gwoździ
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dachy

 Element  Schemat  Ilość i wielkość gwoździ 

Krokiew
oparta na belce kalenicowej

1) deskę kalenicową do krokwi
3 szt. – 82 mm (3 1/4” – 12d)

 prostopadle przez belkę kalenicową 
do krokwi

2) krokiew do deski kalenicowej
3 szt. – 82 mm (3 1/4” – 12d)

po skosie, przez krokiew do deski 
kalenicowej

Jętka
o przekroju

25 x 140 mm

jętka do krokwi
po 3 szt. – 62 mm (2 1/4” – 8d)

w każdym końcu jętki prostopadle 
przez jętkę

Jętka
o przekroju

38 mm x 140 mm

jętka do krokwi
po 2 szt. – 88 mm (3 1/2” – 16d)

w każdym końcu jętki, prostopadle 
przez jętkę

Kulawka

kulawka do krokwi narożnej
lub koszowej

po 2 szt. – 82 mm (3 1/4” – 12d)
prostopadle przez kulawkę

Deska czołowa dachu 
grub. 38 mm

deska do czoła krokwi
po 2 szt. – 88 mm (3 1/2” – 16d)

w czoło każdej krokwi,
prostopadle przez deskę

Deska szczytowa dachu
grub. 38 mm

deska do skrajnej krokwi
po 2 szt. – 88 mm (3 1/2” – 16d)

co 600 mm, na całej długości,
prostopadle przez deskę 
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