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Ż yjemy w czasach jednoczesnego nadmiaru i braku in-
formacji w technice dachowej (i nie tylko). Wbrew
pozorom ta teza jest prawdziwa, ponieważ oba te
zjawiska (nadmiaru i braku) wynikają z tych samych

przyczyn: obniżenia poziomu wiedzy podstawowej i wypar-
cia ze świadomości wykonawców innych źródeł informacji
niż internet. W przypadku dachów, dobrym przykładem po-
twierdzającym tę tezę są różne informacje dotyczące podkła-
dów wymaganych lub zalecanych pod pokrycia z blach pła-
skich. Wiadomo, że pod blachy cynkowo-tytanowe wszyscy
ich producenci zalecają układanie mat strukturalnych (fotogra-
fia 1). Nie tłumaczą jednak powodów tych zaleceń w sposób
wystarczający. Ze względu na dużą popularność tego rodza-
ju pokrycia, zalecenie zostało automatycznie przyjęte jako
uzasadnione do wszystkich blach płaskich (bez względu na ro-
dzaj metalu), jakich używa się do wykonywania pokryć da-
chowych. Takiego automatycznego przeniesienia dokonują
dekarze i projektanci oraz niektórzy producenci w odniesie-
niu do rąbkopodobnych paneli zatrzaskowych produkowa-
nych z powlekanych blach stalowych (rysunek 1, fotografie 2
i 3). Zalecane przez ich producentów podkłady są bardzo róż-
ne, a metody montażu czasami wyraźnie uproszczone w celu
obniżenia kosztów układania. Jednocześnie niektórzy produ-
cenci zupełnie niepotrzebnie zalecają stosowanie mat struk-
turalnych pod te pokrycia. Do czego może to doprowadzić, po-
każę na konkretnym przykładzie.

Podstawowy problem, jaki trzeba rozwiązać, wybierając
metodę mocowania wszelkich blach płaskich do podłoża,
stanowi rozszerzalność termiczna metali. Jest ona na tyle duża,
że przy występujących na dachach różnicach temperatury po-
woduje bardzo częste przesuwanie się blachy po podłożu. Za-

blokowanie tych ruchów jest niemożliwe i zawsze prowadzi
do uszkodzenia mocowania blach. Oprócz tego, ruchy wywo-
łane rozszerzalnością blach (ruchy termiczne) powodują ko-
nieczność układania ich na gładkim i poślizgowym podłożu
z powodu możliwości przetarcia samej blachy lub jej warstw
antykorozyjnych. W przypadku blach cynkowych, miedzia-
nych i aluminiowych ich warstwą antykorozyjną są ich wła-
sne tlenki powstające na powierzchni blachy pod wpływem
oddziaływania tlenu lub innych składników powietrza. Proce-
sy powstawania tych warstw są różne. Jedne z nich tworzą się
szybciej, inne wolniej. Niektóre z czasem się pogrubiają, a in-
ne, aby osłaniać przed korozją, wymagają stałego dopływu
określonych składników powietrza (np. blachy cynkowo-ty-
tanowe). Duży wpływ na te procesy mają dodatki do stopów
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Fot. 1. Mata strukturalna to forma przestrzennego, grubego oplotu
z tworzywa sztucznego (polipropylenu) o grubości 0,7 – 1,5 cm,
sklejona (lub sama) z membraną

Rys. 1. Idea budowy pokryć z powlekanych blach stalowych
produkowanych w postaci paneli zatrzaskowych. Zatrzaski są
podobne do rąbków łączących blachy arkuszowe

Fot. 2. Dach z attyką, w której są otwory odprowadzające wodę ze
zlewni utworzonej pod pokryciem. Zlewnia i attyka oraz dół po-
krycia pokryte są powłoką hydroizolacyjną
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metali, z jakich wytwarzane są blachy. Wiadomo, że popular-
ne stale wymagają powleczenia specjalnymi powłokami unie-
możliwiającymi powstawanie rdzy na ich powierzchni.

W tym kontekście trzeba przypomnieć, że woda jest naj-
większym zagrożeniem dla dachów. Opady atmosferyczne, ra-
zem ze zmianami temperatury, powodują, że na dach stale od-
działuje woda we wszystkich swoich stanach skupienia: w for-
mie płynnej, gazowej i stałej. Zmiany temperatury, oprócz
wpływu na stan skupienia wody, powodują ruch materiałów
pokryciowych i konstrukcyjnych wynikający z ich rozszerzal-
ności termicznej. Do tego często dochodzi wiatr, którego dzia-
łanie może wywoływać naprężenia w blachach spowodowane
naporem lub ssaniem (odrywanie), w zależności od kierunku,
z jakiego napływa, oraz kształtu i nachylenia dachu. Te zjawi-
ska, działając sumarycznie, szczególnie mocno decydują o spo-
sobach układania pokryć dachowych z blachy. Trzeba podkre-
ślić, że woda zmienia stan skupienia pod wpływem zmiany
temperatury i ciśnienia. Ma to duże znaczenie w przypadku
blach, które są dobrym przewodnikiem ciepła i szybko reagu-
ją na zmiany temperatury, gdyż mają małą bezwładność ciepl-
ną. To powoduje, że pod blachami szybko powstaje skroplina,
której ilość może być duża w zależności od wilgotności i tem-
peratury powietrza. Zjawisko to jest zauważalne przez cały rok,
a szczególnie obfite skropliny powstają nad ranem, kiedy dach
jest najzimniejszy w ciągu doby. O tym powinni wiedzieć
wszyscy, którzy wykonują dachy. Liczne przykłady świadczą
jednak o tym, że projektanci i wykonawcy oraz nadzór budow-
lany nie zawsze biorą te zjawiska pod uwagę.

Świadczy o tym m.in. następujący przykład. Na dużym
obiekcie wykonano dach pokryty stalowymi panelami zatrza-
skowymi (fotografie 2, 3) w układzie: na więźbie dachowej
znajduje się płyta OSB, a na niej wysoko paroprzepuszczalna
membrana wstępnego krycia, na której jest splot maty struk-
turalnej i na wierzchu pokrycie z zatrzaskowych paneli ze sta-
li powlekanej (rysunek 1). Na poddaszu są zamontowane róż-
ne urządzenia techniczne typu wentylatory, klimatyzatory.
Od momentu wykonania dach przeciekał w kilku miejscach
tak, że woda pojawiała się głównie na sufitach pomieszczeń
mieszkalnych. W ramach naprawy wykonano uszczelnienie
pokrycia za pomocą folii hydroizolacyjnych nakładanych tech-
nikami malarskimi (fotografia 2). Po tym zabiegu woda zaczę-

ła się pojawiać tylko na sufitach i nie było jej widać na ocie-
plonym stropie poddasza. Oznaczało to niezbicie, że woda do-
stawała się pod termoizolację stropu (rysunek 2). Błędy pole-
gały na wadliwym wykonaniu zlewni i jej połączenia z murem
attyki oraz wadliwym wykonaniu obróbek sprowadzających
wodę do zlewni. Po nałożeniu folii hydroizolacyjnej na całej
zlewni i całej wewnętrznej powierzchni muru attyki zlikwido-
wano przecieki na obróbkach blacharskich i w samej zlewni.
Natomiast poprawka ta nie zlikwidowała wycieków na stropie.
Stało się tak, ponieważ zarówno projektant, jak i wykonawcy
nie rozumieli, jak działają pokrycia z blachy, które nie są
szczelne, ponieważ z powodu rozszerzalności nie można po-
łączyć blach, tak aby woda stojąca nie przedostała się przez nie.
Pokrycia z blachy są deszczoodporne pod warunkiem, że wo-
da po nich spływa, dlatego też mogą leżeć tylko na dachach
pochyłych (o nachyleniu > 5°). Natomiast woda stojąca (np.
na czapie śniegowo-lodowej) przenika przez rąbki i między in-

nymi dlatego te pokrycia powinny być wentylowane. Drobne
przecieki na połączeniach arkuszy są usuwane przez uszczel-
niające warstwy wstępne oraz/lub przez wentylację [1].

Naprawiając opisywane pokrycie przez ułożenie warstwy
hydroizolacyjnej, popełniono dwa błędy. Pierwszy polega
na tym, że nałożono folię na blachę pokrycia (fotografia 2) zbyt
nisko w stosunku do powstającego w czasie dużych deszczy po-
ziomu wody spływającej w zlewni. Zlewnia ma za małe otwo-
ry odprowadzające w proporcji do jej dużej długości i większa
ilość wody spiętrza się w niej. Dodatkowo istnieje duże praw-
dopodobieństwo, że warstwa nałożonej hydroizolacji nie dzia-
ła na dolnej części paneli, ponieważ jest to miejsce występo-
wania największych przemieszczeń termicznych arkuszy bla-
chy (panelu) względem górnej krawędzi zlewni. Drugi błąd
wynikał z tego, że wykonawca naprawiający dach nie spraw-
dził innych przyczyn powstawania przecieków. Nie rozumiał,
tak samo jak pierwszy wykonawca, działania zastosowanego
systemu materiałowego. Pierwotny, projektowy błąd powodu-
jący spływanie wody po membranie za murłatę (rysunek 2) nie
został zauważony i poprawiony. Woda zbierając się w tych sa-
mych miejscach, wypływa przez szczeliny w stropie, tworząc
zacieki na suficie. Skąd pochodzi woda? Są dwa jej źródła: wo-

Rys. 2. Uproszczony schemat przedstawiający układ materiałów
tworzących opisywany dach. Skropliny z membrany nie są odpro-
wadzane do zlewni

Fot. 3. Kalenica opisywanego dachu zawiera element wentylacyjny
z otworem dla powietrza atmosferycznego, które tędy dociera do
maty strukturalnej. Na dole nie ma wlotu do tej przestrzeni
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da przeciekająca przez połączenie panelu ze zlewnią i przez rąb-
kowy zatrzask połączenia paneli oraz para wodna z powietrza.
Powietrze wpływa pod blaszane panele w kilku miejscach: z ze-
wnątrz pod gąsiorami (fotografia 3, rysunek 3) oraz od we-
wnątrz przez szczeliny w poszyciu, czyli w płytach OSB (wi-
dać przez nie matę strukturalną). Oprócz tego do powietrza
znajdującego się pod pokryciem stale dociera para wodna prze-
chodząca z wnętrza przez membranę. Jak z tego wynika, powie-
trze pod blachą ma dużo pary wodnej. Codziennie rano
po schłodzeniu się blachy powstaje na niej duża ilość skroplin,
które ściekają po membranie za murłatę i pokazują się na sufi-
cie mieszkań. Woda zbiera się stale w tych samych miejscach
i gdy będzie jej dużo, to się wylewa. Tak się składa, że powie-
trze ma największą wilgotność w czasie deszczu. To, razem
z przeciekami wywołanymi opadami powoduje, że wycieki po-
jawiają się po kilku godzinach od opadu deszczu.

Warto jeszcze poruszyć temat wentylacji dachów i ich
pokryć. Otóż zbyt często przestrzeń utworzoną przez maty
strukturalne określa się mianem szczeliny wentylacyjnej. Ta-
ka zmiana nazwy wprowadza w błąd. Szczelina wentylacyj-
na musi mieć odpowiednią objętość, określaną w normach
i zaleceniach przez minimalny przekrój przepływu powietrza
w najważniejszych miejscach szczeliny, tzn. na wlocie i wy-
locie oraz na całej jej długości. Stale przepływające powietrze
w odpowiedniej ilości wyprowadza nadmiary wilgoci i osu-
sza dach. Natomiast przestrzeń utworzona przez strukturę ma-
ty pod blachą ma zupełnie inne zadania: ma dostarczać powie-
trze, a struktura – stanowić warstwę poślizgowo-rozdzielają-
cą (rysunek 4). Struktura mat utrudnia przy tym przepływ po-
wietrza w ilości odpowiedniej do osuszenia, ale powietrze
krąży między splotami, przenosząc parę wodną (rysunek 3).

Na zakończenie trzeba dodać, że projektowanie dachów
z attykami, pokrytych blachami łączonymi na rąbki jest pro-
szeniem się o kłopoty. Takie połączenie jest oczywiście moż-

liwe i jest stosowane, ale wymaga bardzo starannego zapro-
jektowania i wykonania, co znacznie zwiększa koszty.

Odległość między dnem zlewni a otworem odprowadzają-
cym skropliny z maty strukturalnej (pokazanej na rysunku 4)
musi być duża i uzależniona od przewidywalnej ilości wody
deszczowej, jaka może się zmieścić w zlewni. Wysokość oka-
pu ze szczeliną odprowadzającą wodę z maty nad zlewnią mu-
si więc być duża. Trzeba przy tym pamiętać, że gdy na taki dach
spadnie deszcz nawalny, to poziom wody zebranej między po-
kryciem a attyką może sięgać do wierzchu attyki. Jest to moż-
liwe, gdy woda spiętrzona w odpływach znajdujących się
w murach attyki nie spływa tak szybko, aby nie podnosił się
jej poziom w zlewni. Odpływy w attykach najczęściej mają for-
mę koszy zlewowych, w których spływająca woda dodatkowo
zmienia kierunek przepływu co najmniej dwa razy (o 90°). Ra-
zem ze zmianami kierunku wody, wywołanymi przez otwory,
daje to co najmniej 4 zakręty. To, poza małymi dla deszczy na-
walnych przekrojami ogólnie stosowanych odpływów, powo-
duje blokadę wody i podnoszenie jej poziomu w zlewniach.
Wówczas woda swobodnie przepływa przez rąbki na połaci
i inne połączenia blach w okapach. Taka sytuacja występuje
szczególnie w przypadku dachów, na których pokryciem ma-
ją być panele zatrzaskowe, rąbkopodobne, nieuszczelniane
na złączach. W dachach pokrytych pasmami z blach łączony-
mi na rąbki stosuje się specjalne uszczelki wkładane w rąbki
w trakcie ich zawijania, ale tylko w dachach o nachyleniu po-
niżej 10°. Są to specjalne taśmy lub elastyczne kleje aplikowa-
ne w celu uszczelnienia i zabezpieczenia przed wodą pośnie-
gową gromadzoną na czapach śniegowo-lodowych.

Fotografie i rysunki: Autor, w tym rysunek 4 na podstawie [2]
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Rys. 4. To co ścieka po membranie stanowiącej spód maty struk-
turalnej spływa do rynny. Rysunek z zaleceń producenta blach
cynkowo-tytanowych [2]
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