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W Polsce najczęściej powta-
rzanym błędem w przy-
padku dachów pochyłych
jest wadliwie wykonywa-

ny okap (fotografia 1), a to bardzo waż-
ny element każdego budynku. Prawidło-
wo wykonany okap spełnia wiele funk-
cji istotnych dla właściwego działania
całego dachu i dlatego:

1) w okapie musi być odpowiedni
wlot powietrza wentylującego pokrycie;

2) okap musi zawierać elementy za-
pewniające utrzymanie i prawidłowe
działanie systemu odwodnienia (rynny);

3) w okapie trzeba wykonać odpro-
wadzenie skroplin i drobnych przecie-
ków spływających po warstwie wstęp-
nego krycia (MWK, papie itp.);

4) przy realizacji okapu trzeba prze-
prowadzać regulacje równoległości i pro-
stopadłości krawędzi połaci utworzonej
przez końce belek więźby dachowej;

5) jednocześnie wspomniane wyma-
gania muszą być zrealizowane tak, aby
pokrycie było zgodne wymiarowo z dłu-
gością i szerokością połaci;

6) wszystkie elementy okapu muszą
być ładnie wykonane, a linie oraz krawę-
dzie proste (ponieważ jest on widoczny).

Oznacza to, że w trakcie rozmierzania
pokrycia trzeba pogodzić jego wymagania
dotyczące wymiarów, wentylacji i rynien

z długością wystających w okapie krokwi
oraz należy znać (zmierzyć lub oszaco-
wać) nierówności więźby dachowej. Wy-
nika z tego, że ten element dachu wyma-
ga wiedzy i doświadczenia od wykonaw-
cy oraz nadzoru budowlanego. Niestety
wielu dekarzy nie ma odpowiedniego
przygotowania zawodowego. Powielają
oni wzory stworzone przez równie źle
przygotowane osoby, które dążyły, aby
sprostać najprostszym wymaganiom i ni-
skiej cenie za usługi dekarskie. Nikt ich
nie uczył, że pokrycia dachów pochyłych
w naszej strefie klimatycznej składają się
z pokrycia zasadniczego i wstępnego. To
zaś ma konsekwencje w konstrukcji oka-
pów (i nie tylko). Z listy wymienionych
wymagań, realizowane są jedynie te za-
warte w punktach 2 i 6. Wciąż powielane
są najgorsze rozwiązania (fotografie 1
i 2), ponieważ ich wykonawcy nie wie-
dzą, że są różne metody budowy oka-
pów. Co gorsza, nie widzą konieczności
korzystania z tych możliwości.

Z wymienionej listy wymagań pierw-
szych pięć jest najważniejsze. Bez ich
jednoczesnego spełnienia okap jest wa-
dliwy, a skala niedoskonałości zależy
od liczby niezrealizowanych funkcji
i kilku innych czynników. Do najważ-
niejszych z tych dodatkowych należy
kąt nachylenia połaci. Dachy o nachyle-
niu 10° – 25° są najtrudniejsze i w tym
przypadku błędy dotyczące okapów mo-
gą powodować największe straty. Dru-

gim dodatkowym czynnikiem jest kli-
mat regionu, w jakim powstaje dach.
Tych warunków nie uwzględniają czę-
sto nie tylko wykonawcy, ale również
projektanci. Większość wykonuje okapy
tak jak robią to inni wykonawcy w da-
nym regionie, ponieważ nie są w stanie
ocenić ich poprawności ani uwzględnić
dodatkowych uwarunkowań.

Najczęstszym błędem jest powielanie
modelu budowy bez względu na specy-
fikę budynku, klimat, rodzaj pokrycia itp.
Tacy wykonawcy nie korzystają z du-
żych możliwości regulowania wzajem-
nego położenia wszystkich istotnych ele-
mentów okapu, np. gdy długość krycia
dachówek jest za krótka w stosunku
do długości krokwi, której nie można
skrócić, należy wydłużyć to krycie, prze-
dłużając pas dorynnowy i podnosząc ryn-
nę, co jest możliwe tylko wtedy, gdy po-
wiesimy ją na rynajzach (płaskownikach
– rysunek). Ten sposób mocowania ryn-
ny (rysunek a) jest zdecydowanie lepszy
również z powodu łatwiejszej realizacji
wymagań zawartych w punktach 1 i 3.

Najciekawsze jest to, że wśród dekarzy
mamy do czynienia z dwoma rodzajami
postaw. Ta reprezentowana przez zdecy-
dowaną większość polega na ignorowa-
niu dostępnej wiedzy pochodzącej z: li-
teratury, szkoleń i wzorców. Druga,
mniejszościowa stawia na stałe doszka-
lanie się i aktywność zawodową skiero-
waną na doskonalenie techniczne. Ko-
rzysta z modeli dachów budowanych
przez producentów jako stałe lub przeno-
śne eksponaty (fotografie 3 ÷ 6) albo jed-
norazowe budowane na targach i poka-
zach. Warto zwrócić uwagę na te ekspo-
naty, gdyż w znacznym stopniu wiedzę,
jaką posiadają (lub mogliby posiadać),
dekarze w Polsce zawdzięczają progra-
mom szkoleniowym i publikacjom pro-
ducentów materiałów budowlanych.
Wiele z eksponatów jest dostępnych na-
wet od kilkunastu lat (fotografie 3 i 4).
Ten czas powinien wystarczyć, aby roz-
wiązania prezentowane na tych ekspona-
tach spopularyzowały się. Niestety, tak
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Fot. 1. Najczęściej popełniany błąd polega
na wykonaniu bardzo wysokiego pasa do-
rynnowego mocowanego do łaty okapowej.
Nie ma wlotu do szczeliny wentylacyjnej,
a powinien wynosić min. 200 cm2/m [1].
Oprócz tego zakończenie warstwy uszczel-
niającej jest często źle wykonane i skropli-
ny nie ściekają poza okap ani do rynny (fo-
tografia 2)

Fot. 2. Wadliwe okapy bardzo często nie ma-
ją odpowiedniego odprowadzenia skroplin.
Tenskrajnyprzypadekspowodowałprzelanie
się roztopionej wody za pierwszy zakład mię-
dzy pasmami MWK. Skropliny powstające
w nocy zamarzały przez kilka dni w kieszeni
utworzonej z wadliwie zamocowanej MWK



nie jest. Bez analiz i badań można śmia-
ło stwierdzić, że wynika to z braku me-
chanizmów wspierających prawidłową
technikę wykonawczą i luki w obowiązu-
jącym prawie.

Na szczęście grupa stale szkolących
się dekarzy jest już w Polsce spora
i w każdym regionie jest ich coraz wię-
cej. Jak potrafią rozwiązywać problemy,

pokazuje fotografia 5. W miejscu, gdzie
został wybudowany pokazany budynek,
często zalega na dachach śnieg, ponie-
waż jest to południowo-zachodni stok
wzniesienia górującego nad okolicą. Wy-
konanie okapu w wersji z rysunku b było-
by niewłaściwe, ponieważ w rynnach
w tej miejscowości często i długo zalega
śnieg. Natomiast model z rysunku a nie
był możliwy do wykonania z powodu
zakupionych wcześniej haków czoło-
wych. Rozwiązaniem idealnym okazało
się wykonanie okapu z podwójną deską

okapową. Powietrze wpada od spodu
w specjalnie wykonany otwór między
dwoma deskami czołowymi i dalej prze-
pływa wzdłuż kontrłat do wylotu na ka-
lenicy. Jest to rozwiązanie bazujące
na idei pokazanej na modelu z fotogra-
fii 3 i 4, który prezentuje najprostszy
sposób wentylowania pokryć z blacho-
dachówek. W tym przypadku warstwą
uszczelniającą blachodachówkę jest MWK
(wysoko paroprzepuszczalna membra-
na). W takich dachach wystarczy jedna
szczelina wentylująca pokrycia, jaką
tworzą kontrłaty. W dachach z pokrycia-
mi uszczelnionymi papą na deskowaniu
potrzebna jest druga szczelina wentyla-
cyjna pod deskowaniem. To komplikuje
budowę okapu. O tym rozwiązaniu po-
myślał jeden z producentów blachoda-
chówek i w jego ośrodku szkoleniowym
można obejrzeć model okapu z wlotami
do dwóch szczelin wentylacyjnych (foto-
grafia 6). Jest to model oglądany od daw-

na przez wielu dekarzy, którzy jednak da-
chy wykonują wadliwie. Dlaczego? Du-
ży wpływ na takie decyzje mają inspek-
torzy nadzoru i kierownicy robót. Przy-
pomnę, że wykonawca (dekarz) nie jest
uczestnikiem procesu budowlanego, po-
nieważ nie jest wymieniony w art. 17
ustawy – Prawo budowlane. Czyli jego
błędy obciążają projektanta i nadzór bu-
dowlany.
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Fot. 3. Eksponat szkoleniowy firmy Marma
Polskie Folie pokazuje najprostsze dobre wy-
konanieokapuzkratkąwentylacyjnąnakoń-
cu kontrłat. Skropliny spływając po MWK,
trafiają na pas dorynnowy i do rynny. Model
jest tak zbudowany, że można zajrzeć z boku
i wszystko dokładnie obejrzeć (fotografia 4)

Sposoby mocowania rynny: a) wysoko wisząca na hakach (rynajzach) mocowanych do
podwójnej łaty okapowej; wlot do szczeliny wentylacyjnej jest osłonięty przed śniegiem
zalegającym w rynnie; rynna dobrze łapie wodę; okap wygląda lekko; b) nisko wisząca
na hakach (rynajzach) mocowanych do deski czołowej; wlot do szczeliny wentylacyjnej
narażony na zasłonięcie przez śnieg zalegający w rynnie; woda opadowa łatwiej wypada
poza rynnę; okap jest optycznie wyższy Na podstawie rysunku z [1]

Fot. 5. Dach budynku znajdującego się na sto-
ku, gdzie często pada śnieg, który długo zale-
ga w okapach. Dekarz wykonał najkorzyst-
niejszą wersję okapu w przypadku takiej lo-
kalizacji. Między dwoma deskami czołowymi
jest doskonale osłonięty wlot dla powietrza
wentylującego, które później przemieszcza się
wzdłuż kontrłat

Fot. 6. Eksponat szkoleniowy firmy Blachy
Pruszyński pokazuje prawidłowe wykonanie
okapu dachu z dwoma szczelinami wentyla-
cyjnymi. Widać dwa wloty: jeden do szczeli-
ny pod pokryciem utworzonej przez kontrła-
ty, a drugi do szczeliny pod poszyciem z papą
jako warstwą uszczelniającą pokrycie

Fot. 4. Eksponat szkoleniowy z fotografii 3.
Z boku można zobaczyć, że pas dorynnowy
jest szeroki do wewnątrz. To jest bardzo
dobre rozwiązanie ograniczające dostęp
do MWK światła słonecznego przenoszące-
go szkodliwe promieniowanie UV. MWK
jest przyklejona do pasa blachy taśmą
dwustronnie klejącą

a) b)
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