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WÊród wszystkich narz´dzi u˝ywanych przez budowlanych przypuszczalnie najprostszym a jednoczeÊnie najefektywniejszym jest stalowy kàtownik dachowy. W r´kach osoby, która wie jak si´ nim pos∏ugiwaç, kàtownik staje
si´ narz´dziem o nieocenionych mo˝liwoÊciach.
l. KÑTOWNIK

Stalowy kàtownik dachowy jest wykonany w formie kàta prostego. Nast´pujàce terminy opisujà poszczególne cz´Êci kàtownika.
1.1 Podstawa - d∏u˝sze i szersze rami´ kàtownika. Podstawa kàtownika Stanleya ma wymiary: 609,6 x 50,8 mm (24 x 2 cale)
1.2 WysokoÊç - krótsze i w´˝sze rami´ kàtownika o wymiarach 406,4 x 38,1 mm (16 x 1,5 cala)
1.3 Powierzchnia czo∏owa. Powierzchnia kàtownika na której znajduje si´ znak Stanleya lub powierzchnia widoczna,
je˝eli w lewej r´ce trzymamy podstaw´ w prawej r´ce wysokoÊç kàtownika a pi´tka kàtownika jest oddalona od nas.
1.4 Powierzchnia tylna. Powierzchnia przeciwna do powierzchni czo∏owej.
Kàtownik posiada dwa rodzaje opisów: podzia∏ki i tabele.
1.5 Podzia∏ka naniesiona jest co dwa milimetry na zewn´trznej i wewn´trznej kraw´dzi obydwu ramion kàtownika. Opis
podzia∏ki naniesiony jest co centymetr i podany jest w milimetrach.
1.6 Tabela krokwi. Tabela umieszczona jest na powierzchni czo∏owej kàtownika i umo˝liwia szybkie okreÊlenie
d∏ugoÊci krokwi jak i miejsca ich przyci´cia.
Tabela krokwi sk∏ada si´ z siedmiu linii, które sà opisane z lewej strony tabeli
1 linia:
podaje wartoÊci spadku w mm na metr rzutu
2 linia:
podaje mm d∏ugoÊci krokwi zwyk∏ej na metr rzutu
3 linia:
podaje mm d∏ugoÊci krokwi naro˝nej lub koszowej na metr rzutu
4 linia:
podaje ró˝nic´ w mm w d∏ugoÊci kulawek przy rozstawie równym 400 mm
5 linia:
podaje ró˝nic´ w mm w d∏ugoÊci kulawek przy rozstawie równym 600 mm
6 linia:
podaje wymiar obci´cia kulawek
7 linia:
podaje wymiar obci´cia krokwi naro˝nej lub koszowej
1.7 Tabela przyci´cia krokwi znajduje si´ na powierzchni tylnej kàtownika i podaje kàty przyci´cia w stopniach
w zale˝noÊci od wartoÊci spadku na metr rzutu krokwi.
Tabela sk∏ada si´ z pi´ciu linii, które sà opisane po lewej stronie tabeli
1 linia:
podaje wartoÊci spadku w mm na metr rzutu
2 linia:
podaje górny kàt przyci´cia krokwi
3 linia:
podaje dolny kàt przyci´cia krokwi
4 linia:
podaje boczny kàt przyci´cia kulawek
5 linia:
podaje boczny kàt przyci´cia krokwi naro˝nej lub koszowej
Dok∏adny opis wszystkich podzia∏ek i tabel z opisem jak je u˝ywaç znajduje si´ na nast´pnych stronach.
2. SZKIELET DACHU
Istnieje wiele ró˝nych rodzajów dachów o ró˝nych kszta∏tach. Poni˝ej podano
najbardziej popularne rodzaje dachów:

Rys. 1

Rys. 2

wysokoÊç dachu
1250 mm

oÊ
budynku

spadek
500 mm

2.1 Jednospadowy. Jest to najprostszy typ dachu. Patrz rys 1.
2.2 Dwuspadowy. Typ dachu najbardziej popularny, który posiada dwie p∏aszczyzny spotykajàce si´ bezpoÊrednio lub poprzez belk´ kalenicy. Jest to bardzo prosta
forma dachu i przypuszczalnie naj∏atwiejsza do konstrukcji. Patrz rys 2.
2.3 Czterospadowy. Dach sk∏ada si´ z czterech p∏aszczyzn, które wznoszà si´
Rys. 3
Rys. 4
do Êrodka budynku. Krokwie naro˝ne biegnà skoÊnie do kalenicy do której przymocowane sà pozosta∏e krokwie. Patrz rys 3.
2.4 Mieszany. Dach który stanowi po∏àczenia dwóch ró˝nych rodzajów dachów np. dwóch czterospadowych lub dwóch
dachów dwuspadowych. Istnieje wiele mo˝liwoÊci kombinacji, ale przeci´cia jednego dachu wzgl´dem drugiego sà zwykle
wykonywane pod kàtem prostym. Patrz rys 4.
kalenica
Poni˝ej podano definicje charakterystycznych
linia pomiarowa
Rys. 5
wielkoÊci opisujàcych konstrukcj´ dachu.
krokiew
2.5 Rozpi´toÊç. Rozpi´toÊç dachu jest to
5
odleg∏oÊç pomi´dzy Êcianami budynku.
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2.6 Rzut dachu jest najkrótszà poziomà odlerzut 1 m
B
g∏oÊcià mi´dzy linià pionowà przechodzàcà
przez Êrodek kalenicy a zewn´trznà p∏aszczyznà
mur∏ata
2,5 m rzut dachu
Êciany. W symetrycznie u∏o˝onym dachu rzut
5 m rozpi´toÊç dachu
jest równy zawsze po∏owie szerokoÊci budynku.
2.7 WysokoÊç. WysokoÊç dachu jest odleg∏ookap
Êcià (pomi´dzy kalenicà a poziomem mur∏aty.
Êciana budynku
Zasada: Aby znaleêç wysokoÊç dachu nale˝y
pomno˝yç rozpi´toÊç dachu przez spadek dachu.
Przyk∏ad: SzerokoÊç budynku wynosi 8 m. spadek dachu wynosi 0,3. Jaka jest wysokoÊç dachu? WysokoÊç dachu
wynosi 2400 mm jako wynik 8000 x 0,3.

2.8 Dach p∏aski. Kiedy krokwie spotykajà si´ z p∏askim dachem zamiast z kalenicà szerokoÊç p∏askiego dachu
winna byç odj´ta od rozpi´toÊci a pozosta∏a cz´Êç po podzieleniu przez dwa b´dzie stanowi∏a rzut dachu.
Dach pokazany na rysunku 6 posiada rozpi´toÊç 10 m i 4 m p∏aski dach. Ró˝nica pomi´dzy 10 i 4 podzielona przez
dwa wynosi 3 m i jest rzutem dachu. Poniewa˝ wysokoÊç dachu wynosi
4m
3000 mm, spadek dachu jest równy 0,5.
Rys. 6
2.9 Spadek
Dach p∏aski
Uwaga: Polska Norma PN-85/B-02361 inaczej okreÊla spadek, patrz za∏. 1
strona 9. Do stosowania z kàtownikiem dachowym Stanleya przyj´to metody okreÊlenia spadku dachu jak podano poni˝ej.
Rzut 3 m
Rozpi´toÊç 10 m
Spadek dachu okreÊla nachylenie p∏aszczyzny dachu od kalenicy do podstawy i mo˝e byç okreÊlone w ró˝ny sposób:
0,3
2400 mm
Rys. 7
A. Jest to stosunek wartoÊci wysokoÊci do wartoÊci szerokoÊci budynku.
SzerokoÊç budynku, czyli rozpi´toÊç dachu wynosi 8 m, a wysokoÊç dachu 2400 mm. Spadek dachu jest równy 0,3 jako wynik
4m
8m
dzielenia 2400/8000. Patrz rysunek obok. (rys. 7)
B. Mo˝e byç wyra˝ony przez podanie ile wynosi spadek wysokoÊci dachu
na 1 m rzutu dachu.
0,25
Rys. 8
2000 mm
Zasada:
Aby znaleêç spadek dachu podziel wysokoÊç przez rozpi´toÊç
dachu.
Przyk∏ad: Budynek jest szeroki na 8 m a wysokoÊç dachu wynosi
4m
2000 mm. Jaki jest spadek dachu. Spadek wynosi 0,25 jako
8m
wynik dzielenia 2/8. Patrz rysunek obok. (rys. 8).
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2.10 Podstawowe elementy wi´êby dachu to mur∏ata na dole i kalenica na górze. Do nich przymocowane sà krokwie,
patrz rys. 9, gdzie podano podstawowe okreÊlenia opisujàce szkielet wi´êby dachu.
2.11 Mur∏ata. Mur∏ata jest cz´Êcià dachu, do której jest mocowana krokiew na dole. P∏aszczyzny „A” i „B” sà powierzchniami odniesienia od których dokonuje si´ pomiarów krokwi, (rys. 5).
2.12 Kalenica. Kalenica jest poziomym elementem u˝ytym do po∏àczenia górnych cz´Êci krokwi z jednej strony
z krokwiami z drugiej strony.
kalenica
W tanich konstrukcjach kalenica jest pomijana
Rys. 9
krokiew koszowa
i górne cz´Êci krokwi sà po∏àczone bezpoÊredkulawka
nio ze sobà.
krokiew zwyk∏a
2.13 Krokiew zwyk∏a. Krokiew zwyk∏a jest
elementem dachu idàcym ukoÊnie od mur∏aly
krokiew naro˝na
do kalenicy.
2.14 Krokiew naro˝na. Jest to element dachu
idàcy ukoÊnie od zewn´trznego po∏àczenia si´
mur∏at do kalenicy.
mur∏ata
2.15 Krokiew koszowa. Jest to element dachu
idàcy ukoÊnie wewn´trznego po∏àczenia si´
wi´êba dachowa
kulawka - krokiew skrócona
mur∏at do kalenicy.
2.16 Kulawka - krokiew krótka. Jest to ka˝da krokiew, która nie jest po∏àczona jednoczeÊnie z mur∏atà i kalenicà.
Wszystkie krokwie muszà byç przyci´te pod odpowiednim kàtem tak aby pasowa∏y do miejsca gdzie majà byç
zamocowane.
2.17 Przyci´cie górne. P∏aszczyzna przyci´cia
koƒca krokwi opierajàcej si´ o kalenic´ lub przeRys. 10
ciwleg∏à krokiew nazywana jest przyci´ciem
kalenica
górnym lub pionowym.
przyci´cie boczne
2.18 Przyci´cie dolne. P∏aszczyzna przyci´cia
przyci´cie
koƒca krokwi opierajàcej si´ o mur∏at´ nazywakrokiew
górne
krokiew naro˝na
na jest przyci´ciem dolnym. Zwana jest te˝
zwyk∏a
stopà, siedzeniem lub podstawà.
2.19 Przyci´cia boczne. Krokwie naro˝ne,
koszowe lub kulawki oprócz przyci´cia piono- kulawka
przyci´cie
mur∏ata
wego i dolnego muszà byç dodatkowo przyci´te
dolne
pod odpowiednim kàtem bocznym tak aby pasowa∏y do elementów dachu do których b´dà
zamocowane.
Wszystkie rodzaje krokwi oraz rodzaje ich przyci´cia sà pokazane na rys. 10.
2.20 Unia pomiarowa. Jest to linia, wzd∏u˝ której mierzona jest d∏ugoÊç krokwi. Linia ta biegnie Êrodkiem krokwi
(wzd∏u˝ jej osi) i przechodzi przez punkt „P” (rys. 5) zewn´trznej kraw´dzi mur∏aty. Od tego punktu okreÊlane sà wszystkie wymiary krokwi.
2.21 D∏ugoÊç. D∏ugoÊç krokwi jest to najkrótsza odleg∏oÊç pomi´dzy zewn´trznà kraw´dzià mur∏aty a osià kalenicy.
2.22 Okap. CzeÊç krokwi która wystaje poza zewn´trznà kraw´dê mur∏aty zwana jest okapem. Okap nie jest wliczany
do d∏ugoÊci krokwi.

2.23 D∏ugoÊç na metr rzutu krokwi. Tabela krokwi podana na kàtowniku dachowym Slanleya jest oparta
na „spadku na metr rzutu”, co oznacza ˝e wartoÊci podane w tabeli okreÊlajà d∏ugoÊç kroRys. 11
i
kwi zwyk∏ych „na metr rzutu” dla dowolnego spadku
kw
D
kro
ta
dachu. Zasada ta jest wyraênie pokazana na rys 11.
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Dach posiada rozpi´toÊç 6 metrów i pewien spadek
Êç
D
go
1 m rzut
na metr. Rysunek mo˝e byç rozwa˝any jako trójkàt
d∏u
prostokàtny ABC posiadajàcy jako swoje elementy
D
sk∏adowe: rzut, wysokoÊç i krokiew.
1 m rzut
Rzut krokwi zosta∏ podzielony na trzy równe cz´Êci
90
90
odpowiadajàce odcinkowi 1 m rzutu krokwi.
1 m rzut
Nale˝y zauwa˝yç i˝ rysujàc linie pionowe poprzez
1 m rzut
punkty podzia∏u rzutu spowodujemy podzia∏ krokwi
1m
1m
1m
na trzy równe cz´Êci „D”. Z uwagi i˝ ka˝da cz´Êç
3 m rzut
D odpowiada d∏ugoÊci krokwi na metr rzutu jest
6 m rozpi´toÊç
oczywiste i˝ d∏ugoÊç ca∏kowita jest równa d∏ugoÊci
D pomno˝onej przez 3.
Powodem okreÊlenia metody „na metr rzutu” jest to i˝ w ten sposób mo˝emy okreÊliç d∏ugoÊç dowolnej krokwi
dla dowolnej szerokoÊci budynku. D∏ugoÊç na metr rzutu b´dzie ró˝na dla ró˝nych spadków dachu, tak wi´c przed
okreÊleniem d∏ugoÊci krokwi musimy znaç wysokoÊç dachu w mm lub spadek na metr rzutu.

3
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o
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B

Aby znaleêç spadek na metr rzutu, podziel wysokoÊç w mm przez d∏ugoÊç rzutu. Patrz rys. 12 i 13.
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0,3

rzut 4 m
rozpi´toÊç 8 m

WysokoÊç = 2400 mm
rzut = 4 m
rozpi´toÊç = 8000 mm
spadek = 2400/8000 = 0,3
spadek/metr = 2400/4 = 600 mm/m

Rys. 13 WysokoÊç = 2000 mm

wysokoÊç 2000 mm

Rys. 12

wysokoÊç 2400 mm
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rzut 4 m

rzut = 4 m
rozpi´toÊç = 8000 mm
spadek = 2000/8000 = 0,25
spadek/metr = 2000/4 = 500 mm/m

rozpi´toÊç 8 m

Spadek na metr rzutu jest zawsze taki sam dla danego spadku i mo˝e byç ∏atwo zapami´tany dla popularnych spadków:
SPADEK
Spadek na metr rzutu w mm

0,5
1000

0,3
600

0,25
500

0,15
300

2.24 Wszystkie elementy prawid∏owo skonstruowanego dachu powinny dok∏adnie pasowaç do siebie. Krokwie, które nie
sà prawid∏owo przyci´te tworzà nierówny dach i zmniejszajà stabilnoÊç jego struktury. Dlatego jest bardzo wa˝ne,
aby wszystkie krokwie by∏y odpowiedniej d∏ugoÊci a ich koƒce prawid∏owo przyci´te tak aby prawid∏owo dolega∏y
do pozosta∏ych elementów konstrukcji dachu.
Prawid∏owa d∏ugoÊç, dok∏adnie przyci´te powierzchnie górne, dolne i boczne to podstawowe parametry które winny byç
dotrzymywane podczas konstrukcji dachu.
D∏ugoÊç krokwi mo˝na otrzymaç w wyniku:
A. Obliczeƒ matematycznych
B. Pomiarów po przekàtnej prostokàta
C. Pomiarów metodà schodkowà
Pierwsza metoda pomimo i˝ jest najlepsza jest bardzo niepraktyczna podczas pracy, pozosta∏e dwie sà ma∏o dok∏adne
i cz´sto prowadzà do kosztownych pomy∏ek.
Tabele umieszczone na dachowym kàtowniku Stanleya wyeliminowa∏y koniecznoÊç u˝ywania powy˝szych metod.
Tabele te umo˝liwiajà cieÊli szybkie znalezienie prawid∏owej d∏ugoÊci i kàtów przyci´cia dowolnej krokwi, przez co
oszcz´dza on czas i unika mo˝liwych b∏´dów.
3. KROKWIE ZWYK¸E
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3.1 Definicja d∏ugoÊci. Zwyk∏a krokiew jest umieszczona
pomi´dzy mur∏atà a kalenicà. Tak wi´c jest oczywiste i˝ wysokoÊç, rzut i krokiew tworzà razem trójkàt prostokàtny.
D∏ugoÊç krokwi zwyk∏ej to najkrótsza odleg∏oÊç pomi´dzy
zewn´trznà kraw´dzià mur∏aty i osià kalenicy. D∏ugoÊç ta jest
mierzona wzd∏u˝ linii pomiarowej, która biegnie po osi krokwi
i tworzy przeciwprostokàtnà trójkàta prostokàtnego, gdzie
przyprostokàtnymi sà wysokoÊç i rzut dachu. Patrz rys. 14.

B

rzut
rozpi´toÊç

3.2 D∏ugoÊç krokwi. D∏ugoÊç krokwi zwyk∏ej mo˝na znaleêç w drugiej linii tabeli umieszczonej na czo∏owej
stronie dachowego kàtownika Stanleya. Linia ta jest opisana jako: mm LENGHT COMMON RAFTERS
PER METRE RUN co oznacza d∏ugoÊç krokwi zwyk∏ej w mm na metr rzutu. W tabeli zamieszczono pi´tnaÊcie
d∏ugoÊci od 1031 mm do 1803 mm.
Zasada:
Aby znaleêç d∏ugoÊç krokwi od- Rys. 15
szukaj w drugiej linii tabeli
wartoÊç d∏ugoÊci pod odpowiednià wartoÊcià spadku
w mm na metr rzutu i pomnó˝
przez iloÊç metrów rzutu. Patrz
rys. 15
Przyk∏ad: Znajdê d∏ugoÊç krokwi dla
spadku dachu 500 mm na metr lub spadku 0,25 przy szerokoÊci budynku równej 6 metrów. Najpierw nale˝y
w tabeli znaleêç lini´ mm RISE PER METRE OF RUN czyli spadek w mm na metr rzutu, a nast´pnie
odnaleêç na tej linii wartoÊç, której poszukujemy
czyli 500. BezpoÊrednio pod nià znajdziemy wartoÊç Rys. 16
m
8m
m
111
d∏ugoÊci krokwi na metr rzutu, która w tym przypad4m
335
m
ku wynosi 1118 mm i jest d∏ugoÊcià krokwi na metr
500 mm
8m
111
rzutu dla tego konkretnego spadku dachu.
m
500 mm
m
8
SzerokoÊç budynku wynosi 6 metrów. Tak wi´c rzut
111
krokwi równy jest 3 metry, co wynika z podzielenia
500 mm
6 przez 2.
Poniewa˝ d∏ugoÊç krokwi na metr rzutu wynosi
1m
1m
1m
1118 mm ca∏kowita d∏ugoÊç krokwi wyniesie
rzut 3 m
3 x 1118 mm, czyli 3354 mm w zaokràgleniu
rozpi´toÊç 6m
3,35 m. Patrz rys. 16.

4

3.3 Górne i dolne przyci´cie. Górne przyci´cie jest przyC
Rys. 17
ci´ciem górnej cz´Êci krokwi w miejscu gdzie opiera si´
ona o kalenic´ lub przeciwleg∏à krokiew.
przyci´cie górne
Dolne przyci´cie jest przyci´ciem dolnej cz´Êci krokwi
w miejscu gdzie opiera si´ ona o mur∏at´.
2400 mm
przyci´cie dolne
Przyci´cie górne jest równoleg∏e do osi dachu, przyci´cie
dolne jest równoleg∏e do p∏aszczyzny podstawy dachu,
A
B
tak wi´c przyci´cia górne i dolne sà umieszczone wzgl´4,8 m
dem siebie pod katem prostym.
9,6 m
Zasada:
Aby znaleêç górne i dolne miejsca przyci´cia
krokwi zwyk∏ej nale˝y u˝yç punkt na podstawie kàtownika opisany jako 200 mm common rafter set point (200 mm punkt bazowy dla krokwi zwyk∏ej)
oraz skal´ umieszczonà na krótszym ramieniu kàtownika opisanà jako rise per meter (spadek na metr).
Linia wzd∏u˝ podstawy
Przyci´cie górne
Przyci´cie górne
kàtownika okreÊla dolne
przyci´cie,
a
linia
wzd∏u˝ wysokoÊci kà500 mm
skala spadku na metr
Punkt bazowy 200 mm
townika okreÊla górne
przyci´cie.
500 mm
Dla zilustrowania wyobraêmy sobie
wielki kàtownik umieszczony jak
pokazano to na rys. 17. Mo˝na
zauwa˝yç, ˝e kraw´dê wysokoÊci
kàtownika okreÊla górne przyci´cie
krokwi, natomiast kraw´dê podstawy okreÊla dolne przyci´cie. JeÊli ten
kàtownik posiada podzia∏k´ metrycznà to b´dziemy mogli odczytaç
zarazem wielkoÊç rzutu i ca∏kowity
spadek. Linia AB okreÊli dolne przyci´cie, natomiast linia AC górne
przyci´cie.
Na rysunku 18 pokazano jak zosta∏y
okreÊlone linie przyci´cia dla przyk∏adu podanego powy˝ej.

Punkt bazowy 200 mm

Rys. 18

Punkt 500 mm jest umieszczony
na wewn´trznej kraw´dzi wysokoÊci
kàtownika naprzeciwko wartoÊci 500
umieszczonej na skali spadku na metr

3.4 D∏ugoÊç rzeczywista. D∏ugoÊç krokwi otrzymana
z tabeli na kàtowniku jest d∏ugoÊcià do osi kalenicy.
Tak wi´c po∏owa gruboÊci kalenicy powinna byç
zawsze odj´ta od otrzymanej d∏ugoÊci krokwi zanim zostanie
wykonane ci´cie. Patrz rys. 19. Odj´cie po∏owy gruboÊci
kalenicy jest mierzone prostopadle do p∏aszczyzny górnego
przyci´cia i jest zaznaczone równolegle do niego.
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Rys. 19
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tabe

ró˝nica pomi´dzy
d∏ugoÊcià rzeczywistà
i otrzymanà z tabeli

li

przyci´cie górne
po∏owa gruboÊci
kalenicy

krokiew
linia pomiarowa

przyci´cie dolne
3.5 Rysunki poni˝ej (rys. 20) pokazujà prawid∏owe i b∏´dne
sposoby pomiaru d∏ugoÊci krokwi. Na rysunku C pokazano
przypadek gdzie nie ma kalenicy i linia pomiarowa biegnie wzd∏u˝ kraw´dzi krokwi, która opiera si´ ca∏à stopà
na mur∏acie.
3.6 Zastosowanie kàtownika. Po okreRys. 20
Êleniu ca∏kowitej d∏ugoÊci krokwi, oba
jej koƒce powinny zostaç oznaczone
z uwzgl´dnieniem odpowiedniej gruboÊci
e
êle
e
brz
brz
do
do
kalenicy. Wszystkie przyci´cia dla zwyk∏ej krokwi sà wykonywane pod kàtem
prostym wzgl´dem p∏aszczyzn bocznych
prawid∏owa
linia pomiarowa
z∏a linia
krokwi.
linia pomiarowa
wzd∏u˝ kraw´dzi

A

B

C

pomiarowa

krokwi

Przyk∏ad: Krokiew zwyk∏a ma d∏ugoÊç
5,336 metra, a spadek na metr wynosi 500 mm. Oznaczyç dolne i górne przyci´cie. Patrz rys. 21

500 mm

Punkty - A i B sà koƒcami krokwi.
Rys. 21
Aby otrzymaç dolne przyci´cie znajdê
d∏ugoÊç krokwi 5366 mm
punkt na podstawie kàtownika
d∏ugoÊç krokwi po odj´ciu naddatku na kalenic´ 5344 mm
opisany 200 mm common rafter set
1118 mm
point i punkt 500 mm na skali spadku
500 mm
na metr - rise per meter. Po∏ó˝
1000 mm
kàtownik na krokwi w ten sposób, i˝ punkt 200 mm
500 mm
punkt 200 mm
podstawa kàtownika b´dzie dotyka∏a
do punktu A lub do dolnej cz´Êci
krokwi. Zaznacz lini´ ci´cia wzd∏u˝
podstawy kàtownika.
przyci´cie górne
przyci´cie dolne
Aby otrzymaç przyci´cie górne
przesuƒ kàtownik tak, a˝eby wysokoÊç kàtownika przylega∏a do punktu B. który jest górnym koƒcem krokwi. Zaznacz
lini´ wzd∏u˝ wysokoÊci kàtownika.

A

C

B

3.7 Odj´cie gruboÊci kalenicy. Nast´pnie nale˝y zmierzyç
wej
gruboÊç kalenicy, której po∏owa powinna byç odj´ta od
Rys. 22
iaro
pom
linii
zaznaczonego wymiaru krokwi. W powy˝szym przyk∏adzie
˝
∏u
dzi
wzd
na
aw´
po∏owa gruboÊci kalenicy wynosi 20 mm i jest ona
rzo
˝ kr
mie
zd∏u
aw
kiew
odejmowana prostopadle do zaznaczonej linii przyci´cia
n
o
r
o
k
rz
mie
górnego lub linii pionu, tworzàc punkt C przez który
kiew
kro
krokiew
prowadzimy lini´ ci´cia równoleg∏à oczywiÊcie do
linia pomiarowa
poprzednio zaznaczonej linii ci´cia.
Nale˝y zwróciç uwag´ i˝ naddatek na po∏ow´ gruboÊci
kalenicy mierzony wzd∏u˝ linii pomiarowej wynosi 22 mm.
B´dzie on si´ zmienia∏ w zale˝noÊci od wartoÊci spadku na
metr. Dlatego jest bardzo wa˝ne, aby zaznaczanie w celu
odj´cia po∏owy szerokoÊci kalenicy by∏o dokonywane prostopadle do zaznaczonej linii przyci´cia lub linii pionu.
3.8 Pomiar krokwi. D∏ugoÊç krokwi z okapem mo˝e byç ∏atwo zmierzona wzd∏u˝ kraw´dzi zamiast linii pomiarowej
jak to pokazano obok. Aby to wykonaç nale˝y przenieÊç punkt A wd∏u˝ linii pionowej do krawedzi krokwi i dokonaç
pomiaru d∏ugoÊci krokwi patrz rys. 22.

A

4. KROKWIE NARO˚NE I KOSZOWE
4.1 Krokiew naro˝na jest elementem dachu tworzàcym naro˝e dachu i jest umieszczona mi´dzy naro˝nikiem budynku
a kalenicà. Krokiew koszowa jest podobna do krokwi naro˝nej, jedyna ró˝nica to, ˝e dach oparty na niej tworzy naro˝e
wewn´trzne. Tak wi´c ca∏kowita wysokoÊç krokwi naro˝nych i koszowych jest taka sama jak krokwi zwyk∏ych.
Patrz rys. 10.
Zale˝noÊci krokwi naro˝nej w stosunku do krokwi zwyk∏ej sà takie same jak zale˝noÊci boków w trójkàcie prostokàtnym.
W trójkàcie prostokàtnym jeÊli przyprostokàtne majà 1 metr d∏ugoÊci, przeciwprostokàtna mierzy 1,414 m.

4.2 Pozycja krokwi naro˝nej w stosunku do krokwi zwyk∏ej jest
wyraênie pokazana na rys. 23 i 24, gdzie krokiew naro˝nà
mo˝na porównaç do przekàtnej prostopad∏oÊcianu o podstawie
kwadratowej.
Bok podstawy prostopad∏oÊcianu jest równy 2 m a wysokoÊç
wynosi 1 m. Patrz rys. 23 gdzie:
D
jest rogiem budynku
BC
jest ca∏kowita wysokoÊcià dachu
AB
jest rzutem krokwi zwyk∏ej
AC
jest zwyk∏a krokwià
DB
jest rzutem krokwi naro˝nej
DC
jest krokwià naro˝nà

Rys. 23
krokiew naro˝na

róg budynku

D
cz´Êç
mur∏aty

6

C
1m

B

rzut krokwi naro˝nej
2m
2m

A

wysokoÊç
dachu

rzut krokwi zwyk∏ej

krokiew zwyk∏a

C

Rys. 24
Nale˝y zwróciç uwag´, i˝ figura DAB jest trójkàtem
m
krokiew naro˝na
0m
prostokàtnym, którego boki to: cz´Êç mur∏aty DA; rzut
150
krokwi zwyk∏ej - AB i rzut krokwi naro˝nej DB, który
krokiew zwyk∏a
m
jest tutaj przeciwprostokatnà w tym trójkàcie.
0m
150
Powy˝sze rozwa˝ania sà oparte na za∏o˝eniu, i˝ d∏ugoÊç
spadek = 1 m
mur∏aty jest równa podwójnej wartoÊci rzutu krokwi
rzut krokwi
1,414 m
naro˝nej
rzut krokwi zwyk∏ej
zwyk∏ej.
H
1m
Je˝eli rzut krokwi zwyk∏ej wynosi 1 m, a d∏ugoÊç mur2m
mu
1m
r∏a
∏aty wynosi 1 m, w otrzymanym trójkàcie prostokatnym
ty
m
m
H, przeciwprostokàtna jest równa 1,414 m. Patrz rys. 24.
t2
1
rzu
Przeciwprostokàtna w tym ma∏ym trójkàcie H jest
cz´Êcià rzutu krokwi naro˝nej DB, który odpowiada
wartoÊci 1 metra rzutu krokwi zwyk∏ej.
Tak wi´c rzut krokwi naro˝nej jest zawsze równy 1,414 metra dla 1 metra rzutu krokwi zwyk∏ej, czyli ca∏kowity rzut
krokwi naro˝nej jest zawsze iloczynem rzutu krokwi zwyk∏ej pomno˝onej przez 1,414.

D

B

A

4.3. D∏ugoÊç krokwi naro˝nej i koszowej.
D∏ugoÊç krokwi naro˝nej i koszowej sà podane w trzeciej linii tabeli opisanej mm LENGHT HIP OR
VALLEY PER METRE RUN - d∏ugoÊç w mm krokwi nale˝nej lub koszowej na metr rzutu, co oznacza i˝ dane w tabeli oznaczajà d∏ugoÊç krokwi naro˝nej lub koszowej na metr rzutu krokwi zwyk∏ej.
Patrz rys 15.
Zasada:
Aby znaleêç d∏ugoÊç krokwi naro˝nej lub koszowej nale˝y odczytaç wartoÊç z trzeciej
linii tabeli znajdujàcà si´ w kolumnie pod odpowiednia wartoÊcià spadku na metr rzutu
i pomno˝onà przez iloÊç metrów krokwi zwyk∏ej.
Przyk∏ad: Znaleêç d∏ugoÊç krokwi naro˝nej przy spadku dachu 500 mm/m lub 0,25 i szerokoÊci
budynku 4 metry. Patrz rys 25 i 26.
Post´pujemy tak samo jak w przypadku krokwi zwyk∏ej tzn. znajdujemy
w pierwszym wierszu wartoÊç spadku na metr rzutu w tym przypadku równy
500 mm/m i w trzeciej linii pod tà wartoÊcià znajdujemy wartoÊç d∏ugoÊci
krokwi naro˝nej na metr rzutu krokwi zwyk∏ej co w tym przypadku wynosi
1500 mm.
Rzut krokwi zwyk∏ej ma 2 m d∏ugoÊci, tak wi´c d∏ugoÊç krokwi naro˝nej wynosi
2 x 1500 = 3000 mm lub 3 metry.

Rys. 25

Rys. 26
4.4 Przyci´cia górne i dolne.
Dla zaznaczenia linii przyci´ç górnych i dolnych, nale˝y przestrzegaç zasady podanej poni˝ej:
Zasada:
W celu wyznaczenia linii przyci´ç nale˝y wybraç na podstawie kàtownika punkt oznaczony 283 mm Hip
Valley Rafter Set Point oraz na wysokoÊci kàtownika punkt odpowiadajàcy spadkowi dachu na metr rzutu.
Po przy∏o˝eniu kàtownika do krokwi linia wzd∏u˝ podstawy okreÊla lini´ ci´cia dolnego, a linia wzd∏u˝
wysokoÊci okreÊla lini´ ci´cia górnego. Patrz rys. 26 i 27.
4.5 Pomiar krokwi naro˝nej i koszowej.
Pomiar d∏ugoÊci krokwi naro˝nej
i koszowej musi byç zawsze doko- Rys. 27
nywany wzd∏u˝ Êrodka górnej lub
dolnej powierzchni. Krokiew
z okapem powinna byç traktowana
podobnie do krokwi zwyk∏ych co
podano w punkcie 4.2 i pokazano
na rysunku 23, z wyjàtkiem, i˝ pomiar lub linia pomiarowa jest
Êrodkiem górnej kraw´dzi.

d∏ugoÊç krokwi 3000 mm

500 mm

500 mm
punkt 283 mm
punkt 283 mm

przyci´cie dolne

UWAGA: linia pomiarowa prowadzi
po kraw´dzi krokwi

przyci´cie górne

4.6. Odj´cie od d∏ugoÊci krokwi naro˝nej lub koszowej gruboÊci kalenicy. Odj´cie gruboÊci kalenic; jest
dokonywane w ten sam sposób jak dla krokwi zwyk∏ej, patrz rys. 22, z wyjàtkiem i˝ pomiar po∏owy gruboÊci
kalenicy powinien byç dokonywany pod kàtem 45 w stosunku do p∏aszczyzny górnego przyci´cia.
4.7. Przyci´cia boczne. Krokwie naro˝ne i koszowe oprócz przyci´cia górnego i dolnego, muszà równie˝ posiadaç
przyci´cie boczne w miejscu styku z kalenicà.
Przyci´cia boczne mo˝na znaleêç w siódmej (ostatniej) linii tabeli. Linia ta jest opisana: Side cut of hip or valley use
opp. 200 mm line. Przyci´cie boczne dla krokwi naro˝nej lub koszowej u˝ywaj lini´ naprzeciw 200 mm.
WartoÊci podane w tej linii odnoszà si´ do podzia∏ki na zewn´trznej kraw´dzi ramienia wysokoÊci kàtownika a nie do
linii spadku na metr rzutu.
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Zasada:

Aby znaleêç przyci´cie boczne dla krokwi naro˝nej lub koszowej odszukaj wartoÊç w linii siódmej tabeli
znajdujàcà si´ w kolumnie odpowiedniego spadku na metr rzutu i u˝yj w po∏àczeniu z punktem 200 mm set
point (punkt bazowy 200 mm) znajdujàcy
si´ na podstawie kàtownika. Zaznacz lini´
D
przyci´cia bocznego wzd∏u˝ wysokoÊci kàprzyci´cie
C
boczne
townika w miejscu gdzie przecina on si´
E
z punktem na linii pomiarowej.
przyci´cie górny
Rys. 28
Przyk∏ad: Znajdê górne przyci´cie boczne dla krokwi
spadek 0,25
naro˝nej. Dach posiada spadek 0,25 lub 500 mm na
punkt 200 mm
metr rzutu. Rys. 28 przedstawia pozycj´ krokwi naro˝212 mm
nej w wi´êbie dachowej. Poniewa˝ spadek dachu wynoty∏ krokwi
si 500 mm na metr rzutu, po pierwsze musimy znaleêç
wartoÊç 500 w pierwszej linii tabeli. W kolumnie pod tà
B
wartoÊcià w linii siódmej znajdziemy wartoÊç 212. A
AB - przyci´cie dolne
linia pomiarowa
WartoÊç ta znajduje si´ na skali zewn´trznej kraw´dzi
DE - przyci´cie górne
wysokoÊci kàtownika (nie myliç ze skalà spadku na
CD - przyci´cie boczne
metr) i u˝yta z punktem 200 mm set point na podstawie
kàtownika pozwala na zaznaczenie linii przyci´cia bocznego. Kàtownik nale˝y przy∏o˝yç tak aby na tylnej kraw´dzi
krokwi naro˝nej znalaz∏y si´ punkty 212 i 200 mm set point. Lini´ przyci´cia bocznego tworzy kraw´dê wysokoÊci
kàtownika, linia C-D. Odj´cie gruboÊci kalenicy jest dokonywane w ten sam sposób jak dla krokwi zwyk∏ej, patrz rys. 22
z wyjàtkiem i˝ pomiar po∏owy gruboÊci kalenicy powinien byç dokonywany pod kàtem 45 stopni w stosunku
do p∏aszczyzny górnego przyci´cia.
Wykonujàc przyci´cie dolne krokwi naro˝nej nale˝y przewidzieç naddatek na górnà kraw´dê krokwi, która by∏aby
projektowana ponad linià krokwi zwyk∏ej i kulawki jeÊli rogi krokwi naro˝nej nie b´dà usuni´te. Krokiew naro˝na musi
byç lekko obni˝ona poprzez równoleg∏e przyci´cie w stosunku do przyci´cia dolnego na odleg∏oÊç, która zmienia si´
w zale˝noÊci od gruboÊci krokwi i spadku dachu.
4.8. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e w przypadku u˝ycia do przyci´cia krokwi przenoÊnej pi∏y elektrycznej i ustawieniu pi∏y
pod kàtem 45 stopni w stosunku do podstawy pi∏y, uzyskamy prawid∏owe przyci´cia boczne krokwi naro˝nej, koszowej
i kulawek przy wykonaniu ci´cia wzd∏u˝ zaznaczonej linii.
Wst´pne zaznaczenie przyci´cia bocznego na krokwi przed przyci´ciem gwarantuje nam, ˝e krokiew zostanie przyci´ta
od w∏aÊciwej strony, a p∏aszczyzna pi∏y b´dzie skr´cona pod kàtem gwarantujàcym prawid∏owe przyci´cie.
Ustawienie pod kàtem 45 stopni da nam prawid∏owe boczne przyci´cie dla wszystkich krokwi naro˝nych, koszowych
i kulawek niezale˝nie od szerokoÊci budynku czy spadku dachu.
5. KULAWKI - KROKWIE SKRÓCONE
5.1 Kulawki sà to „obci´te” krokwie zwyk∏e poprzez przeci´cie si´ z krokwiami naro˝nymi lub koszowymi zanim
osiàgnà one pe∏ny wymiar od mur∏aty do kalenicy.
Kulawki le˝à w tej samej p∏aszczyênie co krokwie zwyk∏e i posiadajà ten sam spadek i tym samym t´ samà d∏ugoÊç
na metr rzutu jak krokwie zwyk∏e. Na ogó∏ sà te˝ rozmieszczone w takich samych odst´pach czyli co 400 lub 600 mm
i jeÊli sà przy∏o˝one do krokwi naro˝nej w równych odst´pach, druga kulawka musi byç dwa razy d∏u˝sza od pierwszej,
a trzecia trzy razy d∏u˝sza ni˝ pierwsza, itd.
5.2 D∏ugoÊç kulawki. D∏ugoÊç kulawki jest podana w czwartej i piàtej linii tabeli krokwi i sà one zaznaczone:
4 linia:
Difference in lenght of Jacks 400 mm centers - ró˝nica w d∏ugoÊci kulawek przy rozstawie 400 mm
5 linia:
Difference in lenght of Jacks 600 mm centers - ró˝nica w d∏ugoÊci kulawek przy rozstawie 600 mm
WartoÊci w tabeli podajà d∏ugoÊç pierwszej lub najkrótszej kulawki, która jest jednoczeÊnie ró˝nicà w d∏ugoÊci pomi´dzy pierwszà i drugà, pomi´dzy drugà i trzecià itd.
Zasada:
Aby znaleêç d∏ugoÊç kulawki pomnó˝ wartoÊç podanà w tabeli przez liczb´ b´dàcà kolejnym numerem
kulawki. Z otrzymanej d∏ugoÊci nale˝y odjàç po∏ow´ gruboÊci krokwi naro˝nej lub koszowej, odejmowanà
pod kàtem 45 stopni do p∏aszczyzny obci´cia.
Przyk∏ad: Podaj d∏ugoÊç drugiej kulawki dla dachu posiadajàcego spadek 500 mm/metr rzutu krokwi zwyk∏ej, gdzie
odleg∏oÊç pomi´dzy kulawkami wynosi 400 mm.
Odszukaj wartoÊç 500 w pierwszej linii tabeli krokwi Poni˝ej w czwartej linii znajdziemy wartoÊç 447. Oznacza ona, i˝ d∏ugoÊç pierwszej kulawki jest równa 447 mm (dla rozstawu 400 mm). Poniewa˝ poszukujemy d∏ugoÊci drugiej kulawki musimy pomno˝yç powy˝szà wartoÊç przez dwa czyli otrzymamy 894 mm OczywiÊcie od tej wartoÊci powinniÊmy odjàç po∏ow´ gruboÊci krokwi naro˝nej lub koszowej mierzonà ukoÊnie (pod katem 45 stopni) tak jak to by∏o robione uprzednio.

W przypadku rozstawu 600 mm nale˝y post´powaç w analogiczny sposób. Nale˝y pami´taç, ˝e druga kulawka
jest dwa razy d∏u˝sza od pierwszej, a trzecia trzy razy d∏u˝sza ni˝, pierwsza itd.
5.3 Przyci´cia górne i dolne. Poniewa˝ kulawki majà ten sam spadek na metr rzutu jak krokwie zwyk∏e, metoda
oznaczenia górnego i dolnego przyci´cia jest identyczna jak dla krokwi zwyk∏ej tzn. ustawienie kàtownika wzgl´dem
krokwi okreÊlajà dwa punkty: na podstawie kàtownika 200 mm set point i na wysokoÊci kàtownika wartoÊç spadku
na metr rzutu.
Podstawa kàtownika wyznacza dolne przyci´cie, natomiast wysokoÊç kàtownika górne przyci´cie.
5.4 Przyci´cie boczne. W miejscu gdzie kulawka ∏àczy si´ z krokwià naro˝nà lub koszowà nale˝y wykonaç przyci´cie
boczne.
WartoÊci przyci´cia bocznego dla kulawki znajdujà si´ w szóstej linii tabeli krokwi, która jest oznaczona Side cut of
jacks - use opposite 200 mm line. Patrz rys 15.
Zasada:
Aby oznaczyç przyci´cie boczne dla kulawki odszukaj wartoÊç znajdujàcà si´ w szóstej linii tabeli pod
odpowiednià wartoÊcià spadku na metr rzutu. WartoÊç ta zaznaczona na skali zewn´trznej wysokoÊci
kàtownika wraz z punktem 200 mm set point na podstawie kàtownika pozwala na zaznaczenie linii przyci´cia bocznego.
Przyk∏ad: Naznacz przyci´cie boczne dla kulawki dachu o spadku 0,25 lub 500 mm/metr rzutu.
Pod wartoÊcià 500 (znajdujàcà si´ w pierwszej linii tabeli) w linii szóstej znajduje si´ wartoÊç 224. Nale˝y jà
zaznaczyç na zewn´trznej skali wysokoÊci kàtownika, tak aby wraz z punktem 200 mm set point na podstawie kàtownika wyznaczyç lini´ przyci´cia bocznego. Kàtownik nale˝y przy∏o˝yç na tylnej kraw´dzi kulawki.
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6. PRZYCI¢CIA KROKWI
6.1 Na tylnej powierzchni kàtownika znajduje si´ tabela przyci´ç krokwi. Jest ona podobna do tabeli umieszczonej
na przedniej stronie kàtownika i nale˝y u˝ywaç jej w ten sam sposób. Tabela ta jest szczególnie przydatne przy u˝yciu
elektrycznych pi∏ r´cznych, które majà ustawiane kàty ci´cia.
Rys. 29
W kolumnie dla odpowiedniego
spadku na metr rzutu podane sà
w stopniach kàty dla przyci´ç
górnych, dolnych i bocznych
krokwi zwyk∏ych, kulawek, naro˝nych i koszowych. Kàty przyci´cia górne i dolne zaznaczone
sà na rysunku obok tabeli.
7. UK¸ADANIE SCHODÓW

wysokoÊç 2220 mm

7.1 Bardzo du˝o ksià˝ek zosta∏o napisanych o zastosowaniu kàtownika przy wykonywaniu ró˝nych innych prac
budowlanych jak wie˝e, ∏uki, struktury wielokàtne itd., które nie mogà byç tutaj omówione
poziom pod∏ogi
z uwagi na brak miejsca. Dla przyk∏adu przedRys. 30
185 mm
stawimy podstawowe informacje dotyczàce
zastosowania kàtownika dachowego Stanleya
250 mm
przy konstrukcji schodów.
7.2 OkreÊl wysokoÊç schodów jako odleg∏oÊç
250 mm
pomi´dzy poziomem podstawy gdzie schody zaczynajà si´ i poziomem pi´tra gdzie si´ koƒczà.
7.3 OkreÊl wielkoÊç rzutu schodów.
185 mm
7.4 OkreÊl wysokoÊç stopnia. Podziel wysokoÊç
poziom pod∏ogi
185 mm
schodów przez iloÊç stopni jakie chcesz
rzut 2750 mm
otrzymaç:
Przyk∏ad: Ca∏kowita wysokoÊç schodów wynosi
2220 mm i jest dzielona na 12 stopni,
czyli wysokoÊç jednego stopnia wynosi 185 mm.
7.5 OkreÊl szerokoÊç stopnia. W tym celu podziel wymiar rzutu schodów przez iloÊç za∏o˝onych stopni minus jeden,
poniewa˝ ostami stopieƒ jest ju˝ cz´Êcià pod∏ogi górnego poziomu. Je˝eli przyj´liÊmy 12 stopni, wartoÊç rzutu dzielimy
przez 11.
Przyk∏ad: WartoÊç rzutu wynosi 2750 mm, iloÊç stopni 11 (12-1). Jako szerokoÊç stopnia otrzymujemy wartoÊç
250 mm. Wymiar wysokoÊci 185 mm i szerokoÊci stopnia 250 mm mo˝e byç zaznaczony na belce noÊnej
schodów przy pomocy kàtownika jak pokazano to na rys. 30.
Aby wszystkie stopnie by∏y jednakowej wysokoÊci, nale˝y uwzgl´dniç dla pierwszego stopnia wymiar deski, która
b´dzie po∏o˝ona jako stopieƒ.

9

Za∏. 1
OkreÊlenie wartoÊci spadku dachu wg PN-85/B-02361

Na rysunku 31 pokazano dach o wysokoÊci
Rys. 31
3000 mm i wartoÊci rzutu krokwi 6 metrów.
Wg polskiej normy PN-85/B-02361 wartoÊç
spadku wyra˝a si´ jako stosunek wartoÊci wysokoÊci do wartoÊci podstawy - rzutu krokwi, krokiew
wysokoÊç
h
czyli dla przyk∏adu podanego powy˝ej jest to
3000 mm
stosunek h/a czyli 3000 mm dzielone przez
6 metrów co w wyniku daje wartoÊç 0,5 lub 50 %.
a= 6 m
W instrukcji dachowego kàtownika Stanleya
przyj´to metod´ okreÊlania spadku dachu jako
podstawa (rzut)
rozpi´toÊç = 12 m
stosunek wysokoÊci dachu do wartoÊci szerokoÊci budynku, czyli rozpi´toÊci dachu, która jest
równa podwójnej wartoÊci podstawy - rzutu
krokwi. Dla przypadku podanego powy˝ej wartoÊç spadku dachu jest równa stosunkowi h/2*a czyli 3000 mm dzielone
przez 2 * 6 metrów, co w wyniku daje wartoÊç 0,25.
Tak wi´c aby otrzymaç wartoÊç pochylenia zgodnego z PN-85/B-02361 nale˝y pomno˝yç wartoÊç spadku otrzymanego
wg zasad opisanych w niniejszej instrukcji przez wielkoÊç dwa.

U˝ywanie kàtownika dachowego przy budowie szkieletowego domu drewnianego
Kàtownik dachowy Stanleya jest podstawowym narz´dziem jakie jest u˝ywane przy budowie domów w konstrukcji
szkieletowej. Jego wymiary zosta∏y tak dobrane, aby kàtownik s∏u˝y∏ równie˝ jako wzorzec do odmierzania najcz´Êciej
spotykanych wymiarów.
Materia∏y u˝ywane przy budowie domów drewnianych o konstrukcji szkieletowej produkowane sà w okreÊlonej liczbie
typowych wymiarów.
Tarcica na elementy szkieletu jest produkowana w d∏ugoÊciach co 2,4 - 5.4 m z modu∏em co 0,6 m
Elementy z drewna, metalu i tworzyw sztucznych oraz elementy stolarki majà zazwyczaj d∏ugoÊç 2,40 m - 4,80 m.
P∏yty, sklejka, p∏yty wiórowe oraz gipsowo-kartonowe majà 1,20 m szerokoÊci i 2,40 m - 4,80 m d∏ugoÊci.
Najtaƒszy (w przeliczeniu na jednostk´ powierzchni dom, to dom wykorzystujàcy materia∏y o typowych wymiarach. Poniewa˝ wi´kszoÊç producentów materia∏ów stosuje modu∏ równy 600 mm ( 24 cale lub 2 stopy) nale˝y przyjàç, i˝ w domu zaprojektowanym z uwzgl´dnieniem tego modu∏u, u˝yte materia∏y, zostanà u˝yte w maksymalnie efektywny sposób.
1. D∏ugoÊci ramion kàtownika
D∏ugoÊci ramion kàtownika wynoszà odpowiednio 16 i 24 cale, co odpowiada w zaokràgleniu wielkoÊci metrycznej
400 lub 600 mm. Elementy konstrukcji szkieletowej takie jak belki stropu, s∏upy Êcian czy krokwie dachu najcz´Êciej sà
rozmieszczane co 16 lub 24 cale czyli w zaokràgleniu co 400 lub 600 mm. Jest to zwiàzane z wymiarami p∏yt, które sà
nast´pnie przybijane do w/w elementów noÊnych. Jeden z wymiarów to na ogó∏ 1200 mm czyli 48 cali. Tak wi´c dla
takiej szerokoÊci p∏yty mo˝emy zastosowaç dwa elementy noÊne rozmieszczone co 600 mm czyli 24 cale lub trzy elementy noÊne rozmieszczone co 400 mm czyli 16 cali. W obu przypadkach wzorcem do odmierzania jest jedno z ramion
kàtownika, którym odmierzamy odleg∏oÊci pomi´dzy poszczególnymi elementami noÊnymi. Dzi´ki temu nie pope∏nimy
b∏´du, który mo˝e nastàpiç przy u˝ywaniu taÊmy bez specjalnych oznaczeƒ, kiedy zmuszeni jesteÊmy do kolejnego
dodawania wymiarów.
2 . SzerokoÊci ramion kàtownika
SzerokoÊç ramion kàtownika wynosi odpowiednio 2 cale i 1,5 cala co odpowiada w zaokràgleniu wartoÊci metrycznej
50 i 38 mm. WartoÊci te zosta∏y dobrane celowo w celu u˝ywania kàtownika do sprawdzenia wymiarów poprzecznych
elementów konstrukcyjnych u˝ywanych przy budowie. Je˝eli chcemy sprawdziç czy zosta∏a u˝yta belka o wymiarach
2x2 cale (50 x 50 mm) to po prostu przyk∏adamy szersze rami´ kàtownika do belki i sprawdzamy porównujàc wymiar
rzeczywisty belki.
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Spis treÊci
1. KÑTOWNIK
opis kàtownika
2. SZKIELET DACHU
rodzaje dachów, definicje rzutu, spadku, rozpi´toÊci, mur∏aty, kalenicy, krokwi, przyci´cia.
3. KROKWIE ZWYK¸E
definicja d∏ugoÊci, górne i dolne przyci´cia, zastosowanie kàtownika.
4. KROKWIE NARO˚NE I KOSZOWE
opis i definicje, d∏ugoÊç, przyci´cia boczne.
5. KULAWKI - KROKWIE SKRÓCONE
opis, definicje, d∏ugoÊç, przyci´cia boczne
6. PRZYCI¢CIA KROKWI
Tabela kàtów dla pi∏ elektrycznych.
7. UK¸ADANIE SCHODÓW
okreÊlenie rzutu i wysokoÊci.
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OkreÊlenie wartoÊci spadku wg PN-85/B-02361

1
1
3
5

7
8
8
9

STANLEY Sales and Marketing Poland sp. z o.o.
ul. Modliƒska 190, 03-119 Warszawa, tel.: (22) 5103655, 5103657, 5103658, fax: 5103656
http://www.stanley.com.pl

