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Blachy trapezowe nośne
Niniejsza	 instrukcja	 dotyczy	 profilowanych	 blach	 trape-
zowych	nośnych.	Wybór	typu	blachy	jest	uzależniony	od	
wyglądu	 i	wymagań	dotyczących	sztywności	 i	 obciążeń	
występujących	w	danym	obiekcie.	Profilowane	blachy	tra-
pezowe	nośne	stosuje	się	zarówno	do	dachów	izolowa-
nych,	jak	i	nieizolowanych,	a	także	w	stropach	budynków.	
Przedstawiona	 w	 niniejszej	 publikacji	 instrukcja	 monta-
żu	 zawiera	 jedynie	 przykładowe	 zastosowania	 nośnych	
blach	trapezowych	i	nie	stanowi	jednoznacznych	wytycz-
nych	dla	wszystkich	przypadków.

Informacje	 dotyczące	 aktualnego	 portfolio	 blach	 trape-
zowych	nośnych	Ruukki,	opisu	produktu,	grubości	 i	ma-
teriału	wsadowego,	 znajdują	 się	w	 zakładce	dotyczącej	
produktów	 na	 stronie	 www.ruukki.pl.	 Istnieje	 możliwość	
pobrania	 potrzebnych	 danych	 ze	 strony	 internetowej	
w	formacie	pdf.

Pakowanie
Właściwe	pakowanie	zapewnia	odpowiednią	jakość	produktu	
dostarczanego	 na	 plac	 budowy	 oraz	 ma	 duży	 wpływ	 na	
bezpieczeństwo	 osób	 w	 trakcie	 rozładunku	 i	 składowania.	
Na	 życzenie	 można	 osłonić	 ostre	 krawędzie,	 stanowiące	
potencjalne	zagrożenie	dla	zdrowia.	Oferujemy	różne	wersje	
opakowań	(przykłady	na	 ilustracjach	obok),	które	mogą	się	
od	 siebie	 różnić	 w	 zależności	 od	 zakładu	 produkcyjnego,	
typu	 produktu	 i	 jego	 powłoki	 ochronnej,	metody	 transportu	
i	ostatecznego	miejsca	przeznaczenia	dostawy.

Transport
Samochód	 powinien	 posiadać	 skrzynię	 o	 długości	
wystarczającej,	aby	paczka	blach	nie	wystawała	poza	jej	
tylną	burtę	więcej	niż	0,5	m.	Dopuszczalne	 jest	również	
przewożenie	blach	dłuższych	od	skrzyni	maks.	do	jednego	
metra,	 ale	 wówczas	 paczki	 blach	 muszą	 spoczywać	
całkowicie	na	sztywnym	pomoście	(np.	drewnianym).

Pakiety	 należy	 ładować	 na	 ciężarówkę	 od	 tyłu,	 nie	 od	
góry.	 Należy	 je	 układać	 na	 pojeździe	 jeden	 na	 drugim	
w	taki	sposób,	by	dolne	drewniane	listwy	paczki	właśnie	
nakładanej	 nie	 pokrywały	 się	 z	 górnymi	 listwami	
paczki	 znajdującej	 się	 pod	 nią	 (patrz	 ilustracja	 obok).	
Przy	 załadunku	 na	 naczepie	 ładunek	 należy	 rozłożyć	
równomiernie.	W	celu	zapewnienia	dodatkowej	ochrony	
zaleca	się	zabezpieczenie	całości	ładunku	pasami.

maks. 0,5 m

paczka górna

paczka 
dolna

przód pojazdu

taśma stalowa
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Rozładunek

Do	rozładunku	oryginalnych	paczek	zaleca	się	stosować,	
o	ile	to	możliwe,	dźwig	lub	wózek	widłowy.

•	 Paczki	należy	podnosić	przy	użyciu	belki	poprzecznej	
i	 dwóch	zawiesi	 pasowych	wielokrotnego	użytku.	Ko-
nieczne	jest	sprawdzenie,	czy	udźwig	trawersu	i	zawie-
si	jest	dostosowany	do	wagi	towaru.

•	 Każdorazowo	przed	użyciem	należy	sprawdzić	stan	za-
wiesi	pasowych.

•	 Paczki	powinno	się	podczepiać	tak,	by	ich	środek	cięż-
kości	 odpowiadał	 punktowi	 zamocowania	 belki	 po-
przecznej	i	zawiesi.

•	 Pasy	muszą	 przechodzić	 przez	 drewniane	 listwy	 opi-
nające	 paczki.	 Nie	 dopuszcza	 się	mocowania	 pasów	
bezpośrednio	na	blachach	trapezowych,	ponieważ	gro-
ziłoby	to	ich	uszkodzeniem.

•	 Przy	podnoszeniu	pasy	muszą	się	znajdować	w	pozycji	
prostopadłej	do	paczki.

•	 Pasy	 zawiesi	 są	 przeznaczone	 tylko	 do	 rozładunku	
blach.	Ruukki	nie	dostarcza	pasów	zawiesi	oraz	nie	po-
nosi	odpowiedzialności	za	ich	stosowanie.

W	przypadku	gdy	zastosowanie	sprzętu	mechanicznego	
(dźwigu,	wózka	widłowego)	do	rozładunku	nie	jest	moż-
liwe,	dopuszcza	się	rozładunek	ręczny.	Po	zakończeniu	
rozładunku	należy	sprawdzić,	czy	blachy	trapezowe	nie	
ocierają	się	bezpośrednio	o	siebie	–	grozi	to	uszkodze-
niem	 ich	 powierzchni	 i	 obniżeniem	 estetyki	 produktu.	
Przy	 rozładunku	 ręcznym	 należy	 zapewnić	 udział	 od-
powiednio	dużej	liczby	pracowników,	biorąc	pod	uwagę	
długość	 i	wagę	arkuszy	blach.	Należy	 też	postępować	
zgodnie	 z	 obowiązującymi	 w	 danym	 kraju	 przepisami	
określającymi	maksymalną	masę,	jaką	przy	operacjach	
rozładunku	ręcznego	może	przenosić	jedna	osoba.	
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Taki	 rozładunek	 powinien	 być	 przeprowadzany	 przez	
odpowiednią	ilość	osób	w	stosunku	do	długości	arkuszy	
(np.	rozładunek	arkuszy	o	długości	ok.	6	m	powinien	być	
dokonywany	przez	6	osób	–	po	3	osoby	z	każdej	strony).	
Zalecana	jest	szczególna	ostrożność.

Rozładowane	blachy	należy	umieszczać	na	równym	pod-
łożu.	Pod	paczkami	blach	konieczne	jest	zastosowanie	
przekładek	 o	 wysokości	 około	 200	 mm,	 rozmieszczo-
nych	w	odstępach	około	jednego	metra.

Przechowywanie
W	 zwykłych	 warunkach	 dopuszcza	 się	 składowanie	
paczek	 blach	 (w	 firmowym	 opakowaniu,	 bądź	 rozpa-
kowanych)	 przez	 okres	 około	 jednego	 miesiąca.	 Jeżeli	
przewiduje	 się	 dłuższy	 okres	 przechowywania,	 blachy	
trapezowe	 należy	 rozpakować,	 przykryć	 i	 umieścić	 na	
pochyłej	podstawie,	co	umożliwi	spływ	 lub	odparowanie	
wody	gromadzącej	się	między	blachami.

Paczki	 blach	 nie	 mogą	 być	 składowane	 bezpośrednio	
na	gruncie,	maksymalna	 liczba	paczek	złożonych	 jedna	
na	 drugiej	 wynosi	 trzy.	 Przy	 składowaniu	 długotermino-
wym	należy	chronić	blachy	trapezowe	przed	deszczem,	
jednocześnie	 zapewniając	przepływ	powietrza	pod	 każ-

dą	 paczką.	 Należy	 unikać	 przechowywania	 blach	 na	
zewnątrz	z	powodu	 tzw.	 „białej	 rdzy”,	czyli	nalotu,	który	
może	pojawić	 się	na	zawilgoconych	arkuszach,	 składo-
wanych	bezpośrednio	jeden	na	drugim.	Jeśli	na	placu	bu-
dowy	składuje	się	blachy	z	powłoką	antykondensacyjną,	
należy	 je	 zawsze	 odpowiednio	 zabezpieczyć	 przed	 do-
stępem	wilgoci.

Paczki	 blach	 należy	 składować	 w	 pomieszczeniach	 su-
chych	 i	 przewiewnych	 na	 podporach	 szer.	 min.	 10	 cm	
i	wysokości	 20	 cm.	Maksymalny	 rozstaw	podpór	wynosi	 
1	m.	Można	składować	do	3	paczek	jedna	na	drugiej,	prze-
kładając	 je	 listwami.	Składowanie	ofoliowanych	pakietów	
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nie	powinno	być	dłuższe	niż	4	tygodnie	od	daty	produkcji.	
Maksymalny	okres	składowania	blach	wynosi	6	miesięcy	
od	 daty	 produkcji	 ale	w	 tym	przypadku	 z	 paczek	 należy	
zdjąć	folię,	a	arkusze	przełożyć	listwami	tak,	aby	zapewnić	
dopływ	powietrza	do	wierzchniej	powłoki	każdego	arkusza.	
Arkusze	 mogą	 być	 przejściowo	 składowane	 na	 wolnym	
powietrzu,	winny	być	wówczas	przykryte	 i	 powinny	mieć	
zapewnioną	właściwą	wentylację.	Nie	 zaleca	 się	 składo-
wania	bezpośrednio	na	gruncie,	by	zapobiec	zabrudzeniu	

paczek	 blach	 lub	 pojedynczych	 arkuszy.	 Z	wyrobów	 za-
bezpieczonych	 dodatkowo	 przezroczystą	 folią	 ochronną	
należy	ją	usunąć	przed	upływem	14	dni	od	daty	dostawy.	
Po	tym	okresie	mogą	wystąpić	problemy	związane	z	usu-
waniem	 folii.	W	przypadku	 folii	 czarno-białej	 –	 okres	 ten	
wynosi	12	miesięcy.	Należy	unikać	nagromadzenia	wody	
na	paczkach	bądź	arkuszach	w	celu	zminimalizowania	ry-
zyka	wystąpienia	korozji.	Nie	wolno	chodzić	po	paczkach	
blach	ani	składować	niczego	na	nich.

Podnoszenie
Ruukki	 zaleca	 stosowanie	 elementu	 podnoszącego	 za-
projektowanego	specjalnie	z	myślą	o	podnoszeniu	blach	
trapezowych	 nośnych.	 Arkusze	 blach	 można	 podnosić	
pojedynczo	lub	bezpośrednio	całą	paczkę.	Paczki	należy	
oddzielać	od	siebie	przez	podkładanie	przekładek	o	wy-
sokości	minimalnej	70	mm,	co	pozwoli	na	wsuwanie	i	wy-
suwanie	elementu	podnoszącego.

W	 skład	 elementu	 podnoszącego	 wchodzą	 dwa	 nieza-
leżne	podzespoły	i	 łączący	je	pas	zawiesia.	Podzespoły	
elementu	umieszcza	się	po	obu	stronach	ładunku.

Przy	podnoszeniu	paczek	blach	 „metodą	 tradycyjną”,	 tj.	
bez	użycia	elementu	podnoszącego	Ruukki,	należy	uwa-
żać,	by	nie	doszło	do	zsunięcia	się	pasów	zawiesi	wzdłuż	
paczek.	Ślizganie	 się	pasów	wzdłuż	blach	 trapezowych	
grozi	ich	przecięciem	przez	ostre	krawędzie	blach.	Pasy	
można	chronić	przed	przecięciem,	osłaniając	 je	w	miej-
scach	 styku	 z	 blachą	 trapezową.	 Po	 umieszczeniu	 pa-
czek	blach	trapezowych	na	dachu	należy	je	ułożyć	w	taki	
sposób,	 by	 zminimalizować	 obciążenie	 wywierane	 na	
konstrukcję	 dachu.	W	 razie	 potrzeby	 należy	 zasięgnąć	
porady	 projektanta	 konstrukcji.	 Ponadto	 blachy	 muszą	
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być	ze	sobą	powiązane,	by	nie	dopuścić	do	ich	zdmuch-
nięcia	z	dachu	przez	wiatr.	Podczas	przenoszenia	i	trans-
portu	 blach	 trapezowych	 z	 powłoką	 antykondensacyjną	
nie	 wolno	 dopuścić	 do	 ich	 ocierania	 się	 o	 siebie,	 gdyż	
grozi	to	uszkodzeniem	powłoki.
Montaż	 blach	 trapezowych	 należy	 prowadzić	 zgodnie	
z	planem	montażu	opracowanym	przez	projektanta	kon-

strukcji.	Zalecenia	projektowe	obowiązują	także	w	odnie-
sieniu	 do	mocowania,	 długości	 zakładów	blach,	 doboru	
łączników	 itp.	 O	 ile	 projektant	 konstrukcji	 nie	 stwierdzi	
inaczej,	w	trakcie	montażu,	jak	i	przed	nim	oraz	po	jego	
zakończeniu	zabrania	się	umieszczania	na	blachach	ob-
ciążeń	innych	niż	przewidziane	w	projekcie	konstrukcji.

Instrukcja montażu

Bezpieczeństwo montażu – narzędzia
Firma	Ruukki	opracowała	narzędzie	do	podnoszenia	tra-
pezowych	 blach	 nośnych	 podczas	 prac	 prowadzonych	
na	placu	budowy.	Urządzenie	 to	ma	gwarantować	bez-
pieczeństwo	tych	operacji,	posiada	ono	znak	CE	i	może	
być	stosowane	tylko	do	nośnych	blach	trapezowych	firmy	
Ruukki	(patrz	zdjęcie	strona	6).

Przy	pracach	związanych	z	montażem	blach	trapezowych	
nośnych	 zalecamy	 również	 stosowanie	 kotew	 bezpie-
czeństwa	Ruukki.	To	spełniające	wymagania	dla	narzędzi	

BHP	 urządzenie	 zwiększa	 bezpieczeństwo	 pracownika	
i	 pozwala	 mu	 się	 skupić	 na	 prawidłowym	 prowadzeniu	
robót	montażowych	(patrz	zdjęcie	poniżej).

Prosimy	 zwrócić	 uwagę,	 że	 w	 odniesieniu	 do	 narzędzi	
BHP	mogą	mieć	zastosowanie	ograniczenia	wynikające	
z	przepisów	danego	kraju.	Dodatkowe	informacje	na	te-
mat	narzędzi	służących	zwiększaniu	bezpieczeństwa	po-
dajemy	na	stronach	produktów	w	zakładce	„Bezpieczeń-
stwo”	–	www.ruukki.pl.
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Cięcie
Przekazywane	klientowi	blachy	trapezowe	są	docięte	na	
długość.	W	niektórych	wypadkach	(na	przykład	w	łącze-
niach	 kątowych,	 przy	 dachach	 narożnych	 i	 w	 opierze-
niach)	konieczne	jest	przycinanie	arkuszy	blach	na	placu	
budowy.	Do	cięcia	blach	profilowanych	można	stosować	
tarcze	przeznaczone	do	cięcia	blachy	powlekanej,	nożyce	
do	blachy,	nożyce	wibracyjne	do	blachy,	piłę	wyrzynarkę	
i	dowolne	inne	narzędzia	do	cięcia	na	zimno,	dobierane	
w	 zależności	 od	 kształtu	 blachy.	 Zabrania	 się	 stosowa-
nia	 szlifierki	 kątowej	 z	 założoną	 tarczą	 tnącą.	 Podczas	
cięcia	 blacha	musi	 być	 osłonięta,	 ponieważ	 ostre	 opiłki	
mogą	uszkadzać	powłokę	ochronną.	Wszelkie	opiłki	na-
leży	starannie	usuwać	z	powierzchni	blachy.	Zaleca	się	
stosowanie	odpowiedniej	farby	zaprawkowej	do	naprawy	
wszelkich	zadrapań,	jakie	mogą	się	pojawiać	na	powłoce	
ochronnej,	 jak	 również	do	pokrywania	krawędzi	ciętych,	
które	będą	widoczne	i	nieosłonięte.

Montaż blach trapezowych nośnych  
– dach izolowany (rys. IN 01)
Uwaga!	Wąska	półka	nośnej	blachy	dachowej	w	opako-
waniu	znajduje	się	na	górze,	 tak	więc	przed	montażem	
na	dachu	izolowanym	blachę	należy	odwrócić.	Wyjątkiem	
są	blachy	trapezowe	produkowane	w	Europie	Północnej	
z	powłoką	antykondensacyjną,	które	pakowane	są	szero-
ką	półką	do	góry	przy	dostawach	na	dachy	nieizolowane	
lub	słabo	izolowane	termicznie	oraz	profil	T55.

W	dachach	izolowanych	nośne	blachy	trapezowe	mon-
tuje	się	szeroką	półką	ku	górze,	co	daje	odpowiednią	
powierzchnię	 podparcia	 dla	 materiału	 izolacyjnego.	
Przy	 takim	 zamocowaniu	 blachy,	 skrajne	 półki	 arku-
sza	skierowane	są	ku	dołowi,	w	związku	z	czym	główki	
łączników	 na	 zakładzie	 podłużnym	 blach	 nie	 uszka-
dzają	warstwy	paroizolacji	 leżącej	na	blasze.	Łączniki	
stosowane	do	blach	 trapezowych	nośnych	muszą	po-
siadać	ważne	dokumenty	dopuszczające	do	obrotu	na	
terenie	danego	kraju.

•  Mocowanie blach do podpory (rys. IN 02, IN 
03, IN 09, IN 10)

	 	Blachy	trapezowe	mocuje	się	do	podpory	w	środku	pła-
skiej	powierzchni	półki	blachy	przylegającej	do	podpory.	
Rozmiary,	 typy	 i	 liczbę	 łączników	mocujących	określa	
projektant.	

• Zakłady podłużne blach – boczne
	 Zazwyczaj	 blachy	 trapezowe	 montuje	 się	 z	 zakładem	
bocznym	na	pół	fali.	Można	zwiększyć	nośność	układu	
blach	poprzez	zwiększenie	zakładu	o	dodatkową	jedną	
lub	dwie	fale.	Blachy	na	zakładzie	łączy	się	ze	sobą	ni-
tami,	wkrętami	 samowiercącymi	 lub	 samogwintującymi	
wyspecyfikowanymi	przez	projektanta	w	projekcie	tech-
nicznym.	Maksymalny	odstęp	między	łącznikami	wyno-
si	500	mm.	W	przypadku	zastosowania	w	obliczeniach	
„Efektu	Tarczy”	konieczne	może	być	zagęszczenie	punk-
tów	mocowania.	Przy	mocowaniu	należy	zwrócić	uwagę,	
by	element	mocujący	przeszedł	przez	wszystkie	blachy.

•  Zakłady poprzeczne blach – na podporze  
(rys. IN 04)

	 	Zakład	 poprzeczny	 blach	 na	 podporze	 w	 połączeniu	
przegubowym	 wynosi	 minimum	 150	 mm.	 Blachy	 do	
podpory	mocuje	się	zgodnie	z	zaleceniami	projektanta	
konstrukcji.

•  Uciąglenie blach jednostronne – typ 0.1/0.0  
(rys. IN 07)

	 	W	połączeniu	uciąglonym	jednostronnym	blach	trapezo-
wych	na	podporze	długość	zakładu	blachy	nieuciąglonej	
wynosi	przynajmniej	75	mm	od	osi	podpory,	a	długość	
zakładu	 połączenia	 uciąglonego	 wynosi	 zwykle	 10%	
rozpiętości	 między	 podporami.	 Blachę	 wspornikową	
należy	zawsze	montować	pod	blachą	niewspornikową.	
Jeżeli	grubości	blach	trapezowych	są	różne	(zazwyczaj	
w	skrajnych	i	przedskrajnych	polach),	grubsze	arkusze	
blach	 trzeba	mocować	do	podpory	w	pierwszej	 kolej-
ności.	W	połączeniu	uciąglonym	jednostronnym	blachy	
trapezowe	łączy	się	ze	sobą	w	środniku	blach.	Łączni-
ki	 należy	wkręcić	 w	 środnik	 przylegających	 do	 siebie	
blach,	uwzględniając	odległość	od	krawędzi	blachy	oraz	
odległość	między	łącznikami	w	przypadku	ich	większej	
ilości	 zgodnie	 ze	 specyfikacją	 techniczną	 i	 projektem	
konstrukcyjnym.	Liczbę	i	lokalizację	łączników	specyfi-
kuje	projektant	konstrukcji.

•  Uciąglenie blach dwustronne – typ 0.1/0.1 
(rys. IN 08)

	 	W	połączeniu	uciąglonym	dwustronnym	blach	trapezo-
wych	na	podporze	długość	zakładu	blachy	połączenia	
uciąglonego	 wynosi	 zwykle	 10%	 rozpiętości	 między	
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podporami.	 Jeżeli	 grubości	 blach	 trapezowych	są	 róż-
ne	(zazwyczaj	w	skrajnych	i	przedskrajnych	przęsłach),	
grubsze	 arkusze	 blach	 trzeba	 mocować	 do	 podpory	
w	pierwszej	kolejności.	W	połączeniu	uciąglonym	dwu-
stronnym	blachy	trapezowe	łączy	się	ze	sobą	w	środniku	
blach.	Łączniki	należy	wkręcić	w	środnik	przylegających	
do	 siebie	 blach,	 uwzględniając	 odległość	 od	 krawędzi	
blachy	oraz	odległość	między	 łącznikami	w	przypadku	
ich	większej	 ilości,	zgodnie	ze	specyfikacją	techniczną	
i	projektem	konstrukcyjnym.	Liczbę	i	 lokalizację	łączni-
ków	specyfikuje	projektant	konstrukcji.	

Montaż blach trapezowych nośnych  
– dach nieizolowany
Nośne	blachy	trapezowe	zastosowane	w	obiektach	nieizo-
lowanych	mogą	występować	w	dwóch	wariantach,	z	po-
włoką	antykondensacyjną	bądź	bez	powłoki.	Stosowanie	
blach	 z	powłoką	antykondensacyjną	wymaga	zapewnie-
nia	 właściwej	 wentylacji	 pomieszczenia,	 gwarantującej	
odparowywanie	 wiążącej	 się	 z	 warstwą	 antykondensa-
cyjną	wilgoci.	W	blachach	ofertowanych	na	rynek	Europy	
Północnej	 powłoka	 antykondensacyjna	 nanoszona	 jest	
natryskowo,	 natomiast	 w	 produktach	 na	 rynek	 Europy	
Środkowej	 i	Wschodniej	 naklejana	 na	 dolną	 powierzch-
nię	blachy	trapezowej,	gdzie	wiąże	skraplającą	się	wilgoć	
z	sobą	i	poprzez	to	zapobiega	skapywaniu	wody.

Blachy	trapezowe	z	powłoką	antykondensacyjną	produko-
wane	 są	 powłoką	 ku	 górze	 na	 rynek	Europy	Północnej,	
natomiast	Europy	Środkowej	i	Wschodniej	–	ku	dołowi.

• Zakłady poprzeczne blach – na podporze
	 	Zakłady	poprzeczne	blach	należy	lokalizować	w	tych	miej-
scach	konstrukcji	głównej,	w	których	zapewniona	jest	od-
powiednia	nośność	oraz	szerokość	podparcia.	Minimalna	
długość	zakładów	wynosi	150	mm,	 łącznik	powinno	się	
lokalizować	około	50	mm	od	dolnej	krawędzi	blachy.

	 	Zakład	poprzeczny	blach	w	zależności	od	nachylenia	
połaci	dachu	oraz	wysokości	profilu	można	w	razie	po-
trzeby	uszczelnić,	stosując	taśmę	uszczelniającą	buty-
lową	3x10	mm.

	 	Przy	projektowaniu	konstrukcji	z	zastosowaniem	blach	
trapezowych	należy	zwracać	uwagę,	by	wahania	 tem-
peratury	 nie	 skutkowały	 powstawaniem	 nadmiernych	

naprężeń	 lub	 odkształceń.	 Rozszerzalność	 termiczna	
i	kurczliwość	poprzeczna	nie	powoduje	z	reguły	proble-
mów,	ponieważ	jest	źródłem	tylko	niewielkich	odkształ-
ceń	profilu,	 jednak	siły	działające	wzdłuż	profilu	mogą	
przy	 dłuższych	 połaciach	 dachowych	 stać	 się	 zauwa-
żalne	i	istotne.	Stąd	ważna	jest	odpowiednia	akomoda-
cja	powodowanych	zmianami	 temperatury	odkształceń	
wzdłużnych	 powstających	 w	 blasze.	 Projektant	 kon-
strukcji	 winien	 uwzględnić	w	wystarczającym	 zakresie	
potrzebę	zachowania	możliwości	swobodnego	przesu-
wania	się	końców	arkuszy	blach	w	kierunku	podłużnym,	
odpowiednią	wytrzymałość	elementów	mocujących	oraz	
wystarczającą	elastyczność	elementów	konstrukcyjnych	
związanych	z	blachami	trapezowymi.

• Nachylenie dachu
	 	Na	długich	połaciach	o	niewielkim	nachyleniu	w	czasie	
znacznych	opadów	mogą	się	gromadzić	znaczne	ilości	
wody.	W	 przypadku,	 gdy	 poziom	wody	 sięga	 powyżej	
grzbietu	górnej	półki	profilu,	nacisk	masy	wody	staje	się	
niebezpieczny	dla	szczelności	dachu.	W	związku	z	tym	
dla	 takich	dachów	zaleca	się	stosowanie	blach	z	wyż-
szym	profilem	 lub	 (przy	 niskich	 profilach)	 zwiększanie	
zakładu	bocznego	blach,	np.	o	jedną	falę.

• Zakłady podłużne blach – boczne
	 	Zwykle	 stosowanym	 rodzajem	 zakładu	 podłużnego	
blach	trapezowych	nośnych	jest	zakład	na	pół	fali.	W	da-
chach	 o	 niewielkim	 nachyleniu	można	 poprawić	 para-
metry	 wodoszczelności	 poprzez	 zwiększenie	 zakładu	
blach	w	stosunku	do	zaleceń	podstawowych.	Blachy	na	
zakładzie	łączy	się	ze	sobą	nitami	szczelnymi,	wkręta-
mi	samowiercącymi	lub	samogwintującymi	z	podkładką	
i	uszczelką	EPDM,	wyspecyfikowanymi	przez	projektan-
ta	w	projekcie	technicznym.	Maksymalny	odstęp	między	
łącznikami	wynosi	 500	mm.	W	 przypadku	 zastosowa-
nia	w	obliczeniach	„Efektu	Tarczy”	konieczne	może	być	
zagęszczenie	 punktów	 mocowania.	 Przy	 mocowaniu	
należy	zwrócić	uwagę,	by	element	mocujący	przeszedł	
przez	wszystkie	blachy.

Łączniki
Uwaga!	Typ,	liczbę	łączników,	sposób	łączenia	oraz	roz-
mieszczenie	łączników	określa	projektant	danej	konstruk-
cji	w	odniesieniu	do	konkretnych	warunków	danego	przy-
padku.
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Przy wyborze łączników należy uwzględniać 
następujące czynniki:
•	 	Dobór	 materiału,	 zgodnie	 z	 klasą	 warunków	 środowi-
skowych.

•	 	Podkładki	 EPDM	 przy	 zastosowaniach	 na	 zewnątrz	
obiektów.

•	 	Liczba,	średnica	i	rozmieszczenie	łączników	według	ob-
liczeń	dla	konkretnego	przypadku.

•	 	Długość	łączników	z	uwzględnieniem	odporności	na	wy-
rywanie	(przy	montażu	do	powierzchni	drewnianych).

Mocowanie blach trapezowych:
• Do betonu (rys. IN 13) 
	 	Należy	unikać	mocowania	powlekanych	blach	trapezo-
wych	 bezpośrednio	 do	 podłoży	 betonowych.	 Podczas	
wylewania	 betonu	 należy	 wykonać	 podkładki	 stalowe	
lub	 drewniane	 (projektant	 musi	 uwzględnić	 parametry	
przenoszenia	 obciążeń).	 Jeżeli	 mocowanie	 blachy	 do	
podłoża	betonowego	jest	nieuniknione,	między	profilem	
a	betonem	umieszcza	się	pasek	uszczelniający	o	gru-
bości	5	mm.	Blachy	montuje	się	przy	użyciu	np.	kotew	
typu	 giętego	 –	 gwoździ	 do	 betonu.	W	 betonie	 należy	
wywiercić	otwory	o	głębokości	minimum	45	mm,	prze-
chodzące	przez	blachę,	po	czym	w	otworze	osadza	się	
elementy	mocujące.	Można	 także	 stosować	 gwoździe	
do	 betonu	 osadzane	 pirotechnicznie,	 pod	 warunkiem,	
że	dopuszcza	to	projektant,	a	gwoździe	mają	odpowied-
nie	parametry.

• Do stali konstrukcyjnej (rys. IN 15)
	 	Powlekane	blachy	trapezowe	mocuje	się	do	podłoża	sta-
lowego	przy	użyciu	wkrętów	lub	gwoździ	wstrzeliwanych.	
Należy	stosować	wkręty	samowiercące	lub	samogwintują-
ce.	Przy	stosowaniu	wkrętów	samowiercących	wiercenie	
otworu,	gwintowanie	 i	mocowanie	odbywa	się	w	 jednym	
kroku.	Maksymalna	grubość	takiego	połączenia,	obejmu-
jąca	podłoże	i	blachę	trapezową,	wynosi	12	mm.

	 	Przy	wkrętach	samogwintujących	konieczne	jest	wcze-
śniejsze	 nawiercenie	 otworów	 o	 średnicy	 mniejszej	
o	około	0,5	mm	od	samego	wkrętu.	Gwint	powstaje	au-
tomatycznie	 podczas	wkręcania.	Średnica	 zewnętrzna	
wkrętów	wynosi	zazwyczaj	4,8-6,3	mm.	Grubość	mak-
symalna	konstrukcji	podłoża	wynosi	2-4	mm,	w	zależno-
ści	od	grubości	mocowanych	blach.	

	 	Do	mocowania	z	użyciem	gwoździ	stosuje	się	osadzak	
pirotechniczny.	 Zwykle	 używa	 się	 gwoździ	 o	 średnicy	

Ø	4,5	mm.	Minimalna	grubość	podłoża	wynosi	 6	mm,	
a	maksymalna	grubość	materiału,	z	którego	wykonana	
jest	blacha,	wynosi	1,5	mm.	Przy	jednoczesnym	moco-
waniu	większej	liczby	blach	(maksymalnie	4)	sumarycz-
na	grubość	arkuszy	blachy	 trapezowej	nie	może	prze-
kraczać	4	mm.

• Do drewna (rys. IN 14, IN 16)
	 	Do	mocowania	blach	nośnych	do	podłoży	drewnianych	
wykorzystuje	 się	 wkręty.	 Zwykle	 stosuje	 się	 wkręty	
o	średnicy	6,5	mm.	Prawidłową	długość	wkręta	określa	
projektant	 konstrukcji	 z	 uwzględnieniem	 konkretnych	
warunków	danego	dachu	 (biorąc	pod	uwagę	właściwą	
głębokość	zakotwienia	wkręta	w	drewnie).
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l IN 01
Blacha	trapezowa	nośna	–	dach	izolowany	
Montaż	–	widok	ogólny

Rysunki montażowe

L	 –	rozstaw	podpór	wg	projektu	konstrukcji
*	 –	łączniki	wg	projektu	konstrukcji
**	 –	zakład	podłużny	wg	projektu	konstrukcji

1.	 Blacha	trapezowa	nośna	Ruukki
2.	Konstrukcja	nośna	wg	projektu	konstrukcji
3.	 Łącznik	w	każdej	półce	na	podporze
4.	 Łącznik	na	zakładzie	co	maks.	500	mm

Przekroje	Y-Y,	Z-Z	–	rysunek	nr	IN	02,	IN	03
Detal	A	–	rysunek	nr	IN	04
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l IN 02
Blacha	trapezowa	nośna	–	dach	izolowany	
Montaż	–	mocowanie	do	podpory

L	 –	rozstaw	podpór	wg	projektu	konstrukcji
*	 –	łączniki	wg	projektu	konstrukcji
**	 –	zakład	podłużny	wg	projektu	konstrukcji

1.	 Blacha	trapezowa	nośna	Ruukki
2.	Konstrukcja	nośna	wg	projektu	konstrukcji
3.	 Łącznik	w	każdej	półce	na	podporze
4.	 Łącznik	na	zakładzie	co	maks.	500	mm



Instrukcja montażu • Blachy trapezowe nośne

13

L	 –	rozstaw	podpór	wg	projektu	konstrukcji
*	 –	łączniki	wg	projektu	konstrukcji
**	 –	zakład	podłużny	wg	projektu	konstrukcji

1.	 Blacha	trapezowa	nośna	Ruukki
2.	Konstrukcja	nośna	wg	projektu	konstrukcji
3.	 Łącznik	w	każdej	półce	na	podporze
4.	 Łącznik	na	zakładzie	co	maks.	500	mm

l IN 03
Blacha	trapezowa	nośna	–	dach	izolowany	
Montaż	–	mocowanie	do	podpory
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l IN 04
Blacha	trapezowa	nośna	–	dach	izolowany	
Montaż	–	zakłady	poprzeczne

*	 –	długość	i	typ	zakładu	wg	projektu	konstrukcji

1.	 Blacha	trapezowa	nośna	Ruukki
2.	Konstrukcja	nośna	wg	projektu	konstrukcji
3.	 Łącznik	w	każdej	półce	na	podporze
4.	 Łącznik	na	zakładzie	co	maks.	500	mm
Przekrój	Z-Z	–	rysunek	nr	IN	03
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*	 –		zakład	podłużny	i	liczba	łączników	wg	projektu	
konstrukcji

1.	 Blacha	trapezowa	nośna	Ruukki
2.	 Łącznik	na	zakładzie	co	maks.	500	mm

l IN 05
Blacha	trapezowa	nośna	–	dach	izolowany	
Montaż	–	schemat	statyczny



16

l IN 06
Blacha	trapezowa	nośna	–	dach	izolowany	
Montaż	–	schemat	statyczny

*	 –		zakład	podłużny	i	liczba	łączników	wg	projektu	
konstrukcji

**	 –	grubsza	blacha	bliżej	podpory

1.	Blacha	trapezowa	nośna	Ruukki
2.	 Łącznik	na	zakładzie	co	maks.	500	mm



Instrukcja montażu • Blachy trapezowe nośne

17

L	 –	rozstaw	podpór	wg	projektu	konstrukcji
*	 –	długość	i	typ	zakładu	wg	projektu	konstrukcji
**	 –	liczba	łączników	wg	projektu	konstrukcji

1.	 Blacha	trapezowa	nośna	Ruukki
2.	Konstrukcja	nośna	wg	projektu	konstrukcji

3.	 Łącznik	w	każdej	półce	na	podporze
4.	 Łącznik	na	zakładzie	co	maks.	500	mm
5.	 Łącznik	w	środniku

l IN 07
Blacha	trapezowa	nośna	–	dach	izolowany	
Montaż	–	uciąglenie	jednostronne
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l IN 08
Blacha	trapezowa	nośna	–	dach	izolowany	
Montaż	–	uciąglenie	dwustronne

L	 –	rozstaw	podpór	wg	projektu	konstrukcji
*	 –	długość	i	typ	zakładu	wg	projektu	konstrukcji
**	 –	liczba	łączników	wg	projektu	konstrukcji

1.	 Blacha	trapezowa	nośna	Ruukki
2.	Konstrukcja	nośna	wg	projektu	konstrukcji

3.	 Łącznik	w	każdej	półce	na	podporze
4.	 Łącznik	na	zakładzie	co	maks.	500	mm
5.	 Łącznik	w	środniku
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1.	Blacha	trapezowa	nośna	Ruukki
2.	 Element	wzmacniający	na	podporze	o	długości	320	mm	

–	profil	Ruukki
3.	Konstrukcja	nośna	wg	projektu	konstrukcji

l IN 09
Blacha	trapezowa	nośna	–	dach	izolowany	
Montaż	–	wzmocnienie	na	podporze
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l IN 10
Blacha	trapezowa	nośna	–	dach	izolowany	
Montaż	–	wzmocnienie	na	podporze

1.	Blacha	trapezowa	nośna	Ruukki
2.	 Element	wzmacniający	na	podporze	o	długości	320	mm	

–	profil	Ruukki
3.	Konstrukcja	nośna	wg	projektu	konstrukcji
4.	 Łącznik	w	każdej	półce	na	podporze
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X1	=	0,125	x	L
X2	=	0,146	x	L
X3	=	0,204	x	L
X4	=	0,157	x	L
L	–	rozstaw	podpór	wg	projektu	konstrukcji
Detal	A	–	rysunek	nr	IN	12

l IN 11
Blacha	trapezowa	nośna	–	dach	izolowany	
Montaż	–	system	Gerbera



22

l IN 12
Blacha	trapezowa	nośna	–	dach	izolowany	
Montaż	–	system	Gerbera	(zakład)

*	–		długość,	typ	zakładu,	liczba	łączników	wg	projektu	
konstrukcji

1.	 Blacha	trapezowa	nośna	Ruukki
2.	Konstrukcja	nośna	wg	projektu	konstrukcji
3.	 Łącznik	w	każdej	półce	na	podporze

4.	 Łącznik
5.	 Łącznik	zalecany	ze	względów	wizualnych
Przekrój	Y-Y	–	rysunek	nr	IN	02
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1.	Należy	unikać	mocowania	bezpośrednio	do	betonu
2.	Uszczelka	grubości	5	mm	została	umieszczona	

między	blachą	trapezową	nośną	a	betonem
3.	Blacha	trapezowa	nośna	jest	mocowana	przy	pomocy	

np.	kotwy	metalowej	+	uszczelka
4.	 Jakość	i	liczba	łączników	wg	projektu	konstrukcji

l IN 13
Blacha	trapezowa	nośna	–	dach	izolowany	
Szczegół	montażowy	–	mocowanie	do	betonu
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l IN 14
Blacha	trapezowa	nośna	–	dach	izolowany	
Szczegół	montażowy	–	mocowanie	do	betonu	/	drewna

1.	Drewno	jest	mocowane	do	konstrukcji	betonowej	przy	
pomocy	kotew	wg	projektu	konstrukcji

2.	 Blacha	trapezowa	nośna	jest	mocowana	do	drewna	
przy	pomocy	np.	łączników	samowiercących

3.	 Jakość	i	liczba	łączników	wg	projektu	konstrukcji
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1.	Profil	stalowy	jest	mocowany	do	konstrukcji	
betonowej	poprzez	przyspawanie	do	marki	stalowej,	
umieszczonej	w	betonie	sprężonym

2.	Blacha	trapezowa	nośna	jest	mocowana	do	
profilu	stalowego	przy	pomocy	np.	łączników	
samowiercących

3.	 Jakość	i	liczba	łączników	wg	projektu	konstrukcji

l IN 15
Blacha	trapezowa	nośna	–	dach	izolowany	
Szczegół	montażowy	–	mocowanie	do	betonu	sprężonego
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l IN 16
Blacha	trapezowa	nośna	–	dach	izolowany	
Szczegół	montażowy	–	mocowanie	do	betonu	sprężonego

1.	Drewno	jest	mocowane	do	konstrukcji	betonowej	
poprzez	blachę	przyspawaną	do	marki	stalowej,	
umieszczonej	w	betonie	sprężonym

2.	Blacha	trapezowa	nośna	jest	mocowana	do	drewna	
przy	pomocy	np.	łączników	samowiercących

3.	 Jakość	i	liczba	łączników	wg	projektu	konstrukcji
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Region	Kujawsko-Pomorski		 +48	604	485	506		 krzysztof.schudy@ruukki.com
Region	Lubuski		 +48	608	590	069		 wojciech.wiese@ruukki.com
Region	Łódzki		 +48	606	254	691		 lucjan.janowski@ruukki.com
Region	Mazowiecki/Podlaski		 +48	604	135	902		 andrzej.makles@ruukki.com
Region		Mazowiecko-Lubelski/Małopolski/Podkarpacki	 +48	508	069	885		 dominik.kornacki@ruukki.com
Region	Śląski/Świętokrzyski		 +48	606	396	744		 jozef.kowczyk@ruukki.com
Region	Pomorski		 +48	502	190	907		 dariusz.kliszczyk@ruukki.com
Region	Warmińsko-Mazurski		 +48	604	485	504		 roman.koszewski@ruukki.com
Region	Wielkopolski		 +48	604	537	881		 eryk.podpora@ruukki.com
Region	Zachodniopomorski		 +48	604	536	359		 czeslaw.jechorek@ruukki.com
Warszawa		 +48	604	135	902		 andrzej.makles@ruukki.com
Warszawa		 +48	606	254	691		 lucjan.janowski@ruukki.com
Warszawa		 +48	508	069	885		 dominik.kornacki@ruukki.com


