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1. Przedmiot instrukcji. Rodzaj materia∏u.

Przedmiotem instrukcji sà wytyczne monta˝u blach trapezowych produkowanych 
przez firm´ BLACHY PRUSZY¡SKI, rys. 1.
W przyj´tym przez producenta kodzie oznaczeƒ blach liczby w symbolach handlowych
oznaczajà wysokoÊç przeprofilowania a litery za liczbami - rodzaje pow∏ok.
Litera “P” - blachy powlekane cynkiem i pow∏okami organicznymi,
“OC” - blachy powlekane tylko cynkiem.
“AL” - blachy powlekane tylko aluzynkiem.
Blachy trapezowe powlekane lakierami ochronnymi i aluzynkowe:
Profil: T6, T8, T18, T20, T35E, T45, T50, T55, T60, T135,
Blachy trapezowe ocynkowane:
Profil: T6, T8, T16, T18, T35, T45, T50, T55, T60, T135,
produkowane sà z blach p∏askich metodà gi´cia na zimno w gatunku DX51D wg PN-EN
10142:1997 o gruboÊci 0,5-1,50mm oraz powlekanych blach aluminiowych.
Powierzchnia blach stalowych zabezpieczona jest warstwà cynku Z275, aluzynku lub
warstwà cynku z pow∏okà poliestrowà o gruboÊci 25 µm i 35 µm lub puralowà o gruboÊci
50 µm.
Produkty j.w. dopuszczone sà do stosowania w budownictwie aprobatà 
ITB nr AT-15-3465/2000, nr AT-15-5605/2002

2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania.

Profilowane blachy stalowe powlekane mogà byç stosowane do wykonywania pokryç 
i przekryç dachowych oraz obudowy Êcian w obiektach zlokalizowanych na terenach 
o agresywnoÊci korozyjnej okreÊlonej w normie PN-71/H-04651:

- powlekane wielowarstwowo (P) - B, L, U,
- powlekane jednowarstwowo pow∏okà cynkowà (OC) - B i L,
- powlekane jednowarstwowo pow∏okà cynkowà i zabezpieczone antykorozyjnymi

zestawami malarskimi - wg zakresu okreÊlonego w normach i aprobatach 
dotyczàcych zestawów malarskich.

Zastosowanie i sposób wykonywania elementów budowli z blach trapezowych j.w.
powinny byç zgodne z projektami technicznymi opracowanymi z uwzgl´dnieniem
obowiàzujàcych norm i przepisów techniczno-budowlanych oraz zaleceniami wynikajàcymi
z niniejszej instrukcji.

2.1. Transport i przechowywanie blach trapezowych.

Samochód powinien posiadaç otwartà platform´ u∏atwiajàcà za∏adunek jak i roz∏adunek,
dostosowanà do d∏ugoÊci zamówionych arkuszy (blachy nie powinny wystawaç poza burt´
auta).
Przewo˝àc blachy nale˝y bezwzgl´dnie zabezpieczyç je przed przesuwaniem i zamoczeniem
(blachy ocynkowane i aluzynkowane). Roz∏adunek powinien byç przeprowadzony specja-
listycznym sprz´tem lub przez odpowiednià iloÊç osób tzn. przy d∏ugich arkuszach (ok. 6
mb) powinno uczestniczyç 6 osób, po 3 z ka˝dej stron. Nie wolno ciàgnàç jednego arkusza
po drugim ani po ziemi. W przypadku powstania otarç i zadrapaƒ nale˝y zamalowaç 
je farbà zaprawkowà. Najodpowiedniejszy jest roz∏adunek w opakowaniach producenta
przy u˝yciu urzàdzeƒ mechanicznych. Blachy sk∏adowane w pakietach i kr´gach nie mogà
byç przechowywane na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach nara˝onych na dzia∏anie
wilgoci i zmiennych temperatur. Szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç na roz∏adunek w
warunkach zimowych i magazynowanie w ogrzewanych magazynach. Na skutek znacznej
ró˝nicy temperatur pomi´dzy blachami wytràca si´ woda, która prowadzi do powstania
odparzeƒ. Blachy powinno si´ przechowywaç w suchych i przewiewnych pomieszczeniach.
Paczek nie wolno uk∏adaç bezpoÊrednio na ziemi, lecz na klockach o wysokoÊci oko∏o 20 cm.
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Blachy zamoczone w czasie transportu lub sk∏adowane w nieodpowiednich warunkach
nale˝y wysuszyç, nast´pnie prze∏o˝yç arkusze odpowiednimi przek∏adkami - tak, aby
umo˝liwiç swobodnà cyrkulacj´ powietrza. Po wysuszeniu blachy ocynkowane
(aluzynkowe) nale˝y przejrzeç i pokryç warstwà oleju konserwujàcego.
Blachy przeznaczone do d∏u˝szego sk∏adowania nale˝y przejrzeç, a blachy ocynkowane
(aluzynkowe)  pokryç warstwà oleju konserwujàcego.
Blachy powlekane w opakowaniach fabrycznych nie powinny byç sk∏adowane d∏u˝ej ni˝ 
3 tygodnie od daty produkcji. Po tym czasie opakowanie nale˝y rozciàç, a arkusze
prze∏o˝yç przek∏adankami umo˝liwiajàcymi swobodnà cyrkulacj´ powietrza. Paczki powinny
byç u∏o˝one ze spadkiem, aby w przypadku zawilgocenia wody sp∏ywa∏y po powierzchni
arkuszy. Maksymalny czas magazynowania nie powinien trwaç d∏u˝ej ni˝ 6 miesi´cy 
od daty produkcji pod rygorem utraty gwarancji.
Przestrzeganie powy˝szych zasad pozwoli uchroniç blachy przed odbarwieniami 
oraz odparzeniami (bia∏y nalot).

Firma “PRUSZY¡SKI” nie bierze odpowiedzialnoÊci za wystàpienie korozji 
na blachach przechowywanych niezgodnie z powy˝szymi zasadami.

T135 P, OC, AL 

T55 P, OC, AL 

T45 P, AL 

T35 P, AL 

T20 P, AL 

T18 P, AL 

T8 P, AL 

T6 P, AL 

T45 OC 

T35 OC 

T18 OC 

T8 OC 

T16 OC 

T6 OC 

ObjaÊnienia symboli:
- P - blachy powlekane,
- AL - aluzynk
- OC - ocynk

UWAGA:
Profile dachowe uzyskuje si´, gdy strona:

pokryta jest pow∏okà dekoracycjnà
pokryta jest lakierem podk∏adowym - ochronnym

W przeciwnym przypadku uzyskujemy profil elewacyjny.

Profile blach trapezowych

T50 P, OC, AL 

T60 P, OC, AL 

3

rys. 1



4

Je˝eli projekt tego nie okreÊla mo˝na odleg∏oÊci “L” wyliczyç 
ze wzoru jak pod rys. 2.
Zastosowanie kontr∏at i ∏at gwarantuje uzyskanie koniecznej dla
prawid∏owego funkcjonowania pokrycia metalowego, pustki 
powietrznej poprzez, którà odprowadzana jest para wodna 
(wilgoç) pochodzàca z wn´trza obiektywu. 

WielkoÊç szczeliny przy okapie oraz przy kalenicy powinna wynosiç
200cm2/mb okapu i kalenicy.

3/. Podk∏adem poÊrednim jest konstrukcja wi´êby dachowej rys. 3,
na którà wp∏yw ma rodzaj zastosowania FWK oraz ewentualne
deskowanie dachu, a tak˝e zastosowanie lub nie, ocieplenia.
Na rys. 3. przedstawiono najcz´Êciej stosowane rozwiàzania
konstrukcji dachowych. W przypadku nowych rozwiàzaƒ, gdzie
dach jest nieodeskowany a zastosowana FWK posiada wysokà
paroprzepuszczalnoÊç (powy˝ej 1000 g/m2 24godz. Lub Sd poni˝ej
0,3m) warstwa ocieplenia montowana pomi´dzy krokwiami mo˝e
si´ stykaç z FWK. Wówczas do ocieplenia wykorzystywana jest ca∏a
wysokoÊç krokwi a FWK mo˝na montowaç przek∏adajàc jà przez
kalenic´. - Eliminuje to stosowanie uszczelek pod kalenicami.

FWK - folia wst´pnego krycia (dachowa, paroprzepuszczalna).

Podk∏ad bezpoÊredni

1- kontr∏ata
2- ∏ata

Zastosowanie rozwiàzaƒ konstrukcji dachowych
w budownictwie mieszkaniowym

BLACHY TRAPEZOWEBLACHY TRAPEZOWE

rys. 2

rys. 3

3. Pokrycia dachowe w budownictwie mieszkaniowym 
i u˝ytecznoÊci publicznej.

3.1. Rodzaje podk∏adów:

1/. Podk∏ad bezpoÊredni drewniany: rys 2. (pe∏ne
deskowanie) 

- kontr∏aty - najcz´Êciej o przekroju 19x40mm
(mocowane w rozstawie co ok. 60cm do 
krokwi, przy czym co druga kontr∏ata powin-
na pokrywaç si´ z krokwià) 

- ∏aty - najcz´Êciej o wymiarach 30x40mm przy
rozstawie krokwi do 70cm, 40x60mm 
przy rozstawach krokwi 80-120cm. 

Drewno powinno byç min. kl. II dobrze zaimpre-
gnowane. 
¸aty mocowane sà do krokwi poprzez kontr∏aty
gwoêdziami 3,5x80 lub 4x120. 
2/. Podk∏ad bezpoÊredni metalowy: 

- kontr∏aty, 
- ∏aty, 

najcz´Êciej wykonywany z kszta∏towników 
cienkoÊciennych o grub. 0,7mm 
stalowych ocynkowanych o przekroju ceowym,
zetowym lub kapeluszowym.

UWAGA! Odleg∏oÊç pomi´dzy ∏atami (czyli podparciami blachy trapezowej) powinny
wynikaç z projektu technicznego.

Odleg∏oÊci pomi´dzy ∏atami „L“ powinien okreÊlaç projekt techniczny. Je˝eli projekt ich nie okreÊla
mo˝na posi∏kowaç si´ poni˝szym wzorem lub skorzystaç z opracowanych przez firm´ Pruszyƒski
tabel noÊnoÊci.

WysokoÊç potrzebnej blachy trapezowej mo˝na wyliczyç ze wzoru:

gdzie:
L - rozpi´toÊç prz´s∏a czyli odleg∏oÊç pomi´dzy podporami, ∏atami (m)
p - obcià˝enie dachu (kN/M2)
t - gruboÊç rdzenia blachy trapezowej (mm)
h - wysokoÊç blachy trapezowej (mm)

L= 0,21 x t x h
p

h=9,77 x p x L
t



Zastosowanie w tych rozwiàzaniach FWK o niskiej paroprzepuszczalnoÊci lub odeskowania
dachu z warstwà papy wymusza koniecznoÊç zastosowania dodatkowej pustki powietrznej
pomi´dzy FWK a ociepleniem lub pod deskowaniem. W takim przypadku nie nale˝y
zamykaç linii kalenicy folià za∏o˝onà przez kalenic´ lecz pozostawiç tam szczelin´ wielkoÊci
5-10cm. Z kolei dach deskowy wymaga zastosowania kominków wentylacyjnych w pobli˝u
kalenicy (w iloÊci 1szt. o Êrednicy 10cm na 30-40m2  po∏aci dachowej).
Dodatkowa pustka powietrzna powinna wynosiç 2-4cm.
Wadami tych rozwiàzaƒ sà:
- pomniejszenie izolacyjnoÊci warstwy ocieplajàcej na skutek jej przewiewania,
- gorsze wykorzystywanie wysokoÊci krokwi pod gruboÊç izolacji,
- koniecznoÊç stosowania kominków wentylacyjnych lub kratek bocznych 

(w rozwiàzaniach, gdzie poddasze jest nie u˝ytkowe),
- koniecznoÊç stosowania od strony “ciep∏ej” paroizolacji z dodatkowà warstwà folii 

aluminiowej,
- trudnoÊci z uzyskaniem szczeliny przy okapie.

Przy instalowaniu folii dachowych nale˝y przestrzegaç zaleceƒ producenta zwracajàc
szczególnà uwag´ na sposób post´powania przy otworach pod okna dachowe i kominy.

Niezale˝nie od sposobu instalacji ocieplenia, od strony “ciep∏ej” powinna byç
zainstalowana folia paroizolacyjna, a jej ∏àczenia klejone taÊmami samoprzylepnymi.

Zasadà jest by folie paroizolacyjne polietylenowe (PE) stosowaç tam, gdzie zainstalowana
jest FWK o wysokiej paroprzepuszczalnoÊci, natomiast tam, gdzie jest FWK o niskiej 
paroprzepuszczalnoÊci na paroizolacj´ stosowaç foli´ z dodatkowà warstwà metalu (Al).

Zestawienie rozwiàzaƒ konstrukcji dachowych w budownictwie mieszkaniowym.

1. Dach nieodeskowany, poddasze nie zamieszka∏e,
- FWK o wysokiej paroprzepuszczalnoÊci, która mo˝e si´ stykaç 

z warstwà ocieplajàcà, montowanà do krokwi,
- kontr∏aty,
- ∏aty.

2. Dach nieodeskowany, poddasze zamieszka∏e.
- FWK o niskiej paroprzepuszczalnoÊci - wymusza koniecznoÊç 

stosowania pustki powietrznej nad warstwà ocieplajàcà,
- kontr∏aty,
- ∏aty.

3. Dach odeskowany, poddasze zamieszka∏e.
- FWK mo˝e stanowiç papa lub folia “zimna”
- pomi´dzy deskowaniem a ociepleniem konieczna jest pustka powietrzna
- kontr∏aty,
- ∏aty.

4. Dach nieodeskowany, poddasze nie zamieszka∏e.
- FWK niskoprzepuszczalna “zimna” montowana ze zwisem
- to rozwiàzanie dopuszczone jest tylko tam, gdzie ocieplenie u∏o˝one

jest na stropie,
- bez kontr∏at,
- ∏aty.

5. Dach odeskowany, poddasze zamieszka∏e,
- FWK stanowi papa TopVent 02 NSK (Bader) gdy˝ tylko na niej mo˝na

bezpoÊrednio montowaç blachy trapezowe bez kontr∏at i ∏at.
- konieczna jest pustka powietrzna.
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1/. Pochylenia dotyczàce pokryç bez styków poprzecznych lub o zak∏adach poprzecznych
nie mniejszych ni˝:
- 300mm w przypadku pochyleƒ po∏aci do 10%,
- 200mm w przypadku pochyleƒ po∏aci 10-15%,
- 150mm w przypadku pochyleƒ po∏aci powy˝ej15%
2/. Pochylenia dotyczà pokryç bez styków poprzecznych lub o zak∏adach poprzecznych 
nie mniejszych ni˝:
- 300mm w przypadku pochyleƒ po∏aci od 10-15%
- 200mm w przypadku pochyleƒ po∏aci powy˝ej 15%.

3.3. Monta˝ blach trapezowych. rys. 4, 5.

1/. Blachy trapezowe mocowane sà do ∏at (lub p∏atwi w
konstrukcjach stalowych) ∏àcznikami (najcz´Êciej wkr´tami
samowiercàcymi) stosowanymi tylko w przypadku u∏o˝enia
na blasze trapezowej ocieplenia i wodoszczelnej warstwy
wierzchniej.

IloÊç mocowaƒ powinien okreÊlaç projekt 
techniczny. - JeÊli tego nie podaje nale˝y przyjmowaç, ˝e w
pasach kraw´dziowych - rys. 5.1, które wg PN-77/B-02011
wynoszà od 1-2m iloÊç mocowaƒ powinna wynosiç: min.
8/m2 a strefach Êrodkowych: min. 5/m2.

2/. Kierunek monta˝u powinien byç zawsze przeciwny do
kierunku wiatru najcz´Êciej wiejàcego w danej okolicy.

3/. Mocowanie blach trapezowych na zak∏adach
poprzecznych powinno byç na ka˝dej “dolnej fali” na 
d∏ugoÊci zak∏adu.

4/ ¸àczenie na ka˝dej fali j.w. powinno byç równie˝ na
∏atach: przyokapowej i przykalenicowej.

5/. Blachy trapezowe o wysokoÊci powy˝ej 35mm powinny
byç ∏àczone w “górnej fali” na po∏àczeniach wzd∏u˝nych
min. co 60cm.

3–5
2–5

BLACHY TRAPEZOWEBLACHY TRAPEZOWE

Blachy trapezowe 
ocynkowane oraz ocynkowane 
i powlekane o wysokoÊci profilu
> 35mm

Blachy trapezowe aluminiowe o
wysokoÊci profilu 35mm 2/.

Blachy j.w. o wysokoÊci profilu
< 35mm

Blachy j.w. lecz o wysokoÊci
profilu < 35mm 2/.

SPOSÓB POKRYCIA ZALECANE POCHYLENIE

0,10 6

0,10

10 > 10

10

WARTOÂå POCHYLENIA PO¸ACI DACHOWYCH
h:a α0 % %

0,15 15 > 15

3.2. Pochylenia po∏aci dachowych (wg PN-99/B-02361).

4 70,07 > 10

6

9

> 15

¸àczenie arkuszy na d∏ugoÊci

kierunek monta˝u

kierunek monta˝u

Przyk∏adowa obróbka komina

monta˝u

rys. 5

szerokoÊç strefy naro˝nej:
1m   0.1b   2m

rys. 5.1

¸àczenie arkuszy na d∏ugoÊci

rys. 4
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6/. Blachy trapezowe montuje si´ na po∏aci 
dachowej w taki sposób by tworzy∏y z linià okapu
kàt prosty (90º).
Linia okapu, którà wyznaczamy przy pomocy linki 
lub listwy oporowej stanowi zawsze baz´ do 
k∏adzenia kolejnych arkuszy blach.

Wszelkie b∏´dy po∏aci dachowych eliminujemy 
przykrywajàc wszystkie kraw´dzie dachu 
obróbkami blacharskimi.

3.4. Monta˝ obróbek.

Na rys. 6 przedstawione sà typowe obróbki 
blacharskie oferowane z blach tego samego 
gatunku, koloru i rodzaju pow∏oki co arkusze 
blach trapezowych.
Obróbki blacharskie wykonywane sà równie˝ 
z arkuszy blach p∏askich bezpoÊrednio na 
budowie przez monta˝ystów pokrycia.

UWAGA! Niedopuszczalne jest stosowanie 
jakichkolwiek obróbek blacharskich (w tym 
czap kominowych, rzygaczy rynnowych itp.) 
z blach miedzianych na dachach i elewacjach 
krytych blachami ocynkowanymi lub 
lakierowymi.

Obróbki blacharskie muszà spe∏niç dwa 
podstawowe zadania:
1. zapewniç szczelnoÊç pokrycia w miejscach 

za∏amaƒ i kraw´dzi po∏aci dachowych,
2. zapewniç estetyk´ pokrycia i elewacji poprzez 

zatuszowanie b∏´dów poprzednich ekip 
budowlanych.

7

kraw´dê boczna i górna to miejsce lokalizacji 
b∏´dów wykonania po∏aci dachowej
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O K A P - stanowi zawsze baz´ dla monta˝u blach trapezowych

1, 2, 3, 4, 5 - kolejnoÊç zak∏adania arkuszy
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rys. 5.2

rys. 6



rys. 8

3.4.1. Pasy nadrynnowe - rys. 7.

Jest to obróbka majàca na celu:
1. skierowanie wód opadowych do rynny 

(w sytuacji, kiedy arkusze blach
spoczywajà na pasie i koƒczà si´ przed
kraw´dzià pasów),

2. skierowanie skroplin sp∏ywajàcych po FWK
wypuszczonej na pas,

3. maskowanie podk∏adu (kontr∏at i ∏at).

Pasy nadrynnowe swymi kraw´dziami
wchodzà w rynn´ na 1/3 jej szerokoÊci oraz
montowane sà po zainstalowaniu
orynnowania.
Po monta˝u pasów nadrynnowych mo˝na
przystàpiç do monta˝u pokrycia.

3.4.2. Pasy podrynnowe 
- rys. 7.1.

Pe∏nià funkcj´ dekoracyjnà - maskujàcà pio-
nowà desk´ okapowà b´dàcà pod∏o˝em 
do monta˝u orynnowania. Montowane przed
instalacjà orynnowania.

3.4.3. Wiatrownica górna.
Wiatrownica boczna. 
- rys. 8.

Wiatrownice os∏aniajà kraw´dzie boczne
dachów. W sytuacji, gdy kraw´dê boczna
dachu deskowego nie koƒczy si´ krokwià na
ogó∏ wystarcza zainstalowaç wiatrownic´
górnà, gdy˝ jest w stanie os∏oniç ca∏à
wysokoÊç kraw´dzi.
W sytuacji, gdy kraw´dê boczna dachu
koƒczy si´ krokwià stosuje si´ ∏àcznie
wiatrownic´ bocznà i górnà.

Wiatrownice montowane sà po
zainstalowaniu arkuszy blach trapezowych.

Monta˝ folii wst´pnego
krycia /FWK/

1. FWK wy∏o˝ona na
pas nadrynnowy w
miejscu przerwania
kontr∏at. (spadek 
w tym miejscu FWK
powinnien umo˝liwiç
swobodny odp∏yw
skroplin do rynny).

2. FWK wpuszczona do
rynny pod pasem
nadrynnowym.

BLACHY TRAPEZOWEBLACHY TRAPEZOWE
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rys. 7

rys. 7.1

Monta˝ folii wst´pnego krycia - FWK
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rys. 9

3.4.4. Obróbki kominowe - rys. 9, 9.1.

Na rys. 9.1 zosta∏ przedstawiony prawid∏owy sposób zamontowania folii przy
obróbce . Znaczenie ich jest szczególne, gdy˝ wadliwe ich wykonanie jest êród∏em
najcz´Êciej wyst´pujàcych nieszczelnoÊci pokrycia dachowego.
Wersja I - dotyczy obróbki komina zlokalizowanego w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 1,5m
od kalenicy (monta˝ obróbki komina pokazano na rys. 9.1).
Wówczas pas obróbki za kominem wykonany z arkusza blachy p∏askiej podchodzi
bezpoÊrednio pod obróbk´ kalenicowà.
Wersja II - dotyczy obróbki komina zlokalizowanego w po∏aci dachowej powy˝ej
1,5 m od kalenicy.
Wówczas fartuch obróbki za kominem jest przykryty arkuszem blachy trapezowej.
Fartuchy boczne obróbki kominowej powinny zachodziç poza dwa grzbiety fali
blachy trapezowej.
Do obróbki kominów stosuje si´ równie˝ samoprzylepne taÊmy dekarskie. Wówczas
obróbka blaszana komina pe∏ni równie˝ funkcj´ dekoracyjnà maskujàcà taÊm´
dekarskà.

rys. 9.1



3.4.5. Rynny koszowe - rys. 10

Wyst´pujà na styku dwóch po∏aci w miejscu tzw. koszy zlewnych. Ich zadaniem jest
odprowadzenie wód deszczowych z dwóch po∏aci dachowych. Montowane sà przed
monta˝em arkuszy blach trapezowych.
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rys. 10

rys. 11



3.4.6. Bariery Êniegowe.
- rys. 11.

O zainstalowaniu barier
Êniegowych decydujà lokalne
warunki pogodowe oraz
doÊwiadczenia z eksploatacji
obiektów wybudowanych 
w okolicy.
W zale˝noÊci od obfitoÊci
opadów, zmian pogodowych 
i ukszta∏towania dachu monto-
wane mogà byç w jednym lub
kilku szeregach w odleg∏oÊci ok.
1m od okapu na wysokoÊci pod-
pory krokwi (mur∏aty). W przypadku
zamontowania barier Êniegowych
nale˝y wziàç pod uwag´, 
˝e obcià˝enie po∏aci dachowej 
od zwi´kszonej iloÊci Êniegu
b´dzie wi´ksza od 20 do 40%.

3.4.7. Kalenice. - rys. 12.

Kalenice (proste lub sto˝kowe)
zabezpieczajà grzbiet dachu oraz
kraw´dzie, gdzie spotykajà si´
dwie po∏acie pod kàtem wypu-
k∏ym. Zamontowanie kalenicy
musi byç tak rozwiàzane, aby
umo˝liwiç pokryciu dachowemu
oraz ociepleniu swobodne
“oddychanie” poprzez jednà lub
dwie pustki powietrzne.
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3.4.8. Obróbki przyÊcienne, ogniomurowe i in. - rys. 13.

Obróbki przyÊcienne,
ogniomurowe, obróbki dachów
jednospadowych i inne wykonuje
si´ najcz´Êciej na budowie z uwagi
na wielkie zró˝nicowanie
architektoniczne budowli w Polsce.

Równie du˝e zró˝nicowanie
wyst´pujàcych obróbek ma miejsce
w rozwiàzaniach systemowych
stalowych. Na ogó∏ poszczególne
systemy konstrukcyjne posiadajà
szczegó∏owe opracowania 
i rozwiàzania - w tym obróbek
blacharskich, mocowaƒ i
stosowania poszczególnych
materia∏ów budowlanych.

UWAGA!!!
Wszystkie obróbki os∏aniajàce
kraw´dzie dachów zlokalizowane
sà w “pasach kraw´dziowych”
dachu, gdzie wyst´pujà najwi´k-
sze obcià˝enia spowodowane
ssaniem wiatru - stàd nale˝y je
mocowaç bardzo solidnie 
w odleg∏oÊci co ok. 33cm.
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rys. 13

3.4.9. Obróbki rur wywiewnych, wywietrzników,
anten itp.

Wszelkie elementy o przekroju ko∏owym wystajàce z dachu uszczelnia
si´ ko∏nierzami uszczelniajàcymi.
Podstawy tych ko∏nierzy umo˝liwiajà uformowanie si´ do kszta∏tu
blachy pod∏o˝a i dodatkowo uszczelniane sà silikonem i mocowane
wkr´tami samowiercàcymi.



∏

uk∏ad pod∏u˝ny

uk∏ad poprzeczny
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rys. 14

4. Konstrukcyjne blachy trapezowe. - rys. 14.

Konstrukcyjne blachy trapezowe to oddzielna grupa “trapezów”. Stosowanie ich znacznie
upraszcza rozwiàzania konstrukcyjne dachów, przekryç i stropów, skraca czas budowy 
i obni˝a koszty. Stosowane sà g∏ównie w rozwiàzaniach systemowych zgodnie z zatwier-
dzonymi dokumentacjami technicznymi.



5. Pokrycia elewacyjne z blach trapezowych. - rys. 15.

Pokrycia elewacyjne z blach trapezowych najcz´Êciej wyst´pujà w stalowym budownictwie
halowym w rozwiàzaniach ze Êcianami ocieplonymi oraz zimnymi. Mocowane sà na ogó∏
do rygli Êciennych lub kaset. Na rys. 7.1, 8, 16, 17, 18 przedstawiono przyk∏adowe
rozwiàzania wyst´pujàcych tam obróbek t.j.:
- obróbki coko∏owej - rys. 16,
- obróbki okapowej - rys. 7.1,
- wiatrownicy - rys. 8,
- obróbek naro˝ników zewn´trznych i wewn´trznych - rys. 17.
- obróbek otworów okiennych lub drzwiowych - rys . 18,

Zasady monta˝u poszczególnych warstw i materia∏ów sà podobne jak przy monta˝u pokryç
dachowych.
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rys. 15
6. Pokrycia budynków
inwentarskich.

W budynkach inwentarskich, w których
hodowane sà zwierz´ta, panuje szczególnie
agresywne Êrodowisko. Wydzielajàce si´ 
z odchodów zwierzàt gazy (np. metan, 
siarczek wodoru, amoniak itp.) w po∏àcze-
niu z parà wodnà tworzà roztwory o bardzo
silnym dzia∏aniu korozyjnym, dlatego bardzo
istotnà sprawà jest nale˝yte rozwiàzanie
systemu wentylacyjnego tych pomieszczeƒ.
Zaniechanie tego mo˝e spowodowaç
znaczne skrócenie ˝ywotnoÊci przekryç -
nawet o po∏ow´. Mo˝na tu wykorzystaç
zwyk∏e sposoby wentylacji za pomocà
otworów bocznych, krat wentylacyjnych 
lub przewodów wprowadzonych w dach, 
z tym jednak, ˝e szczególnie nale˝y zwracaç
uwag´ na ewentualnà korozj´ w pobli˝u
wylotów. 
W Êrodowiskach bardzo agresywnych
zalecane jest stosowanie specjalistycznych
pow∏ok ochronnych dobranych zgodnie 
z przeznaczeniem i charakterystykà danego
obiektu.

∏

rys. 16
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7. Konserwacja.

Dachy i elewacje z blach trapezowych 
w zasadzie nie wymagajà specjalnych
zabiegów konserwacyjnych. Nie mniej
jednak konieczne jest:
- usuwanie z powierzchni dachu liÊci,
które gnijàc powodujà odbarwienie
pow∏oki organicznej blachy,
- usuwanie warstwy py∏ów
przemys∏owych (np. pochodzàcych 
z zak∏adów wapiennych, cementowni hut 
i kopalƒ), które wchodzàc w reakcj´ 
z wodà powodujà uszkodzenie pow∏oki
organicznej blach.

8. Uwagi koƒcowe.

1. Do ci´cia blach stalowych
ocynkowanych i stalowych
ocynkowanych pokrytych pow∏okami
organicznymi nale˝y stosowaç no˝yce
r´czne lub mechaniczne wibracyjne lub
skakankowe.

Zabrania si´ u˝ywania narz´dzi
powodujàcych przy ci´ciu uszkodzenie
powierzchni ocynkowanej i powlekanej
na skutek wydzielania si´ ciep∏a, t.j.
szlifierki kàtowe.

2. Drobne uszkodzenia pow∏oki
podczas monta˝u mo˝na zamalowaç
farbà zaprawkowà. Powierzchnia musi
byç oczyszczona z brudu i t∏uszczu.

3. Stalowe wióry pozostajàce po
wierceniu ∏àczników muszà byç
usuni´te za pomocà mi´kkiej zmiotki,
gdy˝ rdzewiejàc powodujà uszkodzenia
powierzchni blach. Brud, który
powstaje w czasie pracy powinien byç
usuni´ty za pomocà zwyczajnych 
Êrodków myjàcych.

naro˝nik wewn´trzny

naro˝nik zewn´trzny

rys. 17

rys. 18
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