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Wymagania, zalecenia i szkice niniejszych wytycznych stanowi� odzwierciedlenie najnowszych osi�gni�� techniki. 
Maj� one stanowi� bodziec do fachowego wykonawstwa w codziennych zastosowaniach. W szczególnych przypadkach 
mog� by� konieczne działania bardziej zaawansowane lub bardziej ograniczone. Stosowanie si� do niniejszych 
wytycznych nie zwalnia u�ytkownika z odpowiedzialno�ci za własne działania. Według dotychczasowych danych ich 
przestrzeganie zapewnia jednak rzetelne wykonanie techniczne. Jakiekolwiek roszczenia dochodzone przed s�dem w 
stosunku do DAFA z tytułu stosowania niniejszej publikacji s� wykluczone.  

Prawa autorskie zastrze�one. DAFA 2010.
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PRZEDMOWA 

Powstałe w 2006 roku Stowarzyszenie Wykonawców 
Dachów Płaskich i Fasad DAFA, postawiło sobie za 
jeden z głównych celów podniesienie jako�ci 
specjalistycznych robót budowlanych poprzez 
okre�lenie standardów ich wykonania. Realizacja tego 
celu odbywa si� poprzez wydawanie publikacji 
technicznych, zawieraj�cych aktualny stan wiedzy oraz 
przykładowe rozwi�zania zagadnie� spotykanych przez 
techników i in�ynierów w trakcie projektowania, 
wykonywania i odbioru inwestycji budowlanych z naszej 
bran�y. 

Niniejsza publikacja jest autorskim opracowaniem 
zespołu specjalistów o długoletnim sta�u, zwi�zanych   
z firmami dostarczaj�cymi wysokiej jako�ci elementy 
zł�czne: EJOT, ESSVE, GUNNEBO INDUSTRIES, 
KOELNER i SFS intec.  
Wydanie publikacji wzbogaciło dorobek wydawniczy     
w zakresie techniki mocowa� o kolejn�, trzeci� pozycj�: 
� DAFA M 1.01 - Wytyczne doboru ł�czników do 

monta�u stalowych blach profilowych dachów          
i �cian, stycze� 2008. 

� DAFA M 2.01 - Wytyczne doboru ł�czników do 
monta�u na dachach płaskich, grudzie� 2009. 

� DAFA M 3.01. Wytyczne doboru ł�czników do 
monta�u płyt warstwowych, grudzie� 2010.

Niniejsze wytyczne maj� na celu okre�lenie 
minimalnych wymaga� dotycz�cych zastosowania 
ł�czników do monta�u płyt warstwowych na �cianach      
i dachach oraz w zastosowaniach specjalistycznych. 

Nale�y podkre�li�, �e publikacja nie jest materiałem 
reklamowym, poradnikiem projektowym, ani katalogiem 
konkretnego producenta czy dystrybutora, ale zbiorem 
wytycznych i standardów przyj�tych w bran�y.  

Opracowanie ma stanowi� daleko id�c� pomoc i punkt 
odniesienia dla wszystkich osób uczestnicz�cych          
w procesach projektowania, realizacji i odbiorów 
inwestycji budowlanych wykonanych z płyt 
warstwowych. Cel taki przy�wieca wszystkim wydanym 
przez Stowarzyszenie DAFA publikacjom, których lista 
znajduje si� na ostatniej stronie okładki. 

Zdefiniowane przez Stowarzyszenie DAFA standardy 
pozwalaj� wszystkim uczestnikom procesu 
budowlanego: inwestorowi, projektantowi, wykonawcy, 
inspektorowi nadzoru oraz na ko�cu u�ytkownikowi na 
operowanie tymi samymi okre�leniami i parametrami. 
Umo�liwia to jednoznaczne definiowanie zało�e�
projektowo-wykonawczych, w tym równie� poprawny 
dobór ł�czników dla dachów i �cian wykonywanych       
z płyt warstwowych. 

Publikacje techniczne Stowarzyszenia DAFA s�
opracowaniami skierowanymi dla in�ynierów i techni-
ków, zajmuj�cych si� produkcj�, monta�em oraz 
odbiorem i eksploatacj� lekkich obudów �cian i dachów.  

Liczymy na Pa�stwa uwagi na temat formy, zakresu 
dotychczasowych opracowa�, a tak�e oczekiwa�, jakie 
powinny one spełnia�, aby były bardziej przydatne        
w Pa�stwa codziennej pracy. 

      
 Dr in�. Paweł Fiszer 

Adres do korespondencji: 
Stowarzyszenie DAFA 
ul. Cygana 4 
45-131 Opole 
biuro@dafa.com.pl 
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1. Wprowadzenie; zakres i cel opracowania.  

Pracuj�c na rynku budowlanym w firmach 
produkuj�cych elementy zł�czne, autorzy opracowania 
zauwa�yli potrzeb� stworzenia opracowania 
pomagaj�cego w sposób przyst�pny przekaza�
wymagan� wiedz� potrzebn� przy doborze ł�czników 
do monta�u płyt warstwowych. 

Płyta warstwowa jest materiałem stosowanym              
w budownictwie od wielu lat. Ze wzgl�du na miejsce 
stosowania wyró�niamy płyty warstwowe: dachowe, 
�cienne oraz o specjalistycznym zastosowaniu (np. 
ekrany akustyczne, płyty chłodnicze, sufity 
podwieszane). 

Ka�dy z tych typów płyt warstwowych ma inne 
zastosowanie i przeznaczenie. W wi�kszo�ci 
przypadków, bez wzgl�du na miejsce zastosowania, 
płyta warstwowa musi by� mocowana mechanicznie do 
konstrukcji. 

Opracowanie to powstało z my�l� o ułatwieniu 
prawidłowego doboru ł�czników do monta�u płyt 
warstwowych do ró�nego rodzaju podło�y i w ró�nych 
technikach mocowania płyty warstwowej; zarówno        
w �cianach, na dachach, jak i w zastosowaniach 
specjalistycznych. 

Autorzy niniejszego opracowania podzielili je 
tematycznie, co czyni je bardziej przejrzystym                
i czytelnym. Na pocz�tku opracowania zostały 
przedstawione podstawowe definicje, oznaczenia           
i symbole zawarte w opracowaniu.  

Publikacja opisuje podstawowe sposoby monta�u płyt 
warstwowych ze wzgl�du na rodzaj zastosowanego 
ł�cznika (samowierc�cy, samogwintuj�cy), rodzaj 
podło�a, do którego jest mocowana płyta warstwowa 
(stalowe, betonowe, drewniane), czy sposób 
mocowania płyty warstwowej (na wskro�, w krytym 
zamku lub przez element dociskowy).  

Wyró�niono cztery podstawowe podło�a, do których 
mocowane s� płyty warstwowe: stalowe cienko�cienne, 
stalowe gor�cowalcowane, betonowe i drewniane.  

W opracowaniu podane s� podstawowe parametry 
ł�czników oraz ich dobór ze wzgl�du na rodzaj podło�a 
i sposób mocowania. 

Publikacja obejmuje równie� problematyk� mocowania 
wzdłu�nego (szycia) płyt warstwowych dachowych oraz 
mocowania obróbek blacharskich. 

Przestrzeganie wytycznych producenta ł�czników          
i producenta płyt warstwowych gwarantuje poprawno��
i trwało�� wykonanego monta�u. 

2. Podstawowe definicje oraz oznaczenia i symbole 
u�yte w opracowaniu. 

Definicje: 

1. Płyta warstwowa – przestrzenny, prefabrykowany 
element budowlany składaj�cy si� z warstw 
zewn�trznych konstrukcyjnych, zwanych okładzinami     
i warstwy izolacyjno-konstrukcyjnej, zwanej rdzeniem 
płyty; istot� płyty o konstrukcji warstwowej jest trwałe 
poł�czenie okładzin z jej rdzeniem na całej powierzchni 
w sposób zapewniaj�cy współprac� statyczn� warstw 
płyty w przenoszeniu obci��e� i w przeciwdziałaniu jej 
odkształcaniu. 
2. Okładzina metalowa – blacha, stanowi�ca element 
ochronny dla materiału izolacyjnego oraz element 
konstrukcyjny, przenosz�cy napr��enia normalne 
wywołane obci��eniem i ró�nic� temperatur. 
3. Materiał izolacyjny – materiał o małej 
przewodno�ci cieplnej, którego zadaniem jest izolacja 
termiczna (temperaturowa) obiektu. Warstwa ta ma za 
zadanie zmniejszy� straty ciepła, które wydostaj� si� na 
zewn�trz oraz przenosi� napr��enia styczne. 
4. Ł�cznik – ł�czy ze sob� elementy z tych samych 
b�d� ró�nych materiałów. Jest elementem konstrukcji, 
który praktycznie nie powinien ulega� odkształceniom     
i przemieszczeniom pod wpływem działania sił 
pionowych i poziomych (stałych i zmiennych). Ł�cznik 
mo�e stanowi� poł�czenie gwintowe, nitowe, 
zgrzewane, spawane lub w postaci kształtownika. 
Ł�cznik mocuj�cy powinien by� zaprojektowany na 
podstawie oblicze� statycznych i zabezpieczony 
antykorozyjnie. 
5. Ł�cznik samowierc�cy – ł�cznik w poł�czeniu 
gwintowym dociskowym. Ł�cznik samowierc�cy składa 
si� z łba, trzpienia w kształcie walca, cz��ciowo lub 
całkowicie gwintowanego i zintegrowanego wiertła. 
Zastosowanie jego nie wymaga wcze�niej wykonania 
otworu wst�pnego w ł�czonych materiałach.  
6. Ł�cznik samogwintuj�cy – ł�cznik w poł�czeniu 
gwintowym dociskowym. Ł�cznik samogwintuj�cy 
składa si� z łba i trzpienia w kształcie walca, cz��ciowo 
lub całkowicie gwintowanego. Zastosowanie tego 
elementu bezpo�rednio w podło�u wymaga 
wcze�niejszego wykonania otworu wst�pnego           
o zalecanej �rednicy (mniejszej od �rednicy ł�cznika)    
w elemencie, do którego mocujemy. 
7. Podkładka – stanowi element pomocniczy przy 
poł�czeniach gwintowych. Umieszcza si� j� pomi�dzy 
łbem ł�cznika lub nakr�tk� a elementem ł�czonym. 
Zapewnia równomierny docisk, a w szczególnych 
przypadkach szczelno�� poł�czenia. Podkładki powinny 
mie� wystarczaj�co du�� powierzchni�, która 
ograniczałaby mo�liwo�� zniszczenia ł�czonego 
elementu przez jego przeci�gni�cie przez łeb ł�cznika. 
Mo�emy wyró�ni� podkładki: 
− zwykła – stosowana do zabezpiecze� elementów 

przed zadrapaniem lub zgnieceniem podczas 
dokr�cania �ruby; 

− spr��ynowa i odginana – zabezpiecza przed 
samoczynnym odkr�ceniem ł�cznika; 
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− wyrównuj�ca – wyrównuje pochylenia elementu 
ł�czonego; 

− uszczelniaj�ca – z dodatkow� warstw� materiału 
elastycznego uszczelniaj�cego poł�czenie. 

8.  Podkładka uszczelniaj�ca – podkładka                
z dodatkow� warstw� materiału elastycznego, którego 
zadaniem jest uszczelnienie miejsca poł�czenia. 
9.  Kołek – specjalnie zaprojektowany element 
stalowy do bezpo�redniego osadzania w podło�u 
betonowym lub tworzywowy element po�rednicz�cy      
w poł�czeniu kołkowym.  
10.  Kołek wbijany – stalowy element do 
bezpo�redniego mocowania w podło�u betonowym. 
Składa si� z łba i specjalnie ukształtowanego trzpienia, 
który ulega trwałemu odkształceniu w czasie osadzania 
w podło�u. Zastosowanie kołków wymaga 
wcze�niejszego wykonania otworu w podło�u                
o �rednicy zgodnej z wymiarem nominalnym kołka. 
11.  Kołek tworzywowy – element po�rednicz�cy        
w poł�czeniu kołkowym, który stanowi element 
rozporowy podczas osadzania wewn�trz trzpienia 
metalowego. Zastosowanie kołków wymaga 
wcze�niejszego wykonania otworu w podło�u                
o �rednicy zgodnej z wymiarem nominalnym kołka. 
12.  Stal w�glowa – jest to stal, której w�giel jest 
pierwiastkiem kształtuj�cym jej charakterystyki. Stal 
w�glow� stosuje si� głównie podczas wytwarzania 
elementów konstrukcji, a tak�e urz�dze�
mechanicznych w elementach, gdzie jej wła�ciwo�ci s�
wystarczaj�ce. Podwy�szona zawarto�� w�gla w stali 
mo�e wpływa� na jego nierdzewno��, lecz tak�e na 
krucho�� stali. 
13.  Stal nierdzewna – jest to stal odporna na działanie 
czynników atmosferycznych, roztworów alkalicznych, 
kwasów i zwi�zków chemicznych. O jej nierdzewno�ci 
stanowi podwy�szona zawarto�� chromu. 	rednia 
zawarto�� mie�ci si� w granicach 12 – 25%. 
14.  Stal gor�cowalcowana (HR) – przetwarzanie 
(walcowanie) stali w temperaturze powy�ej 0,6 
temperatury topnienia stali. Elementy stalowe 
otrzymywane w tej technologii najcz��ciej wyst�puj�     
w grubo�ciach powy�ej 3mm. 
15.  Stal zimnowalcowana (CR) - przetwarzanie 
(walcowanie) stali w temperaturze nieprzekraczaj�cej 
0,4 temperatury topnienia stali. Elementy stalowe 
otrzymywane w tej technologii najcz��ciej dost�pne     
w grubo�ciach 0,3 - 5,0 mm. 
16.  Profil cienko�cienny – element konstrukcyjny 
wykonany w technologii gor�cowalcowanej lub 
zimnowalcowanej o grubo�ci �cianki do 6mm. 
17.  Konstrukcja gor�cowalcowana - element 
konstrukcyjny wykonany w technologii 
gor�cowalcowanej o grubo�ci �cianki od 6mm. 
18.  Moment dokr�caj�cy – jest to iloczyn ramienia 
przyło�enia siły i tej siły. Moment dokr�caj�cy 
doprowadza do uzyskania optymalnej no�no�ci 
ł�cznika. Maksymalna warto�� momentu dokr�caj�cego 
dla danego ł�cznika nie powinna zosta� nigdy 
przekroczona. 
19.  No�no�� niszcz�ca – warto�� siły, która powoduje 
zniszczenie ł�cznika lub jego poł�czenia. 

20.  No�no�� charakterystyczna – obliczana jest       
z przeci�tnej warto�ci �redniego obci��enia 
niszcz�cego dla pojedynczego ł�cznika bez 
uwzgl�dniania wpływu rozstawu i odległo�ci ł�czników 
od kraw�dzi podło�a. No�no�� charakterystyczn�
okre�la si� jako warto�� �redni� - w uj�ciu 
statystycznym - na podstawie serii prób wykonanych dla 
powtarzalnych warunków mocowania.  
21.  No�no�� obliczeniowa – to warto�� stanowi�ca 
iloczyn warto�ci no�no�ci charakterystycznej           
i współczynnika bezpiecze�stwa, uwzgl�dniaj�cego 
mo�liwo�ci wyst�pienia nieprzewidzianych warunków 
pracy ł�cznika oraz dokładno�ci wyznaczenia no�no�ci 
charakterystycznej.  
22.  No�no�� ł�cznika – stanowi maksymalne 
obci��enie o okre�lonym kierunku działania, które mo�e 
by� przeniesione przez ł�cznik bez jego zniszczenia. 
23.  No�no�� poł�czenia – stanowi maksymalne 
obci��enie o okre�lonym kierunku działania, które mo�e 
by� przeniesione przez ł�cznik i elementy ł�czone, 
uwzgl�dniaj�c mo�liwo�� zniszczenia ł�cznika, 
elementu mocowanego lub podło�a 
24.  No�no�� na wyrwanie – warto�� siły działaj�cej 
tylko w kierunku zgodnym z osi� ł�cznika. 
25.  No�no�� na �cinanie – warto�� siły działaj�cej 
tylko w kierunku prostopadłym do osi ł�cznika. 
26.  No�no�� na przeci�gni�cie – warto�� siły 
działaj�cej w kierunku prostopadłym do osi ł�cznika 
powoduj�ca zniszczenie materiału mocowanego          
w obr�bie poł�czenia przy jednoczesnym braku 
uszkodzenia ł�cznika i podło�a. 
27.  Strefa rozci�gana – strefa przekroju podło�a,        
w której wyst�puj� napr��enia rozci�gaj�ce. 
28.  Strefa �ciskana – strefa przekroju podło�a,          
w której wyst�puj� napr��enia �ciskaj�ce. 
29.  Korozja – ogólna nazwa procesów niszcz�cych 
mikrostruktur� materiału, które prowadz� do jego 
rozpadu. Wyst�puj� dwa podstawowe rodzaje korozji – 
atmosferyczna i galwaniczna. 
30.  Korozja atmosferyczna – powodowana jest przez 
kontakt materiału z otaczaj�cym �rodowiskiem. Korozja 
atmosferyczna uzale�niona jest od intensywno�ci 
wyst�powania poszczególnych zwi�zków chemicznych 
w powietrzu, głównie zanieczyszcze� przemysłowych 
takich jak zwi�zki chloru i siarki. 
31.  Korozja galwaniczna powstaje w miejscu kontaktu 
dwóch materiałów o ró�nych potencjałach. Tworzy si�
wówczas ogniwo galwaniczne powoduj�ce stopniowe 
niszczenie jednego z elementów. 
32. �Przewiercalno�� – maksymalna ł�czna grubo��
materiałów, które ł�cznik samowierc�cy jest w stanie 
przewierci�. 
33. �rednica ł�cznika samowierc�cego – �rednica 
mierzona po pobocznicy gwintu ł�cznika. 
34. �rednica ł�cznika samogwintuj�cego - �rednica 
mierzona po pobocznicy gwintu ł�cznika. 
35.  Gwint roboczy – cz��� nagwintowana ł�cznika, 
zadaniem której jest instalacja ł�cznika w podło�u do 
którego jest montowany. 
36.  Gwint podporowy – gwint znajduj�cy si� pod 
łbem ł�cznika, którego zadaniem jest doci�ni�cie łba      
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i materiału elastycznego podkładki uszczelniaj�cej do 
zewn�trznej okładziny płyty warstwowej. 

Symbole: 
Dmin – �rednica minimalna gwintu roboczego 
dmin – �rednica minimalna gwintu podporowego 
D1min – �rednica minimalna tworzywowego kołka 
rozporowego 
L – długo�� ł�cznika 
Lmin – długo�� minimalna 
ZPmin – minimalna zdolno�� przewiercania ł�cznika 
ZPmax – maksymalna zdolno�� przewiercania ł�cznika 
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3. Sposoby mocowania płyt warstwowych wraz        
z zasadami ich prawidłowego monta�u do ró�nego 
typu konstrukcji (podło�y). 

3.1. Sposoby mocowania. 

3.1.1. Podstawowe sposoby mocowania. 

Do podstawowych sposobów mocowania płyt 
warstwowych zalicza si� takie metody, jak: 

-mocowanie za pomoc� ł�czników samowierc�cych;  

-mocowanie za pomoc� ł�czników samogwintuj�cych; 

-mocowanie za pomoc� ł�czników samogwintuj�cych 
współpracuj�cych z tworzywowymi kołkami rozpo-
rowymi; 

-mocowanie za pomoc� stalowych kołków wbijanych. 

Mocowanie płyty warstwowej za pomoc� ł�czników 
samowierc�cych odbywa si� w jednym cyklu 
technologicznym. W trakcie osadzania nast�puje 
wykonanie oraz gwintowanie otworu.  

Rys. 1. Ł�cznik samowierc�cy 

Mocowanie płyty warstwowej za pomoc� ł�czników 
samogwintuj�cych odbywa si� zawsze przez wykonanie 
otworu wst�pnego w płycie warstwowej i konstrukcji.   
W trakcie osadzania ł�cznika w otworze wst�pnym 
nast�puje gwintowanie.  

Rys. 2. Ł�cznik samogwintuj�cy 

Mocowanie płyty warstwowej za pomoc� ł�czników 
samogwintuj�cych współpracuj�cych z tworzywowymi 
kołkami rozporowymi odbywa si� zawsze przez 
wykonanie otworu wst�pnego w płycie warstwowej         
i konstrukcji, a nast�pnie nale�y osadzi� ł�cznik           
w otworze. W trakcie osadzania ł�cznika nast�puje 
rozpr��enie elementów tworzywowych. 

Rys. 3. Ł�cznik samogwintuj�cy współpracuj�cy            
z kołkiem tworzywowym 

Mocowanie płyty warstwowej za pomoc� stalowych 
kołków wbijanych odbywa si� zawsze przez wykonanie 
otworu wst�pnego w płytach warstwowych i konstrukcji, 
a nast�pnie nale�y osadzi� stalowy kołek w otworze. W 
trakcie osadzania nast�puje trwałe odkształcenie 
stalowego kołka. 

Rys. 4. Stalowy kołek wbijany 

Poni�ej przedstawiono przykładowe schematy 
mechanicznego mocowania płyt warstwowych:  

 a.     b. 

 c.    d. 

Rys. 5. Przykłady mechanicznego mocowania płyt 
warstwowych:  

a. Mocowanie na wskro�. 
b. Mocowanie na wskro� - płyta dachowa 
c. Mocowanie w krytym zamku 
d. Mocowanie poprzez element dociskowy. 

3.1.2. Uzupełniaj�ce sposoby mocowania. 

Uzupełniaj�ce sposoby mocowania stosujemy do: 

-mocowania wzdłu�nego płyt warstwowych; 

-mocowania obróbek blacharskich. 

Do uzupełniaj�cych sposobów mocowania zalicza si�
takie metody, jak: 

-mocowanie za pomoc� ł�czników samowierc�cych;  

-mocowanie za pomoc� ł�czników samogwintuj�cych. 

Mocowanie wzdłu�ne i obróbek blacharskich za 
pomoc� ł�czników samowierc�cych odbywa si�           
w jednym cyklu technologicznym, a ł�czniki te powinny 
posiada� zredukowan� �rednic� wiertła. 
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Rys. 6. Ł�cznik samowierc�cy 

Mocowanie wzdłu�ne i obróbek blacharskich za 
pomoc� ł�czników samogwintuj�cych odbywa si�
zawsze przez wykonanie otworu wst�pnego                 
w ł�czonych blachach. W trakcie osadzania ł�cznika     
w otworze wst�pnym nast�puje gwintowanie. 

Rys. 7. Ł�cznik samogwintuj�cy 

Płyty warstwowe dachowe, gdzie skrajne fale górnych 
okładzin zachodz� na siebie, nale�y poł�czy�
wzdłu�nie.  

Mocowanie wzdłu�ne płyt warstwowych i obróbek 
blacharskich powinno by� wykonane zgodnie                
z wytycznymi producenta płyty, lecz nie rzadziej ni� co 
500 mm. 

Poni�ej przedstawiono przykładowe schematy 
mechanicznego mocowania wzdłu�nego płyt 
warstwowych i obróbek blacharskich: 

�

�

 . 
 a.                                    b. 

Rys. 8. Przykłady mechanicznego mocowania 
wzdłu�nego płyt warstwowych i obróbek blacharskich: 
 a. mocowanie wzdłu�ne 
 b. mocowanie obróbek blacharskich. 

3.2. Kryteria doboru 

Wa�nymi kryteriami prawidłowego doboru ł�czników do 
mocowania płyt warstwowych s� ich no�no�ci: na 
wyrywanie z podło�a, na �cinanie oraz na przeci�ganie 
przez okładzin�. Parametry te zawarte s� w materiałach 
technicznych producentów ł�czników lub producentów 
płyt warstwowych, potwierdzonych aprobatami 
technicznymi krajowymi (AT) lub europejskimi (ETA).

Dobieraj�c ł�czniki do mocowania płyt warstwowych 
nale�y bra� pod uwag� wytyczne dla danego projektu 
oraz nast�puj�ce parametry:  

− rodzaj podło�a konstrukcyjnego; 

− minimalna grubo�� podło�a dla danego rodzaju 
ł�cznika; 

− maksymalna zdolno�� wiercenia dla ł�czników 
samowierc�cych; 

− grubo�� mocowanych płyt warstwowych w miejscu 
mocowania; 

− poło�enie punktu monta�u zalecanego przez 
producenta płyt warstwowych. 

Ł�czniki do mocowania płyt warstwowych musz� by�
stosowane zgodnie z projektem technicznym, 
opracowanym dla danego obiektu budowlanego,           
z uwzgl�dnieniem obowi�zuj�cych norm i przepisów, 
aprobat technicznych producenta ł�czników oraz 
instrukcji stosowania opracowanej przez producentów 
płyt warstwowych. 

Ł�czniki samowierc�ce i samogwintuj�ce wykonane s�
ze stali w�glowej, pokrytej powłok� antykorozyjn� lub 
ze stali nierdzewnej. 

Dobieraj�c ł�czniki ze wzgl�du na rodzaj materiału,       
z którego s� wykonane nale�y uwzgl�dni� �rodowisko, 
w którym ma by� stosowany dany ł�cznik, zgodnie        
z PN-EN ISO 12944 -2:2001, PN EN 10152 2009, PN-
EN 12500-2002. 

Grubo�� powłoki antykorozyjnej ł�cznika okre�laj�
materiały techniczne producenta ł�czników, 
potwierdzone aprobatami technicznymi.  

3.3. Zasady prawidłowego monta�u ł�czników. 

Wa�n� kwesti� jest prawidłowe osadzenie ł�cznika do 
mocowania płyt warstwowych w podło�u.  

Ł�cznik powinien by� zawsze zamontowany 
prostopadle do podło�a przy u�yciu odpowiednich 
elektronarz�dzi przeznaczonych do monta�u danego 
typu ł�cznika. 

Ł�czniki do mocowania płyt warstwowych powinny by�
wyposa�one w odpowiedni� podkładk� uszczelniaj�c�. 

Autorzy opracowania nie zalecaj� obcinania ł�czników. 

Rys. 9. Prawidłowy monta� podkładki uszczelniaj�cej 
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4. Mocowanie podstawowe  

4.1. Konstrukcje stalowe cienko�cienne. 

Zało�enia do mocowania płyt warstwowych do 
konstrukcji stalowej cienko�ciennej:

Mocowanie płyt warstwowych do konstrukcji stalowej 
cienko�ciennej odbywa si� za pomoc� ł�czników 
samowierc�cych lub samogwintuj�cych.  

Minimalna grubo�� podło�a – zale�na od 
szczegółowych wytycznych producenta danego 
ł�cznika, jednak nie mniejsza ni� 1,5 mm. 

 Przykłady zastosowa�:  

�������������

Charakterystyka ł�czników:

a) ł�czniki samowierc�ce przeznaczone do podło�y 
cienko�ciennych: 

− minimalne wymiary podstawowe ł�cznika 
samowierc�cego: 

� �rednica gwintu roboczego Dmin = 5,5 mm; 
� �rednica gwintu pomocniczego dmin = 6,3 mm; 
� długo�� L - odpowiednio dobrana do grubo�ci 

stosowanej płyty warstwowej; 

b) ł�czniki samogwintuj�ce przeznaczone do podło�y 
cienko�ciennych: 

− minimalne wymiary podstawowe ł�cznika 
samogwintuj�cego: 

� �rednica gwintu roboczego Dmin = 6,3 mm; 
� długo�� L - odpowiednio dobrana do grubo�ci 

stosowanej płyty warstwowej; 

  
− ł�czniki do podło�y stalowych cienko�ciennych 

powinny by� wykonane ze stali w�glowej pokrytej 
powłok� antykorozyjn� lub stali nierdzewnej; 

− ł�cznik powinien by� wyposa�ony zawsze           
w podkładk� uszczelniaj�c� o �rednicy zewn�trznej 
nie mniejszej ni� 19mm w przypadku mocowania na 
wskro� lub 16mm przy mocowaniu w ukrytym 
zamku płyty; 

− ka�dy ł�cznik powinien mie� indywidualn� cech�
producenta umieszczon� na łbie ł�cznika. 

Poprawny monta�:

−  wykonanie poł�czenia do konstrukcji 
cienko�ciennej polega na dokr�ceniu ł�cznikiem 
płyty warstwowej w zalecanym przez producenta 
punkcie monta�u; 

− przy stosowaniu ł�czników samogwintuj�cych 
nale�y wykona� otwór wst�pny o �rednicy zgodnej 
z zaleceniami producenta ł�cznika dla danej 
grubo�ci �cianki profilu; 

− wykonanie otworu wst�pnego powinno by� zawsze 
prostopadłe do podło�a; 

− mocowanie ł�czników samowierc�cych i samo-
gwintuj�cych powinno odbywa� si� przy pomocy 
wkr�tarki wyposa�onej w nastawne/regulowane 
sprz�gło (odpowiedzialne za kontrol� momentu 
dokr�caj�cego) lub ogranicznik gł�boko�ci 
osadzania. 
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4.2. Konstrukcje stalowe gor�cowalcowane. 

Zało�enia do mocowania płyt warstwowych do 
konstrukcji stalowej gor�cowalcowanej:

Mocowanie płyt warstwowych do konstrukcji stalowych 
gor�cowalcowanych odbywa si� za pomoc� ł�czników 
samowierc�cych lub samogwintuj�cych.  

Minimalna grubo�� podło�a - zale�na od 
szczegółowych wytycznych producenta danego 
ł�cznika, jednak nie mniejsza ni� 3,0 mm. 

Przykłady zastosowa�: 
              

           
Charakterystyka ł�czników:

a) ł�czniki samowierc�ce: 
− minimalne wymiary podstawowe ł�cznika 

samowierc�cego: 

�

� �rednica gwintu roboczego Dmin = 5,5 mm 
� �rednica gwintu podporowego dmin = 6,3 mm 
� długo�� L - odpowiednio dobrana do grubo�ci 

stosowanej płyty warstwowej; 

b)  ł�czniki samogwintuj�ce 
− minimalne wymiary podstawowe ł�cznika 

samogwintuj�cego: 
�
�

� �rednica gwintu roboczego Dmin = 6,3 mm 
� długo�� L - odpowiednio dobrana do grubo�ci 

stosowanej płyty warstwowej; 

− ł�czniki do podło�y stalowych gor�cowalcowanych 
powinny by� wykonane ze stali w�glowej pokrytej 
powłok� antykorozyjn� lub stali nierdzewnej; 

− ł�cznik powinien by� wyposa�ony zawsze           
w podkładk� uszczelniaj�c� o �rednicy zewn�trznej 
nie mniejszej ni� 19 mm w przypadku mocowania 
na wskro� lub 16 mm przy mocowaniu w ukrytym 
zamku płyty; 

− przy stosowaniu ł�czników samogwintuj�cych 
nale�y wykona� otwór wst�pny o �rednicy zgodnej 
z zaleceniami producenta ł�cznika dla danej 
grubo�ci �cianki profilu; 

− ka�dy ł�cznik powinien mie� indywidualn� cech�
producenta umieszczon� na łbie ł�cznika. 

Poprawny monta�:

− wykonanie poł�czenia do konstrukcji 
gor�cowalcowanej polega na dokr�ceniu ł�cznikiem 
płyty warstwowej w zalecanym przez producenta 
punkcie monta�u; 

− ł�cznik powinien by� osadzony prostopadle do 
podło�a; 

− wykonanie otworu wst�pnego w przypadku 
ł�czników samogwintuj�cych powinno by�
prostopadle do podło�a; 

− mocowanie ł�czników samowierc�cych i samo-
gwintuj�cych powinno odbywa� si� przy pomocy 
wkr�tarki wyposa�onej w nastawne/regulowane 
sprz�gło (odpowiedzialne za kontrol� momentu 
dokr�caj�cego) lub ogranicznik gł�boko�ci 
osadzania. 
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4.3. Konstrukcje betonowe. 

Zało�enia do mocowania płyt warstwowych do podło�a 
betonowego:

Mocowanie płyt warstwowych do podło�a betonowego 
odbywa si� za pomoc� nast�puj�cych ł�czników 
stalowych: 

− samogwintuj�cych do bezpo�redniego osadzania    
w betonie; 

− kołków wbijanych do bezpo�redniego osadzania    
w betonie; 

− samogwintuj�cych, współpracuj�cych cz��ci�
gwintowan� z odpowiednim kołkiem rozporowym    
z tworzywa sztucznego. 

Mocowanie płyt warstwowych wymaga podło�a 
wykonanego z betonu klasy minimum C20/25. 

Przykłady zastosowa�:

Charakterystyka ł�czników:

a) ł�cznik samogwintuj�cy do bezpo�redniego 
osadzania w betonie: 

− minimalne wymiary podstawowe ł�cznika: 

�

� �rednica gwintu roboczego Dmin = 6,0 mm, 

� długo�� L - odpowiednio dobrana do grubo�ci 
stosowanej płyty warstwowej i zalece�
producenta w zakresie gł�boko�ci osadzania   
w podło�u betonowym, 

− konstrukcja gwintu ł�cznika samogwintuj�cego 
powinna by� przystosowana do osadzania 

w betonie po wykonaniu odpowiedniego otworu 
wst�pnego, 

− nale�y wykona� otwór wst�pny w betonowym 
podło�u o �rednicy i gł�boko�ci zgodnej           
z zaleceniami danego producenta ł�cznika dla 
danego podło�a, 

− ł�czniki stalowe powinny by� wykonane ze stali 
w�glowej pokrytej powłok� antykorozyjn� lub ze 
stali nierdzewnej, 

− ł�cznik powinien by� wyposa�ony zawsze           
w podkładk� uszczelniaj�c� o �rednicy zewn�trznej 
nie mniejszej ni� 19 mm w przypadku mocowania 
na wskro� lub 16 mm przy mocowaniu w ukrytym 
zamku płyty, 

− ka�dy ł�cznik powinien mie� indywidualn� cech�
producenta umieszczon� na jego łbie. 

b)   stalowy kołek wbijany 

− minimalne wymiary podstawowe kołka wbijanego: 

− �rednica zewn�trzna Dmin = 4,8 mm; 

− długo�� L - odpowiednio dobrana do grubo�ci 
stosowanej płyty warstwowej i zalece� producenta 
w zakresie gł�boko�ci osadzania w podło�u 
betonowym; 

− konstrukcja kołka powinna umo�liwia� skuteczne 
osadzanie w podło�u betonowym poprzez wbijanie 
młotkiem lub pobijakiem maszynowym w otworze 
wst�pnym o �rednicy nominalnej kołka; 

− nale�y wykona� otwór wst�pny w betonowym 
podło�u o �rednicy i gł�boko�ci zgodnej           
z zaleceniami danego producenta ł�cznika dla 
danego podło�a; 

− kołki stalowe powinny by� wykonane ze stali 
w�glowej pokrytej powłok� antykorozyjn� lub ze 
stali nierdzewnej; 

− kołek powinien by� wyposa�ony zawsze           
w podkładk� uszczelniaj�c� o �rednicy zewn�trznej 
nie mniejszej ni� 19 mm w przypadku mocowania 
na wskro� lub 16 mm przy mocowaniu w ukrytym 
zamku płyty; 

− ł�cznik umo�liwia skuteczny monta� w podło�u        
z monolitycznego betonu. 
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c) ł�cznik samogwintuj�cy do współpracy                       
z tworzywowym kołkiem rozporowym: 

− minimalne wymiary podstawowe ł�cznika 
stalowego: 

�

� �rednica gwintu roboczego Dmin = 6,0 mm; 

� długo�� L - odpowiednio dobrana do grubo�ci 
stosowanej płyty warstwowej i zalece�
producenta w zakresie gł�boko�ci osadzania    
w podło�u betonowym; 

− minimalne wymiary podstawowe i materiał 
tworzywowego kołka rozporowego: 

� �rednica zewn�trzna, nominalna D1min= 8,0 mm; 

� długo�� Lmin = 40 mm; 

− materiał: PA (poliamid) lub PP (polipropylen)           
z odporno�ci� na starzenie,  

− konstrukcja gwintu ł�cznika samogwintuj�cego 
powinna umo�liwia� skuteczne odkształcenie 
elementu rozporowego bez jego zniszczenia; 

− nale�y wykona� otwór wst�pny w betonowym 
podło�u o �rednicy i gł�boko�ci zgodnej                  
z zaleceniami danego producenta ł�cznika dla 
danego podło�a; 

− ł�czniki stalowe powinny by� wykonane ze stali 
w�glowej pokrytej powłok� antykorozyjn� lub ze 
stali nierdzewnej; 

− ł�cznik powinien by� wyposa�ony zawsze               
w podkładk� uszczelniaj�c� o �rednicy zewn�trznej 
nie mniejszej ni� 19 mm w przypadku mocowania 
na wskro� lub 16 mm przy mocowaniu w ukrytym 
zamku płyty; 

− ł�cznik umo�liwia skuteczny monta� w podło�u        
z monolitycznego betonu. 

 Poprawny monta�:

− wykonanie poł�czenia do konstrukcji betonowej 
polega na dokr�ceniu płyty warstwowej ł�cznikiem 
lub doci�ni�ciu jej za pomoc� kołka w zalecanym 
przez producenta punkcie monta�u; 

− ł�cznik powinien by� osadzany prostopadle do 
podło�a; 

− wykonanie otworu wst�pnego powinno by�
prostopadłe do podło�a; 

− mocowanie ł�czników powinno odbywa� si� przy 
pomocy urz�dze� zalecanych przez producenta 

ł�czników z parametrami podanymi w jego 
materiałach technicznych. 
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4.4. Konstrukcje z drewna. 

Zało�enia do mocowania płyt warstwowych do 
konstrukcji drewnianej:

Mocowanie płyt warstwowych do konstrukcji 
drewnianych wykonanych jako jednolite lub z drewna 
klejonego, odbywa si� za pomoc� ł�czników 
samowierc�cych lub samogwintuj�cych.  

Przykłady zastosowa�:

  

Charakterystyka ł�czników:

a) ł�czniki samowierc�ce z gwintem dostosowanym do 
podło�y drewnianych: 

�
�
�

− minimalne wymiary podstawowe ł�cznika: 
− �rednica Dmin= 6,0 mm (ł�czniki samowierc�ce); 
− długo�� L – odpowiednio dobrana do grubo�ci 

stosowanej płyty warstwowej i zalece� producenta 
w zakresie gł�boko�ci kotwienia w podło�u 
drewnianym (gł�boko�� kotwienia nie mniejsza ni�
35mm);  

b) ł�czniki samogwintuj�ce z gwintem dostosowanym 
do podło�y drewnianych: 

− minimalne wymiary podstawowe ł�cznika: 

� �rednica Dmin = 6,5 mm (ł�czniki  samogwintu-
j�ce); 

� długo�� L – odpowiednio dobrana do grubo�ci 
stosowanej płyty warstwowej i zalece�
producenta w zakresie gł�boko�ci kotwienia     
w podło�u drewnianym (gł�boko�� kotwienia 
nie mniejsza ni� 35mm); 

− ł�czniki do podło�y drewnianych powinny by�
wykonane ze stali nierdzewnej gatunku potocznie 
zwanego A2 ze wzgl�du na brak informacji           
o agresywno�ci �rodowiska pracy ł�cznika 
(impregnacja drewna, rodzaju kleju, itp.); 

− ł�cznik powinien by� wyposa�ony zawsze           
w podkładk� uszczelniaj�c� o �rednicy zewn�trznej 
nie mniej ni� 19mm w przypadku mocowania na 
wskro� lub 16mm przy mocowaniu w ukrytym 
zamku płyty. 

− ka�dy ł�cznik powinien mie� indywidualn� cech�
producenta umieszczon� na łbie ł�cznika. 

Poprawny monta�:

− dla ł�czników samogwintuj�cych nale�y wykona�
otwór w płycie warstwowej oraz otwór prowadz�cy 
w podło�u drewnianym o �rednicy zalecanej przez 
producenta ł�cznika; 

− ł�cznik powinien by� osadzony prostopadle do 
podło�a; 

− wykonanie otworu wst�pnego dla ł�czników 
samogwintuj�cych powinno odbywa� si�
prostopadle do podło�a; 

− mocowanie ł�czników samowierc�cych i samo- 
gwintuj�cych powinno odbywa� si� przy pomocy 
wkr�tarki wyposa�onej w nastawne/regulowane 
sprz�gło (odpowiedzialne za kontrol� momentu 
dokr�caj�cego) lub ogranicznik gł�boko�ci 
osadzania. 
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5. Mocowanie uzupełniaj�ce. 

5.1. Mocowanie wzdłu�ne. 

Zało�enia do mocowania wzdłu�nego (szycia) płyt 
warstwowych dachowych:

Mocowanie wzdłu�ne płyt warstwowych dachowych 
odbywa si� za pomoc� ł�czników samowierc�cych lub 
somogwintuj�cych. 

Płyty warstwowe dachowe, gdzie skrajne fale górnych 
okładzin zachodz� na siebie nale�y poł�czy� wzdłu�nie. 

Mocowanie wzdłu�ne powinno by� wykonane zgodnie   
z wytycznymi producenta płyt warstwowych, lecz nie 
rzadziej, ni� co 500 mm. 

Przykłady zastosowa�:

Charakterystyka ł�czników:

a) Ł�czniki samowierc�ce ze zredukowan� �rednic�
wiertła:  

− Minimalne wymiary ł�czników:  

� �rednica Dmin = 4,8 mm; 

� długo�� L min = 19 mm; 

� przewiercalno�� do ZPmax = 2,0 mm (w układzie 
dwóch blach do 2 x 1,0 mm). 

Ł�czniki do mocowania wzdłu�nego płyt warstwowych 
dachowych musz� by� skompletowane z podkładk�
uszczelniaj�c� – poł�czenie szczelne. 

b) Ł�czniki samogwintuj�ce  

− Minimalne wymiary ł�czników:  

� �rednica Dmin = 6,0 mm; 

� długo�� L min = 19 mm. 

Stosuj�c ł�czniki samogwintuj�ce nale�y wykona�
wcze�niej otwór wst�pny o �rednicy zgodnej                  
z zaleceniami producenta ł�czników. 

5.2. Mocowanie obróbek blacharskich. 

Zało�enia do mocowania obróbek blacharskich

Mocowanie obróbek blacharskich odbywa si� za 
pomoc� ł�czników samowierc�cych lub somo-
gwintuj�cych. 

Przykłady zastosowa�:

�

�

�

Charakterystyka ł�czników:

a) Ł�czniki samowierc�ce ze zredukowan� �rednic�
wiertła:  

− Minimalne wymiary ł�czników:  

� �rednica Dmin = 4,8 mm; 

� długo�� L min = 19 mm; 

� przewiercalno�� do ZPmax = 2,0 mm (w układzie 
dwóch blach do 2 x 1,0 mm). 

Ł�czniki do mocowania obróbek blacharskich musz�
by� skompletowane z podkładk� uszczelniaj�c� – 
poł�czenie szczelne. 

b)    Ł�czniki samogwintuj�ce  

− Minimalne wymiary ł�czników:  

� �rednica Dmin = 6,0 mm; 

� długo�� L min = 19 mm. 

Stosuj�c ł�czniki samogwintuj�ce nale�y wykona�
wcze�niej otwór wst�pny o �rednicy zgodnej           
z zaleceniami producenta ł�czników. 

Ł�czniki do mocowania obróbek blacharskich musz�
by� skompletowane z podkładk� uszczelniaj�c� – 
poł�czenie szczelne. 
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6. Bibliografia i normy powołane.  

� PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona 
przed korozj� konstrukcji stalowych za pomoc�
ochronnych systemów malarskich. Cz��� 2: 
Klasyfikacja �rodowisk. 

� PN–EN–10152:2005 – Wyroby płaskie stalowe 
walcowane na zimno ocynkowane elektrolitycznie 
do obróbki plastycznej na zimno. Warunki 
techniczne dostawy. 

� PN-EN ISO 10666:2002 – Wkr�ty wierc�ce, 
samogwintuj�ce. Wła�ciwo�ci mechaniczne             
i funkcjonalne. 

� PN-EN ISO 2178:1998 - Powłoki niemagnetyczne 
na podło�u magnetycznym. Pomiar grubo�ci 
powłok. Metoda magnetyczna. 

� PN-EN 26157-1:1998 - Cz��ci zł�czne. Nieci�gło�ci 
powierzchni. 	ruby, wkr�ty i �ruby dwustronne 
ogólnego stosowania. 

� PN-EN 10088-1:2005 – Stale odporne na korozj�. 
Cz��� 1: Wykaz stali odpornych na korozj�. 

� PN-EN ISO 4042:2001 – Cz��ci zł�czne. Powłoki 
elektrolityczne. 

� PN-EN 338:2004 – Drewno konstrukcyjne. Klasy 
wytrzymało�ci. 

� PN-EN 1993-1-3 - Eurokod 3 - Projektowanie 
konstrukcji stalowych cz��� 1-3. 

� A. Biegus „Stalowe budynki halowe”, Wyd. 
„Arkady”, Warszawa 2004. 

� „Projektowanie koncepcyjne – kształtowanie 
konstrukcji, konstrukcje z blachy fałdowej” materiały 
z sympozjum Nowe osi�gni�cia nauki i techniki       
w budownictwie, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, 
Rzeszów 2000. 

� PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 - Oddziaływania 
na konstrukcje. Cz��� 1-4: Oddziaływanie ogólne. 
Oddziaływanie wiatru. 

� PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 - Projektowanie 
konstrukcji stalowych. Cz��� 1-3: Reguły 
uzupełniaj�ce dla konstrukcji z kształtowników         
i blach profilowanych na zimno. 

� PN-77/B-02011:1977 Obci��enia w obliczeniach 
statycznych. Obci��enie wiatrem. 

� PN-EN 12430:2000 Wyroby do izolacji cieplnej        
w budownictwie. Okre�lenie zachowania pod 
punktowym obci��eniem. 

� Materiały techniczne firmy EJOT. 
� Materiały techniczne firmy ESSVE. 
� Materiały techniczne firmy GUNNEBO 

INDUSTRIES. 
� Materiały techniczne firmy KOELNER. 
� Materiały techniczne firmy SFS intec. 
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Zał�cznik 1. Przykład oznaczania cech� producenta ł�czników na łbach. 

���� �
Oznaczenia wkr�tów firmy EJOT 

�
Oznaczenia wkr�tów firmy ESSVE 

��
Oznaczenia wkr�tów firmy GUNNEBO INDUSTRIES 

���� �

Oznaczenia wkr�tów firmy KOELNER 

���� �
Oznaczenia wkr�tów firmy SFS intec 

�
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