
Magazynowanie,
transport i składowanie

Blachy profilowanie typu Cofrastra i Cofraplus 
dostarczane są dostarczane na budowę  
w pakietach. Rozładunek realizuje zamawiający. 
Powinien być przeprowadzony z wykorzysta-
niem specjalistycznego sprzętu. Opakowania 
blach Cofrastra i Cofraplus są przystosowane 
do transportu przy pomocy wózka podnośniko-
wego lub na zawiesiach. 

W trakcie transportu należy respektować punkty 
podnoszenia. W przypadku blach dłuższych 
niż 6m należy stosować belkę transportową 
(trawers). 
Pakiety blachy należy składować na płaskiej, 
twardej i czystej powierzchni. Ustawiane 
warstwowo pakiety (maks. 4) muszą mieć taką 
samą długość, aby można było prawidłowo 
założyć drewniane obramowania. Miejsca styku 
pomiędzy arkuszami położonymi jedne na 
drugich, są wrażliwe na wodę, bez względu na jej 
pochodzenie (deszcz, czy skropliny). 
Zła wentylacja paczek powoduje i brak możli-
wości odprowadzania wody może spowodować 
powstanie białej rdzy. Magazynowanie, również 
na placu budowy, musi być krótkotrwale
i zapewniać jak najlepsze warunki zabezpieczenia 
(zapewnienie odpływ wody deszczowej
i skroplinowej).
Jeżeli wytrzymałość konstrukcji jest wystarcza-
jąca i zostało to uzgodnione z kierownictwem 
budowy (na podstawie oceny konstrukcji) 
pakiety mogą być składowane w pobliżu miejsca 
montażu.
Nie dopuszczać do obciążania świeżo
wylanych płyt stropowych, w fazie tward-
nienia. Obciążanie, chodzenie i wykonywanie 
robót na blachach jest zabronione przed 
ich zamocowaniem i podstemplowaniem 
(pozycja ewentualnych stempli jest zawsze 
określana przez biuro projektów).

Układanie blach 
na strukturze nośnej

Blachy układane są na konstrukcji wsporczej wg 
rysunku montażowego. 

W przypadku długich stropów niezbędne jest 
układanie blach z przerwami na podporach. 
W zależności od geometrii profilu blacha na 
podporze może być montowana z zakładem 
lub na styk. W przypadku blach montowanych 
z zakładem – długość zakładu powinna być 
w miarę możliwości minimalizowana (nie jest 
praktykowane uzyskiwanie ciągłości statycznej 
przez zakłady na podporach). 
Uwaga: Ciągłość blachy nie może zostać 
przerwana poza podporami krańcowymi 
(stałymi)
Szerokość podparcia blachy na podporach jest 
uzależniona od typu konstrukcji wsporczej i 
wynosi minimum:
- dla płyty zespolonej realizowanej na konstrukcji 
stalowej lub betonowej: 
lkr = 50mm, lpośr = 75mm
- dla płyty realizowanej na innego 
rodzaju konstrukcjach: 
lkr = 70 mm, lpośr = 100 mm
Minimalna szerokość podpory tymczasowej 
wynosi (80-100 mm)
W przypadku stropów o skomplikowanym 
kształcie blachy stropowe docinane są na budo-
wie przy użyciu wycinarek drgających lub innych 
urządzeń zapewniających brak iskrzenia
i przegrzewu miejsca cięcia.

Mocowanie blach 
do konstrukcji  wsporczej

Sposób mocowania zależy od struktury nośnej. 
Na podporach stałych montowanie blach odby-
wa się przy użyciu kołków wstrzeliwanych lub 
śrub samo wkrętnych minimum we wszystkich 
narożnikach blachy. W przypadku włączania 
płyty do pracy tarczowej w zależności od funkcji 
tarczy (stężenie konstrukcji, zabezpieczenie 
przed zwichrzeniem) niezbędne jest obliczanie 
łączników lub też zastosowanie bolców 
zespalających lub innych technik zespolenia 
płyty betonowej z belką. W przypadku innych 

typów konstrukcji wsporczej (beton mur tra-
dycyjny, drewno) sposób mocowania musi być 
dostosowany do typu podłoża (np. konstrukcja 
betonowa specjalne kołki rozporowe itp.)
Blachy stropowe dla zabezpieczenia szczelno-
ści należy szyć wzdłużnie. Ma to szczególne 
znaczenie w przypadku pracy tarczowej płyty 
w fazie montażowej. Blachy typu Cofrastra 
40 posiadają zatrzaskowe szczelne połączenia 
krawędziowe.
Zakładanie obróbek krawędziowych obrzeża 
płyty stropowej. Płyta stropowa na krawędziach 
przed ułożeniem blach zabezpieczana jest 
obróbkami krawędziowym z blachy ocynkowanej 
o grubości zależnej od grubości płyty z zakresie 
od 1,25-2 mm. Dla grubszych płyt niezbędne 
jest usztywnianie obróbek za pomocą pasów 
usztywniających.

Zabezpieczenie przed 
wyciekami betonu

W celu zabezpieczenia przed wyciekami betonu 
konieczne jest zastosowanie zaślepek zamykają-
cych prześwity blachy na podporach krańcowych 
lub pośrednich w przypadku nieciągłości blachy 
na podporze. Dla blach profilowanych o zamknię-
tej geometrii układanych na styk niezbędne jest 
zastosowanie samoprzylepnych taśm uszczel-
niających. W niektórych przypadkach funkcje 
uszczelniające mogą spełniać obróbki blacharskie 
zaślepiające.

Wylewanie betonu

Przed przystąpieniem do prac betoniarskich 
należy upewnić się czy blachy są prawidłowo 
zamocowane i zszyte, czy zamontowane zostały 
wszystkie przewidziane w projekcie podpory 
montażowe (tymczasowe) oraz czy zakończone 
zostały wszelkie prace zbrojeniowe i uszczelnia-
jące oraz prace związane z zabezpieczeniem
i dozbrojeniem otworów stropowych. 
W przypadku wspornika wystającego poza 

skrajne przęsło, należy podstemplować koniec 
wspornika w fazie montażowej. Wylewanie 
betonu należy realizować z ograniczoną ilością 
osób, unikając nadmiernej akumulacji betonu 
w miejscu wylewania, który należy natychmiast 
rozprzestrzeniać na powierzchni płyty. 
Nie podawać betonu ze zbyt duże wysokości. 
Wskazane jest rozpoczęcie wylewanie 
betonu od podpory pośredniej i rozprze-
strzenianie betonu w kierunku przęsła.

Ewentualne przerwanie betonowania powinno 
odbywać się (za zgodą konstruktora) w miejscu 
zerowego momentu przęsłowego z zachowanie 
zabiegów poprawiających późniejsze wiązanie 
betonu (zachowanie zaburzonej struktury beto-
nu na krawędzi oraz jego rozprowadzenie
na pewnej szerokości strefy przerwania). 

Realizacja otworów 
stropowych
Dla realizacji otworów w płycie kolejność prac 
jest następująca: montaż blach, oszalowanie 
otworu w wyznaczonym miejscu przy pomocy 
deskowania lub wypełnienia (np. styropianem), 
wylanie betonu, wycięcie betonu po uprzednim 
dojrzeniu betonu. Przyjmuje się, że otwór nie 
przekraczający 30x30 cm usytuowany w rejonie 
przęsła, nie wymaga dodatkowych zabiegów. 
Natomiast otwory o większych wymiarach, lub 
usytuowane na skrajach przęseł, wymagają 
dozbrojenia lub zastosowania wymianów.
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W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt         
z Działem Technicznym: 

ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o.o.
Technical Assistance Department
ul. Metalowców 1
PL - 41-600 Świętochłowice
T. +48 32 770 65 63 
stropy@arcelormittal.com


