
Montaż:

Montaż StrenCor® jest szybki i łatwy. Ważne jest, aby uważnie studiować rysunek montażowy 
przed rozpoczęciem montażu.

Rysunek montażowy przedstawia umiejscowienie każdej płytki w konstrukcji oraz orientację 
złożenia.

Należy przestrzegać instrukcji montażu krok po kroku. Szczegółowe instrukcje montażowe 
dostarczane są dla każdej konstrukcji.

W przypadku profili z otwartym kształcie, umieszczonych na fundamencie betonowym, rozpoczyna
się proces montażu po osadzeniu w fundamencie betonowym kotew stalowych. Kotwy służą do 
podłączenia kanału bazowego, który pozwala na zamontowanie elementów konstrukcji 



Podczas dokręcania śruby podczas montażu należy pozwolić na pewien luz na skręcaniu 
połączenia. Pozwoli to na lepsze dopasowanie płyt. 

Pełny moment obrotowy powinien być stosowany po zakończeniu montażu. Położenie nakrętki 
( wewnątrz lub poza) nie jest istotna z statycznego punktu widzenia. W przypadku, gdy stosowane 
są żebra, położenie nakrętki powinna być zgodnie z rysunkiem montażowym. Nakrętki, położone 
bez dostępu dla użycia klucza, powinny być w pełni dokręcone w pierwszym etapie. 

Moment skręcający śrub:

Do podłączenia płyt falistych w strukturach StrenCor®, wykorzystywane są śruby M20 z 
nakrętkami. Śruby i nakrętki są dostarczane wraz z blachami stalowymi w oddzielnych 
opakowaniach.

Końcowy moment należy zrobić po całkowitym zmontowaniu ale przed zasypaniem. Należy 
dokręcać śruby stopniowo i równomiernie, począwszy od środka struktury w kierunku obu końców.
Podczas wykonywania zasypek należy kontrolować moment obrotowy z uwagi, iż rzeczywisty 
moment obrotowy śruby może nieznacznie spadać ze względu na odkształcenia. 

Zalecany moment wynosi:
Specyfikacja momentu obrotowego 310 ± 90N / m 

Kontrola momentu obrotowego:

Należy sprawdzić moment 5% ogólnej liczby śrub. Minimum 95% sprawdzonych śrub musi mieć 
wymagany moment obrotowy. Momentu obrotowy pozostałych 5% nie może być mniejsza niż 220 
Nm.
Pomiary są dokonywane przy wykorzystaniu klucza dynamometrycznego, z ważnym certyfikatem 
kalibracji. 



Sprzęt do montażu
- Klucze ręczne
- Klucze mechaniczne
- Rusztowania i drabiny
- Podajniki do śrub
- Pasy i liny
- Klucz dynamometryczny
- itp. 

Czas montażu:

W dobrych warunkach pogodowych, doświadczona załoga (zespół 6-8 osób), wyposażona w 
narzędzia montażowe jest w stanie zainstalować około 50 płyt dziennie (w ciągu 8 godzin). W celu 
oszacowania montażu wymagane są następujące dane:
- przeznaczenie konstrukcji
- warunki w miejscu budowy
- dostępne narzędzia montażowe
- kształt i wielkość konstrukcji
- zakres żeber
- itp. 


