PELARE OCH BALKAR

PELARE MED ANSLUTNING TILL PREFABRICERADE TAKBALKAR
Pelar- och balkdimensioner är beroende av aktuella belastningar och byggnadens utformning.

Hål igengjutes efter montage

Bult M24 + mutter + bricka

Detalj 1
Enkelt alt. dubbelt upplag
(Gäller även vid vissa
typer av stålbalkar)

Neoprene

Streckad linje anger konsol med ingjuten
bult för enkelt/dubbelt balkupplag.
Alt. kan dold konsol erhållas.

DETALJ 1
ENKELT BALKUPPLAG
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DETALJ 1
DUBBELT BALKUPPLAG

Principdetalj 2

Infästningsprincip enligt ovan

Pelarstålfot i varje
pelarhörn
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1+1 st mutter + bricka
i varje pelarhörn

SEKTION GENOM
PELARE OCH BALK
Ingjuten pelarbultgrupp
(4 st M27+plattstål+L-stål)

PRINCIPDETALJ 2

PELARE MED ANSLUTNING TILL STÅLFACKVERK
Pelardimension är beroende av aktuella belastningar och byggnadens utformning.
X- och Y-mått anges om möjligt vid anbudsförfrågan.

X

2 st pinnbultar M24 + muttrar
(Alt. ingjutet plattstål)

A

Y

A

Detalj 1
Enkelt alt. dubbelt upplag

Streckad linje anger konsol med ingjuten
bult för enkelt/dubbelt balkupplag.
Alt. kan dold konsol erhållas.

DETALJ 1
ENKELT FACKVERKSUPPLAG

SEKTION A-A

Se vidstående principdetalj 2

SEKTION GENOM
PELARE OCH FACKVERK

DETALJ 1
DUBBELT FACKVERKSUPPLAG
Infästningsprincip enligt ovan

BETONGPELARE OCH BALKAR
ALT. STÅLFACKVERK/STÅLBALKAR/LIMTRÄBALKAR

ALLMÄNT
Vi levererar pelare och balkar och/eller stålfackverk till bl.a. industribyggnader med stora spännvidder, samt till flervåningsbyggnader.
För beräkning och anpassning av pelare och balkar/stålfackverk skall val av
takbeläggning alltid anges i anbudsunderlag t. ex. lättbetong, plåt, betong,
etc. (belastning kN/m2 ). Snözon anges.
Om framtida utbyggnad planeras, bör även detta anges i anbudsunderlaget,
så att pelare och balkar kan anpassas därefter.
Vid speciella byggnader är brandkraven en förhandlingsfråga med försäkringsbolagen, vilket innebär att totalekonomin kan påverkas t.ex. vid val
av betongpelare och stålfackverk.
Vid vissa typer av stålfackverk erhålles stor valfrihet vid framtida installationer.
Stålfackverken kan levereras färdigmålade.
TILLVERKNING
Våra betongpelare och balkar tillverkas enligt gällande normer och dimensioneras för varje aktuellt projekt med hänsyn till belastningar och byggnadens
utformning.
MONTERING
Montering kan ingå i vårt åtagande.
PROJEKTERING
Kontakta oss gärna på projekteringsstadiet när det gäller speciella krav eller
önskemål, för att få bästa tekniska och ekonomiska lösning!
ULRICEHAMNS BETONG AB är det flexibla företaget, som kan erbjuda dig
konstruktion, elementtillverkning och montage, förutom byggtekniska erfarenheter och köptrygghet.
Fabriken är ansluten till Betong Ballast Certifiering (BBC) AB med beteckning
P01.

