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VEILEDNING

VEILEDNING
TRINNVIS KONTROLL VED BRUK AV ENHET I PLASSTØPT DEKKE
1) Finn frem Memo 741 - tekniske spesifikasjoner for enhetene og se på spesifikasjoner. VIKTIG: Oppgitte
kapasiteter for enheten forutsetter en meget stiv endeplate på balkongdel. De må derfor kun oppfattes
som veiledende. Bærekapasiteten til den skrudde forbindelsen mellom BWC 30-U og balkongen
påvirkes av hvordan endeplaten til balkongdel deformeres ved belastning. En beregning (FEM-analyse)
av komplett BWC 30-U med påskrudd bærebjelke for balkong må gjennomføres for alle prosjekt for å
dokumentere tilstrekkelig kapasitet i forbindelsen for aktuell belastning.

2) Vurder ytterveggens oppbygging. Kontroller om plassering av ytre og indre veggliv, plassering av
dekkekanter på balkong og plasstøpte dekke, samt at avstand fra dekkekant til GU vil være forenlig med
prosjektspesifikasjoner.

3) Som forhåndsdimensjonering beregnes vertikal, horisontal og momentlast fra balkong. Belastning skal
beregnes i samme punkt som enhetens kapasitet er oppgitt. Se eksempel i Memo 744 på slik beregning.
Kontroller mot enhetens kapasitet.

4) Kontroller anbefalt minimum sidevegs avstand til fri kant for plassering av enheten i dekke. Plasser enheten
slik at disse avstander overholdes.

5) Vurder kotehøyder på gulvnivå inne og ute samt minimum dekketykkelser. Tegn opp snitt gjennom
dekk/vegg/balkong og plasser inn enheten med angitt forankringsarmering. Sjekk at denne samt beregnet
behov for generell armering vil få tilstrekkelig plass og overdekning.
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6) Les og forstå Memo 742 som viser beregningen av belastning på dekkekant, samt nødvendig
forankringsarmering. Finn standard forankringsarmering for enheten fra Memo 743. Generell armeringsføring
må kunne ta i mot og videreføre belastingen som enheten gir på dekkekant. Det er viktig å være klar over at
standard forankringsarmering kun forankrer de beregnede punktlaster inn i dekket. Forankringsarmeringen
ivaretar ikke eventuelt behov for skjærarmering i dekket rundt enheten. Dette må beregnes i hvert enkelt
prosjekt avhengig av generell armeringsutførelse og dekketykkelse. Ekstra skjærarmering rundt enheten kan
være nødvendig.

8) Vurder om spesielle forhold ved lastinnføring langs dekkekant kan gi deformasjoner som ikke er ønskelige.
Forsterk om nødvendig.
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