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Figur 1: BWC 30-U

BWC 30-U enheten består av følgende deler:

1) Nedre hylser, 2stk: Ytre diameter: D=50, L=80mm, S420.
34mm gjenget hull for M16 bolt mot indre anleggsflate.
Anleggsflate mot vertikalplate: Frest spor for o-ring. D=26mm.
Anleggsflate mot balkongens endeplate: Ytre 10mm i hylsens radius er frest ned 1mm,
for å gi anlegg/klem av gummimembran mellom hylsens ende og balkongens endeplate.
2) Øvre hylser, 2stk: Ytre diameter: D=50, med hull Ø18 for M16 bolt. L=80mm. Material: POM Copolymer.
Anleggsflate mot vertikalplate: Spor for o-ring. D=26mm.
3) Bolter: 4stk M16, rustfri A4-80.
4) Vertikal plate: 200x250x40, S420.
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5) Flattstål «kniv», 2stk side ved side: 120x25, L=700mm, S355.
Plastisk motstandsmoment (samlet):

W pl=120000mm3

Tverrsnittsareal (samlet):

A=600mm2

6) Emnerør bak: Utvendig Ø=36. Innvendig Ø=20. Veggtykkelse t=8mm, S355.
7) Låsebolt, 1stk M16, 8.8.

UTSPARINGSBOKS I DEKKE
Utsparingsboks er laget av to u-profil knekt fra 2mm plate. U-profilene legges mot hverandre med den øvre
u-profilen utenpå den nedre. I fremre underkant er festet et 15mm flattstål som forankringsarmeringen skal
ligge rundt.

Innvendig mål: bxh=80mmx130mmx750mm.
Utvendig mål: bxh=88mmx134mmx752mm.
Bakplate bxh=88mmx134mm, t=2mm
Flattstål: 100x15x85, S275.

KAPASITETER *)
*) En balkongdel festes til enheten, og oppgitte kapasiteter er for laster som virker ved overgang
hylse/endeplate balkongdel, se Figur 2. 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.

Bruddgrenselast moment: M =27,5kNm (veiledende)
Bruddgrenselast vertikalt: FV = 30kN (veiledende)
Bruddgrenselast horisontalt: FH = ±20kN (veiledende)
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Figur 2: Illustrasjon. Forutsatt plassering/punkt for beregning av veiledende bruddlaster.
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Figur 3: BWC 30-U. Eksempel på plassering i plasstøpt dekke med 100mm isolasjon fremfor dekkekant.
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Figur 4: BWC 30-U. Illustrasjon av enhet plassert i plattendekke.

NOEN MERKNADER TIL EVENTUELL BRUK I PLATTENDEKKE:

1) Skisser i Figur 4 er kun ment som illustrasjon for å vise at enheten med sine forankringsbøyler kan få plass.
For å sikres rom for god utstøp rundt enheten på plassen vil det være en fordel om det lages en forsenking i
plattendekke langs hele enheten. For de dekketykkelser som er skissert i Figur 5 vil forankringsbøyler for
oppadrettet kraft i bakkant av enheten få relativt kort forankringsdybde. Det vil heller ikke være plass til ubøyler med langsgående armering oppe/nede på siden av enheten, slik det er anbefalt i plasstøpt dekke (ubøyler er skissert grønne i Figur 3, Posisjonsnummer -P8 i memo 743). Det vil også være vanskelig å få plass
til lengdearmering på tvers over enheten. Disse forhold må ansvarlig konstruktør vurdere konsekvensen av
når plattendekket detaljeres og øke dekketykkelsen ved behov.
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2) Plattendekke er et spesialprodukt med sine spesielle særegenheter og begrensninger i armeringsutførelse.
Dette gjør at nødvendig armering rundt enhet må dokumenteres og detaljeres av konstruktør med spesiell
kunnskap om slike dekkers virkemåte. Belastning som en BWC-enhet vil påføre dekket kan finnes i Memo 742.
Generelt gjelder at lokal armering omkring enheten må utføres slik at alle krefter fra forankringsarmering kan
føres videre/tas opp i annen armering.
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Endret hylser.

25.04.2016

Oppdatert enhet.
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Ny mal
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