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Monteringstolerancer
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Tabel 1: Farvekode støttefodsystem

Type Farve

PCC-16 Svovlgul

PCC-20 Lysblå

PCC-24 Sølvgrå

PCC-30-1 Smaragdgrøn

PCC-30-2 Renhvid

PCC-36 Ildrød

PCC-39-1 Vandblå

PCC-39-2 Solgul

Søjleskosystemet er beregnet til afstivningsfri montage af søjler 
til søjler med bøjningsstive forbindelser og til søjler indspændt  
i fundamenter, samt til samling af bjælker med søjler.
Denne bolteforbindelse etablerer en øjeblikkeligt virkende 
bøjningsstærk forbindelse, og alle midlertidige afstivninger  
kan således undlades.

Mest anbefalelsesværdigt er 
det at installere PCC-søjlesko 
med de tilhørende skabeloner/
fastholdelsesmuffer og 
udsparingskasser (fig. 1).  
Dette sikrer, at de søjlefødder, 
der er anbragt i formen, ikke 
flytter sig under udstøbning  
af beton. Fremstillingen  
af overensstemmende 

skabeloner til såvel søjlesko  
på elementfabrik som til 
fundamenter på byggeplads 
(fig. 2) øger muligheden for 
god kvalitet af samlingerne. 
Før montering påbegyndes, 
skal kontroldimensionerne vist 
i figur 3 og givet af designeren 
kontrolleres for overholdelse 
af mål.

Tabel 2: Monteringstolerancer

Type Hul-Ø  
[mm]

Bolt-Ø 
[mm]

maks. excentricitet 
[mm]

PCC-16 28 16/20 ± 6,0/4,0
PCC-20 30 20/24 ± 5,0/3,0
PCC-24 35 24 ± 5,5
PCC-30-1 40 30 ± 5,0
PCC-30-2 45 30/36 ± 7,5/4,5
PCC-36 53 36/39 ± 8,5/7,0
PCC-39-1 55 36/39 ± 9,5/8,0
PCC-39-2 55 39/42 ± 8,0/6,5
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Søjlesko

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

 Bemærk:   

PCC-søjleskosamlingen er beregnet til overside-installation. 
Hvis der kræves et betondæklag af brandbeskyttelses- eller 
korrosionsbeskyttelsesårsager, så kan søjlebasen flyttes ind  
så det ønskede dæklag opnås. Alle mindste afstande skal  
stadig overholdes.

1. Fastgør støttefødderne sikkert til skabelonen  
og forskallingen

2. Fastgør armeringen fra søjlefødderne til den  
øvrige armering

3. Installer udsparingskasserne først – Styrofoam  
kombineret med fastgørelsesbøsning og fikseringsskrue, 
gummi/metal kombineret med positioneringshylster  
og fikseringsskrue

4. Udstøb omhyggeligt betonen, vær opmærksom  
på indbygningsdele

5. Vibrér betonen omhyggeligt, undgå direkte kontakt mellem 
betonvibrator og søjlesko

6. Søjleskoene må ikke flyttes med magt eller beskadiges

7. Løsn skruerne på søjleskoene
8. Fjern forskalling fra elementet
9. Kontrol af tilstødende beton for stenreder osv. 
10. Fjern betonopslæmningen på søjleskoene –  

ståldele skal være rene 

 Bemærk:   

Alle de nøjagtige dimensioner og mål på skabelonerne skal 
allerede defineres i elementdesignfasen. Det anbefales at 
 kontrollere dimensionerne på skabelonen og placeringen  
af hullerne i søjlesko før installation.
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Fundamentsanker

 Bemærk:   

En skråstilling af funda-
mentsankrene og bøjning af 
skabelonen skal forhindres 
ved at fundamentsankrene 
fikseres mod armeringen.

 Bemærk:   

Alle de nøjagtige dimensioner og mål på skabelonerne skal allerede defineres i elementdesignfasen. Det anbefales at kontrollere 
dimensionerne på skabelonen og placeringen af hullerne i søjlesko før installation.

1. Fastgør fundamentsankeret 
sikkert på skabelonen

2. Fastgør fundamentsankeret og skabelonen sikkert  
til forskallingen og armeringen

3. Udstøb omhyggeligt betonen, vær opmærksom  
på indbygningsdele

4. Komprimér beton omhyggeligt

5. Fjern forskallingselementer og skruer til fundaments-
ankrene

6. Undgå tilsmudsning af gevindene
7. Hvis det er nødvendigt fjernes snavs fra gevindet uden  

at beskadige gevindet

8. Forud for montage af søjlerne, iskrues tilslutningsbolte  
og skiver og møtrikker gøres klar

9. Ved senere montering af søjlerne, skal det eksterne gevind 
hhv. det indvendige gevind beskyttes midlertidigt med 
hætter eller skruer

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10
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Søjle

Fig. 15

Fig. 13

Fig. 17

 Bemærk:   

De øvre møtrikker og skiver bør først fjernes fra samlings-
boltene/fundamentsankrene kort før montering af søjlerne  
og tilsidelægges i et egnet, samt ikke for fjernt beliggende 
depot.

 Bemærk:   

For en lettere inddrejning af samlingsboltene PVB/PGV an-
befales det i forvejen at kontraspænde de to møtrikker. Vær 
opmærksom på, at der er en tilstrækkelig indskruningsdybde 
på 1,5 • gevinddiameter!

4. Fuldstændig fjernelse  
af udsparingsklodser  
i søjlen (fig. 12)

5. Fjernelse af alle 
 forstyrrende dele  
og tilsmudsninger  
i området omkring boltene

8. Skru møtrikker og skiver 
på boltene

9. Spænd alle møtrikkerne 
med hånden

1. Fjern de øverste møtrikker 
og skiver

2. Justering af de nedre 
møtrikker og skiver til den 
nominelle dimension f  
(se tabel 3)

3. Valgfri placering af  
en opklodsning med 
 dimension f i midten  
af søjlen

valgfri

11. Spænd møtrikkerne med 
en skruenøgle – 10 slag 
med 2 kg hammer

12. Frigør søjlen fra kranen

10. Sæt søjlen i korrekt 
position

6. Tilrettelæggelse af egnet 
monteringsmateriale

7. Løft søjlen op på boltene

13. Luk søjlen i det nederste 
område

14. Bland støbematerialet  
i henhold til producentens 
anvisninger, og fyld 
udsparinger og mellemrum. 
a) Største korn 5 mm 
b) Ikke-brændbar A1 
c)  Ikke ekspanderende/

ikke svindende
d)  Minimum styrke > 

Søjlebeton  styrkeklasse

Tabel 3: Grænsemål

Type Mulig fugehøjde f 
 [mm]

Overstand Ü 
[mm]

PCC-16 25–50 100
PCC-20 30–50 110
PCC-24 35–50 120
PCC-30-1 40–60 140
PCC-30-2 40–60 140
PCC-36 50–70 170
PCC-39-1 50–70 170
PCC-39-2 50–70 170
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