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Fastpunkt

innovative løsninger
brukervennlig forpakning

sikker fastpunkts installasjon
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Dimensjonering, produsering  og montering av et fastpunkt som er en sveiset konstruksjon er
ikke bare tidkrevende, men også kostnadsintensivt.
Vil det ikke være bedre å bruke standard produkter og montasjesystemer som gjør at samlet
kostnad, PPK, blir redusert?

PRAKSIS
Gang etter gang opplever installatøren at oppgaven med dimensjonering, produksjon og montering av
fastpunkter er svært tidkrevende. Fordi man i de fleste tilfeller velger  inndividuelle løsninger med
sveisede konstruksjoner. Dette er tidkrevende og leder til høye arbeidskostnader. Ved bruk av
standard produkter og montasjesystemer, prefabrikkert, kan disse kostnader reduseres betydelig.

LØSNING OG DIMENSJONERING
Konstruksjonen av et fastpunkt for mindre rørdimensjoner krever relativt enkle løsninger. Vanligvis er
en eller to ekspansjonsbolter/ankere ofte nok for å kunne ta opp de opptrendene aksialkreftene.
Løsninger basert på f.eks Kruge kuppelfeste SMD1 (opp til ¾”), eller grunnplate med gjenget rør  opp
til 1”,er lempelig. Skruklammer Stabil-D med 3G multigjenge overgang monteres deretter.

Når rørdimensjonene og de opptredende kreftene i et fastpunkt øker er det uunngåelig at en kraftigere
konstruksjon må til. Sveisede konstruksjoner blir da svært kostbare, dvs en høy PPK.
 (PPK = På – Plassen – Kostnaden, fra man har bestemt at applikasjonen skal benyttes til den er
beregnet, produsert, levert, montert og i bruk)
En symetrisk konstruksjon, bukke-konstruksjon, er presentert her. Konstruksjonen er tilpasset for å
oppta de horisontale kreftene som oppstår i begge retninger i fastpunktet ved:

 takmontering
 gulvmontering
 veggmontering for vertikale rør
 veggmontering for horisontale rør hvor egenvekt av

rør opptas i et annet punkt.
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Kommentarer og anmerkninger

Ved legging av rørsystemer, benyttes Fastpunkter for å forhindre bevegelse
mellom rørene og byggnings-konstruksjonen, og for å kontrollere uunngålig
ekspansjon og kontraksjon.

Når det benyttes aksialkompensatorer, må som regel Fastpunktene dimensjoneres
for laster mellom 5 og 35 kN. Her kommer Sikla’s Fastpunkt forpakning til sin rett.
Forpakningen består av prefabrikerte detaljer, noe  som sikrer både fleksibilitet og
effektivitet ved montering. Konstruksjonen er symetrisk og tillater derfor horisontale
laster i alle retninger.

Bruksområder:
 takmontering
 gulvmontering
 montert på vegg for stående rør
 montert på vegg for horisontale rør, om rørvekten opptas av andre bærende

konstruksjoner

Alle oppgitte laster er å oppfatte som statiske laster.

De presenterte og oppgitte statiske analysene, refererer seg til ankerlaster som
garanteres  og er bestemt for hver enkelt ankertype.

Beregninger utført her er basert på betongkvalitet C 25 og installasjon med avstand
til kanter og sprekker. Ved korte kantavstander må man konferere med tekniske
tabeller for gjeldene  ankere og deres ankerlaster.

Ved reduserte senteravstander må man også arbeide med reduserte lastverdier.

Før montering av Fastpunktet, må røret ligge i sin bestemte posisjon.

Se Rettningslinjer for montering, side 15 i denne brosjyre.

Ikke nøl med å kontakte oss i KRUGE AS. Vår tekniske avdeling står til deres
disposisjon.

..
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1. Fastpunkt belastnings beregninger
og bestemmelse av type

a) Benytt faks formular 1 for  input data
beregning av Fastpunkt last utføres av

KRUGE AS

Bestemmelse av Fastpunkt detaljer av
KRUGE AS

b) Benytt faks formular  2 for tilleggsdata

2. Kontrolerer ankerlaster

Er det omstendigheter på byggeplass som kan
påvirke valg av anker, og at det derfor er behov
for et større montasje-sett?
- Kontroleres av kunde.

     Hvis ja, tilbake til punkt 1b
  Hvis nei, fortsett til  punkt 3

3. Innkjøpsordre

Fastpunkt-klammer

Montasje-sett

Gjengestang/Rør

4. Montering
S e Retnigslinjer for montering. (side 1 5

Denne dokumentasjonen er forsøkt
gjort s å bruker vennlig som mulig.
I stede for kompliserte formler og
beregninger, tilbyr vi deg å benytte
et faks formular som er i denne
brosjyre, hvor du kan fylle inn all
nødvendig informasjon for at vår
tekniske avdeling skal utføre
kalkulasjonen for deg. På tross av
dette er det ditt ansvar og bekrefte
at v åre beregninger er basert på de
riktige data og tolkningen av
dem. KRUGE AS påtar seg
derfor ikke noe garantiansvar for
riktigheten av resultatet.

Prosedyre:
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  Detaljer: Merk:

Fastpunkt-klammer Fastpunkt-klammer med 4
stk M 16 Bolter og Muttere
og 2 Fjær-innsatser.(innsats
og bolter er formontert)

Fjær-innsatsen holder
øvre- og nedre klammer-
halvdel paralell og tillater
høyere skjærkrefter

Montasje-sett  4 Universal-ledd UG
M12 eller M16, eller 4
Dempelementer SDE 2

 4 skrånede Universal-
ledd UG FP M12 eller
M16

 Sekskant bolter
 Sekskant muttere
 Adaptere
 4 Ankere

Universal-ledd (og
Dempeelement SDE 2)
er formontert

Gjengestang eller
Gjenget rør

Bestilles i henhold til
standard lengder i vårt
leveringsprogram

Gjengestenger eller
gjengede rør inngår ikke i
Montasje-settet

Den samme enhets-forpakning av detaljer kan benyttes for begge typer som er beskrevet på sidene 06-7 og 06-8:

Forpakning

Støy-/Vibrasjonsdempende Fastpunkt

Montasje-settet for et Støy-/
Vibrasjonsdempende Fastpunkt,
innholder 4 stk dempeelementer
SDE 2 UG 16 i steden for
Universal-leddene for forankring til
byggningskonstruksjonen.Denne
bukke konstruksjonen tillater
aksialkrefter opp til 25 kN.

Fjær-innsats
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Her vises to ulike typer av Fastpunkter,Hver bestående av 4 stk avlastnings-stag. De skiller seg geometrisk ved vinklingen
av avlastnings-stagene.Dette gir ulike lastkapasiteter.
Grafene på denne side refererer seg til Fastpunkt-forpakningen uten Dempeelementene SDE.

Type A (45O)
• Primært for høye

fastpunkt-laster

Type B (30O)
• Lave byggemål, benyttes hvor

disponibel plass er begrenset

Last kapasiteter

FFP [kN]
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Type A (45O)
• Primært for høye
        fastpunkt-laster

Type B (30O)
• Lave byggemål, benyttes  hvor

disponibel plass er begrenset

I et Støy- og Vibrasjonsdempende Fastpunkt, må det tas hensyn til lastkapasiteten til Dempeelementet SDE 2.Maks
lastkapasitet type A og B 3/4” SP ogtype A og B 1” SP er  25 kN.

Last kapasitet med Dempeelemet SDE 2
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Støy-/Vibrasjons demping, krav?  Ja
 Nei

Total Fastpunkt Last FFP: ____________ [N]
(Beregnes av FC KRUGE AS)

Utvendig diameter rør D: __  [mm]

Avstand H: __  [mm]

Type:  Type A ( 45
o
 )

 Type B ( 30
o 
)

Lengde LAB: ______________________ [mm]

Anker avstand LB:__________________ [mm]
Anker avstand LL: _________________ [mm]

    Fastpunkt-klammer    Montasje-sett     Gjenget stang/rør

 Ett sett innholder alle detaljer for et Fastpunkt Gjenede stenger/rør inngår ikke i settet

Merk: Det er ditt, ansvar og bekrefte at våre beregninger er basert på de riktige data og tolkningen av dem.
FC KRUGE AS påtarseg derfor ikke noe garantiansvar for riktigheten av resultatet.

1. General Information 1. Generell Informasjon

1. General Information 2. Teknisk Informasjon

1. General Information 3. Resultater & Krav

(Senter rør - byggningsdel)

2

3

1

6

7

5

4

Kunde  _____________________________________ Kontakt  ______________________

Kunde nr. ___________________________________ Faks _________________________

Adresse  ___________________________________ Tel.  __________________________

Post nr og sted   ____________________________________________________________________

Prosjektnavn ________________________________ Sted__________________________
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Dato:

Detaljer om rørstrekket:  ______________________________________________________________
(materiale, utv dia. eller DN. rør dim.)

Arbeidstemperatur  :  [oC]

Temp. ved installasjon:  [oC]

L-bøy Lengde l :  [m]

Lengde L :  [m]

U-bøy Lengde l :  [m]

Lengde a:  [m]

Effektiv lengde L :  [m]

Kompensator Effektiv lengde L :  [m]

Maks. (test) trykk:  [bar]

Produsent:     Eff. tverrsnitt:  [cm2 ]

Produkt navn:    Fjærkonstant:  [N/mm]

 Merk: Det er ditt ansvar og bekrefte at våre beregninger, er basert på de riktige data og tolkningen av dem.
FC KRUGE AS påtar seg derfor ikke noe garantiansvar for riktigheten av resultatet.

Kunde   ______________________________ Kontakt  _______________________

Kundenr.______________________________         Faks __________________________

Adresse ______________________________ Tel.  __________________________

Poststed ______________________________

Prosjekt  ______________________________ Sted _________________________

1. General Information1. Generell Informasjon

1. General Information2. Teknisk Informasjon

FP
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L

l

FP

a

L

l

FP FP

L


