HPKM pilarikenkien asentaminen
TUOTTEEN ASENNUS – ELEMENTTITEHTAALLA
Tuotteen tunnistaminen
HPKM pilarikengät ovat saatavilla vakiomalleina (16, 20, 24, 30 ja 39), jotka vastaavat HPM ankkurointipulttien
M-kierteiden kokoja. Pilarikengän malli voidaan tunnistaa tuotteessa olevasta tunnuksesta ja myös tuotteen
väristä. Värikoodit on esitetty alla olevassa taulukossa. Valukoteloiden värit vastaavat HPKM pilarikenkien värejä.
HPKM pilarikengät ja niihin liittyvät tuotteet
Pilarikenkä

Ankkurointipultti

Kulmavalukotelo

Keskivalukotelo

Värikoodi

HPKM 16

HPM 16

HPKM 16 CBOX

HPKM 16 MBOX

keltainen

HPKM 20

HPM 20

HPKM 20 CBOX

HPKM 20 MBOX

sininen

HPKM 24

HPM 24

HPKM 24 CBOX

HPKM 24 MBOX

harmaa

HPKM 30

HPM 30

HPKM 30 CBOX

HPKM 30 MBOX

vihreä

HPKM 39

HPM 39

HPKM 39 CBOX

HPKM 39 MBOX

oranssi

Elementtitehtaalla
HPKM pilarikengät sidotaan pilarin raudoitukseen ja kiinnitetään muotin päätylevyyn valukotelon kanssa
kengän pohjalevyn läpi. Pilarikenkien asennustoleranssi pilarin poikkileikkauksessa on ± 2 mm. Lisäraudoitus
täytyy asentaa pilarin päähän piirustusten mukaisesti (Liite A). Valun jälkeen valukotelot poistetaan kengistä ja
tarkistetaan että varaukset ovat puhtaat betonista.
Valukotelot ovat kiinnitystarvikkeita, joiden avulla pilariin luodaan varauskolo ankkurointipultteja
varten. Jokaiselle pilarikenkämallille on omat valukotelonsa ja riippuen pilarikengän sijainnista pilarin
poikkileikkauksessa:
• CBOX kulmavalukoteloa käytetään kun pilarikenkä on poikkileikkauksen kulmassa
• MBOX keskivalukoteloa käytetään kun pilarikenkä on poikkileikkauksen sivun keskellä

HPKM pilarikenkä
ja keskivalukotelo

HPKM pilarikenkä
ja kulmavalukotelo

Valukotelo mahdollistaa pilarikengän kiinnittämisen ja sijoittamisen pilarin muotin päätylevyyn. M16 siipiruuvia
ja pilarikengän reikään sopivaa holkkia käytetään kengän kiinnittämiseen. Holkin avulla kenkä saadaan
kiinnnitettyä oikeaan paikkaan muotin päätylevyssä. Ympäristöystävälliset valukotelot ovat hyvin kestäviä ja
uudelleen käytettäviä. Pitkän käyttöiän saavuttamiseksi valukoteloiden huoltaminen on suositeltavaa.

Valukotelo
MBOX
Valukotelo
CBOX
Holkki
Keski- ja kulmavalukotelot HPKM pilarikengille

Siipiruuvi M16
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Seuraa näitä ohjeita kasvattaaksesi arvoa Δc ja näin varmistaaksesi suuremmat päätartuntojen
suojapeitepaksuudet käyttöohjeen kappaleen 1.2.3 mukaisesti:
• Δc < 5 mm, valukoteloille ei ole erikoisvaatimuksia; ohjeet ovat samat kuin vakiosuojapeitteelle. Syntyvä
rako on liian pieni täyttyäkseen betonilla. Kuitenkin jos rako täytyy kokonaan tai osittain, on betoni helposti
poistettavaa muotin purkamisen jälkeen.
• 5 mm ≤ Δc ≤ 15 mm, voidaan käyttää itseliimautuvaa solumuovia tai vastaavaa estämään raon täyttyminen.
Δc:n paksuinen solumuovi kiinnitetään valukotelon kahdelle sivulle.
• Δc > 15 mm, raon täyttymisen estämiseksi suositellaan käytettäväksi kiinteää levyä kuten puulevyä tai kovaa
polystyreeniä jonka paksuus on Δc. Nämä levyt voidaan kiinnittää muottiin pilarikenkien ja valukoteloiden
kanssa.

Itseliimautuvan solumuovin käyttö raon
täyttymisen estämiseksi

Kiinteän levyn käyttö raon täyttymisen
estämiseksi

Kiinteä levy
Liimautuva pinta

Varmista suurempi suojapeitepaksuus solumuovilla tai kiinteällä levyllä

HPKM pilarikengät ennen valua ja valun jälkeen
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TUOTTEEN ASENNUS – TYÖMAALLA
Tuotteen tunnistaminen
HPKM pilarikengät ovat saatavilla vakiomalleina (16, 20, 24, 30 ja 39), jotka ovat analogisia HPM
ankkurointipulttien M-kierteiden kokoon kanssa. Pilarikengän malli voidaan tunnistaa tuotteessa olevasta
tunnuksesta ja tuotteen väristä. Värikoodit on esitetty alla olevassa taulukossa.
HPKM pilarikenkien värikoodit
Pilarikenkä

Värikoodi

Ankkurointipultti

Asennussapluuna

HPKM 16

keltainen

HPM 16

PPL 16

HPKM 20

sininen

HPM 20

PPL 20

HPKM 24

harmaa

HPM 24

PPL 24

HPKM 30

vihreä

HPM 30

PPL 30

HPKM 39

oranssi

HPM 39

PPL 39

Työmaalla
Ankkurointipulttien alemmat mutterit ja aluslevyt säädetään oikeaan korkeusasemaan.
Pilari asennetaan suoraan oikeassa asemassa olevien aluslevyjen ja muttereiden päälle.
Lisäasennuslevyjä voidaan käyttää jos tarpeellista. Ylemmät aluslevyt ja mutterit
kierretään paikalleen ja kiristetään tiukasti kiinni, niin ettei rakenteiden väliin jää
välyksiä, esimerkiksi DIN 7444:n mukaisella iskulenkkiavaimella tai DIN 133:n mukaisella
kiintoavaimella ja pienellä lekalla. Samalla pilari säädetään oikeaan korkeusasemaan
ja suoruuteen säätämällä muttereita. Kun mutterit on kiristetty, voidaan nostovälineet
irroittaa. Yleensä väliaikaiset tuet eivät ole tarpeellisia. Pilarin pystytys täytyy tehdä
hyväksytyn asennussuunnitelman mukaan. Ankkurointipulttien asennusohjeet löytyvät
HPM Ankkurointipulttien teknisestä käyttöohjeesta.
Ennen pilarin kuormittamista muilla rakenteilla, esimerkiksi palkeilla tai
pilareilla, täytyy liitoksen saumaan pilarin alle ja pulttien varauksiin tehdä
saumavalu, valumassan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Massan täytyy
olla kutistumatonta ja lujuus suunnitelmien mukaista. Kun saumavalu
on saavuttanut riittävän lujuuden, on liitos valmis ja pilaria voidaan
kuormittaa muilla rakenteilla.
Elementtipilarin asennus vaiheittain
Pilari asennetaan suoraan
esisäädetyille muttereille ja aluslevyille

Ylemmät aluslevyt ja mutterit
kierretään paikoilleen

Muttereiden kiristämisen jälkeen
voidaan nostovälineet irroittaa
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Valumuotti

Lopullinen liitos kun saumavalu on kuivunut

Pilari-perustus –liitoksissa leveämpää saumavalua voidaan käyttää suuremman suojapeitepaksuuden varmistamiseksi.
Suuremman suojapeitepaksuuden käyttö on suositeltavaa vaativissa ympäristöolosuhteissa.
Asennustoleranssit ja ankkurointipulttien asennuskorko valun pinnasta kun käytetään HPKM pilarikenkiä

Asennus
toleranssi

Poikkileikkauksen
suuruudenmuutos
pilarin pinnasta

Alusvalu

tg

hb

Perustuksen
yläpinta

Pilarikenkä

HPKM 16

HPKM 20

HPKM 24

HPKM 30

HPKM 39

Ankkurointipultti

HPM 16

HPM 20

HPM 24

HPM 30

HPM 39

Alusvalun paksuus tg [mm]

50

50

50

50

60

Ankkurointipulttien asennuskorko hb [mm]

105

115

130

150

180

Ankkurointipulttien asennustoleranssi [mm]

±3

±3

±3

±3

±3

