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Monteringsbeskrivning YDRE-TRYCKAREN 3560

För inspektion, l = min 600 mm.
Täck över med trätrall 50 mm.
Isolera med 100 mm mineralull.

Omkringgjutes, l =2350 mm.
Isolera med 100 mm mineralull.

Avsluta gjutningen
100 mm före fläns.

Cylinderfäste
med armeringsjärn.

Tryckimpregnerad trätrall 50 mm
alternativt betongspalt

Då skrapgång ansluter till kulvert mellan
utloppsdel och cylinderfäste, gjutes 
kulvertbotten 600 mm under skrapgång.
OBS! Den täckta delen får aldrig monteras
så att den hamnar framför skrapgång.

Minsta rekommenderat avstånd
under utloppsdel till gödselplatta 
- 200 mm.

Utloppsdel

Stämpa (stötta upp)
Utloppsdel före gjutning.

OBS!

Eventuell övergångsstos, samt PVC-rörets
muff mot stosen skall kringgjutas och arme-
ras på samma sätt som tryckaren. Då måste
armeringen på utloppsdelen förlängas med 
min. 500 mm. Eventuell inspektionslucka i 
övergångsstosen skall ej övergjutas utan 
lämnas fri för att kunna demonteras.

Se detaljritning 1.

Se detalj för ingjutning 
av PVC-rör till hydraul-
slangar

OBS!
Kulvertbotten skall vara i   
samma nivå som tryckar-
tubens bottenplåt.
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          ANVISNINGAR

 Betong

BTG K30 vattentät BTG vibreras.

 Armering

Byglar och längsgående armering
i KS40 Ø 12 mm.

 OBS!
Vik ut de från fabrik fastsvetsade
armeringsjärn på sidan av 
utloppsdel och ingjutningsfäste
och naja dem till övrig armering.

 Isolering

Utvändigt placerad tryckare
isoleras med 100 mm markskivor.

 Utloppsstos

Om tryckaren ska förses med utloppsstos
ska längsgående armeringsjärn sticka ut
ytterligare 500 mm från kant/fläns på
tryckartub. Detta för att kringgjutning
ska bli så stark som möjligt.

 Inspektionslucka

Öppning för inspektionslucka gjutes
min. 520 mm x 780 mm.

Upplag för plank

Öppning för inspektionslucka gjutes 
min. 520 mm x 780 mm.

Inspektionslucka 
(430 mm x 590 mm)

DETALJRITNING 1

 MIN MÅTT VID GJUTNING AV TVÄRKULVERT
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MONTERING/INGJUTNING AV GÖDSELTUB

                   ANVISNINGAR

Montera byglar och längsgående armering i botten och sidorna, låt byglarna nå över 
formen (enligt ritning).

Fyll på och jämna av betong i botten av formen. Montera och rikta in gödseltuben i höjd- 
och sidled innan betongen härdar.

OBS!

Innan tuben sänks ned, böj ut alla armeringsjärn som är fastsvetsade på tryckartuben.

Låt betongen härda. Därefter armeras och bockas byglarna över tuben och najas ihop. 
Sedan kan färdiggjutning utföras.
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Min. 50 mm grustäckning

GJUTNING UTLOPPSDEL

DETALJER VID INGJUTNING AV TRYCKUTGÖDSLING

Min. 100 mm isolering markskiva

Betong

Upplag för trall

GJUTNING KULVERT

Stanna med kulvertväggen
mot balkens baksida

Betong

OBS!
Kulvertbotten skall vara i   
samma nivå som tryckar-
tubens bottenplåt.

Längsgående armering 
KS40 Ø12 mm c/c 200 mm

Byglar KS40 Ø12 mm c/c 125 mm

Byglar KS40 Ø10 mm c/c 300 mm
(vid ingjutning av fäste c/c 150mm)

BERÄKNAD ARMERINGSÅTGÅNG
(ENBART TILL INGJUTNING AV TRYCKARE);
 
Tryckaren  - ca 80 m   (KS40 Ø12 mm)
Backluckan  - ca 8 m   (KS40 Ø12 mm)
Utloppsstos  - ca 38 m  (KS40 Ø12 mm)
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2 st 45° PVC-rörsvinklar Ø110 mm

PVC-rör Ø110 mm för dragning av
hydraulledningar mellan hydraulaggregat 
och tryckare. Beträffande placering kontakta 
tillverkaren.

INGJUTNING AV PVC-RÖR TILL HYDRAULSLANGAR
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