7b Udbedring af eksisterende bygninger

BK NORD A/S

Nogle gange kan problemet let ses

Hvem er vi?
Arkitekter & Ingeniører
14 ansatte
Hobrovej 431, 9200 Aalborg SV
Arbejder med byggeri indenfor:

Landbrug – Erhverv – Boliger samt Forsikringssager
Hvem er jeg?

Tage og Tagkonstruktioner

Uddannet konstruktionsingeniør fra AAU i 1991
Statiker hos DS Stålkonstruktion fra 1991 – 1995
Salgs‐ og konstruktionschef hos Karl Molin Stålkonstruktioner 1995 – 2001
Direktør og Ingeniør hos BK NORD A/S 2001 ‐ nu

v. Bente Søgaard, Ingeniør og direktør

BK NORD A/S
bsp@bk‐nord.dk

Tlf. 22232430

Fællesproblem
Uafstivede trykpåvirkede elementer

Andre gange opdages det først for sent
1.
2.
3.
4.

1. Tænger

Tænger
Hanebånd
Spærhoved
Måske underflange

Det skal sikres at ALLE trykkede elementer er afstivet med X

2. Hanebånd

Trægitterspær kollapser
‐ hvis ét konstruktionselement falder ud

Langsgående afstivning
alene
Bevægeligt system

Skråafstivning af den
langsgående afstivning
låst system ☺

Mulige tværafstivninger
Parallelgitterfelt

Krydsfinér felt

Fællesudfordringer for tværafstivning af
1. Tænger og 2. Hanebånd

Tagkollaps sker både sommer og vinter

skrå‐afstivning
• Kun langsgående afstivning eller måske slet ingen?
• Kun skråafstivning i én retning og manglende evne til at optage tryk.
• Slapt kryds til sikring af tværafstivning
• For små overlap/stød i afstivningen og derved manglende kantafstande
• Brudte langsgående afstivninger – pga. fx ventilation o.l.
• Manglende føring af tværafstivning til stiv skive i loft / tag.

Tang‐ såvel som hanebåndsbrud

Spærhovedbrud

Hold øje med selv små
uregelmæssigheder

Lav et indvendigt tagtjek

Andre problemområder

Andre problemområder

• Check konstruktionerne for typiske fejl før det går
galt:
Sideudbøjninger af tænger / hanebånd / spærhoved
Manglende skråafstivning af langsgående afstivning.
X‐ afstivninger alle steder der er stemplet ”Tværafstivning”
Søm der ikke er udenfor eller for tæt på kanter.
Kan tværafstivninger aflevere kræfterne til afstivende
skiver i tag / loft.
Vindtrækbånd stramme og intakte

• Vindkryds + Koblingsbeslag + Båndstrammere
• Stringere ved kip, fod og hanebånd
• Skot og forankringer til vægge

Tværgående Skillevægge

Skot
Forankringer til bærende vægge

Andre problemområder
Gavltrekant + forankringer til tag og loftskive

Andre problemområder
‐ Sikring af vind på gavl

• Hvad bærer gavltrekanten?
• Forskalling på gavlspær?
• Forskalling på lodposter ☺
• Løsholte på stålsøjler ☺

• Vurder ALTID risiko for progressiv kollaps!!!
• Fiksér i udbøjet tilstand – hvis acceptabel udbøjning

• Hvordan støtter gavltrekanten af?
• V. spærhoved
• V. spærfod = loft

• Ved væsentlige udbøjninger:
– Vurdér om aflastning (demontage tag / understøttende søjler) er
nødvendigt
– Lav stive felter og løsn kun herindenfor.
– Lav glidningssikring / stop
– Træk med modhold ( gummiged e.l. )

• Hvordan er det afstivende system
dimensioneret og etableret?
• Tag?
• Loft?
• Fundament?

Afsluttende råd
• Kollaps kan ske selv i det bedste vejr
• Kollaps kan være på vej selvom det ikke umiddelbart ses
udefra
• Kollaps sker indenfor få sekunder og uden varsel
• Kollaps kan ske mens der er folk under eller i
tagkonstruktionen – DERFOR:
Tjek tagkonstruktionen og er der tegn på udbøjninger eller
andre mangler så:
Få lavet en udbedringsplan for den aktuelle konstruktion
af en ingeniør

Udbedringsvejledning
v. spær der er udbøjet / skredet

Og gør det før det er for sent.

7c Billeder fra det virkelige liv
Finn Ehmsen, Palsgaard Spær
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