Armerat och klart
Välkommen till Nordens största tillverkare av armeringsprodukter

Om företaget

Innehållsförteckning

Celsa Steel Service är Nordens ledande
armeringsleverantör. Det svenska huvudkontoret är placerat i Halmstad och har
sina rötter i Halmstad Järnverk med anor
från tidigt 1900-tal. Celsa Steel Service ingår
i Celsa Group™, en av Europas ledande
stålproducenter.
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Produktions- och distributionsanläggningarna i Halmstad, Västerås och Vännäs
försörjer kunder i hela Sverige med ett
komplett utbud av armeringsprodukter.
Våra säljkontor finns utspridda över hela
Sverige så att vi kan hålla en nära kontakt
med kunder. Vi ställer vår kompetens till
förfogande och bistår med råd och hjälp
inom våra marknadsområden. Dessutom
erbjuder vi produkter och tjänster för riktigt kostnadseffektiva armeringslösningar.
Fråga oss om projektberäkning som ökar
marginalerna, – vi vet.

Produktions- &
distributionsanläggningar
Försäljningskontor

Celsa Halmstad
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Mekanisk skarvning
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Tjänster
Celsa Mo Rana, Norge

Produktion med miljö, kvalitet
och ekonomi i tankarna.
”Vi förser Norden med
Europas renaste stål.”
Celsa Nordics stål- och valsverk försörjer produktionen i Sverige
med utgångsmaterialet till våra produkter via båt. Celsa Steel
Service arbetar aktivt med utveckling av produkter, reducering
av miljöverkande faktorer och förbättring av kvalitet.

Miljö
• Europas renaste stål, 360 kg CO2-ekvivalenter per ton
• Armeringen tillverkas till 100% av återvunnet skrot
• 100% förnyelsebar energi vid ståltillverkning
• Rökgasrening ger minimal utsläpp vid ståltillverkning
• Båttransporter mellan stålverk och Steel Service Center
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Fingerskarvade nät

Kvalitet
• Löpande kontroll i eget laboratorium
• Löpande extern provning och certifiering (ISO 9001,
ISO14001, EPD, SBS)
• Verksamheten styrs genom Total Quality Management med
ständiga förbättringar i fokus

Förteckning

sid 16

QR–Projekthantering

sid 17

Digital mottagningskontroll

sid 17

Färgsortering och Färglossning sid 17
Teknisk rådgivning

sid 18

Celsa Steel Service
är kvalitets- och
miljöcertifierad enligt ISO
9001 & 14001 samt SBS
godkända av Nordcert.

Produktivitets- och totalkostnadsutveckling
• Teknisk rådgivning för hög prefabriceringsgrad
• BIM- och 3D-verktyg
• Webbaserade tjänster för förteckning, leveransplanering,
beställning och uppföljning
• Tidsstudier och intervjuer med armerare och arbetsledning
för identifiering av förbättringar
• Samarbete med universitet och högskolor

Läs mer på www.celsa-steelservice.se

ISO 9001 Certifierad

ISO 14001 Certifierad
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Mervärden för bättre miljö & ekonomi
Arbetsplanering
~1100kr/ton

Materialförflyttning
~900 kr/ton

Indirekta kostnader
på arbetsplatsen
Hantering på
arbetsplatsen
~7900 kr/ton
Materialpris för
armering

Indirekt arbete
~1200 kr/ton

Direkt arbete
~2200 kr/ton

Totalkostaden för ett ton armering

Indirekta kostnader på arbetsplatsen
Armeringens indirekta kostnader är delar av projektets gemensamma kostnader som är direkt relaterade till tiden för
armeringsarbetet och dess tid på kritiska tidslinjen.
Vi tillhandahåller mjukvaran QR och skapar BIM/3D-modeller
för att underlätta planeringen och minska antal fel. Färre
fel och tydligare underlag minskar tiden för armeringsarbetet
och därmed de indirekta kostnaderna.
Materialpris
Vi arbetar med ständiga förbättringar i syfte att öka vår produktivitet och kvalitet för att kunna erbjuda produkter till en
konkurrenskraftig totalkostad.
Hantering på arbetsplatsen
Kostnaden för hantering och montering av armering på arbetsplatsen styrs uteslutande av hur väl projektet planerats, kvalitén
på ritningsunderlaget, vilka armeringsprodukter som valts, hur
armeringen är märkt, hur armeringen lossas och hur tydligt olika
projektaktörer kommunicerat med varandra.

Omarbete
~100kr/ton
Outnyttjad tid
~900 kr/ton

Avbrott/Väntan
~1500 kr/ton

Armerarens lönekostad och arbetstidsfördelning
för montering av ett ton armering.

Direkt arbete – ca 2200 kr/ton
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Celsa Steel Service hjälper till att minska totalkostnaden
och skapa förutsättningar för framgångsrika projekt.

För att minska det direkta arbetet erbjuder vi teknisk rådgivning för att våra kunder ska kunna använda sig av mer prefabricerad armering med upp till 10 ggr snabbare montering och
betydande arbetsmiljövinster.
Indirekt arbete – ca 1200 kr/ton
För att öka effektiviteten och minska det indirekta arbetet,
som exempelvis sortering, erbjuder vi färgsorterad armering.
Armeringen kommer märkt och buntad färgvis och våra chaufförer hjälper till att lossa det rätt.
Materialförflyttning – ca 900 kr/ton
Vid ökad grad av prefabricering och färgsorterad armering med
tydlig märkning blir ordningen på arbetsplatsen bättre med färre
och kortare förflyttningar.

Tydliga ritningsunderlag, rätt armeringsprodukt, gynnsam arbetsmiljö och kontroll på logistiken skapar
effektivitet som sparar pengar.

Arbetsplanering - ca 1100 kr/ton
För att minska antalet fel, behovet av planering och problemlösning ute på arbetsplatsen hjälper våra erfarna tekniker till med
förebyggande arbete. Granskning av konstruktörens ritningar
vid förteckning, 3D-modellering av hela eller delar av projekt,
monteringsanvisningar i färg och 3D, kommunikation med
konstruktörer, mm.
Outnyttjad tid och avbrott/väntan – ca 2400 kr/ton

Hantering på arbetsplatsen bild.

Färglossning av armering.
Varje färg visar vid vilket område armeringen hör hemma.
Chauffören kopplar armeringen färgvis och materialet kan
lossas sorterat efter färg på rätt plats.

Om kommunikationen varit tydlig, armeringsunderlaget blivit
granskat, rättat och rätt armeringsprodukt blivit vald, så minskar antalet felkällor som drabbar armeraren vid monteringen.
Arbetsmiljön blir bättre, arbetet blir roligare och det blir mindre
tvingad väntan då andra ska lösa problem innan det egna
arbetet kan återupptas.

Armering med Celsa Steel Service är enkelt!

”Vad kostar materialet, egentligen?
Exempel för armeringsprodukter”.
I rapporten ”Vad kostar materialet egentligen? Exempel för armeringsprodukter” skriver Per-Erik Josephson, professor i byggnadsekonomi vid Chalmers Tekniska Högskola, om hur totalkostnaden för armering kan minskas
med 20-40% vid majoriteten av alla bygg- och anläggningsprojekt.
Det motsvarar en möjlig besparing på ca 3.000 - 6.000 kr/ton. Celsa Steel
Service har med utgångspunkt från rapporten utvecklat mervärdestjänster
för att minska armeringens totalkostnad.

Läs mer på www.celsa-steelservice.se/foretaget/hallbar-utveckling/
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Armeringsstålet

ILF – Inläggningsfärdig armering
Armeringsbeteckningar
Allt armeringsmaterial är märkt enligt följande beteckningar och
system som följer svenska myndigheters regler. Armeringen
uppfyller de materialegenskaper som beskrivs i den svenska
standarden SS 212540:2011.
Armeringsbeteckningar är uppbyggda av fem olika grupper:
1
2
3
4
5

Celsa Mo Rana, Norge

Certifiering och märkning
Vårt armeringsstål kommer från Celsa Nordic´s stålverk i Norge,
med en av världens renaste tillverkningsprocesser av stål. Miljöfakta redovisas och certifieras genom tredjepartsgranskad EPD
hos EPD International med deklarerade 360 kg CO2 ekvivalenter
per ton producerat armeringsstål.
Armeringsstålet uppfyller kraven för kvalité, märkning och
bearbetning enligt:

Miljövarudeklaration: www.celsa-steelservice.se

Olika typer av armeringsstål
Vi levererar alla typer av armeringsstål.
Beteckning Typ

Dimension

K500C-T

Varmvalsat

6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, 40

K600B-T

Varmvalsat

12, 16, 20, 25		

K500AB-W

Kallbearbetat

5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Armeringsstålet kan galvaniseras i alla produktformer.
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Inläggningsfärdig armering är klippta och bockade armeringsstänger, färdiga att monteras i gjutform.

Arbetsmiljö
Inläggning av klippt och bockad armering kan leda till förslitningsskador i rygg, axlar och handleder samtidigt som arbetet
är tidskrävande.
Genom vårt utvecklingsarbete strävar vi efter att öka andelen
prefabricerad armering och därigenom förbättra våra kunders
arbetsmiljö och produktivitet.

1

Produktform och geometri
Karaktäristisk sträckgräns i MPa
Stålklass
Leveranstillstånd
Leveransform

2

Produktform och geometri
Kamstång......................................................................
Profilerad stång med intryckningar...............................
Slät stång......................................................................
Nät
-av kamstång..............................................................
-av profilerad stång.....................................................
-av slät stång..............................................................

K
P
S
NK
NP
NS

Seghetsklass
Klass
A

AB

Sträckgräns
Re
MPa
Förhållande
Rm/Re

≥ 1,05

Gränstöjning ≥ 2,5
Agt
%

B

C

Typ av specificerade värden

≥ 400

Cv

≤ 600

p = 0,95

≥ 1,08
≥ 1,08
≥ 1,15
			

Cv
p = 0,90

≥ 3,0
≥ 5,0
≥ 1,35
			

Cv
p = 0,90

Klass A, B och C överensstämmer med Eurokod 2, bilaga C.
Klass AB är anpassad till svenska förhållanden.

Leveranstillstånd
Varmvalsat och luftsvalnat........................................... -B
Varmvalsning och ythärdat .......................................... -T
Kallbearbetat med signifikant reduktion av TS-arean.. -W
Kallbearbetat utan signifikant reduktion av TS-arean.. -K

För att förbättra arbetsmiljön
kan den mesta ILF:en ersättas
med prefabricerad armering.
ILF-klippt och bockad armering klar för montering.
1. Märkbricka 2. Färgbricka

Märkning, sortering och lossning
Armeringen kan levereras sorterad och buntad efter färg och
kan därför lossas sorterad direkt till rätt inbyggnadsställe. Alla
våra chaufförer talar svenska, deltar aktivt vid lossningsarbetet
och är utrustade med skyddskor, varselkläder och hjälm. Under
2013 kommer vi att lansera en mobiltjänst för snabb mottagningskontroll av din armering med en smartphone.
Märkbrickan innehåller plats för två färger som beskriver på
vilket arbetsställe armeringen ska monteras. Utöver det finns
information som litteranamn, förteckningsnamn, antal, antal
grupper, järnets geometri och en scanningsbar streckkod.
En extra färgbricka som återspeglar Färg 1 på märkbrickan
används för att på sikt identifiera olika buntar av armering.
Färgbrickan underlättar chaufförens, kranförarens och armerarnas arbete.
Märkningen av armering återspeglas i våra armeringsförteckningar, littererade ritningar och i våra BIMsight 3D-modeller allt
för att underlätta armerarens arbete.

”Rätt smart det här med färgsortering
och den extra färgbrickan. Man ser direkt vilket material som ska lossas var
och kan lägga det på rätt plats direkt”
Armerare på JM, Projekt Slussplan

Leveransform
Rak stång .................................................... Ingen beteckning
Coil och rak stång riktad från coil................................ R

Celsa Steel Service – För bättre arbetsmiljö, miljö och produktivitet

Läs mer på www.celsa-steelservice.se
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Rakstål
K500C-T			
Dimension
Metervikt
mm
kg/m

Längd
m		

Buntstorlek
kg

6

0,222

6		

1000

8

0,395

6		

1000

			

12		

1000

0,617

6		

1000

			

12		

1000

			

18		

2500

10

12

0,888

6		

1000

			

12		

1000

			

18		

2500

1,580

6		

1000

			

12		

1000

			

18		

2500

20

2,470

12		

1000

			

18		

2500

25

3,850

12		

2000

			

18		

2500

32

6,310

12		

2000

			

18		

2500

16

K600B-T			
Dimension
Metervikt
mm
kg/m

Längd
m		

Buntstorlek
kg

12

0,954

12		

1000

16

1,670

12		

1000

			

18		

2500

20

12		

1000

			

2,590

18		

2500

25

12		

2000

18		

2500

4,020

			

Utöver redovisade dimensioner kan vi leverera K500C-T i
dimension 40 mm.

Distans- & bockstöd

Armeringsnät

Distans- och bockstöd förenklar arbetet och distanserar armeringslager till rätt höjd i konstruktionen. Stöden kan enkelt
kapas till kortare längder på arbetsplatsen. Vi lagerhåller höjder
upp till 160 mm.

Vi tillverkar alla typer av armeringsnät och kan därför erbjuda
marknadens bredaste sortiment av lagerhållna nät och specialnät. Specialnät utformas efter specifika projektbehov och för
olika tillämpningar.

Vi skräddarsyr stöd i andra format och dimensioner efter
önskemål. Skräddarsydda stöd används med fördel i tjocka
bottenplattor tillsammans med rullarmering.

Specialnät kan på många ställen ersätta traditionell lösarmering.
Detta kan bidra till rationell montering och god arbetsmiljö.

Standardnät

Bottenplattor, väggar

Fingerskarvade nät

Bottenplattor, väggar

Skarvnät

Bjälklag

Specialnät

Källarväggar, korridorer, väggar,
fundament, murar

Bockade nät

Kantbalkar, vägghörnor, b-järnskorgar,
pålplintar, voter

Distansstöd

Klippta nät

Stödmurar, korridorer

Väggnät

Standardväggar

Kamstålsnät

Bottenplattor, vindkraftsfundament,
väggar

Sparnät

Bottenplattor, bjälklag

Rostfria nät

Kajer, bassänger

Bockstöd
Bockstöd
Höjd
mm

Längd
mm

Vikt/st		
kg		

<150

2400

2,30		

160-190

2400

2,40		

200-240

2400

2,80		

250-290

2400

3,00		

300-340

2400

3,30		

350-390

2400

3,50		

400-440

2400

3,80		

450-490

2400

3,90		

Distansstöd		
50-60

2000

0,75		

70-100

2000

0,82		

110-140

2000

0,90

150-180

2000

0,98		

190-200

2000

1,06		

220-330

Kan utformas efter behov

Antal/bunt är 10 st och antal/storbunt är 100 st.
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Samtliga nät kan galvaniseras eller tillverkas i rostfritt armeringsstål.

Läs mer på www.celsa-steelservice.se

Standardnät
Standardnät NK500AB-W
Littr.
Dim
Maskvidd
mm
mm

Storlek
m

5150

5

150

5,00 x 2,30

24,40

1220

9,70

50

5200

5

200

4,85 x 2,25

17,60

880

9,10

50

6150

6

150

5,00 x 2,30

35,10

1755

9,70

50

6200

6

200

4,85 x 2,25

25,40

1270

9,10

50

8150

8

150

5,00 x 2,30

62,50

1250

9,40

20

50-5100

5

100

5,90 x 2,30

41,80

836

11,58

20

50-6100

6

100

5,90 x 2,30

60,25

1205

11,58

20

50-7150

7

150

5,90 x 2,30

56,29

1125

11,58

20

50-8150

8

150

5,90 x 2,30

73,63

1472

11,47

20

50-9150

9

150

5,90 x 2,30

93,01

930

11,16

10

50-10150

10

150

5,90 x 2,30

115,01

1150

10,86

10

Vikt/st
kg

Vikt/bunt
kg

Täckande yta Antal/bunt
m2
st

Se nätritningar på www.celsa-steelservice.se/produkter/nat/vaggnat/

Armering med Celsa Steel Service är enkelt!
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Fingerskarvade nät
Fingerskarvade nät NK500AB-W
Littr.
Dim Maskvidd Storlek
mm mm
m

Vikt/st
kg 		

Vikt/bunt
kg

Täckande yta
m2		

Antal/bunt
st

NFS6100

6

100

5,90 x 2,40		 57,30

1146		11,76

20

NFS6150

6

150

5,85 x 2,40		 37,90

758		11,66

20

NFS7100

7

100

5,85 x 2,35		 74,40

2232		11,00

20

NFS7150

7

150

5,90 x 2,45		 52,32

1046		11,66

20

NFS8100

8

100

5,90 x 2,40		 98,80

988		11,00

10

NFS8150

8

150

5,95 x 2,35		 64,90

1298		10,82

10

NFS9100

9

100

5,85 x 2,35		118,60

1186		10,26

10

NFS9150

9

150

5,85 x 2,40		 81,06

810		10,53

10

NFS10100

10

100

5,90 x 2,40		149,10

1491		10,26

10

NFS10150

10

150

5,90 x 2,45		101,74

1017		10,53

10

NFS12100

12

100

5,90 x 2,40		207,26

1036		 9,45

5

NFS12150

12

150

5,85 x 2,40		136,93

1369		 9,45
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Se nätritningar på: www.celsa-steelservice.se/produkter/nat/lagernat/
Armering med fingerskarvade nät innebär flera fördelar:
• Endast två lager av stänger över hela ytan
• Minimering av armeringsmängden

Vad är omtanken om miljön
och kommande generationer

värd för dig och ditt företag?
Väggnät
NK500AB-W 3,95x2,45m
Littr.
Dim
mm

Maskvidd
mm

Storlek
m

VL1-9300

9

300

3,95x2,45

VSK1

9

300

3,55x2,45

Fri stångände
Längs/tvärs mm

Vikt/st
kg

Antal/bunt
st

Vikt/bunt
kg

25/25

34,86

30

1045

1100/25

27,84

25

687

Se nätritningar på: www.celsa-steelservice.se/produkter/nat/vaggnat/

• Armering på rätt plats d v s på exakt effektiv höjd och
med föreskrivet täckskikt
• Vid dubbelarmerad platta hamnar ÖK- armeringen på rätt
plats eftersom UK-armeringen är jämn

Vid armering av betongplatta med traditionella nät får man fyra lager
armeringsnät i skarvområdet.

Princip för fingerskarvning

Skarvnät
Skarvnät används för skarvning mellan olika typer av plattbärlag.
Skarvnät NK500AB-W
Nät 0,6 x 2,35 meter
Littr.
Dim
Maskvidd
mm
mm

Storlek
m

Vikt/st
kg

SK-5150

5

150

0,6x2,35

2,93

SK-6150

6

150

0,6x2,35

4,22

Se nätritningar på: www.celsa-steelservice.se/produkter/nat/lagernat/
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Läs mer på www.celsa-steelservice.se

Standard väggnät med S-järn
som skarvarmering. VL1-9300.

Väggnät med skyddsbock.
VSK1.

Väggnät med skyddsbock nedbockad
som inspänningsjärn. VSK1.

Europas renaste process för tillverkning av armeringsnät
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Specialnät

Kamstålsnät – Nät med grova diametrar

Specialnät tillverkas anpassade efter projektförutsättningar.

Kamstålsnät används för att armera grövre konstruktioner
som t ex vindkraftsverk, bottenplattor, murar, källarväggar och
anläggningskonstruktioner.

Specialnät kan tillverkas med:

Vanligaste typen av kamstålsnät är envägsnät där tvärstängerna
endast fungerar som fixering av de verksamma längsstängerna. Kamstålsnät tillverkas i alla dimensioner av K500C-T
eller K600B-T.

• Stänger från 4 till 16 mm
• Bredder upp till 3.2 meter
• Längder upp till 10 meter

Prefabricerad
armering

Prefabricering för god
arbetsmiljö och ekonomi!

Det är bara transportförutsättningar och krankapacitet som
sätter begränsningar i hur stora eller hur tunga prefabricerade
armeringselement som kan tillverkas. Prefabricerade element
kan tillverkas som najade eller svetsade och märks med tydliga
brickor i färg och med littrering.

• Förskjutna längstrådar
• Olika diametrar på längstrådar
• Steglöst s-avstånd på tvärtrådar
Vi hjälper dig med utformning och mängdning av specialnät.
Se exempel på specialnät på hemsidan:
www.celsa-steelservice.se/produkter/nat/specialnat/

Klippta och bockade nät
Bockade nät används inom många olika områden, t ex kulvertar, kassetbalkar, kantarmering i plattor, fundament och pelare.
Bockade nät tillverkas av standardnät, klippta standardnät eller
specialnät.
Bockning av armeringsnät ska utföras så att ingen tvärgående
stång hamnar inom bockningsområdet enl. figur och tabell.
Klippta nät används i de fall standardnät är för breda eller där
sneda kanter önskas som t ex stödmurar, korridorer eller sneda
bottenplattor.
I de fall bockade eller klippta nät inte är projekterade kan vi hjälpa dig att anpassa armeringen för rationella produktlösningar.

Ett svetsat element på ca 1.5 ton som lyfts i formen på 10 minuter.
Armering av väggar med kamstålsnät.

Sparstöd

”Det går jättesnabbt
och kroppen tar
mindre stryk.”
Anders, snickare JM, på frågan om varför de använder specialnät och
standardväggnät i källarväggar.

Sparstöd är en prefabricerad armeringsenhet som utgör både
överkantsarmering och armeringsstöd i en och samma enhet.
De används huvudsakligen i spännbalksdäck. Genom att variera
avståndet i sidled mellan sparstöden anpassas armeringsarean
och genom att förskjuta dem i längdled erhålles en avkortning
av stödarmeringen. Då stödbenen är en direkt förlängning av
dragarmeringsstängerna utgör dessa även armeringens förankring, som sker effektivt i tryckt betong.

Sparstöd.

Produktegenskaper:
• Tillverkas i diametrarna 10 och 12 mm
• Tillverkas normalt i stålsort K500C-T

Svetsning av prefabricerad armeringsbalk.

• Består av två bockade hopsvetsade stänger
• Stödbensändar försedda med korrosionsskyddade plastfötter som gör att stöden kan placeras direkt på formen
Bockade nät används med fördel i t ex voter, kantbalkar, hörn och
pålplintar.
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Tv: Magnus, regionansvarig säljare på Celsa Steel Service.

Läs mer på www.celsa-steelservice.se

• Stödens utformning underlättar rördragning

Samarbete mellan leverantör och entreprenör skapar goda
förutsättningar för att spara både tid och pengar. Se hur man
armerar broar rationell och slår konkurrenternas anbud:
http://youtu.be/KPdAFSO5iZs

Förteckna sparstöd och prefabricerad armering i QR.
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Rullarmering

Mekanisk skarvning

Rullarmering består av raka stänger i en riktning som är fixerade
med rätt inbördes avstånd. Stängerna i rullarna kan varieras
fritt vad gäller dimension, s-avstånd, längd och placering.
Rullarmering kan därför anpassas för håltagningar, sneda eller
rundade hörn och erforderlig armeringsarea.

LENTON är en mekanisk skarv av god kvalitet som monteras
snabbt. Mekanisk skarvning av armering används vid gjutskarvar där täckskiktet inte räcker till p g a överlappande skarvar
eller där skarvningen av andra skäl omöjliggörs eller väsentligt
försvåras av överlappningsskarv.

Ett bra alternativ vid montering av
stora nät från 50 m2 och uppåt.

Rullarmering används med fördel i konstruktioner med stor
repetition som t ex bottenplattor, grövre bjälklag, stödmurar,
broar, grövre väggar och fundament där grövre armeringsdimensioner används.

Produktegenskaper:
• Konisk gänga som underlättar montering
• Självlåsande gänga så att inga låsmuttrar behövs
• Med momentnyckel dras skarven ihop på fyra varv

Fördelar med rullarmering:

• Kopplingar förses med kopplingsskydd och 		
stångändsskydd

• Rätt fixering
• God arbetsmiljö
• Mycket hög produktivitet (ca 5 ton per mantimme)
• Materialbesparande

Vill du lägga ut 1500 kg armering på 15
minuter? – Då ska du använda rullarmering.

• Slankt skarvförband med endast några millimeter		
i merutrymme
• Anpassade för tryckta och dragna stänger i D: 10-40 mm
• Förbandet är jämnstarkt med nominell armeringsdimension

Produktegenskaper:

• Förbandet följer armeringsstålets arbetskurva

• Max rullvikt 1,5 ton

• Olika kopplingar för olika behov

Lenton-skarv används för att underlätta skarvning mellan olika gjutetapper
eller vid platsbrist.

• Max bredd 15 meter
• Minsta bredd 1,75 meter
• Dimensioner 10-32 mm

Förteckning/projektering
Våra ingenjörer hjälper till att projektera rullarmering och
anpassa konstruktionen så att rullarmering kan användas.

”-Det finns inget alternativ
till rullarmering, ILF hade
varit en ryggknäckare och
handlederna hade tagit
stryk.”

Lenton koppling

Användning

Standardkoppling A12

Skarvning av stänger i samma dimension där den ena eller
båda skarvade stängerna är fria att rotera.

Övergångskoppling R11

Skarvning av stänger i olika dimensioner där den ena eller
båda skarvande stänger är fria att rotera.

Lägeskoppling P13/P14/P15

Skarvning av stänger där ingen av stängerna går att vrida
och/eller har begränsad rörlighet i axial riktning, t.ex. bockade
stänger och prefabricerade element.

Terminator D14

Används för att förankra armeringsstången till en stålspont,
andra stålkonstruktioner eller som alternativ till ändkrok.

Svetsbarkoppling C12

Används för att sammanfoga armering och strukturellt stål
genomsvetsning.

Armerare, JM, Projekt Slussen i Malmö.

Standardkoppling A12.
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Armering med Celsa Steel Service är enkelt!

Terminator D14 förenklar förankring av stänger.

Läs mer på www.celsa-steelservice.se
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Tjänster
Förteckning av armering
Våra armeringstekniker och BIM-ingenjörer skapar armeringsförteckningar utifrån ritningsunderlag.

Förteckning med 3D-stöd

Monteringsstöd i 3D

Vid behov används BIM- och 3D-verktyg vid förteckningsarbetet, då skapas 3D-modeller av betong och armering som
underlättar kvalitets- och genomförbarhetskontroller.

Förtecknas armering med 3D-stöd skapas en modell som
bl a kan användas till att upprätta monteringsanvisningar i 3D.
I anläggningsprojekt där betongen innehåller en hög andel
armering kan stora tidvinster göras vid montage och planering
av armeringsarbeten.

3D-modeller möjliggör:

Sven-Otto Jönsson
Design Coordinator, Skanska Vinci

• Visuell planering
I vår förteckningstjänst ingår följande:

• Utskrift av olika vyer och snitt i 3D

• Genomgång med arbetsplatsen om projektförutsättningar

• BIM - dokumentation

• Skapande av förteckningslistor i QR

• Samgranskning med andra discipliner

Svetsade/najade element

”Det underlättar mycket att ha
en 3D-modell och vi identifierar
snabbare felaktigheter än vad vi
normalt gör i 2D-handlingar”

• Färgsättning och mätning i 3D

Rullarmering

• Uppfylla beställares allt hårdare krav på användning av BIM

ILF – Klippt och bockat
Nät och specialnät
Distans och bockstöd
Lenton – Mekaniska skarvar
Monteringsjärn
• Färgmärkning och uppdelning av förteckningslistor
efter inbyggnadsområde

Svåröverskådliga 2D-handlingar blir till pedagogiska monteringsanvisningar i 3D.

• Tydligt littererade ritningar i .pdf-format

QR – Projekthantering

• Korrigering av fel i ritningsunderlaget i samråd med
konstruktör
• Anpassning av projektering i samråd med konstruktör
för ökad andel prefab
• Monteringsanvisningar för rationell hantering på		
arbetsplatsen

Celsa Steelservice

Order- & produktionssystem

Kunder

Avrops- och beställningssystem

ø12 s120 -A101 (UK)/-A111 (ÖK)
QR är en ny typ av tjänst som knyter samman aktörerna i armeringsprocessen och öppnar nya möjligheter för samarbete,
teknisk utveckling och uppföljning.

Verktyg

Mobila enheter

Exempel på funktion i QR:
• Förteckna skräddarsydda produkter (ILF, korgar, specialnät)
• Dela projektinformation (ex. ritningar, bilder, orderbekräftelser)
Tydligt littererad ritning.

Armeringsritningar blir till överskådliga 3D-modeller
och förteckningslistor.

• Kommunicera med andra mjukvaror (ex. Tekla, Android appar)
• Realtidsinformationsutbyte mellan projektdeltagare
• Planera dina armeringsleveranser och skapa leveransplaner
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Celsa Steel Service förenklar!

QR Portalen

Konsulter

Projektdatabas
- Armering

CAD-verktyg

Människor

Arbetsledare, armerare,
konstruktörer, specifikatörer,
administratörer.

Läs mer på www.celsa-steelservice.se

17

Digital mottagningskontroll
Våra chaufförer eller du själv genomför digitalmottagningskontroll snabbt och enkelt. Logga in i QR-appen på din telefon,
välj ordernummer som ska scannas och börja scanna armeringsbrickorna.
När du scannat alla brickor får du ett kvitto på att allt blivit lossat.
Tjänsten lanseras under 2013. Följ arbetet på hemsidan: www.
celsa-steelservice.se/digitalmottagningskontroll/
Chauffören påverkar hur väl logistiken fungerar på arbetsplatsen.
En strukturerad lossning av bilen ger ett strukturerat lager.

Teknisk rådgivning
Vår personal hjälper våra kunder genom hela projektet, från
anbudsförfarande till montage och uppföljning.
• I anbudsskedet hjälper vi till att hitta rationella 		
armeringslösningar för bästa anbud

Färgsortering och färglossning
För att underlätta hanteringen av armering på arbetsplats så
kan den levereras och lossas, sorterad och buntad färgvis.
Färgmärkningen styrs av vilka färgerna som angivits på förteckningen. Armering som ska användas på olika inbyggnadsställen
ska redovisas på olika förteckningar med olika färg.

Färgsorterad och färglossad armering innebär
följande:

• I projektering- och planeringsskedet hjälper vi till att		
lösa detaljerna som rör armeringslösningen i samråd
med armerare, arbetsledning och konstruktör
• I utförandeskedet hjälper vi till att lägga upp		
leveransplaner och komma igång med 3D-modeller		
och monteringsanvisningar
• Som uppföljning genomför vi vid behov tidsstudier		
och intervjuer för hitta sätt vi kan fördjupa och		
utveckla kund- leverantörsrelationen

• Armering i olika färg buntas aldrig i samma knippe
• På varje knippe sitter en extra dubbelsidig färgbricka
som syns på avstånd med samma färg som är 		
angiven på förteckningens Färg1.
• Chauffören kopplar aldrig knippe med olika 		
färger tillsammans vid lossning.
• Mindre krantid
• Mindre letande av armering
• Mindre sortering av armeringen
• Identifiering på avstånd

Med hjälp av 3D-modeller hittar vi tillsammans de mest rationella
armeringslösningarna.
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Celsa Steel Service –För ständiga förbättringar!
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eloh&wijk Reklambyrå AB

Armera med hjärnkraft.

www.celsa-steelservice.se

Celsa Steel Service AB
Box 119
Stationsgatan 55
SE 301 04 Halmstad
Växel: 035-15 40 00
Mail: info@celsa-steelservice.com

CELSA STEEL SERVICE AB ENTREPRENADFOLDER NR 1-2013

Vi erbjuder produkter och tjänster för kostnadseffektiva
armeringslösningar. Kontakta oss på telefon 035-15 40 00.

