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Abstract

In  April  2007  we  contacted  Lennart  Augustsson at Designpartners  AB  in Västerås.
He  came  up  with  the  idea  to  investigate  and  evaluate  their  construction  of  a
interaction  beam,  CSBbeam.  CSB  is  short  for  Connector  Interaction  beam. The
beam is based on a horizontal Cprofile of hightensile steel and in the bottom of the
profile are vertical  flat bar welded so called block connectors. These block anchors
are also made of hightensile steel. Their task is to create collaboration between the
steel and the concrete.

The dimensioning of the block connectors is done according to the Swedish standard
SSENV 199411. The purpose of  this study  is  to evaluate and control  the formula
used for  the dimensioning which  is  found in SSENV199411. There has been two
main  parts  of  this  exam  work.  Part  1:  Theoretical  preliminary  investigations,
consisting of calculations and literature studies of block anchors. Part 2: Practical test
loads  of  four  prefabricated  CSBbeams.  The  results  of  the  two  parts  were  then
compared to see if theory corresponded to reality.

The result shows that the comparison of the formula in Swedish standard, SS ENV
199411 can be used for dimensioning of block connectors in interaction beams.
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Sammanfattning

I april 2007 tog vi kontakt med Lennart Augustsson på Designpartners AB i Västerås.
Han  kom  med  idén  om  att  undersöka  och  utvärdera  deras  egen  konstruktion  av
samverkansbalk, CSB  balken.  CSB  står  för Connector  samverkansbalk.  Balken  är
uppbyggd av en  liggande C profil  av högvärdigt stål och  i botten på profilen ligger
vertikala  plattjärn  fastsvetsade,  så  kallade  blockankare,  dessa  också av  högvärdigt
stål.  Blockankarnas  uppgift  är  att  skapa  samverkan  mellan  stålet  och  betongen.
Dimensioneringen för blockankarna sker enligt Svensk Standard SS ENV 199411.
Examensarbetet  har  gått  ut  på  att  utvärdera  den  formel  som  används  för
dimensioneringen och som återfinns i SS ENV 199411. Examensarbetet har haft
två huvuddelar. Del 1:  teoretiska  förundersökningar som består av beräkningar och
litteraturstudier  av  och  om  blockankare.  Del  2:  praktiska  provbelastningar  av  fyra
CSB balkar. Resultaten av de båda delarna  jämfördes sedan med varandra  för att
se om teori och praktik stämmer överens.

Resultatet visar vid jämförelse att formeln i svensk standard, SS ENV 199411 kan
användas med för dimensionering av blockankare i samverkansbalkar.

Nyckelord

Samverkan, stål, betong, blockankare, balk, beräkningar, laborationer.



Förord

Den  här  rapporten  är  ett  examensarbete  som  är  avslutningen  på  vår  utbildning  till
byggnadsingenjörer  med  inriktning  mot  konstruktion.  Utbildningen  är  förlagd  i
Västerås  på  Mälardalens  högskola,  Institutionen  för  samhällsteknik  (ISt).
Examensarbetet  genomförs  tillsammans  med  företaget  Designpartners  L.
Augustsson AB i Västerås.
Flera personer har medverkat under resans gång. Vi vill därför tacka främst Lennart
Augustsson, ägare av Designpartners AB för idén till examensarbetet och all tid och
hjälp,  samt  övrig  personal  som  bistått  med  god  kunskap.  Även  till  Gert  Bard,
labbansvarig på MdH, ISt, som har bistått oss med material samt många tips och trix.
Ett  tack  riktas  också  till  Bengt  Gustavsson  på  Färdigbetong  AB  för  sponsring  av
betong.  Slutligen  riktas  ett  tack  till  vår  examinator/handledare  Torbjörn  Johansson
som ställt upp med hjälp vid behov.
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1. Enhetsförteckning

P = Last kN
M = Moment kNm
L = Spännvidd m
Z = Inre hävarm mm
E = Elasticitetsmodul (materialberoende) MPa
I = Yttröghetsmoment (materialberoende) MPa
F = Kraft kN
A = Area mm²
h = Höjd mm
d = Diameter mm
t = Ändplåt
y = Deformation mm
fyk =  Karakteristiskt värde på sträckgränsen MPa
fyd =  Dimensionerande värde på sträckgränsen MPa
fcck = Betongs karakteristiska tryckhållfasthet MPa

n,c,r =  Säkerhetsfaktor
=  Konstant beroende på förhållande mellan

                        blockankarets vertikala area och betongtvärsnittets
                        vertikala area i samma tvärsnitt, inte högre än 2,5
                        vid normal betong

 ø = Diameter mm
= Konstant

X0 = Exponeringsklass för betong
L50 = Livslängdsklass för betong
C32/40 = Betongkvalitet
S275JR  = Stålkvalitet
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2. Inledning
Den här rapporten är resultatet av ett examensarbete på 10p som är slutfasen för vår
3  år  långa  byggnadsingenjörsutbildning  på  Mälardalens  Högskola  i  Västerås.
Tankarna innan examensarbetet var många, vad skulle det handla om? Vi ville göra
något som var roligt och intressant, det skulle också var något som var nytt och som
det senare kunde finnas någon nytta för.

2.1 Presentation av examensarbetet
Examensarbete  genomförs  på  Designpartners  AB  i  Västerås.  Det  är  ett
ingenjörsföretag  inom  byggbranschen.  På  kontoret  finns  åtta  medarbetare  som
arbetar  med  kvalitativa  lösningar  mot  industrin,  entreprenörer  och  kommuner.
Företaget bedriver även försäljning av egenutvecklade produkter inom bygg.
Lennart Augustsson, ägare, gav oss idén att undersöka deras egen konstruktion av
samverkansbalk.  Del  1,  som  är  den  teoretiska  delen,  utförs  på  företagets  kontor
under  ledning  av  personalen  och  del  2,  praktisk  provbelastning,  genomförs  i
bygglabbet på Mälardalens Högskola i Västerås.

2.2 Syfte/Frågeställning
Syftet med examensarbetet är att primärt genom provbelastning av samverkansbalk
till brott kontrollera att använd beräkningsformeln för balkens blockankare enligt SS
ENV. 199411 6.18 gäller för Connector samverkansbalk.

2.3 Avgränsning
Arbetet  avgränsas  till  att  endast  kontrollera  kapaciteten  för  blockankarna  i  CSB
balken.  Beräkningar  görs  endast  i  brottgränstillstånd  och  i  enlighet  med  de
förutsättningar som  finns  för  provbalken.  Balken är avsiktligt  överdimensionerad  så
att brott skall uppträda i  förankringen mellan blockankare och betong. Detta genom
att ha många byglar samt en kraftig tryckarmering i överkant och lite dragarmering i
underkant.

2.4 Metod och material
Arbetet  genomförs  med  hjälp  av  ämnesförknippad  litteratur,  datasimuleringar  samt
genomgångar  tillsammans med handledare på företaget och Mälardalens högskola.
Det  görs  även  praktisk  provning  med  hjälp  av  en  tryckprovmaskin  av  CSB
samverkansbalkar på Mdh:s bygglaboratorium.
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3. Allmänt om samverkan
Med en samverkanskonstruktion menas att olika material  förbinds så att de arbetar
tillsammans  som  en  statisk  enhet.  Exempel  på  material  som  där  samverkan  kan
utnyttjas  kan  vara  stål/betong,  stål/trä,  betong/kolfiber  mm.  Här  utnyttjas  de  olika
materialens  fördelar  på  ett  så  gynnsamt  sätt  som  möjligt.  En  av  de  vanligaste
tillämpningarna på samverkanskonstruktioner är just samverkansbalken som det här
arbetet handlar om. När samverkan utnyttjas mellan stål  och betong kan stålvikten
minskas  samtidigt  som  det  ges  möjlighet  till  lägre  konstruktionshöjder.  Samverkan
ger  även  en  styvare  konstruktion  vilket  medför  mindre  deformationer/nedböjningar.
Positivt  är  också  den  ekonomiska  aspekten  då  samverkan  ger  möjligheter  till
produktionsvinster  i  och  med  att  man  kan  använda  sig  av  mycket  förtillverkade
komponenter.  Då  samverkan  är  mellan  materialen  stål  och  betong  fås  goda
brandegenskaper  tack  vare  att  betongen  ger  en  isolerande/kylande  effekt  på
konstruktionen.

3.1 Samverkansbalkar
En  typisk  samverkansbalk  i  byggnader  består  av  en  valsad  balk  och  en
bjälklagsplatta.  Plattan  kan  vara  massiv  eller  ett  samverkansbjälklag.  Samverkan
åstadkoms  med  mekaniska  skjuvförbindare,  vanligtvis  svetsbultar.  Effekten  av
samverkan  är  stor  såväl  på  bärförmåga  som  på  styvhet.  Typiska  effekter  är  att
samverkansbalkens bärförmåga är 2 till 3 gånger högre än stålbalkens. För styvheten
är  effekten  ännu  större,  vilket  är  särskilt  fördelaktigt  vid  användning  av  höghållfast
stål, dock är detta en nackdel ur brandsynpunkt.
I Sverige är det vanligt att använda stålbalkar som ryms inom bjälklagstjockleken och
även att utnyttja samverkan. Denna tillämpning täcks inte av Eurokod 4 men kan som
hittills användas då funktionen har verifierats genom provningar.
Kontinuerliga samverkansbalkar i byggnader bör utformas så att de kan analyseras
med  flytledsteori. Vinsten med detta är större  för en samverkansbalk än  för en  ren
stålbalk.  Anledningen är  att  samverkansbalkens bärförmåga  för  moment  är  större  i
fält  än  över  stöd  där  endast  armeringen  medräknas  i  samverkanstvärsnittet.  Den
elastiska momentfördelningen är däremot tvärtom så att stödmomenten är större än
fältmomentet  och  vinsten  av  anpassning  efter  bärförmågan  blir  därför  stor.
Bärförmågan  för  moment  får  beräknas  med  plastisk  spänningsfördelning.  Då
stålbalken är tryckt skall den uppfylla krav för tvärsnittsklass 1 eller 2. Det innebär att
bärförmågan blir oberoende av hur gjutningen har utförts och att hela lasten bärs av
samverkanstvärsnittet. Skillnaden mellan elastisk plastisk bärförmåga blir därigenom
betydligt högre än för en ren stålbalk.
Samverkansbalkar  utformas  vanligen  så  att  de  kan  bära  egenvikt,  form  och  blöt
betong  utan  stämpning.  Om  den  tillkommande  lasten  efter  att  samverkan  blivit
effektiv är måttlig kommer balkens storlek att bestämmas av gjutstadiet och den blir
överstark som samverkansbalk. I detta fall är det fördelaktigt att utnyttja reglerna för
ofullständig  samverkan  i  Eurokod  4.  De  innebär  att  man  dimensionerar
skjuvförbindarna  så  att  de  nätt  och  jämnt  räcker  till  för  att  bära  momenten  i
brottgränstillståndet.  På  så  sätt  reduceras  antalet  skjuvförbindare  jämfört  med  full
samverkan, vilket ger en besparing. Vid ofullständig samverkan uppkommer plastiska
deformationer  i  skjuvförbindarna  och  Eurokod  4  ger  begränsningar  så  att  den
plastiska  deformationsförmågan  inte  överskrids.  Skjuvförbindare  har  till  uppgift  att
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överföra horisontala skjuvkrafter mellan betongplatta och stålbalk. De kan anordnas
på många sätt men Eurokod 4 ger endast regler för den vanligaste
typen,  brännsvetsade  bultar  med  huvud  så  kallade  svetsbultar.  Andra  lösningar  är
tillåtna men det finns inget underlag för dimensionering i ENversionen av Eurokod 4.
I princip skall dessa dimensioneras genom provning men det finns även information i
litteraturen, ENVversionen av Eurokod 4. (B. Johansson)

3.2 Fullständig och ofullständig samverkan

Skillnaden i fullständig och ofullständig samverkan ligger i hur mycket last stålbalken
dimensioneras  för.  Vid  fullständig  samverkan  läggs  balken  upp  på  stämp  under
gjutskedet vilket medför att den  inte behöver bära upp all  last då betongen brinner.
Det innebär att man överför en del av egentyngden som skulle ha burits av stålbalken
till att bäras av samverkansbalken. Stämpen kan rivas när betongen uppnått ca 70 %
av  sin  hållfasthet.  Om  samverkansbalken  dimensioneras  för  fullständig  samverkan
bestäms  bärförmågan  av  betongens  och  stålbalkens  hållfasthet.  För  att  fullständig
samverkan skall anses föreligga måste plattans medverkande bredd antas vara den
maximalt tillåtna enligt de regler som anges i BBK 04. (Johan Hedin)
Vid  fullständig  samverkan  får  man  de  olika  delarna  att  arbeta  som  en  enhet  vid
belastning och minimal rörelse kommer att förekomma mellan de olika delarna

Vid  ofullständig  samverkan  dimensioneras  balken  endast  för  att  klara  betongens
egentyngd samt i samverkansstadiet nyttig last inklusive egenvikten. Gjutningen sker
utan stämp under stålbalken.
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4. CSB balken

Balken  heter  Connector  Samverkansbalk  med  förkortningen CSB.  Det  är  en
rullformad  C  profil  i  stål  av  hög  hållfasthet,  försedd  med  invändiga  blockankare.
Dessa  ankare  får  stålet  och  betongen  att  samverka.  Resultatet  blir  en  kraftigt
armerad  konstruktion  med  kompakta  dimensioner.  Connector  Samverkansbalk
används  med  fördel  för  ny  och  tillbyggnad  samt  för  reparation  och  ombyggnad.
Balken  lämpar  sig  ytterst  väl  att  använda  som  avväxling.  Användningsområdet
spänner  från  stommar  för  bostäder  och  kontor  till  parkeringsdäck  och
industribyggnader.  Flexibiliteten  gör  att  systemet  fungerar  lika  bra  till  en  komplett
stomme som till enstaka balkar. (ref: L. Augustsson)

Balken dimensioneras för hela lasten. Detta uppnås genom att balken stämpas under
gjutskedet. Det gör att balken inte behöver klara av att bära laster innan fullständig
samverkan uppnåtts.

Lämpliga kombinationer för balken vid användning är t.ex. plattbärlag, TTkassetter,
kvarsittande form  typ kombidäck, HDFbärlag m.fl.

Exempel på upplag:

Bild 1: Cprofil med armeringskorg Plattbärlag

Bild 2: Färdiggjutna balkar Hd/f plattor
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4.1 Dimensionering

Dimensioneringen görs enligt SSENV 199411. Eurokod 4 del 11: Allmänna regler
och regler för byggnader. Det finns inga svenska regler för samverkanskonstruktioner
stål betong som motsvarar Eurokod 4. Eurokod 4 fyller därför en lucka i det svenska
regelverket. Eftersom samverkanskonstruktioner ofta är den mest kostnadseffektiva
lösningen till ett konstruktionsproblem så kan Eurokod 4 ses som ett positivt tillskott,
som kan förväntas snabbt komma till användning.
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5. Beräkningar

En av huvuddelarna i examensarbetet är den teoretiska biten där alla förberedande
beräkningar  ingår. Beräkningarna utgör grunden  för arbetet som sedan kommer att
jämföras mot de praktiska provbelastningarna för att se om teorin stämmer överens
med praktiken. De moment som beräknas är:

•  Kontroll av deformation och Pmax för balk HEA 400
•  Kapacitet blockankare
•  Kapacitet ändplåtar
•  Beräkning av gemensam tyngdpunkt för cprofil och armeringsjärn
•  Balk med 2 blockankare
•  Balk med 3 blockankare
•  Datorberäkning m.h.a. betongbalksprogram 5.2 Strusoft
•  Kontroll av beräkningar

5.1 Förklaring till varför de olika beräkningarna utförs.

5.1.1 Kontroll av deformation och Pmax för balk HEA 400
Under provbelastningarna så används en stålbalk av typ HEA 400 som upplag åt de
fyra provbalkarna. För  att  veta att den  klarar  de  belastningar  som  den  kommer  att
utsättas för beräknas den maximala last som profilen klarar av samt den deformation
som uppkommer i balken vid maximal belastning. Deformationen är också något som
behövs vid utvärderingen av de fyra provbalkarna.

5.1.2 Kapacitet blockankare
CSB balkarna som provbelastas i examensarbetet är uppbyggda av en liggande C
profil  med  svetsade blockankare  (liggande plattjärn)  i  botten. Både C profilen  och
blockankarna är tillverkade av högvärdigt stål. I balkarna läggs en armeringskorg och
gjuts sedan ihop med betong. Blockankarnas uppgift är att skapa samverkan mellan
betongen och stålet. Examensarbetets går ut på att kontrollera en beräkningsformel
för beräkning av blockankarnas kapacitet. Formeln kommer ur SS ENV 199411.

5.1.3 Kapacitet ändplåtar
I  varje  ände  på  CSB balken  sitter  två  vertikala  plattjärn  som  är  hopsvetsade med
flänsen vars primära funktion är att fungera som skarvförbindning då två balkar skall
skarvas  ihop.  En  teori  i  examensarbetet  är  att  dessa  ändplåtar  fungerar  som
blockankare och kan ta en betydande stor last. Kapaciteten för ändplåtarna beräknas
på samma sätt som blockankarna och med samma formel.
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5.1.4 Beräkning av gemensam tyngdpunkt för cprofil och armeringsjärn
samt beräkning av inre hävarm Z.
För  att  ta  reda  på  det  moment  som  kan  upptas  i  balkarna  så  används  den  inre
hävarmen  Z,  tillsammans  med  kraften  som  uppstår  i  blockankarna. För att  få  fram
den  inre  hävarmen  så  måste  den  gemensamma  tyngdpunkten  bestämmas  för  C
profilen  och  de  horisontella  armeringsjärn  som  ligger  i  underkant  på  balken.  Inre
hävarmen  är  sedan  avståndet  mellan  tyngdpunkterna  för  balkens  horisontella
armeringen i underkant och  tryckzonen i överkant.

5.1.5 Balk med 2 blockankare
Här beräknas den  teoretiska  last  som kommer att behövas  för att belasta en CSB
balk med 2 blockankare  till  brott. Det  tas även hänsyn  till  de ändplåtar som sitter  i
änden på balken vilket ger en högre brottlast. Den beräknade lasten kommer sedan
att jämföras mot den last som de praktiska provbelastningarna ger.

5.1.6 Balk med 3 blockankare
Här beräknas den  teoretiska  last  som kommer att behövas  för att belasta en CSB
balk med 3 blockankare  till  brott. Det  tas även hänsyn  till  de ändplåtar som sitter  i
änden på balken vilket ger en högre brottlast. Den beräknade lasten kommer sedan
att jämföras mot den last som de praktiska provbelastningarna ger.

5.1.7 Datorberäkning m.h.a. betongbalksprogram 5.2 Strusoft
För  att  kontrollera  de  beräkningarna  som  görs  för  hand  så  görs  även  beräkningar
mha.  dator  och Strusofts  betongbalkprogram  5.2.  Då  CSB  balken  är  en
samverkansbalk  med  liggande  C  profil  går  det  inte  att  mata  in  dess  värden  i
programmet.  Därför  måste  en  fiktiv  betongbalk  tas  fram,  som  motsvarar  en  CSB
balks kapacitet. Beräkningens syfte är att ta fram den fiktiva balkens inre hävarm, Z,
vid olika antal blockankare. Detta för att kunna jämföra med det handberäknade Z.

5.1.8 Kontroll av beräkningar
Efter  de  praktiska  provbelastningarna  av  CSB  balkarna  så  gjordes  en  kontroll
kapaciteten för blockankarna. Detta för i utredande syfte klargöra vad som påverkats
och hur mycket. Samt ta fram den verkliga kapaciteten i blockankarna med hänsyn till
den verkligt uppmätta brottlasten för varje enskild balk.
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5.2 Kontroll av deformation och Pmax för balk HEA 400

Kontrollen  genomförs  för  att  se  att  balken  klarar  de  påfrestningar  som
provbelastningen orsakar, detta för att undvika en plastisk deformation samt få veta
balkens nedböjning vid maximal belastning.

Geometrimodell Lastmodell

fig. 1 fig. 2

Förutsättningar
Spännvidd upplag: 2800 mm
Emodul: 310210 ⋅
Yttröghetsmoment, I: 441045070 mm⋅ (A. Mårtensson & T. Isaksson)

Stålkvalitet: S275JR
Säkerhetsklass: 1
Godstjocklek intervall:  1640mm

ykF : 265 MPa, tabell 8:221b  BKR 2003

fig. 3

kNm
Wf

M
mn

xyk 3,635
0,10,1

102310275 3

max =
⋅

⋅⋅
=

⋅

⋅
=

−

γγ
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mm
EI

PLy

kN
L

MPPLM

39,4
10450701021048

2800106,907
48

:

6,907
8,2

43,6354
4

:

43

333

max

max
max

=
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅
=

=
⋅

=
⋅

=⇒

Anm. Beroende på toleranser är %20max ±=y (T. Isaksson)
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5.3 Blockankare i CSB balk

Blockankare  som  har  stålkvalitet  S420M. Ankaret  är  placerat  i  Cprofilen  och  vars
uppgift är att skapa samverkan mellan Cprofilen och betongen.

Bild 3: Blockankare Bild 4: Placering blockankare

Förutsättningar

Armering: Kamstål, B500B
Armeringsjärn ÖK: 16φ
Armeringsjärn UK: 8φ
Byglar: φ 10 s100
Blockankare: mm2505015 ⋅⋅
Cprofil: mm3000120300 ⋅⋅  (yttermått), tp= cy  = 38,2 mm
Balkhöjd: 450 mm
c/c Blockankare: 500 mm

Blockankarets area
232 1075,3375025015 mmmAa

−⋅==⋅=

Cprofilens area
23450mmAa = Kvalitet: 420 MPa
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5.3.1 Kapacitet blockankare

Kapaciteten för ett ankare bestäms ur formeln:

c

ckf
rd

fA
P

γ
η ⋅⋅

= 1 Eurocode 4. Del 11

där

:1fA Arean av ankarets långsida

:η Vid normal betongkvalitet är 12 /: ff AAη  men ej större än 2.5
:2fA Arean  av  tvärsnittet  på  betong  vid  vinkeln  1:5  och  avståndet  ”mellan”

ankarna,
se fig. 4.

:cγ Säkerhetsfaktor, sätts till 1,0

fig. 4

Vid beräkning av 1fA  används endast den vertikala ytan. Därmed räknas svetsen
bort (5,7mm).

h: mm6,14520tan400 =⋅
:1fA 22325)7,515(250 mm=−⋅

:2fA 240150250)156,145( mm=⋅+

:η 5,22,42325/40150 >=  använder 2,5 Eurocode 4. Del 11
MPaf ck 5,30: , ur tabell 7:221a BBK 04



14

5.3.2 Beräkning av brottlast för blockankare, brottP
Anmärkning: Ingen hänsyn tagen till säkerhetsfaktorer

c

ckf
brott

fA
P

γ
η ⋅⋅ 1:

62,5 2325 30,5 10 177,3 /
1,0brott bP F kN ankare

−⋅ ⋅ ⋅
= = =

5.4 Kapacitet ändplåtar

fig. 5        Bild 5: Ändplåtar

Plåttjocklek = 6 mm
Svets = 5.7 mm

Kapaciteten för en ändplåt bestäms ur formeln:

c

ckf
rd

fA
P

γ
η ⋅⋅

= 1 Eurocode 4. Del 11
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fig. 6

Vid beräkning av 1fA  används endast den vertikala ytan. Därmed räknas svetsen
bort.
Förutsättning: 0≠F

Area ändplåtar
mmHöjd 6,967,57,566120: =−−−−

mmBredd 3,287,5640: =−−

:btgtvärsnitth 210 tan 20 76, 4 mm⋅ =

:1fA 26,546726,963,28 mm=⋅⋅

:2fA 2(76,4 96,6) 288 49824 mm+ ⋅ =

:η 49824 / 5467,6 3,01 2,5= >  använder 2,5 Eurocode 4. Del 11

MPaf ck 5,30:  (Ur tabell 7:221a) BKR 04

5.4.1 Beräkning av brottlast för ändplåtar, brottP
Anm.: Ingen hänsyn tagen till säkerhetsfaktorer

c

ckf
brott

fA
P

γ
η ⋅⋅ 1:

62,5 5467,6 30,5 10 416,9
1,0brott ÄP F kN för två ändplåtar

−⋅ ⋅ ⋅
= = =

Hur mycket kraft båda ändplåtarna kan ta i förhållande till ett blockankare

416,9 2,35
177,3kÄ = =

Kontroll ändplåtar
2,35 177,3 416,7ÄF kN= ⋅ =
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5.5 Beräkning av gemensam tyngdpunkt för cprofil och armeringsjärn

fig.7

23450: mmA profilc− (Ur profildata från Tibnor AB)
2

82 5,100: mmA φ

:x ny gemensam tyngdpunkt beräknad från underkant cprofil

mmxx 1,3834502,385,100355,3550 =⇒⋅+⋅=⋅

(35)  är  avståndet  till  tyngdpunkten  för  horisontella  armeringsjärnen  2 8  och  (38,2)  är  avståndet  till
tyngpunkten för C profilen. Måtten är ifrån underkant C profil.

5.5.1 Beräkning av inre hävarmen, Z

Inre hävarmen är avståndet mellan tyngdpunkterna för den horisontella armeringen i
balkens  underkant  samt  tryckzonscentrum  i  överkant  där  tryckarmeringen  och
betongen antas sammanfalla. Antagandet har tillräcklig noggrannhet.

fig. 8
450,0 38,1 35,0 10,0 15,0 351 0,351z mm m= − − − − = =

Värdet 15 är avståndet till tyngdpunkten för tryckarmeringen i överkant. Måttet är taget ifrån överkant
balk.
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5.6 Balk med 2 blockankare

Balken  består  av  totalt  4  st.  ankare  men  beräkningen  genomförs  på  halva  balken,
dvs.  med  2  blockankare.  Beräkningen  utförs  mellan  momentets  nollpunkt  och
momentets maxpunkt.

fig. 9 Last och geometrimodell

fig. 10: Utseende för momentet för balk med två blockankare

Beräkning av 22 & brottbrott MP

Förutsättningar
mz 351,0=

mL 8,2=

ankarekNankareKapacitet /3,177=

kNF A 6,35423,1772 =⋅=

2
2 2 177,3 0,351 2 216,5

1,15
brott

brott B
n f zP P kN

a
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= = = =

kNmFzM Abrott 5,1246,354351,022 =⋅=∑⋅=
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5.6.1 Balk med 2 blockankare + ändplåtar

Beräkningen  tar  hänsyn  till  ändplåtar  vars  kapacitet  är  2,35  gånger  högre  än  ett
blockankare.

2 1 2

2 1

177,3 2,35 354,6 771,3

2 4,35 177,3 0,351 2 470,8
1,15

A AÄ

brott
brott A B Ä

F F F kN

n f zP P kN
a

+

+ +

= + = ⋅ + =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = = =

Anm.
n är antalet medverkande blockankare.
Det ger ntotalt för balken : 2,35 + 1 + 1 = 4,35st
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5.7 Balk med 3 blockankare

Balken  består  av  totalt  6  st.  ankare  men  beräkningen  genomförs  på  halva  balken,
dvs.  med  3  blockankare.  Beräkningen  utförs  mellan  momentets  nollpunkt  och
momentets maxpunkt.

fig. 11. Last och geometrimodell

fig. 12:  Momentkurva för balk med treblockankare

Beräkning av 33 & brottbrott MP

Förutsättningar
mz 351,0=

mL 8,2=
ankarekNankareKapacitet /3,177=

kNF A 9,53133,1773 =⋅=

3
2 3 177,3 0,351 2 324,7

1,15
brott

brott B
n f zP P kN

a
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= = = =

kNmFzM Abrott 7,1869,531351,033 =⋅=∑⋅=
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5.7.1 Balk med 3 blockankare + ändplåtar

Beräkningen  tar  hänsyn  till  ändplåtar  vars  kapacitet  är  2,35  gånger  högre  än  ett
blockankare.

3 1 3

3 1

177,3 2,35 531,9 948,6

2 5,35 177,3 0,351 2 579,0
1,15

A AÄ

brott
brott A B Ä

F F F kN

n f zP P kN
a

+

+ +

= + = ⋅ + =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = = =

Anm.

(n) är antalet medverkande blockankare.
I  en  balk  med  två  blockankare  och  ändplåtar  räknas  ändplåtarna  som  2,35st
blockankare.

Det ger ntotalt för balken : 2,35 + 1 + 1+ 1 = 5,35st
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6. Datorberäkning mha. betongbalkprogram 5.2 Strusoft

Beräkningens syfte är att ta fram den fiktiva balkens inre hävarm, Z, vid olika antal
blockankare. Detta för att kunna jämföra med det handberäknade Z som är 351mm.
Vid beräkning i betongbalksprogrammet räknas stålet i CSB balken om till vanliga
kamstänger. Mängden armering i den fiktiva balken motsvarar Cprofil + 2ø8 i
balkens dragzon och 5ø16 i balkens tryckzon. Antalet kamstänger begränsas till 2
stycken för drag respektive tryckzon.

fig. 13

Acprofil = 34.5 * 102 mm2 (Profildata: Cprofil)

2
22

2ø8 5,1002
4
82

4
dA mm=•

•
=•=

ππ

²5,3550 mmA TOTS =−

Det motsvarar:

mmdAd
TOTS 5,4725,3550

4
2

2

=
•

=⇒=• − π
π

I programmet placeras två st armeringsjärn med diametern 47 mm in.
Detta motsvarar dragarmeringen istället för Cprofilen och två horisontella
armeringsjärn med diametern 8 mm.

²3470
4
472

4
2

22

472 mmdAD =•=•=−
ππ

φ

Tryckarmering

Tryckarmeringen i balken består av 5 st armeringsjärn med diametern 16 mm.

Det ger: ²3,1005
4
165

4
5

22

165 mmdAT =•=•=−
ππ

φ
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Det motsvarar:

mmdAd
T 3,2523,1005

4
2 165

2

=
•

=⇒=• − π
π

φ

I  programmet  sätts  2st  armeringsjärn  med  diameter  25  mm  in.  Det  motsvarar
tryckarmeringen
istället för 5st horisontella armeringsjärn med diameter 16 mm.

²7,981
4
252

4
2

22

252 mmdAT =•=•=−
ππ

φ

Geometrimodell

fig. 14: Tvärsnitt som visar balken i betongbalksprogrammet med ekvivalent täckskikt i
            dragzon.

Balkhöjden  som  matas  in  i  dataprogrammet  är  fingerat  för  att  få  den  fiktiva
armeringen rätt placerad i balken. Armeringen motsvarar samma mängd som är i de
verkliga samverkansbalkarna samt med hållfasthetsklass (420 MPa) hos Cprofilen.
Det viktiga är att dmåttet är detsamma som i den verkliga balken. Det justeras med
ett ekvivalent täckande betongskikt för dragarmeringen. Den fiktiva balkens kapacitet
motsvarar den verkliga CSB balkens kapacitet.
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Förutsättningar

Dragarmering: ²3470472 mmAD =⇒φ
Tryckarmering: ²7,981252 mmAT =⇒φ
Bygeldimension: 10φ

Täckande betongskikt underkant: mm65
Täckande betongskikt överkant: mm45
a: 1150 mm

Säkerhetsklass: 1
Exponeringsklass: X0
Livslängdsklass: L50
Betongkvalitet: C32/40

6.1 Balk med 2 blockankare

6.1.1 Beräkning av spänningen i stålet.
Först beräknas den spänning som stålet maximalt kan ta vid belastning då balken har
två blockankare. Spänningen är förhållandet mellan kraften som två ankare klarar att
ta dividerat med den totala arean för Cprofilen och dragarmeringen, 2ø8.

kNF A 6,3543,17722 =⋅=∑

MPa
A

Ff
TOTS

A
stålstd 9,99

105,3550
106,354

6

3
2 =

⋅
⋅

=
∑

= −

−

−
− (100 MPa i betongbalk 5.2)

Värdet matas in i betongbalkprogrammet.

6.1.2 Utdata program

kNP 4,115
2

= (Se bilaga 1)

kNmaPM brott 71,13215,14,115
22 =⋅=⋅=

mm
F

Mz
A

ABrott 0,374
23,177

71,132

2

2 =
⋅

=
∑

=
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6.2 Balk med 3 blockankare

6.2.1 Beräkning av spänningen i stålet.
Först beräknas den spänning som stålet maximalt kan ta vid belastning då balken har
två blockankare. Spänningen är förhållandet mellan kraften som tre ankare klarar att
ta dividerat med den totala arean för Cprofilen och dragarmeringen, 2ø8.

kNF A 9,5313,17733 =⋅=∑

MPa
A

F
f

TOTS

A
stålstd 8,149

105,3550
109,531

6

3
3 =

⋅
⋅

=
∑

= −

−

−
− (150 MPa i betongbalk 5.2)

6.2.2 Utdata program

kNP 8,166
2

= (Se bilaga 2)

kNmaPM brott 82,19115,18,166
23 =⋅=⋅=

mm
F

Mz
A

ABrott 6,360
33,177

7,181

3

3 =
⋅

=
∑

=
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7. Provbelastning CSB balkar

7.1 Förberedelser av provbalkar

I  examensarbetet  ingick  det  att  gjuta  fyra  st.  provbalkar.  C  profilerna  med
armeringskorgar  levererades  färdiga  till  bygglabbet  på  Mälardalens  Högskola
tillsammans  med  gjutformar  som  byggdes  ihop  på  plats.  Betong  beställdes  från
Färdigbetong  i Västerås och  levererades med betongbil,  kvalitet C32/40. Formarna
fylldes med hjälp av ränna från bilen och vibrerades med en stavvibrator kontinuerligt
under gjutningen.
Brinntiden  för betongen var minst 28 dagar och under  tiden  vattnades balkarna ett
antal gånger för att minimera sprickbildningsrisken. Balkarna förvarades under plast
för att behålla fuktigheten. Samtidigt under hela brinntiden mättes lufttemperaturen i
bygglabbet.

Bild 6: Montering av gjutform Bild 7: Färdigmonterad gjutform

Bild 8: Gjutning och vibrering av balkar Bild 9: Vibrering av balkar

Bild 10: Avjämning Bild 11: Tvärsnitt, färdig balk
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Figurerna  visar  blockankarnas  placering  och  deras  numrering  i  de  två  olika  balkarna.
Numreringen  är  till  hjälp  för  beskrivning  av  händelseförloppet  som  sker  vid  den
provbelastning som redovisas senare i rapporten.

fig. 15: Blockankarplacering för balk betecknad 2A. Symetrisk placering.

fig. 16: Blockankarplacering för balk betecknad 3A. Symetrisk placering.
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7.2 Allmänt om mätning

Provbelastningen  utfördes  med  hjälp  av  en  hydraulisk  tryckprovmaskin  med  en
kapacitet  på  300  ton.  Den  har  två  plattor,  (450*500  mm)  som  sitter  centriskt  i
förhållande  till  varandra.  Den  undre  är  den  som  sköter  trycket  med  hjälp  av  en
hydraulisk kolv och den övre  fungerar som ett  justerbart mothåll. Båda plattorna är
ledade för att trycka med en så jämnt fördelad last som möjligt.
Mellan  de  två  plattorna  placerades  en  HEA400  balk  som  svetsades  fast  på  den
undre plattan, detta för att den inte skulle röra sig under provbelastningen. På HEA
balken  lades  två solida  fyrkantsjärn  (50*50*400), bild 14 ett  i  vardera änden  för att
fungera som upplag åt CSB balken.

CSB  balkarna  lyftes  på  plats  mha  en  travers  i  taket.    I  vardera  änden  på  CSB
balkarnas  Cprofil  fästs  en  tving  för  att  hjälpa  till  att  motverka  att  Cprofil  viker  ut.
Tvingarna användes för att provbelastningen skulle vara så verklighetsanknutet som
möjligt.    CSB  balken  belastades  med  två  punktlaster  med  hjälp  av  två
aluminiumprofiler (15*50*400), bild 13, i vardera änden på den övre plattan.

Själva  mätningen  utfördes  med  fem  mätklockor  runtom  balken,  bild  12, och  ett
datorprogram, Easyview 5,0. Programmet registrerade tryckkraften i ton per sekund.
Värdena fördes över till Excel för att omvandlas till tryckraftsdiagram.

Mätklockornas placering och dess uppgift.

1.  Mäter nedböjning HEA balken ena sida
2.  Mäter övre plattans rörelse pga. glapp i lager
3.  Mäter CSB balkens nedböjning i förhållande till HEA balken
4.  Mäter förskjutning mellan C profil och betong
5.  Mäter nedböjning HEA balken andra sida

3D geometrimodell

Bild 12: Placering av mätklockor
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Bild 13: Lastangreppspunkter

Bild 14: Upplagsprofiler till CSB balk

Bild 15: Uppställning provbelastning
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8. Resultat

8.1 Mätning: Balk 1, balk med 2 blockankare + ändplåtar

Diagram 1: Brottlast i förhållande till tid. Utplaningen vid punkt 1 är maskinberoende och inte ett brott i
balken, samma sak vid punkt 2. Maskinen har inte hunnit med att generera det tryck som behövdes.

Tabell: Utebliven pga. bristfälliga mätvärden.

Beskrivning av provbelastning

CSB balken klarade  75  ton. Vid  45  ton dokumenterades den  första  sprickan.  Den
började vid blockankare nr 1 se kap. 7 och klättrade upp mot lastens angreppspunkt.
Man  kunde  tydligt  se  mönstret  i  hur  sprickorna  fördelade  sig,  de  utgick  alla  från
punkter  kring  blockankarna.  Vid  50  ton  började  det  uppstå  separation  mellan
stålbalken och betongen vid provbalkens ändplåtar. Vid maximal belastning gick en
tving sönder vilket ledde till tvärt brott.

Bild 16: Spricka vid blockankare nr 1  Bild 17: Brott i balkände
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8.2 Mätning: Balk 2, balk med 2 blockankare + ändplåtar

Diagram 2: Brottlast i förhållande till tid. Vid punkt 1 har balken tappat kapacitet men för att trycka den
till totalt brott krävdes en kraftökning vilket ger den höga toppen i diagrammet.

Tabell 1: Tabell över CSB balkens deformation vid olika laster.
Last (ton) 0 10 20 30 40 50 60 70 Brott
Deformation
(mm) 0 0,52 2,77 5,1 6,74 6,77 10,64  14,4 23,24

Beskrivning av provbelastning

Första sprickan uppkom vid belastning 26,5 ton vid blockankare 1, se kap. 7. Vid ca
40 ton och uppåt kan man börja se fler och fler fina sprickor. Mellan 4550 ton sker
separation mellan stålbalken och betongen i CSB balkens ena ände. I andra änden
sker separation vid 62 ton. Från 63 ton upp till 70 ton växer de befintliga sprickorna
och blir större. Brott sker vi ca 82 ton.

Bild 18: Spricka vid ca 60 ton Bild 19: Skjuvbrott i betongen vid blockankare
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8.3 Last och deformationsdiagram

8.3.1 Balk med 2 blockankare + ändplåtar

LastDeformation 2 ankare
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Balk_2_2A

Diagram 3: Last– och deformationsdiagram. Den röda linjen visar ett medelvärde för balk 2:s deformation.

Diagrammet visar CSB balkens nedböjning i förhållande till den belastning i kN som
krävdes för att belasta balken till brott. Man kan se att nedböjningen är linjär upp till
ca 600 kN och börjar sedan tappa kapaciteten och deformationen växer snabbt.
Balkarna klarar den teoretiskt beräknade kapaciteten som formeln ger enligt SSENV
199411. Den resterande överkapacitet som finns i balkarna kan anses som
marginal för provbalken.
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8.4 Mätning: Balk 3, balk med 3 blockankare + ändplåtar

Diagram  4:  Brottlastdiagram  i  förhållande  till  tiden.  Vid  punkt  1  tappade  provmaskinen  tryck  och
hastigheten ökades manuellt därav den snabba stigningen.

Tabell 2: Tabell över CSB balkens deformation vid olika laster.

Last (ton) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Brott
Deformation
(mm) 0,0 1,6 2,5 4,3 6,3 8,6 10,0  12,8  15,4  19,0  X

Beskrivning av provbelastning

Balk 3 var den balk som klarade belastningen bäst. Mindre sprickor uppstod men den
gick  inte  till  brott. De  första sprickorna uppkom vid en belastning på 3841  ton. De
började  mellan  blockankare  2  och  3,  se  kap.  7 och  vandrade  upp  mot
lastangreppspunkten. Vid belastning mellan 6070 ton uppkom flera mindre sprickor.
De befintliga började också växa sig större. Vid maximal belastning, drygt 90 ton var
den första sprickan den största och hade vandrat ända upp till lastangreppspunkten.
Sprickor uppstod endast runt det första ankaret. Vid de inre ankarna som skiljer balk
12  från  34  händer  ingenting,  det  kan  bero  på  att  de  inre  blockankarna  sitter
centriskt under  lastangreppspunkterna. När belastningen uppnått 90  ton avslutades
provet pga. att HEA 400 balken inte skulle tåla mer. CSB balken gick inte till brott.

Bild 20: Sprickor kring det 1:a  blockankaret               Bild 21: Separation vid balkände
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8.5 Mätning: Balk 4, balk med 3 blockankare + ändplåtar

CSB_4_3A
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Diagram 5: Brottlastdiagram i förhållande till tiden. Relativt snabb belastningsökning och balken fick en
brant brottkurva.

Tabell 3: Tabell över CSB balkens deformation vid olika laster.

Beskrivning av provbelastning
Mellan  3545  ton  uppkom  de  första  mindre  sprickorna.  De  börjar  sedan  växa  sig
större  kring  en  belastning  på  57  ton.  Sprickorna  uppstod  kring  det  främre
mittenankaret. Vid ca 72 ton började det även spricka kring de yttre blockankarna och
kring  75  ton  uppkom  separation  vid  ändplåtarna.  Inget  händer  kring  de  innersta
blockankarna.  Förskjutning  mellan  C  profilen  och  betongen  börjar  vid  ca  45  ton.
Brott sker vid ca 86 ton.

Bild 22: Brott vid det yttre ankaret Bild 23: Sprickbildning vid brott

Last (ton) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Brott
Deformation
(mm) 0,0 1,6 2,5 4,3 6,3 8,6 9,2 13,0 16,4 19,2
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8.6 Last och deformationsdiagram

8.6.1 Balk med 3 blockankare + ändplåtar
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Diagram 6: Last– och deformationsdiagram. Den röda linjen visar ett medelvärde för balk 3 och 4:as
deformation.

Diagrammet visar CSB balkens nedböjning i förhållande till den belastning i kN som
krävdes för att belasta balken till brott. Man kan se att nedböjningen är linjär upp till
ca 600 kN och börjar sedan  tappa kapaciteten och deformationen växer snabbare.
Den  behåller  dock mer  kraftkapacitet  än  de CSB  balkar  som  har  två  blockankare.
Balkarna klarar den teoretiskt beräknade kapaciteten som formeln ger enligt SSENV
199411.  Den  resterande  överkapacitet  som  finns  i  balkarna  kan  anses  som
marginal för provbalken.
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9. Provbelastning av betongkuber

I samband med gjutningen av de  fyra provbalkarna så göts även tre stycken kuber
(150*150*150).  Dessa  var  till  för  att  mäta  betongens  tryckhållfasthet  med  hjälp  av
tryckprovmaskinen.  En  kub  i  taget  placerades  direkt  mellan  maskinens  tryckplattor
och belastades till brott. Detta gjordes tre gånger med tre olika kuber.
Mätningar  av  tryckhållfastheten  gjordes  för  den  aktuella  betongen  med  kvalitet
C32/40 samma dag som den levererades till Mdh för gjutning.

Angivna värden från Färdigbetong AB i Västerås:

C32/40 med 4,5 % luft => fcck = 48,0 MPa

Bild 24: Provkub av betongkvalitet C32/40.              Bild 25: Provkub vid brott

9.1 Resultat av provbelastning

Kub 1: 52 ton = 520 kN = 23,1 MPa
Kub 2: 70 ton = 700 kN = 31,1 MPa
Kub 3: 21 ton = 210 kN =   9,3 MPa

Medel för de tre provbelastningarna:

kN477
3

210700520
=

++   = 21,2 MPa
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Kommentar:
De stora skillnaderna i mätresultaten berodde på en dålig fördelning av lasten på
kuberna. Detta p.g.a. av att en sida på varje kub hade väldigt ojämn yta och att
belastningen skedde i direkt kontakt med tryckplattorna som bestod av metall. Enligt
SSEN 123901 får planhetsavvikelserna hos tilltänkta tryckytor vara högst 0,0006d,
d = 150mm. För ett mera trovärdigt provresultat borde ett fördelande material
placerats mellan kuberna och maskinens tryckplattor.



37

10. Utredande beräkningar

10.1 Kapacitet blockankare

Area Af1 ökas och räknas på hela den vertikala höjden 15 mm.

fig. 15

Vid beräkning av 1fA  används den hela vertikala ytan.

h: mm6,14520tan400 =⋅
:1fA 2375015250 mm=⋅

:2fA 240150250)156,145( mm=⋅+

:η 5,23,33750/40150 >=  använder 2,5 Eurocode 4. Del 11
MPaf ck 5,30: , ur tabell 7:221a BBK 04

fig. 16: ursprunglig höjd vid beräkning av vertikal area hos blockankare

fig. 17: höjd vid utredande beräkning av vertikal area hos blockankare
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10.1.1 Beräkning av brottlast för blockankare, brottP
Anmärkning: Ingen hänsyn tagen till säkerhetsfaktorer

c

ckf
brott

fA
P

γ
η ⋅⋅ 1:

62,5 3750 30,5 10: 286,0 /
1,0

286 2,35 672,1

brott

Ä V

P kN ankare

F kN

−⋅ ⋅ ⋅
=

= ⋅ =

10.2 Balk med 2 blockankare + ändplåtar

Av  gjorda  tester  kan  man  anta  att  ändplåtarna  är  med  och  jobbar  som  ett
blockankare och tar betydande last.

Beräkningen  tar  hänsyn  till  ändplåtar  vars  kapacitet  är  2,35  gånger  högre  än  ett
blockankare.

2 1 2

2 1

286,0 2,35 572,0 1144,0

2,35 1 1 4,35
2 4,35 286,0 0,351 2286,0 759,4

1,15
1,15

A AÄ V

brott
brott A brott

F F F kN

n
n f zP f kN

a
a

+

+

= + = ⋅ + =

= + + = 
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = = = = = 

 = 

10.3 Balk med 3 blockankare + ändplåtar

Beräkningen  tar  hänsyn  till  ändplåtar  vars  kapacitet  är  2,35  gånger  högre  än  ett
blockankare.

3 1 3

3 1
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11. Sammanställning resultat

Använda formler

Balkens brottlastkapacitet, kN Blockankarets lastkapacitet, kN

2BROTT
BROTT

n F zP
a

⋅ ⋅ ⋅
= .

1
2BROTT BROTT VERK

aF P
n z

 = ⋅ ⋅  ⋅ 

Ändplåtens teoretiska Ändplåtens verkliga
lastkapacitet, kN lastkapacitet, kN

B KÄF F Ä= ⋅ BV KÄVF F Ä= ⋅

Teckenförklaring

B = Blockankare

Ä = Ändplåtar

Äk = 2.35 se kap. 5.4

n = Antal medverkande blockankare

z = Inre hävarm = 0,351m, se kap. 5.5.1, fig. 8

a = Avstånd till lastens angreppspunkt, se kap. 5.6, fig. 9

PB = Brottlast m.h.t. blockankare

PB+Ä = Brottlast m.h.t. blockankare och ändplåtar

P(B+Ä)V = Verklig brottlast m.h.t. blockankare och ändplåtar

FB = Lastkapacitet blockankare

FÄ = Lastkapacitet ändplåtar

FBV = Verklig lastkapacitet blockankare

FÄV = Verklig lastkapacitet ändplåtar
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Del 1 Del 2
Balk

Beräknade värden Provresulterande värden

Nr n
PBROTT BER.

kN
FBROTT BER.

kN
PBROTT VERK.

kN
FBROTT VERK.

kN
PB PB+Ä FB FÄ P(B+Ä) V FB V FÄ V

1 2  216,5 470,8 177,28 416,7 751 282,8 664,6

2 2  216,5 470,8 177,28 416,7 716 269,6 633,6

3 3  324,7 579 177,28 416,7 912 279,2 656,1

4 3  324,7 579 177,28 416,7 852 260,9 613

1,2  216,5 470,8  177,3  416,7 733,5 276,2 649,1MEDELVÄRDE
3,4  324,7 579  177,3  416,7 882 270,1 634,6

Tabell  4: Tabellen  visar  resultat  för  teoretisk  beräkning  innan  provbelastning  samt  resultat  som
bygger på verkligt PBROTT. (n) är antalet blockankare.

Tabellen  visar  en  sammanställning  av  de  resultat  som  räknats  fram  i  den  första
teoridelen samt de resultat som framkom av provbelastningarna. Här kan man se att
de  verkliga  kapaciteterna  visar  på  ett  bättre  resultat  än  vad  som  var  beräknat.
PBROTT VERK. är den verkliga totala last som balkarna klarade i provbelastningen, detta
värde  har  sedan  använts  för  att  med  ovanstående  formel  ta  fram  kapaciteten  i
blockankarna.
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12. Diskussion

Allmänt om båda balkmodellerna
Balkarna gick  till brott vid betydligt högre belastning än vad som beräknats, nästan
dubbelt  så  mycket.  De  brott  som  uppstod  var  att  betongen  ”hoppade  över”  ett
blockankare  och  trycktes  ut  i  änden  på  balken  eller  tryckte  ut  C  profilen  pga.
horisontella krafter. Balkarna gick även sönder på samma sida av balken varje gång
vilket troligtvis berodde på placeringen av balken, orsak tros vara att den kanske lite
förskjuten  från  centrum  av  provbelastningsmaskinen.  Den  höga  kapaciteten  hos
balkarna  skulle  kunna  förklaras  med  att  arean  på  den  vertikala  delen  av
blockankarna är beräknad mindre än den verkliga medverkande arean. Teorin  före
provbelastningarna var att svetsen skulle räknas bort från blockankarna och antogs
inte ha någon stor medverkan till kapaciteten. Kontrollberäkningar visar att om man
räknar  med  hela  höjden  av  blockankarna,  15  mm,  så  hamnar  resultatet  mycket
närmare verkligheten vid provbelastning.

Om ankarna haft en annan form så kanske en annan typ av brott hade uppstått. Då
hade kanske  inte så  tvära krafter mot ankaret uppkommit  vilket kunnat medföra att
betongen  inte skjuvats över blockankaret. Detta möjliggör en ökad  lastkapacitet  för
balken.

I gjorda provbelastningar användes tvingar för att förhindra utfläkning av C profilens
flänsar och realisera verkligheten. Utifrån provbelastningarna kan man anta att det är
viktigt  för  balkens  hållfasthet  att  flänsarna  utfläkning  förhindras  på  ett  bra  sätt  vid
användandet  av  CSB  balken.  Dock  fick  detta  fenomen  en  extra  stor  effekt  då
provbalkarna  var  så  pass  korta,  endast  3  m.  I  verkligheten  används  inte  så  korta
balkar och fenomenet blir inte av lika stor betydelse i verkligheten.

Specifikt för balk med 3 blockankare + ändplåtar
Vid provbelastning av balk 3 och 4 så uppnåddes ungefär samma resultat som balk 1
och  2  endast  aningen  högre  last.  Detta  antas  bero  på  att  blockankarna  innerst
hamnade  precis  under  lastangreppspunkterna  vilket  borde  medföra  att  de  inte  är
med och jobbar med full kapacitet. Om balkarna hade varit längre så ankarna kunde
placeras  utanför  lastangreppspunkterna  tror  vi  att  en  högre  kapacitet  skulle  ha
uppnåtts.

Provkuber
Värdena  vid  provbelastning  hade  så  stor  spridning  att  de  ansågs  oanvändbara,
därför har ingen hänsyn tagits till dessa värden vid beräkningar.
En anledning till spridningen kan ha varit att inget deformerbart material placerades
mellan  plattorna  och  kuben  för  att  jämna  ut  kontaktytan.  Det  kan  göra  att  små
ojämnheter påverkar hållfastheten för kuben negativt.
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13. Slutsatser

Arbetets syfte har varit att kontrollera om beräkningsformeln för vertikala blockankare
enligt  SSENV  199411  är  på  den  säkra  sidan  och  att  den  går  att  utnyttja  till
dimensionering av blockankare i samverkansbalkar. Efter provbelastningar på CSB
balkar som  tillverkades på bygglabbet på Mälardalens Högskola  i Västerås gjordes
jämförelser mellan teori och praktik. Jämförelserna påvisar att formeln ger ett bra och
tillförlitligt resultat.

Specifikt  vid  dimensionering  av  korta  CSB  balkar  är  att  hänsyn  måste  tas  till
ändplåtarna då de har stor medverkan vid upptagandet av den totala lasten.

Efter gjorda kontrollberäkningar har det konstaterats att om man räknar på ankarets
totala höjd vid beräkning av arean, utan avdrag för svets. Det ger ett resultat betydligt
närmare det verkliga resultatet som provbelastning ger.

Det  ligger  en  stor  säkerhet  i  balken  med  tanke  på  dess  deformationsegenskaper.
Balken  är  en  mycket  styv  konstruktion  med  små  deformationer.  Den  klarar  väl  de
laster som teorin tillåter och har en stor överkapacitet mot snabba brott.
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