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BWC U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I
PLASSTØPT DEKKE BEREGNING AV
FORANKRINGSARMERING
Ved dokumentasjon av stålenhet er opplagerpunkt for enhet antatt som vist i figur under. Dette må
korrespondere med plassering av forankringsarmering.

Figur 1: Krefter på enhet.

FV,Ed = Dimensjonerende vertikallast.
FH,Ed = Dimensjonende horisontallast.
MEd = Dimensjonerende moment.
R1, R2, R3=Ytre dimensjonerende reaksjonskrefter. (Ved plassering av forankringsbøyler).
Momentlikevekt gir følgende reaksjonskrefter:
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*1) Mest ugunstige toleranse på plassering av armering bak og fremme, i lengderetning av enheten,
inkluderes.

(Eventuelt kan selvsagt kreftene/likevekten beregnes direkte fra den totale konstruksjonen, inkludert
balkongdel, uten å gå veien om å først regne kreftene ved overgang enhet/balkong. Resultatet skal bli
identisk)

Side 2 av 7

www.invisibleconnections.no

MEMO 758A

1.1 EFFEKT AV KLARING I UTSPARINGSKASSEN:
Utsparingskassen har 30 mm innvendig klaring. Dette kan gi skeivplassering av kniv ift. forankringsbøyler og
økt kraft i bøyleben på den ene siden av kassen:

Figur 2: Enhet med kniv plassert mot ene siden i utsparingskassen.

Konsekvens av skeivplassering blir:
,

=

,

× 102
= 0,59
174

,

Dvs. 59% av lasten vil bæres på den siden kniven står plassert mot. Prosentandel vil være lik for kraften R2,
i bakkant av enheten.
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1.2 NØDVENDIG ARMERING FOR R1 og R2
Armering for opplagerkraften R1,: As,1= R /fyd
Armering for opplagerkraften R2,: As,2= R /fyd

For å ivareta effekten av sidevegs toleranse på plassering av kniv må også kontrolleres at:
As,1 /2>0,59 R /fyd
As,2 /2>0,59 R /fyd

Forankringsarmeringen kan f.eks utformes som bøyler som vist i Figur 3. I denne figuren er P1 og P2 antatt
som ø12 bøyler, mens P3 er antatt som 2 stk ø10 bøyler.

Figur 3: Eksempel på utforming av forankringsarmering.
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1.3 Eksempler på bruk av forankringsarmering
1.3.1

Armeringsbøyler 45 grader

1.3.2

Armeringsbøyler 90 grader
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1.4 NOEN MERKNADER TIL BRUK OG ARMERINGSFØRING:


Den gitte beregning er å betrakte som et eksempel som illustrerer likevektskreftene dersom enheten
monteres inn slik at kniven kan regnes opplagret på ett punkt fremme og ett punkt bak. Når
utsparingsboks støpes ut vil dette kunne endre knivens opplagrings/innspenningsforhold. Det bør da
vurderes å beregne likevektskreftene med kortere indre momentarm.



Generelt gjelder at lokal armering omkring enheten må utføres slik at alle krefter fra
forankringsarmeringen kan føres videre/tas opp i annen armering.



Utsparingskasse og BWC kniv har glatte sidekanter. Dersom en slik enhet monteres inn på tvers av et
dekke sin spennretning, vil dette kunne påvirke dekkets evne til å overføre skjærkraft i spennretningen.
For armeringsdetaljering som gjøres etter teori med skrå trykkdiagonaler i 45 grader, med vertikale
skjærbøyler, vil trykkdiagonal teoretisk kunne «gli» når heft/friksjonskapasitet overstiges i overgang
betong/stål. Effekten av dette, og hvordan det påvirker lokal armeringsutførelse, må vurderes dersom
enheten plasseres i et område hvor dekket har stor skjærkraft, og samtidig er avhengig av at denne
kraften skal «passere» enheten. F.eks. vil dette kunne være en relevant problemstilling ved innstøping
av en enhet nær dekkets opplegg.



Ofte vil deformasjon av dekke og/eller størrelsen på de laster som enheten overfører til dekket tilsi at
det er fornuftig med en søyle i fremkant av BWC, under dekket slik at BWC-ens oppleggskraft kan føres
rett ned i denne.
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