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Sammanfattning	  	  
Bjälklag	  av	  förspända	  håldäckselement	  (HD/F)	  är	  en	  kostnadseffektiv	  lösning	  för	  
byggnader	  med	  stora	  spännvidder	  där	  öppen	  planlösning	  eftersträvas.	  Den	  ursprungliga	  
konstruktionen	  för	  byggnader	  bestod	  av	  HD/F-‐element	  och	  väggar	  som	  upplag.	  Senare	  
blev	  användning	  av	  balkar	  som	  upplag	  allt	  vanligare	  lösning.	  Balkar	  kallas	  i	  det	  fallet	  för	  
flexibla	  upplag.	  Den	  här	  konstruktionslösningen	  i	  sig	  medför	  sämre	  bärförmåga	  hos	  
HD/F-‐element	  eftersom	  balken	  deformeras	  vid	  belastning,	  och	  på	  grund	  av	  samverkan	  
mellan	  balk	  och	  HD/F-‐element	  uppstår	  tillkommande	  spänningar	  i	  håldäckselement.	  

	  

Det	  här	  arbetet	  hade	  som	  syfte	  att	  undersöka	  på	  vilka	  sätt	  försämrad	  bärförmåga	  hos	  
HD/F-‐element	  tas	  hänsyn	  till	  och	  hur	  det	  kan	  tillämpas	  vid	  dimensionering.	  Detta	  
resulterade	  i	  ett	  beräkningexempel	  enligt	  en	  av	  de	  olika	  beräkningsmodeller	  som	  finns.	  I	  
beräkningasexemplet	  behandlas	  bjälklag	  i	  ett	  parkeringshus,	  och	  resultatet	  visar	  att	  
bjälklaget	  håller	  för	  belastningen	  med	  hänsyn	  till	  flexibla	  upplag.	  
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Abstract	  	  
	  
Floor	  structures	  constructed	  by	  using	  prestressed	  precast	  hollow-‐core	  slabs	  is	  cost-‐
effective	  solution	  for	  buildings	  that	  require	  long	  span	  floors.	  Nowadays	  the	  most	  
common	  design	  for	  this	  type	  of	  floors	  consists	  of	  HC	  slabs	  supported	  on	  beams.	  In	  this	  
case	  beams	  are	  called	  flexible	  supports	  because	  of	  deflection	  in	  the	  beams.	  These	  
deflections	  cause	  addition	  stresses	  in	  the	  HC	  slabs	  that	  has	  to	  be	  taken	  into	  accout.	  
	  
The	  purpose	  of	  this	  study	  was	  to	  find	  out	  which	  calculation	  models	  exist	  and	  how	  they	  
can	  be	  used	  in	  design	  process.	  As	  s	  result	  of	  project	  a	  calculation	  example	  is	  presented	  in	  
this	  report	  which	  describes	  one	  of	  possible	  calculation	  models.	  
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III 

Förord	  	  
Denna	  rapport	  är	  resultat	  av	  examensarbete	  som	  avslutar	  mina	  studier	  på	  
Högskoleingenjörsprogrammet	  i	  byggteknik	  vid	  Umeå	  universitet.	  Uppdraget	  utfördes	  i	  
samarbete	  med	  Sweco	  Structures	  i	  Umeå.	  
Jag	  vill	  tacka	  min	  unirsitetshandledare	  Annika	  Moström	  för	  vägledning	  genom	  hela	  
processen	  och	  värdefulla	  råd.	  Ett	  stort	  tack	  till	  Emil	  Edvinsson,	  handledare	  på	  Sweco,	  för	  
all	  hjälp	  och	  stöd	  inom	  det	  relativt	  nya	  området	  för	  mig,	  nämligen	  prefabricerade	  
betongelement.	  

Jag	  vill	  också	  tacka	  Strängbetong	  i	  Örnsköldvik	  för	  intressant	  och	  lärorikt	  studiebesök.	  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Utförande	  av	  byggnader	  med	  hjälp	  av	  prefabricerade	  betongelement	  är	  ett	  väldigt	  
utbrett	  och	  smidigt	  sätt	  att	  bygga	  som	  har	  många	  fördelar.	  Element	  tillverkas	  på	  fabrik	  
under	  kontrollerade	  förhållanden	  och	  kan	  sedan	  snabbt	  monteras	  på	  plats.	  
	  
Förspända	  håldäck	  (HD/F-‐element)	  är	  en	  av	  de	  vanligaste	  lösningar	  för	  utförande	  av	  
bjälklag	  med	  långa	  spännvidder	  (se	  figur	  1).	  HD/F-‐element	  tillverkas	  i	  erforderliga	  
längder	  och	  har	  bredd	  på	  1,2	  m.	  Plattor	  armeras	  med	  förspända	  linor	  som	  läggs	  i	  
underkant.	  
Håldäck	  är	  ett	  exempel	  på	  väldigt	  effektivt	  materialutnyttjande	  som	  gynnar	  både	  
ekonomi	  och	  miljö.	  De	  har	  låg	  vikt	  i	  relation	  till	  sin	  bärförmåga	  och	  ger	  stor	  flexibilitet	  
för	  den	  invändiga	  utformningen	  inne	  i	  byggnader.	  
	  

	  
Figur	  1.	  HD/F-‐element	  [2]	  
	  
I	  början	  bestod	  byggnaders	  konstruktion	  av	  håldäck	  upplagda	  på	  väggar	  som	  är	  icke-‐
eftergivliga	  stöd,	  men	  i	  slutet	  av	  80-‐talet	  började	  en	  annan	  typ	  av	  konstruktion	  
användas,	  s.k.	  Slim	  Floor	  Structure,	  där	  håldäckselement	  hade	  balkar	  som	  upplag.	  I	  det	  
fallet	  kallas	  balkar	  för	  flexibla	  upplag	  eller	  eftergivliga	  stöd.	  Vid	  belastning	  deformeras	  
balkar	  och	  på	  grund	  av	  samverkan	  mellan	  plattan	  och	  balken	  påverkas	  plattans	  
bärförmåga	  negativt.	  
	  
Regler	  för	  tillverkning	  och	  dimensionering	  finns	  i	  standarden	  Förtillverkade	  
betongprodukter	  –	  Håldäcksplattor	  [1].	  Där	  beskrivs	  bl.	  a.	  materialets	  och	  plattornas	  
egenskaper,	  testmetoder,	  hur	  elementen	  ska	  transporteras	  och	  monteras.	  	  
	  
Standarden	  säger:	  
	  

”In case of flexible supports, the reducing effect of transversal shear stress on the shear resistance 
shall be taken into account.” (Vid användning av eftergivliga upplag skall reducering av 
tvärkraftskapacitet pga. transversal tvärkraft beaktas) 

 
Men	  dokumentet	  anger	  inga	  anvisningar	  på	  vilka	  sätt	  denna	  reduktion	  av	  bärförmåga	  
beaktas.	  Den	  här	  problemställningen	  ligger	  i	  grunden	  till	  denna	  rapport.	  
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1.2 Syfte 
Syftet	  med	  projektet	  är	  att	  undersöka	  på	  vilka	  olika	  sätt	  reduktion	  av	  bärförmåga	  hos	  
HD/F-‐element	  kan	  beaktas	  och	  utreda	  vilka	  beräkningsmetoder	  det	  finns.	  	  
	  

1.3 Mål  
I	  resultatet	  ska	  en	  lämplig	  beräkningsmodell	  presenteras	  och	  ett	  beräkningsexempel	  
som	  visar	  och	  förklarar	  beräkningsgången	  samt	  vilka	  rekommendationer	  som	  finns	  för	  
dimensionering.	  
	  

1.4 Avgränsningar 
I	  detta	  arbete	  begränsas	  studien	  till	  en	  typ	  av	  bjälklag	  som	  består	  av	  betongbalk	  och	  en	  
bestämd	  dimension	  på	  HD/F-‐element.	  Inga	  andra	  typer	  av	  balkar	  behandlas.	  
	  
Det	  finns	  olika	  teorier	  och	  beräkningsmodeller	  som	  analyserar	  hur	  bärförmåga	  hos	  
HD/F-‐element	  påverkas.	  I	  denna	  rapport	  kommer	  undersökningen	  att	  avgränsas	  till	  en	  
av	  dessa	  modeller.	  	  
	  

1.5 Metod  
Arbete	  består	  av	  litteraturstudie	  samt	  beräkningar	  som	  utfördes	  för	  hand.	  För	  att	  få	  
bättre	  kunskap	  om	  HD/F-‐element	  genomfördes	  även	  ett	  studiebesök	  hos	  tillverkare	  av	  
prefabricerade	  betongelement	  Strängbetong	  AB	  i	  Örnsköldsvik.	  	  
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2. Teori 

Det	  här	  avsnittet	  förklarar	  av	  hur	  håldäckets	  bärförmåga	  påverkas	  av	  balkar	  samt	  
innehåller	  de	  formlerna	  som	  användes	  vid	  beräkningar.	  

	  

2.1 Beskrivning av fenomenet 
Bärförmåga	  hos	  förspända	  håldäck	  beror	  på	  vilket	  upplag	  de	  är	  placerade	  på.	  Vid	  upplag	  
på	  väggar	  påverkas	  inte	  HD/F-‐elements	  egenskaper	  då	  väggar	  är	  icke-‐eftergivliga	  
upplag.	  Däremot	  balkar	  är	  flexibla	  upplag	  som	  deformeras	  vid	  belastning.	  Figur	  2	  [5]	  
illustrerar	  hur	  sådant	  bjälklag	  deformeras	  vid	  belastning.	  	  
	  
	  

	  
Figur	  2.	  Deformation	  hos	  balk	  och	  HD/F-‐element	  [5]	  
	  
	  
Olika	  typer	  av	  påverkan	  presenteras	  i	  figur	  3	  [6].	  I	  figurens	  övre	  del	  visas	  den	  vanligaste	  
konstruktionsutformning	  av	  bjälklaget,	  när	  plattan	  gjuts	  fast	  till	  balken.	  De	  mörkgråa	  
områdena	  i	  tvärsnittet	  A-‐A	  föreställer	  betongfog	  mellan	  balk	  och	  platta.	  Just	  här	  i	  fogen	  
kan	  sprickor	  uppstå	  längs	  med	  balken	  [8].	  
	  
I	  den	  nedre	  delen	  till	  höger	  i	  figuren	  visas	  påkänningar	  som	  uppstår	  i	  HD/F-‐element	  som	  
är	  placerade	  i	  områden	  där	  deformationen	  på	  balken	  är	  som	  störst.	  De	  elementen	  utsätts	  
för	  tvärgående	  dragpåkänningar.	  Detta	  gör	  att	  plattan	  kan	  få	  sprickor	  längs	  med	  linor,	  
under	  hålkanaler.	  Sprickorna	  i	  sin	  tur	  påverkar	  förankring	  och	  korrosionsskydd	  av	  
spännlinor	  och	  fogarmering	  [8].	  
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Figur	  3.	  Påkänningar	  i	  HD/F-‐element	  pga.	  balkens	  deformation:	  skjuvdeformation	  i	  yttre	  
element	  (till	  väster),	  sprickor	  under	  hålkanaler	  och	  längs	  med	  linor	  i	  områden	  med	  största	  
deformation	  (till	  höger)	  [6].	  
	  
	  
Till	  vänster	  i	  figuren	  visas	  yttre	  HD/F-‐element	  som	  utsätts	  för	  skjuvdeformation.	  
Skjuvdeformationen	  uppstår	  pga.	  samverkan	  mellan	  HD/F-‐element	  och	  balk	  när	  	  	  	  	  
HD/F-‐element	  gjuts	  fast	  till	  balken	  och	  rörelse	  i	  sidled	  förhindras.	  De	  tvärgående	  
skjuvpåkänningar	  i	  liven	  leder	  till	  att	  tvärkraftsbärförmåga	  hos	  HD/F-‐element	  minskar	  
avsevärt.	  Anledning	  till	  detta	  är	  att	  HD/F-‐element	  saknar	  tvärkraftsarmering	  och	  alla	  
påkänningar	  måste	  tas	  upp	  av	  betongen	  i	  liven.	  De	  utförda	  fullskaleförsöken	  [4]	  visade	  
att	  konstruktionen	  har	  gått	  till	  brott	  just	  i	  liv	  hos	  de	  yttre	  HD/F-‐elementen	  d	  v	  s	  
livskjuvbrott	  uppstått.	  
	  
Det	  finns	  olika	  teorier	  och	  beräkningsmodeller	  bland	  annat	  Roggendorf-‐modellen,	  
Pajari-‐Leskelä	  modellen.	  Dessa	  modeller	  är	  baserade	  på	  samma	  teori	  och	  utgår	  från	  
samma	  brottkriterium,	  men	  i	  Roggendorf-‐modellen	  är	  friktionskoefficienten	  den	  
viktigaste	  parametern.	  I	  denna	  rapport	  beskrivs	  Pajari-‐Läskelä	  modellen	  och	  utgör	  
grunden	  för	  beräkningar.	  Pajari-‐Leskelä	  modellen	  rekommenderas	  av	  fib	  (Fédération	  
internationale	  du	  béton	  /	  International	  Federation	  for	  Structural	  Concrete)	  [6].	  
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2.2 Beräkningsmodellen enligt Pajari-Leskelä 
Den	  här	  beräkningsmodellen	  är	  framtagen	  som	  resultat	  av	  tio	  fullskaliga	  försök	  utförda	  i	  
Finland	  under	  90-‐talet	  [3].	  	  Testerna	  behandlade	  HD/F-‐element	  med	  höjd	  på	  265	  mm	  
och	  400	  mm	  som	  var	  upplagda	  på	  olika	  typer	  av	  betong-‐	  och	  stålbalkar.	  Dessa	  bjälklag	  
belastades	  tills	  de	  har	  gått	  till	  brott.	  Kapaciteten	  uppmättes	  och	  jämfördes	  sedan	  med	  
referenskapacitet	  för	  HD/F-‐element	  som	  är	  kapaciteten	  hos	  plattor	  när	  de	  är	  upplagda	  
på	  väggar.	  Testresultaten	  visade	  att	  tvärkraftskapacitet	  hos	  HD/F-‐element	  som	  var	  
upplagda	  på	  balkar	  var	  mellan	  40	  och	  74	  %	  jämfört	  med	  tvärkraftskapacitet	  hos	  HD/F-‐
element	  upplagda	  på	  väggar	  [3].	  
	  
Beräkningsmodellen	  betraktar	  bjälklagskonstruktion	  enligt	  klassisk	  Euler-‐Bernoulli	  
balkteori.	  Figur	  4	  visar	  spänningskomponenter	  som	  används	  vid	  beräkning	  av	  
huvudspänning.	  
	  
	  
	  

	  
	  
Figur	  4.	  Spänningskomponenter	  för	  beräkning	  av	  huvudspänningar	  i	  HD/F-‐elementets	  liv	  
	  
	  
Spänningarna	  beräknas	  på	  ungefär	  halva	  tvärsnittshöjden,	  och	  i	  det	  läget	  är	  
spänningskomponenterna	  tvärgående	  normalspänning	  σ2,	  vertikal	  normalspänning	  σ3	  
och	  längsgående	  skjupåkänning	  τ3	  är	  små	  och	  kan	  därför	  försummas.	  Resterande	  
påkänningarna	  beräknas	  var	  för	  sig	  och	  sätts	  samman	  till	  huvudspänningar.	  
	  
Den	  dimensionerande	  parametern	  för	  beräkningar	  blir	  betongens	  draghållfasthet,	  då	  
resultat	  av	  de	  fullskaliga	  försöken	  visade	  att	  HD/F-‐element	  gick	  till	  brott	  i	  det	  
oarmerade	  livet.	  	  
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Brottkriterium	  är	  att	  huvuddragpåkänningen	  i	  HD/F-‐elements	  liv	  inte	  får	  överskrida	  
betongens	  draghållfasthet:	  
	  

𝑓!"# ≥
!!
!
+ !!!

!
+ 𝜏!! + 𝛽! 𝜏!! + 𝛽!𝜏!! 2	   	   	   (1)	  

där,	  
𝜎!	  =	  längsgående	  normalspänning	  i	  HD/F-‐elementet	  (𝜎! < 0  vid	  tryckpåkänning)	  
𝜏!	  =	  längsgående	  skjuvspänning	  i	  HD/F-‐elementet	  
𝜏!	  =	  tvärgående	  skjuvspänning	  i	  HD/F-‐elementet	  
𝛽!	  =	  reduktionsfaktor	  för	  igjutna	  kanaler	  
𝛽!	  =	  reduktionsfaktor	  för	  armerad	  pågjutning	  
Reduktionsfaktorer	  𝛽!	  och	  𝛽!	  är	  framtagna	  empiriskt	  och	  kan	  räknas	  ur	  med	  hjälp	  av	  
formler	  i	  Shear	  capacity	  of	  prestressed	  hollow	  core	  slabs	  on	  flexible	  supports	  [7].	  De	  
faktorerna	  används	  inte	  för	  beräkningar	  i	  den	  här	  rapport,	  eftersom	  bjälklaget	  i	  
beräkningsexemplet	  utformad	  utan	  igjutna	  kanaler	  och	  utan	  armerad	  pågjutning.	  
	  
	  
Normalspänning	  𝜎!	  beräknas	  enligt	  konventionell	  balkteori:	  
	  
𝜎! = − !!

!
+ !!!∙!!!!!

!
∙ 𝑧	  	   	   	   	   	   (2)	  

där,	  
𝑃!	  =	  förspänningskraft	  i	  HD/F-‐element	  
A	  =	  area	  för	  HD/F-‐element	  
𝑒!	  =	  avstånd	  mellan	  förspänningskraft	  och	  neutrala	  lagret	  för	  HD/F-‐element	  
𝑀! 	  =	  dimensionerande	  moment	  i	  det	  kritiska	  snittet	  på	  avstånd	  bcr	  
I	  =	  yttröghetsmoment	  för	  HD/F-‐element	  
z	  =	  det	  största	  avståndet	  från	  neutrala	  lagret	  till	  HD/F-‐elementets	  kant	  
	  
Längsgående	  skjuvspänning	  𝜏!består	  dels	  av	  påkänning	  som	  uppstår	  före	  och	  dels	  av	  
påkänning	  som	  uppstår	  efter	  samverkan	  med	  eventuell	  pågjutning.	  Dessa	  räknas	  ut	  med	  
hjälp	  av	  nedanstående	  formler:	  
	  
𝜏!! =

!!!∙!!!
!!!∙!!

                                                          𝜏!! =
!!!∙!!!
!!!∙!!

	  	   	   	   (3,4)	  
	  
där,	   	  
𝑆!!;	  𝑆!!	  =	  HD/F-‐elementets	  statiska	  moment	  utan	  resp.	  med	  pågjutning	  
𝐼!!;	  𝐼!!	  =	  HD/F-‐elementets	  yttröghetsmoment	  utan	  resp.	  med	  pågjutning	  
𝑉!!;	  𝑉!!	  =	  tvärkraft	  i	  HD/F-‐elementet	  av	  last	  påförd	  före	  resp.	  efter	  samverkan	  med	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  pågjutning	  
𝑏! 	  =	  totala	  livbredd	  för	  HD/F-‐tvärsnittet	  
Totala	  livbredd	  brukar	  anges	  av	  tillverkaren	  i	  produktblad	  eller	  räknas	  ut	  som	  summa	  
för	  alla	  liv	  hos	  HD/F-‐element	  i	  tvärsnittet	  där	  liven	  är	  som	  smalast.	  
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Tvärgående	  skjuvspänning	  𝜏!	  består	  också	  av	  två	  komponenter	  –	  skjuvpåkänningar	  som	  
uppkommer	  i	  HD/f-‐elementet	  före	  och	  efter	  samverkan	  med	  eventuell	  pågjutning,	  och	  
beror	  på	  skjuvflöde	  υ	  i	  det	  sammansatta	  tvärsnittet	  enligt	  figur	  5	  [5].	  Sammansatta	  
tvärsnittet	  består	  av	  balkens	  tvärsnitt	  och	  HD/F-‐elementets	  tvärsnitt	  i	  längsgående	  
riktning	  genom	  hålen,	  så	  att	  vid	  beräkningar	  bara	  arean	  för	  flänsarna	  på	  avstånd	  beff	  	  får	  
räknas	  med.	  	  
	  
	  

Figur	  5.	  Tvärsnittsmodell	  för	  beräkningar	  av	  spänningar	  i	  det	  kritiska	  snittet	  [5]	  
	  
I	  den	  sammansatta	  tvärsnittsmodellen	  (figur	  5)	  är	  beff	  medverkande	  bredd	  som	  räknas	  
ut	  enligt:	  
𝑏!"" = 𝑘×𝐿	   	   	   	   	   	   (5)	  
där,	  
k	  =	  faktor	  framtagen	  med	  hjälp	  av	  fullskaleförsök	  
L	  =	  balkens	  längd	  
	  
Värden	  för	  k-‐faktor	  presenteras	  i	  tabell	  1.	  Förutsättning	  är	  att	  fogbruket	  tillåts	  rinna	  in	  
minst	  50	  mm	  i	  alla	  kanaler	  längs	  med	  hela	  balken[8].	  
	  
Tabell	  1.	  K-‐faktor	  för	  bestämning	  av	  medverkande	  bredd	  [8]	  

HD/F-‐element	   Balk	  
Tvärsnitshöjd	  [mm]	   Typ	  av	  hål	   Betong	  	   Stål	  (hattprofil)	  

200	   runda	   0,030	   0,016	  
265	   runda	   0,037	   0,018	  
320	   ej	  runda	   0,054	   0,020	  
400	   ej	  runda	   0,080	   0,023	  
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Skjuvflödet	  υ	  kan	  räknas	  ut	  enligt:	  
	  
𝜐 = !!",!"#∙ !" !",!"#

!" !"#
∙ 𝑉!	  	   	   	   	   	   (6)	  

där,	  
𝑒!",!"#	  =	  avståndet	  mellan	  övre	  flänsens	  TP	  (inkl.	  pågjutning	  för	  𝜏!!)	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  och	  hela	  tvärsnittets	  TP	  	  
𝐸𝐴 !",!"#	  =	  axiell	  styvhet	  för	  övre	  flänsen	  
Arean	  A	  för	  övre	  flänsen	  för	  tvärsnitt	  utan	  pågjutning	  är	  endast	  area	  för	  övre	  fläns	  hos	  
HD/F-‐elementet.	  För	  tvärsnitt	  med	  pågjutning	  blir	  arean	  summan	  av	  areor	  för	  övre	  fläns	  
och	  pågjutning	  	  
𝐸𝐼 !"#	  =	  böjstyvhet	  för	  det	  sammansatta	  tvärsnittet	  
Yttröghetsmoment	  I	  beräknas	  med	  hjälp	  av	  Steiner	  sats	  [12].	  	  
𝑉!	  =	  tvärkraften	  i	  balken	  av	  last	  påförd	  före	  samverkan	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  och	  last	  påförd	  efter	  samverkan	  med	  pågjutning	  för	  𝜏!!	  resp.	  𝜏!!	  
	  
Tvärgående	  skjuvpåkänning	  𝜏!	  räknas	  ut	  enligt:	  
	  
𝜏! =

!
!
∙ !∙!!"
!!∙!!!"

	  	   	   	   	   	   (7)	  
där,	  
𝜐	  =	  skjuvflöde	  	  
𝑏!" 	  =	  HD/F-‐elementets	  totala	  bredd	  
𝑏! 	  =	  totala	  livbredd	  för	  HD/F-‐tvärsnittet	  
2𝑏!" 	  =	  avstånd	  för	  det	  kritiska	  snittet	  på	  båda	  sidor	  om	  balken	  
	  
Det	  kritiska	  snittet	  ligger	  på	  avstånd	  bcr/2	  från	  upplaget	  och	  visas	  i	  figur	  6	  [5].	  	  
Avståndet	  bcr	  beräknas	  enligt:	  
	  
𝑏!" = ℎ!! − ℎ!"	   	   	   	   	   (8)	  
	  
där,	  
	  ℎ!! 	  =	  HD/F-‐elementets	  höjd	  
	  ℎ!"	  =	  den	  höjden	  på	  livet	  där	  livets	  bredd	  är	  någorlunda	  konstant.	  ℎ!" = 0	  för	  HD/F-‐
element	  med	  runda	  hål.	  
	  

Figur	  6.	  Läge	  för	  det	  kritiska	  snittet	  [5]	  
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3. Resultat  

I	  det	  här	  kapitlet	  presenteras	  sammanfattning	  av	  beräkningsexempel.	  De	  utförliga	  
handskrivna	  beräkningarna	  finns	  i	  Bilaga.	  
	  

3.1 Beräkningsexempel  
Kontrollera	  bärförmåga	  hos	  HD/F-‐element	  med	  hänsyn	  till	  flexibla	  upplag.	  
	  
Bjälklag	  i	  ett	  parkeringshus,	  enligt	  figur	  7.	  Variabel	  last	  är	  trafiklast	  enligt	  Eurokod	  1	  	  	  
del	  2	  på	  2,5kN/m2.	  HD/F-‐element	  120/32	  med	  spännvidd	  10	  m,	  höjd	  på	  320	  mm,	  och	  
bredd	  på	  1,2	  m,	  med	  egentyngd	  4,1	  kN/m2,	  förspänningskraft	  för	  yttre	  spännlinor	  är	  
2x84	  kN	  och	  för	  inre	  spännlinor	  är	  3x112	  kN.	  Tvärsnittet	  visas	  i	  figur	  9.	  Betongbalk	  har	  
längd	  5m,	  tvärsnittsmått	  enligt	  figur	  8,	  armering	  försummas	  i	  beräkningar	  och	  därför	  
inte	  visas	  i	  figuren.	  Pågjutning	  har	  tjockleken	  120	  mm.	  Alla	  konstruktionskomponenter	  
utförs	  i	  betongkvalité	  C45	  med	  egentyngd	  g=25kN/m3.	  
	  

Figur	  7.	  Bjälklag	  i	  ett	  P-‐hus	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	   Figur	  8.	  Balkens	  tvärsnitt	  
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Figur	  9.	  HD/F-‐elementets	  tvärsnitt	  
	  
	  
Materialdata:	  
Bjälklaget	  tillverkas	  i	  betongkvalité	  C45	  
Betongens	  egentyngd	  är	  25	  kN/m3	  

Materialdata	  är	  hämtad	  ur	  Regel-‐	  och	  formelsamling	  [11]	  
Karakteristisk	  värde	  för	  elasticitetsmodulen	  Ecm	  =	  36	  GPa	  
Dimensionerande	  värde	  𝐸!"   för	  elasticitetsmodulen	  beräknas	  enligt:	  
𝐸!" =

!!"
!!"

	  	   	   	   	   	   	   (9)	  

𝛾!" = 1,2	  
𝐸!" =

!"
!,!
= 30  GPa	  

	  
Draghållfasthet	  för	  betongen:	  
𝑓!"# = 𝛼!" ∙

!!"#!,!"
!!

	  	   	   	   	   	   (10)	  
𝛼!" = 1	  
𝛾! = 1,5	  
	  
𝑓!"# = 1 ∙ !,!

!,!
= 1,8  𝑀𝑃𝑎	  	  DIMENSIONERANDE!	  

Det	  värdet	  kommer	  sedan	  att	  jämföras	  med	  huvuddragpåkänningar	  enligt	  ekvation	  1.	  
	  
	  
HD/F	  120/32	  	  
I	  figur	  9	  visas	  mått	  för	  HD/F-‐elementets	  tvärsnitt	  som	  användes	  vid	  beräkningar.	  
Neutrala	  lagret	  ligger	  på	  avståndet	  160	  mm	  från	  underkant.	  Flänsarna	  har	  tjockleken	  45	  
mm.	  Förspända	  linor	  ligger	  på	  avstånd	  42	  mm	  från	  underkant.	  Avståndet	  ep	  –	  mellan	  
linor	  och	  neutrala	  lagret	  –	  är	  118	  mm.	  Avståndet	  hct	  där	  tjockleken	  för	  livet	  är	  konstant	  
är	  104	  mm	  och	  är	  ett	  uppskattat	  värde	  med	  hjälp	  av	  programmet	  AutoCad.	  Ritningen	  för	  
tvärsnittet	  tillhandahållits	  av	  tillverkaren,	  och	  sedan	  mättes	  höjden	  på	  livet	  i	  
programmet.	  
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Nedanstående	  värdena	  är	  hämtade	  ur	  Skanska	  Prefab	  tekniska	  handbok	  [8]	  
Statiska	  momentet	  S	  =	  10,8*10-‐3	  m3	  
Yttröghetsmomentet	  I	  =	  2,63*10-‐3	  m4	  
Böjmotstånd	  W	  =	  32,6*10-‐3	  m3	  
Livens	  totala	  bredd	  bw	  =	  0,234	  m	  
	  
	  
Laster:	  
Här	  presenteras	  lastnedräkning	  för	  olika	  delar	  av	  bjälklaget.	  
	  
HD/F	  120/32	  
	  
Förspänning	  för	  linor:	  Pt	  =	  504	  kN	  
	  
Egentyngd	  GHD/F	  =	  4,10	  kN/m2	  
Variabel	  last	  Qk	  =	  2,5	  kN/m2	  
Pågjutningens	  egentyngd:	  Gp=	  0,120*25	  =	  3	  kN/m2	  
	  
Laster	  per	  meter,	  multiplicera	  med	  1,2	  m	  	  
GHD/F	  =	  4,92	  kN/m	  
Gp=	  3,6	  kN/m	  
Qk	  =	  3,0	  kN/m	  
	  
Balken	  
Tvärsnittets	  area	  A	  =	  0,276	  m2	  
Balkens	  egentyngd	  Gb	  =	  A*gbtg	  =	  6,9	  kN/m	  
	  
Laster	  per	  meter	  balk,	  multiplicera	  med	  10	  m	  
GHD/F	  =	  41	  kN/m	  
Gp=	  30	  kN/m	  
Qk	  =	  25	  kN/m	  
	  
Lasterna	  beräknas	  i	  brottgränstillstånd	  och	  säkerhetsklass	  3	  enligt	  formelsamling	  [11]	  
𝛾!=1,0;	  𝜓!=	  0,7	  	  
Egentyngd	  är	  huvudlast	  =>	  STR-‐A	  
	  
𝑞! = 𝛾! ∙ 1,35𝐺! + 𝛾! ∙ 1,5𝜓!𝑄! 	  	  [11]	  
	  
För	  att	  gå	  vidare	  i	  beräkningar	  måste	  laster	  som	  tillkommer	  före	  samt	  efter	  samverkan	  
med	  pågjutning	  identifieras.	  
	  
Laster	  påförda	  före	  samverkan	  mellan	  HD/F-‐elelementet	  och	  balken:	  

• Egentyngd	  för	  HD/F-‐element	  
• Egentyngd	  för	  pågjutning	  

Värdena	  för	  de	  lasterna	  används	  i	  beräkningar	  med	  index	  a.	  
	  
Laster	  påförda	  efter	  samverkan:	  

• Variabel	  last	  
Värdet	  för	  variabel	  last	  används	  i	  beräkningar	  med	  index	  b.	  
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Sedan	  räknas	  ut	  dimensionerande	  laster	  för	  HD/F-‐elementet	  och	  balken	  var	  för	  sig	  
enligt	  den	  ovanstående	  uppdelningen	  av	  lasterna.	  
	  
HD/F-‐element	  
Egentyngd	  för	  HD/F-‐element	  och	  pågjutning:	  	  
qd,a	  =	  1,35*(4,92	  +	  3,6)	  =	  12	  kN/m	  
Variabel	  last:	  qd,b	  =	  1,5*0,7*3,0	  =	  3,15	  kN/m	  
	  
Med	  hjälp	  av	  dessa	  värden	  sedan	  räknas	  tvärkraften	  ut.	  
V1a	  =	  60	  kN	  
V1b	  =	  16	  kN	  
	  
Balk	  
På	  samma	  sätt	  räknas	  den	  dimensionerande	  laster	  som	  verkar	  på	  balken.	  
Observera	  att	  lasten	  som	  orsakar	  de	  tillkommande	  tvärgående	  skjuvpåkänningar	  är	  
pågjutningens	  egentyngd.	  Här	  har	  HD/F-‐elementets	  egentyngd	  ingen	  påverkan.	  
qd,a	  =	  1,35*30	  =	  41	  kN/m	  
Variabel	  last:	  qd,b	  =	  1,5*0,7*25	  =	  26,3	  kN/m	  
	  
Tvärkraft	  som	  verkar	  i	  balken	  räknas	  ut	  till:	  
V1a	  =	  103	  kN	  
V1b	  =	  66	  kN	  
	  
	  
Sammansatta	  tvärsnittet	  
Medverkande	  bredd	  beff	  för	  sammansatta	  tvärsnittet	  räknas	  ur	  med	  hjälp	  av	  ekvation	  5.	  
Värdet	  för	  faktor	  k	  hämtas	  ur	  tabell	  1.	  HD/F-‐element	  har	  höjden	  320	  mm	  och	  upplagd	  på	  
betongbalk,	  k-‐faktor	  är	  0,054.	  
	  
beff	  =	  0,054*5	  =	  0,27	  m	   	   	   	   	   (5)	  
	  
Läget	  för	  kritiska	  snittet	  räknas	  ut	  med	  hjälp	  av	  ekvation	  8.	  Värdena	  för	  beräkning	  visas	  i	  
figur	  9.	  
	  
bcr	  =	  0,320	  -‐	  0,104	  =	  0,216	  m	   	   	   	   (8)	  
	  
	  
Vidare	  följer	  beräkningar	  för	  det	  sammansatta	  tvärsnittet	  med	  respektive	  utan	  
pågjutning.	  Beräkningar	  kommer	  sedan	  slåss	  samman	  och	  jämföras	  med	  
dimensioneringsvillkoret.	  	  
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Tvärsnitt	  utan	  pågjutning	  
	  
Nedan	  presenteras	  beräkningar	  för	  tvärsnittet	  utan	  pågjutning.	  I	  figur	  10	  visas	  det	  
sammansatta	  tvärsnittet	  utan	  pågjutning.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  10.	  Sammansatt	  tvärsnitt	  utan	  pågjutning	  
	  
Tvärsnittet	  betraktas	  som	  homogent,	  inverkan	  av	  armering	  i	  balkens	  tvärsnitt	  
försummas.	  	  
Yttröghetsmoment	  I	  räknas	  med	  hjälp	  av	  Steiner	  sats.	  Arean	  för	  hålkanaler	  räknas	  inte	  
in.	  
Icom,1	  =	  0,012	  m4	  
	  
Avståndet	  mellan	  övre	  flänsens	  tyngdpunkt	  och	  hela	  tvärsnittets	  tyngdpunkt	  räknades	  
ut	  till:	  	  
esl,top	  =	  0,294	  m	  
	  
Längsgående	  skjuvspänning	  𝜏!	  som	  uppstår	  före	  samverkan	  räknas	  ut	  med	  hjälp	  av	  
ekvation	  3:	  
τ1a	  =	  1,1	  MPa	   	   	   	   	   (3)	  
	  
Därefter	  räknas	  värde	  för	  skjuvflöde	  i	  tvärsnittet	  ut	  enligt	  ekvation	  6:	  
υ2a	  =	  62	  kN/m	   	   	   	   	   (6)	  
	  
Värdet	  för	  skjuvflöde	  sätts	  in	  i	  ekvation	  7	  och	  tvärgående	  skjuvpåkänning	  räknas	  ut	  till:	  
τ2a	  =	  1,2	  MPa	   	   	   	   	   (7)	  
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Tvärsnitt	  med	  pågjutning	  
	  
Här	  presenteras	  beräkningar	  för	  tvärsnittet	  med	  pågjutning.	  Sammansatta	  tvärsnittets	  
principiella	  utformning	  visas	  i	  figur	  11.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  11.	  Sammansatt	  tvärsnitt	  med	  pågjutning	  
	  
	  
På	  samma	  sätt	  som	  för	  tvärsnittet	  utan	  pågjutning	  räknas	  yttröghetsmoment	  I	  ut,	  arean	  
för	  hålkanalerna	  räknas	  inte	  in,	  men	  här	  ingår	  pågjutningens	  area	  i	  beräkningar.	  Detta	  
påverkar	  placering	  av	  tyngdpunkt.	  	  
Yttröghetsmoment	  för	  tvärsnitt	  med	  pågjutning	  blir:	  
Icom,2	  =	  0,0243	  m4	  
	  
Eftersom	  tvärsnittets	  tyngdpunkt	  förskjuts	  räknas	  ett	  nytt	  värde	  för	  esl,top:	  
esl,top	  =	  0,264	  m	  
	  
På	  grund	  av	  pågjutning	  får	  HD/F-‐element	  en	  tjockare	  övre	  fläns,	  därför	  förändras	  
statiska	  momentet	  för	  tvärsnittet.	  Tvärsnittet	  antas	  skjuvas	  av	  i	  liven	  på	  halva	  höjden	  av	  
HD/F-‐elementet	  d.v.s.	  att	  avskjuvad	  area	  består	  av	  HD/F-‐elementets	  övre	  halva	  och	  
arean	  för	  pågjutning.	  Utförlig	  beräkning	  presenteras	  i	  Bilaga.	  Statiska	  momentet	  räknas	  
ut	  till:	  
Stop,2	  =	  0,0187	  m3	  

	  
Längsgående	  skjuvspänning	  𝜏!	  som	  uppstår	  efter	  samverkan	  mellan	  HD/F-‐elementet	  
och	  balken	  räknas	  ut	  med	  hjälp	  av	  ekvation	  3:	  
τ1b	  =	  0,06	  MPa	   	   	   	   	   (4)	  
	  
Skjuvflöde	  beräknas	  enligt	  ekvation	  6.	  Här	  används	  det	  tidigare	  beräknade	  värdet	  	  	  	  	  	  	  	  	  
för	  Icom,2.	  
υ2b	  =	  64	  kN/m	   	   	   	   	   (6)	  
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Tvärgående	  skjuvpåkänning	  räknas	  ut	  med	  hjälp	  av	  ekvation	  7:	  
τ2b	  =	  1,2	  MPa	   	   	   	   	   (7)	  
	  
Beräkning	  av	  normalspänning	  och	  skjuvpåkänningar	  
Tidigare	  beräknade	  skjuvpåkänningar	  summeras	  ihop	  innan	  de	  kan	  sättas	  in	  ekvation	  1.	  
Summan	  av	  längsgående	  skjuvpåkänningar:	  
τ1	  =	  1,16	  MPa	  
	  
Summan	  av	  tvärgående	  skjuvpåkänningar:	  
τ2	  =	  2,4	  MPa	  
	  
Normalspänning	  räknas	  ut	  med	  hjälp	  av	  ekvation	  2.	  Inverkan	  av	  böjande	  moment	  Md	  har	  
försummats	  i	  detta	  fall,	  eftersom	  momentet	  är	  väldigt	  litet	  på	  avståndet	  bcr.	  
Normalspänning	  får	  ett	  negativt	  värde	  eftersom	  de	  förspända	  linorna	  ger	  tryckspänning	  
i	  HD/F-‐elementet.	  Detta	  är	  gynnsamt	  för	  betongen	  och	  tillför	  extra	  dragkapacitet.	  
	  
σ1	  =	  -‐6,4	  MPa	   	   	   	   	   (2)	  
	  
	  
Kontroll	  av	  dimensioneringsvillkoret:	  
När	  alla	  ingående	  parametrar	  för	  dimensioneringsvillkoret	  är	  beräknade	  sätts	  de	  in	  i	  
ekvation	  1.	  Reduktionsfaktor	  för	  igjutna	  kanaler	  samt	  reduktionsfaktor	  för	  armerad	  
pågjutning	  ingår	  inte	  i	  beräkningar	  då	  bjälklaget	  saknar	  både	  igjutna	  kanaler	  
Huvuddragpåkänning	  räknas	  ut	  till:	  
	  

− !,!
!
+ !,!!

!
+ 1,16! + 2,4!  =	  1,0	  MPa	  	   	   	   (1)	  

	  
𝑓!"# = 1,8  𝑀𝑃𝑎	  	  >	  1,0	  MPa	  	  	  	  	  OK!	  
	  
Huvuddragpåkänningen	  överstiger	  inte	  betongens	  draghållfasthet,	  HD/F-‐elementet	  
håller	  för	  de	  tillkommande	  påkänningar	  p.g.a.	  balkens	  nedböjning.	  
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4. Slutsats  

 
Resultatberäkningar	  visar	  att	  HD/F-‐elementet	  håller	  för	  de	  påkänningar	  som	  uppstår	  i	  
liven.	  Detta	  är	  bara	  ett	  exempel	  på	  en	  beräkningsmodell	  som	  kan	  användas	  vid	  
dimensionering.	  Genom	  att	  studera	  de	  ingående	  parametar	  för	  dimensioneringsvillkoret	  
kan	  konstruktionenens	  utformning	  bli	  förändrad	  på	  olika	  sätt	  för	  att	  klara	  av	  de	  
dragspänningar	  som	  tillkommer	  i	  betongen.	  För	  att	  minska	  huvuddragpåkänningar	  ska	  
längsgående	  och	  tvärgående	  skjuvpåkänningar	  minskas	  och	  normaltryckspänning	  ökas.	  
Den	  sistnämnda	  parametern	  kan	  ökas	  genom	  att	  t	  ex	  öka	  förspänningen	  för	  linor.	  
Längsgående	  skjuvpåkännng	  minskar	  vid	  minskad	  tvärkraft	  i	  HD/F-‐elementet.	  
Tvärgånde	  skjupåkänning	  beror	  på	  tvärkraften	  i	  balken	  så	  den	  bör	  minskas,	  och	  
naturligtvis	  för	  att	  få	  mindre	  dragpåkänningar	  i	  HD/F-‐elementet	  ska	  balken	  göras	  
styvare	  och	  därmed	  kommer	  balkens	  deformation	  bli	  reducerad.	  
	  
	  

4.1 Alternativa rekommendationer 
	  
Strängbetong	  
Konstruktörer	  på	  kontoret	  i	  Örnsköldsvik	  tillämpar	  begränsning	  av	  balkens	  maximala	  
nedböjning	  vid	  dimensionering.	  För	  egentillverkade	  betongbalkar	  begränsas	  nedböjning	  
till	  L/400	  om	  dessa	  ska	  vara	  upplag	  för	  HD/F-‐element.	  
	  
	  
Tyskland	  
I	  Tyskland	  anges	  rekommendationer	  för	  dimensionering	  enligt	  dokumentet	  Allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung Z-15,10-288, DIBt, 2009. Dessa rekommendationer säger att 
tvärkraftskapacitet hos HD/F-element ska begränsas till 50 % och balkens maximala 
nedböjning får vara L/300 [6].	  
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4.2 Diskussion 

	  
Formler	  och	  koefficienter	  kommer	  från	  verkliga	  försök	  med	  bestämda	  förutsättningar,	  
detta	  ska	  tas	  hänsyn	  till	  vid	  dimensionering	  av	  bjälklag	  som	  skiljer	  sig	  mycket	  i	  
dimensioner	  från	  försöksbjälklaget.	  Balkarna	  som	  användes	  under	  fullskaliga	  försöken	  
hade	  längd	  på	  5	  m.	  Vid	  beräkningar	  för	  andra	  dimensioner	  för	  HD/F-‐element	  och	  balkar	  
egentligen	  bör	  andra	  koefficienter	  användas,	  men	  då	  krävs	  det	  fler	  försök	  för	  att	  
bestämma	  dessa.	  
	  
Vid	  beräkning	  av	  normalspänning	  försummades	  inverkan	  av	  moment	  hos	  HD/F-‐
elementet,	  då	  värde	  för	  momentet	  i	  det	  kritiska	  snittet	  är	  litet.	  Påverkan	  av	  moment	  kan	  
undersökas	  vidare	  i	  fortsatta	  studier.	  
	  
Det	  svåra	  var	  att	  identifiera	  vilka	  laster	  som	  orsakar	  normalspänning	  och	  skjuvspänning	  
samt	  vilka	  laster	  verkar	  före	  och	  efter	  samverkan	  med	  pågjutning.	  Målet	  med	  det	  här	  
projektet	  var	  att	  ta	  fram	  ett	  beräkningsverktyg	  som	  skulle	  vara	  hjälpmedel	  i	  
dimensioneringen.	  När	  alla	  laster	  är	  identifierade	  så	  är	  det	  ganska	  lätt	  att	  skapa	  ett	  
sådant	  program,	  men	  värdet	  för	  statiska	  moment	  måste	  räknas	  ut	  för	  hand.	  	  
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4.3 Förslag på fortsatt arbete 
	  
Exemplet	  i	  den	  här	  rapporten	  behandlar	  bjälklag	  med	  oarmerad	  pågjutning.	  Som	  
vidareutveckling	  av	  beräkningsexemplet	  kan	  beräkningar	  för	  bjälklag	  med	  armerad	  
pågjutning	  utföras.	  Detta	  gäller	  också	  inverkan	  av	  igjutna	  kanaler	  på	  bärförmågan.	  
	  
I	  det	  här	  arbetet	  har	  bara	  en	  typ	  av	  balk	  används	  för	  beräkningar.	  Det	  vore	  intressant	  att	  
göra	  beräkningar	  med	  stålbalkar	  av	  olika	  profiler,	  där	  balkarnas	  nedböjning	  beräknas,	  
och	  sedan	  sammanställa	  resultat,	  eventuellt	  få	  ett	  samband	  mellan	  balkens	  nedböjning	  
och	  bärförmåga	  hos	  HD/F-‐element.	  
	  
Andra	  beräkningsmodeller	  kan	  också	  undersökas	  och	  sedan	  kan	  beräkningar	  för	  det	  
givna	  beräkningsexemplet	  göras	  om	  på	  nytt	  med	  hjälp	  av	  dessa,	  och	  därefter	  jämföra	  de	  
olika	  beräkningsmodellerna.	  	  
	  
De	  föreslagna	  uppgifter	  för	  examensarbete	  kan	  sedan	  sammanfattas	  och	  resultera	  i	  ett	  
beräkningsdokument	  t.ex.	  i	  programmet	  Microsoft	  Exel	  som	  ska	  vara	  hjälpmedel	  för	  
konstruktören.	  
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