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Sammanfattning	

Svetsade balkprofiler har under de senaste årtiondena i allt större utsträckning ersatt
standardprofilerna vid upprättandet av större stålstommar. Möjligheten att utforma balken
efter bjälklagets tjocklek, samt stor smidighet vid montaget är några av de stora fördelarna
med dessa profiler.

En vanligt förekommande svetsad profil är så kallade HSQ-balkar, vanligen kallade för hatt &
kepsbalkar. Tyréns har länge förutsatt att vridningen som uppkommer som följd av den
excentriska belastningen på dessa inte haft någon betydande inverkan och endast
dimensionerat balkarna för moment och tvärkraft.

Syftet med detta arbete har varit att upprätta ett dimensioneringsverktyg där man vid
dimensioneringen utökar kontrollen till att även ta hänsyn till vridningens inverkan.
En litteraturstudie har utgjort den huvudsakliga metoden vid ansamlandet av material till
teoridelen. Denna låg sedan till grund för upprättandet av arbetsgången och sedermera
dimensionerings-hjälpen.

Resultatet redovisar en exempelberäkning av en HSQ-balk där teorin implementeras. En
dimensionerings-hjälp har upprättats för att ha ett alternativt tillvägagångssätt vid
dimensioneringen av HSQ-balkar.

Projektet har resulterat i att ett dimensioneringsverktyg för HSQ-balkarna har upprättats samt
att de problemområden som kommer till följd av vridningen har ringats in. Slutsatsen av
arbetet är att HSQ-balken är en mycket stabil balk som klarar stora påkänningar i form av
kombinerade böj och vridmoment. Deformationerna blir nästan uteslutande den
dimensionerande faktorn på grund av strikta deformationskrav.
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Abstract	

Over the last few decades, standard steel profiles have been replaced by welded profiles when
designing larger scale steel structures. A big advantage is the possibility to individually design
each profile to suit the dimension of the slab combined with the simplicity when installing the
beam and its surrounding slab at the site. HSQ-beam (usually named “hat” or “cap-beams”) is
a common welded steel profile that is often used combined with hollow-core slabs. Tyréns has
when designing these beams just checked the effects from moment and shear force, supposing
that the torsion caused by the eccentric load has no serious effect on the beams.

The intension with this study was to create a design-tool for HSQ-beams were the effects
from torsion are being included in the calculations. The work began with a literary study,
were collecting material and getting a more in depth knowledge about torsion was the main
goal. This work, combined with prior knowledge from the design courses at Umeå University
made up the basis when creating the design-tool.

The result is a simple design-tool for HSQ-beams created in MathCad. An example of a beam
designed with this tool will be presented in chapter 4. Also, some problem areas in the
surrounding structures directly caused by the torsion have been detected and included in the
calculations. The conclusion is, after several calculations that this kind of welded profiles can
handle big stresses caused from combined moment, shear force and torsion at the same time.
The deformation is still, almost exclusively the main factor that directs the design because of
the often strict requirements.
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Förord	

Följande rapport upprättades under det avslutande examensarbetet på Högskoleingenjörs-
programmet i Byggteknik vid Umeå Universitet.

Konstruktion och dimensionering har under utbildningen intresserat mig mest, och målet har
hela tiden varit att bli en duktig konstruktör. Sommaren 2013 fick jag en timanställning som
konstruktör på Tyréns AB och har sedan dess arbetat vid sidan av skolan. Ett examensarbete
på Tyréns i denna inriktning kändes följaktligen helt naturligt.

Min nu nästan tvååriga arbetserfarenhet från Tyréns har hjälpt mig att se problemen med en
helhet, där både praktik och teori spelar roll. Detta är något jag tror hjälpt mig mycket på
vägen under detta arbete. Jag vill rikta ett tack till min universitetshandledare Annika
Moström för god vägledning och bra synpunkter, samt till mina kollegor på Tyréns. Ett extra
tack till Peder Eriksson för ett stort engagemang, samt Kristian Nilsskog för handledning.

Umeå, Maj 2015
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1. Inledning	
	
I detta avsnitt kommer bakgrund, frågeställningar, målsättningar och avgränsningar att
behandlas.

1.1.	Bakgrund	
	

I byggindustrin används idag prefabricerade element i allt större utsträckning. Parallellt
med denna utveckling har kraven på byggnaders komfort såsom akustik, dagsljus och
ventilation ökat. Effektiva bjälklagshöjder blir således eftersträvansvärt, för att rymma
installationer mellan undertak och bjälklag.

I stålstommar kombinerat med prefabricerade bjälklag används idag i stor utsträckning
svetsade profiler, så kallade HSQ-balkar (se Figur 1). Dessa har en stor fördel i att de inte
kräver det utrymme på höjden som motsvarande standardprofil (IPE, HE, UPE m.fl.).
Dessutom är de lättsamma att specialanpassa, montera och brandskyddsmåla. Tyréns har
länge föreskrivit dessa profiler i projekteringen av stålstommar. Dimensioneringen har
man främst gjort genom en enklare uppställning i datorprogrammet Frame Analysis då
man snabbt kommer fram till en lämplig dimension.

Nackdelen med denna dimensioneringsmodell är att man inte kan placera lasten i den
verkliga angreppspunkten, dvs. excentriskt – ute på flänsarna. Denna vridande inverkan
uppstår så fort lastförutsättningarna såsom t.ex. spännvidd ser olika ut på vardera sidan av
balken. Största problemet uppstår på de ensidiga HSQ-balkarna (keps-balk) där lasten
endast angriper på en sida.

FEM-beräkningar av strukturen görs undantagsvis, men i och med att modellering,
beräkningar och resultatanalys relativt sett är mycket tidskrävande förblir detta en
undantagsvariant.

Man har länge önskat en utredning av vridningens inverkan, samt att ha ett lättsamt,
matematiskt dimensioneringsverktyg där dessa effekter beaktas. Interntid har avsatts för
att utreda detta, men p.g.a. hög arbetsbelastning under flera års tid har detta inte hunnits
med.

Figur 1: Genomskärning av prefabricerat bjälklag upplagt på HSQ-balkar.
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1.2.	Frågeställningar	

De frågeställningar som belyses i rapporten:

· Vilka teorier ligger till grund för beräkningar på vridningens inverkan.
· Hur teorierna lämpligen kan appliceras på HSQ-balkar.
· Vilka kontroller bör utföras vid dimensionering enligt Eurokoderna.

1.3.	Syfte	

Syftet med arbetet är att utifrån en litteraturstudie av vridning utreda hur man på ett
ingenjörsmässigt sätt skall applicera detta vid dimensioneringen av HSQ-balkar.
Arbetet förväntas också fungera som en verifiering på att den dimensioneringsmetod man
hittills använt sig av varit tillräcklig samt belysa eventuella problemområden.

1.4.	Mål	

Målet är, med utredningen som grund, att kunskapen och betydelsen av vridning skall
implementeras på konstruktionsavdelningen hos Tyréns. Teorin skall sedan ligga till
grund för beräkning av HSQ-balkarna. Ett beräkningsexempel presenteras i resultatdelen.
För Tyréns del skall ett användarvänligt MathCad-dokument utformas där dimensionering
skall kunna utföras efter härledd dimensioneringsgång.

1.5.	Avgränsningar	

Studien syftar främst till att hitta en lämplig arbetsmetod baserat på redan härledda teorier.
Tabellerade värden används uteslutande i beräkningar. Ingenjörsmässiga antaganden
tillåts vid upprättandet av dimensioneringsgången och MathCad-dokumentet.



3

2. Teori	

Detta avsnitt inleds med en kortfattad beskrivning av vridningens påverkan på ett generellt
tvärsnitt. Resterande ekvationer listas i Bilaga 1 – Ekvationer. Detta ligger till grund för
beräkningarna som presenteras i resultatet.

2.1. Ren	vridning,	välvvridning	och	blandad	vridning	

I följande avsnitt förutsätts det gällande materialet vara linjärt elastiskt, små
skjuvdeformationer samt att plana tvärsnitt förblir plana. Ett balktvärsnitt som utsätts för
ett vridmoment T kan beräknas utifrån två olika principer. I det första fallet bildar
skjuvflödet slutna kurvor över hela tvärsnittet. Kan samtliga skjuvspänningar från
vridmomentet T tas upp på detta vis sägs tvärsnittet genomgå ren vridning, s.k. Saint-
Venantsk vridning [2].

I den andra varianten som kan uppstå bildar skjuvflödet öppna kurvor över tvärsnittet.
Detta kallas för välvvridning, eller s.k Vlasovsk vridning. Detta tillstånd medför även
normalspänningar i tvärsnittet, som en följd av välvningen. Figur 2 från Handboken Bygg
[2] illustrerar hur skjuvflödet i ett tvärsnitt varierar beroende på vridningstyp.

Figur 2: Skjuvflödets uppförande i enligt de två olika vridningsprinciperna. Källa: Handboken Bygg - A

I vissa fall upptar ett tvärsnitt en del av vridmomentet T som Saint-Venantska
skjuvspänningar och resterande som Vlasovska skjuvspänningar. Detta brukar benämnas
som Blandad vridning. Spänningarna från de båda fallen summeras och bildar den totala
vridskjuvspänningen [2], [5].

Massiva tvärsnitt och tunnväggiga, slutna tvärsnitt kan oftast antas genomgå endast Saint-
Venantsk vridning medan öppna tunnväggiga upptar spänningarna enligt Vlasovsk teori.
Tabell 1 illusterar vilken huvudsaklig vridningstyp som påverkar olika tvärsnitt.
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Tabell 1: Huvudsaklig vridningstyp för olika balktvärsnitt.

Huvudsaklig
vridningstyp

Tvärsnitt

Saint-Venantsk

Vlasovsk eller
Blandad

För att bestämma graden av Saint-Venantsk respektive Vlasovsk skjuvspänningspåverkan
(främst vid öppna, tunnväggiga tvärsnitt) beräknas en vridparameter enligt [2]:

	 = ∙ ∙
∙ ∙

(1)

där,
		 är materialets skjuvmodul (Pa)
		 är det polära tröghetsmomentet (m4)		
		 är det vridna elementets längd (m)	
		 är materialets elasticitetsmodul (Pa)	
		 är det sektoriella tröghetsmomentet (m6)

Vridparameterns värde betraktas enligt tabell 2.

Tabell 2: Dominerande typ av vridning utifrån vridparametern.

Vridparametern Typ av vridning

| | ≤ 0.05 Tvärsnitt utsätts endast för Vlasovsk vridning.

0.05 ≤ | | ≤ 20 Tvärsnitt utsätts för blandad vridning.

| | ≥ 20 Tvärsnitt utsätts endast för Saint-Venantsk vridning.
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2.2. 	Saint-Venantsk	vridning	

Den Saint-Venantska vridningsteorin förutsätter att tvärsnittet är utsatt för endast en
vridande kraft, . Denna ger upphov till skjuvspänningar 	 som verkar i slutna slingor
(se förklaring i avsnitt 2.1). Teorin leder till att den minsta spänningen uppträder i
utåtgående hörn medan den maximala koncentrationen skjuvspänningar kommer att
uppträda vid inåtriktade hörn [5].

Den maximala skjuvspänningen uttrycks som:

	= | |	 (2)

där,
		 är den maximala skjuvspänningen som uppträder i tvärsnittet (Pa)

		 är den vridandemomentet enligt Saint Venantsk Teori (Nm)
		 är det elastiska vridmotståndet (m3)	

Förvridningen av tvärsnittet beräknas som:

	=
∙
	( ) (3)

°	 = ∙
∙
	( ) (4)

där,
		 är vridningen av tvärsnittet (rad), (deg)
		 är den vridandemomentet enligt Saint Venantsk Teori (Nm)
		 är det polära tröghetsmomentet (m4)
		 är materialets skjuvmodul (Pa)

Vridstyvhetens tvärsnittsfaktor 	och tvärsnittets elastiska vridmotstånd 	är viktiga
faktorer inom den Saint-Venantska vridningsteorin. I Handboken Bygg – Band T [3] finns
härledda faktorer för ett tiotal vanliga tvärsnitt.



6

2.3. 	Vlasovsk	vridning	
	

Vid beräkningar enligt Vlasovsk teori skall, precis som enligt Saint Venantsk teori
kontroll för skjuvspänningar utföras. Dessutom tillkommer hänsyn för den förhindrade
tvärsnittsvälvningen och de normalspänningar som detta genererar. Förutsättningarna för
teorin är, precis som vid Saint-Venantsk vridning att materialet skall vara linjärt elastiskt,
skjuvdeformationerna små samt att plana tvärsnitt förblir plana [5].

De snittkrafter som uppträder på ett Vlasovskt-vridet tvärsnitt är vridmomentet 	( )
samt bimomentet 	( ). Det vridandet momentet ger upphov till
Vlasovskjuvspänningarna och beräknas enligt:

= − ( )∙ ( )
∙ ( )

	 (5)

där,
		 är skjuvspänningen från Vlasovsk vridning (Pa)
		 är det vridande momentet enligt Vlasovsk teori (Nm)		
		 är det sektoriella statiska momentet (m4)	
		 är det sektoriella tröghetsmomentet (m6)

		 är godstjockleken i tvärsnittet vid längden s (m)
		 är bågkoordinaten (m)

På samma sätt som vanligt böjmoment och tvärkraft hänger ihop, är det Vlasovska
vridmomentet förstaderivatan av bimomentet. Bimomentet i ett snitt på längden  in i en
balk kan uttryckas som:

( ) = ∫ ( , , ) ∙ ( , ) ∙ (6)

Bimomentet genererar de normalspänningar som uppstår i tvärsnittet av välvningen. Dessa
beräknas som:

( , ) = ( ) ( ) (7)

där,
		 är Bimomentet (Nm2)
		 är normalspänningarna genererade från tvärsnittsvälvning (Pa)
		 är tvärsnittets sektoriella koordinat (m2)
		 är det sektoriella tröghetsmomentet (m6)
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Några viktiga begrepp inom den Vlasovska vridningsteorin är bågkoordinaten , sektoriell
koordinat ( ), sektoriellt statiskt moment , sektoriellt tröghetsmoment  samt det
elastiska välvmotståndet . En närmre förklaring av dessa faller utanför ramarna för
denna rapport. I Handboken Bygg – Band T [3] finns dessa faktorer tabellerade för ett
antal vanliga tvärsnitt.

2.4. Generell	tvärsnittsanalys	–	böjning	kring	två	axelriktningar.	

I ett tvärsnitt som utsätts för böjning kring två axlar kommer både normalspänningar och
skjuvspänningar att uppstå. De spänningar som måste beaktas vid en generell
tvärsnittsanalys är [4]:

· Normalspänning av normalkraft
· Normalspänning av böjande moment (kring tvärsnittets båda axelriktningar)
· Normalspänning av välvning (Vlasovsk vridning)
· Skjuvspänning av tvärkraft
· Skjuvspänning av välvning (Vlasovsk vridning)
· Skjuvspänning av ren vridning (Saint-Venantsk vridning)

2.5. Normalspänning	–	normalkraft	och	böjande	moment.	

Spänningarna som uppstår när ett tvärsnitt utsätts för både normalkraft och böjande
moment är additiva [4].

Spänningen vid ren normalkraft uttrycks som:

= (9)

där,
		 är normalspänningarna (Pa)
		 är normalkraften (N)
		 är tvärsnittsarean (m2)

Spänningen vid ren böjning uttrycks som:

= − (10)



8

samt
= ̅ (11)

där,
		 är normalspänningarna (Pa)
		 är momentet kring respektive axel (Nm)
		 är yttröghetsmomentet i respektive riktning (m4)
, ̅		 är avståndet från kontrollpunkt till tyngdpunkten i respektive riktning (m)

Detta sammanslaget utgör det som brukar benämnas som Naviérs Formel:

( , ̅) = − + ̅ (12)

Detta uttryck för spänningen gäller då momentens verkningslinje sammanfaller med
huvudtröghetsaxlarna, samt att normalkraften angriper i tvärsnittets tyngdpunkt.
Roterar man inte koordinatsystemet för att hitta huvudtröghetsaxlarna beräknas
spänningarna genom den allmänna formen på Naviérs Formel:

( , ) = − + (13)

där tvärsnittets yttröghetsprodukt uttrycks som:

= ∫ 	 (14)
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2.6. Skjuvspänning	av	tvärkraft.	

Som nämnt i avsnitt 2.3 så hänger böjande moment och tvärkraft ihop då tvärkraften kan
beräknas som förstaderivatan av momentekvationen. Skjuvpåkänningarna beräknas, om
tvärkraftens verkningslinje sammanfaller med huvudtröghetsaxlarna som [4]:

( , ̅) = − ∙
∙
− ∙

∙
(15)

Vid böjande moment i endast en riktning blir skjuvspänningen [7]:

( ) = (−) ∙
∙

(16)

där,
		 är skjuvspänningarna från tvärkraft (Pa)
		 är tvärkraften parallellt respektive axel (N)
		 är det statiska momentet i respektive riktning (m3)
		 är yttröghetsmomentet i respektive riktning (m4)
		 är bredden på den avskjuvade delen (m)

Sammanfaller inte kraften med huvudtröghetsaxlarna kan skjuvspänningarna uttryckas,
precis som normalspänningarna på generell form:

( , ) = ∙ ∙ ( ∙ ∙ )
( ∙ )∙

	( ) (17)

2.7. Spänningsinteraktion	enligt	EC3	

Om interaktion grundat på bärförmågevärden såsom ,  och  ej kan genomföras
hänvisar Eurokod [1] till kontroll m.h.a von Mieses flytvillkor:

,
/

+ 3 ,
/

	≤ 1.0 (18)

Kontrollen anses vara på säkra sidan för tvärsnitt i klass 3 och mycket på säkra sidan för
tvärsnitt i klass 1 och 2 då den inte tar hänsyn till den ofullständiga plastiska
spänningsfördelningen som tillåts vid elastisk dimensionering [4].
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2.8. Dimensionerande	bärförmåga	med	avseende	på	vridning	enl.	EC3	

Om tvärsnittsdeformationer kan försummas skrivs dimensioneringsvillkoret för ett
tvärsnitt belastat med ett vridmoment som följande [1]:

	≤ 1.0 (19)

där,

= , + , (20)

Samt den elastiska bärförmågan [7]:

= ∙

√
(21)

där,
		 är den dimensionerande vridmomentkapaciteten (Nm)
		 är materialets dimensionerande hållfasthet (Pa)
		 är det elastiska vridmotståndet (m3)	

Reducering av tvärkraftskapacitet

Vid samtidig tvärkraft och vridning bör den dimensionerande bärförmågan för tvärkraft
reduceras från ,  till , , . Den reducerade bärförmågan bestäms genom:

För I och H-tvärsnitt

, , = 1 − ,

. (
√

)/
(22)

För U-tvärsnitt

, , = 1 − ,

. (
√

)/
− ,

(
√

)/
∙ , (23)

För konstruktionsrör

, , = 1 − ,

(
√

)/
∙ , (24)
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Dimensioneringsvillkoret med avseende på tvärkraft blir således:

, ,
≤ 1.0 (25)

Reducering av bärförmåga för böjande moment.

Om ≥ ,  bör bärförmågan för moment beräknas med en reducerad sträckgräns:

(1 − ) (26)

där, om	vridning	förekommer:

= ∙

, ,
− 1

men,

= 0 för ≤ , ,
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3. Metodik	

Arbetet inleddes med en litteraturstudie med syfte att fördjupa kunskapen om vridning och
dess bakomliggande teori. Förkunskaperna inom detta område var relativt små då ingen
kurs under utbildningen har berört detta. De bakomliggande teorierna har kortfattat
sammanfattats i avsnitten 2.1 t.o.m. 2.8. för att i förlängningen kunna motivera somliga
val som gjorts i utformningen av dimensioneringsverktyget för HSQ-balkar.

Efter den inledande studien övergick arbetet till att upprätta en beräkningsgång för
dimensionering av HSQ-balkar. I denna del anpassades teorin till de konstruktiva metoder
som vanligen används vid föreskrivning av HSQ-balkar, samt hur omgivande element i
systemet kan påverka dimensioneringen. Resultatet levereras till Tyréns i form av ett
nyskapat MathCad-dokument där den upprättade dimensioneringsgången återfinns i ett
lättanvänt format. Detta dokument kommer att verka som ett komplement till Frame
Analysis vid dimensionering och kontroll av HSQ-balkar. I resultatdelen presenteras en
exempelberäkning på en balk gjord i MathCad (Bilaga 3) samt dragförankringen
(Bilaga 4). Denna beräkning bygger på ett fiktivt problem som presenteras i avsnitt 4.1.

Under slutskedet av arbetet ägnades tiden främst åt sammanställning av teorin, samt
egenkontroller av upprättade dimensioneringsverktyg. Samtliga ekvationer är beräknade i
MathCad samt kontrollerade med miniräknare. Analys av exempelberäkningarna har
gjorts genom jämförelse med beräkningar utförda i Frame Analysis samt med hjälp av
kompetensen hos konstruktörerna på Tyréns.
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4. Resultat	

I det följande avsnittet presenteras de viktigaste resultaten från dimensioneringen av HSQ-
balken som beskrivs i avsnitt 4.1. Dimensioneringen i sin helhet återfinns i bilaga 3 och bilaga
4. Ekvationer 1 till och med 26 återfinns i teoriavsnitten 2.1 – 2.8. Ekvationer 27 till och med
57 återfinns i Bilaga 1 – ekvationer.

4.1.		Exempelberäkning	

I exempelberäkningen som redovisas i resultatet skall dimensionering av en ensidigt belastad
HSQ-balk utföras. Lasten kan anses vara utbredd. Balken läggs upp på tre stöd med
facklängderna LI = 5m och LII = 4m.

Kontroll i brott och bruksgränstillstånd skall utföras. Balken beräknas i säkerhetsklass 3.
Dessutom skall dragförankringen till det intilliggande HD/F-bjälklaget kontrolleras. Denna
förutsätts vara standardprodukt från Strängbetong (kopplingskrok). Produktbeskrivning finns
tillgänglig via Strängbetongs produktkatalog.

Ingående parametrar

· Karakteristiska egenvikter = 8 kN/m2

· Karakteristiska nyttiglaster = 5 kN/m2

· Stålkvalitet – balk = s.355
· Höjd – HDF-bjälklag = 265 mm (HD/F 27)
· Spännvidd HD/F-bjälklag = 8.5 m
· Betongkvalitet = C40/50
· Stålkvalitet – Dragkrok = S235
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4.2. 		Dimensionering	–	Trestödsbalk	–	HSQ	

Inledningsvis antas tvärsnittets olika godstjocklekar. En HSQ-balk kan ses som ett slutet
lådtvärsnitt med utstickande underflänsar, antingen ensidigt eller tvåsidigt. I detta fall sker
dimensioneringen för en HSQ-balk med utstickande fläns endast på ena sidan (Kepsbalk).
Balken är ensidigt belastad. De valda tvärsnittsstorheterna, utifrån illustrationen i figur 3
presenteras i tabell 3.

Tabell 3: Tvärsnittets godstjocklekar.

Tvärsnitt Liv Underfläns Överfläns
Höjd ℎ = 0.280	 ℎ = 0.255	 ℎ = 0.015	 ℎö = 0.040	

Bredd = 0.246	 = 0.008	 = 0.390	 ö = 0.230	

= 0.127	

4.2.1. Beräkning	av	tvärsnittsstorheter:	Tyngdpunkt	och	
yttröghetsmoment.	

Inledningsvis beräknas tyngdpunkten och yttröghetsmomentet för det valda tvärsnittet då
dessa är faktorer som ingår i efterföljande beräkningar. Dessa beräknas med ekvation 27
och 28 som återfinns i bilaga 1. De resulterande värdena på variablerna blir:

= . 	 (27)

= , ∙ 	 (28)

4.2.2. 		Beräkning	av	dimensionerande	last	i	brottgränstillstånd	

Utifrån de givna förutsättningarna i 4.1.beräknas därefter lasten för brottgränstillståndet.
Följande ingående parametrar har betydelse för beräkning av lasten.

= 	 / 	
= 	 / 	

= , 	 	
= . 	( )

Figur 3: HSQ-tvärsnittets uppbyggnad.
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Lasterna i brottgränstillståndet beräknas därefter med ekvation 49. Resultatet blir:

= , 	 / (49)

4.2.3. 		Beräkning	av	belastande	böjmoment,	vridmoment	och	tvärkraft.	

Figur 4 visar balkuppställningen som presenteras i 4.1.

De	dimensionerande	materialvärden	som	används	för	beräkningarna	är	följande:	

= 	
= .

= 	
= 	

Förutsättningarna ovan ligger till grund för beräkning av de dimensionerande

påkänningarna. Dimensionerande moment beräknas med ekvation 35, tvärkraft med

ekvation 37 och vridande moment med ekvation 40 som alla listas i Bilaga 1.

De dimensionerande påkänningarna är sammanställda i tabell 4, för senare jämförelse

med dimensionerande kapaciteter som beräknas i nästföljande avsnitt.

Tabell 4: Sammanställning – Dimensionerande belastningar.
Dimensionerande böjande moment – MEd 190.8 kNm

Dimensionerande tvärkraft - VEd 219.8 kN

Dimensionerande vridande moment - TEd 44.7 kNm

	
	

Figur 4: Balkuppställning.

= 	
= 	

där;	
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4.2.4. 	Beräkning	av	dimensionerande	moment	och	tvärkraftskapacitet	

Dimensionerande kapaciteter för böjande moment, vridande moment och tvärkraft
beräknas med ekvationer 51, 52 och 53. Resultaten är sammanställda i tabell 5.

Reducerad Tvärkraftskapacitet

I och med att balken är belastad med ett vridande moment kombinerat med tvärkraft så
reduceras tvärkraften enligt ekvation 24 som beskrivs i avsnitt 2.8.

, , = 	 (24)

Sammanställningen av de dimensionerande kapaciteterna i tabell 5 skall kontrolleras mot
de resultat som listas i tabell 4.

Tabell 5: Sammanställning – Dimensionerande kapacitet.

Dimensionerande böjmomentkapacitet – MRd 733.5 kNm

Dimensionerande tvärkraftskapacitet – VPl,T,Rd 1102 kN

Dimensionerande vridmomentkapacitet – TRd 197.1 kNm

	≤ = !

	≤ , , =

	≤ =
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4.2.5. 		Spänningsinteraktion	i	godtycklig	punkt	

Tvärsnittet kontrolleras i brottgränstillståndet genom en interaktion av de spänningar som
uppstår i och med belastningen från moment, tvärkraft och vridande moment. Punkten
som väljs som kontrollpunkt är fogen mellan liv och överfläns. Sett i fält är punkten
belägen ovanför det mittersta stödet. Spänningarna beräknas med ekvation 10, 16 och 2.

Normalspänning

I och med att det maximala momentet inträffar ovan det mittersta stödet används det
dimensionerande värdet för böjmomentet som beräknats i avsnitt 4.2.3 då spänningen
beräknas. Resultatet av spänningsberäkning med ekvation 10 blir:

= . 	 (10)

Skjuvspänning från tvärkraft

I och med att den maximala tvärkraften inträffar vid yttersta stödet och att
spänningsinteraktionen görs över mittstödet måste ett nytt värde på tvärkraften beräknas.
Detta görs med ekvation 38 som beskrivs i bilaga 1. Tvärkraften som används blir:

ö = . 	

Därefter beräknas skjuvspänningen med ekvation 16 från avsnitt 2.6. Resultatet blir:

( ) = . 	 (16)

Skjuvspänning från vridande moment

Det maximala vridmomentet inträffar ovan det mittersta stödet. Detta innebär att det

beräknade vridmomentet i avsnitt 4.2.3. används för beräkning av spänningen i

kontrollpunkten.

	= . 	 (2)

De beräknade spänningarna i kontrolleras genom ekvation 18 - Von Mieses flytvillkor.

.
/ .

+ 3 . .
/ .

= . 	 ≤ . = ! (18)
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4.2.6. 		Kontroll	–	Deformationer	i	bruksgränstillståndet	

Deformationsberäkningarna beräknas för bruksgränstillståndet. Den dimensionerande
bruksgränslasten beräknas med ekvation 50.

, = .

, = . 	 / (50)

Deformationerna beräknas i fyra delsteg. Först beräknas nedböjningarna från det böjande
momentet. För trestödsbalkar enligt ekvation 43.

= . 	 		 	 	 	 	 (43)

där,

≈ . ∙ 	
	
Därefter beräknas deformationerna på HSQ-balkens ”låddel” med avseende på det
vridande momentet. Deformationen beräknas med ekvation 45 och är direkt beroende av
vridningsvinkeln, som beräknas med ekvation 44.

= . ∙ 	 	 (45)

	

Därefter kontrolleras nedböjningen av flänsen i två steg. Nedböjning av denna beräknas

som en punktbelastad konsolbalk. Nedböjningen beräknas enligt ekvation 46. Observera

att nedböjningen beräknas per meter fläns.

= . ∙ 	 	 (46)

Nedböjningen från den sista delen är direkt beroende av vinkelförändringen som uppstår
av deformationen enligt ekvation 46. Vinkelförändringen beräknas med ekvation 47 och
den sista delens nedböjning med ekvation 48.

= . ∙ 	 (48)
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Den totala nedböjningen beräknas som summan av samtliga delnedböjningar.

= + + + = . 	 	

Detta kontrolleras mot det rådande deformationskravet. I exemplet är det satt till L/400.	

	

400 =
5

400 = , ≥ = !

4.2.7. 		Kontroll	av	dragkraft	i	kopplingskroken.	
	

Foggjutningen som görs i skarvarna mellan bjälklaget och balken leder till att
kopplingskroken (se figur 5) belastas med en dragande kraft. Denna måste kontrolleras.

Figur 5: Foggjutet HD/F-bjälklag med kopplingskrok svetsad till HSQ-balken. Kroken utsätts i och med
foggjutningen för dragande kraft.

HD/F-bjälklagen betraktas i beräkningarna som en balk upplagd på två stöd.
Förutsättningarna som ges i 4.1. omsätts i siffror enligt följande:

Dimensionerande faktorer – betong

Betongkvalitet på HD/F = C40/45

= 	

Partialkoefficient - Betong

= .
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Den dimensionerande tryckhållfasthet för betongklass C40/45 beräknas enligt ekvation
57.

= . 	 (57)

Effektiv höjd

Dragkroken ses i beräkningen som en underkantsarmering och den effektiva höjden
bedöms därmed på liknande sätt. Kroken förutsätts bli monterat 5 cm ovanför HD/F-
bjälklagets underkant vilket ger hävarmen:

= . 	

Lasterna i brottgränstillståndet beräknas med ekvation 49. Resultatet blir:

= . 	 / (49)

Upplagsreaktionen per HD/F-platta beräknas som upplagsreaktionerna för en
tvåstödsbalk, enligt ekvation 36. Resulterande upplagsreaktion per HD/F-platta blir:

= ∙ = . 	 	 	 	 	 (36)

Det vridande momentet belastar efter foggjutningen bjälklagsförankringen. Belastningen
beräknas utifrån moment och kraftjämvikten i ekvationerna 54 och 55.
Lastens angreppspunkt antas vara mitt på den utstickande flänsen, vilket ger oss
momenthävarmen.

= . 	

Det belastande momentet per HD/F-platta blir med hävarmen e och upplagskraften VEd:

= . 	

Ur momentjämviktsambandet löses tryckzonshöjden ut. Observera att vid beräkningar
med andragradsekvationen är endast ett värde på tryckzonshöjden rimligt.

= ∙ 0.8 ∙ ∙ ( − 0.4 ) → = . 	 (54)
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Med tryckzonshöjden kan vi nu beräkna den belastande kraften per HD/F i
kraftsambandet enligt ekvation 55.

= = . 	 (55)

Kontroll av det dragna stålelementet görs med hjälp av ekvation 56.

, = 	 (56)

Kontroll:

, ≥ = !

4.3. Sammanfattning	av	resultatet	

Resultatet av beräkningarna i 4.1. visar att en kepsbalk med dimensionerna som listas
klarar av brottgränskriterierna med stor marginal (Se kontroll i avsnitt 4.1.5). Däremot
är balken näst intill fullt utnyttjad i bruksgränstillståndet som beräknat i avsnitt 4.1.6.
HDF-bjälklagets raskopplingar klarar den belastning som uppstår i och med
foggjutningen.

4.4. Dimensioneringsverktyg	

I Bilaga 2 redovisas en beräkning av en tvåstödsbalk. Bilaga 3 och Bilaga 4 redovisar
exemplet i avsnitt 4.1 i sin helhet. Bilaga 6 redovisar en handberäkning av
dragkopplingen till HD/F-bjälklaget.

Dimensioneringsverktyget som är upprättat i MathCad följer samma arbetsgång som
det beräknade exemplet. I de gulmarkerade fälten fyller man i de specifika
förutsättningarna för balken som skall dimensioneras. Tvärsnittets geometrier,
materialkoefficienter, facklängd, laster och lastbredd är de faktorer som är valbara.
Utifrån givna förutsättningar dimensioneras balken, och kontroll görs manuellt av
användaren genom jämförelse av resultaten i de olika delarna. Färgkodningen (Valbar
faktor = gul, resultat = grön, kontroll = röd) följer en Tyréns-standard.
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5. Diskussion	

I detta avsnitt kommer resultatdelen diskuteras och valet av ingående parametrar i
beräkningarna kommer att motiveras.

5.1. 		Val	av	ekvationer	och	kontroller	till	dimensioneringsverktyget	

De inledande beräkningarna i verktyget kräver ingen närmre förklaring då de utgör praxis.
Den första skillnaden av betydelse kommer vid beräkning av tvärkraftskapaciteten, då den
skall reduceras med hänsyn till vridmomentet. Eurocoden föreskriver även en reducering
av momentkapaciteten om den belastande tvärkraften uppnår halva tvärkraftskapaciteten.
Denna reducering har jag valt att inte inkludera i dimensioneringsverktyget då dessa höga
tvärkraftsvärden ej rimligen uppnås innan något annat dimensioneringskrav bryts. En
mängd provberäkningar på olika balkar är i detta fall gjort för kontroll.

För att undvika höga tvärkrafter i balken så föreskriver Tyréns som standard s.k. ”stubbar”
i de punkter där tvärkraften vanligen är problematisk. ”Stubben” är en massiv stålcylinder
med en diameter på 130mm som svetsas fast mellan över och underfläns inne i balklådan.
Detta innebär t.ex. att punktlasterna från pelare inte kommer att bidra till något
tvärkraftstillägg, utan går rakt genom stubben ner till nästa pelare.

Noterbart är att ingen bucklingskontroll utförs. Detta problem förebyggt genom att som
standard på Tyréns föreskriva en minimitjocklek på 8mm per livplåt. Observera att:
kontroll för buckling bör utföras i fall vid ovanligt höga balktvärsnitt. Kontroll bör utföras
när hattbalken utgör upplag för exempelvis höga TT-kassetter.

Spänningskontrollen görs i alla punkter enligt von Mieses flytlastteori. Jag har i mina
beräkningar valt att titta på punkten där livet svetsas ihop med överflänsen då där finns
stora påkänningar från moment och vridmoment. Tvärkraften är i denna punkt minimal,
men med tanke på balkens stora tvärkraftskapacitet så känns detta val ändå väl motiverat.

Deformationerna är den faktor som vanligen är dimensionerande, så även efter pålägg av
vridningens inverkan. Deformationskraven är för prefab-stommar ofta väldigt strikta och
uppgår vanligen till L/400 eller i somliga fall L/500. Detta medför att flänsarna, även för
balkar med kort spännvidd blir tjocka.

Den parameter som vållat mest diskussion under arbetets gång är hur vridningen tas upp
av omgivande konstruktion, vanligen HDF-bjälklaget efter foggjutningen. Balken kan rent
statiskt betraktas i två olika skeden – innan foggjutningen – d.v.s. i montageskedet samt
efter foggjutning.
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I montageskedet (se figur 6) belastas balken med ett moment som får en hävarm från
balkens vridcentrum till håldäckskanten. I detta skede förutsätts balken uppta hela
momentet. Normalt sett föreskrivs stämpning under balkens fläns i detta skede som extra
säkerhet.

Figur 6: Genomskärning av HD/F-bjälklag upplagt på HSQ-balkar i montageskedet. Balken tar i detta
skede ensamt upp det vridande momentet.

I och med foggjutningen uppstår en samverkan mellan balken och bjälklaget vilket leder
till en förflyttning av lastupptagningen. Spiskroken, som är tänkt som en raskoppling
kommer i detta skede att belastas med en dragkraft. Denna dragkrafts storlek beror på
vilken hävarm som man anser lasten har och betraktelsesätten för detta problem varierar
bland olika prefab-leverantörer.

Om kroken förväntas ta ett moment med samma hävarm som balken innan foggjutning (se
figur 6) kommer man snabbt att inse att lasterna i kroken långt överstiger dess förväntade
kapacitet i raslastfallet då den endast förväntas hålla upp bjälklagets egenvikt. Jag har valt
att se på problemet med inspiration från hur Peikko dimensionerar sina s.k. deltabalkar.
(Se produktblad på hemsida). Jag vill mena att upplagskraften från HD/F-bjälklaget ”lyfts
in” till balkens liv via spiskroken. Detta innebär att momenthävarmen som ger upphov till
dragkraften kan sättas till avståndet från HD/F-kanten till vridcentrum. (se ”e2” – figur 7).

Figur 7: Genomskärning av HD/F-bjälklag upplagt på HSQ-balkar efter foggjutning.



24

Detta innebär i sin tur att balken kommer att behöva uppta ett mindre vridmoment än
under montageskedet då hävarmen kortas av. Jämför hävarmen ”e” i figur 6 och figur 7.
Ytterligare en slutsats man kan dra av detta synsätt är att flänsens funktion sätts ur spel i
och med foggjutningen. Bjälklaget kan nu betraktas inhängt till lådtvärsnittet via.
kopplingskroken.
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6. Slutsats	

Beräkningarna som utförs med hänsyn till vridning visar att HSQ-balken är en mycket
vridstyv och stabil balk, även vid höga laster. Kombinerat med fördelen att kunna variera
fläns/liv-tjocklekarna samt lätthanterlighet vid montaget så står den sig mycket väl jämfört
med motsvarande alternativ. Vridningen ökar inte utnyttjandegraden av balken nämnvärt
men leder, i och med den sammanbindande foggjutningen till stora belastningar i
intilliggande konstruktioner. Detta är vad jag, efter arbetet bedömt vara den största
riskfaktorn med vridningen. Detta bör man vid stora, ensidiga laster kontrollera.
Dimensionering av själva balken kan man i ”vanliga” fall fortsatt göra i Frame Analysis
med mycket stor säkerhet.

I bruksgränstillståndet bidrar vridningen till ytterligare deformationer av tvärsnittet, dock i
liten skala. De ofta strikta kraven kommer dock att leda till att man sällan kan utnyttja tunt
gods i flänsarna trots ett lågt utnyttjande av tvärsnittet i stort. Den ekonomiska och
miljöpåverkande aspekten som följer av detta kan och bör diskuteras tillsammans med
byggherren och entreprenör/montör vid val av stomme.

6.1. Fortsatt	arbete	

Ett fullskaligt prov för att avgöra hur förankringen till bjälkaget samverkar med balken är
något som skulle fördjupa förståelsen för systemets samverkan ytterligare. Förankringen
är i första hand tänkt som raskoppling men upptar i och med foggjutningen en dragkraft
som beroende på upplagets utformning kan bli mycket stor.

Det finns, i direkt anslutning till vridning/deformationer i HSQ-balkarna flera ytterligare
faktorer att studera. Ett problem som ofta förekommer är att HD/F-plattorna spricker vid
upplagen som en följd av deformation på balkarna. En utredning om ”flexibla upplag” för
HD/F-bjälklag och de dynamiska lasterna uppträder i och med detta skulle kunna leda till
en ytterligare skärpning av deformationskraven på balkarna.

Vidare så skulle en modell för dimensionering av igjutningens vidhäftning i HD/F-kanalen
kunna komplettera arbetet ytterligare. Dragkraften som uppkommer som följd av
vridmomentet i balken förs, via spiskroken över till igjutningen. Denna måste ha en
vidhäftningsförmåga i håldäckskanalen som är större än dragkraften.
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Bilagor	

· Bilaga 1: Ekvationer
· Bilaga 2: Dimensionering av HSQ-balk. Enkelspänd.
· Bilaga 3: Dimensionering av HSQ-balk. Trestödsupplag.
· Bilaga 4: Kontrollberäkning av raskoppling
· Bilaga 5: Handberäkning – Härledning av nedböjning för 3-stödsbalk.
· Bilaga 6: Handberäkning – Dragkraft i raskoppling



Hållfasthetslära,	statik	och	dimensioneringsregler	

Med bakgrund i teorin i avsnitt 2.1 t.o.m. 2.8 kompletteras och sammanfattas teorin i
följande avsnitt med de formler som är nödvändiga för en fullständig dimensionering av
HSQ-balkar. Bakgrunden till teorin i detta avsnitt bedöms falla utanför ramarna för detta
projekt. Ekvationernas numrering fortlöper från avsnitt 2.1-2.8 i rapporten.

Ekvationerna i följande avsnitt är hämtade från Eurokod [1], Handboken Bygg - Band T
[3], Introduktion till Strukturmekaniken [6], Byggformler och Tabeller [7], SBI – Modul 5
[8], Byggkonstruktion: Regel- och formelsamling [9], Beam Formulas With Shear And
Moment Diagrams [10] samt Bilaga 5 – Härledning av nedböjning för trestödsbalk.

Tvärsnittsfaktorer	

Tyngdpunkt

= ∑ ∙
∑

(27)

där,

		 är tyngdpunkten (m)		
		 är delarean (m2)	
		 är tyngdpunkt på delarean (m)	

	
Yttröghetsmoment	

Beräknas för sammansatta tvärsnitt med Steiners Sats:

= ∑ ∙ + ( ∙ ) (28)
där,

		 är yttröghetsmomentet (m4)		
		 är bredden på delarean (m)	

ℎ 		 är höjden på delarean (m)	
		 är delarean (m2)	
		 är avståndet på delareans tyngdpunkt och tvärsnittets tyng (m)

Elastiskt Böjmotstånd

= (29)

där,
		 är det elastiska böjmotståndet (m3)		
		 är tvärsnittets totala yttröghetsmoment (m4)	

		 är avståndet från tvärsnittets tyngdpunkt till beräkningspunkt (m)

spo
Texinskrivning
BILAGA 1

spo
Rektangel



Skjuvarea

= η∑(ℎ ∙ ) (30)

där,
		 är skjuvarean (m2) 	

η		 koefficient med avseende på stålkvalitet	
ℎ 		 är höjden på livet (m)	
		 är tjockleken på livet (m)

Statiska momentet

= ∆ ∙ (31)

där,
		 är statiska momentet (m3)		

∆A		 är den avskjuvade arean (m2)	
		 är avståndet på tyngpunkten på avskjuvade delen till tvärsnittets tyngdpunkt. (m)

Vridstyvhetens Tvärsnittsfaktor

= 2 ∙ ∙ (32)	

där,
		 är vridstyvheten (m3)		

A 		 är arean innanför det omslutande godsets medellinje (m2)	
		 är det tunnaste snittet på det omslutande godset (m)

Polära yttröghetsmomentet

Ekvationen avser det polära yttröghetsmomentet för ett slutet, rektangulärt tvärsnitt med
valfria godstjocklekar på vardera sida.

= ∙ ∙ (33)

där,
		 är polära yttröghetsmomentet för tunnväggigt slutet tvärsnitt (m4)		

a		 är höjden på det omslutande godsets medellinje (m)
		 är bredden på det omslutande godsets medellinje (m)	
		 är tjockleken på överfläns (m)	
		 är tjockleken på liv (m)	
		 är tjockleken på underfläns (m)	
		 är tjockleken på liv (m)	

	



Statik	

Maximalt Moment – Tvåstödsbalk – Utbredd Last	
	

= ∙ 	 	 	 	 	 (34)	

där,
		 är det dimensionerande momentet (Nm)		

q		 är den dimensionerande lasten (N/m)	
		 är balkens spännvidd (m)	
	
Maximalt Moment – Trestödsbalk – Utbredd Last	
	

= ∙ ∙
( )

	 	 	 	 	 (35)	

OBS: Uppträder vid mittstödet.

där,
		 är det dimensionerande momentet (Nm)		

q		 är den dimensionerande lasten (N/m)	
		 är spännvidden i det första facket (m)	
		 är spännvidden i det andra facket (m)	

	
OBS: Förutsättningen ≥  gäller	

Maximal Tvärkraft – Tvåstödsbalk – Utbredd Last	
	

= ∙ 		 	 	 	 	 (36)	

där,
		 är den dimensionerande tvärkraften (m)		

q		 är den dimensionerande lasten (N/m)	
		 är balkens spännvidd (m)	
	



Maximal Tvärkraft – Trestödsbalk – Utbredd Last	
	

= = + ∙ 	 	 	 	 	 (37)	

där,
		 är upplagsreaktionen för trestödsbalkens första stöd (N)
		 är det dimensionerande momentet för trestödsbalken (Nm) 	

q		 är den dimensionerande lasten (N/m)	
		 är balkens spännvidd i första (längsta) facket (m)	

	
Max. Tvärkraft vid mittstöd – Trestödsbalk – Utbredd Last	
	

= ∙ + 	 	 	 	 	 (38)	

där,
		 är maximala tvärkraften vid trestödsbalkens mittersta stöd (N)		

q		 är den dimensionerande lasten (N/m)	
		 är balkens spännvidd i första (längsta) facket (m)	
		 är upplagsreaktionen vid första stödet (ekv.37) (Nm)

Maximalt vridande moment – Tvåstödsbalk – Utbredd Last	
	

= ∙ 	 	 	 	 	 (39)	

där,
		 är det dimensionerande vridmomentet (Nm)
		 är det vridande momentet enligt Saint Venantsk teori per längdenhet (Nm/m)		

		 är balkens spännvidd (m)	
	
Maximalt vridande moment – Trestödsbalk – Utbredd Last	
	

= ∙ 	 	 	 	 	 (40)	

där,
		 är det dimensionerande vridmomentet (Nm)
		 är det vridande momentet enligt Saint Venantsk-teori per längdenhet (Nm/m)		
		 är balkens spännvidd i första (längsta) facket (m)

	



Vridande moment enligt Saint Venantsk teori – Utbredd Last	
	

= ∙ 	 	 	 	 	 (41)	

där,
		 är det vridande momentet enligt Saint Venantsk-teori per längdenhet (Nm/m)		

q		 är den dimensionerande lasten (N/m)	
e		 är den utbredda lastens hävarm (m)	

Maximal Nedböjning av böjande moment – Tvåstödsbalk – Utbredd Last	
	

= ∙ ∙
∙

	 	 	 	 	 (42)	

där,
		 är den maximala nedböjningen (m)		

q		 är den dimensionerande lasten i bruksgränstillstånd (N/m)	
		 är balkens spännvidd (m)	
		 är materialets elasticitetsmodul (Pa)	
		 är tvärsnittets totala yttröghetsmoment (m4)

OBS:  vid 0.5 ∙ 	

Maximal Nedböjning av böjande moment– Trestödsbalk – Utbredd Last
OBS: Uttryck för nedböjningen härleds enligt bilaga 5.
	

= ∙
∙

− ∙
∙

− ∙ ∙
∙

+ ∙ ∙
∙

		 	 	 (43)

där,
		 är nedböjningen (m)		

q		 är den dimensionerande lasten i bruksgränstillstånd (N/m)	
		 är en godtycklig punkt längs längsta fackets spännvidd (m) 	
		 är det längsta fackets spännvidd (m)	
		 är reaktionskraften i ytterstödet på det längsta facket (m)	
		 är materialets elasticitetsmodul (Pa)	
		 är tvärsnittets totala yttröghetsmoment (m4)

OBS:  vid ≈ 0.45 ∙ 	



Vinkelförändring på lådtvärsnitt från vridande moment

= ∙
∙ ∙

(44)

där,
		 är vridningsvinkeln (rad)		

q 		 är det dimensionerande vridmomentet per längdenhet (Nm/m)	
		 är det längsta fackets spännvidd (m)	
		 är materialets skjuvmodul (Pa)	
		 är det polära yttröghetsmomentet (Pa)	

Tilläggsnedböjning från vridande moment - Lådtvärsnitt

= ∙ tan 		 (45)

där,
		 är nedböjningen (m)		

b 		 är bredden på låddelen i tvärsnittet (m)	
		 är vridningsvinkeln på lådtvärsnittet (rad)	

Tilläggsnedböjning - Fläns

= ∙
∙ ä

	 (46)

där,
		 är nedböjningen (m/m)		

P		 är upplagskraften från bjälklaget (N)
		 är längden mellan balkens liv och lastens angreppspunkt på flänsen (m)	
		 är materialets elasticitetsmodul (Pa)	
ä 		 är flänsens yttröghetsmoment (m4)	

Vinkelförändring - Fläns

ä = ∙
∙ ä

(47)

där,
ä 		 är vinkelförändringen till följd av nedböjningen (rad)		

P		 är upplagskraften från bjälklaget (N)	
		 är längden mellan balkens liv och lastens angreppspunkt på flänsen (m)	
		 är materialets elasticitetsmodul (Pa)	
ä 		 är flänsens yttröghetsmoment (m4)



Tilläggsnedböjning – Fläns – Sista del

= ∙ tan ä (48)

där,
är längden på den återstående delen av flänsen (m)

ä 		 är vinkelförändringen till följd av nedböjningen (rad) 	

Dimensioneringsregler	

Last – Brottgränstillstånd – 6.10b

= ∙ 1.2 ∙ + ∙ 1.5 ∙ , + ∑ ∙ , 1.5 ∙ , (49)

där,
		 är den dimensionerande lasten (N/m)		
		 är partialkoefficient för vald säkerhetsklass	
		 är egentyngden (N/m)	

, 			 är variabel huvudlast (N/m)	
, 		 är lastkombinationsfaktor	
, 			 är variabel bilast (N/m)	

	
Last – Bruksgränstillstånd – 6.15b

, = 1.0 ∙ + , ∙ , + ∑ , ∙ , (50)

där,
, 		 är den frekventa, utbredda lasten (N/m)		
		 är egentyngden (N/m)	

, 			 är variabel huvudlast (N/m)	
, 		 är lastkombinationsfaktor	
, 			 är variabel bilast (N/m)	

	

Momentkapacitet

= ∙ (51)

där,
		 är den dimensionerande momentkapaciteten (Nm)		
		 är den dimensionerande materialhållfastheten (Pa)	

W		 är det elastiska böjmotståndet (m3)	
		 är partialkoefficient för materialegenskap



Tvärkraftskapacitet

= ∙
∙√
	 (52)

där,
		 är den dimensionerande tvärkraftskapaciteten (N)		
		 är den dimensionerande materialhållfastheten (Pa)	

A 		 är skjuvarean (m2)	
		 är partialkoefficient för materialegenskap

Vridmomentkapacitet

= ∙

√
(53)

där,
		 är den dimensionerande vridmomentkapaciteten (Nm)
		 är den dimensionerande materialhållfastheten (Pa)	

W 		 är vridmotståndet (m3)

Momentjämvikt

= ∙ 0.8 ∙ ∙ ( − 0.4 ) (54)

där,
		 är det belastande momentet (Nm)		
		 är den dimensionerande materialhållfastheten (betong) (Pa)	

x		 tryckzonshöjden (m)	
b		 balkbredd (m)	
d		 effektiv höjd (m)

Kraftjämvikt

= = ∙ 0.8 ∙ ∙ (55)

där,
		 är dragkraften i armeringen (N)		
		 är tryckkraften i betongen (N)	
		 är den dimensionerande materialhållfastheten (betong) (Pa)	

x		 tryckzonshöjden (m)	
b		 balkbredd (m)	



Dragkapacitet

, = ∙ (56)

där,
, 		 är den dimensionerande draghållfastheten (N)		
		 är det dragna materiealets dimensionerande hållfasthet (Pa)	

A		 är det dragna materialets tvärsnittarea (m2)	
		 är partialkoefficient för materialegenskap	

	
Dimensionerande tryckhållfasthet - Betong

= (57)

där,
		 är den dimensionerande tryckhållfastheten (N)		
		 är den karakteristiska tryckhållfastheten (Pa)	
		 är partialkoefficient för materialegenskap	



Dimensionering - HSQ-balkar
Tvåstödsbalk

1.0 Tvärsnittsfaktorer

Tvärsnitt

htot 0.285 m×=

bbox 0.246 m×:=

Underfläns

huf 0.020 m×:=

buf 0.5 m×:=

butstickande 0.127 m×:=

Överfläns

höf 0.040 m×:=

böf 0.230 m×:=

Liv

hliv 0.255m:=

bliv 0.008m:=

Tyngdpunkt

ytp

huf buf×
huf
2

×
æ
ç
è

ö
÷
ø

2 hliv bliv×
hliv
2

huf+
æ
ç
è

ö
÷
ø

×
é
ê
ë

ù
ú
û

+ höf böf× htot
höf
2

-
æ
ç
è

ö
÷
ø

×
é
ê
ë

ù
ú
û

+

huf buf×( ) 2hliv bliv×( )+ höf böf×( )+
:=

ytp 0.135 m=

Yttröghetsmoment

Itot
buf huf

3
×

12
buf huf× ytp

huf
2

-
æ
ç
è

ö
÷
ø

2

×+
éê
êë

ùú
úû

bliv hliv
3

×

12
bliv hliv×

hliv
2

huf+ ytp-
æ
ç
è

ö
÷
ø

2

×+
éê
êë

ùú
úû

+

bliv hliv
3

×

12
bliv hliv×

hliv
2

huf+ ytp-
æ
ç
è

ö
÷
ø

2

×+
éê
êë

ùú
úû

böf höf
3

×

12
böf höf× htot

höf
2

- ytp-
æ
ç
è

ö
÷
ø

2

×+
éê
êë

ùú
úû

++

...:=

Itot 3.36 10 4-
´ m4

=

spo
Texinskrivning
BILAGA 2

spo
Rektangel



1.1 Dimensionerande värden

Dimensionerande materialvärden

fyd 355 MPa×:=

γM0 1.0:=

E 210 GPa×:=

G 81 GPa×:=

Laster

Egenvikter Nyttiglast Lastbredd - Sida 1 Lastbredd - Sida 2

g 7.5
kN

m2
×:= qn 5

kN

m2
×:= b1 4.25 m×:= b2 3 m×:=

Dimensionerande laster beräknas utifrån vilken sida de angriper balken. Lastförutsättningen
q1 ≥ q2 gäller:

q1 1.2 b1 g×( )× 1.5 b1 qn×( )+ 70.125
kN
m

×=:=

q2 1.2 b2 g×( )× 1.5 b2 qn×( )+ 49.5
kN
m

×=:= qdim q1 q2+ 119.625
kN
m

×=:=

Balkuppställning

Tvåstödsbalk

L 6 m×:=

2.0 Dimensionerande Böjmoment
Det maximala momentet inträffar för tvåstödsbalkar i fältmitt.

MEd
qdim L2

×

8
538.3 kN·m×=:=



2.1 Dimensionerande Böjmomentkapacitet

Mest ansträngda punkt

ymax htot ytp- 0.15 m=:=

Elastiska böjmotståndet

Wy
Itot

ymax
2.2 10 3-

´ m3
×=:=

Kontroll

MRd MEd³

Dimensionerande momentkapacitet

MRd
fyd Wy×

γM0
794.6 kN·m×=:=

Dimensionerande Tvärkraft
Den maxmala tvärkraften inträffar över sidostöden.

VEd
qdim L×

2
358.9 kN×=:=

2.2 Dimensionerande Tvärkraftskapacitet

Skjuvarea

Av 1.2 2 htot× bliv×( ) 5.5 10 3-
´ m2

×=:=
Tvärkraftskapacitet

VRd
Av fyd×

γM0 3×
1122 kN×=:=

Kontroll

VRd VEd³



3.0 Vridning

Vridmomentet Ti,Ed beräknas m.h.a. lasterna från vardera sida på balken sam t excentriteten
esv i förhållande till balkens vridcentrum. Vridcentrum kan för enkelhetens skull antas ligga i
"lådans" mitt medan lasten antas angripa i utsida på balklivet. (m.h.t. samverkan med
bjälklagsförankring (spiskrok))

Välvning av tvärsnittet antas för slutna lådtvärsnitt försumbar. Därmed genomgår balken endast
vridning enligt Saint Venantsk teori.
Lastens angreppspunkt

esv
bbox

2
0.123 m=:=

Vridande last per längdenhet

Tsv esv q1× esv q2×- 2.5
kN·m

m
×=:=

3.1 Dimensionerande Vridmoment

Trestödsbalk

Vridmomentet samt vinkelförändringen förhål ler sig på samma sätt som tvärkraft och
böjmoment gör. Randvillkoret säger att vinkelförändringen över stöden är φ=0
(Gaffellagring). Detta innebär att den maximala tvärkraften beräknas som för en
tvåstödsbalk där det längsta facket är dimensionerande. Den maximala påkänningen
inträffar över stöden.

TEd
Tsv L×

2
7.6 kN·m×=:=



3.2 Dimensionerande Vridmomentkapacitet

Vridstyvhet
Flänsarnas bidrag till vridstyvheten försummas. Endast "lådan" antas medverka till bärförmågan.
Omslutande area beräknas med avseende på medianlinjen i det omslutande godset.

AMed bbox
bliv
2

-
bliv
2

-
æ
ç
è

ö
÷
ø

htot
huf
2

-
höf
2

-
æ
ç
è

ö
÷
ø

0.061 m2
×=:=

Vridstyvheten för ett slutet, tunnväggigt och icke-cirukärt tvärsnitt beräknas enligt:

Wv 2 AMed× bliv× 971.04 10 6-
´ m3

×=:=

Dimensionerande vridmomentkapacitet

Tsv.Rd
fyd Wv×

3
199 kN·m×=:=

Kontroll

TRd TEd³

3.3 Reduktion av Moment och Tvärkraft m.h.t. Vridning

Vid samtidig böjning, tvärkraft och vridning så reduceras i första hand tvärkraftskapaciteten, och i
högt tvärkraftsbelastade tvärsnitt även momentkapaciteten.

Reduktion av tvärkraftskapacitet

Kontroll

VRd VEd³VRd.Red 1
TEd γM0×

fyd

3

æ
ç
è

ö
÷
ø

m3
×

éê
ê
ê
ë

ùú
ú
ú
û

-
éê
ê
ê
ë

ùú
ú
ú
û

VRd× 1.121 106
´ N=:=

Reduktion av böjmomentkapacitet

Om VEd ≥ 0.5xVRdRed skall sträckgränsen reduceras med faktorn ρ enligt nedan.
OBS! Om VEd ≤ 0.5xVRdRed sätts ρ=0.

ρ
2 VEd×

VRd.Red
1-

æ
ç
è

ö
÷
ø

2

0.1=:=

MRd.Red
1 ρ-( )fyd Wy×

γM0
691.6 kN·m×=:=



Interaktion av spänningar

Interaktionkontrollen görs i en godtycklig punkt på avståndet y från tyngdpunkten.
I detta fall väljs punkten lämpligen i den yttersta fibern på livet då de medverkande
spänningarna från vridningen är som störst där.

y htot ytp- htot huf- hliv-( )- 0.14 m=:=

Normalspänning från böjmoment

σx
MEd
Itot

y× 224.5 MPa×=:=

Skjuvspänning från Tvärkraft

Sy htot huf- hliv-( ) böf× htot
htot huf- hliv-( )

2
-

é
ê
ë

ù
ú
û

ytp-
é
ê
ë

ù
ú
û

× 3.3 10 4-
´ m3

×=:=

τV
VEd Sy×

Itot bbox×
1.4 MPa×=:=

Skjuvspänning från vridmoment

τsv
TEd
Wv

7.8 MPa×=:=

Spänningsinteraktion enligt Von Mises

σxy 1.0£

σxy
σx
fyd

γM0

æ
ç
ç
ç
è

ö
÷
÷
÷
ø

2

3
τV τsv+

fyd

γM0

æ
ç
ç
ç
è

ö
÷
÷
÷
ø

2

+ 0.402=:=



Kontroll - Nedböjningar

Nedböjningarna i följande avsnitt beräknas i brukgränstillstånd med lasten qbruk.

Den maximala nedböjningen på en trestödsbalk antas inträffa mitt i punkten x3.
x3 ≈ 0.45 x L31

qbruk 1.0 b1 g×( )× 0.7 b1 qn×( )+ 46.75
kN
m

×=:=

Trestödsbalk - Nedböjning av böjmoment

yI
5 qbruk× L4

×

384 E× Itot×
0.011 m×=:=

Tilläggsnedböjning från vridning

Tilläggsnedböjningen består av tre stycken delnedböjningar. Dels förvridning av lådtvärsnittet samt
nedböjning av flänsen i två steg. Dessa summeras i slutändan med nedböjningen från
böjmomentet enligt superpositionsprincip.

Vridstyvhetens tvärsnittsfaktor

hmed htot
huf
2

æ
ç
è

ö
÷
ø

-
höf
2

æ
ç
è

ö
÷
ø

-
é
ê
ë

ù
ú
û

0.255 m×=:= bmed bbox
bliv
2

-
bliv
2

-
æ
ç
è

ö
÷
ø

0.238 m×=:=

kv
4 bmed

2
× hmed

2
×

hmed
huf

æ
ç
è

ö
÷
ø

bmed
bliv

æ
ç
è

ö
÷
ø

+
hmed
höf

æ
ç
è

ö
÷
ø

+
bmed
bliv

æ
ç
è

ö
÷
ø

+

1.874 10 4-
´ m4

×=:=

Nedböjning lådtvärsnitt

qT.Sv qbruk esv× 5.75 kN×=:=

φrad
qT.Sv L2

×

8 G× kv×
1.705 10 3-

´ rad×=:=

yII
bbox

2
tan φrad( )× 2.097 10 4-

´ m=:=



Nedböjning Fläns

Flänsens nedböjning sker i två intervall. Dels i böjningen mellan balklivets kant och kraftens
angreppspunkt. Därefter tillkommer den resterande, utstickande halvan av flänsen.

bfläns 1 m×:=

Ifläns
bfläns huf

3
×

12
6.667 10 7-

´ m4
×=:=

yIII
qbruk m× 0.5 butstickande×( )3×

3 E× Ifläns×
2.85 10 5-

´ m×=:=

θfläns
qbruk m× 0.5 butstickande×( )2×

2 E× Ifläns×
6.732 10 4-

´ rad×=:=

Återstående del

yIV
butstickande

2
tan θfläns( )× 4.275 10 5-

´ m=:=

Total nedböjning

ytot yI yII+ yIII+ yIV+ 0.011 m×=:=

Kontroll

L
400

ytot³



Dimensionering - HSQ-balkar
Trestödsbalk

1.0 Tvärsnittsfaktorer

Tvärsnitt

htot 0.280 m×=

bbox 0.246 m×:=

Underfläns

huf 0.015 m×:=

buf 0.39 m×:=

butstickande 0.127 m×:=

Överfläns

höf 0.040 m×:=

böf 0.230 m×:=

Liv

hliv 0.255m:=

bliv 0.008m:=

Tyngdpunkt

ytp

huf buf×
huf
2

×
æ
ç
è

ö
÷
ø

2 hliv bliv×
hliv
2

huf+
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è
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÷
ø

×
é
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ë
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û

+ höf böf× htot
höf
2

-
æ
ç
è

ö
÷
ø

×
é
ê
ë

ù
ú
û

+

huf buf×( ) 2hliv bliv×( )+ höf böf×( )+
:=

ytp 0.158 m=

Yttröghetsmoment

Itot
buf huf

3
×

12
buf huf× ytp

huf
2

-
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è
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2
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bliv hliv
3
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12
bliv hliv×

hliv
2

huf+ ytp-
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ö
÷
ø

2

×+
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+

bliv hliv
3

×

12
bliv hliv×

hliv
2

huf+ ytp-
æ
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è
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ø

2

×+
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êë
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úû

böf höf
3

×

12
böf höf× htot

höf
2

- ytp-
æ
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ö
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2

×+
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++

...:=

Itot 2.526 10 4-
´ m4

=
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1.1 Dimensionerande värden

Dimensionerande materialvärden

fyd 355 MPa×:=

γM0 1.0:=

E 210 GPa×:=

G 81 GPa×:=

Laster

Egenvikter Nyttiglast Lastbredd - Sida 1 Lastbredd - Sida 2

g 8
kN

m2
×:= qn 5

kN

m2
×:= b1 4.25 m×:= b2 0 m×:=

Dimensionerande laster beräknas utifrån vilken sida de angriper balken. Lastförutsättningen
q1 ≥ q2 gäller:

q1 1.2 b1 g×( )× 1.5 b1 qn×( )+ 72.675
kN
m

×=:=

q2 1.2 b2 g×( )× 1.5 b2 qn×( )+ 0
kN
m

×=:= qdim q1 q2+ 72.675
kN
m

×=:=

Balkuppställning

Trestödsbalk

Förutsättningen LI ≥ LII gäller:

LI 5 m×:=

LII 4 m×:=

2.0 Dimensionerande Böjmoment

Trestödsbalk

Det maximala momentet MEd uppstår över det mittersta
stödet.

MEd
qdim LI

3
× qdim LII

3
×+

8 LI LII+( )
190.8 kN·m×=:=



2.1 Dimensionerande Böjmomentkapacitet

Mest ansträngda punkt

ymax htot ytp- 0.122 m=:=

Elastiska böjmotståndet

Wy
Itot

ymax
2.1 10 3-

´ m3
×=:=

Kontroll

MRd MEd³

Dimensionerande momentkapacitet

MRd
fyd Wy×

γM0
733.5 kN·m×=:=

Dimensionerande Tvärkraft

Trestödsbalk

Den maximala tvärkraftspåkänningen uppstår antingen vid det första
stödet och blir lika stor som upplagsreaktionen R1.

R1
MEd

LI

qdim LI×

2
+ 219.8 kN×=:=

eller vid det mittersta stödet. Där beräknas tvärkraften som:

VEd qdim LI× R1- 143.5 kN×=:=

2.2 Dimensionerande Tvärkraftskapacitet

Skjuvarea

Av 1.2 2 htot× bliv×( ) 5.4 10 3-
´ m2

×=:=
Tvärkraftskapacitet

VRd
Av fyd×

γM0 3×
1102 kN×=:=

Kontroll

VRd VEd³

alternativt

VRd R1³



3.0 Vridning

Vridmomentet Ti,Ed beräknas m.h.a. lasterna från vardera sida på balken sam t excentriteten
esv i förhållande till balkens vridcentrum. Vridcentrum kan för enkelhetens skull antas ligga i
"lådans" mitt medan lasten antas angripa i utsida på balklivet. (m.h.t. samverkan med
bjälklagsförankring (spiskrok))

Välvning av tvärsnittet antas för slutna lådtvärsnitt försumbar. Därmed genomgår balken endast
vridning enligt Saint Venantsk teori. Den maxim ala vridpåkänningen uppstår över det mittersta
stödet.
Lastens angreppspunkt

esv
bbox

2
0.123 m=:=

Vridande last per längdenhet

Tsv esv q1× esv q2×- 8.9
kN·m

m
×=:=

3.1 Dimensionerande Vridmoment

Trestödsbalk

Vridmomentet samt vinkelförändringen förhåller sig på samma sätt som tvärkraft och
böjmoment gör. Randvillkoret säger att vinkelförändringen över stöden är φ=0
(Gaffellagring). Detta innebär att den maximala tvärkraften beräknas som för en
tvåstödsbalk där det längsta facket är dimensionerande.

TEd Tsv LI× 44.7 kN·m×=:=



3.2 Dimensionerande Vridmomentkapacitet

Vridstyvhet
Flänsarnas bidrag till vridstyvheten försummas. Endast "lådan" antas medverka till bärförmågan.
Omslutande area beräknas med avseende på medianlinjen i det omslutande godset.

AMed bbox
bliv
2

-
bliv
2

-
æ
ç
è

ö
÷
ø

htot
huf
2

-
höf
2

-
æ
ç
è

ö
÷
ø

0.06 m2
×=:=

Vridstyvheten för ett slutet, tunnväggigt och icke-cirukärt tvärsnitt beräknas enligt:

Wv 2 AMed× bliv× 961.52 10 6-
´ m3

×=:=

Dimensionerande vridmomentkapacitet

Tsv.Rd
fyd Wv×

3
197.1 kN·m×=:=

Kontroll

TRd TEd³

3.3 Reduktion av Moment och Tvärkraft m.h.t. Vridning

Vid samtidig böjning, tvärkraft och vridning så reduceras i första hand tvärkraftskapaciteten, och i
högt tvärkraftsbelastade tvärsnitt även momentkapaciteten.

Reduktion av tvärkraftskapacitet

Kontroll

VRd VEd³VRd.Red 1
TEd γM0×

fyd

3

æ
ç
è

ö
÷
ø

m3
×

éê
ê
ê
ë

ùú
ú
ú
û

-
éê
ê
ê
ë

ùú
ú
ú
û

VRd× 1.102 106
´ N=:=

Reduktion av böjmomentkapacitet

Om VEd ≥ 0.5xVRdRed skall sträckgränsen reduceras med faktorn ρ enligt nedan.
OBS! Om VEd ≤ 0.5xVRdRed sätts ρ=0.

ρ
2 VEd×

VRd.Red
1-

æ
ç
è

ö
÷
ø

2

0.5=:=

MRd.Red
1 ρ-( )fyd Wy×

γM0
332.5 kN·m×=:=



Interaktion av spänningar

Interaktionkontrollen görs i en godtycklig punkt på avståndet y från tyngdpunkten.
I detta fall väljs punkten lämpligen i den yttersta fibern på livet då de medverkande
spänningarna från vridningen är som störst där.

y htot ytp- htot huf- hliv-( )- 0.112 m=:=

Normalspänning från böjmoment

σx
MEd
Itot

y× 84.8 MPa×=:=

Skjuvspänning från Tvärkraft

Sy htot huf- hliv-( ) böf× htot
htot huf- hliv-( )

2
-

é
ê
ë

ù
ú
û

ytp-
é
ê
ë

ù
ú
û

× 2.7 10 4-
´ m3

×=:=

τV
VEd Sy×

Itot bbox×
0.6 MPa×=:=

Skjuvspänning från vridmoment

τsv
TEd
Wv

46.5 MPa×=:=

Spänningsinteraktion enligt Von Mises

σxy 1.0£

σxy
σx
fyd

γM0

æ
ç
ç
ç
è

ö
÷
÷
÷
ø

2

3
τV τsv+

fyd

γM0

æ
ç
ç
ç
è

ö
÷
÷
÷
ø

2

+ 0.11=:=



Kontroll - Nedböjningar

Nedböjningarna i följande avsnitt beräknas i brukgränstillstånd med lasten qbruk.

Den maximala nedböjningen på en trestödsbalk antas inträffa mitt i punkten x3.
x3 ≈ 0.45 x L31

qbruk 1.0 b1 g×( )× 0.7 b1 qn×( )+ 48.875
kN
m

×=:=

Trestödsbalk - Nedböjning av böjmoment

x3 0.45 LI× 2.25 m×=:=

Mbruk
qbruk LI

3
× qbruk LII

3
×+

8 LI LII+( )
128.3 kN·m×=:=

R1.bruk
Mbruk

LI

qbruk LI×

2
+ 147.8 kN×=:=

yI
qbruk x3

4
×

24 E× Itot×

æ
ç
ç
è

ö
÷
÷
ø

R1.bruk x3
3

×

6 E× Itot×

æ
ç
ç
è

ö
÷
÷
ø

-
qbruk LI

3
× x3×

24 E× Itot×

æ
ç
ç
è

ö
÷
÷
ø

-
R1.bruk LI

2
× x3×

6 E× Itot×

æ
ç
ç
è

ö
÷
÷
ø

+ 0.011 m×=:=



Tilläggsnedböjning från vridning

Tilläggsnedböjningen består av tre stycken delnedböjningar. Dels förvridning av lådtvärsnittet samt
nedböjning av flänsen i två steg. Dessa summeras i slutändan med nedböjningen från
böjmomentet enligt superpositionsprincip.

Vridstyvhetens tvärsnittsfaktor

hmed htot
huf
2

æ
ç
è

ö
÷
ø

-
höf
2

æ
ç
è

ö
÷
ø

-
é
ê
ë

ù
ú
û

0.253 m×=:= bmed bbox
bliv
2

-
bliv
2

-
æ
ç
è

ö
÷
ø

0.238 m×=:=

kv
4 bmed

2
× hmed

2
×

hmed
huf

æ
ç
è

ö
÷
ø

bmed
bliv

æ
ç
è

ö
÷
ø

+
hmed
höf

æ
ç
è

ö
÷
ø

+
bmed
bliv

æ
ç
è

ö
÷
ø

+

1.748 10 4-
´ m4

×=:=

Nedböjning lådtvärsnitt

qT.Sv qbruk esv× 6.012 kN×=:=

φrad
qT.Sv LI

2
×

8 G× kv×
1.327 10 3-

´ rad×=:=

yII
bbox

2
tan φrad( )× 1.632 10 4-

´ m=:=

Nedböjning Fläns

Flänsens nedböjning sker i två intervall. Dels i böjningen mellan balklivets kant och kraftens
angreppspunkt. Därefter tillkommer den resterande, utstickande halvan av flänsen.

bfläns 1 m×:=

Ifläns
bfläns huf

3
×

12
2.813 10 7-

´ m4
×=:=

yIII
qbruk m× 0.5 butstickande×( )3×

3 E× Ifläns×
7.063 10 5-

´ m×=:=

θfläns
qbruk m× 0.5 butstickande×( )2×

2 E× Ifläns×
1.668 10 3-

´ rad×=:=



Återstående del

yIV
butstickande

2
tan θfläns( )× 1.059 10 4-

´ m=:=

Total nedböjning

ytot yI yII+ yIII+ yIV+ 0.011 m×=:=

Kontroll

L
400

ytot³



Dragkraft i spiskrokar

Dimensioner på HD/F och dess upplag.
  I detta avsnitt anges storheterna för HD/F-bjälklaget samt balkens flänsbredd

Lhdf 8.5 m×:= hhdf 0.265 m×:= bhdf 1.2 m×:=

bfläns 0.127 m×:=

e
bfläns

2
0.064 m=:=

Laster
I detta avsnitt beräknas den dimensionerande lasten utifrån egenvikten g och den nyttiga lasten q

Egenvikt Nyttiglast

g 8
kN

m2
×:= q 5

kN

m2
×:=

Dimensionerande last - 6.10b

qdim 1.2 bhdf g×( )× 1.5 bhdf q×( )+ 20.52
kN
m

×=:=

Upplagsreaktion - HDF
Den dimensionerande upplagsreaktionen från Varje HD/F beräknas i detta avsnitt.

R
qdim Lhdf×

2
87.21 kN×=:=

Moment
Reaktionskraften ger upphov till ett vridande moment i en punkt invid balkens liv.

M R e× 5.538 kN·m×=:=

I och med foggjutningen kommer momentet att ge upphov till en dragrkaft i spiskroken samt en
tryckande kraft i betongbjälklagets överkant. Den resulterande kraften beräknas utifrån kraftjämvikten i
för ett enkelarmerat betongtvärsnitt.

Betongkvalitet Effektiv Höjd

Spiskroken kan antas monteras 50mm ovanför uk HDF
fck 40 MPa×:= d hhdf 0.05m- 0.215 m=:=

Partialkoefficient - Betong Dimensionerande betonghållfasthet

γC 1.5:=
fcd

fck
γC

26.667 MPa×=:=

spo
Texinskrivning
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spo
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Momentjämvikten M = fcd*0,8*x*b(d-0,4x) ger en andragradsekvation där x (tryckzons-höjden) är

obekant. En omskrivning av uttrycket för att hitta x ger polynomet x2-yx+z där:

y
d

0.4
0.538 m=:= z

M
0.4fcd 0.8× bhdf×( )

5.408 10 4-
´ m2

=:=

Lösningen av ekvationen blir då:

x2 y x×- z+ solve
0.269 m× 1.563 10 5-

´ 2× 1.468 108
´× m×-

0.269 m× 1.563 10 5-
´ 2× 1.468 108

´× m×+

æ
ç
ç
è

ö
÷
÷
ø

®

Observera att endast en lösning är giltig då det ena värdet hamnar utanför den verkliga
betongtjockleken.

xtryckzon 0.269 m× 1.563 10 5-
´ 2× 1.468 108

´× m×- 1.184 mm×=:=

Stätter vi in tryckzonens höjd i kraftsambandet Fs= Fc= fcd*0.8*x*b så hittar vi vad den dragande
respektive tryckande lasten blir.

Fs fcd 0.8× xtryckzon× bhdf× 30.3 kN×=:=

Fc Fs 30.3 kN×=:=

Dragkapacitet i spiskrok

Hållfasthet - Stål Partialkoefficient - Stål

fyk 235 MPa×:= γM0 1.0:=

Dimensionerande Hållfasthet - Stål

fyd
fyk
γM0

235 MPa×=:=

Bredd - Stålkrok Tjocklek - Stålkrok

bstål 0.04m:= tstål 0.005m:=

Area - Ståltvärsnitt

Astål bstål tstål× 2 10 4-
´ m2

=:=

Dimensionerande draghållfasthet

Nt.d
fyd Astål×

γM0
47 kN×=:=

Kontroll

Ntd Fs³
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