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The problem that lays the foundation of this dissertation is that
composite structure in steel and concrete is said to have better
characteristics than used in practice. The purpose of this report is
to compare an composite structure in steel and concrete with a situ,
slack reinforced concrete construction. The main task is to examine if
composite structure can reach and sustain large span widths, but the
performance and economics will also be considered in the calculations.
The method used in this research is mainly based on calculations of
the different construction types, but of course, a theroetical part is
also necessary including literature searches to provide a good
background. In addition, a study visit is conducted to see the
performance of a collaborative design and to interview the workers.
The result showed that composite structure works very well with large
span widths, while slack reinforced concrete constructions were not as
suitable. The concrete construction need a beam with a width of 750 mm
and the height at 1050 mm and also a concrete floor with a thickness
of 250 mm. Composite structure consists of a HEB600 and a concrete
floor with the thickness of 250 mm wich gives a deflection of 36,7 mm
at the length of a 12 meter span. The conclusion of this research is
that composite structure has a great area of use with large span
widths.
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Sammanfattning
Vid utförande av byggnader möjliggör stora spännvidder till öppenhet och många
möjligheter. Stora spännvidder krävs främst i parkeringsgarage, lagerlokaler m.m. men
är användbart även i kontorsbyggnader och bostäder. Därför genomförs detta arbete för
att undersöka spännvidden för en samverkanskonstruktion jämfört med en platsgjuten,
slakarmerad betongkonstruktion. Dessutom tros samverkanskonstruktioner ha bättre
egenskaper än vad som utnyttjas idag, även om konstruktionstypen är på väg framåt i
byggbranschen.
Utförandet av arbetet har främst gått ut på beräkningar av de olika konstruktionstyperna,
men det är även viktigt med en grundläggande teoretisk bakgrund vilket genomförts
genom litteraturstudier. Beräkningarna har utförts manuellt med hjälp av dataverktyget
mathcad, för att enkelt kunna testa olika dimensioner på konstruktionerna. Dessutom har
beräkningarna jämförts med resultat från dataprogram och tabeller. Då jämförelsen
mellan konstruktionstyperna inte bara fokuserar på spännvidden utan också tar upp
utförandet och ekonomin, genomfördes ett studiebesök för att se hur arbetet fungerar i
praktiken samt utföra en intervjustudie.
Resultatet av arbetet visar att samverkanskonstruktioner är lämpliga att använda vid stora
spännvidder. Då spännvidden var 12 m krävdes en HEB600 samt ett betongbjälklag för
att uppnå deformationskravet på 48 mm. Konstruktionen fick en total nedböjning på 37,6
mm och en total höjd på 850 mm. Samverkanskonstruktionen kan även utföras med både
fullständig och ofullständig samverkan, om stämpning kan ske. Med hänsyn till
utförandet, speciellt utförande av svetsbultarna, är en konstruktion med ofullständig
samverkan att föredra. Dock kan det vara svårt att stämpa en konstruktion, speciellt om
byggnaden består av många våningar, därför kan en konstruktion med fullständig
samverkan behöva användas. Om stålbalken dessutom tillverkas med en överhöjning
krävs endast en HEB500 för att klara deformationskravet, som i detta fall kunde ökas med
20 mm. Konstruktionen med en överhöjning gav en nedböjning på 59,0 mm och en total
höjd på 800 mm. Om konstruktionen består av ett samverkansbjälklag istället för
traditionellt betongbjälklag behövs också en HEB500, men i detta fall blir totalhöjden
endast 660 mm. En slakarmerad betongkonstruktion var dock inte lämplig att använda sig
av vid stora spännvidder. Det krävdes en betongbalk med bredden 750 mm och höjden
1050 mm för att klara samma deformationskrav, vilket gav en total höjd på 1300 mm.
Balken behövde även innehålla 10 stycken armeringsjärn med 25 mm i diametern i
nederkant. En sådan konstruktion kan många gånger vara oanvändbar på grund av sitt
stora tvärsnitt.
Vidare visar rapporten även att en samverkanskonstruktion har fördelar i utförandet, även
om den är något dyrare med hänsyn till materialkostnaderna. Samverkanskonstruktioner
kräver också stora transporter och lyft med kran på arbetsplatsen, vilket kan vara mer
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komplicerat arbetsmoment än de som krävs för traditionella betongkonstruktioner. Trots
detta är en samverkanskonstruktion mycket användbar vid stora spännvidder, då ett
beräkningsexempel bestod av en 3,2 m längre spännvidd trots att totalhöjden endast ökade
200 mm. Samverkanskonstruktionens mindre tvärsnitt och större spännvidd väger tungt
vid jämförelse mellan konstruktionernas för- och nackdelar och gör att en
samverkanskonstruktion känns som det självklara valet. Samtidigt som utvecklingen av
samverkanskonstruktioner troligtvis bara har börjat.
Nyckelord:
samverkanskonstruktion,
deformation/nedböjning
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spännvidd,

betongkonstruktion,

Förord
Detta arbete är den avslutande delen på programmet högskoleingenjör i Byggteknik vid
Uppsala Universitet. Projektet omfattar 15 högskolepoäng, vilket motsvarar 10 veckors
heltidsstudier samt redovisning och opponering. Arbetet utförs under perioden 20 mars
till 2 juni 2017 på Kåver & Mellin AB i Uppsala.
Med detta förord vill jag tacka alla inblandade som bidragit i mitt examensarbete. Jag vill
rikta ett extra tack till Kåver & Mellin och allra främst min handledare Fredrik Säfström,
som även gav grunden till mitt examensarbete. Jag vill även tacka Vallentuna betong för
ett lärorikt studiebesök, min ämnesgranskare vid Uppsala Universitet Nico van Dijk, som
gett mig stöd och kommentarer i mitt arbete, och examinatorn Caroline Öhman Mägi.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Samverkanskonstruktioner finns i flera utföranden och växte fram i Sverige under 80talet, då främst till byggnationer av broar. I vissa fall uppstår samverkan utan avsikt
medan det i andra fall är väldigt svårt att uppnå samverkan. Samverkanskonstruktioner
tros ha många möjligheter men kunskapen inom området är idag inte speciellt brett [1].
Samverkansbjälklag med en profilerad plåt i underkant används idag för spännvidder på
ca 4 m utan stämpning och ca 7–8 m med stämpning, beroende på lasten. Men
förhoppningen är att konstruktionen kan utnyttjas bättre och uppnå större spännvidder.
Därför går arbetet ut på att se över prestandan, om större spännvidder kan uppnås, men
användbarheten i praktiken är också en viktig del, således kontrolleras även lönsamheten
och utförandet.
Projektet utförs med handledning från Kåver & Mellin AB som är en växande
konstruktörsfirma i Uppsala- och Stockholmsregionen. Kåver & Mellins vision är att
alltid erbjuda de bästa tekniska lösningarna. Samtidigt som lösningarna ska vara
kostnadseffektiva och uppfylla beställaren och myndigheternas krav samt kvalitetsmål.
Därför krävs en stor kompetens och utvecklingspotential eftersom byggbranschen
expanderar och nya lösningar växer fram, således utförs detta examensarbete om
samverkanskonstruktioner i stål och betong [2].
Beräkningarna utförs manuellt i dataprogrammet mathcad, för att enkelt kunna laborera
med de olika konstruktionsexemplen. Beräkningarna kontrolleras även med hjälp av
databeräkningar och tabeller.

1.2 Syfte
Ett önskemål från Kåver & Mellin AB är en större kunskap om samverkanskonstruktioner
i stål och betong. De tror att det är en konstruktion som kan utnyttjas bättre och klara av
större spännvidder. Därför går detta arbete ut på att jämföra en samverkanskonstruktion i
stål och betong med en platsgjuten betongkonstruktion med slakarmering. Jämförandet
bygger på en teoretisk del och en beräkningsdel, för att bestämma för- och nackdelar
mellan de olika konstruktionerna.

1.3 Mål
Den primära målsättningen med arbetet är att skapa en rapport som Kåver & Mellin AB
kan ha nytta av i framtida projekt, där det krävs konstruktioner med stora spännvidder.
Denna kunskap och dessa lösningar kan Kåver & Mellin förhoppningsvis föreslå till
kunderna i nästkommande projekt. Men det bidrar också till en allmän kunskap om
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samverkanskonstruktioner som jag kan ha användning av i mitt arbetsliv. Som en vidare
avsikt studeras hur konstruktionerna lämpar sig i praktiken och det verkliga arbetslivet.

1.4 Frågeställning
•
•
•
•

Vilka är för- och nackdelarna med samverkankonstruktioner i stål och betong?
Kan samverkanskonstruktioner av stål och betong uppnå en spännvidd på 12 m?
Vilken av konstruktionerna, samverkan och platsgjuten, är mest lönsam
ekonomiskt?
Vilken av konstruktionerna, samverkan och platsgjuten, är mest lämplig i
praktiken?

1.5 Målgrupp
Målgruppen för denna rapports beräkningsdel, med resultat och diskussion, är främst
företaget Kåver & Mellin AB. Rapporten riktar sig sedan mot blivande
högskoleingenjörer i byggteknik som kan finna lärdomar i arbetet, då konstruktionstypen
inte finns med i någon större utsträckning inom utbildningen. Denna målgrupp har nytta
av både den teoretiska delen och de kvantitativa beräkningarna.
Förutom dessa målgrupper finns rapporten tillgänglig för de personer som vill vidga sina
kunskaper inom det byggtekniska området.

1.6 Avgränsningar
Arbetets syfte, är som ovan nämnt, att beräkna och jämföra konstruktioners spännvidder.
Därför ingår inte beräkning på sprickbildning samt upplagsförhållanden för den
platsgjutna betongkonstruktionen med slakarmering. Detta påverkar inte rapportens syfte,
men armering i överkant behöver tillkomma i en verklig konstruktion.
För beräkningen på samverkanskonstruktionen antas stålbalken vara fastlåst i sidled,
vilket gör att balken inte kan förskjutas då den även är förbunden med betongplattan.
Detta gör att balken förhindras att vippa och därför ingår det inte i beräkningarna i denna
rapport. Balkarna har ett centrumavstånd på 7,2 meter, för samverkansbjälklaget med
samverkansplåt krävs även balkar i det ledet för att bära upp plåten. De balkarna
kontrolleras inte eftersom de får en lättare dimensionering och kommer klara
deformationskravet om samma balk används i sidled som tvärs led.

1.7 Metod
Utformningen av denna rapport bygger på kunskaper utifrån litteratursökningar genom
böcker, regelverk och elektroniska källor. De bidrar både i den teoretiska delen samt i de
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kvantitativa beräkningarna, i det senare kommer även personer med kunskap ha en viktig
bidragande del. Beräkningarna kommer att utföras genom handberäkningar men
kontrolleras med hjälp av dataverktyg samt tabeller, den största delen av beräkningarna
utgår från Eurocode.
För att få kunskap om den praktiska delen genomförs ett studiebesök, vilket också ger
möjligheten till intervjustudie för att ta reda på vad yrkesarbetarna tycker lämpar sig bäst
i praktiken.
Under projektets gång hölls en kontinuerlig dialog med handledaren Fredrik Säfström och
ämnesgranskaren Nico van Dijk.

1.8 Rapportens struktur
Rapporten bygger på två huvuddelar, där kapitel 2 till största del motsvarar den teoretiska
delen. Medan kapitel 4–6 motsvarar beräkningsdelen.
Kapitel 1. Inledning: Inledande del där examensarbetet introduceras genom bland annat
bakgrund, syfte och frågeställning.
Kapitel 2. Samverkanskonstrutktioner: Teoretisk del som beskriver en
samverkanskonstruktion. Här får läsaren kunskap om de ingående materialen och
konstruktionens uppbyggnad.
Kapitel 3. Hur fungerar det i praktiken?: I detta kapitel beskrivs den praktiska biten
genom att visa ett studiebesök och en sammanställning utifrån intervjustudien.
Kapitel 4. Beräkningar: Här tas de två olika konstruktionsberäkningarna upp, den för
samverkanskonstruktionen respektive den platsgjutna konstruktionen.
Kapitel 5. Resultat: I detta kapitel redovisas resultatet från de konstruktionsexemplen
som togs upp i kapitel 4.
Kapitel 6. Ekonomisk kalkyl: Här genomförs den ekonomiska kalkylen för att komma
fram till vilken konstruktion som är mest lönsam.
Kapitel 7. Diskussion: Kapitlet innehåller diskussioner utifrån resultaten som uppstod i
de två kapitlen ovan. Här får läsaren svar på samverkanskonstruktionens för- och
nackdelar, vilket är huvudmålet för detta arbete.
Kapitel 8. Slutsats: I detta kapitel ges en sammanfattning av projektet och dess resultat.
Kapitel 9. Förslag till fortsatta studier: I det sista kapitlet föreslås kommande studier
inom området till de nästkommande studenterna.
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2. Samverkanskonstruktioner
En samverkanskonstruktion innebär att olika konstruktionsdelar förbinds med varandra
och arbetar som en enhet. Olika typer av samverkanskonstruktioner kan vara balkar,
pelare och bjälklag, se figur 2.1. Det handlar ofta om böjstyva stålelement som förbinds
med betongelement, med avsikt att samverka de två elementens individuella styrkor och
fördelar [3].

Figur 2.1 Samverkanspelare och samverkansbjälklag [3] [eget foto]

Betong och stål har helt skilda egenskaper, men kan kombineras för att utnyttja de olika
materialegenskaperna på ett så gynnsamt sätt som möjligt, där stålets styrkor motverkar
betongens svagheter och tvärtom. Ett exempel på det är betongens goda egenskaper för
att ta upp tryckspänningar men sämre egenskaper mot dragspänningar, och då kan stålets
goda egenskaper mot dragspänningar utnyttjas i konstruktionen. En annan god egenskap
vid samverkan av stål och betong är att konstruktionen blir slank [3,4].
Samverkan mellan stålelementet och betongelementet erhålls genom horisontella
skjuvkrafter som överförs via en skjuvförbindning. Exempel på skjuvförbindning är oftast
en svetsbult, se figur 2.2 [3].
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Figur 2.2 Svetsbult [3]

Förutom bättre egenskaper leder samverkanskonstruktioner generellt också till mindre
materialåtgång och kortare arbetstid. Vilken typ av konstruktionslösning som väljs beror
alltid på tre faktorer: kvalitet, kostnad och tid [3].

2.1 De ingående materialen
Som nämndes ovan används stål och betong i en samverkanskonstruktion, där stål oftast
motsvarar balkar, pelare, plåtar, infästningar och detaljer, medan betongen antingen kan
vara platsgjuten eller prefabricerad och slak- eller spännarmerad [3].

2.1.1 Stål
Stål är ett material som till största del består av legeringar av järn men också av mindre
mängder av andra grundämnen. Stål har många användningsområden och stor variation,
vilket gör att det används både vid byggnationer av byggnader och broar. Inom
byggindustrin används det främst till den bärande stommen till hallbyggnader och
lagerlokaler, eftersom de ofta kräver stora spännvidder vilket stål kan uppnå. I dessa fall
kläs oftast stålstommen in av plåt på väggar och tak. När stålstommen används vid
exempelvis kontorsbyggnader kompletteras det oftast av bjälklag och väggar i betong
eller trä, men stålprofiler förekommer också [1,5].
Stål har många fördelar, bland annat sin höga hållfasthet som gör att stålet kan ha slanka
konstruktioner. Det är också en produkt som förtillverkas på fabrik vilket leder till korta
byggtider på arbetsplatsen. Det finns även negativa egenskaper med stål i dess
ursprungsform, exempelvis att det förlorar egenskaperna vid brand och kan drabbas för
korrosion när stålet kommer i kontakt med syre och vatten [1].
En annan fördel med stålbalkar, främst svetsade stålbalkar, är att de kan överhöjas. Det
innebär att balken tillverkas med en krökning som motsvarar den tillkommande lasten,
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balken blir då rak efter att lasten påförts. Den maximala överhöjningen för balkar, med
en spännvidd större än 4 meter, är L/600.
När det gäller samverkansbjälklag förekommer stålet ofta i form av en samverkansplåt,
också kallad armeringsplåt. I detta fall har samverkansplåten flera uppgifter, den fungerar
bland annat som kvarsittande form vid gjutning men också som underkantsarmering, se
figur 2.3. Denna tillämpning fungerar även som ett färdigt innertak i bland annat
offentliga byggnader, industrier och lagerhusbyggnader. Efter härdning kan
konstuktionstypen ha en spännvidd på upp till 7–8 meter men konstruktionen kan behöva
stämpas vid utförandet och i överkant placeras armering för att undvika sprickor. I detta
fall är förbindningen mellan plåten och betongen mekanisk. Det negativa med denna
konstruktionstyp är att plåten förhindrar uttorkningen nedåt av betongen, vilket leder till
en längre uttorkningstid jämfört med traditionella betongbjälklag där formen rivs [6].

Figur 2.2 Samverkansbjälklag med profilerad plåt [3]

2.1.2 Betong
Betong består av cement, sand, sten, vatten och oftast tillsatsmedel. I stort sett innehåller
betong alltid också armering, vilket minskar risken för sprickbildning, som i sin tur
minskar hållfastheten. Med andra ord är egentligen armerad betong också en
samverkanskonstruktion, där samverkan mellan betongen och armeringen sker via
vidhäftning och kontakttryck [4].
Det finns olika klasser som betong delas in i beroende på sin hållfasthet, och klasserna
går från C12/15 till C90/105. I byggbranschen används generellt betong av
hållfasthetsklasserna C20/25-C50/60. Den första siffran motsvarar den karakteristiska
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cylinderhållfastheten i MPa medan den andra siffran motsvarar kubhållfastheten i MPa
[4].
Betong kan antingen gjutas på plats eller prefabriceras. Den prefabricerade
konstruktionen har många fördelar, inte minst den minskade byggtiden på arbetsplatsen,
men på grund av den långa leveranstiden används platsgjuten betong i större utsträckning
[7].
De mest karakteristiska egenskaperna gällande betong är dess goda tryckhållfasthet men
dåliga draghållfasthet, då draghållfastheten endast motsvarar en tiondel av
tryckhållfastheten. Betong har även hög egentyngd och relativt lång byggtid. En annan
negativ egenskap är att betong förändras med tiden, både genom krympning och
krypning. Trots det är betong ett dominerande byggnadsmaterial för bärande
konstruktioner på grund av sin beständighet men också på grund av de goda egenskaperna
mot fukt, brand och i energisynpunkt. Dessutom har betong ett förhållandevis lågt pris,
är ljuddämpande och kan återvinnas till 100 % [4,7].

2.1.2.1 Slakarmerad jämfört med spännarmerad betong
Som tidigare nämnts används i stort sätt alltid armering i betong i byggsammanhand. En
konstruktion eller konstruktionsdel kan då vara slakarmerad, vilket innebär att
armeringsjärnen placeras i formen utan att spännas. Det är den enklaste formen av
armering och även den vanligaste metoden på arbetsplatsen. Istället för slakarmering kan
man används sig av spännarmering, vilket innebär att armeringsjärnen spänns i
konstruktionen, vilket i sin tur kompenserar betongens låga draghållfasthet. Det finns
både förspända och efterspända konstruktioner, vid förspända konstruktioner spänns
armeringen innan gjutning medan efterspända konstruktioner spänner armeringen efter
gjutning. Förspänning används ofta vid prefabricerade konstruktioner medan
efterspänning används på byggarbetsplatsen.

2.2 Stål och betongs samverkan
Genom samverkan arbetar stålet och betongen som en enhet, vilket gör att deras
materialegenskaper kan dra nytta av varandra. Med hjälp av samverkan får
konstruktionen bättre egenskaper än de sammanlagda egenskaperna för stål och betong.
Exempel på detta är stålets dåliga egenskaper mot brand som kan motverkas av betongens
goda brandegenskaper, genom att stålet gjuts in i betongen. En annan fördel med att stålet
gjuts in är att betongen hindrar stålet att komma i kontakt med vatten och syre, vilket gör
att stålet inte utsätts för korrosion [3].
Stål uppvisar plastiska deformationer, vilket gör att en samverkanskonstruktion med stål
och betong förhindrar plötslig kollaps, utan förvarning, vilket kan hända för en
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betongkonstruktion. Ett annat exempel där egenskaperna samverkar och får goda fördelar
är stålets möjlighet till slanka konstruktioner med bra hållfasthet, där betongen istället har
stor egentyngd och kräver robusta konstruktioner. Tillsammans kan de bilda slanka
konstruktioner eftersom betongen även hindrar stålet att utsättas för buckling, vilket
annars är en risk vid slanka stålkonstruktioner [3].
Huvudsyftet med samverkan mellan stål och betong är, som ovan nämnts, att tillsammans
utnyttja betongens goda tryckhållfastheter med stålets goda draghållfasthet. Då bildas en
konstruktion med ökad bärförmåga samtidigt som vikten på stålet minskar. Till följd av
detta fås lägre konstruktionshöjder och en styvare konstruktion med mindre nedböjning
[3].

2.3 Konstruktionstyper
När det gäller samverkanskonstruktioner finns flera typer: samverkanspelare,
samverkansbalkar och samverkansbjälklag. När det gäller samverkanspelare förekommer
en stålpelare antingen som helt eller delvis kringgjuten av betong samt som betongfyllda
rörprofiler, se figur 2.4 [3].

Figur 2.3 Samverkanspelare av helt kringgjutna profiler, delvis kringgjutna profiler och
betongfyllda rörprofiler [3]
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De olika samverkanspelarna har olika fördelar. Helt kringgjutna stålprofiler gör att
buckling helt kan försummas, och dessa profiler tillåter generellt även mer krokighet.
Fördelen med betongfyllda stålprofiler är att ingen form behövs under gjutning vilket
förenklar produktionen. Betongen i stålprofilerna behöver heller inte hinna härda innan
produktionen går vidare, vilket leder till en snabbare tidplan. Vad det gäller den
dimensionerande skjuvhållfastheten har betongfyllda runda rör störst hållfasthet, följt av
betongfyllda rektangulära rör och till sist kringgjutna stålprofiler [3,8].
I allmänhet består samverkansbalkar av tre delar: en betongplatta, en stålbalk och
skjuvförbindare. Betongplattan finns i fyra utföranden: platsgjuten med profilerad plåt
som form, prefabricerad, platsgjuten och plattbärlag med platsgjuten betong, se figur 2.5.
En annan variant av samverkansbalk är integrerade balk där vanligtvis en hattbalk eller Iprofil gjuts in i betong, se figur 2.6. När dessa samverkansbalkar används i en byggnad
utgör det i de flesta fall ett samverkansbjälklag [3].

Figur 2. 5 Samverkansbalkar / Samverkansbjälklag [3]
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Figur 2. 6 Samverkansbalkar / Samverkansbjälklag med ingjuten balk [3]

Bjälklag med prefabricerade plattor eller delvis prefabricerade plattor leder till kortare
byggtid på arbetsplatsen, men det är däremot oftast lång leveranstid för prefabricerad
betong. När bjälklagen platsgjuts leder det alltså till mer arbetstid på byggarbetsplatsen
men generellt är detta en billigare konstruktion. Vid användande av profilerad plåt blir
utförandetiden något kortare eftersom armering i underkant kan undvikas samt att ingen
formrivning behövs, dock behöver hänsyn tas till att betongen får längre uttorkningstid.
Alla dessa bjälklagstyper uppfyller samma funktion och kan användas i stort sett överallt
[1].
Samverkan mellan stålbalk och betong åstadkoms genom skjuvförbindning som
vanligtvis utgörs av svetsbultar, vilket kan ta krafter i flera riktningar och kan förhindra
vertikal delning mellan stålbalk och betongplatta. Samverkan vid bjälklag sker mellan
plåten och betongen vilket möjliggörs genom profileringen i plåten [3].

2.4 Samverkan
Det finns tre olika typer av samverkan: ofrivillig samverkan, samverkan i
bruksgränstillståndet och fullständig samverkan. Ofrivillig samverkan uppstår utan
avsikt eller till följd av sekundära effekter, alltså uppfyller konstruktionen sin funktion
även utan samverkan. Samverkan i bruksgränstillståndet innebär att konstruktionen måste
klara sig utan samverkan i brottgränstillståndet, alltså att samverkan bara finns i
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bruksgränstillståndet. Den sista samverkan är fullständig samverkan där samverkan
mellan stål och betong finns i alla gränstillstånd [9].
Vid fullständig samverkan måste svetsbultarna dimensioneras för att ta upp lasten från
betongen samt den fria lasten, den fria lasten motsvarar bland annat vilket typ av
verksamhet som finns i den färdiga byggnaden. I detta fall stämpas inte konstruktionen,
utan förbindningen ska dimensioneras för att klara vid utförande och under livstiden.
Samverkan kan också vara ofullständig, då behöver svetsbultarna endast ta upp den fria
lasten. Lasten från betongen och utförandet tas upp genom att konstruktionen stämpas
under produktion. från betongen men för att klara lasten behöver konstruktionen stämpas.
Stämpning kan dock vara ett besvärligt moment eftersom lasten som stämpen tar upp
behöver föras ner vidare i underliggande konstruktionsdel. Detta kan framförallt vara
svårt vid byggnader i flera våningar.
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3. Hur fungerar det i praktiken?
3.1 Studiebesök
Ett studiebesök genomförs för att ge kunskap om hur samverkanskonstruktioner utförs i
praktiken. Under studiebesöket göts ett mellanbjälklag till ett blivande fläktrum på en
skola i Lidingö, och arbetet utfördes av Vallentuna Betong AB.
Fläktrummets bjälklag hade en yta på 50 m2 där spännvidden var 4 m och konstruktionen
var stämpad under utförandet, se figur 3.1. Uppbyggnaden av konstruktionen bestod av
en profilerad plåt i underkant som fungerade som kvarsittande form, färdigt innertak och
som gav samverkan till betongen. Konstruktionen bestod även av en stålstomme där
balkarna göts in i betongen för ytterligare samverkan, se figur 3.2. Bjälklaget var armerat
i överkant samt över balkar för att undvika sprickbildning, se figur 3.3.

Figur 3.1 Stämpad konstruktion [eget foto]
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Figur 3.2 Stålstomme där balkarna gjuts in i konstruktionen [eget foto]

Figur 3.3 Armering i överkant [eget foto]
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Betongen som användes var en S5 med hållfasthetsklass C50/60 där stenstorleken var 16
mm i diameter och vct var 0,38, se figur 3.4 och figur 3.5.

Figur 3.4 Samverkansbjälklaget under gjutning [eget foto]

Figur 3.5 Färdiggjutet bjälklag [eget foto]
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3.2 Intervjustudie
Intervjun genomfördes i samband med studiebesöket hos Vallentuna Betong. Under
intervjun diskuterades skillnaderna mellan ett samverkansbjälklag och ett traditionellt
bjälklag.
Under studiebesöket göts ett samverkansbjälklag med profilerad plåt. Dock är det ingen
större skillnad för betongarbetarna att gjuta ett bjälklag med profilerad plåt jämfört med
tillfällig form som krävs vid traditionella betongbjälklag, enligt betongarbetarna på
Vallentuna betong. Den största skillnaden blir för formsättarna och armerarna då en
samverkanskonstruktion av profilerad plåt går snabbare att uppföra. Men vid
samverkansbjälklag med svetsbultar behövs även arbetstiden för dem räknas med.
Samverkanskonstruktionen leder ändå till en kortare produktionstid jämfört med tillfällig
form.
Enligt betongarbetarna på Vallentuna betong är metoderna lika vanliga att utföra, men
under senaste tiden har det varit mycket populärt med samverkanskonstruktioner. Det är
även vanligt med integrerade stålbalkar i betongplattan samt profilerad plåt i underkant.
När priset diskuteras har de ingen specifik uppfattning eftersom Vallentuna betong till
största del endast utför gjutningar. Stål är ett dyrare material, vilket används till större del
i samverkanskonstruktioner. Men när profilerad plåt används i samverkansbjälklagen går
en mindre mängd betong åt eftersom tjockleken på bjälklaget beräknas från profileringens
underkant. Generellt är samverkanskonstruktioner dyrare eftersom stål är ett dyrare
material än betong.
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4. Beräkningar
De båda konstruktionernas ursprungsexempel består av 12 meter, fritt upplagda, långa
balkar med en spännvidd på 7.2 meter, se figur 4.1. Ovan balkarna placeras ett
traditionellt betongbjälklag med en tjocklek på 300 mm, bjälklaget är kontinuerligt
upplagt. Betongen i de båda konstruktionerna väljs till hållfasthetsklassen C35/45, vilket
är en trolig hållfasthet, och armeringsjärnen består av stål B500B. Konstruktionerna antas
vara belägna i garage eftersom det ofta krävs stora spännvidder där, garaget bidrar till den
fria lasten i exemplen enligt eurokod. Den bundna lasten motsvarar konstruktionens
egentyngd.
Då huvuduppgiften är att klara av stora spännvidder ligger fokus på att uppnå kraven för
nedböjningen av de olika konstruktionerna. Utifrån detta har olika dimensioner provats
för de olika konstruktionerna, där man också vill uppnå en låg totalhöjd. Beräkningarna
har utförts i flera utföranden för att kunna jämföra skillnader.

Figur 4.1 Konstruktionen ovanifrån

Figur 4.2 Tvärsnitt platsgjuten
slakarmerad betongkonstruktion

Figur 4.3 Tvärsnitt
samverkanskonstruktion
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4.1 Beräkning 1: Platsgjuten betongkonstruktion
Nedan följer beräkningsgången för beräkningen av betongkonstruktionen, för utförligare
beräkningsexempel se bilaga 1.
1. I steg 1 noteras alla egenskaper för betongbalken utifrån hållfasthetsklass,
armeringstyp och dimensioner. Här antas en bredd och en höjd för betongbalken,
som genom provning har dimensionerats om, för att uppfylla deformationskrav.
2. I nästa steg beräknas den dimensionerande hållfastheten, beroende på permanenta
laster som egentyngden och nyttiga laster som är variabla beroende på
byggnadstyp, vilket i detta fall är garage. Formel för detta är:
𝐸𝑑1 = 𝛾𝑑 ∗ 𝛾𝑔 ∗ 𝐺𝑘 + 𝛾𝑑 ∗ 𝛾𝑄 ∗ 𝜓0 ∗ 𝑄𝑘 [A]

Ekvation 4.1.1

𝐸𝑑2 = 𝛾𝑑 ∗ 𝜀 ∗ 𝛾𝑔 ∗ 𝐺𝑘 + 𝛾𝑑 ∗ 𝛾𝑄 ∗ 𝑄𝑘 [A]

Ekvation 4.1.2

𝐸𝑑. 𝑚𝑎𝑥 = max(𝐸𝑑1 , 𝐸𝑑2 ) [A]
För konstanter, se tabell B3.1-B3.4.

Ekvation 4.1.3

3. Därefter beräknas maxmoment, Mmax, och tvärkraft, R, för konstruktionen.
Formlerna
är:
𝑀𝑚𝑎𝑥 =

𝐸𝑑.𝑚𝑎𝑥 ∗𝐿2

𝑅𝐴 = 𝑅𝐵 =

8

[F]

𝐸𝑑.𝑚𝑎𝑥 ∗𝐿
2

Ekvation 4.1.4

[F]

Ekvation 4.1.5

Figur 4.1.1 Tvärkraft- och momentdiagram
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4. Det fjärde steget blir att beräkna tvärsnittets effektiva höjd, d, vilket görs genom
figur 4.1.1. För att kunna genomför den beräkningen behövs det minsta täckande
betongskiktet mellan armering och betongkant, cnom, samt minsta fria avstånd
mellan armeringsjärnen beräknas, cmellan. Formlerna för detta är:
𝑐𝑛𝑜𝑚 = ∅ + ∆𝑐𝑑𝑒𝑣 [F]

Ekvation 4.1.6

𝑐𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 = max(𝑘1 ∗ ∅, 𝑑𝑔 + 𝑘2 , 20𝑚𝑚) [F]

Ekvation

4.1.7

Figur 4.1.2 Tvärsnitt med effektiv höjd, minsta täckande betongskikt och minsta fria
avstånd mellan armering

5. Följande steg blir att beräkna det relativa momentet, mr, för att i sin tur beräkna
det mekaniska armeringsinnehållet, ω, för att kunna få fram armeringsmängden,
As, i konstruktionen. För minsta armeringsmängd används ekvation 4.1.10b
medan ekvation 4.1.10a används om mindre tvärsnitt erfordras.
Armeringsmängden behöver även kontrolleras. Detta genomförs med formlerna:
𝑀

𝑚𝑟 = 𝑏∗𝑑2𝑚𝑎𝑥
∗𝜂∗𝑓

[F]

𝑐𝑑

Ekvation 4.1.8

ω = 1 − √1 − 2 ∗ 𝑚𝑟 , där ω> ωbal [F]

Ekvation 4.1.9

𝑓

𝐴𝑠 = ω ∗ b ∗ d ∗ 𝑓 𝑐𝑑 [F]

Ekvation 4.1.10a

𝑦𝑑

𝐴𝑠 = 𝜔 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 ∗
Där

𝑓𝑐𝑑
𝜎

[F]

Ekvation 4.1.10b

𝜎 = 𝐸𝑠 ∗ 𝜀𝑠 [F]
𝜆

𝜀𝑠 = 𝜀𝑐𝑢 ∗ (𝜔 − 1) < 𝜀𝑠𝑦 =
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Ekvation 4.1.10c
𝑓𝑦𝑑
𝐸𝑠

[F]

Ekvation 4.1.10d

𝐴𝑠.𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐴𝑠

Ekvation 4.1.11

Där: 𝐴𝑠.𝑚𝑖𝑛 = 0.26 ∗

6. Steg

6

blir

att

𝑓𝑐𝑡𝑚
𝑓𝑦𝑘

∗ b ∗ d [G]

genomföra

en

Ekvation 4.1.11a

tvärkraftskontroll,

𝑉𝑅𝑑.𝑐 = 𝐶𝑅𝑑.𝑐 ∗ 𝑘 ∗ (100 ∗ 𝜌𝑙 ∗ 𝑓𝑐𝑘 )1/3 ∗ 𝑏 ∗ [C ]
𝐶𝑅𝑑.𝑐 =

Där:

0.18

200𝑚𝑚

𝑘 =1+√
𝐴

𝑠
𝜌𝑙 = 𝑏∗𝑑

𝑑

Ekvation 4.1.12a

, där k≤2.0 [C]

[C]

Ekvation 4.1.12b
Ekvation 4.1.12c

𝑉𝑅𝑑.𝑐.𝑚𝑖𝑛 = 𝑣𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 [C]

Ekvation 4.1.13
1/2

𝑣𝑚𝑖𝑛 = 0.035 ∗ 𝑘 3/2 ∗ 𝑓𝑐𝑘

Där:

formlerna:

Ekvation 4.1.12

[C]

𝛾𝑐

med

𝑉𝑅𝑑.𝑐 ≤ 𝑉𝑅𝑑.𝑐.𝑚𝑖𝑛 [C]

[C]

Ekvation 4.1.13a

Ekvation 4.1.14

7. Därefter kontrolleras byglarnas tvärkraft samt så beräknas avståndet mellan
byglarna med formlerna:
𝑉𝑅𝑑.𝑠 = 𝑅𝐴 − 𝑉𝑅𝑑.𝑐 [C]

Ekvation4.1.15

𝑉𝑅𝑑.𝑚𝑎𝑥 = 𝛼𝑐𝑤 ∗ 𝑏 ∗ 𝑧 ∗ 𝑣1 ∗ 𝑓𝑐𝑑 [C]

Ekvation 4.1.16

𝑧=𝑑−𝛽∗𝑥

Där:

Ekvation 4.1.16a

𝑉𝑅𝑑.𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑉𝑅𝑑.𝑠 [C]
𝑠𝑠 =

𝐴𝑠𝑤 ∗𝑧∗𝑓𝑦𝑤𝑑
𝑉𝑅𝑑.𝑠

Ekvation 4.1.17

[C]

Ekvation 4.1.18

8. För att kunna beräkna nedböjningen, beräknas först tvärsnittskonstanterna för
stadium I, II, och stadium II, III. Formlerna är:
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𝐼𝐼 =

𝑏∗ℎ3

𝐼𝐼𝐼 =

12
𝑏∗𝑥13
3

[G]

Ekvation 4.1.19

+ 𝛼𝑒𝑓 ∗ 𝐴𝑠 ∗ (𝑑 − 𝑥1 )2 [G]

Ekvation 4.1.20

𝐸

𝛼𝑒𝑓 = 𝐸 𝑠 ∗ (1 + 𝜑𝑒𝑓 ) [G]

Där

𝑐𝑚

Ekvation 4.1.20a

9. Det följs med att räkna sprickmomentet, Mcr, och avståndet till yttersta böjspricka, xr.
Formlerna
för
detta
är:
𝐼

𝑀𝑐𝑟 = 𝑓𝑐𝑡𝑘.𝑓𝑙 ∗ ℎ⁄𝐼

[G]

Ekvation 4.1.21

2

𝑓𝑐𝑡𝑘.𝑓𝑙 = 𝑘𝑚 ∗ 𝑓𝑐𝑡𝑚 [G]

Där:

ℎ

𝑘𝑚 = 1.6 − 1𝑚 [G]
𝑀𝑐𝑟 = 𝑅𝐴 ∗ 𝑥𝑟 → 𝑥𝑟 =

𝑀𝑐𝑟
𝑅𝐴

[G]

Ekvation 4.1.21a
Ekvation 4.1.21b
Ekvation 4.1.22

10. Därefter beräknas nedböjningen för de olika fallen, formlerna är:
Krökning på grund av krympning inom böjsprucken del:
𝜀
𝑟𝑠 = 𝑥𝑐𝑠1 [G]
𝑑−

⁄3

Ekvation 4.1.23

Krökning på grund av moment i osprucken del:
𝑟𝑓1 = 𝐸

𝑀𝑐𝑟

𝑐.𝑒𝑓 ∗𝐼𝐼

[G]

Ekvation 4.2.24a
𝐸

𝑐𝑚
𝐸𝑐.𝑒𝑓 = 1+𝜑

Där

𝑒𝑓

[G]

Ekvation 4.2.24b

Krökning på grund av moment i sprucken del:
𝑟𝑓2 = 𝐸

𝑀𝑐𝑟

𝑐.𝑒𝑓 ∗𝐼𝐼𝐼

[G]

Ekvation 4.2.24c

Krökning på grund av moment i balkmitt:
𝑟𝑓3 = 𝐸

𝑀𝑛

𝑐.𝑒𝑓 ∗𝐼𝐼𝐼

Där

[G]

Ekvation 4.2.24d
𝑀𝑛 =

𝑞𝑛 ∗𝐿2
8

[F]

𝑞𝑛 = 𝐺𝑘 + 𝑄𝑘

Ekvation 4.2.24e
Ekvation 4.2.24f
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11. Innan den slutgiltiga nedböjningen kan beräknas, så beräknas vinkeln med formeln:
𝜃𝐴 = 𝑟𝑠 ∗

𝑥𝑚
2

+ 𝑟𝑓1 ∗ 𝑥𝑟 + 𝑟𝑓2 ∗

𝑥𝑚
2

+ (𝑟𝑓3 − 𝑟𝑓2 ) ∗

𝑥𝑚
2

1

∗ 2 [G]

Ekvation 4.2.25

12. Nedböjningen beräknas och kontrolleras med formlerna:

𝐿

𝑦𝑚𝑖𝑡𝑡 = 𝜃𝐴 ∗ 2 −  𝑟𝑠 ∗
𝑥𝑚
2

1

𝑥𝑚

2

2

∗ ∗

∗

1

𝑥𝑚
2

∗

𝑥𝑚
4

− 𝑟𝑓1 ∗ 𝑥𝑟 ∗ (

𝑥𝑚
2

+

𝑥𝑟
3

) − 𝑟𝑓2 ∗

[G]

3

𝐿

𝑦𝑚𝑖𝑡𝑡 ≤ 𝑦 = 250

𝑥𝑚
2

∗

𝑥𝑚
4

− (𝑟𝑓3 − 𝑟𝑓2 ) ∗

Ekvation 4.2.26

[G]

Ekvation 4.2.27

Figur 4.1.3 Slutgiltig nedböjning av slakarmerad konstruktion

4.2 Beräkning 2: Samverkanskonstruktion
Enligt SS EN 1994-1-1 verifieras samverkanskonstruktioner inom fyra delmoment:
- Bärförmåga i kritiskt tvärsnitt
- Bärförmåga för vippning
- Bärförmåga för skjuvbuckling och intryckning av liv
- Bärförmåga för lägesskjuvning
Nedan följer beräkningsgången för beräkningen av samverkanskonstruktionen, för
utförligare beräkningsexempel se bilaga 2. Dock behandlas inte bärförmåga för vippning,
eftersom stålbalken antas stagad i sidled och kan då inte vippa.

1. I det första steget noteras egenskaper utifrån den valda betongens hållfasthetsklass
och upplagsförhållandena. Här antas även en lämplig stålbalk samt svetsbultar.
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2. I nästa steg kontrolleras moment- och tvärkraftsbärförmåga i två olika fall:
byggskedet och kring det neutrala lagret. Formlerna för detta är:
2.1 Byggskedet: Den dimensionerande lasten, qd.b, utifrån egentyngd och gjutlast
beräknas, för att kunna användas i beräkningen för dimensionerande moment,
MEd.b, och tvärkraft, VEd.b. Dessa kontrolleras sedan för att uppnå kravet.
𝑞𝑑 = 𝛾𝐺 ∗ 𝑔𝑘.𝑏 + 𝛾𝑄 ∗ 𝜓 ∗ 𝑞𝑘.𝑏 [A]
För

𝑀𝐸𝑑 =

koefficienter,

𝑞𝑑.𝑏 ∗𝐿2
8

𝑞𝑑.𝑏 ∗𝐿

𝑉𝐸𝑑 =

2

𝑀𝐸𝑑
𝑀𝑎.𝑝𝑙.𝑅𝑑

𝑉𝐸𝑑

se

[F]

[F]

B3.1-B3.4.

Ekvation 4.2.3

Ekvation 4.2.4
𝑀𝑎.𝑝𝑙.𝑅𝑑 = 𝑊𝑎.𝑝𝑙.𝑦 ∗ 𝑓𝑦𝑑.𝑠𝑏 [H]

≤ 1.0
Där

tabell

Ekvation 4.2.2

≤ 1.0

Där

𝑉𝑝𝑙.𝑅𝑑

Ekvation 4.2.1

Ekvation 4.2.4a

Ekvation 4.2.5
𝑉𝑝𝑙.𝑅𝑑 =

𝐴𝑣 ∗𝑓𝑦𝑑.𝑠𝑏
√3

[H]

𝐴𝑣 = ℎ𝑎 ∗ 𝑡𝑤.𝑎 [H]

Ekvation 4.2.5a
Ekvation 4.2.5b

2.2 Bärförmåga, neutrala lagret: Första delmomentet är att bestämma vilket fall
tvärsnittet tillhör, utifrån ekvation 4.2.6a-4.2.6c. Därefter bestäms den
dimensionerande lasten, qd.nl, utifrån egentyngden på konstruktionen samt den
variabla lasten som i detta fall är ett garage. Formeln för detta motsvarar
ekvation 4.2.1. Den dimensionerande lasten används sedan för att beräkna den
dimensionerande moment-, MEd.nl, och tvärkraftsbärförmågan, VEd.nl, på
samma sätt som i ekvation 4.2.2 och 4.2.3. Sedan kontrolleras
tvärkraftsbärförmågan på samma sätt som ovan, ekvation 4.2.5, medan för
momentbärförmågans kontroll, ekvation 4.2.4, måste ett nytt maxmoment
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beräknas utefter var balkens neutrala lager ligger. Ekvation 4.2.7a används om
neutrala lagret är placerat i betongplattan, vilket motsvarar fall 1, medan
ekvation 4.2.7d används om neutrala lagret är placerat i stålprofilens fläns,
vilket motsvarar fall 2, se tabell B3.8.
𝐴𝑎 ∗ 𝑓𝑦𝑑.𝑠𝑏 [H]
ℎ𝑐 ∗ 𝑏𝑒𝑓𝑓.𝑛𝑙1 ∗ 0.85 ∗ 𝑓𝑐𝑑 [H]
(ℎ𝑎 − 2 ∗ 𝑡𝑎 ) ∗ 𝑡𝑤.𝑎 ∗ 𝑓𝑦𝑑.𝑠𝑏 [H]
Där
𝑏𝑒𝑓𝑓.𝑛𝑙1 = 𝑏0.𝑛𝑙1 + 2 ∗ 𝑏𝑒𝑓𝑓.𝑒𝑏 [H]
𝑏𝑒𝑓𝑓.𝑒𝑏 = min(𝑏𝑖.𝑛𝑙1 , 𝑏𝑒𝑖.𝑛𝑙1 ) [H]
𝑠

𝑏𝑖.𝑛𝑙1 = 2 −

𝑏0.𝑛𝑙

[H]

2

Ekvation 4.2.6a
Ekvation 4.2.6b
Ekvation 4.2.6c
Ekvation 4.2.6d
Ekvation 4.2.6e
Ekvation 4.2.6f

𝐿

𝑏𝑒𝑖.𝑛𝑙1 = 8 [H]

Ekvation 4.2.6g

Fall 1:
1

1

𝑀𝑝𝑙.𝑅𝑑.𝑛𝑙 = 𝐴𝑎 ∗ 𝑓𝑦𝑑.𝑠𝑏 ∗ (2 ∗ ℎ𝑎 + ℎ𝑝 + ℎ𝑐 − 2 ∗ 𝑥𝑝𝑙 )[H]Ekvation 4.2.7a
𝑥𝑝𝑙 = 𝑏

Där

𝐴𝑎 ∗𝑓𝑦𝑑.𝑠𝑏
𝑒𝑓𝑓.𝑛𝑙 ∗0.85∗𝑓𝑐𝑑

[H]

Ekvation 4.2.7b

𝐿

𝑏𝑒𝑓𝑓.𝑛𝑙 = 2 ∗ 8 [H]

Ekvation 4.2.7c

Fall 2:
1

1

1

𝑀𝑝𝑙.𝑅𝑑.𝑛𝑙 = 𝑁𝑐 ∗ (2 ∗ ℎ𝑎 + ℎ𝑝 + 2 ∗ ℎ𝑐 ) + 2 ∗ (𝐴𝑎 ∗ 𝑓𝑦𝑑.𝑠𝑏 − 𝑁𝑐 ) ∗ (ℎ𝑎 −
𝐴𝑎 ∗𝑓𝑦𝑑.𝑠𝑏 −𝑁𝑐
2∗𝑏𝑎 ∗𝑓𝑦𝑑.𝑠𝑏

) [H]

Ekvation 4.2.7d

𝑁𝑐 = ℎ𝑐 ∗ 𝑏𝑒𝑓𝑓.𝑛𝑙 ∗ 0.85 ∗ 𝑓𝑐𝑑 [H]

Där

𝐿

𝑏𝑒𝑓𝑓.𝑛𝑙 = 2 ∗ 8 [H]

Ekvation 4.2.7e
Ekvation 4.2.7c

3. Därefter måste svetsbultarnas bärförmåga och antal beräknas samt kontrolleras,
enligt formlerna:
𝑃𝑅𝑑1 =

𝑃𝑅𝑑2 =

1
4

2
0.8∗𝑓𝑢 ∗ ∗𝜋∗𝜙𝑏𝑢𝑙𝑡

𝛾𝑣

[H]

2
0.29∗𝛼∗𝜙𝑏𝑢𝑙𝑡
∗√𝑓𝑐𝑘 ∗𝐸𝑐𝑚

𝛾𝑣

Ekvation 4.2.8a

[H]

Ekvation 4.2.8b
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𝑃𝑅𝑑 = max(𝑃𝑅𝑑1 , 𝑃𝑅𝑑2 ) [H]

𝑉1.𝐸𝑑

𝑛𝑓 = 𝑘

𝑡 ∗𝑃𝑅𝑑

Ekvation 4.2.9

[H]

Ekvation 4.2.10
𝑉1.𝐸𝑑 = ℎ𝑐 ∗ 𝑠 ∗ 0.85 ∗ 𝑓𝑐𝑑 [H]

Där:

𝑘𝑡 =

0.7
√𝑛𝑟

∗

𝑏0.𝑏𝑢𝑙𝑡
ℎ𝑝

ℎ

∗ ( ℎ𝑠𝑐 − 1.0) [H]
𝑝

𝑘𝑡 = 1.0 [H]

𝑛𝑓
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑠𝑣𝑒𝑡𝑠𝑏𝑢𝑙𝑡𝑎𝑟𝑝𝑒𝑟𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔
𝐿
2∗𝑏𝑠

Ekvation 4.2.10a
Ekvation 4.2.10b
Ekvation 4.2.10c

[H]

Ekvation 4.2.11a

[H]

Ekvation 4.2.11b

𝑉𝑅𝑑.𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑏𝑠 ∗ 𝑉𝑅𝑑 [H]

Ekvation 4.2.12

𝑉𝑅𝑑 = 2 ∗ 𝑣𝑅𝑑 ∗ Δ𝑥 ∗ [H] Ekvation 4.2.12a

Där:

𝑣𝑅𝑑 = 𝑣 ∗ 𝑓𝑐𝑑 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑓 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑓 [H]
𝑓

𝑐𝑘
𝑣 = 0.6 ∗ (1 − 250𝑀𝑃𝑎
) [H]

𝑃𝑅𝑑.𝑟𝑖𝑏 ≤ 𝑉𝑅𝑑.𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 [H]

𝑀𝐸𝑑.𝑛𝑙 −𝑀𝑎.𝑝𝑙.𝑅𝑑
𝑝𝑙.𝑅𝑑.𝑛𝑙 −𝑀𝑎.𝑝𝑙.𝑅𝑑

| ∗ 𝑛𝑓 [H]

𝜂 =1−

Ekvation 4.2.13a
Ekvation 4.2.14

𝑛 = 𝜂 ∗ 𝑛𝑓 [E]
Där:

Ekvation 4.2.12c

Ekvation 4.2.13

Där: 𝑃𝑅𝑑.𝑟𝑖𝑏 = 2 ∗ 𝑘𝑡 ∗ 𝑃𝑅𝑑 [H]
𝑛𝑜𝑓 = |𝑀

Ekvation 4.2.12b

Ekvation 4.2.15a
355𝑀𝑃𝑎
𝑓𝑦𝑑.𝑠𝑏

∗ (0.75 − 0.03 ∗ 𝐿) [H]

Ekvation 4.2.15b

𝑛𝑜𝑓 < 𝑛 n dimensionerande
𝑛𝑜𝑓 > 𝑛 nof dimensionerande

4. Det fjärde steget i beräkningsgången innebär kontroll mot skjuvbuckling.
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Skjuvbuckling
ℎ𝑤
𝑡𝑤.𝑎

>

72
𝜂𝑠

behöver

kontrolleras

om:

∗ 𝜀 [D]

Ekvation 4.2.16a

∗ 𝜀 ∗ √𝑘𝜏 [D]

Ekvation 4.2.16b

Eller
ℎ𝑤
𝑡𝑤.𝑎

>

31
𝜂𝑠

235𝑁⁄
𝑚𝑚2
𝑓𝑦𝑑.𝑠𝑏

𝜀=√

Där:

[D]

Ekvation 4.2.16c

𝜂𝑠 = 1.20 (Föreslagen konstant) [D]
ℎ

2

4

Ekvation 4.2.16d

3

𝐼

𝑠𝑙
𝑘𝜏𝑠𝑙 = 9 ∗ ( 𝑎𝑤 ) ∗ √(𝑡 3 ∗ℎ
)
𝑤

𝑎

[D]

Ekvation 4.2.16e

2

ℎ

𝑘𝜏 = 5.34 + 4.00 ∗ ( 𝑎𝑤 ) + 𝑘𝜏𝑠𝑙 [D] Ekvation 4.2.16f
Om ekvation 4.2.16a eller 4.2.16b inte stämmer, behöver ingen kontroll mot
skjuvbuckling genomföras.

5. Näst sista steget är att bestämma nedböjningen, vilket består av två delar:
nedböjning på grund av egentyngd, y1, samt en extra nedböjning på grund av
laster, yextra. För att beräkna nedböjningen används följande formler:

5∗𝑔

∗𝐿4

𝑘𝑦
𝑦1 = 384∗𝐸
∗𝐼
𝑎

𝑦2 =

𝑦

[H]

5∗𝑀𝑒𝑙.𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 ∗𝐿2
48∗𝐸𝑎 ∗𝐼𝑐

Ekvation 4.2.17
[H]

Ekvation 4.2.18

Där
𝑀𝑒𝑙.𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 =

𝜎𝑎2 ∗𝐼𝑐

Ekvation 4.2.19

ℎ−𝑥𝑒𝑙

Där

𝑥𝑒𝑙 = ℎ −

1
1
1
∗𝐴 ∗ℎ + ∗𝑏
∗ℎ ∗(ℎ𝑎 +ℎ𝑝 + ∗ℎ𝑐 )
2 𝑎 𝑎 𝑛𝑛 𝑒𝑓𝑓.𝑛𝑙 𝑐
2

𝐴

𝑎+

1
∗𝑏
∗ℎ
𝑛𝑛 𝑒𝑓𝑓.𝑛𝑙 𝑐

[H]

Ekvation 4.2.19a
𝜎𝑎2 = 𝑓𝑦𝑑.𝑠𝑏 −

𝑀𝑒𝑔 ∗0.5∗ℎ𝑎
𝐼𝑦
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[H]

Ekvation 4.2.19b

𝑞𝑒𝑔 ∗𝐿2

𝑀𝑒𝑔 =
𝐼𝑐 =

[H]

8

𝐴𝑎 ∗(ℎ𝑐 +2∗ℎ𝑝 +ℎ𝑎 )
4∗(1+𝑛𝑛 ∗𝑟)
𝐸

𝑛𝑛 = 0.5∗𝐸𝑎
𝐴

𝑐

𝑦𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 =

𝑞𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙
𝑞𝑒𝑙.𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎

2

𝑠∗ℎ3

+ 12∗𝑛𝑐 + 𝐼𝑦 [H] Ekvation 4.2.19d

[H]

𝑐𝑚

𝑟 = 𝑠∗ℎ𝑎

Ekvation 4.2.19c

[H]

Ekvation 4.2.19e
Ekvation 4.2.19f

∗ 𝑦2 [H]

Där: 𝑞𝑒𝑙.𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 =

𝑛

Ekvation 4.2.20

8∗𝑀𝑒𝑙.𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎
𝐿2

[H]

𝑦𝑡𝑜𝑡 = 𝑦1 + 𝑦𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 [H]

Ekvation 4.2.20a

Ekvation 4.2.21

6. Sista steget blir att kontrollera nedböjningen, först nedböjningen på grund av
nyttiglast och sedan den totala nedböjningen. Formlerna för detta är:

𝑦𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 ≤ 𝑦𝑡𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑒𝑡.𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 = 0.003 ∗ 𝐿 [H]
𝑦𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 = 𝑞

Där

𝐿

𝑦𝑡𝑜𝑡 ≤ 𝑦𝑡𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑒𝑡 = 250

𝑞𝑘.𝑛𝑙
𝑒𝑙.𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎

∗ 𝑦2 [H]

[H]

Ekvation 4.2.22a
Ekvation 4.2.22b

Ekvation 4.2.23

I ett andra försök kan överhöjning tillåtas, vilket gör att en större total nedböjning är
tillåtet.
𝑦𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎𝑡𝑒𝑡.𝑚𝑎𝑥 = 𝑦𝑡𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑒𝑡 + 𝑦𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎𝑡𝑒𝑡.ö𝑘
Där

Ekvation 4.2.24
𝐿

𝑦𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎𝑡𝑒𝑡.ö𝑘 = 600

𝑦𝑡𝑜𝑡 ≤ 𝑦𝑡𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑒𝑡.𝑚𝑎𝑥

Ekvation 4.2.24a

Ekvation 4.2.25
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Figur 4.2.1 Slutgiltig nedböjning av samverkanskonstruktion

27

5. Resultat
5.1 Beräkning 1: Platsgjuten betongkonstruktion
Utifrån beräkningsexemplen i bilaga 1 om en slakarmerad betongkonstruktion fås
resultatet i tabell 5.1 och tabell 5.2. Tabell 5.1 utgår från ett exempel där tvärsnittet
anpassa efter minsta armeringsmängd, medan tabell 5.2 utgår från ett exempel där ett
mindre tvärsnitt önskas vilket kräver mer armering.
Tabell 5.1 Resultat från beräkning av slakarmerad betongkonstruktion, bilaga 1.1
Höjd betongbalk

1050 mm

Bredd betongbalk

750 mm

Totalhöjd (Betongbalk 1300 mm
och bjälklag)
Armering

10 Φ 25

Nedböjning

44,2 mm

Tabell 5.1 visar att det krävs en betongbalk som är 1050 mm hög och 750 mm bred för
att kunna använda sig av en slakarmerad betongkonstruktion när spännvidden är 12 m.
Detta ger en total höjd på 1300 mm och nedböjningen blir 44,2 mm.

Tabell 5.2 Resultat från beräkning av slakarmerad konstruktion med mindre tvärsnitt men
större armeringsmängd, bilaga 1.2
Höjd betongbalk

920 mm

Bredd betongbalk

720 mm

Totalhöjd (Betongbalk 1170 mm
och bjälklag)
Armering

32 Φ 25

Nedböjning

44,4 mm

För att kunna uppnå ett mindre tvärsnitt används mer armering, resultatet av detta visas i
tabell 5.2. Den totala höjden minskades i detta fall till 1170 mm, men istället krävdes tre
gånger så mycket armering. Nedböjningen blev 44,4 mm.
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5.2 Beräkning 2: Samverkanskonstruktion
Utifrån beräkningsexemplen i bilaga 2 om samverkanskonstruktionen fås resultatet i
tabell 5.3, 5.4, 5.5 och 5.6. Skillnaderna mellan de två första beräkningarna är att i tabell
5.4 visas resultatet för en konstruktion med överhöjd stålbalk. Det tredje exemplet, som
motsvarar resultatet i tabell 5.5, har ett samverkansbjälklag använts i konstruktionen. I
det fjärde exemplet som visas i tabell 5.6 har största möjliga, realistiska, stålbalk används
för att se hur det påverkar spännvidden.

Tabell 5.3 Resultat från beräkning av samverkanskonstruktion, bilaga 2.1
Stålbalk

HEB600

Höjd

600 mm

Bredd

300 mm

Totalhöjd (Stålbalk och
betongbjälklag)

850 mm

Nedböjning

36,7 mm

Dimensionerande last

81,1 kN/m

Svetsbultar vid
fullständig samverkan

187 st
3 bultar i varje profildelning med
avståndet 96 mm
Svetsbultar vid
115 st
ofullständig samverkan
3 bultar i varje profildelning med
avståndet 156 mm
Resultatet i tabell 5.3 motsvarar en samverkanskonstruktion som ska klara spännvidden
12 m. Det gör att det krävs en HEB600, vilket leder till en total höjd på 850 mm samtidigt
som nedböjningen är 36,7 mm.

Tabell 5.4 Resultat från beräkning av samverkanskonstruktion med överhöjd stålbalk,
bilaga 2.2
Stålbalk

HEB500

Höjd

500 mm
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Bredd

300 mm

Totalhöjd (Stålbalk och
betongbjälklag)

750 mm

Nedböjning

59,0 mm

Dimensionerande last

64,2 kN/m

Svetsbultar vid fullständig
samverkan

187 st
3 bultar i varje profildelning med
avståndet 96 mm
115 st
3 bultar i varje profildelning med
avståndet 156 mm

Svetsbultar vid
ofullständig samverkan

Om en överhöjd stålbalk används fås resultatet i tabell 5.4. Då krävs en HEB500 och den
totala höjden blir då 750 mm samt så är nedböjningen 59 mm.
Tabell 5.5 Resultat från beräkning av samverkanskonstruktion med samverkansbjälklag,
bilaga 2.3
Stålbalk

HEB500

Höjd

500 mm

Bredd

300 mm

Totalhöjd (Stålbalk och
bjälklag)

660 mm

Nedböjning

37,8 mm

Dimensionerande last

57,8 kN/m

Svetsbultar vid fullständig
samverkan

101 st
3 bultar i varje profildelning med
avståndet 173 mm
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Svetsbultar vid
ofullständig samverkan

62 st
2 bultar i varje profildelning med
avståndet 193 mm

Tabell 5.5 visar resultatet för en samverkanskonstruktion då ett samverkansbjälklag
används. I detta fall behövs också en HEB500 men den totala höjden blir 660 mm medan
nedböjningen blir 660 mm.
Tabell 5.6 Resultat från beräkning av samverkanskonstruktion med maximalt tvärsnitt,
bilaga 2.4
Stålbalk

HEB800

Höjd

800 mm

Bredd

300 mm

Totalhöjd (Stålbalk och
betongbjälklag)

1050 mm

Nedböjning

52,4 mm

Längd

15,6 m

Dimensionerande last

82,0 kN/m

Svetsbultar vid fullständig
samverkan

272 st
3 bultar i varje profildelning med
avståndet 96 mm
140 st
3 bultar i varje profildelning med
avståndet 166 mm

Svetsbultar vid
ofullständig samverkan

I tabell 5.6 summeras resultatet då samverkanskonstruktionen beräknas utifrån ett
maximalt tvärsnitt. Det krävs en HEB800 för att klara en spännvidd på 15,6 m. Den totala
höjden är 1050 mm och nedböjningen är 52,4 mm.
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6. Ekonomisk kalkyl
En ekonomisk kalkyl kan inte bara innehålla priset vid utförandet av konstruktionen.
Hänsyn behöver också tas till materialens livslängd och hur mycket underhåll som krävs.
I tabell 6.1 och 6.2 följer en sammanställning över den ekonomiska delen för de första
beräkningarna i de båda konstruktionerna. Dock kan endast materialkostnad beräknas då
arbetskostnader, maskiner m.m. är för svårt att uppskatta i denna situation.
Tabell 6.1 Ekonomisk kalkyl för betongkonstruktionen i första beräkningsexemplet
Material

Mängd

Betong
C35/45

0,75*1,05*12 9,45*1100kr/m3
=9,45 m3
=10395 kr

Armeringsjärn

10Φ25

422kr/12m*10
=4220kr

Armeringsbyglar
Bjälklag,
250 mm
tjock platta

43Φ8

35kr/st*43st
=1505kr
21.6*1100=
23760kr

0,25*7,2*12
=21.6 m3

Summering -

Kostnad

Livslängd

39 880 kr
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Underhåll

100 år

Betong ses som ett
underhållsfritt
material. Men
konstruktionen ska ej
utsättas för vatten,
vilket kan leda till
frostsprängningar.
Det är också noga att
rätt betongkvalitet
används på rätt plats.
100 år
Armeringsjärn kan
Eftersom
utsättas för korrosion
armeringsjär om inte rostfria
nen gjuts in armering används,
i betongen
men betongen
så styr
fungerar som skydd
betongens
och inget underhåll
livslängd.
kan utföras eftersom
armeringsjärnen gjuts
in.
’’
’’
100 år

100 år

Eftersom bjälklaget
också är i betong, är
det samma underhåll
som ovan.
Relativt lite
underhåll behövs.

Tabell 6.2 Ekonomisk kalkyl för samverkanskonstruktion, utifrån beräkningsexempel 1
Material

Mängd

Kostnad

Livslängd

Underhåll

Betong
C35/45

21,6m3

1100kr/m3
*25,92
=23760kr

100 år

Se tabell 6.1

Stålbalk
HEB600

12 m

4091,6*12
=49099kr

Svetsbultar
(fullständig
samverkan)

187 st

Svetsbultar
115 st
(ofullständig
samverkan)
Summering -

- år
Så länge stålet
är skyddat mot
korrosion är
livslängden
lång, men en
konkret
livslängd går ej
att fastställa
men garanteras
en livslängd på
80 år.
9kr/st*187st 100 år
=1683kr
Gjuts in i
konstruktionen
och beror
därför på
betongens
livslängd
9kr/st*115st
”
=1035 kr

Stålbalkar i sin fria form
behöver skyddas mot
korrosion och brand.
Vanligtvis genomförs detta
med skyddande målarfärg.
Denna färg behöver målas
om under stålets livslängd.
Målarfärgen ger även
konstruktionen en ökad
estetisk livslängd på 10 år.

74 542 kr
(full samv.)
73 894 kr
(ofull.
samv.)

Stålet i samverkanskonstruktionen kräver
något mer underhåll än
en ren betongkonstruktion.

80–100 år
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Gjuts in i konstruktionen
och påverkas därför inte av
underhåll.

”

7. Diskussion
Målet
med
examensarbetet
var,
förutom
att
öka
förståelsen
för
samverkanskonstruktioner, att se om samverkanskonstruktioner kunde uppnå stora
spännvidder och jämföra det med en platsgjuten, slakarmerad betongkonstruktion. Detta
har genomförts genom manuella beräkningar, som i sin helhet visas i bilaga 1 respektive
bilaga 2. Utifrån beräkningar, litteraturstudie, studiebesök och diskussioner med personer
med kunskap har denna rapport arbetats fram och dessa resultat visats.

7.1 Platsgjuten slakarmerad betongkonstruktion
Resultatet från beräkning 1 visar att det krävs en betongbalk med bredden 750 mm och
höjden 1050 mm för att klara deformationskravet. Balken får en nedböjning på 44,2 mm
och kravet för nedböjningen är 48 mm. Armeringen som behövs för att klara kravet är 10
stycken armeringsjärn med 25 mm i diameter i nederkant och som ovan nämnts
kontrolleras inte armeringen i överkant. Den sammanlagda höjden för konstruktionen
med balk och bjälklag är 1300 mm.
Utifrån det stora tvärsnittet kan detta vara en svåranvänd konstruktion. Idag byggs
generellt många våningsplan vilket skulle leda till en hög totalhöjd. Om det inte finns
något krav gällande bygghöjd skulle konstruktionen kunna vara ett alternativ. Dock är det
stora tvärsnittet en stor nackdel. En alternativ lösning om platsgjuten betongkonstruktion
vill användas är att använda sig av spännarmering och då för- eller efterspänna
konstruktionen. Detta har dock inte studerats i denna rapport.
Utifrån den andra beräkningen fås ett mindre tvärsnitt, bredden blir 720 mm och höjden
blir 920 mm, vilket ger en nedböjning på 46.4 mm. Dock behövs 32 armeringsjärn med
en diameter på 25 mm i nederkant, vilket gör konstruktionen näst intill ogenomförbar i
praktiken, eftersom betongen inte skulle kunna tränga in mellan armeringsjärnen.
Dessutom blir tvärsnittet inte speciellt mycket mindre i förhållande till
beräkningsexemplet ovan.
Beräkningarna har även kontrollerats i dataverktyget Concrete beam, vilket dock inte
tagits med i denna rapport, utan mer används som en kontroll att den manuella
beräkningen genomförts korrekt. Då databeräkningen och den manuella beräkningen gav
samma resultat kan slutsatsen dras att beräkningarna är utförda korrekt.

7.2 Samverkanskonstruktion
Fyra olika exempel med samverkanskonstruktion genomfördes. Det första exemplet
består av en HEB600-balk med en höjd på 600 mm och bredd på 300 mm samt ett
betongbjälklag på 250 mm. Detta ger en nedböjning på 37,6 mm och kravet på
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nedböjningen är även här 48 mm. Lasten på HEB-balken motsvarar 81,1 kN/m när
byggnadstypen är garage, som i detta fall. Detta har jämförts med tibnors tabellvärden på
maximal belastning, som ligger på 89,8 kN/m, vilket gör att stålbalken klarar av
påfrestningarna. För att konstruktionen ska uppnå fullständig samverkan krävs 187
stycken svetsbultar, som placeras 3 stycken i varje profildelning, avståndet mellan
profildelningarna behöver då vara 96 mm. Utnyttjas istället ofullständig samverkan
behövs endast 115 stycken svetsbultar, som placeras 3 stycken i varje profildelning, där
avstånd mellan profildelningarna är 156 mm. Utifrån beräkningarna med fullständig och
ofullständig samverkan fås ett resultat med stora skillnader i antal svetsbultar. Dessutom
fås ett större avstånd på profildelningarna, vilket är lättare att utföra i praktiken. Dock lär
man vid ofullständig samverkan ta hänsyn till att konstruktionen behöver stämpas, vilket
i vissa konstruktioner är ogenomförbart eftersom stämpen inte kan föra ner lasten till
underliggande konstruktionsdel. Dock har hänsyn inte tagits till om stämpning kan ske
eller inte i dessa beräkningsexempel. [10]
En fördel med att använda sig av stålbalkar är att de kan överhöjas vid tillverkning, och
skulle en sådan konstruktion användas i detta fall behövs endast en HEB500-balk med
höjden 500 mm och bredden 300 mm. Då fås en nöjdböjning på 59,0 mm och kravet för
deformationen kan i detta fall ökas med 20 mm, vilket gör att högsta tillåtna nedböjning
är 68 mm. Även i detta fall används ett bjälklag med tjockleken 250 mm, vilket ger en
totalhöjd på konstruktionen på 750 mm. För den överhöjda konstruktionen behövs samma
antal svetsbultar som för det föregående exemplet vid både ofullständig och fullständig
samverkan.
Ett tredje exempel på samverkanskonstruktionen genomfördes då det traditionella
betongbjälklaget byttes ut till ett samverkansbjälklag. Det medför att bjälklagets tjocklek
minskar till 160 mm då en samverkansplåt tillförs i underkant. Följden av det blir att en
HEB500-balk behövds samtidigt som den totalahöjden endast blir 660 mm. Den totala
nedböjningen blir 37,8 mm. Även antalet svetsbultar minskar och får ett större avstånd i
mellan sig, vilket är lättare att utföra. Vid fullständig samverkan behövs 101 st svetsbultar
fördelat med 3 bultar i varje profildelning, vilket ger ett avstånd på 173 mm. Om
ofullständig samverkan istället används behövs endast 62 st svetsbultar, fördelat med 2
bultar i varje profildelning och med ett avstånd på 193 mm.
Som ett ytterligare och sista test provades den största användbara stålbalken, vilket var
en HEB800, för att kunna se hur det påverkar spännvidden. I detta fall ökas spännvidden
till 15,6 meter och nedböjningen blev 52,4 mm jämfört med kravet på 62,4 mm. Alltså
blir samverkanskonstruktionen 200 mm högre än det ursprungliga exemplet och ändå kan
längden ökas med 3,6 m, vilket måste ses som en stor ökning på längden. Stålbalken får
en dimensionerande last på 82,0 kN/m vilket också klarar maxbelastningen som är 158
kN/m enligt tibnor. Vid fullständig samverkan krävs det 272 svetsbultar, som placeras 3
stycken i varje profildelning, där profildelningarna har ett avstånd på 96 mm. Används
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istället ofullständig samverkan behövs 140 svetsbultar, som även här placeras 3 stycken
i varje profildelning, men där profildelningarna har ett avstånd på 166 mm. [10]
Samverkanskonstruktionen ger en mycket smäckrare konstruktion, jämfört med den
slakarmerade betongkonstruktionen, eftersom stålbalkarna är 300 mm breda vilket gör att
de kan placeras i väggar, om så önskas. Detta leder till en mer användbar konstruktionstyp
som även är relativt lätt att utföra i praktiken.
Det är inget problem att tillverka de olika materialen i konstruktionen då
samverkansplåtar redan finns med stora spännvidder samt att de kan svetsas ihop. Även
stålbalkar finns i längder på 12 meter och större. Något som är lite komplicerat är givetvis
att transportera de stora och långa konstruktionsdelarna samt att montera dem på
arbetsplatsen

7.3 Utförande
För betongarbetarna är det ingen större skillnad att utföra de två olika
konstruktionstyperna, utan skillnaderna finns främst för formbyggare och armerare.
Givetvis bidrar spännvidden till en lång balk, vilket kan vara ett krävande arbetsmoment
med stålbalkarna i samverkanskonstruktionen ur arbetsmiljösynpunkt. Fördelarna med
samverkanskonstruktioner är att de ofta består av samverkansplåt som både fungerar som
form och underkantsarmering. Detta leder till enklare och snabbare utförande, eftersom
armering i underkant undviks samt att formen ej behöver rivas som för en traditionell
betongkonstruktion. Samtidigt tillkommer även svetsbultar och liknande vid utförande av
samverkanskonstruktioner. Slutsatsen blir ändå att samverkanskonstruktioner kan vara
något svårare att genomföra på grund av den långa stålbalken, men det leder ändå till en
kortare utförandetid på arbetsplatsen.
Intervjuer genomförde endast med ett fåtal personer, på ett och samma företag. För en
mer korrekt bedömning kan en större intervjustudie vara att föredra, men i denna rapport
var det inte huvudsyftet och slutsatsen drogs att en tillräcklig bedömning ändå kunde
genomföras.

7.4 Ekonomisk kalkyl
Det är svårt att göra en korrekt bedömning utifrån en ekonomisk kalkyl, eftersom flera
parametrar spelar in som inte är helt jämförbara. Man kan inte bara titta på priset på
utförandet eftersom materials livslängd och underhåll också har en stor bidragande del,
men detta gör det också till en svårbedömd jämförelse. Ett materials livslängd kan också
undersökas i ett estetiskt samt tekniskt perspektiv, då den estetiska livslängden varar tills
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konstruktionen förlorat sitt utseende medan den tekniska livslängden varar så länge
konstruktionen behåller sin funktion.
I de två konstruktionstyperna ingår ändå i stort sett samma material men i olika mängd,
vilket ändå ger en något lättare jämförelse. Generellt byggs en konstruktion för att stå 100
år fram i tiden och betong sägs ha en teknisk livslängd på minst 100 år om den underhålls.
Men betong ses som ett relativt underhållsfritt material. Dock bör man se till att rätt
betongkvalitet används i sin rätta miljö, då all betong inte är beständig i alla miljöer.
Främsta underhållet gällande betong är att se till att vatten inte tränger in i konstruktion,
eftersom det kan leda till frostsprängningar om vattnet fryser. Detta borde inte vara fallet
i vår konstruktion, då bjälklaget är inomhus.
Stål kräver något mer underhåll om stålbalkarna inte kläs in i brand- och
korrosionsskyddande material. Generellt målas stålkonstruktionerna som skydd och
denna färg behöver givetvis målas om under livslängden. Men så länge stålkonstruktioner
är skyddade har de en lång livslängd, även om det inte finns någon konkret siffra på hur
länge. Livslängden på samverkansplåten är cirka 80–100 år, dock har all varmförzinkning
redan försvunnit efter 40 år. Troligtvis uppnår denna konstruktion samma livslängd som
en platsgjuten, slakarmerad betongkonstruktion, men det kan vara värt att notera att
livslängden eventuellt kan vara något kortare.
Priset på materialet är en uppskattning och kan variera beroende på företag, återförsäljare
och var i landet man befinner sig. Material för detaljer och upplag har inte medräknats.
En uppskattning är att den slakarmerade betongkonstruktionen, med betongbalk och
bjälklag motsvarande spännvidden, kostar drygt 40 000 kronor, medan
samverkanskonstruktionen, med stålbalk och betongbjälklag motsvarande spännvidden,
kostar cirka 75 000 kr. Detta gör att samverkanskonstruktionen är nästan dubbelt så dyr
vid
utförandet.
Notera
att
arbetskostnad
inte
är
medräknat,
men
samverkanskonstruktionen tros ha lägre arbetskostnad än betongkonstruktionen, vilket
skulle leda till en mindre prisskillnad.
Ur en ekonomisk vinkel finns det inget negativt med en slakarmerad betongkonstruktion
förutom den något längre utförandetiden på arbetsplatsen. Men skillnaderna med att
använda sig av en samverkanskonstruktion är relativt liten. Eftersom den slakarmerade
betongkonstruktionen inte är ett alternativ i detta utförande på grund av
dimensioneringen, måste samverkanskonstruktion väljas.

7.5 Slutsammanställning av diskussion
Att använda sig av en samverkanskonstruktion där stora spännvidder behövs, är ett bra
alternativ, medan en slakarmerad betongkonstruktion inte är speciellt användbar.
Eftersom det heller inte finns något negativt med samverkanskonstruktioner i utförandet,
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finns det ingen anledning att inte välja en samverkanskonstruktion i det avseendet. Det
negativa med konstruktionen är att den är dyrare med avseende på materialkostnader, om
fullständig samverkan krävs kan det även vara något besvärligt att utföra arbetet med
svetsbultarna. Men eftersom konstruktionen tros vara mindre tidskrävande sparas pengar
in i arbetskostnad, i jämförelse med ett traditionellt betongbjälklag. Dock kommer man
inte ifrån att en samverkanskonstruktion med stålbalkar kan behöva mera underhåll.
Sammanfattningsvis behöver konstruktionstypens för- och nackdelar även ställas mot
varandra. Nackdelarna med samverkanskonstruktionen är att det är en dyrare
konstruktion, det krävs mer underhåll och de stora ingående materialen kräver något mer
och större transporter. Samverkanskonstruktionen uppnår en mycket mindre totalhöjd än
betongkonstruktionen. Eftersom kostnaderna för arbetstiderna inte tagits med i beräkning
är troligtvis samverkanskonstruktionen inte en speciellt mycket dyrare lösning. Det gör
att de fler och starkare fördelarna väger tyngre och samverkanskonstruktionen känns som
ett vinnande koncept. Fördelarna är framförallt att två material med redan goda
egenskaper utnyttjas tillsammans och bildar en ännu bättre konstruktionstyp, vilket leder
till smäckrare konstruktioner trots en stor spännvidd. En annan fördel är givetvis den
snabbare produktionstiden på arbetsplatsen. Dock är det svårt att jämföra en
samverkanskonstruktion med den slakarmerade betongkonstruktionen eftersom den
senare inte är särskilt användbar vid stora spännvidder.
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8. Slutsats
Syftet med arbetet var att studera om samverkanskonstruktioner i stål och betong kunde
uppnå stora spännvidder. För att komma fram till ett rättvist resultat behövde utförande
och ekonomi också beaktas. Eftersom konstruktionstypen inte används i speciellt stor
utsträckning idag, även om den är på väg framåt, behövdes för- och nackdelar också
ställas mot varandra.
Att en samverkanskonstruktion, och i detta fall en stålbalk med betongbjälklag och
samverkansplåt, kan uppnå stora spännvidder är det inget tvivel om. Stålbalkar kan fås i
betydligt större dimensioner, men en HEB500-balk är det som behövs för att en
konstruktion med spännvidden 12 meter ska klara deformationskraven på 48 mm. Det ger
dessutom endast en nedböjning på 37,8 mm, trots att det är nedböjningskravet som är det
dimensionerande i beräkningen. Konstruktionen kan även göras med både fullständig och
ofullständig samverkan om möjlighet till stämpning finns.
I detta fall genomfördes jämförelsen med en platsgjuten, slakarmerad betongkonstruktion
vilket visade sig inte vara en lämplig konstruktion där stora spännvidder behövs, eftersom
det krävs mycket stora tvärsnitt, vilket är svårt att bygga in och ger en högre totalhöjd.
Istället skulle det vara intressant att jämföra samverkanskonstruktionen med en
betongkonstruktion med spännarmering för att se skillnaderna, eftersom alla
konstruktionstyper inte passar i alla situationer och man alltid vill använda den typ som
är mest lämpad.
Förutom att samverkanskonstruktionen uppfyller deformationskravet med en rimlig
dimension på konstruktionen, väger fördelarna tyngre än nackdelarna gällande utförande,
samtidigt som den ekonomiska delen gav ett väntat resultat, med en något dyrare lösning
och även lite mer underhåll. Samverkanskonstruktionen blev i stort sätt dubbelt så dyr
och utförandet är något mer komplicerat eftersom avståndet mellan svetsbultarna är tight
samt att balkarna behöver monteras med lyftkran. Trots det går det inte att fastställa någon
annan slutsats än att en samverkanskonstruktion är en lämplig konstruktionstyp när det är
krav på stora spännvidder.
Övriga slutsatser som framgått av de olika beräkningsexemplen av betongkonstruktionen
är att de kräver stora tvärsnitt oavsett armeringsmängd. För samverkanskonstruktionernas
beräkningar visas att överhöjda stålbalkar eller samverkansbjälklag med profilerad plåt,
istället för traditionellt betongbjälklag, minskar totala höjden. Ytterligare slutsats om
samverkanskonstruktionen är att stålbalkens tvärsnitt endast behöver ökas med 200 mm
för att längden ska öka med 3,4 m vilket gör att en samverkanskonstruktion kan ge ännu
fler fördelar om det krävs ännu större spännvidd.
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9. Förslag till fortsatta studier
Nedan följer förslag till fortsatta studier inom området samverkanskonstruktioner.
Förslagen är rangordnade i den ordning som jag tycker är mest relevant för området. Men
eftersom konstruktionen är på väg framåt i byggbranschen kommer säkerligen ett flertal
studier kunna genomföras.
Ett förslag till fortsatta studier inom området kan vara att noggrannare studera utförandet
i praktiken. Kanske klarar konstruktionerna av mera påfrestning än vad beräkningarna
visar?
Ett annat förslag skulle vara att jämföra samverkanskonstruktionen med en spännarmerad
betongkonstruktion, kanske även studera skillnaderna mellan förspända och efterspända
konstruktioner.
Arbetet skulle även kunna bli större om hänsyn tas till sprickbildning och
upplagsförhållandena samt att samverkanskonstruktionen dimensioneras mot brand. Då
kanske lösningarna skulle bli ytterligare lite noggrannare.
Ytterligare studier skulle kunna genomföras med hänsyn till de olika byggnadstyperna,
om det är kontor, bostäder, lagerlokaler m.m., och hur de påverkar beräkningarna.
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Bilagor
Bilaga 1.1
Platsgjuten betongkonstruktion med slakarmering
Konstruktionen består av ett kontinuerligt bjälklag som spänner över balkar. Både
balkar och bjälklag består av platsgjuten slakarmerad betong. Balkarna spänner över,
L, 12 meter och spännvidden, s, mellan balkarna är 7.2 meter, se figur 1. Balkarnas
dimensioner beräknas genom att prova sig fram, för att klara deformationskravet.
Bjälklaget antas ha en tjocklek, t, på 300 mm. Lastfallet för konstruktionen antas
motsvara ett garage enligt euokod.

Egenskaper
Betong C35/45:

Stål B500B:

γc ≔ 1.5

γbtg ≔ 24 ――
3

fck ≔ 35

fck
fcd ≔ ――
= 23.333
γc

fctm ≔ 3.2

Ecm ≔ 34

γs ≔ 1.15
fyk
fyd ≔ ――
= 434.783
γs

fyk ≔ 500

Es ≔ 200
Dimensioner:
L ≔ 12

s ≔ 7.2

b ≔ 750

h ≔ 1050

t ≔ 250

B1.1

Figur B1.1 Vy ovanifrån konstruktionen

Figur B1.2 Balk från sidan med laster

Figur B1.3 Tvärsnitt
B1.2

Dimensionerande last
γd ≔ 1.0

ε ≔ 0.89

γg ≔ 1.35

ψ0 ≔ 0.7

qk ≔ 2.5 ――
2

Qk ≔ qk ⋅ s = 18 ――

γQ ≔ 1.5
Gk.balk ≔ b ⋅ h ⋅ γbtg = 18.9 ――

Gk.bjälklag ≔ γbtg ⋅ t ⋅ s = 43.2 ――

Gk ≔ Gk.balk + Gk.bjälklag = 62.1 ――

Ed1 ≔ γd ⋅ γg ⋅ Gk + γd ⋅ γQ ⋅ ψ0 ⋅ Qk = 102.735 ――

(Ekvation 4.1.1)

Ed2 ≔ γd ⋅ γg ⋅ ε ⋅ Gk + γd ⋅ γQ ⋅ Qk = 101.613 ――

(Ekvation 4.1.2)

Ed.max ≔ max ⎛⎝Ed1 , Ed2⎞⎠ = 102.735 ――

(Ekvation 4.1.3)

Maxmoment och tvärkraft
2⎞
⎛E
⎝ d.max ⋅ L ⎠
Mmax ≔ ――――= ⎛⎝1.849 ⋅ 10 3 ⎞⎠
8

⋅

⎛⎝Ed.max ⋅ L⎞⎠
RA ≔ ――――
= 616.41
2

(Ekvation 4.1.4)

(Ekvation 4.1.5)

RB ≔ RA = 616.41

Figur B1.4 Balk med laster och upplagskrafter
B1.3

Figur B1.5 Tvärkraft- och momentdiagram
Minsta täckande betongskikt
Antar:

ϕ ≔ 25

Δcdev ≔ 10
(Ekvation 4.1.6)

cnom ≔ ϕ + Δcdev = 35
Minsta fria avstånd
k1 ≔ 1.0

k2 ≔ 5

cmellan ≔ max ⎛⎝k1 ⋅ ϕ , dg + k2 , 20

dg ≔ 16
⎞⎠ = 25

(Ekvation 4.1.7)

Tvärsnittets effektiva höjd
Antar tre lager armering
ϕ
d ≔ h − cnom − ―= ⎛⎝1.003 ⋅ 10 3 ⎞⎠
2

Figur B1.6 Tvärsnitt som visar
effektiv höjd och minsta täckande
betongskikt
B1.4
R l ti

t t

Relativa momentet
η ≔ 1.0
Mmax
mr ≔ ――――
= 0.105
b ⋅ d 2 ⋅ η ⋅ fcd

(Ekvation 4.1.8)

Mekaniskt armeringsinnehåll
wbal ≔ 0.493
(Ekvation 4.1.9)

w ≔ 1 − ‾‾‾‾‾‾‾
1 − 2 ⋅ mr = 0.111
w < wbal EJ OK, underarmerat
Armering
εcu ≔ 3.5 ⋅ 10 −3
λ ≔ 0.8
⎛λ
⎞
εs ≔ εcu ⋅ ⎜―− 1⎟ = 0.022
⎝w
⎠

εs.ny ≔ 2.17 ⋅ 10 −3

(Ekvation 4.1.10d)

Då εs < εs.ny , använd:
(Ekvation 4.1.10c)

σs ≔ fyd = 434.783
fcd
= ⎛⎝4.493 ⋅ 10 3 ⎞⎠
As ≔ w ⋅ b ⋅ d ⋅ ――
σs
Välj 11 ϕ 25, As.ny ≔ 5400

(Ekvation 4.1.10b)

2

2

Minimiarmering
fctm
As.min ≔ 0.26 ⋅ ――
⋅ b ⋅ d = ⎛⎝1.251 ⋅ 10 3 ⎞⎠
fyk
As.min ≤ As

OK!

t ll

(Ekvation 4.1.11a)

(Ekvation 4.1.11)

B1.5
T ä k ft k

2

Tvärkraftskontroll
0.18
CRd.c ≔ ――
= 0.12
γc
k≔1+

(Ekvation 4.1.12a)

‾‾‾‾‾‾‾‾
200
―――= 1.447
d

As.ny
ρl ≔ ――= 0.007
b⋅d

ρl ≤ 0.02

k ≤ 2.0 OK

EJ OK, välj:

(Ekvation 4.1.12b)

ρl.ny ≔ 0.02

1
⎞
⎛
―
3
⎜
⎟
VRd.c ≔ ⎝CRd.c ⋅ k ⋅ ⎛⎝100 ⋅ ρl.ny ⋅ fck⎞⎠ ⋅ b ⋅ d⎠

(Ekvation 4.1.12c)

(Ekvation 4.1.12)

VRd.c ≔ 538.325
3
―
2

vmin ≔ 0.035 ⋅ k ⋅ fck

1
―
2

(Ekvation 4.1.13a)

vmin ≔ 360.417

VRd.c.min ≔ vmin ⋅ b ⋅ d = 270.989

(Ekvation 4.1.13)

VRd.c.min < VRd.c OK,
betongen tar upp 538 kN

(Ekvation 4.1.14)

Byglarnas tvärkraft:
(Ekvation 4.1.15)

VRd.s ≔ RA − VRd.c = 78.085
Avsånd mellan byglar:
Antar ϕw ≔ 8

2

Asw ≔ 101

α ≔ 0.810
Mmax=fcd* α *x*b*(d-0.4x)
β ≔ 0.416

-->

x ≔ 138

fywd ≔ fyd = 434.783

αcw ≔ 1.0

v1 ≔ 0.6

(Ekvation 4.1.16a)

z ≔ d − β ⋅ x = 0.945

B1.6

(Ekvation 4.1.16)

VRd.max ≔ αcw ⋅ b ⋅ z ⋅ v1 ⋅ fcd = ⎛⎝9.923 ⋅ 10 3 ⎞⎠
VRd.max > VRd.s

OK!

(Ekvation 4.1.17)

⎛⎝Asw ⋅ z ⋅ fywd⎞⎠
ss ≔ ―――――
= 0.531
VRd.s

(Ekvation 4.1.18)

Nedböjning
Inomhusklimat, antar:
Andel långtidslast:

εcs ≔ 0.40 ⋅ 10 −3
Qk
1 − ――
= 0.71
Gk

φ≔3
φef ≔ φ ⋅ 0.747

Tvärsnittskonstanter:
⎛⎝b ⋅ h 3 ⎞⎠
II ≔ ―――
= 0.072
12

(Ekvation 4.1.19)
4

Es
αef ≔ ――
⋅ ⎛⎝1 + φef⎞⎠ = 19.065
Ecm
(b*x1^2)/2= αef *As.ny*(d-x1)

(Ekvation 4.1.20a)

-->

⎛b ⋅ x 3 ⎞
2
⎝
1 ⎠
III ≔ ―――
+ αef ⋅ As.ny ⋅ ⎛⎝d − x1⎞⎠ = 0.053
3

x1 ≔ 0.404

4

(Ekvation 4.1.20)

Sprickmoment:
h
km ≔ 1.6 − ――
= 0.55
1

km < 1.0 Välj:

(Ekvation 4.1.21b)

(Ekvation 4.1.21a)

fctk.fl ≔ km.ny ⋅ fctm = 3.2
II
Mcr ≔ fctk.fl ⋅ ―= 441
h
―
2

km.ny ≔ 1.0

(Ekvation 4.1.21)

⋅

Yttersta böjspricka:
Mcr=Ra*xr -->

Mcr
xr ≔ ――
= 0.715
RA

B1.7

(Ekvation 4.1.22)

Nedböjning:
Krökning pga krympning (inom böjsprucken del):
εcs
1
rs ≔ ―――
= ⎛⎝4.609 ⋅ 10 −4⎞⎠ ―
x1
d−―
3

(Ekvation 4.1.23)

Krökning pga moment:
Osprucken del:
Ecm
Ec.ef ≔ ―――
= 10.491
1 + φef

(Ekvation 4.1.24b)

Mcr
1
= ⎛⎝5.81 ⋅ 10 −4⎞⎠ ―
rf1 ≔ ―――
Ec.ef ⋅ II

(Ekvation 4.1.24a)

Sprucken del:
Mcr
1
rf2 ≔ ―――= ⎛⎝7.878 ⋅ 10 −4⎞⎠ ―
Ec.ef ⋅ III

(Ekvation 4.1.24c)

Balkmitt:
(Ekvation 4.1.24f)

qn ≔ Gk + Qk = 80.1 ――
qn ⋅ L 2
Mn ≔ ―――
= ⎛⎝1.442 ⋅ 10 3 ⎞⎠
8

⋅

Mn
1
rf3 ≔ ―――= 0.003 ―
Ec.ef ⋅ III

(Ekvation 4.1.24e)

(Ekvation 4.1.24d)

Konjegerad balk:
xr = 0.715
xm ≔ L − 2 ⋅ xr = 10.569
xm
xr
xm
xm 1
θA ≔ rs ⋅ ――
+ rf1 ⋅ ―+ rf2 ⋅ ――
+ ⎛⎝rf3 − rf2⎞⎠ ⋅ ――
⋅ ―= 0.012
2
2
2
2 2
B1.8

(Ekvation 4.1.25)

Mittnedböjning:
xm xm
xr ⎛ xm xr ⎞
xm xm
xm 1 xm 1
L
ymitt ≔ θA ⋅ ―− rs ⋅ ――
⋅ ――
− rf1 ⋅ ―⋅ ⎜――
− ⎛⎝rf3 − rf2⎞⎠ ⋅ ――
⋅ ―⋅ ――
⋅―
+ ―⎟ − rf2 ⋅ ――
⋅ ――
2
2
4
2 ⎝ 2
3⎠
2
4
2 2 2 3
(Ekvation 4.1.26)

ymitt = 42.278
Kontroll av nedböjning:
L
y ≔ ――
= 48
250

y < ymitt

OK!

(Ekvation 4.1.27)

Figur B1.7 Total nedböjning
Slutsats: För att en platsgjuten slakarmerad, betongkonstruktion ska klara en
spännvidd på 12 m krävs en betongbalk med bredden 750 mm och höjden
1050 mm. Dessutom krävs 11 st armeringsjärn med 25 mm i diameter.
Denna konstruktion får en nedböjning på 42.23mm.

B1.9

Bilaga 1.2
Platsgjuten betongkonstruktion med slakarmering där armeringen
är mer lämplig i praktiken
Konstruktionen består av ett kontinuerligt bjälklag som spänner över balkar.
Både balkar och bjälklag består av platsgjuten slakarmerad betong. Balkarna
spänner över, L, 12 meter och spännvidden, s, mellan balkarna är 7.2 meter, se
figur 1. Balkarnas dimensioner beräknas genom att prova sig fram, för att klara
deformationskravet. Bjälklaget antas ha en tjocklek, t, på 250 mm. Lastfallet för
konstruktionen antas motsvara ett garage enligt euokod. I denna beräkning
används en störr mängd armering för att kunna få ett mindre tvärsnitt på
betongbalken.
Egenskaper
Betong C35/45:

Stål B500B:

γc ≔ 1.5

γbtg ≔ 24 ――
3

fck ≔ 35

fck
fcd ≔ ――
= 23.333
γc

fctm ≔ 3.2

Ecm ≔ 34

γs ≔ 1.15
fyk
fyd ≔ ――
= 434.783
γs

fyk ≔ 500
Es ≔ 200
Dimensioner:
L ≔ 12
s ≔ 7.2

h ≔ 950

Figur B1.1 Vy ovanifrån konstruktionen
B1.10

b ≔ 750

t ≔ 250

Figur B1.2 Balk från sidan med laster

Figur B1.3 Tvärsnitt

Dimensionerande last
γd ≔ 1.0

ε ≔ 1.2

γg ≔ 1.35

ψ0 ≔ 0.7

qk ≔ 2.5 ――
2

Qk ≔ qk ⋅ s = 18 ――

γQ ≔ 1.5
Gk.balk ≔ b ⋅ h ⋅ γbtg = 17.1 ――

Gk.bjälklag ≔ γbtg ⋅ t ⋅ s = 43.2 ――

Gk ≔ Gk.balk + Gk.bjälklag = 60.3 ――

Ed1 ≔ γd ⋅ γg ⋅ Gk + γd ⋅ γQ ⋅ ψ0 ⋅ Qk = 100.305 ――
B1.11

(Ekvation 4.1.1)

Ed2 ≔ γd ⋅ ε ⋅ Gk + γd ⋅ γQ ⋅ Qk = 99.36 ――

(Ekvation 4.1.2)

Ed.max ≔ max ⎛⎝Ed1 , Ed2⎞⎠ = 100.305 ――

(Ekvation 4.1.3)

Maxmoment och tvärkraft
2⎞
⎛E
⎝ d.max ⋅ L ⎠
Mmax ≔ ――――= ⎛⎝1.805 ⋅ 10 3 ⎞⎠
8

⋅

⎛⎝Ed.max ⋅ L⎞⎠
RA ≔ ――――
= 601.83
2

(Ekvation 4.1.4)

(Ekvation 4.1.5)

RB ≔ RA = 601.83

Figur B1.4 Balk med laster och upplagskrafter

Figur B1.5 Tvärkraft- och momentdiagram
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Minsta täckande betongskikt
Antar:

ϕ ≔ 25

Δcdev ≔ 10
(Ekvation 4.1.6)

cnom ≔ ϕ + Δcdev = 35
Minsta fria avstånd
k1 ≔ 1.0

k2 ≔ 5

cmellan ≔ max ⎛⎝k1 ⋅ ϕ , dg + k2 , 20

dg ≔ 16
⎞⎠ = 25

(Ekvation 4.1.7)

Tvärsnittets effektiva höjd
Antar tre lager armering
ϕ
d1 ≔ h − cnom − ―= 902.5
2
ϕ
d2 ≔ h − cnom − ϕ − cmellan − ―= 852.5
2
ϕ
d3 ≔ h − cnom − 2 ⋅ ϕ − 2 ⋅ cmellan − ―= 802.5
2
d1 + d2 + d3
d ≔ ――――
= 852.5
3

Figur B1.6 Tvärsnitt som
visar effektiv höjd och
minsta täckande betongskikt

Relativa momentet
η ≔ 1.0
Mmax
mr ≔ ――――
= 0.142
b ⋅ d 2 ⋅ η ⋅ fcd

(Ekvation 4.1.8)

Mekaniskt armeringsinnehåll
wbal ≔ 0.493
(Ekvation 4.1.9)

1 − 2 ⋅ mr = 0.154
w ≔ 1 − ‾‾‾‾‾‾‾
B1.13

w < wbal EJ OK, underarmerat. Välj: wny ≔ 0.493
Armering
fcd
As ≔ wny ⋅ b ⋅ d ⋅ ――
= ⎛⎝1.692 ⋅ 10 4 ⎞⎠
fyd
Välj 35 ϕ 25, As.ny ≔ 17181

(Ekvation 4.1.10)

2

2

Minimiarmering
fctm
As.min ≔ 0.26 ⋅ ――
⋅ b ⋅ d = ⎛⎝1.064 ⋅ 10 3 ⎞⎠
fyk

2

OK!

(Ekvation 4.1.11a)

(Ekvation 4.1.11)

As.min ≤ As.ny
Tvärkraftskontroll
0.18
CRd.c ≔ ――
= 0.12
γc
k≔1+

(Ekvation 4.1.12a)

‾‾‾‾‾‾‾‾
200
―――= 1.484
d

k ≤ 2.0 OK

As.ny
ρl ≔ ――= 0.027
b⋅d

(Ekvation 4.1.12b)

(Ekvation 4.1.12c)

1
⎞
⎛
―
3
⎜
⎟
VRd.c ≔ ⎝CRd.c ⋅ k ⋅ ⎛⎝100 ⋅ ρl ⋅ fck⎞⎠ ⋅ b ⋅ d⎠

(Ekvation 4.1.12)

VRd.c ≔ 518.619
3
―
2

vmin ≔ 0.035 ⋅ k ⋅ fck

1
―
2

vmin ≔ 374.329

(Ekvation 4.1.13a)

VRd.c.min ≔ vmin ⋅ b ⋅ d = 239.337

(Ekvation 4.1.13)

VRd.c.min < VRd.c OK,
betongen tar upp 519 kN

(Ekvation 4.1.14)
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Byglarnas tvärkraft:
(Ekvation 4.1.15)

VRd.s ≔ RA − VRd.c = 83.211
Kontroll av tvärarmering:
Antar ϕw ≔ 8

2

Asw ≔ 101

α ≔ 0.810
Mmax=fcd* α *x*b*(d-0.4x)
β ≔ 0.416

-->

x ≔ 150

fywd ≔ fyd = 434.783

αcw ≔ 1.0

(Ekvation 4.1.16a)

z ≔ d − β ⋅ x = 0.79

(Ekvation 4.1.16)

VRd.max ≔ αcw ⋅ b ⋅ z ⋅ v1 ⋅ fcd = ⎛⎝8.296 ⋅ 10 3 ⎞⎠
VRd.max > VRd.s

v1 ≔ 0.6

OK!

(Ekvation 4.1.17)

Avsånd mellan byglar:
⎛⎝Asw ⋅ z ⋅ fywd⎞⎠
ss ≔ ―――――
= 0.417
VRd.s

(Ekvation 4.1.18)

Nedböjning
Inomhusklimat, antar:
Andel långtidslast:

εcs ≔ 0.40 ⋅ 10 −3
Qk
1 − ――
= 0.701
Gk

φ≔3
φef ≔ φ ⋅ 0.739 = 2.217

Tvärsnittskonstanter:
⎛⎝b ⋅ h 3 ⎞⎠
II ≔ ―――
= 0.054
12

(Ekvation 4.1.19)
4

Es
αef ≔ ――
⋅ ⎛⎝1 + φef⎞⎠ = 18.924
Ecm
(b*x1^2)/2= αef *As.ny*(d-x1)

(Ekvation 4.1.20a)

-->
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x1 ≔ 0.529

⎛b ⋅ x 3 ⎞
2
⎝
1 ⎠
III ≔ ―――
+ αef ⋅ As.ny ⋅ ⎛⎝d − x1⎞⎠ = 0.071
3

4

(Ekvation 4.1.20)

Sprickmoment:
h
km ≔ 1.6 − ――
= 0.65
1

km ≤ 1.0 Välj:

km.ny ≔ 1.0

(Ekvation 4.1.21a)

fctk.fl ≔ km.ny ⋅ fctm = 3.2
II
Mcr ≔ fctk.fl ⋅ ―= 361
h
―
2

(Ekvation 4.1.21b)

(Ekvation 4.1.21)

⋅

Yttersta böjspricka:
Mcr=Ra*xr -->

Mcr
xr ≔ ――
= 0.6
RA

(Ekvation 4.1.22)

Nedböjning:
Krökning pga krympning (inom böjsprucken del):
εcs
1
= ⎛⎝5.916 ⋅ 10 −4⎞⎠ ―
rs ≔ ―――
x1
d−―
3

(Ekvation 4.1.23)

Krökning pga moment:
Osprucken del:
Ecm
Ec.ef ≔ ――= 8.5
1+φ

(Ekvation 4.1.24b)

Mcr
1
rf1 ≔ ―――
= ⎛⎝7.926 ⋅ 10 −4⎞⎠ ―
Ec.ef ⋅ II

(Ekvation 4.1.24a)

Sprucken del:
Mcr
1
rf2 ≔ ―――= ⎛⎝5.979 ⋅ 10 −4⎞⎠ ―
Ec.ef ⋅ III
Balkmitt:
qn ≔ Gk + Qk = 78.3 ――
B1.16

(Ekvation 4.1.24c)

qn ⋅ L 2
Mn ≔ ―――
= ⎛⎝1.409 ⋅ 10 3 ⎞⎠
8

⋅

Mn
1
rf3 ≔ ―――= 0.002 ―
Ec.ef ⋅ III

(Ekvation 4.1.24d)

Konjegerad balk:
xr = 0.6
xm ≔ L − 2 ⋅ xr = 10.8
xm
xm
xm 1
⋅ ―= 0.012
θA ≔ rs ⋅ ――
+ rf1 ⋅ xr + rf2 ⋅ ――
+ ⎛⎝rf3 − rf2⎞⎠ ⋅ ――
2
2
2 2

(Ekvation 4.1.25)

Mittnedböjning:
⎛ xm xr ⎞
xm xm
xm xm
xm 1 xm 1
L
⋅ ――
⋅ ―⋅ ――
⋅―
ymitt ≔ θA ⋅ ―− rs ⋅ ――
− rf1 ⋅ xr ⋅ ⎜――
− ⎛⎝rf3 − rf2⎞⎠ ⋅ ――
+ ―⎟ − rf2 ⋅ ――
⋅ ――
2
2
4
3⎠
2
4
2 2 2 3
⎝ 2
(Ekvation 4.1.26)

ymitt = 41.077
Kontroll av nedböjning:
L
y ≔ ――
= 48
250

y < ymitt

OK!

(Ekvation 4.1.27)

Figur 1.7 Totalnedböjning
Slutsats: För att en platsgjuten slakarmerad, betongkonstruktion ska klara en
spännvidd på 12 m och med ett mindre tvärsnitt än tidigare krävs en
betongbalk med bredden 750 mm och höjden 950 mm. Dock krävs 35 st
armeringsjärn med 25 mm i diameter. Denna konstruktion får en nedböjning
på 41.1 mm.
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Bilaga 2.1
Samverkanskonstruktion
En samverkanskonstruktion dimensioneras för att klara av en spännvidd, L, på 12
m. Konstruktionen består av stålbalkar samt ett platsgjutet betongbjälklag.
Stålbalkarna har ett avstånd, s, på 7.2 m och bjälklaget antas ha en tjocklek, t, på
250 mm. Svetsbultarna antas ha en diameter på 19 mm och en längd på 140 mm.
Konstruktionen dimensioneras både för fullständig och ofullständig samverkan.
Lastfallet för konstruktionen antas motsvara ett garage enligt Eurokod.

Egenskaper
Betong C35/45
fck
fcd ≔ ――
= 23.333
γc

fck ≔ 35

γc ≔ 1.5

Ecm ≔ 34

γbtg ≔ 24 ――
3

hc ≔ 250

hp ≔ 0

Stålbalk, HEB600, S355
fyd.sb ≔ 355 ――
2
Ea ≔ 210
3

Wa.pl.y ≔ 5700 ⋅ 10 −6

ha ≔ 600
Aa ≔ 27000

ba ≔ 300

gk.stalbalk ≔ 2.12 ――

tw.a ≔ 15.5

2

h ≔ ha + hc + hp = 0.85
hw ≔ ha − 2 ⋅ ta = 0.54
Svetsbultar
ϕbult ≔ 19

hsc ≔ 140

fu ≔ 450

L ≔ 12
s ≔ 7.2

B2.1

ta ≔ 30

Figur B2.1 Vy ovanifrån konstruktionen

Figur B2.2 Balk från sidan med laster

Figur B2.4 Stålbalk med
platsgjutet betongbjälklag,
tvärsnitt

Figur B2.3 Stålbalk med
platsgjutet betongbjälklag,
längsgående
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Moment och tvärkraftskontroll
1. Byggskedet
γG ≔ 1.2

γQ ≔ 1.5

ψ ≔ 1.0

gk.b1 ≔ γbtg ⋅ hc ⋅ s = 43.2 ――

gk.b2 ≔ gk.stalbalk = 2.12 ――

gk.b ≔ gk.b1 + gk.b2 = 45.32 ――

qk.q ≔ 1.25 ⋅ 0.75 ――
⋅ s = 6.75 ――
2

qd.b ≔ γG ⋅ gk.b + γQ ⋅ ψ ⋅ qk.q = 64.509 ――

(Ekvation 4.2.1)

⎛q ⋅ L 2 ⎞
⎝ d.b
⎠ ⎛
MEd.b ≔ ――――
= ⎝1.161 ⋅ 10 3 ⎞⎠
8

(Ekvation 4.2.2)

⋅

⎛⎝qd.b ⋅ L⎞⎠
VEd.b ≔ ―――= 387.054
2

(Ekvation 4.2.3)

Ma.pl.Rd ≔ Wa.pl.y ⋅ fyd.sb = ⎛⎝2.024 ⋅ 10 3 ⎞⎠

Av ≔ ha ⋅ tw.a = ⎛⎝9.3 ⋅ 10 3 ⎞⎠

⋅

(Ekvation 4.2.4a)

(Ekvation 4.2.5b)

2

⎛⎝Av ⋅ fyd.sb⎞⎠
Vpl.Rd ≔ ――――
= ⎛⎝1.906 ⋅ 10 3 ⎞⎠
‾‾
3

(Ekvation 4.2.5a)

MEd.b
= 0.574
―――
Ma.pl.Rd

0.574 ≤ 1.0

OK!

(Ekvation 4.2.4)

VEd.b
――= 0.203
Vpl.Rd

0.203 ≤ 1.0

OK!

(Ekvation 4.2.5)

B2.3

2. Bärförmåga, neutrala lagret
gk.nl ≔ gk.b = 45.32 ――

qk.garage ≔ 2.5 ――
2

qk.nl ≔ qk.garage ⋅ s = 18 ――

qd.nl ≔ γG ⋅ gk.nl + γQ ⋅ ψ ⋅ qk.nl = 81.384 ――

(Ekvation 4.2.1)

⎛q ⋅ L 2 ⎞
⎝ d.nl
⎠ ⎛
MEd.nl ≔ ――――
= ⎝1.465 ⋅ 10 3 ⎞⎠
8

(Ekvation 4.2.2)

⋅

⎛⎝qd.nl ⋅ L⎞⎠
VEd.nl ≔ ―――= 488.304
2

(Ekvation 4.2.3)

Betongbjälklagets effektiva bredd
L
bei.nl1 ≔ ―= 1.5
8

(Ekvation 4.2.6g)

b0.nl1 ≔ 76
s b0.nl1
bi.nl1 ≔ ―− ――= 3.562
2
2

(Ekvation 4.2.6f)

beff.eb ≔ min ⎛⎝bei.nl1 , bi.nl1⎞⎠ = 1.5

(Ekvation 4.2.6e)

beff.nl1 ≔ b0.nl1 + 2 ⋅ beff.eb = 3.076

(Ekvation 4.2.6d)

Aa ⋅ fyd.sb = ⎛⎝9.585 ⋅ 10 3 ⎞⎠

(Ekvation 4.2.6a)

hc ⋅ beff.nl1 ⋅ 0.85 ⋅ fcd = ⎛⎝1.525 ⋅ 10 4 ⎞⎠

(Ekvation 4.2.6b)

⎛⎝ha − 2 ⋅ ta⎞⎠ ⋅ tw.a ⋅ fyd.sb = ⎛⎝2.971 ⋅ 10 3 ⎞⎠

(Ekvation 4.2.6c)

Neutrala lagret ligger i stålprofilens liv --> Fall 1
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L
beff.nl ≔ 2 ⋅ ―= 3
8

(Ekvation 4.2.7b)

Aa ⋅ fyd.sb
xpl ≔ ―――――= 0.161
beff.nl ⋅ 0.85 ⋅ fcd

(Ekvation 4.2.7a)

⎛1
⎞
1
Mpl.Rd.nl ≔ Aa ⋅ fyd.sb ⋅ ⎜―⋅ ha + hp + hc − ―⋅ xpl⎟
2
⎝2
⎠
Mpl.Rd.nl = ⎛⎝4.5 ⋅ 10 3 ⎞⎠
MEd.nl
―――= 0.326
Mpl.Rd.nl

(Ekvation 4.2.7)

⋅

OK!

0.326 ≤ 1.0

VEd.nl
――= 0.256
Vpl.Rd

0.256 ≤ 1.0

OK!

(Ekvation 4.2.4)

(Ekvation 4.2.5)

Svetsbultarnas bärförmåga vid fullständig samverkan
γV ≔ 1.25

α≔1

(då hsc/ ϕbult = 7.4 > 4 )

1
0.8 ⋅ fu ⋅ ―⋅ ⋅ ϕbult 2
4
PRd1 ≔ ―――――――
= 81.656
γV

(Ekvation 4.2.8a)

0.29 ⋅ α ⋅ ϕbult 2 ⋅ ‾‾‾‾‾‾‾
fck ⋅ Ecm
PRd2 ≔ ――――――――= 91.363
γV

(Ekvation 4.2.8b)

PRd ≔ min ⎛⎝PRd1 , PRd2⎞⎠ = 81.656

(Ekvation 4.2.9)

Då: hp ≔ 0
ϕbult ≔ 19

nr ≔ 2

≤ 85
≤ 20

, b0.bult ≔ 111 mm ≥ hp och

b0.bult ≔ 111
(Ekvation 4.2.10c)

kt ≔ 1.0
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V1.Ed ≔ hc ⋅ beff.nl1 ⋅ 0.85 ⋅ fcd = ⎛⎝1.525 ⋅ 10 4 ⎞⎠

(Ekvation 4.2.10a)

V1.Ed
nf ≔ ―――
= 186.781
kt ⋅ PRd

(Ekvation 4.2.10)

Antal svetsbultar:

nf ≔ 187

Antal profildelningar, om 3 svetsbultar per delning:

nf
―= 62.333
3

(Ekvation 4.2.11a)

bs ≔ 96
L
= 62.5
――
2 ⋅ bs

(Ekvation 4.2.11b)

Om 3 svetsbultar per profildelning ska användas behövs 63 st
profildelningar, vilket ger profildelningarna ett avstånd på 96 mm.
Kontroll av skjuvning för betongplattans bärförmåga:
⎛
⎞
fck
v ≔ 0.6 ⋅ ⎜1 − ――――
⎟ = 0.516
250
⎝
⎠

(Ekvation 4.2.12c)

θf ≔ 45
vRd ≔ v ⋅ fcd ⋅ sin ⎛⎝θf⎞⎠ ⋅ cos ⎛⎝θf⎞⎠ = 6.02 ――
2

(Ekvation 4.2.12b)

Δx ≔ 1

VRd ≔ 2 ⋅ vRd ⋅ Δx ⋅ hc = ⎛⎝3.01 ⋅ 10 3 ⎞⎠ ――

(Ekvation 4.2.12a)

VRd.profildelning ≔ bs ⋅ VRd = 288.96

(Ekvation 4.2.12)

PRd.rib ≔ 2 ⋅ kt ⋅ PRd = 163.313

(Ekvation 4.2.13a)

PRd.rib < VRd.profildelning

OK!
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(Ekvation 4.2.13)

Förband utan full samverkan:
| MEd.nl − Ma.pl.Rd |
nof ≔ |――――――
| ⋅ nf = 42.184
| Mpl.Rd.nl − Ma.pl.Rd |

(Ekvation 4.2.14)

Antal svetsbultar vid ofullständig samverkan:

nof ≔ 43

Kontroll:
355
η ≔ 1 − ――――
⋅ ⎛⎝0.75 − 0.03 ⋅ L ⋅
fyd.sb
n ≔ η ⋅ nf = 114.07

−1⎞

⎠ = 0.61

n ≔ 115

n är dimensionerande

nof < n

Antal profildelningar, om 3 svetsbultar per delning:

(Ekvation 4.2.15b)

(Ekvation
4.2.15a)
(Ekvation 4.2.15)
n
―= 38.333
3

(Ekvation 4.2.11a)

bs ≔ 156

(Ekvation 4.2.11b)

L
= 38.462
――
2 ⋅ bs

(Ekvation 4.2.11c)

Om 3 svetsbultar per profildelning ska användas behövs 39 st
profildelningar, vilket ger profildelningarna ett avstånd på 156 mm.
Skjuvbuckling
(Ekvation 4.2.16d)

ηs ≔ 1.20
‾‾‾‾‾‾‾‾‾
235 ――
2
ε≔

(Ekvation 4.2.16c)

= 0.814
――――
fyd.sb

72
― ⋅ ε = 48.817
ηs
Isl ≔ 6.038 ⋅ 10 −6
⎛ hw ⎞ 2 4
kτsl ≔ 9 ⋅ ⎜―⎟ ⋅
⎝ a ⎠

(Ekvation 4.2.16a)

4

a≔1

‾‾‾‾‾‾‾‾‾
⎛ Isl ⎞ 3
⎜―――
⎟ = 1.355
3
⎜⎝ ta ⋅ hw ⎟⎠
B2.7

(Ekvation 4.2.16e)

⎛ hw ⎞ 2
kτ ≔ 5.34 + 4.00 ⋅ ⎜―⎟ + kτsl = 7.861
⎝ a ⎠

(Ekvation 4.2.16f)

31
―⋅ ε ⋅
ηs

(Ekvation 4.2.16b)

‾‾
kτ = 58.931

hw
= 34.839
――
tw.a
hw
hw
72
31
Då ――
< ― ⋅ ε och ――
< ― ⋅ ε ⋅ ‾‾
kτ är skjuvbuckling inte aktuellt för tvärsnittet.
tw.a ηs
tw.a ηs
Nedböjning
Iy ≔ 1710 ⋅ 10 −6

gky ≔ gk.b = 45.32 ――

4

5 ⋅ gky ⋅ L 4
y1 ≔ ――――
= 0.034
384 ⋅ Ea ⋅ Iy

(Ekvation 4.2.17)

Aa
r ≔ ――
= 0.015
s ⋅ hc

(Ekvation 4.2.19f)

Ea
nn ≔ ―――= 12.353
0.5 ⋅ Ecm

(Ekvation 4.2.19e)

2

Aa ⋅ ⎛⎝hc + 2 ⋅ hp + ha⎞⎠
s ⋅ hc 3
Ic ≔ ―――――――
+ ―――
+ Iy = 0.007
4 ⋅ ⎛⎝1 + nn ⋅ r⎞⎠
12 ⋅ nn

4

(Ekvation 4.2.19d)

qeg ≔ γG ⋅ gk.b = 54.384 ――
qeg ⋅ L 2
Meg ≔ ―――
= 978.912
8

(Ekvation 4.2.19c)

⋅

Meg ⋅ 0.5 ⋅ ha
σa2 ≔ fyd.sb − ――――= 183.261
Iy

(Ekvation 4.2.19b)

⎛
⎞
1
1
1
―⋅ Aa ⋅ ha + ― ⋅ beff.nl ⋅ hc ⋅ ⎜ha + hp + ―⋅ hc⎟
2
nn
2
⎝
⎠
xel ≔ h − ―――――――――――――= 0.256
1
Aa + ― ⋅ beff.nl ⋅ hc
nn
σa2 ⋅ Ic
Mel.extra ≔ ―――
= ⎛⎝2.031 ⋅ 10 3 ⎞⎠
h − xel

⋅
B2.8

(Ekvation 4.2.19a)

(Ekvation 4.2.19)

5 ⋅ Mel.extra ⋅ L 2
y2 ≔ ―――――
= 0.022
48 ⋅ Ea ⋅ Ic

(Ekvation 4.2.18)

qvariabel ≔ qk.nl
8 ⋅ Mel.extra
qel.extra ≔ ――――
= 112.806 ――
L2

(Ekvation 4.2.20a)

qvariabel
yextra ≔ ―――
⋅ y2 = 0.004
qel.extra

(Ekvation 4.2.20)

ytot ≔ y1 + yextra = 37.591

(Ekvation 4.2.21)

Kontroll för nedböjning av nyttig last
ytillatet.nyttig ≔ 0.003 ⋅ L = 36

(Ekvation 4.2.22b)

qk.nl
⋅ y2 = 3.515
ynyttig ≔ ―――
qel.extra

(Ekvation 4.2.22a)

OK!

ynyttig ≤ ytillatet.nyttig
Kontroll total nedböjning
L
ytillatet ≔ ――
= 48
250
ytot ≤ ytillatet

(Ekvation 4.2.23)

OK!

Figur 2.5 Total nedböjning
Slutsats: Om en HEB600 används, fås en nedböjning på 37.6 mm. Vid fullständig
samverkan krävs 187 st svetsbultar fördelat med 3 bultar i varje profildelning, som
har ett avsånd på 96 mm. Används istället en ofullständig samverkanskonstruktion
behövs endast 115 st svetsbultar, som kan fördelas med 3 bultar i varje
profildelning som har ett avstånd på 156 mm.
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Bilaga 2.2
Samverkanskonstruktion med överhöjd stålbalk
En samverkanskonstruktion dimensioneras för att klara av en spännvidd på 12 m.
Konstruktionen består av stålbalkar samt ett platsgjutet betongbjälklag.
Stålbalkarna har ett avstånd på 7.2 m och kan överhöjas. Bjälklaget antas ha en
totalhöjd på 250 mm. Svetsbultarna antas ha en diameter på 19 mm och en längd
på 140 mm. Konstruktionen dimensioneras både för fullständig och ofullständig
samverkan. Lastfallet för konstruktionen antas motsvara ett garage enligt Eurokod.

Egenskaper
Betong C35/45
fck
fcd ≔ ――
= 23.333
γc

fck ≔ 35

γc ≔ 1.5

Ecm ≔ 34

γbtg ≔ 24 ――
3

hc ≔ 250

hp ≔ 0

Stålbalk, HEB500, S355
fyd.sb ≔ 355 ――
2
Ea ≔ 210
3

Wa.pl.y ≔ 4290 ⋅ 10 −6

ha ≔ 500
Aa ≔ 23860

ba ≔ 300

gk.stalbalk ≔ 1.87 ――

tw.a ≔ 14.5

2

h ≔ ha + hc + hp = 0.75
hw ≔ ha − 2 ⋅ ta = 0.444
Svetsbultar
ϕbult ≔ 19

hsc ≔ 140

fu ≔ 450

L ≔ 12
s ≔ 7.2
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ta ≔ 28

Figur 2.1 Vy ovanifrån konstruktionen

Figur 2.2 Balk från sidan med laster

Figur 2.4 Stålbalk med
platsgjutet betongbjälklag,
tvärsnitt

Figur 2.3 Stålbalk med
platsgjutet betongbjälklag,
längsgående
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Moment och tvärkraftskontroll
1. Byggskedet
γG ≔ 1.2

γQ ≔ 1.5

ψ ≔ 1.0

gk.b1 ≔ γbtg ⋅ hc ⋅ s = 43.2 ――

gk.b2 ≔ gk.stalbalk = 1.87 ――

gk.b ≔ gk.b1 + gk.b2 = 45.07 ――

qq.b ≔ 1.25 ⋅ 0.75 ――
⋅ s = 6.75 ――
2

qd.b ≔ γG ⋅ gk.b + γQ ⋅ ψ ⋅ qq.b = 64.209 ――

(Ekvation 4.2.1)

⎛q ⋅ L 2 ⎞
⎝ d.b
⎠ ⎛
MEd.b ≔ ――――
= ⎝1.156 ⋅ 10 3 ⎞⎠
8

(Ekvation 4.2.2)

⋅

⎛⎝qd.b ⋅ L⎞⎠
VEd.b ≔ ―――= 385.254
2

(Ekvation 4.2.3)

Ma.pl.Rd ≔ Wa.pl.y ⋅ fyd.sb = ⎛⎝1.523 ⋅ 10 3 ⎞⎠

Av ≔ ha ⋅ tw.a = ⎛⎝7.25 ⋅ 10 3 ⎞⎠

⋅

(Ekvation 4.2.4a)

(Ekvation 4.2.5b)

2

⎛⎝Av ⋅ fyd.sb⎞⎠
Vpl.Rd ≔ ――――
= ⎛⎝1.486 ⋅ 10 3 ⎞⎠
‾‾
3

(Ekvation 4.2.5a)

MEd.b
= 0.759
―――
Ma.pl.Rd

0.759 1.0

OK!

(Ekvation 4.2.4)

VEd.b
――= 0.259
Vpl.Rd

0.259 ≤ 1.0

OK!

(Ekvation 4.2.5)
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2. Bärförmåga, neutrala lagret
gk.nl ≔ gk.b = 45.07 ――

qk.garage ≔ 2.5 ――
2

qk.nl ≔ qk.garage ⋅ s = 18 ――

qd.nl ≔ γG ⋅ gk.nl + γQ ⋅ ψ ⋅ qk.nl = 81.084 ――

(Ekvation 4.2.1)

⎛q ⋅ L 2 ⎞
⎝ d.nl
⎠ ⎛
MEd.nl ≔ ――――
= ⎝1.46 ⋅ 10 3 ⎞⎠
8

(Ekvation 4.2.2)

⋅

⎛⎝qd.nl ⋅ L⎞⎠
VEd.nl ≔ ―――= 486.504
2

(Ekvation 4.2.3)

Betongbjälklagets effektiva bredd
L
bei.nl1 ≔ ―= 1.5
8

(Ekvation 4.2.6g)

b0.nl1 ≔ 76
s b0.nl1
bi.nl1 ≔ ―− ――= 3.562
2
2

(Ekvation 4.2.6f)

beff.eb ≔ min ⎛⎝bei.nl1 , bi.nl1⎞⎠ = 1.5

(Ekvation 4.2.6e)

beff.nl1 ≔ b0.nl1 + 2 ⋅ beff.eb = 3.076

(Ekvation 4.2.6d)

Aa ⋅ fyd.sb = ⎛⎝8.47 ⋅ 10 3 ⎞⎠

(Ekvation 4.2.6a)

hc ⋅ beff.nl1 ⋅ 0.85 ⋅ fcd = ⎛⎝1.525 ⋅ 10 4 ⎞⎠

(Ekvation 4.2.6b)

⎛⎝ha − 2 ⋅ ta⎞⎠ ⋅ tw.a ⋅ fyd.sb = ⎛⎝2.285 ⋅ 10 3 ⎞⎠

(Ekvation 4.2.6c)

Neutrala lagret ligger i stålprofilens liv --> Fall 1
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L
beff.nl ≔ 2 ⋅ ―= 3
8

(Ekvation 4.2.7c)

Aa ⋅ fyd.sb
xpl ≔ ―――――= 0.142
beff.nl ⋅ 0.85 ⋅ fcd

(Ekvation 4.2.7b)

⎛1
⎞
1
Mpl.Rd.nl ≔ Aa ⋅ fyd.sb ⋅ ⎜―⋅ ha + hp + hc − ―⋅ xpl⎟
2
⎝2
⎠
Mpl.Rd.nl = ⎛⎝3.632 ⋅ 10 3 ⎞⎠
MEd.nl
―――= 0.402
Mpl.Rd.nl

(Ekvation 4.2.7a)

⋅

OK!

0.402 ≤ 1.0

VEd.nl
――= 0.327
Vpl.Rd

0.327 ≤ 1.0

OK!

(Ekvation 4.2.4)

(Ekvation 4.2.5)

Svetsbultarnas bärförmåga
γV ≔ 1.25

α≔1

(då hsc/ ϕbult = 7.4 > 4 )

1
0.8 ⋅ fu ⋅ ―⋅ ⋅ ϕbult 2
4
PRd1 ≔ ―――――――
= 81.656
γV

(Ekvation 4.2.8a)

0.29 ⋅ α ⋅ ϕbult 2 ⋅ ‾‾‾‾‾‾‾
fck ⋅ Ecm
PRd2 ≔ ――――――――= 91.363
γV

(Ekvation 4.2.8b)

PRd ≔ min ⎛⎝PRd1 , PRd2⎞⎠ = 81.656

(Ekvation 4.2.9)

Då: hp ≔ 0
ϕbult ≔ 19

nr ≔ 2

≤ 85
≤ 20

, b0.bult ≔ 111 mm ≥ hp och

b0.bult ≔ 111
(Ekvation 4.2.10c)

kt ≔ 1.0
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V1.Ed ≔ hc ⋅ beff.nl1 ⋅ 0.85 ⋅ fcd = ⎛⎝1.525 ⋅ 10 4 ⎞⎠

(Ekvation 4.2.10a)

V1.Ed
nf ≔ ―――
= 186.781
kt ⋅ PRd

(Ekvation 4.2.10)

Antal svetsbultar:

nf ≔ 187

Antal profildelningar, om 3 svetsbultar per delning:

nf
―= 62.333
3

(Ekvation
4.2.11a)

bs ≔ 96
L
= 62.5
――
2 ⋅ bs

(Ekvation
4.2.11b)

Om 3 svetsbultar per profildelning ska användas behövs 63 st
profildelningar, vilket ger profildelningarna ett avstånd på 96 mm.
Kontroll av skjuvning för betongplattans bärförmåga:
⎛
⎞
fck
v ≔ 0.6 ⋅ ⎜1 − ――――
⎟ = 0.516
250
⎝
⎠

(Ekvation 4.2.12c)

θf ≔ 45
vRd ≔ v ⋅ fcd ⋅ sin ⎛⎝θf⎞⎠ ⋅ cos ⎛⎝θf⎞⎠ = 6.02 ――
2

(Ekvation 4.2.12b)

Δx ≔ 1

VRd ≔ 2 ⋅ vRd ⋅ Δx ⋅ hc = ⎛⎝3.01 ⋅ 10 3 ⎞⎠ ――

(Ekvation 4.2.12a)

VRd.profildelning ≔ bs ⋅ VRd = 288.96

(Ekvation 4.2.12)

PRd.rib ≔ 2 ⋅ kt ⋅ PRd = 163.313

(Ekvation
4.2.13a)

PRd.rib < VRd.profildelning

OK!
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(Ekvation 4.2.13)

Förband utan full samverkan:
| MEd.nl − Ma.pl.Rd |
nof ≔ |――――――
| ⋅ nf = 5.624
| Mpl.Rd.nl − Ma.pl.Rd |

(Ekvation 4.2.14)

Antal svetsbultar vid ofullständig samverkan:

nof ≔ 6

Kontroll:
355
η ≔ 1 − ――――
⋅ ⎛⎝0.75 − 0.03 ⋅ L ⋅
fyd.sb
n ≔ η ⋅ nf = 114.07

−1⎞

⎠ = 0.61

n ≔ 115

(Ekvation 4.2.15b)

(Ekvation 4.2.15a)

n är dimensionerande

nof < n

Antal profildelningar, om 3 svetsbultar per delning:

n
―= 38.333
3

(Ekvation 4.2.11a)

bs ≔ 156
L
= 38.462
――
2 ⋅ bs

(Ekvation
4.2.11a)

Om 3 svetsbultar per profildelning ska användas behövs 39 st
profildelningar, vilket ger profildelningarna ett avstånd på 156 mm.
Skjuvbuckling
(Ekvation 4.2.16d)

ηs ≔ 1.20
‾‾‾‾‾‾‾‾‾
235 ――
2
ε≔

(Ekvation 4.2.16c)

= 0.814
――――
fyd.sb

72
― ⋅ ε = 48.817
ηs
Isl ≔ 6.038 ⋅ 10 −6
⎛ hw ⎞ 2 4
kτsl ≔ 9 ⋅ ⎜―⎟ ⋅
⎝ a ⎠

(Ekvation 4.2.16a)

4

a≔1

‾‾‾‾‾‾‾‾‾
⎛ Isl ⎞ 3
⎜―――
⎟ = 1.239
3
⎜⎝ ta ⋅ hw ⎟⎠

(Ekvation 4.2.16e)

⎛ hw ⎞ 2
kτ ≔ 5.34 + 4.00 ⋅ ⎜―⎟ + kτsl = 7.367
⎝ a ⎠

(Ekvation 4.2.16f)
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31
―⋅ ε ⋅
ηs

(Ekvation 4.2.16b)

‾‾
kτ = 57.05

hw
= 30.621
――
tw.a
hw
hw
72
31
Då ――
< ― ⋅ ε och ――
< ― ⋅ ε ⋅ ‾‾
kτ är skjuvbuckling inte
tw.a ηs
tw.a ηs
aktuellt för tvärsnittet.
Nedböjning
Iy ≔ 1072 ⋅ 10 −6

gky ≔ gk.b = 45.07 ――

4

5 ⋅ gky ⋅ L 4
y1 ≔ ――――
= 0.054
384 ⋅ Ea ⋅ Iy

(Ekvation 4.2.17)

Aa
r ≔ ――
= 0.013
s ⋅ hc

(Ekvation 4.2.19f)

Ea
nn ≔ ―――= 12.353
0.5 ⋅ Ecm

(Ekvation 4.2.19e)

2

Aa ⋅ ⎛⎝hc + 2 ⋅ hp + ha⎞⎠
s ⋅ hc 3
Ic ≔ ―――――――
+ ―――
+ Iy = 0.005
4 ⋅ ⎛⎝1 + nn ⋅ r⎞⎠
12 ⋅ nn

4

(Ekvation 4.2.19d)

qeg ≔ γG ⋅ gk.b = 54.084 ――
qeg ⋅ L 2
Meg ≔ ―――
= 973.512
8

(Ekvation 4.2.19c)

⋅

Meg ⋅ 0.5 ⋅ ha
σa2 ≔ fyd.sb − ――――= 127.968
Iy

(Ekvation 4.2.19b)

⎛
⎞
1
1
1
―⋅ Aa ⋅ ha + ― ⋅ beff.nl ⋅ hc ⋅ ⎜ha + hp + ―⋅ hc⎟
2
nn
2
⎝
⎠
xel ≔ h − ―――――――――――――= 0.231
1
Aa + ― ⋅ beff.nl ⋅ hc
nn
σa2 ⋅ Ic
Mel.extra ≔ ―――
= ⎛⎝1.162 ⋅ 10 3 ⎞⎠
h − xel

⋅
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(Ekvation 4.2.19a)

(Ekvation 4.2.19)

5 ⋅ Mel.extra ⋅ L 2
y2 ≔ ―――――
= 0.018
48 ⋅ Ea ⋅ Ic

(Ekvation 4.2.18)

qvariabel ≔ qk.nl
8 ⋅ Mel.extra
qel.extra ≔ ――――
= 64.549 ――
L2

(Ekvation 4.2.20a)

qvariabel
yextra ≔ ―――
⋅ y2 = 0.005
qel.extra

(Ekvation 4.2.20)

ytot ≔ y1 + yextra = 58.964

(Ekvation 4.2.21)

Kontroll för nedböjning av nyttig last
ytillatet.nyttig ≔ 0.003 ⋅ L = 36

(Ekvation 4.2.22a)

qk.nl
ynyttig ≔ ―――
⋅ y2 = 4.909
qel.extra

(Ekvation 4.2.22b)

OK!

ynyttig ≤ ytillatet.nyttig
Kontroll total nedböjning
L
= 48
ytillatet ≔ ――
250

(Ekvation 4.2.23)
(Ekvation 4.2.24a)

L
ytillatet.öh ≔ ――
= 20
600
ytillatet.max ≔ ytillatet + ytillatet.öh = 68
ytot ≤ ytillatet.max

OK!

(Ekvation 4.2.24)
(Ekvation 4.2.25)

Figur 2.5 Total nedböjning
B2.18

Slutsats: Om en överhöjd HEB500 används, fås en nedböjning på 59.0 mm. Vid
fullständig samverkan krävs 187 st svetsbultar fördelat med 3 bultar i varje
profildelning, som har ett avsånd på 96 mm. Används istället en ofullständig
samverkanskonstruktion behövs endast 115 st svetsbultar, som kan fördelas med
3 bultar i varje profildelning som har ett avstånd på 156 mm.
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Bilaga 2.3
Samverkanskonstruktion med samverkansbjälklag
En samverkanskonstruktion dimensioneras för att klara av en spännvidd på 12 m.
Konstruktionen består av stålbalkar samt ett bjälklag med underliggande plåt och
platsgjuten betong. Stålbalkarna har ett avstånd på 7.2 m och bjälklaget antas ha
en totalhöjd på 160 mm. Profileringen på plåten antas ligga tvärs upplagsbalkarna.
Svetsbultarna antas ha en diameter på 19 mm och en längd på 140 mm.
Konstruktionen dimensioneras både för fullständig och ofullständig samverkan.
Lastfallet för konstruktionen antas motsvara ett garage enligt Eurokod.
Egenskaper
Betong C35/45
fck
fcd ≔ ――
= 23.333
γc

fck ≔ 35

γc ≔ 1.5

Ecm ≔ 34

gk.betong ≔ 3.3 ――
2

hc ≔ 85

hp ≔ 75

Stålbalk, HEB500, S355
fyd.sb ≔ 355 ――
2
Ea ≔ 210
3

Wa.pl.y ≔ 4290 ⋅ 10 −6

ha ≔ 500
Aa ≔ 23860

ba ≔ 300

gk.stalbalk ≔ 1.87 ――

tw.a ≔ 14.5

2

h ≔ ha + hc + hp = 0.66
hw ≔ ha − 2 ⋅ ta = 0.444
Svetsbultar
ϕbult ≔ 19

hsc ≔ 140

fu ≔ 450

L ≔ 12
s ≔ 7.2
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ta ≔ 28

Figur B2.1 Vy ovanifrån konstruktionen

Figur B2.2 Balk från sidan med laster

Figur B2.3 Stålbalk med
profilerad plåt, längsgående

Figur B2.4 Stålbalk med
profilerad plåt, tvärsnitt
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Moment och tvärkraftskontroll
1. Byggskedet
γG ≔ 1.2

γQ ≔ 1.5

ψ ≔ 1.0

gk.b1 ≔ gk.betong ⋅ s = 23.76 ――

gk.b2 ≔ gk.stalbalk = 1.87 ――

gk.b ≔ gk.b1 + gk.b2 = 25.63 ――

qq.b ≔ 1.25 ⋅ 0.75 ――
⋅ s = 6.75 ――
2

qd.b ≔ γG ⋅ gk.b + γQ ⋅ ψ ⋅ qq.b = 40.881 ――

(Ekvation 4.2.1)

⎛q ⋅ L 2 ⎞
⎝ d.b
⎠
MEd.b ≔ ――――
= 735.858
8

(Ekvation 4.2.2)

⋅

⎛⎝qd.b ⋅ L⎞⎠
VEd.b ≔ ―――= 245.286
2

(Ekvation 4.2.3)

Ma.pl.Rd ≔ Wa.pl.y ⋅ fyd.sb = ⎛⎝1.523 ⋅ 10 3 ⎞⎠

Av ≔ ha ⋅ tw.a = ⎛⎝7.25 ⋅ 10 3 ⎞⎠

⋅

(Ekvation 4.2.4a)

(Ekvation 4.2.5b)

2

⎛⎝Av ⋅ fyd.sb⎞⎠
Vpl.Rd ≔ ――――
= ⎛⎝1.486 ⋅ 10 3 ⎞⎠
‾‾
3

(Ekvation 4.2.5a)

MEd.b
= 0.483
―――
Ma.pl.Rd

0.483 ≤ 1.0

OK!

(Ekvation 4.2.4)

VEd.b
――= 0.165
Vpl.Rd

0.165 ≤ 1.0

OK!

(Ekvation 4.2.5)
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2. Bärförmåga, neutrala lagret
gk.nl ≔ gk.b = 25.63 ――

qk.garage ≔ 2.5 ――
2

qk.nl ≔ qk.garage ⋅ s = 18 ――

qd.nl ≔ γG ⋅ gk.nl + γQ ⋅ ψ ⋅ qk.nl = 57.756 ――

(Ekvation 4.2.1)

⎛q ⋅ L 2 ⎞
⎝ d.nl
⎠ ⎛
MEd.nl ≔ ――――
= ⎝1.04 ⋅ 10 3 ⎞⎠
8

(Ekvation 4.2.2)

⋅

⎛⎝qd.nl ⋅ L⎞⎠
VEd.nl ≔ ―――= 346.536
2

(Ekvation 4.2.3)

Betongbjälklagets effektiva bredd
L
bei.nl1 ≔ ―= 1.5
8

(Ekvation 4.2.6g)

b0.nl1 ≔ 76
s b0.nl1
bi.nl1 ≔ ―− ――= 3.562
2
2

(Ekvation 4.2.6f)

beff.eb ≔ min ⎛⎝bei.nl1 , bi.nl1⎞⎠ = 1.5

(Ekvation 4.2.6e)

beff.nl1 ≔ b0.nl1 + 2 ⋅ beff.eb = 3.076

(Ekvation 4.2.6d)

Aa ⋅ fyd.sb = ⎛⎝8.47 ⋅ 10 3 ⎞⎠

(Ekvation 4.2.6a)

hc ⋅ beff.nl1 ⋅ 0.85 ⋅ fcd = ⎛⎝5.186 ⋅ 10 3 ⎞⎠

(Ekvation 4.2.6b)

⎛⎝ha − 2 ⋅ ta⎞⎠ ⋅ tw.a ⋅ fyd.sb = ⎛⎝2.285 ⋅ 10 3 ⎞⎠

(Ekvation 4.2.6c)

Neutrala lagret ligger i stålprofilens liv --> Fall 2
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L
beff.nl ≔ 2 ⋅ ―= 3
8

(Ekvation 4.2.7c)

Nc ≔ hc ⋅ beff.nl ⋅ 0.85 ⋅ fcd = ⎛⎝5.058 ⋅ 10 3 ⎞⎠

(Ekvation 4.2.7e)

⎛
Aa ⋅ fyd.sb − Nc ⎞
⎛1
⎞ 1
1
Mpl.Rd.nl ≔ Nc ⋅ ⎜―⋅ ha + hp + ―⋅ hc⎟ + ―⋅ ⎛⎝Aa ⋅ fyd.sb − Nc⎞⎠ ⋅ ⎜ha − ―――――
⎟
2
2 ⋅ ba ⋅ fyd.sb ⎠
⎝2
⎠ 2
⎝
Mpl.Rd.nl = ⎛⎝2.684 ⋅ 10 3 ⎞⎠
MEd.nl
―――= 0.387
Mpl.Rd.nl

(Ekvation 4.2.7d)

⋅

OK!

0.387 ≤ 1.0

VEd.nl
――= 0.233
Vpl.Rd

0.233 ≤ 1.0

OK!

(Ekvation 4.2.4)

(Ekvation 4.2.5)

Svetsbultarnas bärförmåga vid fullständig samverkan
γV ≔ 1.25

α≔1

(då hsc/ ϕbult = 7.4 > 4 )

1
0.8 ⋅ fu ⋅ ―⋅ ⋅ ϕbult 2
4
PRd1 ≔ ―――――――
= 81.656
γV

(Ekvation 4.2.8a)

0.29 ⋅ α ⋅ ϕbult 2 ⋅ ‾‾‾‾‾‾‾
fck ⋅ Ecm
PRd2 ≔ ――――――――= 91.363
γV

(Ekvation 4.2.8b)

PRd ≔ min ⎛⎝PRd1 , PRd2⎞⎠ = 81.656

(Ekvation 4.2.9)

Då: hp ≔ 75
ϕbult ≔ 19

nr ≔ 2

≤ 85
≤ 20

, b0.bult ≔ 111 mm ≥ hp och

b0.bult ≔ 111

⎞
0.7 b0.bult ⎛ hsc
− 1.0⎟ = 0.635
kt ≔ ――
⋅ ――⋅ ⎜――
hp ⎝ h p
‾‾
⎠
nr
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(Ekvation 4.2.10b)

V1.Ed ≔ hc ⋅ beff.nl1 ⋅ 0.85 ⋅ fcd = ⎛⎝5.186 ⋅ 10 3 ⎞⎠

(Ekvation 4.2.10a)

V1.Ed
nf ≔ ―――
= 100.026
kt ⋅ PRd

(Ekvation 4.2.10)

Antal svetsbultar:

nf ≔ 101

Antal profildelningar, om 3 svetsbultar per delning:

nf
―= 33.667
3

(Ekvation 4.2.11a)

bs ≔ 173
L
= 34.682
――
2 ⋅ bs

(Ekvation
4.2.11b)

Om 3 svetsbultar per profildelning ska användas behövs 34 st
profildelningar, vilket ger profildelningarna ett avstånd på 173 mm.
Kontroll av skjuvning för betongplattans bärförmåga:
⎛
⎞
fck
v ≔ 0.6 ⋅ ⎜1 − ――――
⎟ = 0.516
250
⎝
⎠

(Ekvation 4.2.12c)

θf ≔ 45
vRd ≔ v ⋅ fcd ⋅ sin ⎛⎝θf⎞⎠ ⋅ cos ⎛⎝θf⎞⎠ = 6.02 ――
2

(Ekvation 4.2.12b)

Δx ≔ 1

VRd ≔ 2 ⋅ vRd ⋅ Δx ⋅ hc = ⎛⎝1.023 ⋅ 10 3 ⎞⎠ ――

(Ekvation 4.2.12a)

VRd.profildelning ≔ bs ⋅ VRd = 177.048

(Ekvation 4.2.12)

PRd.rib ≔ 2 ⋅ kt ⋅ PRd = 103.685

(Ekvation
4.2.13a)

PRd.rib < VRd.profildelning

OK!
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(Ekvation 4.2.13)

Förband utan full samverkan:
| MEd.nl − Ma.pl.Rd |
nof ≔ |――――――
| ⋅ nf = 42.028
| Mpl.Rd.nl − Ma.pl.Rd |

(Ekvation 4.2.14)

Antal svetsbultar vid ofullständig samverkan:

nof ≔ 43

Kontroll:
355
η ≔ 1 − ――――
⋅ ⎛⎝0.75 − 0.03 ⋅ L ⋅
fyd.sb
n ≔ η ⋅ nf = 61.61

−1⎞

⎠ = 0.61

n ≔ 62

(Ekvation 4.2.15b)

(Ekvation
4.2.15a)

n är dimensionerande

nof < n

Antal profildelningar, om 2 svetsbultar per delning:

n
―= 31
2

(Ekvation
4.2.11a)

bs ≔ 193
L
= 31.088
――
2 ⋅ bs

(Ekvation
4.2.11b)

Om 2 svetsbultar per profildelning ska användas behövs 31 st
profildelningar, vilket ger profildelningarna ett avstånd på 193 mm.
Skjuvbuckling
(Ekvation 4.2.16d)

ηs ≔ 1.20
‾‾‾‾‾‾‾‾‾
235 ――
2
ε≔

(Ekvation 4.2.16c)

= 0.814
――――
fyd.sb

72
― ⋅ ε = 48.817
ηs
Isl ≔ 6.038 ⋅ 10 −6

(Ekvation 4.2.16a)

4

a≔1

⎛ Isl ⎞ 3
⎛ hw ⎞ 2 4 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾
kτsl ≔ 9 ⋅ ⎜―⎟ ⋅ ⎜―――
⎟ = 1.239
3
⎝ a ⎠
⎜⎝ ta ⋅ hw ⎟⎠
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(Ekvation 4.2.16e)

⎛ hw ⎞ 2
kτ ≔ 5.34 + 4.00 ⋅ ⎜―⎟ + kτsl = 7.367
⎝ a ⎠

(Ekvation 4.2.16f)

31
―⋅ ε ⋅
ηs

(Ekvation 4.2.16b)

‾‾
kτ = 57.05

hw
= 30.621
――
tw.a
hw
hw
72
31
Då ――
< ― ⋅ ε och ――
< ― ⋅ ε ⋅ ‾‾
kτ är skjuvbuckling inte aktuellt för tvärsnittet.
tw.a ηs
tw.a ηs
Nedböjning
Iy ≔ 1072 ⋅ 10 −6

gky ≔ gk.b = 25.63 ――

4

5 ⋅ gky ⋅ L 4
y1 ≔ ――――
= 0.031
384 ⋅ Ea ⋅ Iy

(Ekvation 4.2.17)

Aa
r ≔ ――
= 0.039
s ⋅ hc

(Ekvation 4.2.19f)

Ea
nn ≔ ―――= 12.353
0.5 ⋅ Ecm

(Ekvation 4.2.19e)

2

Aa ⋅ ⎛⎝hc + 2 ⋅ hp + ha⎞⎠
s ⋅ hc 3
Ic ≔ ―――――――
+ ―――
+ Iy = 0.003
4 ⋅ ⎛⎝1 + nn ⋅ r⎞⎠
12 ⋅ nn

4

(Ekvation 4.2.19d)

qeg ≔ γG ⋅ gk.b = 30.756 ――
qeg ⋅ L 2
Meg ≔ ―――
= 553.608
8

(Ekvation 4.2.19c)

⋅

Meg ⋅ 0.5 ⋅ ha
σa2 ≔ fyd.sb − ――――= 225.894
Iy

(Ekvation 4.2.19b)

⎛
⎞
1
1
1
―⋅ Aa ⋅ ha + ― ⋅ beff.nl ⋅ hc ⋅ ⎜ha + hp + ―⋅ hc⎟
2
nn
2
⎝
⎠
xel ≔ h − ―――――――――――――= 0.24
1
Aa + ― ⋅ beff.nl ⋅ hc
nn
σa2 ⋅ Ic
Mel.extra ≔ ―――
= ⎛⎝1.76 ⋅ 10 3 ⎞⎠
h − xel

⋅
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(Ekvation 4.2.19a)

(Ekvation 4.2.19)

5 ⋅ Mel.extra ⋅ L 2
y2 ≔ ―――――
= 0.038
48 ⋅ Ea ⋅ Ic

(Ekvation 4.2.18)

qvariabel ≔ qk.nl
8 ⋅ Mel.extra
qel.extra ≔ ――――
= 97.802 ――
L2

(Ekvation 4.2.20a)

qvariabel
yextra ≔ ―――
⋅ y2 = 0.007
qel.extra

(Ekvation 4.2.20)

ytot ≔ y1 + yextra = 37.802

(Ekvation 4.2.21)

Kontroll för nedböjning av nyttig last
ytillatet.nyttig ≔ 0.003 ⋅ L = 36

(Ekvation 4.2.22a)

qk.nl
⋅ y2 = 7.063
ynyttig ≔ ―――
qel.extra

(Ekvation 4.2.22b)

OK!

ynyttig ≤ ytillatet.nyttig
Kontroll total nedböjning
L
ytillatet ≔ ――
= 48
250
ytot ≤ ytillatet

(Ekvation 4.2.23)

OK!

Figur 2.5 Total nedböjning
Slutsats: Om en HEB500 används, fås en nedböjning på 37.8 mm. Vid fullständig
samverkan krävs 101 st svetsbultar fördelat med 3 bultar i varje profildelning, som
har ett avsånd på 173 mm. Används istället en ofullständig
samverkanskonstruktion behövs endast 62 st svetsbultar, som kan fördelas med 2
bultar i varje profildelning som har ett avstånd på 193 mm.
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Bilaga 2.4
Samverkanskonstruktion med sörsta spännvidden
En samverkanskonstruktion består av den största användbara stålbalken och
dimensioneras för att uppnå största möjliga spännvidd. Konstruktionen består av
stålbalkar samt ett platsgjutet betongbjälklag. Stålbalkarna har ett avstånd, s, på
7.2 m och bjälklaget antas ha en tjocklek, t, på 250 mm. Svetsbultarna antas ha en
diameter på 19 mm och en längd på 140 mm. Konstruktionen dimensioneras både
för fullständig och ofullständig samverkan. Lastfallet för konstruktionen antas
motsvara ett garage enligt Eurokod.
Egenskaper
Betong C35/45
fck
fcd ≔ ――
= 23.333
γc

fck ≔ 35

γc ≔ 1.5

Ecm ≔ 34

γbtg ≔ 24 ――
3

hc ≔ 250

hp ≔ 0

Stålbalk, HEB800, S355
fyd.sb ≔ 355 ――
2
Ea ≔ 210
3

Wa.pl.y ≔ 8980 ⋅ 10 −6

ha ≔ 800
Aa ≔ 33420

ba ≔ 300

gk.stalbalk ≔ 2.62 ――

tw.a ≔ 17.5

2

h ≔ ha + hc + hp = 1.05
hw ≔ ha − 2 ⋅ ta = 0.734
Svetsbultar
ϕbult ≔ 19

hsc ≔ 140

fu ≔ 450
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L

15 6

ta ≔ 33

L ≔ 15.6
s ≔ 7.2

Figur B2.1 Vy ovanifrån konstruktionen

Figur B2.2 Balk från sidan med laster

Figur 2.4 Stålbalk med
platsgjutet betongbjälklag,
tvärsnitt

Figur 2.3 Stålbalk med
platsgjutet betongbjälklag,
längsgående
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Moment och tvärkraftskontroll
1. Byggskedet
γG ≔ 1.2

γQ ≔ 1.5

ψ ≔ 1.0

gk.b1 ≔ γbtg ⋅ hc ⋅ s = 43.2 ――

gk.b2 ≔ gk.stalbalk = 2.62 ――

gk.b ≔ gk.b1 + gk.b2 = 45.82 ――

qq.b ≔ 1.25 ⋅ 0.75 ――
⋅ s = 6.75 ――
2

qd.b ≔ γG ⋅ gk.b + γQ ⋅ ψ ⋅ qq.b = 65.109 ――

(Ekvation 4.2.1)

⎛q ⋅ L 2 ⎞
⎝ d.b
⎠ ⎛
MEd.b ≔ ――――
= ⎝1.981 ⋅ 10 3 ⎞⎠
8

(Ekvation 4.2.2)

⋅

⎛⎝qd.b ⋅ L⎞⎠
VEd.b ≔ ―――= 507.85
2

(Ekvation 4.2.3)

Ma.pl.Rd ≔ Wa.pl.y ⋅ fyd.sb = ⎛⎝3.188 ⋅ 10 3 ⎞⎠

Av ≔ ha ⋅ tw.a = ⎛⎝1.4 ⋅ 10 4 ⎞⎠

⋅

(Ekvation 4.2.4a)

(Ekvation 4.2.5b)

2

⎛⎝Av ⋅ fyd.sb⎞⎠
= ⎛⎝2.869 ⋅ 10 3 ⎞⎠
Vpl.Rd ≔ ――――
‾‾
3

(Ekvation 4.2.5a)

MEd.b
= 0.621
―――
Ma.pl.Rd

0.621 ≤ 1.0

OK!

(Ekvation 4.2.4)

VEd.b
――= 0.177
Vpl.Rd

0.177 ≤ 1.0

OK!

(Ekvation 4.2.5)
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2. Bärförmåga, neutrala lagret
gk.nl ≔ gk.b = 45.82 ――

qk.garage ≔ 2.5 ――
2

qk.nl ≔ qk.garage ⋅ s = 18 ――

qd.nl ≔ γG ⋅ gk.nl + γQ ⋅ ψ ⋅ qk.nl = 81.984 ――

(Ekvation 4.2.1)

⎛q ⋅ L 2 ⎞
⎝ d.nl
⎠ ⎛
MEd.nl ≔ ――――
= ⎝2.494 ⋅ 10 3 ⎞⎠
8

(Ekvation 4.2.2)

⋅

⎛⎝qd.nl ⋅ L⎞⎠
VEd.nl ≔ ―――= 639.475
2

(Ekvation 4.2.3)

Betongbjälklagets effektiva bredd
L
bei.nl1 ≔ ―= 1.95
8

(Ekvation 4.2.6g)

b0.nl1 ≔ 76
s b0.nl1
bi.nl1 ≔ ―− ――= 3.562
2
2

(Ekvation 4.2.6f)

beff.eb ≔ min ⎛⎝bei.nl1 , bi.nl1⎞⎠ = 1.95

(Ekvation 4.2.6e)

beff.nl1 ≔ b0.nl1 + 2 ⋅ beff.eb = 3.976

(Ekvation 4.2.6d)

Aa ⋅ fyd.sb = ⎛⎝1.186 ⋅ 10 4 ⎞⎠

(Ekvation 4.2.6a)

hc ⋅ beff.nl1 ⋅ 0.85 ⋅ fcd = ⎛⎝1.971 ⋅ 10 4 ⎞⎠

(Ekvation 4.2.6b)

⎛⎝ha − 2 ⋅ ta⎞⎠ ⋅ tw.a ⋅ fyd.sb = ⎛⎝4.56 ⋅ 10 3 ⎞⎠

(Ekvation 4.2.6c)

Neutrala lagret ligger i stålprofilens liv --> Fall 1
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L
beff.nl ≔ 2 ⋅ ―= 3.9
8

(Ekvation 4.2.7c)

Aa ⋅ fyd.sb
xpl ≔ ―――――= 0.153
beff.nl ⋅ 0.85 ⋅ fcd

(Ekvation 4.2.7b)

⎛1
⎞
1
Mpl.Rd.nl ≔ Aa ⋅ fyd.sb ⋅ ⎜―⋅ ha + hp + hc − ―⋅ xpl⎟
2
⎝2
⎠
Mpl.Rd.nl = ⎛⎝6.802 ⋅ 10 3 ⎞⎠
MEd.nl
―――= 0.367
Mpl.Rd.nl

(Ekvation 4.2.7a)

⋅

OK!

0.367 ≤ 1.0

VEd.nl
――= 0.223
Vpl.Rd

0.223 ≤ 1.0

OK!

(Ekvation 4.2.4)

(Ekvation 4.2.5)

Svetsbultarnas bärförmåga
γV ≔ 1.25

α≔1

(då hsc/ ϕbult = 7.4 > 4 )

1
0.8 ⋅ fu ⋅ ―⋅ ⋅ ϕbult 2
4
PRd1 ≔ ―――――――
= 81.656
γV

(Ekvation 4.2.8a)

0.29 ⋅ α ⋅ ϕbult 2 ⋅ ‾‾‾‾‾‾‾
fck ⋅ Ecm
PRd2 ≔ ――――――――= 91.363
γV

(Ekvation 4.2.8b)

PRd ≔ min ⎛⎝PRd1 , PRd2⎞⎠ = 81.656

(Ekvation 4.2.9)

Då: hp ≔ 0
ϕbult ≔ 19

nr ≔ 2

≤ 85
≤ 20

, b0.bult ≔ 111 mm ≥ hp och

b0.bult ≔ 111
(Ekvation 4.2.10c)

kt ≔ 1.0
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V1.Ed ≔ hc ⋅ beff.nl1 ⋅ 0.85 ⋅ fcd = ⎛⎝1.971 ⋅ 10 4 ⎞⎠

(Ekvation 4.2.10a)

V1.Ed
nf ≔ ―――
= 241.431
kt ⋅ PRd

(Ekvation 4.2.10)

Antal svetsbultar:

nf ≔ 242
nf
―= 80.667
3

Antal profildelningar, om 3 svetsbultar per delning:

(Ekvation 4.2.11a)

bs ≔ 96
L
= 81.25
――
2 ⋅ bs

(Ekvation 4.2.11b)

Om 3 svetsbultar per profildelning ska användas behövs 81 st
profildelningar, vilket ger profildelningarna ett avstånd på 96 mm.
Kontroll av skjuvning för betongplattans bärförmåga:
⎛
⎞
fck
v ≔ 0.6 ⋅ ⎜1 − ――――
⎟ = 0.516
250
⎝
⎠

(Ekvation 4.2.12c)

θf ≔ 45
vRd ≔ v ⋅ fcd ⋅ sin ⎛⎝θf⎞⎠ ⋅ cos ⎛⎝θf⎞⎠ = 6.02 ――
2

(Ekvation 4.2.12b)

Δx ≔ 1

VRd ≔ 2 ⋅ vRd ⋅ Δx ⋅ hc = ⎛⎝3.01 ⋅ 10 3 ⎞⎠ ――

(Ekvation 4.2.12a)

VRd.profildelning ≔ bs ⋅ VRd = 288.96

(Ekvation 4.2.12)

PRd.rib ≔ 2 ⋅ kt ⋅ PRd = 163.313

(Ekvation 4.2.13a)

PRd.rib < VRd.profildelning

OK!
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(Ekvation 4.2.13)

Förband utan full samverkan:
| MEd.nl − Ma.pl.Rd |
nof ≔ |――――――
| ⋅ nf = 46.469
| Mpl.Rd.nl − Ma.pl.Rd |
Antal svetsbultar vid ofullständig samverkan:

(Ekvation 4.2.14)

nof ≔ 47

Kontroll:
355
η ≔ 1 − ――――
⋅ ⎛⎝0.75 − 0.03 ⋅ L ⋅
fyd.sb
n ≔ η ⋅ nf = 173.756

−1⎞

⎠ = 0.718

n ≔ 140

(Ekvation 4.2.15b)

(Ekvation 4.2.15a)

n är dimensionerande

nof < n

Antal profildelningar, om 3 svetsbultar per delning:

n
―= 46.667
3

Ekvation 4.2.11a

bs ≔ 166
L
= 46.988
――
2 ⋅ bs

(Ekvation 4.2.11b)

Om 3 svetsbultar per profildelning ska användas behövs 47 st
profildelningar, vilket ger profildelningarna ett avstånd på 166 mm.
Skjuvbuckling
(Ekvation 4.2.16d)

ηs ≔ 1.20
‾‾‾‾‾‾‾‾‾
235 ――
2
ε≔

(Ekvation 4.2.16c)

= 0.814
――――
fyd.sb

72
― ⋅ ε = 48.817
ηs
Isl ≔ 6.038 ⋅ 10 −6
⎛ hw ⎞ 2 4
kτsl ≔ 9 ⋅ ⎜―⎟ ⋅
⎝ a ⎠

(Ekvation 4.2.16a)

4

a≔1

‾‾‾‾‾‾‾‾‾
⎛ Isl ⎞ 3
⎜―――
⎟ = 1.605
3
⎜⎝ ta ⋅ hw ⎟⎠
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(Ekvation 4.2.16e)

⎛ hw ⎞ 2
kτ ≔ 5.34 + 4.00 ⋅ ⎜―⎟ + kτsl = 9.1
⎝ a ⎠

(Ekvation 4.2.16f)

31
―⋅ ε ⋅
ηs

(Ekvation 4.2.16b)

‾‾
kτ = 63.403

hw
= 41.943
――
tw.a
hw
hw
72
31
Då ――
< ― ⋅ ε och ――
< ― ⋅ ε ⋅ ‾‾
kτ är skjuvbuckling inte aktuellt
tw.a ηs
tw.a ηs
för tvärsnittet.
Nedböjning
gky ≔ gk.b = 45.82 ――

Iy ≔ 3591 ⋅ 10 −6

4

5 ⋅ gky ⋅ L 4
y1 ≔ ――――
= 0.047
384 ⋅ Ea ⋅ Iy

(Ekvation 4.2.17)

Aa
r ≔ ――
= 0.019
s ⋅ hc

(Ekvation 4.2.19f)

Ea
nn ≔ ―――= 12.353
0.5 ⋅ Ecm

(Ekvation 4.2.19e)
2

Aa ⋅ ⎛⎝hc + 2 ⋅ hp + ha⎞⎠
s ⋅ hc 3
Ic ≔ ―――――――
+ ―――
+ Iy = 0.012
4 ⋅ ⎛⎝1 + nn ⋅ r⎞⎠
12 ⋅ nn

4

(Ekvation 4.2.19d)

qeg ≔ γG ⋅ gk.b = 54.984 ――
qeg ⋅ L 2
Meg ≔ ―――
= ⎛⎝1.673 ⋅ 10 3 ⎞⎠
8

(Ekvation 4.2.19c)

⋅

Meg ⋅ 0.5 ⋅ ha
σa2 ≔ fyd.sb − ――――= 168.688
Iy

(Ekvation 4.2.19b)

⎛
⎞
1
1
1
―⋅ Aa ⋅ ha + ― ⋅ beff.nl ⋅ hc ⋅ ⎜ha + hp + ―⋅ hc⎟
2
nn
2
⎝
⎠
xel ≔ h − ―――――――――――――= 0.281
1
Aa + ― ⋅ beff.nl ⋅ hc
nn
σa2 ⋅ Ic
Mel.extra ≔ ―――
= ⎛⎝2.598 ⋅ 10 3 ⎞⎠
h − xel

(Ekvation 4.2.19a)

(Ekvation 4.2.19)

⋅
B2.36

5 ⋅ Mel.extra ⋅ L 2
y2 ≔ ―――――
= 0.026
48 ⋅ Ea ⋅ Ic

(Ekvation 4.2.18)

qvariabel ≔ qk.nl
8 ⋅ Mel.extra
qel.extra ≔ ――――
= 85.418 ――
L2

(Ekvation 4.2.20a)

qvariabel
yextra ≔ ―――
⋅ y2 = 0.006
qel.extra

(Ekvation 4.2.20)

ytot ≔ y1 + yextra = 52.436

(Ekvation 4.2.21)

Kontroll för nedböjning av nyttig last
ytillatet.nyttig ≔ 0.003 ⋅ L = 46.8

(Ekvation 4.2.22a)

qk.nl
⋅ y2 = 5.581
ynyttig ≔ ―――
qel.extra

(Ekvation 4.2.22b)

OK!

ynyttig ≤ ytillatet.nyttig
Kontroll total nedböjning
L
ytillatet ≔ ――
= 62.4
250
ytot ≤ ytillatet

(Ekvation 4.2.23)
OK!

Figur 2.5 Total nedböjning
Slutsats: Om en HEB800 används, fås en nedböjning på 52.4 mm. Konstruktionen
uppnår du än spännvid på 15.6 m. Vid fullständig samverkan krävs 272 st
svetsbultar fördelat med 3 bultar i varje profildelning, som har ett avsånd på 96
mm. Används istället en ofullständig samverkanskonstruktion behövs endast 140
st svetsbultar, som kan fördelas med 3 bultar i varje profildelning som har ett
avstånd på 166 mm.
B2.37

Bilaga 3. Tabeller
Tabell B3.1 Nyttiglast vid beräkning av dimensionerande last, qk [B]

Tabell B3.2 Koefficient vid beräkning av dimensionerande last, Ѱ0 [A]

Tabell B3.3 Partialkoefficient, ɣd [I]

B3.1

Tabell B3.4 Koefficienter vid beräkning av dimensionerande last [A]

Tabell B3.5a HEB-balkegenskaper [I]

B3.2

Tabell B3.5b HEB-balkegenskaper [I]

Tabell B3.6 Betongegenskaper [F]

B3.3

Tabell B3.7 Brottgräns och sträckgräns för stål [D]

Tabell B3.8 Fall beroende på neutrala lagret för samverkanskonstruktioner [H]
Fall 1: Neutrala lagret
i betongplattan
𝐴𝑓𝑦𝑑 < ℎ𝑐 𝑏𝑒𝑓𝑓 0.85𝑓𝑐𝑑
Avstånd från överkant
till neutrala lagret

𝑥𝑝𝑙 =

1
1
𝑀𝑝𝑙.𝑅𝑑 = 𝐴𝑓𝑦𝑑 ( ℎ𝑎 + ℎ𝑝 + ℎ𝑐 − 𝑥𝑝𝑙 )
2
2

Momentjämvikt
Fall 2: Neutrala lagret
i stålprofilens fläns
𝐴𝑓𝑦𝑑 > ℎ𝑐 𝑏𝑒𝑓𝑓 0.85𝑓𝑐𝑑
> (ℎ𝑎 − 2𝑡𝑓 )𝑡𝑤 𝑓𝑦𝑑
Momentjämvikt

1

Bärförmåga

1

1

𝑀𝑝𝑙.𝑅𝑑 = 𝑁𝑐 (2 ℎ𝑎 + ℎ𝑝 + 2 ℎ𝑐 ) + 2 (𝐴𝑓𝑦𝑑 − 𝑁𝑐 )(ℎ𝑎 −

𝐴𝑓𝑦𝑑 −𝑁𝑐
2𝑏𝑎 𝑓𝑦𝑑

𝑁𝑐 = ℎ𝑐 𝑏𝑒𝑓𝑓 0.85𝑓𝑦𝑑

Bärförmåga
Fall 3: Neutrala lagret
i stålprofilens liv
ℎ𝑐 𝑏𝑒𝑓𝑓 0.85𝑓𝑐𝑑
< (ℎ𝑎 − 2𝑡𝑓 )𝑡𝑤 𝑓𝑦𝑑
Momentjämvikt

𝐴𝑓𝑦𝑑
𝑏𝑒𝑓𝑓 0.85𝑓𝑐𝑑

𝑀𝑝𝑙.𝑅𝑑

1
1
𝑁𝑐2
= 𝐴𝑓𝑦𝑑 ( ℎ𝑎 + ℎ𝑝 + ℎ𝑐 ) + 𝑊𝑎𝑝𝑙 𝑓𝑦𝑑 −
2
2
4𝑡𝑤𝑓𝑦𝑑
𝑁𝑐 = ℎ𝑐 𝑏𝑒𝑓𝑓 0.85𝑓𝑦𝑑

B3.4

)

Bilaga 4. Sakregister
Brottgränstillstånd: I det stadie som konstruktionen går sönder.
Bruksgränstillstånd: I det stadie då konstruktionen uppfyller sin funktion men den har
förlorat sitt utseende eller upplevs som ostabil.
Buckling: När en konstruktion är slank och det finns risk för att den böjer ut.
Knäckning: När en konstruktion är slank och det finns risk för att den går av.
Krympning: Krympning hos betongen är en spänningsberoende deformation där
volymminskningen beror på kemiska reaktioner underbindningstiden samt vattenavgång vid
uttorkning. [4]
Krypning: Krypning hos betongen är en spänningsberoende deformation som tillväxer med
tiden. Krypdeformationer kan delas upp i två fall där ena deformationen sker direkt vid
pålastning och en annan som tillkommer efter pålastning. [4]
Ostämpat: När formen vid utförande och härdning endast vilar på den befintliga
konstruktionen, t.ex. stålbalkarna. [3]
Slakarmering: Armeringsjärn eller armeringsnät. Används oftast på arbetsplatsen eftersom
armeringen inte förspänns.
Stadium I: Osprucket betongtvärsnitt
Stadium II: Sprucket betongtvärsnitt
Stämpning: När stålprofilen eller formen under utförande och härdning avlastas med extra
stöd i underkant för ökad stabilitet och hållfasthet. [3]
VCT: Vatten-cement-tal, förhållandet mellan mängden vatten och cement i betongen
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