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Abstract
This thesis describes how the crack widths of concrete structures is
calculated, according to current standards. Special focus has been placed on
how the cross-sectional analysis of bent cross-sections, with respect to the
concrete's long-term effects, affects crack widths. Although the standard
guide to the minimum amount reinforcement for crack control required for
concrete structures with tensile stress are reported. The result is a
calculation document drawn up in Excel that calculates crack widths for
bent and drawn cross-section, which follows the requirements of the current
standard.
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Sammanfattning
I detta examensarbete redogörs för hur sprickbredder för
betongkonstruktioner beräknas, enligt gällande norm. Speciellt fokus har
lagts på hur tvärsnittsanalysering för böjda tvärsnitt, med avseende på
betongens långtidseffekter, påverkar sprickbredder. Även hur normen styr
den minsta mängd sprickfördelande armering som erfordras för
betongkonstruktioner med dragspänningar redovisas. Resultatet är ett
beräkningsdokument upprättat i excel, som beräknar sprickbredder för
böjda och dragna tvärsnitt, som följer de krav som ställs av gällande norm.

Nyckelord: Eurokod, sprickbreddsberäkning, minimiarmering, krympning,
krypning
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1. Inledning
Sedan införandet år 2010 av den gemensamma Europeiska standarden för
dimensionering av konstruktioner, Eurokod, har mängden armering i
betongkonstruktioner uppmärksammats och diskuterats. Diskussion har
förts gällande minsta mängd sprickfördelanade armering i dragna zoner,
även kallat minimiarmering, sedan införandet. Detta eftersom mängden
armering har ökat sedan tidigare norm, vilket har varit Boverkets
konstruktionsregler, BKR.1
Minimiarmeringens funktion är att förhindra att så kallade plastiska
krympsprickor uppstår, men även att begränsa sprickbredder genom att
minska stålspänningen i armeringen. Detta kan dock leda till omotiverat
stora mängder armering.2 I och med den stora ökningen ifrågasätts de högre
kraven från branschen och ofta behövs den höga armeringsmängden
motiveras eftersom detta medför ökade kostnader.
I praktiken behövs ett enklare och mer tillämpbart beräkningsdokument
som redovisar beräkningar och styrande parametrar kan varieras
effektivare för sprickbreddsdimensionering.
Denna rapport behandlar hur framförallt böjda men även dragna tvärsnitt
dimensioneras enligt Eurokod SS EN 1992-1-13, hädanefter kallad EK 2, med
avseende på sprickbredder. Rapporten redogör även för betongens
långtidseffekter, krympning och krypning vid sprickbreddsberäkningar.
1.1 Bakgrundsbeskrivning
För betongkonstruktioner ska sprickor begränsas med avseende på
funktion, beständighet och estetik. Men även krav så som vatten- och
gasttäthet vid till exempel behållare eller mark med radon måste beaktas.4,5
Krav på acceptabla sprickbredder anges efter exponeringsklasser enligt EK
2 som beror på hur utsatt konstruktionen är för angrepp samt beräknad
livslängd.

Svenska Betongföreningen. Industrigolv. Betongrapport nr 13, 2008.
Björn Engström. Beräkning av betongkonstruktioner. Chalmers tekniska högskola, 2008.
3 SS EN-1992-1-1:2005. Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 1-1. SIS, 2005.
4 Bertil Clavensjö & Gustav Åkerblom. Radonboken – Förebyggande åtgärder i nya byggnader. 2004.
5 SS EN-1992-3:2006. Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner – Del 3. SIS, 2006.
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Betongen har ett naturligt rörelsebehov som beror främst på betongens
uttorkning och temperaturvariationer. Detta rörelsebehov hindras av tvång
i form av friktion, fasthållning och armering, som skapar ett inre tvång.
Tvång och yttre laster skapar dragspänningar i betongen vilket leder till
sprickbildning. För att förhindra plastiska krympsprickor, sprickor som
ökar utan att spänningen ökar nämnvärt, används minimiarmering. Detta
innebär att ett flertal små istället för ett fåtal grova sprickor skapas.6 För att
begränsa sprickbredden ytterligare minskas tillåten stålspänning i
armeringen, vid beräkning av minimiarmeringen.7 Beräkning av
sprickbredd
och
minimiarmering
enligt
EK
2
bygger
på
jämnviktsekvationer som kan härledas. Vägledningen för tolkning av
ekvationerna vid olika belastningsfall, är dock begränsad. För begränsning
av stålspänning vid böjda tvärsnitt anges grova riktvärden i EK 2. För
begränsning av stålspänning med avseende på tvångskrafter, vid dragna
tvärsnitt, finns dock ingen information i EK 2. De betongspecifika
beräkningsprogram, främst avseende böjda tvärsnitt, som finns på
marknaden, redovisar beräkningen av sprickbredden. Dessa utelämnar
dock mer ingående parametrar, som kan vara av betydelse för en mer
effektiv sprickbreddsdimensionering.
1.2 Syfte
Syftet med rapporten är att ingående i enlighet med EK 2, redogöra för
parametrar som påverkar och dimensionering av sprickbredder och
upprätta en beräkningsmodell för dessa. Beräkningsmodellen behandlar
både böjda och dragna tvärsnitt, ger ett så exakt resultat som möjligt, men
samtidigt är enkel att använda. Denna tar även hänsyn till betongens
långtidseffekter och beräknar minimiarmering, även vid begränsning av
stålspänning.
1.3 Omfattning och avgränsningar
I rapporten har inga tester eller försök skett utan rapporten är baserad helt
på teori från EK 2. Antaganden om storleken av betongens långtidseffekter,
krympning och krypning har gjorts enligt teori från EK 2. Differens-,
temperatur- och gradientkrympning och tvång på grund av yttre faktorer
har inte beaktats.
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Björn Engström. Beräkning av betongkonstruktioner. Chalmers tekniska högskola, 2008.
SS EN-1992-1-1:2005. Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 1-1. SIS, 2005.

2. Materialegenskaper och normer
2.1 Betong som byggnadsmaterial
Betong består av olika beståndsdelar, som blandas för att skapa betong.
Beståndsdelarna är cement, vatten och ballast. Cement är ett hydrauliskt
bindemedel som reagerar exotermiskt med vatten och skapar kemiska
bindningar mellan ballastpartiklar. Betong är idag ett vanligt stommaterial,
som används i byggnadsverk.8 Fördelarna med betong är dess
tryckhållfasthet, formbarhet och beständighet och det är ett slitstarkt
material som kräver minimalt med underhåll om det konstrueras på rätt
sätt. Betongens största nackdel som bärverk är dess låga draghållfasthet 9,
som består endast av cirka en tiondel av tryckhållfastheten och denna
kompenseras genom användning av armeringstål med hög draghållfasthet
jämtemot betongen. På grund av den låga draghållfastheten i betongen, är
det naturligt att betongen spricker i zoner i tvärsnittet, där drag
förekommer. Armeringen kan inte förhindra sprickbildning, eftersom dess
funktion börjar verka efter redan påbörjad sådan.
Porbildningen i betongen ökar om vattnet inte blir kemiskt bundet under
gjutningsprocessen. Detta påverkar betongens hållfasthet och beständighet
negativt, vilket medför att ett lågt vatteninnehåll, kallat vattencementtal,
eftersträvas. För lågt vatteninnehåll leder emellertid till negativ konsekvens
för betongens arbets- och formbarhet. För att kompensera för den låga
arbets- och formbarheten, används ofta tillsatsmedel i den färska betongen.
Även andra faktorer påverkar dock dessa, t.ex. cementhalt, ballasttyp och
storleken av ballasten.
2.1.1 Hållfasthet
Elasticitetsteorins grunder bygger på linjära deformationssamband enligt
Hookes lag.
(2.1)
Där:
normalspänning
materialets elasticitetsmodul
normaltöjning
Betongens tvärsnittsrespons är icke-linjär och beror på betongens krypning,
men olika förenklade arbetskurvor kan används då hållfasthetsvärdet inte
8
9

Per Gunnar Burström. Byggnadsmaterial – Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper, 2007.
Björn Engström. Beräkning av betongkonstruktioner. Chalmers tekniska högskola, 2008.
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överstiger 50-60%. Elasticitetsmodulen är då approximativt linjär. Vid
värden över 50-60% minskar elasticitetsmodulen, töjningen ökar markant
och brott sker enligt figur 2.1.

Figur 2.1

Linjär och icke-linjär arbetskurva betong

Betongens hållfasthetsegenskaper definieras i olika hållfasthetsklasser enligt
EK. Egenskaperna bestäms genom olika provningsmetoder enligt ENstandard. Hållfasthetsvärden baseras på statistik och visar att betongens
hållfasthet blir fördelad enligt sannolikhetsteorins normalfördelning.
Betongens karaktäristiska hållfasthetsvärde definieras som 5%-fraktilen
enligt Figur 2.2. Beroende på lastfall används oftast det mer ogynnsamma
värdet vid dimensionering.

Figur 2.2

Principiell normalfördelning

Tabell 2.1

Urval ur betongens hållfasthetsklasser enligt EC2

Klass
Karakteristiskt
Tryckhållfasthet (MPa)
Undre karakteristiskt
Draghållfasthet (MPa)
5%-fraktil
Karakteristiskt
medelvärde
Draghållfasthet (MPa)
Karakteristiskt
medelvärde
Elasticitetsmodul (GPa)

4

C25/30

C30/37

C35/45

C40/50

C45/55

fck

25

30

35

40

45

fctk0,05

1,8

2,0

2,2

2,5

2,7

fctm

2,6

2,9

3,2

3,5

3,8

Ecm

31

33

34

35

36

2.1.2 Krympning
Betongens krympning är en volymminskning i storleksordningen 0,1-0,5
‰.10 Volymminskningen beror främst på den uttorkning som sker under
lång tid beroende på vattenavgången från betongen till omgivande miljö.
Detta kallas uttorkningskrympning och beräknas enligt EK 2.
( )

(2.2)

Där:
koefficient som beror på tvärsnittet
faktor som beaktar omgivningens relativa fuktighet
grundvärde för uttorkningskrympning
Krympningen beror även på betongens sammansättning efter gjutning,
eftersom cementpastan då fortsätter att reagera med omgivande fukt. Detta
kallas autogen krympning och anges efter betongens hållfasthetsklass i EK
2.
Den slutgiltiga krympning beräknas som:
( )
Där:

( )
( )
( )

( )

( )

(2.3)

slutliga krympningen
uttorkningskrympning
autogenakrympningen

2.1.3 Krypning
Vid belastning deformeras betongen elastiskt och efter lång tid ökar
deformationen trots att belastningen inte ökar, detta kallas
krypdeformation. Slutliga töjningen är i storleksordning 1-3 gånger större
än den elastiska töjningen. Detta skapar en permanent deformation som inte
är reversibel. I Figur 2.3 ses två grafer. Den ena visar betongens deformation
beroende av tiden och hur krypningen påverkar betongen och den andra
visar beräkning av krypningens effekter i elastisk teori beaktas.
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Figur 2.3

Krypdeformationer i betong

Krypningen liksom krympning är tidsberoende betongegenskaper och
utvecklas under lång tid.11 Med hänsyn till sprickbildning har krypningen
en gynnsam effekt, då betongen anpassar sig till de tvångskrafter den
utsätts för.
Slutligt kryptal enligt EK 2.
(

)

(

)

( )

(2.4)

Där:
( )
( )

faktor som beaktar omgivningens relativa fuktighet
faktor som beaktar betongens hållfasthetsklass
faktor som beaktar betongens ålder vid pålastning

Elastisk deformation enligt Figur 2.3:
(2.5)
Deformation enligt elastisk deformation med hänsyn till krympdeformation
enligt Figur 2.3:
( )

(

(

))

(2.6)

Vid beräkningar används istället betongens effektiva elasticitetsmodul:
(

11

6

)
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(2.7)

2.1.4 Exponeringsklasser
I EK 2 styrs betongens beständighet med hjälp av exponeringsklasser, i syfte
att ge erforderligt skydd åt konstruktionen, under bärverkets avsedda
livslängd. Exponeringsklasser är fördelade i grupper beroende på hur utsatt
konstruktionen är av fysiska och kemiska angrepp. I Tabell 2.2 redovisas
huvudgrupper för exponeringsklasser och delas in i förhållanden som
konstruktionen är belägen i.
Tabell 2.2
X0
XC
XD

XS

Huvudgrupper för exponeringsklasser enligt EK 2
Ingen risk för korrosion
eller angrepp
Korrosion föranledd av
karbonatisering
Korrision orsakad av andra
klorider än de från
havsvatten
Korrision orsakad av
klorider från havsvatten

XF

Angrepp av frysning/tining

XA

Kemiska angrepp

Mycket torr
Torr eller ständigt våt till cyklisk våt och
torr
Måttlig fuktighet till cyklisk våt och torr

Utsatt för luftburet salt men inte i direkt
kontakt till tidvatten-, skvalp- och
stänkzoner
Inte vattenmättad, utan avisningsmedel
till nära vattenmättad, med
avisningsmedel
Naturliga jordar och grundvatten

Genom exponeringsklasser styrs flera parametrar för att fylla kravet för
beständighet och livslängd. Dessa är betongens hållfasthet, vattencementtal,
minsta täckande betongskikt och acceptabla sprickbredder. Det täckande
betongskiktet beror på exponeringsklasser, livslängdsklass och vct, se Tabell
2.3. Betongskiktet är avståndet mellan armeringen och betongytan och
anges i EK 2.
Täckande betongskikt enligt EK 2:
(2.8)
Täckskiktet har
armeringen.

sin främsta funktion genom

korrosionsskydd

för
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Tabell 2.3
armering

Minsta täckande betongskikt, cmin(mm) med avseende på beständighet för

Exponeringsklass

Max vct

Minsta täckande
betongskikt L100

Minsta täckande
betongskikt L50

Minsta täckande
betongskikt L20

X0
XC1

0,9
0,6
0,60
0,55
0,50
0,55
0,50
0,45
0,40
0,45
0,40
0,35
0,40
0,35
0,45
0,40
0,35
0,40
0,35

15
10
25
20
15
25
20
30
25
40
35
30
45
40
50
45
40
45
40

10
10
20
15
10
20
15
25
20
30
30
25
35
30
40
35
30
35
30

10
10
15
10
10
15
10
15
15
25
30
30
25
25
30
25
25
25
25

XC2

XC3, XC4
XS1, XD1
XD2

XD3
XS2

XS3

Sprickbreddsbegränsning anges i den nationella bilagan, EKS till EK 2. Där
anges att sprickbredden bör begränsas till acceptabel sprickbredd, w k för
kvasi-permanent lastkombination.
Tabell 2.4

Acceptabel sprickbredd, wk(mm) med hänsyn till beständighet för armering

Exponeringsklass
XC0
XC1
XC2
XC3, XC4
XS1, XS2
XD1,XD2
XS3, XD3
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Korrosionskänslig

Föga korrosionskänslig

L100
0,40
0,30
0,20
0,15

L50
0,45
0,40
0,30
0,20

L20
0,45
0,40
0,30

L100
0,45
0,40
0,30
0,20

L50
0,45
0,40
0,30

L20
0,40

0,10

0,15

0,20

0,15

0,20

0,30

2.2 Armeringsstål i betong
Armeringen består av stål och är ett samlingsord för material, som främst
består av grundämnet järn och framställs genom smältprocesser med andra
legeringsämnen, främst kol12. Kolet ökar hållfastheten men har även negativ
effekt i form av att det ger stålet en sämre svetsbarhet och gör det sprött.
Stål framställs genom olika tillverkningsprocesser, men enligt tre
huvudprinciper: varmvalsat, termobehandlat och kallbearbetat stål.
Varmvalsat och termobehandlat stål blir seghetshärdat i olika grad,
beroende på vilken process som används. Idag är varmvalsat stål med
ythärdning det vanligaste armeringsstålet och det används som stänger i
betongen. Basarmeringen utgörs oftast av nät, som är kallbearbetade och
har sämre seghetsegenskaper. Armeringsens seghet är viktig för armerade
betongkonstruktioner. Detta eftersom segheten behövs då dragspänning i
stålet överstiger den dimensionerade hållfastheten, sträckgränsen. Brottet
sker då efter stålets maximala töjning. Detta kallas segt verkningssätt eller
segt brott och eftersträvas vid dimensionering. För bättre förankring i
betongen utförs armeringstänger med kammar, men kan även utföras
profilerade och släta. Vidhäftningen mellan betongen och armeringen består
först av adhesion men när dragkraften ökar förloras adhesionen och då
övergår kraftöverföringen till friktion.

Figur 2.4

Principiell kraftöverförning med kamstänger

Stångdiametern är normalt mellan 6-32 mm och längden upp till 12 meter.13
Sedan 2011 har en ny standard för klassificering av armering tillämpats.14
Denna anger geometri, nivå på övre sträckgräns, stålklass och
tillverkningsprocess. K500C-T är det vanligaste stålet och har ersatt det
tidigare stålet, B500B. I bokstavs- och sifferkombinationen anger första
bokstaven geometrin och siffran anger sträckgränsen. Andra bokstaven
anger stålklassen (även kallad seghetsklass) och sista bokstaven anger
tillverkningsprocessen.
2.2.1 Hållfasthet
Arbetskurvor för stål är linjära upp till sträckgränsen som blir det
dimensionerande hållfasthetsvärdet och i Figur 2.5 visas skillnaderna
Per Gunnar Burström. Byggnadsmaterial – Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper, 2007.
BE Group. Armeringshandboken, 2012.
14 SS-EN 10080:2005, Armeringsstål - Svetsbart armeringsstål, SIS, 2011.
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mellan kallbearbetat och varmvalsat stål. Termobehandlat stål har samma
egenskaper som varmvalsat stål. Vid sträckgränsen fy slutar den elastiska
deformation och övergår till plastiskt deformation och töjningen ökar tills
den maximala nominella spänningen uppnåtts, brottgränsen ft.

Figur 2.5

Principiella arbetskurvor för varmvalsat och kallbearbetat stål

Stålets tvärsnittsrespons är linjär fram till sträckgränsen och armeringsstål
har karakteristisk hållfasthet, fyk, enligt EK 2. Armeringsstålets sträckgräns
är vanligtvis 500 MPa, men beror på olika faktorer. Dess sträckgräns skiljer
sig från konstruktionsstålets sträckgräns, som har en lägre hållfasthet, för
att ge en ökad svetsbarhet. Stålets elasticitetsmodul, E s, varierar men enligt
EK 2 är den 200 GPa.

Figur 2.6

10

Idealiserade arbetskurvor för armeringsstål, med och utan töjningsgräns

3. Förutsättningar
3.1 Sprickor enligt Eurokod 2
Sprickbildning ska begränsas för att uppfylla avsedd funktion, beständighet
och estetik. Sprickbildning på grund av plastisk krympning är enligt
normen oacceptabel. Armerad betong är normalt utsatt för olika
belastningar, så som tvång, påtvingad deformation, böjning, dragning och
skjuvning. Sprickor kan tillåtas, utan att deras bredd begränsas, under
förutsättning att bärverkets funktion eller beständighet inte försämras. För
att förhindra plastiska krympsprickor, anges minimiarmering på
betongtvärsnitt, som är utsatta för drag och böjning.15
3.1.1 Sprickavstånd
Största karakteristiskt sprickavstånd beräknas som en funktion av
armeringsinnehåll, stångdiameter och täckande betongskikt, enligt Figur
3.1.
(3.1)
Där:
stångdiameter
täckande betongskikt
koefficient som beaktar vidhäftande armering
koefficient som beaktar töjningsfördelningen
Rekommenderat värde från nationell bilaga
Rekommenderat värde från nationell bilaga
Armeringsinnehåll,
enligt ekvation (3.6)

Figur 3.1 Illustration sprickavstånd

Sprickavståndet enligt EK 2, kan härledas från en jämnviktsbetraktelse
mellan två sprickor, där betongstaven snittas mellan sprickorna, det vill
säga vid halva sprickavståndet, se Figur 3.2.

SS EN-1992-1-1:2005. Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner – Del 1-1: Allmänna regler och
regler för byggnader. SIS, 2005.
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Figur 3.2 Härledning av sprickavstånd

Från
detta
kan
ett
jämnviktsvillkor
ställas
upp
mellan
vidhäftningsspänningen utefter överförningssträckan och dragspänningen i
betongen:16
(

)

(3.2)

Där:
(3.3)
Vilket ger:
(3.4)
Denna beräkning används som utgångspunkt för EK 2, med vissa
antaganden och säkerheter, eftersom sprickavstånd visar på stor osäkerhet.
3.1.2 Sprickbredd
Beräkning av karakteristisk sprickbredd sker genom analys av tvärsnittet på
en armerad betongstav, se Figur 3.3. Sprickbredden beräknas genom
differensen i medeltöjning mellan betongen och stålet, mellan två sprickor.
(

16

)
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(3.5)

Där:
(

(

)

)

(3.6)

spänning i armering
faktor som beaktar lastens långvarighet
betongens medeldraghållfasthet
effektiva armeringsinnehåll,
effektiva betongarean i drag med höjden
effektiva höjden för betongen i drag
(

)

kvoten mellan
stålets elasticitetsmodul

Figur 3.3

Illustrering av sprickbreddsberäkning

3.1.3 Minimiarmering
Där dragspänningar i betongen uppstår skall minsta mängden
sprickfördelande armering uppgå till minst
enligt ekvation (3.7). I
Figur 3.4 visas den sprickfördelande armerings funktion i en betongstav
som utsätts för drag. När draghållfastheten för betongen uppnås uppstår
den första sprickan. För inte att plastisk deformation av armeringen ska
uppstå, behöver draghållfastheten för armeringen överstiga betongens
draghållfasthet, detta leder till nya små sprickor. Enligt krav gällande
tillåtna sprickbredder ska även den dimensionerande stålspänningen,
i
ekvation (3.7), begränsas.
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Figur 3.4

Illustration av sprickfördelande armering

Minimiarmering i EK 2 beräknas enligt följande.
(3.7)
Där:
sprickfördelande armering
högsta tillåtna stålspänning
koefficient som beaktar spänningsfördelningen
koefficient som beaktar inverkan av ojämna egenspänningar
medelvärdet på betongens draghållfasthet
betongarea som utsätts för drag
3.2

Tvärsnittsanalysering

3.2.1 Böjda tvärsnitt med hänsyn till långtidseffekter
För dimensionering av sprickbredder för böjda tvärsnitt, behövs
stålspänning och betongens tryckhöjd bestämmas med avseende på
långtidseffekter. Detta kan göras genom tvärsnittsanalysering med hjälp av
Navier´s formel, där effekten av krympningen, det vill säga krympkraften,
ansätts som en fiktiv normalkraft som verkar på det ekvivalenta
betongtvärsnittet. Krympkraften är den resulterande kraften av
ståltöjningen på grund av betongens krympning.17

17
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Betongens krypning beaktas i tvärsnittsanalysen, se ekvation (3.8), genom
att ersätta elasticitetsmodulen för betong med den effektiva
elasticitetsmodulen enligt ekvation (2.7). Att bestämma betongens tryckhöjd
och spänning, med avseende på långtidseffekter, försvåras på grund av
krympningen som sker, eftersom en förskjutning då fås på tvärsnittet.
Tyngdpunkten för tvärsnittet kan inte bestämmas i förväg eftersom,
förskjutningen gör att neutrallagret inte motsvarar betongens tryckhöjd
(
).

Figur 3.5 Böjsprucket tvärsnitt med fiktiv normalkraft

Det krävs en iterativ beräkning, för att kunna bestämma neutrallagret, i
vilket spänningen för tvärsnittet måste vara noll, se ekvation (3.8b). Om
spänningen i neutrallagret är skild från noll, måste beräkningen påbörjas på
nytt och
och
i ekvation (3.8a). beräknas om.
Navier´s formel, för ett böjsprucket betongtvärsnitt, med avseende på
långtidseffekter:18
( )

(3.8a)

Där:
(

)

(3.8b)

Stålets spänning kan beräknas enligt:
( )

(3.9)

Där:
nivå på tvärsnittet, positivt nedåt
betongspänning
stålspänning
tvångskraft på grund av krympning
avstånd från armeringslager till tyngdpunkt
tvärsnittets ekvivalenta area i stadie II
tvärsnittets ekvivalenta tröghetsmoment i stadie II
18
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3.2.2 Dragna tvärsnitt med hänsyn till långtidseffekter
Dimensionering av dragna tvärsnitt kan göras genom att direkt ersätta
stålspänningen med den slutliga krympningen, vid sprickbreddsberäkning
enligt ekvation (3.10) enligt Betongföreningen, Betongrapport 15.19
(

)

(

)

(3.10)

Betongens krympning ger upphov till en stålspänning.
(3.11)
Dragna tvärsnitt i form av en platta på mark, utsatta för tvång, har ett annat
verkningssätt, än tvärsnitt utsatta för yttre last. Detta illustreras i Figur 3.6
genom sambandet mellan dragkraft, orsakad av tvång, och förlängning för
en armerad betongkonstruktion, med två olika armeringsmängder. När den
kritiska dragkraften,
, överstigs för betongen, kommer sprickor att
uppstå. Tvånget och dragkraften minskar i betongen för varje spricka som
uppstår, eftersom kraften då överförs till armeringen. Med för låg
armeringsmängd krävs det en större töjning, innan det kritiska läget
uppstår för att bilda en ny spricka och färre grova sprickor kommer då att
skapas.20 Därför har armeringsmängd en större betydelse för tvärsnitt utsatt
för tvång, vid sprickfördelning, än vid tvärsnitt utsatta för yttre last.

Figur 3.6 Samband dragkraft och förlängning orsakad av tvång baserad på Ghali
m.fl.(2002)

3.3 Resultat
I beräkningsmodellen har ekvationerna för sprickavstånd, sprickbredd,
minimiarmering och tvärsnittsanalys för böjda tvärsnitt, sammanställts.
Beräkningsmodellen tar hänsyn till betongens krympning och krypning,
och kontrollerar beräknad sprickbredd mot acceptabel sprickbredd, enligt
Svenska betongföreningen. Svenska Betongföreningens handbok till Eurokod 2. Betongrapport nr 15
volym 1, 2010
20 Svenska betongföreningen. Industrigolv – Rekommendationer för projektering, materialval, produktion,
drift och underhåll. Betongrapport nr 13, 2008
19
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EKS. Resultatet av sprickbreddsberäkningen visas separat, och anges även i
utnyttjandegrad mot ställda villkor. Tabell 3.1 visar generellt,
beräkningsmodellens steg för att dimensionera sprickbredden. I första
steget fastställs indata, och beräkning kan göras för att kontrollera
stålspänning och mängden minimiarmering. Därefter kan beräkning av
sprickbredd göras och sedan kontrolleras igen mot sprickbreddskrav för
den aktuella exponeringsklassen.
Tabell 3.1 Beräkningsmodell
1. Indata

2. Kontroll

3. Beräkning/Kontroll

Betong tvärsnitt
Armering
Långtidseffekter
Lasteffekt
Tillåten stålspänning
Tillåten sprickbredd

Stålspänning
Minimiarmering
Tryckhöjd

Sprickavstånd
Sprickbredd
Kontroll mot tillåten
sprickbredd

3.3.1 Jämförelser med beräkningsprogram
Beräkningsdokumenten visas i helhet, i bilagorna 1 och 2, för två olika
beräkningsfall. Resultat visas i Tabell 3.2 och är jämfört med två etablerade
beräkningsprogam. Programmen som har används är Concrete Section 6.3
och FEM-Design 13.0, båda från företaget Strusoft.
Tabell 3.2 Beräkningsfall
Betong tvärsnitt
(mm)
Täckande
Betongskikt (mm)
Hållfasthetsklass
Armeringarea
(mm2)
Stångdiameter(mm)
Krympning, ϕ
Krypning, ε cs
Långtidsmoment
(kNm)
Sprickbredd (mm)
Beräkningsdokument
Sprickbredd (mm)
FEM-Design 13.0
Sprickbredd (mm)
Concrete Section 6.3

Fall 1

Fall 2

1000x300

1000x250

30

25

C30/37

C25/30

791

1005

12

16

1

0,5

3

2

55

45

0,25

0,20

0,26

0,22

0,25

0,19
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4. Analys och diskussion
4.1 Jämförelse av beräkningar
Skillnaderna mellan beräkningsmodellen som presenteras i detta arbete och
de två beräkningsprogrammen från Concrete Section och FEM-Design är
förhållandevis små, eftersom alla baseras på EK 2.21,22 De skillnader som
uppstår beror främst på de tolkningar som görs angående
långtidseffekterna av krympning och krypning, vilket framförallt gäller
FEM-Design. Beräkningsdokumentet i denna rapport och beräkningsprogrammet
Concrete
Section
skiljer
sig
från
FEM-Designs
beräkningsprogram, eftersom tryckhöjden inte förefaller variera lika mycket
med olika värden på krympning och krypning i FEM-Design som de gör i
de övriga. Detta leder dock inte till en större variation gällande sprickbredd,
eftersom betongens långtidseffekter ökar tryckhöjden för betongen, vilket
ger ett mindre sprickavstånd. Långtidseffekterna ökar även stålspänningen,
som i sin tur ger en större ståltöjning. Allt detta resulterar i en marginell
variation för sprickbredden, med avseende på långtidseffekterna, enligt EK
2.
4.2 Sprickbreddsberäkning och Eurokod 2
EK 2 använder approximativa och enkla beräkningsmodeller som används
för att beräkna sprickbredder och sprickfördelande armering. En
granskning utfördes av Betonginstitutet, CBI, gällande skadeutredningar
som gjordes under perioden 1993-2001. Denna visar att orsaken till sprickor
vid
utförda
skadeutredningar,
nästan
uteslutande
har
varit
uttorkningskrympning och att armeringensinnehållet aldrig har överstigit
90 % av erforderlig sprickfördelande armeringsmängd, enligt BBK. I och
med de ökade kraven på minimiarmering, med hänsyn till
sprickbreddsbegränsning, enligt EK 2, borde skadorna bli färre, enligt CBI.23
Vid beräkningar på dragna tvärsnitt, behövs dock en mer utvecklad metod
för beakta inverkan av tvång, för beräkning av sprickbredder, enligt Figur
3.6. Detta visar att armeringsmängden har större betydelse för
sprickbildningen vid tvångslaster, än vad tvärsnitt med yttre last har,
eftersom dragkraften vid yttre last är konstant och sprickor uppkommer då
med ett mer tydligt mönster. Det finns alternativa metoder för att beräkna
sprickbredder, med avseende på tvång, men inga metoder är inarbetade i
EK 2.24
Strusoft. Concrete Section – Calculation methods. 2008.
Strusoft. FEM-Design Applied Theory and Design. 2010.
23 Bertil Nyman och Lars Johansson. CBI nytt, ”Sprickor i golv”. CBI Betonginstitutet, 2010.
24 Svenska betongföreningen. Industrigolv – Rekommendationer för projektering, materialval, produktion,
drift och underhåll. Betongrapport nr 13, 2008.
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Vid begränsning av sprickor erfordras enligt EK 2 större mängder armering
och i kombination med höga sprickbreddskrav. Det skulle kunna vara mer
fördelaktigt att välja andra konstruktionslösningar med hänsyn till
beständighet och täthet, och borde kunna vara ekonomiskt jämförbart med
den risk som föreligger i dragna tvärsnitt utsatta för tvång, men detta skulle
behöva undersökas vidare.
4.3 Slutsats
I detta arbete redovisas ett utarbetat beräkningsdokument som är mer
praktiskt tillämpbart vid sprickbreddsdimensionering än på marknaden
tillgängliga beräkningsprogram. Orsaken till att beräkningsdokumentet är
mer tillämpbart i praktiken är att parametrar, som till exempel,
armeringsmängd, stångdiameter och täckande betongskikt, kan behandlas
på ett enklare sätt. Beräkningsdokumentet dimensionerar sprickbredder för
böjda och dragna tvärsnitt, i enlighet med EK 2. Det är ett komplement till
dagens beräkningsprogram och fördelarna är flera, till exempel: en
detaljerad redovisning av resultat och en snabbare tvärsnittsdimensionering med avseende på sprickbredder fås. Utöver utförande av
sprickbreddsdimensionering, kontrolleras även krav som ställs i EK 2 och i
den nationella bilagan, EKS. Arbetet har även visat på skillnader mellan de
olika beräkningsprogrammen: Concrete Section, FEM-Design och
beräkningsdokumentet som presenteras i detta arbete, vid sprickbreddsdimensionering för böjda tvärsnitt. Skillnaderna beror på betongens
långtidseffekter. I arbetet redovisas även grunderna till osäkerheten kring
sprickbreddsdimensionering vid användning av EK 2, vid dragna tvärsnitt
utsatta för tvång. Osäkerheten beror på att sprickbildning i betong, utsatt
för tvång, är beroende av konstruktionens styvhet, vilken i sin tur beror på
armeringsmängd. Hög armeringsmängd leder till en lägre stålspänning.
Detta leder till att det succesivt och i ett tidigare skede skapas nya sprickor,
istället för att sprickbredden ökar på de befintliga sprickorna, vilket den
hade gjort vid en högre stålspänning. Det behövs således en mer utvecklad
beräkningsmetod för dragna tvärsnitt, i EK 2, där större hänsyn tas till
tvång och sprickavstånd.
4.3.1 Fortsatta studier
Utöver detta arbete, bör framtida studier behandla utvärdering av
programvara som använder den finita elementmetoden för att beräkna
sprickbredder. Fördjupning inom alternativa beräkningsmodeller för
sprickbredder, rekommenderas även att göras.
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