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Definitioner
HD/F-bjälklag

Håldäcksbjälklag

Hålkanal

Längsgående rör genom håldäcket

Stam

Livet mellan hålkanalerna i håldäck

Förhållande

Med val av håldäck, infästningspunkt, infästning
samt dragriktning skapas ett ”förhållande”

Beteckningar
h eff

Effektiva monteringsdjupet i betongen

s min

Minsta inbördes avstånd på infästningar

mx

Medelvärdet för n stycken provningsresultat

n

Antalet försök eller numeriska provningsresultat

Vx

Variationskoefficienten för X

Xk

Karakteristiskt värde

sx

Standardavvikelse

kn

Karakteristiskt värde för fraktilfaktorn

F

Kraft i allmänhet

N

Normalkraft

V

Tvärkraft

F Rk (N Rk ; V Rk )

Karakteristiska bärförmågan för enskild infästning

F Ek (N Ek ; V Ek )

Karakteristiskt lastvärde för enskild infästning
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Sammanfattning
Vid montage av prefabricerade betonghus finns det ett behov att staga elementen.
Väggarna stagas med snedställda stag och dessa stag utsätts både för drag- och
trycklaster. Stagningens infästning kommer att belastas med både en vertikallast
och en horisontallast. Emellanåt sker stagning till bjälklag av håldäck vilket kan
skapa problem då det delvis saknas lastkapacitetsvärden för infästning i håldäck.
I detta arbete har därför provningar i sammarbete med Abetong och Strängbetong
genomförts. Tester för tvär- och dragkraft på betongskruv, expanderskruv och
slagankare monterade i tre olika infästningspunkter i tre olika
håldäcksdimensioner har utförts. Med provresultatet har karakteristiska lastvärden
beräknats fram för vad infästningarna klarar av i håldäck. Efter analys av
betongskruvarnas provningsresultat utformades ett beräkningsprogram i Excel
som redovisar vilken karakteristisk last de olika betongskruvarna klarar i de tre
infästningspunkter då de utsätts för sned draglast.
I denna rapport framgår det inte hur Abetong och Strängbetong ska tillämpa de
olika infästningarnas lastvärden utan rapporten lämnar endast en rekommendation
om vilken infästning som fungerar bäst. Rekommendationen är att de bör använda
sig utav betongskruv vid montering i håldäck, både ur monteringssynpunkt och
med hänsyn till bärförmåga.
Ritningar och skisser är gjorda i AutoCad 2012 och beräkningar är utförda i
Microsoft Excel 2010. Bilder är fotograferade av författarna om inte annat anges.

1. Inledning
1.1

Bakgrund

Utvecklingen av byggindustrin har under de senaste decennierna genomgått stora
förändringar. Istället för att gjuta byggnadsdelar på plats använder man sig nu
alltmer av prefabricerade betongelement för
att man anser att det är en metod som
påskyndar byggnadsprocessen och ger ett
lönsammare slutresultat. För att uppnå ett
säkert
och
stabilt
montage
av
betongelementen används bland annat
snedstag som skruvas fast i bjälklag och
väggelement. När man använder sig av
HD/F-bjälklag skapar hålkanalerna en
osäkerhet
kring
lastkapaciteten
på
infästningen. Provning i håldäck är därmed
ett viktigt arbete eftersom det finns en brist
på lastkapacitetsvärden när man ska fästa in
betong-, expanderskruv och slagankare i Figur 1. Snedstag
håldäck.
Inom prefabricerade betongelement och betongbaserade lösningar är Abetong ett
av landets ledande företag. Anläggning, hus och lantbruk är de tre
marknadsområden som de bedriver sin verksamhet inom. Huvudkontoret är
placerat i Växjö medan produktion och försäljning ligger på 14 andra orter i
Sverige. Abetong ingår tillsammans med dotterbolaget Precon Polska i den tyska
koncernen Heidelberg Cement Group. I Sverige har Abetong ungefär 530
anställda och omsätter drygt 1 miljard om året. 1
Strängbetong, som även de är ledande i Sverige inom prefabricerade
betongelement, har bistått med håldäck under provningarna. Strängbetong har sin
verksamhet utspridd på 12 orter i Sverige och ingår i den internationella
koncernen Concolis. De omsätter omkring 2,4 miljarder kronor och har ca 1200
anställda i Sverige. 2

1 http://www.abetong.se/sv/fakta_om_abetong
Dokumentet hämtat 2015-02-18
2 http://www.strangbetong.se/om-strangbetong/fakta/
Dokumentet hämtat 2015-02-18
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1.2 Problembeskrivning
Under montageskedet av prefabricerade betonghus finns det behov av att staga
elementen med snedställda stålstag. Dessa stag och infästningar i vägg samt
bjälklag utsätts för både drag- och tvärkrafter. För närvarande finns det dåligt
underlag på vad expander-, betongskruv och slagankare klarar för laster vid
infästning i håldäck.

1.3

Syfte & mål

Syftet med examensarbetet är att tillsammans med Abetong och Strängbetong ta
fram provresultat på vad expander-, betongskruv och slagankare klarar för dragsamt tvärkraft i håldäck. Med provresultaten som underlag är syftet att utföra
beräkningar och få fram karakteristiska lastvärden för drag- och tvärkrafter.
Målet med examensarbetet är att det leder till ett resultat och en beräkningsgång i
form av ett Excel-program som Abetong och Strängbetong kan använda för
framtida montagestabilisering. Förhoppningen är att provningen ska ge ett
tillfredställande resultat vilket innebär att det inte är en stor differens mellan
proven där samma förhållande testas.

1.4

Avgränsningar

Provningarna genomfördes i tre sorters håldäck med olika dimensioner.
Infästningarna tillverkas av tre företag, och det testades tre olika sorters
infästningar från respektive företag. Provningen begränsades till tre olika
infästningspunkter; när infästningen monteras i stamcentrum, i hålkanal samt 2,54 cm från stamcentrum. Testerna i hålkanal genomfördes för att se hur noggrann
man behöver vara vid placering av montagestöden.

1.5

Förväntat resultat

Utgångspunkten för denna rapport är att det saknas underlag för beräkningar på
vad expander-, betongskruv och slagankare klarar av för krafter när de monteras i
håldäck.
Genom provning av infästning i håldäck togs ett beräkningsunderlag fram. Med
detta underlag utvecklades ett beräkningsprogram i Excel som kan användas för
dimensionering av montagestabilisering. Beräkningsprogrammet byggs på
testerna som genomfördes med betongskruv då den antogs fungera bäst.
I provningsrapporten anges förutsägelser om provningsresultaten, dessa
utvärderas sedan och antas bekräfta förutsägelserna. Bland annat antas vissa
infästningar ej fungera som de är tänkta vilket kan leda till att dessa infästningar
inte kommer användas vid framtida montagestabilisering i håldäck.
Provningsresultaten förväntas resultera i likvärdiga värden när upprepande
provningsförhållanden utförs.

2

2. Metod
2.1

Litteraturstudie

Litteraturstudien omfattar forskning om olika sorters håldäck, skruvar samt hur
man vanligtvis utför montagestabilisering på byggarbetsplatser. Information
erhålls från Högskolans i Halmstad två dataregister Enav och DIVA samt Googles
sökservice Google Scholar. Artiklar och rapporter om infästningar, som har
tillhandahållits av vår handledare, har studerats. Vid insamling av teori användes
dessa sökord: Expanderskruv, betongskruv, slagankare, håldäck, hollow-core slab,
montagestabilisering, konbrott, betongbrott, concrete cone, concrete failure,
anchorage to concrete, förankring i betong, metal anchors, expansions anchors,
concrete screw, fastenings in concrete.

2.2

Provningsrapport

Efter djupare förståelse om ämnet som litteraturstudier givit utformas en
provningsplan där planering av provningarna görs för att underlätta provningen
och ge ett bra underlag. Rapporten innehåller syfte och omfattning, förutsägelser
om provningsresultaten, specificering av provkropparna, specificering av laster,
provningsanordning, mätningar samt utvärdering av provning. 3

2.3

Excel-program

Efter genomförda provningar konstrueras ett Excel-program. Där redovisas de
karakteristiska lastvärdena för drag- och tvärkraft i varje infästning och
förhållande, och hur de räknas ut. Eftersom betongskruven antas fungera bäst (se
kap. 4.7) vid provningarna kommer ett beräkningsprogram tas fram där det
redovisas karakteristiska lastvärden på vad betongskruvarna klarar av för kraft när
de angrips av en sned last. Val av håldäcksdimension, betongskruv samt
stagvinkel ska resultera i en tabell med godtagbara laster i de tre olika
infästningspunkterna.

3

SS-EN 1990 Bilaga D

3
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3. Teori
3.1

Håldäck

Håldäck är ett förspänt betongbjälklag med längsgående hålkanaler där armering
ligger i underkant. Detta bidrar till en låg vikt och låga materialkostnader.
Håldäckskonstruktionens låga vikt bidrar till långa spännvidder vilket gör att man
kan konstruera byggnader med större frihet med flexibla planlösningar då bärande
pelare under bjälklaget ej är nödvändigt. Håldäcken tillverkas i betongelement
som är 1,2 meter breda men kan sågas till andra bredder vid behov. Det är en
konstruktion som lämpar sig till de flesta byggnader så som parkeringshus,
bostäder och andra kommersiella lokaler. 4
Betong klassificeras utifrån tryckhållfasthet där måttet anges i två olika värden i
MPa. Det första värdet i beteckningen står för karakteristiska tryckhållfastheten
för cylindrisk provkropp medan det andra står för karakteristiska
tryckhållfastheten för kubiskt form. Under provningen bistod Strängbetong med
håldäck med en bestämd betongklass C40/50. 5

Bild 1. Håldäck

3.2

6

Montagestabilisering

Ett montagestag är ett skjutbart stålstativ som används för att stabilisera
prefabelement vid montering på arbetsplats. (se fig. 1)
I dagens byggnadsindustri är säkerhet ett nyckelord, därav används dessa
monteringsstöd på arbetsplatsen för att undvika olyckor samtidigt som dess
funktion är att kunna justera elementen så att de kan monteras i rätt läge. Genom
ingjutningsgods i väggelement skruvas ändbeslagen fast i väggen, sedan används
diverse infästningar för att montera andra ändbeslaget i golvbjälklaget.
4

http://www.strangbetong.se/koncept-komponenter/komponenter/bjalklag/haldack/
Dokumentet hämtat den 9 mars 2015
5
SS-EN 206:2013. Betong – Fordringar, egenskaper, tillverkning och överensstämmelse
6
http://www.strangbetong.se/koncept-komponenter/komponenter/bjalklag/haldack/
Dokumentet hämtat den 9 mars 2015
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Monteringsstöden har en teleskopisk funktion i båda ändarna och har gängor för
att kunna finjustera prefabelementet till dess plats.

3.3

Infästningar

För att överföra last till betongen används vanligen tre sorters infästningsmetoder
på efterinstallerade skruvar. Mekanisk låsning, friktion samt kemisk bindning.
Denna rapport behandlar provning av skruvar som innehar mekanisk låsning samt
skruvar som verkar genom friktion. Dessa skruvar har gemensamt att de
installeras i förborrade hål.

3.4

Expanderskruv

Expanderskruv består av en bult med gänga, en expansionskon, en
expansionshylsa samt en mutter. Skruven installeras i ett förborrat hål i betongen
och skruvas fast med hjälp av momentnyckel. När muttern är nedskruvad till
betongytan kommer bulten att drivas uppåt vilket gör att expansionskonen i änden
av bulten kommer att drivas uppåt genom expansionshylsan som utvidgas och
trycks mot betongen. Mellan betongens yta och expansionshylsan skapas tryckoch friktionskraft vilket gör att expanderskruven låses fast.
Korrekt montering är så klart avgörande men expansionskraften kan öka då den
påverkas av yttre dragkraft genom att expansionskonen drivs längre upp genom
expansionshylsan som utvidgas mer.

Bild 2. Montering expanderskruv

3.5

7

Betongskruv

Betongskruv installeras även den i ett förborrat hål i betongen med hjälp av t.ex.
en momentnyckel. Skruven består av en gänga som skärs in i betongen när den
skruvas i och skapar en mekanisk låsning. Den är tålig och härdad vilket behövs
eftersom gängan ska kunna skära in betongen och inte skadas själv.
Betongskruven kan monteras i både sprucken och i osprucken betong. Hur mycket
dragkraft den klarar av beror på hur bra skruvens gänga skär in i betongen. Det är

7

http://sv.sormat.com/products/01170/
Dokumentet hämtat 10 mars 2015
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därför av stor vikt att det förborrade hålet är av rätt dimension så att skruven och
betongen integrerar på bästa möjliga sätt. Om skruven blir för hårt åtdragen sänks
lastförmågan i betydande grad eftersom snitten i betongen, som gängan skapat,
blir skadade och förstörda. Eftersom betongskruvarna har en så hög hållfasthet
inträffar sällan stålbrott vid varken dragkraft eller tvärkraft.

Bild 3. Montering betongskruv

3.6

8

Slagankare

Ett slagankare består vanligtvis av en expansionshylsa med inre gängor och en
konisk expansionsplugg. Hylsan släpps ner i förborrat hål för att sedan låsas fast
genom friktion. Installationen sker med hjälp av anpassat verktyg och hammare
som slår ner den koniska expansionspluggen i hylsan vilket gör att nedre delen på
hylsan expanderar och skapar ett yttre tryck mot betongen. Storleken på
expansionskraften beror på hur mycket hylsan expanderar, mellanrum mellan
hylsa och sidorna på det borrade hålet samt hållfastheten i betongen. Till skillnad
från expanderskruv kan ej expansionskraften öka genom yttre dragkraft utan
korrekt montering från början är avgörande. Den inre gängan gör det möjligt att
montera en bult i hylsan.

Bild 4. Montering slagankare 9

8

http://sv.sormat.com/products/71033/
Dokumentet hämtat 10 mars 2015
9
http://sv.sormat.com/products/70058/
Dokumentet hämtat 10 mars 2015
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3.7

Standarder

Denna rapport baseras på europeiska och svenska standarder. I Eurokoderna finns
verifiering och beräkningsregler för dimensionering av konstruktioner och
konstruktionsdelar
samt
de
vanligaste
materialen
dokumenterade.
Europastandarderna gäller vid resning av ny byggnad, tillbyggnad eller ändring av
byggnad samt vid rivningsarbeten. Europastandarderna utformas av
organisationen CEN, European Commitee for Standardization, som sedan
fastställs som svensk standard av SIS, Swedish Standards Institute. Eftersom
nationella regler, lastvärden för snö och vind samt andra geologiska förhållanden
skiljer sig mellan länder har man nationella standarder 10 . EKS, Europeiska
konstruktionsstandarder, är en handling som ges ut av Boverket, som ger råd och
anvisningar till tolkning av Eurokoderna. Detta för att underlätta för konstruktörer
som ska tillämpa Eurokoderna 11 . EKS ersatte Boverkets BKR, Boverkets
konstruktionsregler, år 2011 12.
SS-EN 1990 är den svenska standarden som behandlar Grundläggande
dimensionsregler och är den första eurokoden av de 10 stycken eurokoder som
finns. Den innehåller regler om säkerhet och duglighet hos konstruktioner. I
Bilaga D i SS-EN 1990 finns det redovisat hur dimensionering genom provning
ska ske och denna metod används i denna rapport. 13
Den tekniska specifikationen SIS-CEN/TS 1992 utges av CEN och den behandlar
”Dimensionering av infästningar till betong”. Avsnittet 4-1 redovisar allmänna
regler och avsnittet 4-4 behandlar ”Efterinstallerade infästningar-mekaniska
system”. Det bör tilläggas att dessa specifikationer inte är svenska standarder utan
endast de engelska versionerna. En teknisk specifikation anses vara en
förstandard, den tas t.ex. fram före ämnet är moget för att ta fram en standard. 14
EOTA, European Organisation for Technical Approvals, är en organisation som
utvecklar tekniska publikationer och riktlinjer. Deras publikation ETAG 001 som
behandlar metallinfästningar i betong innefattar 6 delar. De fyra avsnitten
”General”, ”Torque-Controlled Expansion Anchors”,” Undercut Anchors” och
”Deformation-Controlled Expansion Anchors” är aktuella för denna rapport. 15

10

SS-EN 1990:2002, 2010,Eurokod-Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk., CEN,
Bryssel.
11
EKS 9, 2013, BFS:2013:10, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av
europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)., Boverket, Sverige.
12
http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/eks---bfs-201110/
Dokument hämtat 10 mars 2015
13
SS-EN 1990:2002, 2010,Eurokod-Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk., CEN,
Bryssel.
14
SIS-CEN/TS 1992-4, 2009, Teknisk specification- Dimensionering av infästningar till betong,
CEN, Bryssel.
15
ETAG 001, 1997, Guideline for European technical approval of metal anchors for use in
concrete., European Organisation for Technical Approvals, Bryssel.
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3.8

Beräkningsgång

3.8.1 Bestämning av det karakteristiska värdet
Nedan visas beräkningsgången som kommer att användas för bestämning av de
karakteristiska lastvärden som varje infästning kommer att klara. Då provningen
kommer att genomföras med tre tester per provkropp används ett medelvärde m x
för att beräkna en standardavvikelse s x . Variationskoefficienten V x beräknas för att
kunna bestämma det karakteristiska värdet X k . Fraktilfaktorn k n plockas från tabell
1 nedan. 16
Tabell 1. Värden på fraktilfaktorn kn.

Standardavvikelsen, S x , beräknas enligt följande:
sx =
2

1
∑ ( xi − m x ) 2
n −1

Variationskoefficienten, V x , beräknas enligt följande:
Vx =

sx
mx

Karakteristiska värdet, X k , enligt följande:

X k = m x (1 − k nV x )

16

SS-EN 1990 Bilaga D avsnitt D.7.2
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3.8.2 Kombinerad drag- och tvärkraft
Den karakteristiska lasten på vad infästningen klarar av då den angrips av en sned
kraft beräknas enligt formel nedan. 17 Denna uträkning används vid utformning av
Excellprogrammet.
Vid kombinerad drag- och tvärkraft ska följande
förhållande uppfyllas.

β N + β V ≤ 1,2
Säkerhetsindexet β N beräknas enligt följande:

βN =

N Ek
≤1
N Rk

Säkerhetsindexet β V beräknas enligt följande:

βV =

V Ek
≤1
V Rk

Figur 2. Sned kraft

Nedan kombineras de två ovanstående formlerna för säkerhetsindex.
N Ek V Ek
+
≤ 1,2
N Rk V Rk

För att räkna ut den karakteristiska sneda lasten, F Ek , som kan uppstå i
infästningen, används formlerna nedan.

N Ek = sin α ⋅ FEk
V Ek = cos α ⋅ FEk
Nedan kombineras de två ovanstående formlerna där F Ek kan brytas ut.
sin α ⋅ FEk cos α ⋅ FEk
+
≤ 1,2
N Rk
V Rk

17

SIS-CEN/TS 1992-4-4:2010 avsnitt 6.2.3.2
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4. Provningsprogram
4.1

Syfte och omfattning

Syftet med provningen är att ta fram lastvärden på vad infästningar av
betongskruv, expanderskruv och slagankare klarar av i håldäck.
Tester utfördes i tre olika infästningspunkter i tre olika håldäcksdimensioner.
Infästningarna monterades i stamcentrum, 2,5-4 cm från stamcentrum eller i
hålkanal. Drag- och tvärkraftsprov utfördes i de tre infästningspunkterna. För
verifiering av beräkning då infästning angrips av en sned kraft genomfördes
enstaka tester i 45° vinkel.
Tre olika fabrikat på infästningar testades med en betongskruv, en expanderskruv
samt ett slagankare från vardera fabrikat. Tre test per förhållande utfördes
eftersom endast ett prov per förhållande ej är godtagbart vid dimensionering
genom provning.

4.2

Specificering av provutrustning

4.2.1 Provutrustning
Provutrustning tillhandahålls av Nordic Fastening Group och består av en cylinder
som är placerad på en stålbalk som drar i infästningen. Cylindern och
handpumpen, som används för att skapa tryck, är tillverkade av Yale. Till
handpumpen kopplades en klocka som visar maximalt tryck vid pågående
pumpning. Se bild 6.
För att uppnå en verklighetstrogen angreppspunkt på infästningarna utformades
provutrustningen så att lastpunkterna kommer angripa som vid en verklig
montering. Se figur 3 och 4.
Ett plattjärn som är tre meter långt användes vid test av tvärkraft och det fästs i
gängstången på provutrustningen. Detta plattjärn innehar ett flertal hål som är av
skruvarnas dimension som sedan drog längs med håldäcket.
Vid dragkraftstester monterades skruven i en ”plattjärnssko” som drog vertikalt
från håldäckets yta.
Vid test i 45° vinkel användes samma ”plattjärnssko” som vid dragkraftstesterna.
Denna plattjärnsko är utformad så att det skapas en 45° vinkel i förhållande till
håldäcket. Ställning för att genomföra 45° tester konstrueras med hjälp av Nordic
Fastening Group. Denna ställning är utformad så att samma provutrustning, som
används vid drag- och tvärkraftstesterna, kan placeras i den nya ställning som
illusteraras i figur 5.
Hänsyn tas till att brott kommer ske i betongen och då är det viktigt att
provutrustningen inte påverkar brottet utan istället står placerad så att detta inte
sker.
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Figur 3 Skiss på provutrustning dragkraft.

Figur 4 Skiss på provutrustning tvärkraft.
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Figur 5 Provutrustning kombinerad tvär- och dragkraft.

Bild 5. Plattjärnskon när den agerar i 45° vinkel.
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Bild 6. Handpump samt klocka.

4.2.2 Montagesutrustning
För montage av infästning behövs: Slagborr, borr, tryckluft, momentnycklar,
brickor samt talmeter(ca 5m). Borrdimensionerna som krävs är 14, 16 och 20 mm.
Momentnyckelsats med hylsdimensioner 15-30 mm och åtdragningsmoment på
minst 120 Nm. Tryckluft för att blåsa ur hålen efter borrning. Brickor för montage
om hål i plattjärn samt plattjärnsko är för stora. Brickor skall passa bultar med
dimensionerna 14, 16 och 20 mm.
4.2.3 Övrig utrustning
Tumstock, kamera samt anteckningsmaterial. Tumstock för mätning av eventuella
brott. Kamera och anteckningsmaterial används för dokumentering av provningen.
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4.3

Specificering av provkroppar

Proven utförs i tre olika håldäck: HD/F 120/20, HD/F 120/27 samt HD/F 120/32.
Första siffran i beteckningen står för bredden i cm och den andra står för
tjockleken i cm. Nedan är en tabell på de infästningar som testades.
Tabell 2. Specificering av provkroppar

Benämning

Borrdiameter

Ankarlängd

mm
B1 (Betongskruv
fabrikat 1)
B2 (Betongskruv
fabrikat 2)
B3 (Betongskruv
fabrikat 3)
E1 (Expanderskruv
fabrikat 1)
E2 (Expanderskruv
fabrikat 2)
E3 (Expanderskruv
fabrikat 3)
S1 (Slagankare
fabrikat 1)
S2 (Slagankare
fabrikat 2)
S3 (Slagankare
fabrikat 3)

4.4

Förankringsdjup

mm

mm

14

75

65

14

80

70

14

110

100

16

117

77

16

123

96

16

145

80

20

65

65

20

65

70

20

65

65

Specificering av laster

Resultaten under provning mäts i Bar dvs. ett tryck. Detta värde omvandlas till ett
lastvärde i kN med hjälp av omvandlingstabell, se bilaga 15.
4.4.1 Förutsägelse om laster
Vid montagestabilisering på byggarbetsplatser kommer stagen bli påverkade av
krafter som varierar mellan 5 och 30 kN. Detta grundas på Abetongs
beräkningsprogram för ”Stagning av väggelement”. Detta är inte den kraft som
infästningarna förväntas klara av utan den kraft som kan uppstå under montage
och som är orsakad av vind samt snedställning.
Följande lastvärden är hämtade från leverantörernas produktbeskrivningar och är
angivna för montering i osprucken betong med kvalité C20/25.
De tre betongskruvarna som testas klarar en tvärkraft på 6–45 kN. I dragkraft
klarar de en last på 7–27 kN.
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När expanderskruvarna testas klarar de en kraft på 21–45 kN i tvärkraft och 17–36
kN i dragkraft.
Slagankarna klarar en tvärkraft på 12–34 kN samt en kraft på 10–26 kN i
dragkraft.
Lastvärdena kan dock bli missvisande eftersom provningen utförs i betong med
hållfasthetsklass C40/50 och i håldäcksbjälklag till skillnad från leverantörenas
lastvärden som grundas på tester i solida betongblock med hållfasthetsklass
C20/25.

4.5

Mätningar

Under provning testas dragkraft och tvärkraft med tre tester per provkropp. Enligt
avgränsningar testas tre olika infästningspunkter vilka illustreras på bilden nedan.
I kanal där betongen är som tunnast, alltså rakt ovan hålkanalernas centrum,
därmed sämre vidhäftningsförmåga. I stamcentrum där betongen är som tjockast,
alltså mellan hålkanalerna, därmed bättre vidhäftningsförmåga. Samt 2,5-4 cm
(beroende på håldäckdimension) från stamcentrum för att bekräfta om montage
inom ett visst område från stamcentrum är godtagbart.
I HD/F 120/20 monteras infästningarna 2,5 cm från stamcentrum, i HD/F 120/27
3 cm från stamcentrum och i HD/F 120/32 4 cm från stamcentrum.

Figur 6. Illustration av infästningspunkter
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4.6

Förutsägelse om provresultat

4.6.1 Tvärkraft
Stålbrott, utdragsbrott, kantbrott samt utbändning är de
fyra brott som antas ske vid påverkan av tvärkraft. 18
Vid stålbrott går skruven sönder medan betongen är
oskadd. Detta sker då den maximala kapaciteten av
stålet nås. Utdragsbrott inträffar då friktionen mellan
betong och infästning inte är tillräcklig. Infästningen
böjs för att sedan ryckas ut.
Figur 7. Stålbrott/utdragsbrott

Kantbrott uppstår då infästning
placeras utan tillräckligt avstånd till
kant. Brottet kan visualiseras likt ett
halvt konbrott. Detta undviks genom
placering av infästningar inom lämpligt
avstånd som dimensionerats till minst
3*h eff . (se fig.16)

Figur 8. Kantbrott

Utbändning skapas genom att en form av
hävarmsprincip spjälkar loss bakomliggande
och framförliggande betong och infästning
tappar sin lastförmåga. Risken för utbändning
ökar med ett mindre monteringsdjup på grund
av ett lägre betongtryck närmare betongytan.

18

Figur 9. Utbändning

Eligehausen, R., Mallée, R., F.Silva, J., 2006.”Anchorage in Concrete Construction”. Ernst and
Sohn, Berlin
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4.6.2 Dragkraft
Vid påverkan av dragkraft antas dessa fem brott ske; Konbrott, stålbrott,
utdragsbrott, genomdragsbrott samt sprickbrott. 19

Konbrottet är det fall som förutspås inträffa
flest gånger under dragkraftsprovningarna.
Konbrottet kännetecknas genom att en
betongkaka dras upp ur håldäcket som är
formad som en “kon/pyramid”. Detta kommer
ske för många infästningar så länge inte
stålkapaciteten i skruven överskrids. Basen på
“pyramiden” beräknas ha en storlek på 3*h ef .

Figur 10. Konbrott

Vid stålbrott går skruven sönder medan
betongen är oskadd. Detta sker då den
maximala kapaciteten av stålet nås.

Figur 11. Stålbrott

Utdragsbrottet sker när dragkraften är större än
friktionen mellan betongen och infästningen. Skruven
kommer då att dras ut och närliggande betong kommer
att skadas.
Figur 12. Utdragsbrott

19

Eligehausen, R., Mallée, R., F.Silva, J., 2006.”Anchorage in Concrete Construction”. Ernst and
Sohn, Berlin

18

Genomdragsbrottet uppstår när expansionskonen
dras ut genom expansionshylsan. Detta fall antas
inträffa då expanderskruvar testas.

Figur 13. Genomdragsbrott

Sprickbrott kan ske vid montering nära
kant samt vid montering av infästningar i
linje.
Figur 14. Sprickbrott
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4.6.3 Kombinerad tvär- och dragkraft, drag i 45°
Brottbilden av en infästning som utsätts för en sned kraft kan förväntas likna alla
de olika brottbilder som sker under drag- och tvärkraft beroende på vinkel. Därför
kan följande kombinerade brott uppstå: stålbott på grund av tvär- och dragkraft,
betongbrott på grund av dragkraft samt stålbrott på grund av tvärkraft, betongbrott
på grund av drag- och tvärkraft, stålbrott på grund av dragkraft samt betongbrott
på grund av tvärkraft. Brottbilder illustreras i avsnitt ”Dragkraft” samt
”Tvärkraft”. 20

4.7

Förutsägelse om montering

Skruvarnas installationsanvisningar kräver ett visst monteringsdjup på de olika
infästningarna och detta djup kommer inte att uppfyllas vid montering i kanal.
Nedan illustreras tre olika infästningar där man direkt kan se att expanderskruven
samt slagankaret ej kommer fungera som tänkt. Dessa förhållanden testas ändå
med ett förväntat dåligt resultat. Eftersom betongskruven inte behöver expandera i
betongen antas den fungera bäst av de tre infästningarna när de monteras i
hålkanalerna. Dock kommer inte betongskruven uppnå full kapacitet som den gör
vid större monteringsdjup.

Figur 15. Montering i hålkanal

När önskat monteringsdjup uppfylls måste det finnas ett minsta inbördes avstånd
s min mellan infästningarna. De tre olika fabrikaten har olika bestämmelser där s min
varierar mellan 60 och 180 mm. Det planerade avståndet mellan infästningar då
montering i kanal testas i håldäck HD/F 120/20 F155 samt HD/F 120/32 F236 är
beräknat till 150 mm. Eftersom det önskade monteringsdjupet ej uppfylls i
hålkanalerna antas kravet på s min < 180mm kunna minskas och därför anses 150
mm som tillräckligt.

20

Eligehausen, R., Mallée, R., F.Silva, J., 2006. Anchorage in Concrete Construction. Ernst and
Sohn, Berlin
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4.8

Resonemang om konbrottets utbredning vid dragkraft

Nedan illustreras hypoteser kring utbredning på konbrott i de tre olika
håldäcksdimensionerna. Vid prov i hålkanalerna där sämsta vidhäftningsförmåga
sker, beräknas ett teoretiskt konbrott med sidorna 3*h eff att ske. 21,22

Figur 16. Hypotes om konbrottsutbredning vid montering i hålkanal

Bilderna nedan illustrerar ett hypotetiskt brott som antagits infästning i
stamcentrum. Det är inte teoretiskt möjligt att dimensionera konbrottet till 3*h eff
eftersom hålkanalerna ”stör” brottet. Brottet antas då gå igenom hålkanalens sida
och fortsätta rakt ovan kanalen.
Detta är enbart en hypotes och medvetenhet om att andra konbrott kan ske vid
provning finns. Om ett konbrotts utbredning blir större än vad som dimensionerats
för kan provresultat för intilliggande infästningar påverkas negativt.

Figur 17. Hypotes om konbrottsutbredning vid montering i stamcentrum

Med hänsyn till utbredning på konbrotten tas borrhålsritningar fram för de tre
håldäcksdimensionerna. Dessa används under provningarna och underlättar
utsättning av borrhål. Se bilaga 10-14.

21

Eligehausen, R., Mallée, R., F.Silva, J., 2006. Anchorage in Concrete Construction. Ernst and
Sohn, Berlin
22
Ståbyggnadsinstitutets detaljhandbok, Publikation 183. 201), ”Pelarfot”, Stålbyggnadsinstitutet,
Stockholm
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4.9

Iakttagelser vid provning

4.9.1 Utvärdering av monteringsförutsägelser
Som förutspåtts ledde montering i kanal med expanderskruv och slagankare ej till
några tillfredställande resultat. Detta på grund av att det inte gick att utföra korrekt
montering då h eff inte är stort nog i hålkanalerna. Betongskruven var monterbar i
hålkanal men tappade mycket bärförmåga i jämförelse med montering i stam.
Nedan visas diagram där jämförelsen av betongskruvarnas karakteristiska
lastkapacitet vid de olika infästningspunkterna i de tre olika håldäcken.
HD/F 120/20 F155 Dragkraft

HD/F 120/20 F155 Tvärkraft
120
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80
60
40
20
0

(kN)

60
50
40
30
20
10
0

B1
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B1
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I Stam

B2
B3

3 cm

70
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0

B1
B2
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B1
B2
B3
I Stam

I Stam

3 cm

HD/F 120/32 F236 Dragkraft

(kN)

I Kanal

2,5 cm

(kN)

HD/F 120/32 F236 Tvärkraft
100
80
60
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0

I Stam

HD/F 120/27 F184 Dragkraft

(kN)

I Kanal

B1

I Kanal

2,5 cm

HD/F 120/27 F184 Tvärkraft
100
80
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40
20
0

(kN)

4 cm
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30
20
10
0

(kN)

B1
B2
B3

I Kanal

Figur 18. Diagram över betongskruven lastkapacitet
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I Stam

4 cm

4.9.2 Utvärdering av resonemang kring konbrottens utbredning
Det resonemang som fördes kring konbrottens utbredning och det inbördes
avstånd som beräknades gav tillfredställande resultat. Det teoretiska avståndet
mellan infästningar i kanal beräknades till 3*h eff vilket visade sig vara godtagbart
vid provningen. Den hypotetiska brottbilden vid montering i kanal uppstod under
enstaka tester, dock aldrig större utbredning än så vilket medförde att brotten ej
påverkade andra tester.
De ritningar som utformades kunde användas i stora drag men inte till fullo
eftersom håldäcken var kortare än vad som var överenskommet. Detta medförde
att det bestämdes en del på plats hur borrhållen skulle placeras.
4.9.3 Problem
På grund av dålig kommunikation visade det sig att längden på håldäcken inte var
som planerat samt att kortsidorna ej var intakta. Att håldäcken var för korta
skapade inte några större problem då tillgång till mer material fanns, dock uppstod
problem då tvärkraftstester skulle genomföras på grund av att kortsidorna ej var
intakta. Kortsidorna planerades att under tvärkraftstestarna användas som stöd för
provutrustningens fötter men detta gick inte. För att lösa problemet ställdes
kvadratiska betongklumpar framför håldäck för att kunna ta stöd. Den stora
kraften som uppstod ledde dock till att betongklumpen reste sig och därmed även
provningsställningen. Försök till att motverka resning av provutrustning gjordes
genom att lägga stor last över provutrustningen men lösningen fungerade inte på
grund av den stora kraft som uppstod.
Detta ledde till ett kompletterande provtillfälle där användning av håldäck med
kortsidor som var intakta och raka genomfördes. Den intakta kortsidan visade sig
vara avgörande då de nya testerna genomfördes utan att ställningen reste sig.

Bild 7 tv. Här syns det tydligt en skillnad mellan håldäck med intakt eller skadad kortsida.
Bild 8 th. Betongklump används som stöd vid tvärkraftstesterna.
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Bild 9. Provutrustning med en last placerad ovanpå för att motverka resning.

4.9.4 Utvärdering av tvärkraftstester
Stålbrott, utdragsbrott, kantbrott samt utbändning är de fyra brott som antogs
kunna ske vid påverkan av tvärkraft. Efter analys av provningen kan det
konstateras att stålbrott samt utbändning inträffade genomgående.
4.9.5 Utvärdering av dragkraftstester
Konbrott, stålbrott, utdragsbrott, genomdragsbrott samt sprickbrott är de fem brott
som antas ske vid påverkan av dragbrott. Det kan konstateras att konbrott var det
brott som inträffade vid montering med betongskruv. Då provning med
expanderskruv och slagankare genomfördes varierade brotten mellan konbrott,
utdragsbrott samt genomdragsbrott.

Bild 10. Konbrott med diametern 26 cm som uppstått vid dragkraft.
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4.9.6 Utvärdering av tester i 45° vinkel
Tester i 45° vinkel genomfördes i fem olika förhållanden. Fyra av dessa fem
testades med betongskruv för att kunna verifiera kommande beräkningar i det
Excel-program som skall visa vilken kraft betongskruvarna klarar när de är
påverkade av en sned last. De olika brott som kan ske vid drag- och tvärkraft
förutspåddes kunna inträffa vid test i 45° vinkel. I de fem tester som genomfördes
inträffade dock konbrott varje gång.

Bild 11. Provutrustning 45° vinkel
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5. Resultat
5.1

Allmänt

Betongskruven var den infästning som fungerade bäst genom alla provningar.
Alla tre sorters betongskruvar tog last i de tre infästningspunkter till skillnad från
slagankarna och expanderskruvarna som tog låg last på grund av
monteringssvårigheter i hålkanal. Detta gör att beräkning av karakteristiska
lastvärden vid kombinerad drag- och tvärkraft endast utförs på betongskruvarna.
Se bilaga 1 till 9 för redovisning av uppmätta krafter.

5.2

Beräkning av karakteristiska lastkapacitetsvärden

För fullständig tabell på samtliga infästningars karakteristiska lastvärden se bilaga
1-9. Nedan visas ett exempel på beräkningsgången, se kap. 3.8, för karakteristiska
lastvärdet där B1 är placerad i stamcentrum i HD/F 20 F155 som utsätts för
dragkraft:
mx =

44,5 + 46,7 + 41,2
= 44,133kN
3

sx =

1
[(44,5 − 44,133) 2 + (46,7 − 44,133) 2 + (41,2 − 44,133) 2 ] = 7,663
3 −1

2

s x = 2,768
Vx =

2,768
= 0,063
44,133

Det finns tidigare känd kunskap om både infästningarna och om betongen
och dess kvalité. Därför antas koefficienten V x vara känd. Tre test genomförs
per förhållande. Detta har bestämts tillsammans med Abetong.

X k = 44,133(1 − 1,89 ⋅ 0,063) = 38,878kN
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5.3

Beräkning av karakteristiska lastvärden vid kombinerad
drag- och tvärkraft

5.3.1 Handberäkning
För acceptabel användning ska den testade maximala bärförmågan F Rk vara större
än det beräknade karakteristiska lastvärdet. Nedan är två beräkningsexempel, se
kap. 3.8, på två olika förhållanden där drag i 45° vinkel utfördes. Det första
exemplet är då B1 monteras 3 cm från stamcentrum i håldäck HD/F 27 F184.
Andra exemplet är då B1 monteras i stamcentrum i håldäck HD/F 32 F236.
Exempel 1:

N Rk = 42,32kN
V Rk = 65,81kN
FRk = 47,38kN
sin 45 ⋅ FEk cos 45 ⋅ FEk
+
= 1,2
65,81
42,32

FEk ⋅ (

sin 45 cos 45
) = 1,2
+
42,32 65,81

FEk =

1,2
= 43,71kN
sin 45 cos 45
+
42,32 65,81

Jämför med provningsresultatet:

FEk = 43,71kN < FRk = 47,38kN → ok
Exempel 2:

N Rk = 23,91kN
V Rk = 68,40kN
FRk = 42,40kN
sin 45 ⋅ FEk cos 45 ⋅ FEk
+
= 1,2
23,91
68,40
FEk ⋅ (

sin 45 cos 45
+
) = 1,2
23,91 68,40

FEk =

1,2
= 30,067 kN
sin 45 cos 45
+
23,91 68,40

27

Jämför med provningsresultatet:

FEk = 30,067 kN < FRk = 42,40kN → ok
5.3.2 Excel-program
Ett Excel-program utformas där val av betongskruv, håldäck och stagvinkel
resulterar i karakteristiska laster i de olika infästningspunkterna. Nedan visas hur
detta Excel-program är utformat. Notera att exempel 1 och 2 i handberäkningen
stämmer överens med exemplen från Excel-programmet.
Exempel 1:
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Exempel 2:
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6. Slutsats & diskussion
Efter genomförda provningar och analyser anser vi att ett tillfredställande
underlag för detta arbete har tagits fram. Med hjälp av provningsunderlaget har
beräkningar genomförts där de karakteristiska lastkapaciteterna i tvär- och
dragkraft beräknades för varje infästning, vilket var syftet med denna rapport. Vi
vill understryka att vi inte genomfört provning med trycklast utan enbart
draglaster.
Enligt kapitel 4.7 fanns förutsägelser om montering där vi förutspådde att
expanderskruvarna och slagankaret inte skulle ge ett tillfredställande resultat vid
montering i hålkanal. Dessa förutsägelser visade sig stämma. Expanderskruven
kunde inte utvidgas på grund av ett för litet monteringsdjup vilket medförde att
den inte kunde skapa ett tryck mot betongen. Slagankaret kunde inte heller skapa
ett tryck mot betongen. Ingen av dessa infästningar bör installeras i hålkanal på
grund av att infästningen ”lyfts” upp några centimeter innan de tar last.
Betongskruven, däremot, gick att montera i hålkanal trots litet monteringsdjup.
Därmed rekommenderar vi att använda betongskruven i håldäck både ur
monteringssynpunkt och med hänsyn till bärförmåga.

Bild 12. Slagankare som ”lyfts” upp innan den tar last vid påverkan av dragkraft.

Beräkningsprogrammet i Excel redovisar vilken last de olika betongskruvarna
klarar av i de tre olika infästningspunkter då de angrips av en sned last. Detta tror
vi företagen Abetong och Strängbetong kommer ha stor användning för av i
framtida montagestabiliseringar då man i programmet kan välja mellan de tre
olika håldäcksdimensionerna, betongskruvarna samt vilken vinkel man placerar
snedstaget i.
I avsnitt 4.9.1 illustreras tabeller där man tydligt kan se att betongskruven tappar
mycket av sin bärförmåga vid montering i kanal. Man kan även se att det överlag
fungerade bättre att montera 2,5-4 cm från stamcentrum då vi testade tvärkraft
vilket vi tycker är konstigt och inte har funnit någon bakomliggande orsak till.
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Detta har vi diskuterat med vår handledare på Abetong men har ej kommit fram
till någon bra förklaring.
Dragkraftstesternas resultat varierade stort mellan de tre infästningspunkterna. Att
lastvärdena vid montering i 2,5-4 cm från stamcentrum blev så höga anser vi vara
väldigt tillfredställande. Detta bidrar till att vi kan rekommendera ett spann på ett
par centimeter från stamcentrum där man kan montera infästningen i håldäcken
vilket kommer påskynda utsättningsprocessen på arbetsplats.
Betongskruvarna klarade högre last i jämförelse med leverantörernas angivna
lastvärden då de monterades i stamcentrum samt 2,5–4 cm från stamcentrum.
Detta ser vi som väldigt positiva resultat vilket återigen bevisar betongskruvens
breda användningsområde.
Expanderskruvarna motsvarade inte de angivna lastvärdena vid dragkraft då de
monterades i håldäcksdimensionen HD/F 120/20 F155. I de två övriga
håldäcksdimensionerna uppfylldes lastvärden vid dragkraft och tvärkraft.
De lastvärden som leverantörerna angav för slagankarna, påverkade av tvär- eller
dragkraft, uppfylldes vid montering i stamcentrum och 2,5–4 cm från
stamcentrum i samtliga tre håldäck.
När infästningarna monterades i hålkanal tog de last men de uppfyllde inte
leverantörernas lastvärden. Detta var ett väntat resultat eftersom det
monteringsdjup som leverantörerna kräver inte kunde uppfyllas.
Om vi skulle genomföra liknande tester igen hade vi utfört provtester innan den
fullständiga provningen skulle genomföras. Då hade vi känt till hur stor betydelse
en rak och intakt kortsida på håldäcken hade vid tvärkraftstesterna. Detta hade
bidragit till mindre problem och därmed en kortare provningstid. Med facit i hand
hade vi även fokuserat helt på att testa betongskruven på grund av de
tillfredställande resultaten den gav. Då hade vi kunnat utföra fler tester per
förhållande vilket hade resulterat i en mindre standardavvikelse. Fler tester i 45°
vinkel hade kunnat utföras för att bekräfta beräkningar.
Vi anser inte att någon annan metod hade vart aktuell för att få fram de
karakteristiska lastvärdena på dessa infästningar. Att utföra provning med
liknande förutsättningar som på arbetsplatsen skapar det bästa resultatet som kan
användas vid dimensionering. Att vi utförde tester i 45° vinkel, som kunde
bekräfta att beräkningen hamnade under det testade värdet var väldigt viktigt.
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