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Beräkningsrapport
Siroc IsoMax grundelement
61410828302

Siroc IsoMax grundelement
Beräkningsrapport för 250 mm bred balk

1.

Inledning
Ramböll har tidigare tagit fram utförandeföreskrifter för armering för Jackon AB:s
400 mm höga kantbalk som används på den svenska marknaden. Den balken var
anpassad till en standardvägg på ~250 mm som är vanligt förekommande i
Sverige. I den här beräkningsrapporten presenteras dock utförandeföreskrifter för
en bredare kantbalk (250 mm jämfört med 150 mm tidigare) som är anpassad till
en vägg som är ~350 mm tjock. Tre olika lastfall som inbegriper många av de 1och 1½-plans hus som byggs idag redovisas. Förutom den ovan nämnda
balkbredden är samtliga laster och parametrar desamma som vid den förra
beräkningen.

2.

Beräkningsförutsättningar

2.1

Kantbalkelementets utseende

Kantbalkselementet är närmare 400 mm brett, 250 mm av det är betong.
Elementet är 400 mm högt med 100 mm cellplast under själva kantbalken, vilket
ger 300 mm i balkhöjd. Cellplasten skall ligga på en underbyggnad bestående av
minst 150 mm makadam.
Den maximala excentriciteten mellan linjelastens och balkens tyngdpunkt får vara
+70/-30 mm, inklusive en tolerans på 20 mm. Det positiva värdet avser
lastförskjutning mot väggens utsida.
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På grund av excentriciteten ger den vertikala lasten ett excentriskt tryck på
cellplasten, vilket ger upphov till en rotation som tas upp av ett kraftpar
bestående av kraften i armeringen (mellan kantbalk och platta) och
friktionskraften mellan betong och cellplast. På grund av excentriciteten krävs
alltså en viss armering mellan balk och platta.

2.2

Materialparametrar

2.2.1

Betong
Betongen skall vara av hållfasthetsklass C20/25 eller högre. Täckskiktet skall vara
minst 25 mm.

2.2.2

Armering
Samtliga armeringsjärn skall vara kamstänger. Armeringen i kantbalken skall vara
av hållfasthetsklass B500B.
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Mellan kantbalk och platta skall rostfri armering av hållfasthetsklass EN 1.4307
eller högre användas. Denna armering skall vara placerad 50 mm från plattans
överkant.
Böjarmering
Byglar
Kantbalk - platta

=12 mm
=6 mm
=6 mm (rostfri)

2.2.3

Cellplast
Den cellplast som är under själva kantbalken skall vara av kvalitet EPS 500.
Långtidstryckhållfastheten ska vara 150 kPa och skjuvhållfastheten 375 kPa.
Deformationen för långtidslast skall vara mindre än 3%.

2.2.4

Mark
Tillåtet grundtryck för marken skall vara minst 100 kPa.

2.2.5

Friktionskoefficient
Friktionskoefficienten mellan cellplast och makadam antages vara 0,3.

3.

Laster
De laster, se tabell nedan, som har använts i beräkningarna är framtagna utifrån
några vanligt förekommande 1- och 1½-planshus. Dessutom har en punktlast på
50 kN (brottlast) tagits fram utifrån en uppskattning av storleken på öppningar i
fasaden. Utifrån de här olika lastfallen har erforderlig böjarmering samt
bygelarmeringsbehovet beräknats för olika regelavstånd. I de fall där betongens
tvärkraftskapacitet inte är tillräckligt stor behövs byglar.
Lastfall
1
2

3.1

Brott (kN/m)
25,0
40,0

Bruk (kN/m)
20,5
32,5

Långtid (kN/m)
13,0
17,0

Lastfall 1, linjelast 25 kN/m

Om de vertikala bärande reglarna är placerade med centrumavstånd 0-1200 mm
behövs inga byglar i kantbalken, utan betongens tvärkraftskapacitet är tillräcklig
för de aktuella tvärkrafterna, se ritning K011.
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Om reglarnas centrumavstånd är 1201-1800 mm behövs byglar jämnt fördelade
utmed hela balken. Byglarna skall placeras med 400 mm mellanrum, se ritning
K012.
Då reglarna är placerade med centrumavstånd i intervallet 1801-2000 mm skall
byglar placeras med centrumavståndet 300 mm, se ritning K013.

2

Beräkningsrapport
Siroc IsoMax grundelement
61410828302

3.2

Lastfall 1, linjelast 25 kN/m
Avstånd bärande reglar (mm)

0-1200

1201-1800

1801-2000

Byglar

Krävs ej

6s400-N

6s300-N

Lastfall 2, linjelast 40 kN/m

För den större linjelasten är betongens tvärkraftskapacitet tillräcklig utan någon
bygelarmering då regelavståndet är mindre än 800 mm, se ritning K014.
Om regelavståndet är i intervallet 801-1200 mm behövs byglar med
centrumavstånd 400 mm, se ritning K015.
Vid regelavstånd som är 1201-1600 mm skall byglarna placeras med
centrumavstånd 300 mm istället, se ritning K016.
Lastfall 2, linjelast 40 kN/m
Avstånd bärande reglar (mm)
Byglar

3.3

801-1200
6s400-N

1201-1600
6s300-N

Lastfall 3, punktlast 50 kN

Punktlasten ger en tvärkraft som kräver byglar med centrumavståndet 400 mm,
se ritning K017. Punktlasten får ej kombineras med linjelast och den måste vara
belägen minst 750 mm från hörn. Dessutom skall avståndet till närmaste
punktlast vara större än 1200 mm.
Lastfall 3, punktlast 50 kN
Byglar

4.

0-800
Krävs ej

6s400-N

Armering
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Kantbalken skall förses med längsgående böjarmering bestående av kamstänger
med diametern 12 mm, två stycken i överkant och två i nederkant. Bygelarmering
skall användas enligt lastfallen ovan. Utöver denna armering skall rostfri armering
med diametern 6 mm användas för att förbinda kantbalk och platta.
Centrumavståndet för den rostfria armeringen varierar beroende på lastens
storlek. För den mindre linjelasten räcker det med 1000 mm mellan
armeringsjärnen, medan 600 mm behövs för den större linjelasten och
punktlasten.
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Armering mellan kantbalk och platta
Linjelast 25 kN/m
6s1000
Linjelast 40 kN/m
Punktlast 50 kN

6s600
6s600
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I de fall där två olika linjelaster eller regelavstånd förekommer tillsammans, skall
den tätaste armeringen väljas.
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