Plattor på mark

Innehållsförteckning
Allmän information ................................................................................................................. sid 3
Tunna plattor för tunga laster med minimal sprickbildning
Tät betong stoppar radon
Tunna plattor kortar torktiden

Dimensioneringsanvisning - allmän ...................................................................................... sid 4
Enkel eller dubbelarmerad betongplatta ............................................................................... sid 5
Dimensionering i brottgränstillstånd .................................................................................... sid 6
Dimensionering i bruksgränstillstånd .................................................................................. sid 7
Last nära kant ............................................................................................................................ sid 7
Dimensioneringsexempel ....................................................................................................... sid 7
Diagram - centrisk armering ................................................................................................... sid 8
Diagram - underkantsarmering .............................................................................................. sid 9
Diagram - dubbelarmering h = 120 ......................................................................................... sid 10
Diagram - dubbelarmering h = 150 ......................................................................................... sid 11
Referenser ................................................................................................................................. sid 12

Plattor på mark
Tunna plattor för tunga laster med minimal sprickbildning
Med rätt balans mellan mängden betog och armering blir både det tekniska och det kommersiella resultatet optimalt. En
tunn betongplatta med rätt anpassad armering är normalt bättre än en tjock platta med lite armering.
En korrekt dimensionerad tunn platta med erforderlig minimiarmering kan gjutas foglöst eller med ett mindre antal
fogar. Resultatet blir ett golv med väl fördelade sprickor och med förutsättningar för lång livslängd och litet underhåll.

Tät betong stoppar radon
Nu kan bostäder även byggas på mark med höga radonhalter. Ett villkor är dock att betongplattor och källarväggar är
täta under byggnadens hela livslängd. Även normalt tunna betongplattor stoppar effektivt radonet från att komma in i
huset och ge upphov till höga radonhalter (radondotterhalter). Men en genomgående, synlig spricka i betongen eller en
otäthet vid t ex anslutning av avloppsrör släpper igenom radongas. Genom att välja täta betongkonstruktioner, som är
beständiga under byggnadens hela livslängd, kan alltså radonet effektivt stängas ute.

Tunna plattor kortar torktiden
Det finns tre huvudfaktorer som kan förkorta plattornas torktid;
-platttjockleken - välj så liten som möjligt
-möjligheten till tvåsidig uttorkning
-betongkvaliteten - välj så hög som möjligt
En halvering av tjockleken minskar erforderlig torktid till mindre än en tredjedel. En minskning av tjockleken från 18 till
12 cm innebär att torktiden halveras.
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Dimensioneringsanvisning - allmän

Här följer en anvisning för enkel dimensionering av
armering i betongplattor på mark med hänsyn till
koncentrerad last. Handboken Bygg 1985 (1), kap K08,
eller CBIs Handledning för dimensionering av
fiberbetonggolv (2). För att vara på den säkra sidan kan
man naturligtvis också använda den lägsta av Emodulerna. Uppgifter och E-modul för isolering och
liknande inhämtas lämpligen från respektive leverantör.

Tabell 1, E-modul E g för jordmaterial, MPa
Jordart

Värde enligt
SBN 1980
23:262
10
20
50
10
40
5
20
2
10

Dimensioneringsvärde
i säkerhetsklass 1

Torrskorpelera
Moränlära

10
10

7
7

Packad finjord
Packad friktionsjord
Packad morän
Packad sprängstensfyllning

10
30
30
50

7
21
21
36

Morän: Lös ytmorän
Övrig ytmorän
Bottenmorän
Löst lagrat
Grus:
Fast lagrat
Löst lagrad
Sand:
Fast lagrad
Löst lagrad
Silt
Fast lagrad

7
14
36
7
29
3,6
14
1,4
7
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Enkel eller dubbelarmerad betongplatta

Betongplattan kan utformas på olika sätt, t ex som enkeleller dubbelarmerad, med eller utan rörelsefogar. En
platta utan rörelsefogar bör ha en armering som uppfyller
minimikrav för sprickbreddsbegränsning (BBK 94 4.5.6).
Med hänsyn till genomgående sprickor pga krympning
rekomenderas att minimiarmeringen dimensioneras med
hela plattjockleken som effektiv betongarea.

Tabell för minimiarmering
Uttnytjad armeringspåkänning 420 MPa enligt
BBK 94. Nätformat 5900 x 2300 mm

= lagerförda nät för omgående leverans

Plattjocklek 100 mm
Betongsort

Enkelarmerad platta kan användas vid måttliga laster.
Vid små laster kan armeringen läggas i överkant. Där är
den mest effektivmed hänsyntill krympstickor. Enbart
överkantsarmering är dock mindre lämplig om
punktlaster dimensionerar armeringen i plattan. I denna
anvisning ges därför dimensionerngsdiagram för:

K25
K30
K40
K50

Aserf mm2/m
367
420
512
591

Nättyp enkelarmering
50 – 8150
50 – 9150
50 – 10150
50 - 11150

Plattjocklek 120 mm
Betongsort

-centriskt armerade
-underkantsarmerade
-dubbelarmerade plattor

Aserf mm2/m

Nättyp
Enkel arm.

K25
K30
K40
K50

De senare kan användas för stora laster.

441
504
614
709

50 – 9150
50 – 10150
50 – 11150
50 – 12150

Dubbel arm.
(UK + ÖK)
50 – 7175
50 – 7150
50 – 7125
50 - 9175

Plattjocklek 150 mm

Vid dimensionering av industrigolv, där tunga maskiner
eller vibrationskänslig utrustning ska placeras, bör
betongplattans tjocklek ökas. Kontrollera därvid även
golvets styvhet med avseende på vibrationer.

Betongsort

Aserf mm2/m

Nättyp
Enkel arm.

K25
K30
K40
K50

I dimensioneringsdiagrammen har angivits en
minimiarmeringsarea enligt BBK 94, se nedanstående
tabeller. Något absolut krav på sådan armering finns dock
inte. Mindre armeringsarea kan användas, t ex om det
finns rörelsefogar eller om erfarenheten visar att en
mindre area är tillräcklig.
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551
630
768
886

50 – 10150
50 – 11150
50 – 12150
50 – 12125

Dubbel arm.
(UK + ÖK)
50 – 7150
50 – 8150
50 – 7100
50 - 9150

Dimensionering i brottgränstillstånd

Erforderlig armeringsarea kan bestämmas direkt med
hjälp av diagram, som gäller för 100 mm platta med
armering centriskt respektive i underkant, samt 120 och
150 mm platta med dubbelarmering, lika i över- och
underkant.

Plattans böjstyvhet före flytning beräknas med hänsyn
till uppsprickning.
Bärförmågan antas uppnådd när en negativ brottlinje
bildas runt lasten. VId enkelarmerad platta har inte
tillgodoräknats någon kapacitet för negativt moment, trots
att den vid centrisk armering är teoretiskt lika stor som för
positivt moment. Ett motiv att det kan fordras mycket
stora deformationer för att uppnå negativt flytmoment.
Ett annat skäl är att effektiva höjden för negativt moment l
per särskillt stor risk att bli för liten på grund av
ojämnheter i underlaget eller av att armeringen hamnar
för lågt.

I varje diagram har angetts den armerings area, A S min,
som uppfyller minimivillkoret för
sprickbreddsbegränsning enligt BBK 94. Lägre värden bör
inte användas, såvida inte plattan förses med rörelsefogar
och/eller glidskikt som begränsar krympkrafter så pass att
krympsprickor kan undvikas.
I diagrammen anges även en armeringsarea A S bal,
svarande mot sk balanserad armering. Större
armeringsarea ger ingen ökning av bärförmågan
(visserligen ökar momentkapaciteten något men
samtidigt ökar momentet på grund av att plattans styvhet
ökar).

Lastens utbredning och undergrundens E-modul kan på
ett teoretiskt korrekt sätt beaktas genom en
styvhetsparameter, Ee enligt nedan.

Måttavvikelser har beaktas direkt i beräkningen, jfr BBK
2.6.2, med normalvärden enligt BBK 8.9. För
underkantsarmering har förutsatts 25 mm täckskikt mot
marken med "normaltoleransen" 5 mm. Detta kan vara
rimligt vid gjutning mot ett jämnt underlag t ex
grovbetong. Ofta måste man dock räkna med större
avvikelser varvid det nominella täckskiktet måste ökas i
motsvarande grad. Om man t ex har anledning att tillåta
30 mm avvikelse, så bör det nominella täckskicktet ökas
till 50 mm (25+30-5).

Ee

=

α

där Eg

=

undergrundens E-modul (t ex enligt tabell 1)

α

=

q-1,5 (se även tabell 2)

q

=

Pd/A, lastens anliggningstryck uttryckt i Mpa

Pd

=

A

=

dimensionerande last i brottgränstillstånd med
aktuella partialkoefficienter
lastfördelningsarea (cirkulär, kvadratisk,
rektangulär e d, dock inte mer ”avlång” än 2:1

x Eg

Tabell 2, Värden på faktorn alfa som beaktar lastens
utbredning

Ökat täckskikt ger lägre bärförmåga om inte platttjockleken ökas. Om plattjockleken istället ökas så att
effektiva höjden förblir densamma, påverkas i princip inte
bärförmåganmen i stället bör minimiarmeringen ökas i
proportion till plattjockleken.

q

6

0,01

0,1

0,2

0,4

0,6

0,8

α

∞

1000

32

11

4,0

2,2

1,4

q

1,0

1,5

2,0

4,0

6,0

8,0

10

1,0

0,54

0,35

0,13

0,068

0,044

0,032

α

Diagrammen bygger på teoretiska modeller och
brottkriterier enligt Losberg (3). Undergrunden antas ha
elastiska egenskaper, medan plattan behandlas enligt
brottlinje teori.
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Dimensioneringsexempel

Dimensionering i bruksgränstillstånd

Den viktigaste dimensioneringen i bruksgränstillstånd är
normalt att välja en armeringsarea som uppfyller
minimivillkoret för sprickbreddsbegränsning. Emellanåt
kan det vara aktuellt att kontrollera sprickbredd under
inverkan under av koncentrerad last. Detta fordrar
beräkning av moment enligt elasticitetsteori. Diagram för
detta finns i CBIs Handledning för dimensionering av
fibergolv (2).

Koncentrerad last 150 kN inom en cirkulär yta med 0,3 m diameter.
Sökes: Plattjocklek, betongsort och armering
Lastens dimensioneringsvärde
Pd = 2,3 x 150 = 195 kN
Dimensioneringsvärde i säkerhetsklass 1 för markens E-modul antas
vara Eg = 24 Mpa

Lastens anliggningstryck =

Korrektionsfaktorn

α

q=

0, 2
= 2,8MPa
π ⋅ 0,32 / 4

= 2,8-1,5 = 0,21

Styvhetsparametern Ee = 0,21 x 24 = 5 MPa

Vid 100 mm enkelarmerad platta behövs armering i
underkanten samt betong K40. MEd armering Nps500
blir erforderlig armeringsarea 840 mm2/m. Minimikravet
för sprickbreddsbegränsning uppfylls.
Vid 120 mm dubbelarmerad platta räcker det med 250
mm2/m Nps500 (i över- och underkant) samt betong
K30. Kravet på minimiarmering uppfylls även i detta
fall, dock nätt och jämnt. Högre betong- eller
armeringssort lönar sig inte i detta fall (såvida man inte
behöver en högre betongsort med hänsyn till slitstyrka,
beständighet e d.)

Last nära kant

Diagrammen gäller för laster som inte står alltför nära
kanter eller fogar. Avståndet bör vara minst 2 à 4 gånger
lastytans diameter - det lägre värdet vid styv undergrund
och det högre vid mjuk undergrund. För laster som står
invid en kant eller fog kan man -mycket grovt- räkna med
ungefär dubbelt så stor inverkan, respektive hälften så
stor bärförmåga, som vis avstånd enligt ovan. För
nogrannare beräkning hänvisas till diagram i CBIs
Handledning för dimensionering av fiberbetonggolv(2).

En dubbelarmerad platta 120 mm kräver alltså
förhållandevis stor mängd armering jämfört med en 100
mm enkelarmerad platta. Detta beror på att den
enkelarmerade plattan får mindre moment, genom sin
lägre styvhet (grundtrycket blir mer koncentrerat).
Arbetskostnaden för den dubbelarmerade plattan torde bli
dyrare genom en mera komplicerad armeringsutformning,
men är naturligtvis bättre ur funktionssynpunkt.

Armering; Jämförande materialkostnad
1.

2.
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Enkelarmerad platta
Nps 500
100 mm
Betong K40
Dubbelarmerad platta
Nps 500
120 mm
Betong K30

Diagram - centrisk armering

h = 100 mm, centrisk armering, d = 50 mm
As min = värdet enligt BBK 944.5,6
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Diagram - underkantsarmering

h = 100 mm, underkantsarmering, d = 65 mm
Gäller även h = 120, centrisk armering
As min = värdet enligt BBK 944.5,6

Ex. sid 7
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Diagram - dubbelarmering h = 120

h = 120 mm, dubbelarmering, A’s = A s, d’ = 95 mm, d = 85 mm

Gäller även h = 120, underkantsarmering (halva bärförmågan)
As min = värdet enligt BBK 944.5,6
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Diagram - dubbelarmering h = 150

h = 150 mm, dubbelarmering, A’s = A s, d’ = 125 mm, d = 115 mm

Gäller även h = 120, underkantsarmering (halva bärförmågan)
As min = värdet enligt BBK 944.5,6
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