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FÖRORD  
Detta arbete är skrivet på Kungliga Tekniska Högskolan där det utgör den sista och 
avslutande delen i civilingenjörsutbildningen på samhällsbyggnadssektionen. Engagerade i 
arbetet och dess ämne har även företaget ELU Konsult varit. Arbetet är utfört under perioden 
september 2010 till och med mars 2011.  

Jag vill rikta ett stort tack till mina två handledare på ELU Konsult. Peter Grafström var den 
som initierade samarbetet med företaget och som kom upp med idén till uppsatsämnet. Han 
har bidragit med mycket erfarenhet och gett vägledning genom arbetets gång. Erik Forsells är 
den som varit engagerad i det dagliga arbetet och bidragit med ett stort engagemang och 
intresse. Han har haft en viktig roll som bollplank i diskussioner och när beslut har fattats. 
Arbetet kan till viss del ses som en fortsättning på examensarbetet ”Brottlinjeteori och 
numeriska analyser av stålfiberarmerade betongplattor” av Erik Forsells från 2008. Jag vill 
även tacka hela ELU Konsult för den här tiden och det trevliga bemötande jag har fått.  

Anders Ansell, universitetslektor på KTH, har fungerat som handledare utöver sin roll som 
examinator för arbetet. Jag vill tacka för den uppmuntran jag har fått och för de värdefulla 
erfarenheter som han har bidragit med angående hela processen kring examensarbetet. Jag vill 
även tacka alla andra som har hjälpt mig under arbetets gång och bidragit med sin kunskap. 

 

Stockholm, mars 2011!

Sophie Hinders 
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SAMMANFATTNING 
Ett alternativ till att armera betong konstruktioner med traditionell armering är att använda sig 
av korta stålfibrer som blandas i betongmassan. Denna metod har flera fördelar både vad 
gäller projektering av konstruktionen och under byggfasen. 

I detta arbete har undersökts hur möjligheten att använda sig av endast stålfiberarmering i 
pålade grundplattor ser ut. I den inventering som utförts av befintlig litteratur inom ämnet har 
utöver den svenska litteraturen även utländska rekommendationer tagits med. De olika 
dimensioneringsmetoderna som påträffats har jämförts tillsammans med tillhörande 
provningsmetoder och ett antal beräkningar har utförts för att åskådliggöra hur metoderna 
fungerar och vad som skiljer dem åt. En intressant aspekt att undersöka är om det går att hitta 
några förklaringar i dimensioneringsprocessen till varför materialet inte har haft lättare att ta 
sig in på marknaden.  

De flesta egenskaperna hos materialet skiljer sig lite från oarmerad betong. Det är främst ökad 
seghet och förmåga att bära last efter uppsprickning som är fördelarna med att tillsätta 
stålfibrer.  Genom sin vidhäftning till betongen hämmar fibrerna utvecklingen av sprickor och 
de kan överföra spänningar även efter det att relativt stora spricköppningar har uppstått. Både 
betongens och fibrernas egenskaper kan varieras och därmed förändra det slutgiltiga 
materialet, pågrund av dessa många variabler är det svårt att förutsäga vilket resultat en viss 
materialsammansättning kommer att ge och det har ännu inte utvecklats beräkningsmetoder 
för att kunna ta fram tillförlitliga hållfasthetsvärden. Pågrund av detta har en 
dimensioneringsrutin utvecklats där materialet provtrycks för att ta fram hållfasthetsvärden. 
Det finns ett antal olika metoder för att utföra dessa materialtester, det vanligaste alternativet 
är att testa balkar gjutna i den aktuella materialsammansättningen men det finns även 
alternativ där plattor belastas. Det råder oenighet i branschen angående vilken metod som 
lämpar sig bäst för dessa tester, men i de officiella publikationerna anges att testerna bör 
utföras med balkar. Balktest enligt EN 14651 är den metod som framöver kommer bli den 
dominerande standarden.   

Vid dimensionering mot böjbrott är brottlinjeteori den vanligaste metoden för 
stålfiberarmerade konstruktioner. I brottgränstillstånd ingår även kontroll mot genom-
stansning. Resultatet från beräkningar på en pålad platta visar att det i brottgränstillstånd är 
böjbrott som blir dimensionerande i de flesta fallen. Det måste dock kommas ihåg att 
bruksgränstillståndsberäkningar, och då framförallt att kontroll av sprickbredder, är en viktig 
och ofta avgörande del i dimensioneringen av stålfiberarmerade konstruktioner. 

En förklaring till varför materialet inte har haft lättare att ta sig in på marknaden kan vara att 
en lämplig modell för att i beräkningar beskriva materialets verkningssätt har varit svår att 
enas om. Metoden måste ge tillräcklig säkerhet i resultatet men samtidigt kunna utnyttja 
materialets fördelaktiga egenskaper för att göra det konkurrenskraftigt. Faktumet att resultaten 
från de olika dimensioneringsanvisningarna som ingår i beräkningarna ger så pass stora 
skillnader visar på osäkerheten i hur materialet bör beskrivas.   
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ABSTRACT 
An alternative to using traditional reinforcement bars while reinforcing concrete structures is 
to use short steel fibers mixed in the concrete mixture. This method has several advantages 
both in terms of design process as well as during the construction phase. 
 
This paper has investigated the possibility to use only steel fiber reinforcement in pile-
supported slabs. In the inventory of the existing literature foreign recommendations has been 
added in addition to the Swedish literature. The various design methods that were found has 
been compared together with its belonging test methods and a number of calculations have 
been performed to illustrate how the methods work and what separates them. An interesting 
aspect to analyze is whether it´s possible to find an explanation in the design process to why 
the material hasn’t had a bigger success. 
 
Most properties of the material vary slightly compared to plain concrete. It is mainly 
increased toughness and ability to carry load after cracking that are the benefits of adding 
steel fibers. Through its adhesion to the concrete the fibers limits the development of cracks 
and they can transfer tension even after the relatively large crack openings has occurred. 
Properties of both the concrete and the fibers can vary and thereby change the final material. 
Due to the complexity of the material it is hard to predict the results of a specific composition 
and methods of calculations to obtain reliable strength values has not yet been developed. As 
a result of this a design method, where the material is being tested under pressure, has been 
developed to receive strength values. There are a number of different methods to perform 
these materials tests. The most common alternative is to use beams casted in the specific 
composition but there are also methods where the concrete plates are used. There is 
disagreement in the industry concerning which method is best suited for these tests, but the 
official publications recommend that the test should be performed using beams. The beam test 
according to the standard EN 14 651 is the method which will become dominant in the future. 
 
In the part of the design process where the bending capacity is controlled the most common 
method is yield line theory.  Control of punching is also included in the ultimate limit test. 
The results of the calculations on a pile-supported slab show that the bending capacity is 
decisive in most cases. However, it must be remembered that the calculations in serviceability 
limit state, and particularly the control of crack widths, is an important and often crucial part 
in the design of steel fiber reinforced structures. 
 
One explanation to why the material hasn’t had a bigger success on the market might be that 
it has been hard to agree on an appropriate model that can describe the material in 
calculations. The method must provide sufficient safety in the result but at the same time be 
able to take advantage of the beneficial properties of the material to make it competitive. The 
fact that the results from the different design methods included in the calculations gives such 
great deviations indicate the uncertainty of how the material should be described. 
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BETECKNINGAR  
 

C  konstant för beräkning av formell skjuvhållfasthet  
CMOD  sprickbredd (Crack mouth opening displacment) 
F  punktlast  
Fmax maximal last  
Fmedel medelvärde av lasten fram till nedböjningen spann/150 
 I seghetsindex 
L balkens fulla längd vid balkförsök 
Ln avkortat spann mellan pålar  
Lp  pålavståndet  
M moment 
Mbalk moment som belastar provkroppen 
Md dimensionerande moment  
Mtvärsnitt  momentet från den linjära spänningsfördelningen över tvärsnittet 
M1  moment för den fikviva spänningsfördelningen 
M2   moment för den plastiska spänningsfördelningen  
P  punktlast  
Pkrs bärförmåga mot genomstansning i kritiska snittet  
Pks  bärförmåga mot genomstansning i kontaktytans snitt  
Pmin  lägsta belastningskapacitet  
Ppåle last som tas upp av en påle  
Re,3 ekvivalent böjdraghållfasthetskvoten  
Ri  kraftresultanten 
R10,X  residualhållfasthetsfaktor 
S seghet 
Wi  inre arbete 
Wy  yttre arbete  
X  index till residualhållfasthetsfaktorn  
 
b tvärsnittsbredd 
d effektiv höjd  
dθ  vinkel för tårtbit 
fc tryckhållfasthet 
fck karakteristisk tryckspänning 
fctfleq3 ekvivalent böjdraghållfasthet enligt JSCE-SF4, [17]    
fctk,fl  böjdraghållfasthet enligt Technical Report No. 34, [6]  
fctk,0.05  karakt. draghållfasthet (nedre 5 %-fraktilen) enl. Technical Report No. 34, [6] 
fctm,fl böjdraghållfasthetens medelvärde enligt JSCE-SF4, [17]    
f fct,L  proportionalitetsgräns enligt EN 14651, [29] 
fflcr  sprickhållfasthet enligt Betongrapport nr 4, [30] 
fflcrk  karakteristisk sprickhållfasthet enligt Betongrapport nr 4, [30] 
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fflres  residualhållfasthet enligt Betongrapport nr 4, [30] 
fflresk karakteristisk residualhållfasthet enligt Betongrapport nr 4, [30]

 
 

fflu  brotthållfasthet enligt Betongrapport nr 4, [30] 
fR,1-4 residualhållfasthet enligt EN 14651, [29] 
ft  draghållfasthet 
ftk karakteristisk draghållfasthet 
fv1 formell skjuvhållfasthet 
h höjd 
k  faktor beroende av provkroppens höjd 
k1 koefficient för beräkning av genomstansning 
k2 koefficient för beräkning av skjuvspänning 
l spannets längd vid balkförsök  
lbrott  längd på brottlinje  
m fördelande moment  
mb  böjande momentet per längdmeter  
mf  fältmoment  
ms stödmoment  
q utbredd last  
qd dimensionerande utbredd last  
qG   utbredd last av egentyngden 
u1 dimensionerande snitt  
vc  betongens bidrag till skjuvhållfastheten 
vf  fibrernas bidrag till skjuvhållfastheten 
vmax  maximal skjuvspänning  
vu  skjuvhållfasthet i snittet u  
x pålbredd  
 
γn  partialkoefficient för säkerhetsklass  
δ  nedböjning 
δcr nedböjning vid uppsprickning 
δi  resultantens deformation 
δ150 nedböjningen vid storleken  
ζ spricksäkerhetsfaktorn  
ηγm  partialkoefficientprodukt  
θ brottlinjens vinkeländring  
κ koefficient  
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1. INLEDNING             
 

1.1 Bakgrund 
Det finns flera fördelar med att armera betongkonstruktioner med stålfiberarmering istället för 
konventionell stångarmering. Dels ger det en tidsbesparing vid projektering då specificering 
av hur armeringen skall placeras inte behöver utföras, stålfibrerna blandas i betongmassan och 
ges normalt en homogen spridning över hela konstruktionshöjden. En fördel med 
stålfiberbetong är att det tidskrävande och icke ergonomiska arbete som traditionell armering 
av en konstruktion innebär inte längre behöver utföras.  

En vanlig konstruktionstyp där denna metod används är platta på mark, de lastförhållanden 
som uppstår i en sådan konstruktion lämpar sig väl för hur stålfibrerna fungerar. Det kan även 
vara ett passande materialval för en pålad platta. Idag är det vanligt att konstruktioner av den 
här typen kombinationsarmeras med både konventionell armering och stålfibrer, men det är 
även ett alternativ att endast använda fibrer.  

Initiativet till arbetet togs av ELU Konsult då företaget ser en stor potential i stålfiberarmerad 
betong. Av tradition i branschen har användningen av materialet varit begränsad, men 
eftersom det är ett material med flera stora fördelar har ELU Konsult velat inventera hur långt 
normer och praxis sträcker sig i användandet av stålfibrer som ensamt statiskt verksam 
armering. Detta arbete är ett första steg i den utvecklingen. 

Arbetet är till viss del en fortsättning på ett tidigare examensarbete som behandlat 
stålfiberarmerad betong i plattor, [8].  

 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att göra en inventering av befintlig litteratur som ger råd om 
dimensionering av stålfiberbetong. Eftersom den svenska litteraturens omfattning är relativt 
begränsad är det även av intresse att undersöka vad utländska rekommendationer säger. De 
olika dimensioneringsmetoderna som finns skall jämföras tillsammans med tillhörande 
provningsmetoder. En intressant aspekt att undersöka är även om det går att hitta några 
förklaringar i dimensioneringsprocessen till varför materialet inte har haft lättare att ta sig in 
på marknaden. Möjligen skulle dimensioneringsrutinerna kunna anpassas för att göra 
materialet mer användarvänligt för konstruktörer. 

Målet är att göra en sammanställning av de aktuella dimensioneringsanvisningar som har 
hittats i litteraturstudien och utföra beräkningar för att åskådliggöra hur de olika metoderna 
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fungerar och vad som skiljer dessa åt. Beräkningarna kan även ge en anvisning om inom vilka 
intervall det är lämpligt att använda sig av stålfiberarmerad betong. Konstruktionen som 
kommer att ligga till grund för beräkningarna är ett påldäck endast armerat med stålfibrer. En 
målsättning är även att göra en bedömning av om det i dagsläget finns det tillräckligt med 
underlag för att en konstruktör skall känna sig trygg med att utföra en dimensionering av 
stålfiberarmerade konstruktioner.   

    

1.3 Metod och avgränsning 
För att ta reda på vilka dimensioneringsprinciper som finns rekommenderade i Sverige utförs 
en litteraturstudie. Utöver den officiella litteraturen inom området har artiklar och aktuella 
publikationer ingått i studien. Eftersom dessa inte ger en tillfredställande kunskap om ämnet 
har även en hel del utländska publikationer tillkommit i litteraturstudierna. Vissa av de 
utländska rekommendationerna ligger även till grund för dimensioneringar i svenska projekt 
och anses därmed speciellt aktuella att ta upp i arbetet. 

Utöver att sammanfatta litteratur om stålfiberbetong har tips och åsikter även inhämtats från 
möten och kommunikation med personer som genom sin position i branschen anses ha 
relevant kunskap att bidra med. Jerry Hedebratt arbetar som konstruktör på Tyréns och är en 
av konstruktörerna i Sverige med mest erfarenhet av stålfiberarmerad betong. Han är 
ordförande i den arbetsgrupp som jobbar med att ta fram en ny svensk standard för SIS 
(Swedish Standards Institute) rörande dimensionering av stålfiberarmerade konstruktioner. 
Johan Silfwerbrand som är VD på CBI Betonginstitutet har varit verksam i arbetet med att ta 
fram både Betongrapport nr 4, [30], och Betongrapport nr 13, [14], för Svenska 
Betongföreningen. Peter Mjörnell arbetar på Bekaert, en av de stora fiberleverantörerna. John 
Clarke arbetar på The Concrete Society i Storbritannien och har varit delaktig i arbetet med att 
ta fram Techical Report No. 34, [6], och Techical Report No. 63, [10]. Dessutom har Erik 
Forsells, som är konstruktör på ELU Konsult och en av handledarna för examensarbetet, 
bidragit med kunskap om ämnet.   

Utifrån den samlade kunskapen från informationssökningen görs en sammanställning av 
aktuella dimensioneringsanvisningar, inklusive de olika testmetoderna. Beräkningar utförs 
även för att göra en tydligare visualisering av dimensioneringsmetoderna. I arbetet kommer 
endast armering med stålfibrer att beröras och inte andra typer av material av vilket fibrer för 
armering av betong kan tillverkas av. Den konstruktionstyp som behandlas i rapporten är en 
platta i betong grundlagd på pålar och endast armerad med stålfibrer. Det är även vanligt att 
denna typ av konstruktion utförs med kombinerad armering men hur detta påverkar 
dimensioneringen kommer inte att beröras. Rapporten kommer i huvudsak behandla 
dimensionering i brottgränsstadiet, det omfattar både dimensionering mot böjbrott och mot 
genomstansning. Hur kraven i bruksgränstillstånd påverkar dimensioneringen kommer endast 
att kommenteras. Detta är vanligtvis en viktig del av dimensioneringen för den här typen av 
konstruktioner men på grund av oklarheter vad gäller hur detta skall hanteras och på avrådan 
av personer i branschen att gräva i detta har den delen valts bort. 
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2. STÅLFIBERBETONG       

 

2.1 Bakgrund 
Betong är ett byggnadsmaterial som kan ta upp stora tryckkrafter men det har däremot relativt 
låg förmåga att ta upp dragkrafter. För att väga upp för denna svaghet förstärks betongen ofta 
med armerande stål. Stålet tillförs normalt i form av armeringsstänger som tar upp de 
dragspänningarna som påverkar konstruktionen. Det är inte förrän betongen har spruckit som 
stålet börjar ta upp kraft, det beror på att betongens draghållfasthet är betydligt lägre än stålets 
flytspänning, [10].     

Alternativet att använda stålfibrer för armering av betong har varit känt under en längre tid, 
och år 1874 ansökte A. Bernard i Kalifornien om det första patentet för stålfiberarmerad 
betong, [22].  Han började då förstärka betong med oregelbundna bitar av stål. Efter det följde 
en rad patent där olika fibertyper och användningsområden föreslogs. Redan på 1940-talet 
visade forskningen likheter med dagens teknik och i patentspecifikationer från den tiden kan 
läsas om fibrernas sprickfördelande effekt och dess höga energiupptagningsförmåga, [22]. Ett 
av de första användningsområdena för stålfiberarmerad betong var som beläggning på 
landningsbanor under andra världskriget, fibrerna gav då ytan en bättre motståndskraft mot 
bombanfall, [30]. Användandet av materialet i kommersiellt syfte tog dock inte fart förrän på 
1970-talet och då främst i Europa, Japan och USA, [10].  

 

2.2 Fibrer och verkningssätt 
Stålfibrerna kan tillverkas genom ett antal olika processer, det vanligaste är ur dragen ståltråd 
men de kan även vara klippta av stålband eller huggna ur stålstycken. Fibrerna kan ha en 
vågig form eller en profilerad yta och det är även vanligt med någon typ av ändförankring, 
[30]. Den vanligaste varianten är en fiber med runt tvärsnitt med en diameter mellan 0,4−1,3 
mm och längd mellan 25−60 mm. Stålets sträckgräns ligger normalt 2−3 gånger högre än det 
stål som används i traditionella armeringsstänger och en fördel hos fibrerna är att dess 
utformning ökar kontakt ytan mellan betong och stål, [10]. I Figur 2.1 redovisas ett antal olika 
fibrer som finns på marknaden.  

Utöver stål kan fibrer för armering av betong tillverkas ur ett flertal andra material, exempel 
på sådana material är glas, syntetmaterial som nylon och polyester samt naturmaterial som 
cellulosa. För att ett material ska vara lämpligt att använda till detta ändamål bör det ha en 
hög draghållfasthet, en god vidhäftning till betongen och dess elasticitetsmodul bör vara minst 
tre gånger högre än betongens, [18]. 
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Figur 2.1:  Sammanställning av ett antal olika fibrer tillsammans med dess 
tillverkningsprocess, tillverkare och produktnamn, [22].  
 

Till skillnad mot konventionellt armerade konstruktioner där armeringsstängerna kan placeras 
beroende på hur spänningsfördelningen i konstruktionen ser ut erhålles med stålfiberbetong en 
homogen fördelning av det armerande stålet. Det innebär att en betydande del av fibrerna inte 
kommer att utnyttjas optimalt eftersom de hamnar i den tryckta delen av tvärsnittet. Det är 
svårt att uppnå lika stor armeringseffekt med fibrer som vid konventionell armering då den 
totala mängde armering vanligtvis är lägre och dessutom hamnar en del av fibrerna inte i det 
läge där de är som mest effektiva, det innebär att materialet vanligtvis tappar i bärförmåga 
efter att det har spruckit, [20].   

När en konstruktion utförd i stålfiberbetong belastas på så sätt att dragspänningar uppstår kan 
ett samband mellan spänning och deformation observeras, se Figur 2.2. Fram till punkt A är 
kurvan linjär och materialet beter sig i princip på samma sätt som om det skulle ha varit 
oarmerat. Därefter börjar mikrosprickor utvecklas, dessa bildas i betongens naturliga 
försvagningszoner som ofta återfinns i gränsen mellan cementpasta och ballastkorn. Även 
delen av kurvan som beskriver förloppet där mikrosprickorna utvecklas ser i princip ut på 
samma sätt för oarmerad betong, [20]. I takt med att spänningen ökar växer mikrosprickorna 
ihop och bildar till slut makrosprickor. Det är när dessa större sprickor har utvecklats som 
betongen normalt anses sprucken och det är också i detta skede som stålfibrerna börjar göra 
nytta, vid en ungefärlig spricköppning på 0,05 mm. Genom sin vidhäftning till betongen 
hämmar fibrerna utvecklingen av makrosprickor och de kan överföra spänningar även efter 
det att relativt stora spricköppningar har uppstått, [20].   
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Figur 2.2:  Kurva som beskriver fibrernas verkningssätt i en dragbelastad konstruktion, [20].  

 
Beskrivningen ovan av fibrernas verkningssätt gäller för fibrer av den vanliga formen och 
storleken, varierande fiberstorlek innebär att fibrerna blir aktiva i olika skeden av 
uppsprickningen. Om mikrofibrer av polymermaterial, med en diameter mindre än 0,05 mm, 
istället tillsätts kan även mikrosprickornas uppkomst hämmas. Mikrofibrerna påverkar i första 
hand den färska betongen genom att massan bli mer lätthanterlig och att risken för klumpar 
vid pumpning minskar. I hårdnat tillstånd kan mikrofibrerna även ge betongen ett visst 
förbättrat skydd mot nötning och explosiv spjälkning vid händelse av brand. Tack vare de 
olika fördelar som dessa fibertyper har kan de kombineras för att uppnå ett material med 
önskade egenskaper, [10]. 

Det finns ett antal faktorer hos fibrerna som har stor påverkan på det sammansatta materialets 
egenskaper. Fibrernas hållfasthet är en viktig aspekt såväl som förankringen till betongen. 
Den påverkas bland annat av fiberslankheten, längd genom diameter, på så sätt att 
förankringen blir bättre ju slankare fibrer som används, [10]. En hög friktion mellan fiber och 
det omslutande materialet eftersträvas vilket påverkas av fiberns ytstruktur och utformning. 
Det är dock viktigt att fibern dras ut ur betongen, vidhäftningen får alltså inte bli så pass hög 
att fibern går av. Om fibrerna plötsligt brister uppnås inte den önskade segheten i materialet, 
[18]. Mängden fibrer som tillsätts påverkar vilka materialegenskaper som erhålls. 
Bärförmågan hos stålfiberbetongen ökar desto mer fibrer som tillsätts upp till en viss gräns 
där praktiska problem uppstår och materialet inte längre är arbetbart. Det yttrar sig genom att 
fibrerna inte får en homogen spridning i materialet och därmed erhålls en ojämn hållfasthet. 
Gränsen för det maximala fiberinnehållet kan variera beroende på fiberslankhet, med minskad 
fiberslankhet kan fiberinnehållet ökas, [10]. Det finns åtgärder som kan utföras för att 
förbättra arbetbarheten, till exempel kan mjukgörare tillsättas eller så kan specialanpassade 
bearbetningstekniker användas, [22]. Egenskaperna hos stålfiberbetongen påverkas även av 
hur fibrerna är orienterade i konstruktionen. I en tunn konstruktion med långa fibrer finns det 
risk för att fibrerna får en ojämn orientering vilket påverkar materialets egenskaper. Även 
gjutnings- och vibreringsförfaranden kan ge fibrerna en ojämn orientering, [10].       
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Fiberinnehållet anges antingen i fibervikt/m3 eller i volymprocent, för att räkna om mellan 
dessa används densiteten 7850 kg/m3 på stålfibrerna, [30]. Exempel på normalt förekomm-
ande fiberhalter ges i avsnittet om olika kategorier av stålfiberbetong.       

 

2.3 Materialegenskaper 
2.3.1 Allmänna egenskaper 
I det tvåkomponentmaterial som stålfiberbetong är, [30], kan fördelaktiga egenskaper från 
båda ursprungsmaterialen utnyttjas. Betongen bidrar med en hög tryckhållfasthet, [22], medan 
fibrerna hjälper till att öka segheten och förmågan att bära last efter det att materialet spruckit, 
[20]. I Tabell 2.1 har en sammanställning gjorts av hur det sammansatta materialets 
egenskaper skiljer sig från oarmerad betong, den är baserad på information från 
Betongrapport nr 4, [30]. 

 

Tabell 2.1:  Sammanställning av hur egenskaperna hos stålfiberarmerad betong avviker från 
egenskaperna hos oarmerad betong.  

Egenskaper Stålfiberarmering  
Tryckhållfasthet Liten påverkan vid normala halter 
Sprickhållfasthet Liten påverkan vid normala halter 
Brotthållfasthet Liten påverkan vid normala halter 
Residualhållfasthet Stor påverkan     
Utmattningslast En viss påverkan, främst vid    
  töjningshårdnande material   
Draghållfasthet Liten påverkan      
Skjuvhållfasthet En viss påverkan     
Elasticitetsmodul Liten påverkan     
Krypning Liten påverkan     
Fri krympning Liten påverkan     
Sprickegenskaper vid   Stor påverkan     
förhindrad krympning         
Vidhäftning mellan  Ingen direkt påverkan men den  
betongskikt vid 
pågjutning 

jämna sprickfördelningen är en 
fördel 

 
 

2.3.2 Böjdraghållfasthet och seghet 
Vid dimensionering av konstruktioner utförda i stålfiberbetong är böjdraghållfastheten i olika 
skeden av belastningsförloppet de avgörande parametrarna, [14]. Därför kommer dessa 
egenskaper att förklaras mer ingående. Det tre avgörande hållfasthetsvärdena benämns: 
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 sprickhållhasthet, fflcr 

 brotthållfasthet, fflu 

 residualhållfasthet, fflres 

enligt Betongrapport nr 4, [30]. 

Fibrerna har, som nämnts tidigare, oftast ingen påverkan på sprickhållfastheten, för att denna 
skall öka måste fiberhalten ligga runt 80 kg/m3, [10].  

Brotthållfastheten skiljer sig från sprickhållfastheten endast då materialet är 
töjningshårdnande, annars sjunker hållfastheten omedelbart efter uppsprickning och värdena 
sammanfaller. Figur 2.3 illustrerar resultatet från ett materialtest där en balk av 
stålfiberarmerad betong böjs genom ökande belastning. Det aktuella materialet är 
töjningshårdnande och uppnår därmed brotthållfastheten först efter uppsprickning, om 
hållfastheten hade fortsatt att sjunka efter uppsprickning hade materialet beskrivits som 
töjningsmjuknande. 

 

 

Figur 2.3:  Kurva som beskriver de dimensionerande parametrarna för stålfiberarmerad 
betong, [20]. 

 

Den egenskap som fibrerna däremot har stor inverkan på är materialets förmåga att bära last 
efter uppsprickning, den beskrivs av residualhållfastheten. Efter uppsprickning erhålls inte 
längre en linjär spänningsfördelning över tvärsnittet men eftersom det krävs för flera av 
dimensioneringsmetoderna tas en fiktiv linjär spänningsfördelning fram vilken motsvarar 
momentet från den verkliga plastiska spänningsfördelningen, enligt Figur 2.4. Den beräknade 
residualhållfastheten beskriver ett medelvärde av den återstående hållfastheten efter 
uppsprickning, enligt: 

 

2
1 1 2
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flres

f hh
m f h
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där m är fördelat böjande moment och h är tvärsnittshöjden. Detta ger: 

 
2

6
flres

m
f

h




     
(2.1) 

 

Beroende på vilken testmetod som används för dimensionering och beräkning av 
materialvärden kan intervallet för nedböjningen, δ, som residualhållfastheten beräknas över 
variera. I vissa metoder anpassas intervallet efter den valda konstruktionstypen och i vissa är 
det fixt, när intervallet anpassas innebär det att krav ställs på erforderlig seghet hos materialet. 
Det kan göras för att ta hänsyn till att konstruktionen skall klara av tvång av olika slag, [30].  
Segheten, S, definieras som fiberbetongens förmåga att bära last efter att den spruckit, [10].  

Stålfiberbetong kan kategoriseras, beroende på hur väl den står emot sprickbildning, enlig 
följande gradering:  

 töjningshårdnande 

 sprickfördelande 

 sprickhämmande  

enligt Betongrapport nr 4, [30].  

Definitionen på ett töjningshårdnande material är att den maximala spänningen som materialet 
kan ta upp överskrider sprickspänningen. Att betongen är sprickfördelande definieras av att 
det vid drag utvecklas flertalet sprickor där ingen växer sig större än 0,2 mm. Om materialet 
inte förmår hålla sprickstorleken under 0,2 mm, men fortfarande hindrar dem från att växa 
obehindrat, benämns stålfiberbetongen sprickhämmande, [30]. Vid normala fiberhalter, som 
ligger inom 25–50 kg/m³, går det inte att garantera ett sprickfördelande material. För att uppnå 
en stålfiberbetong som kan garantera total sprickfördelning krävs att den är 
töjningshårdnande, då kan det krävas 80 kg/m³, eller mer, [14]. Anledningen till att det är 
svårt att ange vilken mängd fibrer som krävs för att uppnå ett töjningshårdnande material är 
på grund av att det är beroende på många olika parametrar. Vilken draghållfasthet den 
ingående betongen har påverkar både residualhållfastheten och den sprickfördelande 
förmågan. Om draghållfastheten hos betongen ökar och fibermängden hålls konstant kommer 
fibrerna efter den första sprickan inte klara av att åstadkomma sprickfördelning, det gör även 
att den relativa nivån på residualhållfastheten sjunker, [30].      

 

2.3.3 Draghållfasthet  
Draghållfastheten förblir enligt Tabell 2.1 i princip oförändrad då stålfibrer tillsätts betong. 
Värden på draghållfastheten kan antingen erhållas från speciellt utformade tester eller 
uppskattas ur den beräknade böjdraghållfastheten. Enligt den brittiska Technical Report No. 
63, [10] är tester som ger draghållfastheten att föredra framför de som ger 
böjdraghållfastheten, anledningen är att draghållfasthetstesterna beskriver sambandet mellan 
spänning och spricköppning på ett tydligt sätt. Detta samband behövs i vissa  



 
 

9

 

 

 

 

 

 

Figur 2.4:  Den plastiska spänningsfördelningen efter uppsprickning respektive den fiktiva 
linjära spänningsfördelningen. 
 

dimensioneringsmetoder. Men eftersom balktesterna som ger böjdraghållfastheten är enklare 
att utföra och ger en bra beskrivning av hur förhållandena ser ut i många tillämpningsområden 
är det dessa som oftast utförs, [10]. Enligt Figur 2.4 kan momentet för den fiktiva 
spänningsfördelningen, M1, och momentet för den plastiska spänningsfördelningen, M2, 
beskrivas enligt: 

63

2

2
2

2

1

h
f

h
h

f
M flres

flres







  

2
2 45,0

2
9,0 hf

h
fhM tt    

 

För att beskriva den plastiska spänningsfördelningen görs vissa förenklingar, den antas bestå 
av en rektangel med konstant dragspänning, ft, över 9/10 av höjden och en triangulär 
tryckspänningsfördelning med maximalt fc, [30]. Avståndet mellan kraftresultanterna 

avrundas till halva höjden i 2M . Vid dimensionering i sprucket stadium i brottgränstillståndet 

kan draghållfastheten beräknas ur böjdraghållfastheten genom sambandet mellan den plastiska 
spänningsfördelningen och den fiktiva linjära spänningsfördelningen, den fiktiva 
spänningsfördelningen har tagits fram utifrån sambandet att den ska ge samma moment som 
den verkliga. När momenten då sätts lika med varandra kan dragspänningen lösas ut.  

 21 MM
                     

flrest ff  37,0
  

(2.2) 

 

Vid dimensionering i osprucket stadium finns några olika formler som kan användas för att 
beräkna draghållfastheten ur böjdraghållfastheten. Enligt Technical Report No. 34, [6], hänger 
draghållfastheten ihop med böjdraghållfastheten, fctk,fl, enligt sambandet i Ekv (2.3). Den 
karakteristiska draghållfastheten, fctk,0.05, den definieras som den nedre 5 %-fraktilen av 

fflres 

h9,0

2/h

3/2h

ft 

fc 
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värdena från testresultat. Sambandet mellan de två materialegenskaperna är beroende av 
konstruktionens höjd, h.  

 



















5.0

,
05.0,

200
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f
f flctk
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(2.3) 

 

Även i Betongrapport nr 4 beskrivs en metod för att uppskatta karakteristiska 

draghållfastheten, tkf , ur den beräknade sprickhållfastheten, flcrkf .  

  
flcrktk f

k
f 



   
(2.4) 

κ är en koefficient och k är en faktor som beror på provkroppens höjd. I rapporten anges inga 
separata värden för κ utan endast rekommendationen om att kvoten mellan de båda kan sättas 
till 0,6, denna rekommendation grundar sig på resultat från finska testresultat. Det ger alltså 
ett konstant värde på kvoten som används oberoende av provkroppens höjd. 
Rekommendationen är inte riktigt aktuell och det finns ingenting nämnt om den i 
Betongrapport nr 13, [14], men eftersom det är den enda metoden som finns dokumenterad i 
den svenska litteraturen används den i beräkningarna i väntan på att en mer aktuell metod 
skall tas fram. 

 

2.4 Användningsområden 
2.4.1 Allmänt 
Stålfiberarmerad betong används i en rad olika typer av konstruktioner. De största 
användningsområdena är olika typer av grundplattor, sprutbetong och markbeläggningar där 
en extra slitstark yta krävs. Stålfiberbetong kan även med fördel användas i pelardäck, 
källarväggar, tunnelinklädnader, anslutningsdetaljer där det krävs en stor mängd armering, 
grundplatta med vattentryck, utmattningsutsatta konstruktioner och när tunna pågjutningar 
skall utföras vid renoveringar och reparationer till exempel, [19]. 

 

2.4.2 Påldäck 
Med påldäck avses i denna rapport en grundplatta understödd av pålar. Ett påldäck är ett 
lämpligt alternativ om en byggnad ska uppföras på mark med dålig bärighet och speciellt om 
ytan kommer att utsättas för stora laster. Pålarnas funktion är att föra ner de verkande lasterna 
till fast berg. Huruvida marken mellan pålarna bidrar till att bära lasterna kan vara svårt att 
avgöra. Initiellt ger marken ofta ett bidrag till konstruktionens bärförmåga, detta bidrag avtar 
dock med tiden på grund av att sättningar utvecklas i marken. Osäkerheten i förloppet medför 
att markens bärförmåga oftast inte räkna med över huvudtaget, [14]. Antagandet ovan gör att 
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den pålunderstödda plattan har samma verkningssätt som ett pelardäck, den enda anledningen 
till att de behandlas separat är att konsekvenserna vid brott är avsevärt olika, [10].   

De faktorer som kan varieras och som avgör påldäckets bärförmåga är pålarnas bredd, x, 
plattans tjocklek, h, avståndet mellan pålarna, Lp, armeringen och storleken på eventuella 
fundamenten. Vanliga pålavstånd ligger på 3-6 m och plattjockleken varierar mellan 200-400 
mm. För att erhålla ett lika stor moment i plattans alla delar till följd av en jämnt utbredd 
belastning bör pålavståndet vara mindre i de yttersta facken än i de inre delarna, [14].   

Det är viktigt att i möjlig mån minimera spänningarna som uppkommer i plattan på grund av 
tvång och därför bör pålarna inte gjutas fast i plattan. Pålarnas funktion är endast att föra ner 
vertikala laster till berg, det finns dock speciella fall där lastförhållandena medför att plattan 
och pålarna måste gjutas ihop och då måste även tvångsspänningarna beaktas, [14]. För att 
skapa ett glidlager mellan plattan och pålarna eller fundamenten kan ett friktionsminskande 
lager av plastfolie eller papp placeras där, det är en beprövad metod både utomlands och i 
Sverige, [12]. Vid större plattor kan det även vara nödvändigt att utföra fogar i plattan för att 
styra sprickorna som uppstår på grund av spänningar från tvång. Fogarna bör placeras i 
momentets nollpunkter för att möjliggöra för utnyttjande av momentomlagring mellan fält och 
stöd. Exempel från tidigare utförda projekt har påträffats där fogarna har placerats 1/5 till 1/3 
av pålavståndet från linjen över pålarna, [14]. Det är en fördel att utföra kvadratiska plattor då 
dessa erhåller mindre krymprörelser och lägre påkänningar, [33]. 

Utomlands har påldäck i enbart stålfiberbetong byggts under en längre tid, [14]. I Sverige är 
dock inställningen mer avvaktande och trots att konstruktionen förekommer är det vissa 
företag, t ex Bekaert, som väljer att inte medverka i dessa projekt på grund av osäkerhet och 
på grund av tvivelaktigheter i hur de dimensionerande beräkningarna utförs, [36]. Ett vanligt 
alternativ i Sverige är att utföra kombinationsarmerade påldäck, [14].  

 

2.4.3 Nyheter och utveckling 
Det är tydligt att användandet av stålfiberbetong ger ett flertal fördelar trots det har 
introduktionen av materialet gått trögt och det har inte riktigt slagit igenom i stor skala. Men 
det finns utvecklingsmöjligheter och forskning pågår inom flera områden. Ett intressant 
alternativ är att kombinera stålfibrer med självkompakterande betong. Det ger fördelar genom 
att extra arbetsmoment som vibrering kan undvikas och det ger även förbättrade egenskaper 
genom att betongen får en tätare struktur som ger ökad vidhäftning mellan de två materialen, 
[18]. Vilket utförande av själva fibrerna som är det mest fördelaktiga har länge undersökts och 
fibrer med ändförankringar har ofta gett goda resultat i tester, men även fibrer med en jämnt 
präglad yta tycks fungera bra. Nya varianter med så kallad superprägling ökar ytterligare 
kontakten mellan betongmassan och fibrerna vilket gör att fibrernas längd kan minskas. Om 
fibrerna utförs i stål av ökad kvalité kan mängden fibrer minskas utan att den slutgiltiga 
hållfastheten påverkas, det kan ge en ekonomisk vinning, [11].  

Utvecklingen går mot materialsammansättningar med betydligt högre hållfasthet än de 
material som tidigare använts. Det kan uppnås med längre fibrer av högre hållfasthet och med 
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tillsatsmedel av olika slag. Eftersom kortare fibrer behövs för att ge materialet den önskade 
segheten är det ett alternativ att tillsätta en blandning av fibrer där både den längre varianten 
och de vanliga ingår. En fördel med de långa fibrerna är att vidhäftningen mellan fibrer och 
betong ökar om volymen fibrer hålls konstant. Det är en utmaning att utveckla teknik för att 
kunna använda så långa fibrer som möjligt utan att problem med bollbildning uppstår. En 
lösning kan vara att fibrerna klipps direkt intill munstycket precis innan de ska pumpas eller 
sprutas ut, [11]. Vidareutveckling inom tekniken med att klippa fibrerna i direkt i anslutning 
till gjutningen pågår och ytterligare optimering av konstruktionerna skulle kunna göras med 
hjälp av datastyrning av volymhalten fibrer. Då skulle halten i olika delar av konstruktionen 
kunna varieras beroende på belastningen och hur spänningarna fördelar sig. Till exempel 
skulle fibrerna kunna koncentreras till hjulspåren om stålfiberarmerad betong används för att 
gjuta körbanor, [11]. Traditionellt har fibrerna blandats i betongen redan i pumpbehållaren 
men vid användning av den nya tekniken med varierande fiberhalter uppstår det problem, det 
är väldigt svårt att förutsäga var i konstruktionen en viss blandning kommer att hamna. 
Tidigare sammansättningen i materialblandningen anpassats efter den maximala spänningen 
som uppstår någonstans i konstruktionen och därmed används onödigt mycket fibrer. En idé 
för att lösa detta är att integrera FEM-beräkningar med tillsatsen av fibrer. Då måste läget i 
konstruktionen på något sätt registreras och skickas till beräkningssystemet som kan ange den 
aktuella mängden fibrer som kan tillsättas direkt vid pumpens utlopp. Läget skulle kunna 
anges horisontellt med GPS och vertikalt med hjälp av laser. Det krävs dock en hel del 
utveckling för att detta skall bli genomförbart och det skulle krävas ett helt nytt system av 
normer för att hantera den här tekniken, [32]. 

I mer riskfyllda konstruktioner än platta på mark och påldäck, som pelardäck, är 
konsekvenserna av brott betydligt större och därför läggs, i Sverige, ofta in stångarmering i 
band över pelarraderna. Denna armering räknas ofta inte med i dimensioneringen utan är bara 
en extra åtgärd som antagligen kommer att kunna tas bort när mer erfarenhet om hur 
materialet fungerar har erhållits, [32].  
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3. REKOMMENDATIONER OCH NORMER 
   

3.1 Internationellt 
Det finns internationellt ett antal olika normer och rekommendationer för hur 
dimensioneringen av stålfiberarmerade konstruktioner skall utföras. Nedan följer en 
sammanställning av aktuella publikationer:      

Rilem 

– Rilem TC 162-TDF Test and design methods for steel fibre reinforced concrete, [26]. 

Rilem är en internationell organisation bestående av medlemmar från olika universitet. Sedan 
2003 finns det dimensioneringsanvisningar att följa från den tekniska kommittén TC 162-
TDF, [27]. Standarden är utformad så att den stämmer överrens med förlagan till Eurokod 2: 
Design of Concrete Structures – Part 1: General rules and rules for buildings, ENV 1992-1-1. 

Storbritannien 

– Technical Report 34, Concrete industrial ground floors − A guide to design and 
construction, [6]. 

Utgiven av The Concrete Society i Storbritannien 

– Technical Report 63, Guidance for the design of Steel-Fiber-Reinforced Concrete, [10]. 

Utgiven av The Concrete Society i Storbritannien. Rekommendationen grundar sig på 
materialprovning av balkar enligt standarden JSCE-SF4, [17], men det är troligt att den 
kommer ersättas av EN 14651, [29]. 

Nederländerna  

– CUR (2007)  

En rekommendationsskrift från Nederländerna för hur pålunderstödda plattor av 
stålfiberarmerad betong skall utföras, [14].  

Tyskland 

– DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton, Mars 2010 

Ett tillägg till den tyska standarden DIN 1045 som bygger på Eurokod 2, [34]. 

 



 
 

14

Italien 

– CNR-DT 204/2006, [5]. 

Nationella anvisningar från Italien, [19].  

 

3.2 Nationellt i Sverige 
I Sverige finns det inga omfattande rekommendationer för dimensionering av stålfiberbetong. 
Det som finns är: 

Stålfiberbetong − rekommendationer för konstruktion, utförande och provning. 
Betongrapport nr 4 

Utgiven av Svenska Betongföreningen i senaste utgåvan 1997, [30]. 

Industrigolv − Rekommendationer för projektering, materialval, produktion, drift och 
underhåll. Betongrapport nr 13  

Utgiven av Svenska Betongföreningen 1998, [14].      

Det pågår dock ett arbete med att ta fram en svensk standard från SIS, det finns även 
förhoppningar om att denna skall bli ett förslag till en Europeisk standard, [35]. Den 
arbetsgrupp som har valts ut för att ta fram standarden leds av Hedebratt och där ingår även 
Silfwerbrand, Mjörnell och Destrée, [34]. Den nya standarden kommer att bygga på 
provningsmetoden EN 14651. Utöver det direktiv som anges i metoden kommer ett 
kompletterande krav ställas på relationen mellan de fasta punkter som läses av, det beror på 
att man annars kan ta fram ett material som klarar vissa krav på prestanda trots det att den 
övriga kurvan har ett olämpligt utseende, [35]. Det pågår även arbete, [35], med att ta fram en 
exempelsamling till Betongrapport nr 13, [14].  

 

3.3 Provningsmetoder                 

3.3.1 Bakgrund 
Det finns ett flertal olika provningsmetoder som används för att ta fram 
materialsammansättningar med önskade egenskaper. I de ovan nämnda publikationerna 
rekommenderas vilken metod som bör användas med respektive dimensioneringsanvisning. 
Anledningen till att det är en vanlig metod att kontinuerligt testa olika 
materialsammansättningar beror på att det är svårt att ta fram beräkningsmetoder för 
erforderliga materialparametrar för dimensionering där både betongens och fibrernas 
respektive egenskaper tas i beaktning. De olika metoderna skiljer sig i varierande grad från 
varandra. I den vanligaste typen av försök studeras balkar som böjs men det finns även 
varianter där plattors beteende vid belastning studeras. Gemensamt för balktesterna är att en 
återstående böjdraghållfasthet efter uppsprickning bestäms. Plattesterna ger en seghet genom 
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energiabsorption, [10]. De flesta metoderna som används är reglerade enligt någon typ av 
standard, upprättade av nationella eller internationella organisationer, men det har även på 
senare tid utvecklats en grupp av försök som inte täcks in av någon standard. I detta avsnitt 
kommer de viktigaste typerna av försök beskrivas och deras fördelar respektive nackdelar 
kommer att diskuteras.  

 

3.3.2 ASTM C1018 
Testmetoden bygger på en fritt upplagd balk som belastas i tredjedelspunkterna. Resultatet 
utvärderas genom att arean under grafen studeras i ett last-nedböjningsdiagram och 
beräkningar ger slutligen en residualhållfasthet [4]. Den metod som under lång tid har varit 
standard i Sverige och som ingår i Betongrapport nr 4, [30], är en variant av denna balkmetod. 
Det finns dock ett antal punkter där standardmetoden skiljer sig från den variant som Svenska 
Betongföreningen rekommenderar. Dimensionerna på provkroppen kan variera, i standarden, 
[4], anges det att den föredragna provkroppen har dimensionerna 350×100×100 mm3. Det 
finns även uppgifter om vilket det minsta förhållandet skall vara mellan spannets längd och 
balkens höjd, l/h. Enligt den ursprungliga standarden skall förhållandet vara minst 3 medan 
det enligt Svenska Betongföreningen anges till minst 6, [14]. Enligt Rapport nr 4 
rekommenderas att provet utförs på en balk med bredden 125 mm och höjden 75 mm, höjden 
kan eventuellt ökas till 125 mm för att bättre efterlikna den slutliga konstruktionen. Den fulla 
längden, L, bör vara minst l+50 enligt Figur 3.1. Provet skall belastas på så sätt att 
deformationen ökar konstant och med en hastighet som ger den första sprickan efter 30 till 60 
sek, [4]. Enligt Rapport nr 4 bör den maximala böjspänningen per tidsenhet vara ca 0,1 
MPa/s.  

 

Figur 3.1:  Samband mellan last och mittnedböjning med punkter för utvärdering av 
seghetsindex, [30].  

När försöket har utförts plottas en kurva som beskriver sambandet mellan lasten, F, och 
balkens nedböjning, δ. Det första viktiga värdet, som kan läsas av direkt, är vid vilken last 
balken börjar spricka upp, punkten är markerad med A’ i Figur 3.1. Den beskriver den 
maximala spänningen som uppstår innan makrosprickor börjar bildas, [17]. Ur kurvan 
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M

beräknas sedan seghetsindex I10 och IX med hjälp av nedböjningen vid uppsprickning, δcr, 
enligt Ekv (3.1) och (3.2). 

 0´0

0´´0
10 AAArea

BABAArea
I    (3.1) 

   

 0´0

0´´´0

AAArea

CBACBAArea
I x    (3.2) 

 

De två seghetsindexen avgör vilket deformationsintervall residualhållfastheten kommer 
beräknas över. Index 10 ger att den första punkten för avläsning ligger på (10+1)/2·δcr=5,5·δcr 
,[30]. Värdet på index X beror på vilka deformationer och sprickbredder som förväntas sig 
och är beroende av konstruktionstyp, det är viktigt att rotationskapaciteten hos konstruktionen 
överstiger rotationsbehovet, [14]. För en böjd konstruktion som skall dimensioneras i 
brottstadiet är X= 30 lämpligt, det kommer att användas vid beräkningarna av den pålade 
plattan i arbetets beräkningsexempel. När R-värdet kontrolleras i ett lägre intervall innebär det 
att segheten kontrolleras närmre sprickbildningen och är därmed lämpligt för 
sprickbegränsning i bruksgränstillstånd, [34]. Hur dessa egenskaper fungerar för en 
stålfiberarmerad konstruktion är dock inte helt utrett och är någonting som måste undersökas 
ytterligare, [14]. Residualhållfasthetsfaktorn, R10,X beräknas enligt Ekv (3.3). 

 10
100 10

,10 



X

II
R X

x    (3.3) 

 

Sprickhållfastheten och brotthållfastheten beräknas utifrån sambandet att momentet som 
påverkar den belastade provkroppen, Mbalk, skall överensstämma med momentet från den 
linjära spänningsfördelningen, Mtvärsnitt. När balken belastas med en kraft som angriper i 
tredjedelspunkterna erhålls momentfördelningen i Figur 3.2. Om materialet är 
töjningshårdnande och brottspänningen därmed skiljer sig från sprickspäningen kan även 
brottmomentet beräknas ur den linjära spänningsfördelningen enligt Figur 3.3, [30]. 

 

                                                     
 

 

 

Figur 3.2:  Momentfördelning i en balk belastad i tredjedelspunkterna. 
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Figur 3.3:  Spänningsfördelning över tvärsnittet i balken när den har uppnått sprickspänning. 
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När momenten sätts lika med varandra erhålls Ekv (3.4) ur vilken sprick- och brottspänningen 
kan beräknas. Genom att multiplicera residualhållfasthetsfaktorn med den beräknade 
sprickhållfastheten erhålls residualhållfastheten, [30]. Residualhållfastheten kan därmed 
beskrivas som ett medelvärde av den kvarstående hållfastheten efter uppsprickning över ett 
visst intervall, angiven som en procentsats av sprickhållfastheten, [4]. Därmed har en 
medelkraft över intervallet beräknats vilken materialet förväntas klara av att bära, [14]. 

 100
,10 X

flcrflres

R
ff     (3.5) 

 

Karakteristiska värden på de respektive böjdraghållfastheterna bestäms normalt enligt 
Svenska Betongföreningen, [30], som den nedre 5 % -fraktilen av värden erhållna från 
balktestet, men en alternativ metod anges även där ett karakteristiskt värde tas fram genom att 
det lägsta resultatet från tre försök reduceras med faktorn 0.9. Anledningen till att den 
alternativa metoden har utvecklats är på grund av att balkförsöken ger så pass spridda resultat 
att väldigt låg värden erhålls vid antagande om normalfördelning, [14]. Dock skriver svenska 
Betongföreningen i den nyare Betongrapport nr 13, [14], att även den alternativa metoden kan 
ifrågasättas.  
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3.3.3 EN 14651  
I metoden EN 14651, [29], belastas en balk med en centrisk tryckkraft för att få ut värden på 
materialets böjdrag-, och residualhållfasthet, [14]. Den fritt upplagda provkroppen har ett 
rektangulärt tvärsnitt med dimensionen 150 mm och ett spann på 500 mm, [10]. Balken har en 
25 mm djup sprickanvisning, eller notch, i mitten av provkroppen för att göra det möjligt att 
mäta sprickornas bredd utifrån deformationen då sprickan är styrd till mitten, [14].  

 

Figur 3.4:  EN 14651, balkens dimensioner och kurvan för utvärdering av resultat, [14]. 
 

I metoden refereras till sprickbredden som CMOD (Crack mouth opening displacment). Från 
testet kan sprickbredden antingen läsas av direkt eller beräknas från deformationen, [10]. 
Enligt Betongrapport nr 13, [14], kan följande formel användas för att approximativt beräkna 
den resulterande sprickbredden utifrån mittnedböjningen, δ. 

 0416,018,1  CMOD        (3.6)               

Enligt kurvan i Figur 3.4 är det fem värden som är intressanta vid utvärderingen av 
materialets egenskaper. Det första värdet är proportionalitetsgränsen (LOP) vilken tas fram 
från den maximala lasten som belastar balken fram till att den böjer ner 0,05 mm. De 
resterande värdena beskriver residualhållfastheten i punkterna där CMOD uppgår till 0,5, 1,5, 
2,5 och 3,5 mm. När balken belastas centriskt ger det följande momentdiagram, den 
belastande kraften ger ett högre maximalt moment än om den hade delats upp i två 
belastningspunkter.                                           
 

 

 

 

  
 

Figur 3.5:  Momentfördelning i en centriskt belastad balk. 
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Momentet som uppstår i den belastade provkroppen skall överensstämma med momentet i 
den linjära spänningsfördelningen enligt nedan. För de punkter där balken har spruckit upp är 
spänningsfördelningen över tvärsnittet inte längre linjär men en motsvarande linjär 
spänningsfördelning av den återstående hållfastheten tas ändå fram.  
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Proportionalitetsgränsen, f f

ct,L, samt residualhållfastheterna, fR,1-4, beräknas enlige Ekv (3.7) 
där FX är den aktuella lasten i de olika fallen och b, h, och l provbalkens dimensioner, [14]. 
Till skillnad från ASTM C1018, [4], beräknas residualhållfastheterna direkt från den uppmätta 
lasten vid den givna sprickbredden och inte i förhållande till sprickspänningen.  

 

3.3.4 JSCE-SF4 
Ytterligare en metod som omnämns i svenska publikationer är den japanska standarden JSCE-
SF4, [17]. Den förekommer i flera europeiska länder, [30], och ligger bland annat till grund 
för de brittiska rekommendationerna i Technical Report No. 63, [10], för dimensionering av 
stålfiberarmerad betong. The Concrete Society anger i rapporten att metoden med största 
sannolikhet kommer att ersättas av EN 14651, [29]. 

Denna metod innefattar balkprovning där provkroppen belastas i tredjedelspunkterna, [17], 
likt ASTM C1018, [4]. Ur testet erhålls materialets seghet och den ekvivalenta 
böjdraghållfastheten. Det finns två varianter av provkroppar, båda har ett kvadratiskt tvärsnitt 
med sidan 100 respektive 150 mm och ett spann på 300 eller 450 mm. Det gör att förhållandet 
mellan höjden och spannet i båda alternativen blir 3, vilken av dem som väljs beror på 
fiberlängd, [28]. I Report No. 63 är det den större typen av balk som rekommenderas. 
Testspecifikationerna kräver att balken spricker inom den mellersta tredjedelen av spannet, 
annars är försöket ogiltigt,[17]. Balkens seghet, S, beräknas utifrån arean under grafen i last 
nedböjningsdiagrammet fram till att nedböjningen δ150=spann/150, [10]. Detta ger δ150=3mm 
för den större varianten av balk, det är den variant som det i fortsättningen kommer refereras 
till i rapporten.  
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Figur 3.6:  Kurvan beskriver hur beräkningarna av materialparametrar går till enligt  
JSCE-SF4.  
 

Lastförhållandena ser principiellt ut som i ASTM C1018 vilket medför att momentet fördelar 
sig över balken på samma sätt. I Figur 3.6 kan utläsas att termen S/ δ150 motsvara seghetens 
medelhöjd vilket i diagrammet motsvarar en medelkraft. Kraften, Fmedel, ingår i ekvationen för 
att beräkna den ekvivalenta böjdraghållfastheten, fctfleq3, medelvärdet av böjdraghållfastheten 
över intervallet fram till 3 mm.          
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fctm,fl är ett medelvärde från testresultat på betongens böjdraghållfasthet vid den maximala 
belastande lasten, Fmax, under försöket. Den ekvivalenta böjdraghållfasthetskvoten, Re,3, 
beskriver förhållandet mellan böjdraghållfasthetens medelvärde över intervallet och dess 
maxvärde, [10]. 
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3.3.5 Cirkulär platta 
En alternativ metod för provning av stålfiberbetong är försök med cirkulära plattor. Metoden 
är aktuell att ta upp eftersom den används av företag som är verksamma i Sverige, [36]. 
Eftersom metoden inte finns beskriven i någon standard, [14], är det svårt att tydligt definiera 
de olika varianterna som finns. Den variant som kommer att beskrivas här finns bland annat 
dokumenterad i [7], en av författarna, luxemburgaren Destrée, är en förespråkare för metoden, 
[14], och finns omnämnd i flera av de officiella publikationerna. Testet utförs på 
statisktobestämda cirkulära plattor, fritt upplagda längs hela omkretsen.  Provkroppen 
beskrivs i två utföranden som spänner över 1,5 m respektive 2 m, tjockleken på plattorna är 
150 mm för den mindre varianten och 200 mm för den större, [7]. Utformningen av den 
mindre varianten och hur testförhållandena ser ut illustreras i Figur 3.7.  

 

 

Figur 3.7:  Testuppställning för cirkulärt plattest, [7].  
 

Med hjälp av brottlinjeteori kan beräkningar utföras för att ta fram momentet som krävs för att 
hålla emot den aktuella belastningen på provkroppen. Brottlinjefigur som bildas i det aktuella 
fallet beskrivs i Ekv (3.12).  

 MF  2      (3.12)    
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3.3.6 Ytterligare metoder 
Det finns betydligt fler metoder för att ta fram materialvärden för stålfiberbetong. Några av 
dessa presenteras i detta avsnitt, eftersom de inte ingår i någon av de aktuella 
dimensioneringsmetoderna ges endast en kortfattad beskrivning.  

RILEM: RILEMs tekniska kommitté nr 162 har utvecklat både ett balktest och ett test för 
enaxiela dragspänningar. Provkropparna är utformade med en notch i båda metoderna. [10]. 

ASTM C1399: Provet består av en fyrpunkts böjprovning där pålastningen sker i två steg. I 
det första skedet ligger balken upplagd på en stålplatta och belastas fram till att balken har 
spruckit och dessutom erhållit en nedböjning på 0,5 mm. Efter det avlägsnas stålplattan och 
provkroppen belastas återigen så att residualhållfastheten kan beräknas från värden uppmätta i 
fyra specifika nedböjningspunkter, [10]. 

ASTM C1609: Även denna metod utförs med fyrpunkts böjprovning av en balk. Under 
kontinuerlig pålastning bestäms brottlasten och lasten vid nedböjningen spann/600 och 
spann/150 för att sedan kunna användas för att bestämma brott- och residualhållfastheten, 
[10]. 

Trestödsplatta: En metod där en platta som är upplagd på tre stöd trycks. Upplagsförhållandet 
medför att plattan spricker upp i tre radiella sprickor, [36]. 

 

3.3.7 Jämförelse mellan de olika metoderna 
Åsikterna går isär angående vilken typ av metod som bör användas för att ta fram 
materialparametrarna. Här presenteras en sammanställning av för- och nackdelar som tagits 
upp i olika publikationer. I den första delen diskuteras för- och nackdelar med del olika 
balkmetoderna. 

Eftersom ASTM C1018, [4], har funnits tillgänglig under en lång tid har brister och 
komplikationer som uppstår vid försöken hunnits identifieras. Det är en förklaring till 
förändringarna som gjorts av metoden, bland annat i Betongrapport nr 4, [30]. 
Stabilitetsproblem och svårigheter att lokalisera i vilken punkt den första sprickan uppstår är 
exempel på problem som fortfarande kvarstår, [9]. I Betongrapport nr 13, [14], 
rekommenderar Svenska Betongföreningen fortfarande att den svenska varianten av ASTM 
C1018 används vid materialprovning av stålfiberbetong, men med hänsyn till att den 
ursprungliga standarden drogs in 2006 kommer metoden antagligen bytas ut även i Sverige. 
Alternativet som anges är standarden EN 14651, [29]. I Rapport nr 13 jämförs ASTM C1018 
med EN 14651. I jämförelsen har fyra viktiga skillnader identifierats som medför att 
metoderna ger skilda resultat. Den första punkten som skiljer metoderna åt är provkropparnas 
dimensioner vilket ger olika slankhet. En minskad slankhet medför att mer av kraften bärs 
genom bågverkan och därmed inte påverkas av fiberinnehållet. Den lägre slankheten som 
balken i EN 14651 har jämfört med ASTM C1018 kan därför vara en av anledningarna till att 
metoden visar ett jämnare resultat. Den andra viktiga skillnaden mellan metoderna är 
lastförhållandena. I ASTM C 1018 utförs fyrpunktsböjning där lasten förs ner till balken i 
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tredjedelspunkterna och i EN 14651 utförs trepunktsböjning där balken endast belastas i en 
centrisk punkt. Vid fyrpunktsböjning erhålls ett konstant moment mellan 
belastningspunkterna och inom det området kommer ingen tvärkraft belasta balken. I 
trepunktsböjning erhålls som tidigare redovisats i Figur 3.5 ett moment som ökar konstant 
fram till mitten på balken då det börjar avta, i mitten på balken byter tvärkraften även tecken. 
De enklare spänningsförhållanden som råder i balken i ASTM C1018 gör att resultatet är 
lättare att tolka. Dock medför det jämna momentet över mittdelen att balken kan spricka upp 
på ett godtyckligt ställe inom detta område eftersom momentet är konstant och det kan 
innebära en osäkerhet i utvärderingen av resultatet, [8]. Sprickanvisningen som balken i EN 
14651 har är ytterligare en skillnad. Den medför att det oundvikligen endast uppstår en 
spricka i balken och ger fördelen att resultaten blir jämnare. Tillsist skiljer sig även spannet av 
spricköppningar som utvärderas. I EN 14651 beräknas böjdraghållfastheter ända upp till 3,5 
mm medan residualhållfastheten i ASTM ofta beräknas motsvarande R10,30 med 
spricköppningar på ca 0,35-0,99 mm. 

I den Japanska metoden JSCE-SF4, [17], är lasten relaterad till nedböjningen och inte 
sprickbredden, det är en nackdel, [10]. Då uppsprickningen vid fyrpunktsböjning inte alltid 
sker centriskt, utan någonstans i den mellersta tredjedelen, kan den sprickbredd som 
motsvarar 3 mm nedböjning avsevärt variera. I en artikel av Tatnall, [28], som ingår i en 
sammanställning av ASTM International, finns en diskussion angående några av de olika 
varianterna av testmetoder. Bland annat diskuteras hur testerna av materialets seghet kan 
redovisas på olika sätt, antingen direkt som arean under grafen i last-nedböjningsdiagrammet 
eller som en seghetsfaktor som beror på proportionerna av arean under grafen. Problemet när 
den direkta arean används är att resultatet blir starkt knutet till den specifika provkroppen och 
ger inga allmänna materialvärden. En nackdel hos flera befintliga seghetstester är att den 
punkt som mätningen pågår fram till är fast och vald utan hänsyn till hur konstruktionen 
förväntas bete sig. Om punkten istället väljs beroende på förväntade nedböjningar i 
bruksgränstillstånd skulle det ge mer användbar information. Den senaste kommentaren gäller 
bland annat för JSCE-SF4 där testet alltid pågår fram till nedböjningen spann/150. Vid båda 
varianterna på provkroppar som kan användas i metoden erhålls förhållandet 3 mellan spannet 
och höjden. Värdet på nedböjningen vid den första sprickan är proportionell mot L2/h, det 
medför att nedböjningen L/150 är en multipel av nedböjningen vid den första sprickan. Om 
förhållandet L/h ändras skulle det medföra att arean som beskriver segheten får en annan 
betydelse vad gäller nedböjningen i bruksgränstillstånd. Metoden anses därför inte vara 
passande om tjockleken på konstruktionen understiger 100 mm eller om förhållandet L/h inte 
kan vara 3. I artikel är författaren även tveksamt över hur den ekvivalenta 
böjdraghållfastheten, fctfleq3, beräknas i JSCE-SF4. Den erhålls utifrån en medelkraft över hela 
nedböjningsintervallet, både innan och efter uppsprickning, och görs om till en spänning 
genom linjär elastisk teori trots att teorin endast gäller fram till uppsprickning. Lasten vid eller 
omkring en slutpunkten vald med hänsyn till bruksgränsförhållanden skulle vara mer 
intressant vid dimensionering än den totala lastens medelvärde. I ASTM C1018 däremot 
beräknas de tre parametrarna för att vara oberoende av provet. Där väljs mätningarnas 
ändpunkt med hänsyn till de förväntade bruksgränsförhållandena. Det är även en fördel att 
residualhållfastheten redovisas i förhållande till sprickhållfastheten vilket gör den mer 
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greppbar, sprickhållfastheten är lättare för en konstruktör att ha en känsla för. Även i en 
publikation från CBI, [16], beskrivs fördelen att residualhållfasthetens värden är lätt att 
relatera till kända material. Skalan går från 0, vilket beskriver ett helt sprött material, till  
100 %. Ett material med residualhållfasthet 100 %, till exempel stål som flyter, behåller 
samma bärförmåga efter uppsprickning. Även bland de personer som bidragit med 
information till arbetet finns det skilda åsikter angående vilken av balkarna som bör användas. 
Silfwerbrand, [35], föredrar den Svenska Betongföreningens metod, [30], baserad på ASTM 
C1018. Däremot tycker han att EN 14651 kan vara bra för att ta fram den rena 
draghållfastheten. Silfwerbrand, [35], anser att det är konstigt att det används så pass 
knubbiga balkar vid testerna, provkroppens proportioner påverkar nämligen resultaten så till 
vida att böjdraghållfastheten sjunker med ökad tjocklek, [35]. Även Hedebratt, [34], föredrar 
den tidigare balken. Det som kan ses som ett problem med denna provningsmetod är att den 
ofta ger ojämna resultat, ett noggrant utförande är därför viktigt. Det här ser Hedebratt, [34], 
som en fördel eftersom det kräver en hög kvalitet på betongsammansättning och utförande för 
att få ett bra resultat. Den ger ett ärligare resultat eftersom balken spricker där den faktiskt 
skulle spricka. Vid användning av EN 14651 erhålls ett jämnare resultat eftersom sprickan 
styrs till mitten av balken via en notch. Problemet med denna metod är enligt Hedebratt, [34], 
att det uppstår skjuvspänningar i snittet. Denna metod ger ett jämnt resultat även om 
materialet har dålig kvalité. Det anser han är en anledning till att denna metod är populär hos 
tillverkare av både stålfibrer och betong. Mjörnell, [36], föredrar balken från EN 14651 med 
notch.  

Det pågår en livlig debatt angående om materialtesterna över huvudtaget bör utföras med 
balkar eller om plattor är ett bättre alternativ. I debatten finns två olika sidorna vars åsikter går 
starkt isär. Det finns ett par generella problem som talar emot användandet av balkar vid 
materialtester av stålfiberarmerad betong, dels erhålls en stor spridning i resultatet. Det 
optimala scenariot är att variationerna i resultatet endast beror på materialets 
hållfasthetsvariationer men här ger även provningsmetoden i sig en spridning. Det andra 
argumentet som talar emot balktester är att uppsprickningen oftast endast sker i en spricka, det 
stämmer dålig överens med hur stålfiberarmerade konstruktioner normalt beter sig. Önskan är 
att utforma en konstruktion där antalet sprickor successivt ökar vilket möjliggör en 
omfördelning av momentet. För att erhålla ett liknande resultat med balkar krävs högre halt 
stålfibrer än vad som normalt används, [14]. Det är tydligt att en platta som provtrycks till 
verkningssättet har fler likheter med en stålfiberarmerad platta än vad en balk har, att det finns 
en större möjlighet att kontrollera om den verkliga konstruktionens verkningssätt stämmer 
överrens med den antagna är just motiveringen till att Destrée fördrar plattprovning, [14]. I 
Rapport nr 13 från Svenska Betongföreningen diskuteras för- och nackdelar med att prova 
plattor, här följer en sammanställning av diskussionen. Fördelen med att den verkliga 
konstruktionen och provkroppen har större likheter består främst i att även provkroppen här 
kan böja i två vinkelräta riktningar. Det som talar för plattprovning är även möjligheten för 
fleruppsprickning och att resultaten har visat en mindre spridning. Det är dock tydligt att 
uppfattningen i rapporten är att plattprovning inte är att föredra. En anledning är att det 
erhållna resultatet inte är allmängiltigt, eftersom tjockleken på plattan och rotationsvinkeln i 
brottlinjen påverkar momentet icke-linjärt är det svårt att från resultatet garantera tillräcklig 
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bärförmåga i den slutliga konstruktionen. En ytterligare faktor som medför att konstruktionen 
kan bli underdimensionerad är att hänsyn endast tas till en brottlinjefigur. Normalt 
kontrolleras dels en cirkulär brottlinjefigur och en där raka brottlinjer bildas över pålarna och i 
mitten av spannet. Vid försöken med cirkulära plattor är det endast den cirkulära brottlinjen 
som testas och det medför att det inte med säkerhet kan garanteras att den dimensionerande 
brottlinjefiguren har tagits hänsyn till. Ytterligare nackdelar som tas upp är att metoden inte 
ger någon information om materialets skjuvhållfasthet, den är även dyrare och mer 
komplicerad än provning med balkar vilken skulle kunna minska alternativen som undersöks 
när en konstruktion skall tas fram. Det finns dessutom ingen standard för metoden vilket ger 
en osäkerhet. I tester utförda av Destrée och ArcelorMittal, [7], jämförs testresultat från både 
plattester utförda enligt ArcelorMittals dimensioneringsrekommendationer och balktester med 
erhållna värden från fullskaletester. Resultatet visar att plattorna i fullskaleförsöken klara mer 
än vad båda typerna av dimensioneringsmetoder anger men att plattesterna ger bättre 
överrensstämmande resultat. Enligt, [10], är det dock inte möjligt att ta fram material-
parametrar ur de statiskt obestämda plattorna, metoden bör ses som dimensionering genom 
provning. En nackdel är att böjmotståndet inte relateras till sprickbredden. Plattesterna har 
som nämnts tidigare visat sig ge högre dimensionerande moment än om tester med balkar 
utförs, det förklaras med de fördelar som beskrivits i Rapport nr 13. Om fibrer, från olika 
tillverkare, som testats med olika metoder jämförs kan resultaten därmed bli missvisande. 

I en artikel, [23], beskrivs försök som utförts för att jämföra olika testmetoder, i studien ingår 
både balkar, runda plattor och fyrkantiga plattor. Eftersom de fyrkantiga plattorna används vid 
test av sprutbetong är det inte relevant för detta arbete. Målet med artikeln var att ta fram 
förslag på förbättringar och harmonisering av de olika metoderna. Några förslag på 
testförfaranden är att provkroppens tjocklek bör vara ca tre gånger längden på fibrerna, det 
anges även vilken deformation de olika typerna av tester bör fortgå till, för balkar stämmer de 
relativt väl överens med vad som anges i den Japanska standarden, JSCE-SF4. En formel har 
även tagits fram för att beräkna den lägsta gränsen för hur mycket kraft stålfiberbetongen bör 
kunna bära. Om materialsammansättningen inte ger en tillräcklig hållfasthet för att klara 
denna gräns borde fibrernas bidrag inte tas hänsyn till.  I de föreslagna testförfarandena är det 
segheten som kontrolleras, i likhet med JSCE-SF4, och inte brottlasten och dess deformation. 
Om dessa rekommendationer följs och det är segheten som testas anses belastningshastigheten 
kunna höjas ca fem till tio gånger jämfört med aktuella rekommendationer. Segheten påverkas 
inte av att provkroppen belastas med en hög hastighet. Enligt artikelförfattarna är cirkulära 
plattor ett bra komplement till övriga testmetoder tack vare den låga spridning i resultatet som 
erhålls i försöken. Metoden passar bra att använda vid rutinkontroller av materialet på plats. 
Energin som tas fram vid provning av plattor anses kunna vara till nytta vid klassificering av 
olika typer av stålfiberbetong.  

I en studie av olika testmetoder har det bevisats att spridningen i resultat, som kan beskrivas 
med en variationskoefficient, hänger ihop med hur stor area som spricker upp i de olika 
typerna av test. I studien jämförs en balk, en rund platta och en metod där avloppsrör krossas. 
När dimensionerande värden skall beräknas ur testresultaten måste dessa reduceras mer ju 
högre variationskoefficient (COV) testmetoden har. Det skulle därför vara möjligt att beräkna 
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Tabell 3.1:  Medelvärden för hur variationskoefficienten varierar i olika typer av materialtest, 
[27].  

 

 

en uppgraderingsfaktor för materialparametern när den verkliga konstruktionen har större 
sprucken area än provkroppen. Den här metoden är under utveckling i Europa och har införts i 
dimensioneringsanvisningar i några länder, [27]. När det gäller valet mellan balkar och plattor 
är alla aktörer på den svenska marknaden, som tillfrågats, överrens om att testerna för att ta 
fram materialparametrar bör utföras med balkprovning. Problemet med plattor är att de 
bygger en energi och alltid ger en kupoleffekt och starka trycksträvor, det väljer förespråkarna 
för plattprovning att tolka som materialhållfasthet, [34]. Destrée som förespråkar de cirkulära 
statiskt obestämda plattorna anser att inte heller den cirkulära plattan upplagd på trestöd ger 
några bra resultat. Eftersom sprickorna styrs till ett visst mönster förhindras 
fleruppsprickningen som behövs för att efterlikna den verkliga konstruktionens beteende, [7].  
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4. DIMENSIONERING 
 

4.1 Allmänt  
Dimensionering av stålfiberarmerade betongkonstruktioner kan utföras med flera olika typer 
av metoder. Det vanligaste tillvägagångssättet är att ta fram materialparametrar ur tester 
utförda på provkroppar gjutna i den aktuella materialsammansättningen. Tester som 
balkböjning och tryckning av statiskt bestämda plattor används för att ta fram 
böjdraghållfastheten i olika skeden av belastningsförloppet. Materialparametrarna kan sedan i 
kombination med en modell som beskriver konstruktionens verkningssätt användas för att 
beräkna bärförmågan. En annan metod för dimensionering är genom provning. Testerna kan 
utföras på mindre provkroppar och resultaten måste då justeras för att ta hänsyn till alla 
skillnader mellan testkroppen och den verkliga konstruktionen. Ibland utförs även 
fullskaletester där olika materialsammansättningar och dimensioner testas för att få fram en 
kombination som kan bära den dimensionerande lasten. Det kan vara en passande metod när 
samma konstruktionsdel skall konstrueras ett flertal gånger. En nackdel är dock att 
konstruktionen inte alltid utnyttjas maximalt då resultatet oftast endast ger svar på om den 
önskade lasten kan bäras eller ej och därmed inte ger någon information om den maximala 
bärförmågan, [10].  

Samtliga ovan beskrivna metoder går ut på att en specifik materialsammansättning testas för 
att utvärdera hur den beter sig under belastning och vilken hållfasthet den erhåller. 
Anledningen till att det är svårare än för konventionellt armerade konstruktioner att beräkna 
resultatet är pågrund av att det är många olika variabler som spelar in, t.ex. kommer fibertyp, 
mängden fibrer och betongens sammansättning att påverka resultatet, [6]. De 
dimensioneringsmetoder som kommer att behandlas vidare i arbetet utgår från 
materialparametrar framtagna från två olika typer av balkförsök. När dimensionering med 
stålfiberbetong utförs tar konstruktören oftast fram önskade värden på residualhållfasthet och 
sprickhållfasthet. Fibertyp och mängden fibrer lämnas då till materialleverantören att ta beslut 
om, [1]. Flera fiberleverantörer har dock tagit fram tabeller och formelblad för att möjliggöra 
överslagsberäkningar och uppskattningar av erforderliga fiberhalter. Det kan var till nytta i 
tidiga skeden av en projektering, för att kunna avgöra om en stålfiberarmerad konstruktion är 
ett passande alternativ, [38]. Exempel på produktdatablad från Bekaert och Emcor finns i 
Bilaga 2. Det är dock viktigt att vara medveten om att den inverkan som en varierande 
betongsammansättning ger då inte beaktas, [14]. 

Ett förslag för att förenkla dimensioneringsprocessen och minska antalet alternativ är att dela 
in de olika fibertyperna i klasser beroende på deras böjdraghållfasthet efter uppsprickning. 
Det skulle underlätta för konstruktören som då kan välja en lämplig klass, möjligheten att byta 
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mellan olika fibertyper skulle öka. Om detta system utvecklas kan behovet av att ständigt 
prova sammansättningarna minskas, [27]. När normala mängder stålfibrer blandas i betongen 
har materialet i princip samma sprickhållfasthet som vanlig betong, eftersom de flesta 
hållfasthetsvärdena skiljer väldigt lite från oarmerad betong kan dimensioneringen av 
stålfiberbetong i osprucket tillstånd utföras med värden för oarmerad betong, [10]. Enligt The 
Concrete Society bör gälla Re,3 ≥ 30 för att fibrerna över huvudtaget skall tas hänsyn till i 
dimensioneringen, [6].  

  

4.2 Dimensionering mot böjbrott  
4.2.1 Bakgrund till brottlinjeteori 
Metoden går ut på att utvärdera brottlinjefigurer som utvecklas i betongplattor när de 
deformeras på grund av belastning, [8]. När en platta utsätts för en ökande belastning erhålls 
en deformation. I de delar av plattan där det största momentet verkar kommer dragspänningar 
medföra att armeringen först når flytspänning. Det uppstår en gångjärnsmekanism där det, om 
lasten ökar, sker en rotation och ytterligare deformation som sprids till angränsande delar så 
att även dess armering flyter. Tillslut har ett mönster av brottlinjer spridit sig över hela plattan 
och alla deformationer tas nu upp i dessa brottlinjer som förbinder plattans i övrigt plana 
plattsegment. En positiv brottlinje definieras så att den ger en spricka i plattans underkant och 
en brottlinje som benämns negativ ger en spricka i överkant, [21]. Det är viktigt att den 
korrekta brottlinjefiguren, som skulle uppstå vid en överbelastning av plattan, ligger till grund 
för beräkningarna. Brottlinjeteori är nämligen en övre gränslastmetod och alla andra figurer 
än den verkliga ger en överskattning av bärförmågan. Vid osäkerhet är det därför nödvändigt 
att kontrollera flera olika brottlinjefigurer för att säkerställa att konstruktionen inte 
underdimensioneras, [24]. Dock finns en viss säkerhet inbyggd i metoden då valv-, och 
membrankrafter ofta uppstår i plattan. Mekanismen ökar konstruktionens bärförmåga genom 
att en diagonal tryckkraft uppträder mellan den övre delen av en positiv brottlinje och den 
nedre delen av en negativ, men denna ökning beaktas ofta inte i beräkningarna, [8]. 

Beräkningarna kan antingen utföras så att momentet som krävs för att plattan skall kunna bära 
en viss last beräknas eller alternativt så tas den tillåtna lasten fram för en platta vars armering 
kan ta upp ett visst moment, [21]. Brottlinjefiguren analyseras enligt virtuella arbetets princip:                   

 iy WW                            (4.1) 

 

Det yttre arbetet, Wy, beskriver arbetet som lasten utför när den deformerar plattan. Detta skall 
vara lika stort som det inre arbetet, Wi, som sker i plattan. Yttre arbetet kan beskrivas som 
kraftresultanten, Ri, som verkar på varje plattsegment gånger resultantens deformation, δi, 
enligt:  

 )R( i  iyW 
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Inre arbetet kan beskrivas som summan av det böjande momentet per längdmeter brottlinje 

bm , gånger längden på brottlinjen, lbrott, gånger brottlinjens vinkeländring θ, [24].   

                                  )(  brottbi lmW                             (4.3) 

 

4.2.2 Brottlinjeteori för stålfiberarmerade påldäck 
Dimensionering mot böjbrott i stålfiberarmerade konstruktioner kan utföras med flera olika 
metoder, däribland strimlemetoden, finita elementmetoder (FEM) och brottlinjeteori, men det 
är brottlinjeteori som rekommenderas enligt svensk praxis, [14]. Silfwerbrand, [35], anser att 
det även är ett tänkbart alternativ att använda elasticitetsteori men eftersom att det är så pass 
obeprövat i Sverige skulle det kräva ett stort merarbete för att införa en ny metod. 

En av skillnaderna som bör beaktas när brottlinjeteori används i stålfiberarmerade 
konstruktioner jämfört med konventionellt armerade är hur momentet längs brottlinjerna skall 
definieras. I stångarmerade konstruktioner antas att stålet är fullt plasticerat innan betongen 
uppnår gränsstukning och det innebär att spänningen i stålet är konstant trots att 
vinkeländringen ökar. Detta antagande kan dock inte göras för stålfiberbetong där segheten 
efter uppsprickning kan variera avsevärt. Om materialet inte har tillräcklig seghet efter brott 
kommer förmågan att ta upp moment att minska med ökande sprickbredd. Det innebär att 
material med lika stor maximal böjdraghållfasthet kan ha en varierande maximal bärförmåga 
beroende på segheten och hur snabbt bärförmågan sjunker när sprickbredden ökar. En viktig 
uppgift är därmed att ta fram en modell som ger en hög utnyttjandegrad av materialet men 
ändå en tillräcklig säkerhet. Ett konstant moment som ger detta skall beräknas ur det moment 
som i verkligheten avtar med sprickbredden, [25].    

I konventionellt armerade konstruktioner är det vanligt att ett tvärsnitt endast armeras i den 
dragspänningsbelastade delen, eller om armering förs in både i överkant och i underkant, att 
armeringsmängden varierar däremellan. Momenten som uppstår i plattans olika delar 
benämns fältmoment, mf, i överkant och stödmoment, ms, i underkant, [13]. Eftersom fibrerna, 
än så länge, alltid har en jämn fördelning över tvärsnittet i stålfiberarmerade konstruktioner är 
fältmomentet och stödmomentet lika stort, [25], vilket ger en förenkling i de 
brottlinjeteoretiska beräkningarna, enligt: 

 

 
mmm sf 2   (4.4)     

                                                                                                 

I de båda rekommendationer som används i detta arbete beräknas det dimensionerande 
böjande momentet med brottlinjeteori. Rekommendationerna skiljer sig dock åt på ett antal 
punkter.  
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Betongrapport nr 13 

Den första metoden beskrivs av Svenska Betongföreningen och förekom senast i 
Betongrapport nr 13, [14]. Här rekommenderas att tillhörande materialhållfasthetsvärden för 
fiberbetong tas fram enligt Betongrapport nr 4, [30], vilken är baserad på provningsmetoden 
ASTM C1018, [4]. Dimensioneringen skall utöver vad som anges i Rapport nr 13 utföras 
enligt BKR 2003, [3], och BBK 04, [2]. Två brottlinjefigurer, vilka visas i Figur 4.1, bör 
kontrolleras för att garantera erforderlig momentkapacitet. Den första kallas brottlinjetyp A 
och kontrollerar plattans förmåga att bära punktlaster. Den består av en cirkulär brottlinje med 
radiella sprickor. Brottlinjefigur A kan användas för att dimensionera hur stor utbredd last en 
pålunderstödd platta klara av innan brott uppstår kring pålen.  

 

 

Figur 4.1: Brottlinjetyp A och B enligt Betongrapport nr 13, [14].  
 

Det yttre och inre arbetet beräknas för att från det virtuella arbetets princip kunna ta fram det 
dimensionerande momentet. Enligt Ekv (4.5) utgörs det yttre arbetet av lasten, P, gånger 
deformationen, δ. Det inre arbetet kan tas fram genom att arbetet för en tårtbit, med vinkeln 
dθ, integreras runt hela varvet, 2π, [24]. Beräkningarna ger: 

PWy   

 dm
a

d
a

mdWi  2
2

2
2  

  
mdmWi   



42
2

0

 

 
4y iW W P m   

   
(4.5)

 

 



 
 

31

Den här teorin ligger till grund för beräkning av dimensionerande moment, Md, för 
brottlinjetyp A som enligt Betongrapport nr 13, [14], beräknas enligt: 
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(4.6) 

där qd är dimensionerande utbredd last.  

 

Figur 4.2:  Det inre arbetet i en cirkulär brottlinje, [24].  
 

Den andra figuren, brottlinjetyp B, består av raka negativa brottlinjer som utvecklas över 
pålraden och positiva brottlinjer i mitten av spannet på grund av belastningen av utbredd last, 
q. Yttre arbetet består av den sammanlagda lasten, som verkar på en påle, multiplicerat med 
den genomsnittliga nedböjningen, δ/2. Det gäller om plattans maximala nedböjning sätts till δ. 
Det inre arbetet består av momentet, m, som verkar längs fyra brottkanter med längden l och 
det medför vinkeländringen θ. Beräkningarna ger: 
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Härifrån kan momentet som utvecklas i brottlinjetyp B lösas ut, i Rapport nr 13, anges det 
enligt följande:  
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qM dd     (4.10) 

 

För att erhålla tillräcklig säkerhetsmarginal på konstruktionen införs säkerhetskoefficienter. 
Värden för koefficienterna hämtas från BKR, [3], och BBK, [2], vilket ger en 
partialkoefficientprodukt som är ηγm = 1,5 och en partialkoefficient för säkerhetsklass som är 
γn= 1,1. Värdet på de ingående materialens hållfasthet hämtas från BBK. Betongens 
karakteristiska draghållfasthet, för den aktuella kvalitén C32/40, sätts till ftk = 2 MPa. Enligt 
Rapport nr 4, beräknas betongens karakteristiska sprickhållfasthet, fflcrk, genom division av 
draghållfastheten med kvoten κ/k=0,6, enligt: 
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I Rapport nr 13, syftar qd på den totala dimensionerande lasten vilket i detta fall inkluderar 
både nyttig last och egentyngd. I beräkningarna benämns den nyttiga lasten qd och 
egentyngden qG och dessa båda läggs ihop och multipliceras med pålavståndet, Lp

2, för att 
erhålla lasten Ppåle som pålen verkar med mot plattan med och vice versa, så att: 
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Det största dimensionerande momentet som erhålls från en av de två brottlinjetyperna 
används vidare för att beräkna erforderlig residualhållfasthet, fflres, vilket ger: 
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Det karateristiska värdet på residualhållfastheten, fflresk, tas fram genom att multiplicera med 
säkerhetskoefficienterna. Ett sätt att specificera vissa egenskapskrav hos materialet är genom 
residualhållfasthetsfaktorn, R10,30, enligt Ekv (4.15). Utöver residualhållfastheten kan det 
finnas krav på sprickhållfasthet för att klara dimensioneringen i bruksgränstillstånd, [30].  
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Technical Report No. 63 

Den andra metoden rekommenderas av The Concrete Society i Storbritannien och finns 
beskriven i Technical Report No. 63, [10]. Här anpassas beräkningar och materialvärden i 
möjlig mån till Eurokod, [31]. Materialhållfasthetsvärden för fiberbetong tas fram enligt 
standarden JSCE-SF4, [17]. Vid beräkning av det dimensionerande momentet med hänsyn till 
böjbrott kontrolleras samma brottlinjetyper som i metoden ovan och det är därmed samma 
teori som ligger till grund för hur det dimensionerande moment tas fram. I Report No. 63 har 
däremot vissa tillägg gjorts som ger en ökning av den beräknade bärförmågan. För den 
cirkulära brottlinjefiguren införs en term som reducerar lasten i förhållande till pålen 
utbredning där x beskriver längden på sidan hos pålen, vilket ger: 
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Även i brottlinjefiguren med raka kontinuerliga brottlinjer reduceras lasten i förhållande till 
pålen eller fundamentets utbredning. Här reduceras längden på spannet med en halv pålbredd 
på varje sida i en av riktningarna, enligt: 
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Säkerhetsmarginalen för materialet erhålls genom säkerhetskoefficienter enligt Eurokod 2, 
[31] där partialkoefficient sätts till  γc = 1.5. Värdet på betongens hållfasthet hämtas från 
Technical Report No. 34, [6], och är anpassade till Eurokod så att betongens draghållfasthet, 
för den aktuella kvalitén C32/40, är fctk(0.05) = 2.1 MPa. Betongens böjdraghållfasthet beräknas 
enligt metoden i Technical Report No. 34, [6], som även stämmer överrens med Eurokod 2, 
[31], så att:   

 
)05.0()05.0(

5.0

. 2
200

1 ctkctkflctk ff
h

f 



















 

(4.18) 

 

Den brottlinjefigur som ger det högsta momentet blir dimensionerande och används för att 
beräkna den ekvivalenta böjdraghållfastheten, vilken motsvarar residualhållfastheten i 
Rapport nr 13, enligt: 
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I denna metod används den ekvivalenta böjdraghållfasthetskvoten, Re,3, för att ange önskade 
materialegenskaper hos stålfiberbetongen. Den anges antingen direkt som kvoten mellan den 
ekvivalenta böjdraghållfastheten och den karateristiska böjdraghållfastheten eller i 
procentform.  

Ytterligare varianter för att bestämma spannet mellan pålarna i brottlinjeberäkningar har 
påträffats i svenska projekt utförda av utländska aktörer. I rekommendationer från 
ArcelorMittal, [7], beskrivs en brottlinjefigur med ett avkortat spann, vilket även har använts i 
ett par beräkningar utförda av fiberleverantörer. Spannet som då har använts är Ln=L-h-x, där 
h är plattans tjocklek och x är pålarnas diameter enligt Figur 4.3. Eftersom denna variant inte 
finns dokumenterad i någon standard är det svårt att hitta någon förklaring till hur och när den 
är ämnad att användas. Mjörnell, [36], anser att beräkningar enligt denna figur riskerar att ge 
en underdimensionering av konstruktionen, [36]. 

 

 

Figur 4.3:  Spann för dimensionering med brottlinjeteori, [7]. 

 

4.3 Dimensionering mot genomstansning  
Vid dimensionering i brottgränstillstånd skall det även kontrolleras om någon risk för 
genomstansning föreligger. Genomstansning definieras i BBK 04, [2], enligt följande: 

”I platta understödd av pelare eller annat koncentrerat stöd kan genomstansningsbrott 
inträffa, vilket innebär att en stympad kon stansas ur plattan vid pelaren”.  

Det finns flera olika beräkningsmetoder för att dimensionera mot genomstansning, här 
kommer rekommendationer från Svenska Betongföreningen och The Concrete Society att 
beskrivas och illustrerande beräkningar har utförts enligt dessa metoder.  
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Figur 4:  Genomstansning i platta på pelare, [2].  
 

Tre metoder för dimensionering av genomstansning kommer att beskrivas. Förutom den 
svenska metoden i Betongrapport nr 13, [14] kommer två metoder från Storbritannien att tas 
upp, dessa finns beskrivna i Technical Report No. 34, [6], och Technical Report No. 63, [10], 
från The Concrete Society. Anledningen till att de utländska rekommendationerna för 
genomstansning är intressanta att studera är att de hänvisas till i svenska beräkningar och att 
rekommendationerna tas upp i svensk litteratur. Rekommendationen i Report No. 34 har tagits 
med trots att en nyare version publicerats. Anledningen till det är att fibrernas bidrag inte 
längre får räknas med i Report No. 63 och det är därmed intressant att undersöka ungefär hur 
stort bidrag fibrerna kan tänkas ge. Utvecklingen från att fibrernas bidrag får tas med i 
beräkningarna till att de inte får ingå kan tyckas gå åt fel håll, det beror på att beräkningarna i 
Report No. 34 grundar sig på rekommendationer från RILEM, [26], och dessa visade sig 
endast gällde för konstruktioner där det ingick konventionell armering. Det här faktumet har 
kommenterats i den senaste utgåvan av Report No. 34 från 2004 och därför tillåts inte bidrag 
till skjuvhållfastheten från fibrerna i den nyare rapporten, Report No. 63. Arbete pågår med att 
ta fram en ny utgåva av Report No. 34 och en av de aktuella punkterna är att försöka komma 
fram till ett lämpligt sätt att beräkna belastningskapaciteten vid skjuvning av stålfiberarmerad 
betong. De resultat som finns från provning av materialet visar att fibrerna ger ett markant 
bidrag till skjuvhållfastheten med eftersom ökningen oftast anges i förhållande till procenten 
fibrer och inte till materialparametrar som Re,3 är de svårt att implementera dem i 
beräkningarna. The Concrete Society har även fört diskussioner med fibertillverkare men 
ännu inte kommit fram till en lämplig beräkningsmetod, [37].    

Betongrapport nr 13 

Den första metoden rekommenderas av Svenska Betongföreningen och finns beskriven i 
Betongrapport nr 13, [14]. Svenska Betongföreningen berör även ämnet i Betongrapport nr 4, 
[30], men metoden som finns i nr 13 är den som är mest aktuell och därför kommer att 
studeras här. Precis som för böjbrottsberäkningarna rekommenderas att tillhörande 
materialhållfasthetsvärden för fiberbetong tas fram enligt Rapport nr 4 vilken är baserad på 
provningsmetoden ASTM C1018, [4]. Metoden för genomstansningsberäkningar har tagits 
fram av Silfwerbrand, [35], genom en sammanställning av resultat från ett antal försök där en 
platta på mark har belastas med en punktlast. Även vid de omvända lastförhållandena, en 
platta buren på pålar belastad med en jämnt utbredd last, kan samma förhållanden antas gälla, 
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[35]. Beräkningen utförs enligt rekommendationen i BBK 04 (avsnitt 3.12), [2], undantaget en 
specifik formel för att ta fram den formella skjuvhållfastheten, fv1, för stålfiberarmerade 
konstruktioner: 

 
 flres

v

f
Cf 

4.11

  
(4.21) 

där konstanten sätts till C=0.45, residualhållfastheten, fflres, spricksäkerhetsfaktorn ζ och 
koefficienten ξ som beror på plattans tjocklek.  
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(4.23)

 

Enligt BBK gäller:  

 ξ  =  1,4   för              d ≤ 0,2m 
  1,6-h för      0.2m< d ≤ 0,5m    
         1,3-0,4h för      0.5m< d ≤ 1,0m 
        0,9  för      1,0m< d 

 

Bärförmågan, vu, i snittet erhålls från Ekv (4.24). Genomstansningen kontrolleras i ett snitt på 
avståndet d/2 från pelaren vilket ger länden på snittytan, u1. Vid beräkning av skjuv-
hållfastheten, vu, används som effektiv höjd, d, i beräkningen används hela plattans tjocklek, 
h, för stålfiberarmerad betong. 

 hufv vu  11   (4.24) 

 

I genomstansningsberäkning enligt BBK 04, [2], delas det dimensionerande snittet, u1, upp 
vid stora eller avlånga pelartvärsnitt så att en del beräknas för genomstansning och en del 
beräknas för skjuvning. I den här metoden beräknas hela snittet för genomstansning med fv1, 
[35]. För att ta fram ett krav på stålfiberbetongen ställs ett villkor för dimensionering upp. Om 
alla ingående parametrar är kända kan ekvationen skrivas enligt: 

 
hufLqq vpGd  11)(

  
(4.25) 

 

Därefter kan R10,30 som beror på den nyttiga lasten, qd, lösas ut.  
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Technical Report No. 34 

Den andra metoden för dimensionering mot genomstansning finns beskriven i Technical 
Report No. 34, [6], och är framtagen i överensstämmelse med Eurokod 2. 
Säkerhetsparametrar och materialhållfasthetsvärden i överensstämmelse med Report No. 34 
och Eurokod 2, [31]. Partialkoefficienten för betong sätts till γc = 1.5 och betongens 
karakteristiska tryckhållfasthet till fck = 32MPa. Den dimensionerande tryckhållfastheten 
beräknas enligt fcd= fck / γc. Effektiv höjd för stålfiberarmerade plattor anges i rapporten till 
d=0.75h, där h är plattans totala höjd. Kontrollen för genomstansning sker i två snitt, dels i 
kontaktytans snitt i gränsen mellan pålen och plattan och dels i det kritiska snittet på avståndet 
2d från pålen. Den maximala skjuvspänningen, vmax, i kontaktytans snitt beräknas enligt Ekv 
(4.26), oberoende av armering. Denna blir: 

 cdfkv  2max 5.0   (4.26) 

där: 

 )250/1(5.02 ckfk    (4.27) 

 

vilken beräknas med fck i MPa. Därefter kan plattans maximala bärförmåga i genomstansning 
i kontaktytans snitt, Pks,  beräknas enligt: 

 duvPks  0max   (4.28) 

 

där u0 är längden på snittytan. I det kritiska snittet beräknas bidraget till skjuvhållfastheten 
från betongen och fibrerna separat. Betongens bidrag till skjuvhållfastheten, vc, beräknas 
enligt Ekv (4.29).  

 
2/12/3

1035,0 ckc fkv    (4.29) 

där 

 2)/200(1 5.0
1  dk   (4.30) 

 

Fibrernas bidrag till skjuvhållfastheten, vf, är proportionellt mot den ekvivalenta böjdrag-
hållfasthetskvoten, Re,3, och betongens karakteristiska böjdraghållfasthet, fctk.fl, och tecknas: 

 flctkef fRv .3,12,0      (4.31) 

 

Utifrån de båda bidragen till skjuvhållfastheten kan sedan belastningskapaciteten, Pkrs, hos 
plattan beräknas enligt: 

 
duvvP fckrs  1)(

  
(4.32) 
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Det snitt som kan bära den lägsta belastningen, Pmin, blir dimensionerande. Utifrån den 
aktuella bärförmågan kan ett villkor för dimensionering ställas upp, om alla ingående 
parametrar stoppats in kan ekvationen skrivas om och Re,3 som beroende på nyttig lasten, qd, 

kan lösas ut.  

 min
2)( PLqq PGd    (4.33) 

Technical Report No. 63 

Det tredje alternativet för dimensionering mot genomstansning från Technical Report No. 63, 
[10], utförs i princip på samma sätt som i rekommendationen från Report No. 34.  

Grundvärden för materialhållfasthet och partialkoefficienter är samma som i föregående 
metod men här har dock rekommendationen för effektiv höjd för ett stålfiberarmerat tvärsnitt 
ändrats till d=0.85h, av plattans totala höjd, h. Två snitt kontrolleras för genomstansning, 
kontaktytans snitt i gränsen mellan pålen och plattan och det kritiska snittet på avståndet 2d 
från pålen. Skjuvspänningen i kontaktytans snitt bör inte överstiga det maximala värdet, vmax. 

 cdfkv  2max 5,0   (4.34) 

där: 

 )250/1(5,02 ckfk    (4.35) 

vilken dock benämns v i Report No. 63 och beräknas med fck i MPa. Plattans bärförmåga i 
genomstansning beräknas enligt:  

 duvPks  0max   (4.36) 

där u0 är längden på snittytan. Det är när den dimensionerande bärförmågan i det kritiska 
snittet skall beräknas som rekommendationerna skiljer sig åt. Skjuvhållfastheten beräknas nu 
endast som bidraget från betongen, vc enligt: 

 
2/12/3

1035,0 ckc fkv    (4.37) 

Där 

 2)/200(1 5.0
1  dk   (4.38) 

 

Belastningskapaciteten, Pkrs, beräknas därmed enligt:  

 duvP ckrs  1   (4.39) 
 

Det snitt som kan bära den lägsta belastningen blir dimensionerande. Utifrån den aktuella 
bärförmågan kan ett villkor för dimensionering ställas upp, om alla ingående parametrar 
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stoppats in kan ekvationen skrivas om och Re,3 som beroende av den nyttig lasten, qd, kan lösas 
ut.  

 min
2)( PLqq pGd 

  
(4.40)

 
 

4.4 Dimensionering i bruksgränstillstånd  
Vid en fullständig dimensionering sker kontroll både i brottgäns- och i bruksgränstillstånd. 
Eftersom tydliga anvisningar för hur dimensioneringen av stålfiberarmerade konstruktioner 
skall utföras i bruksgränstillstånd saknas kommer den delen av dimensioneringen inte att 
utföras här, men avsnittet sammanfattas kortfattat.  

Dimensionering i bruksgränstillstånd bör omfatta beräkning av deformationer och 
sprickbredder, [6]. Det som eftersträvas vid bruksgränsberäkningar är normalt att undvika 
permanenta skador och tillfälliga olägenheter. Utöver detta ställs det oftast inga krav i 
regelverk på vad konstruktionen skall uppfylla och det är därför upp till beställaren och 
konstruktören att utforma lämpliga krav. Vid bruksgränsberäkningar används 
partialkoefficienter som ger laster och material normala värden, [1]. I pålade plattor behövs 
det generellt mycket armering eftersom önskemålet är att begränsa sprickorna över hela 
tvärsnittet, [6]. Vad det innebär för stålfiberarmerade konstruktionen är relativt svårt att 
avgöra. För statiskt bestämda konstruktioner, som t.ex. en fritt upplagd balk, finns ingen 
möjlighet att begränsa sprickorna när de väl har uppträtt i ett töjningsmjuknande material. Där 
sjunker bärförmågan omedelbart efter att sprickspänningen har överstigits. För statiskt 
obestämda konstruktioner, som ett påldäck, blir situationen mer komplex. Efter uppsprickning 
har betongen möjlighet att lastomlagra och dessutom förändras momentkapaciteten beroende 
på deformation och sprickbredd, [38]. Det är därmed svårt att avgöra vilken mängd fibrer som 
krävs för att klara ett visst sprickbreddskrav, men för att kunna garantera sprickfördelning 
krävs töjningshårdnande material och därmed fiberhalter på 80 kg/m3 eller mer, [14]. I 
Betongrapport nr 13 presenteras en fyrgradig skala med olika sprickbreddsklasser där I har de 
högsta kraven på sprickbegränsning och IV de lägsta. Utifrån denna skala anges 
rekommendationer i rapporten för vilket R10,30 som bör användas för att uppnå de olika 
nivåerna av sprickbreddsbegränsning.   

Precis som i brottgränsberäkningarna finns det ingen allmänt accepterad metod för hur 
beräkningarna för stålfiberarmerade konstruktioner ska utföras, men det finns några olika 
förslag. I Betongrapport nr 13, [14], rekommenderas att nedböjningarna beräknas med 
elasticitetsteori för både korttids- och långtidslast. För korttidslast dimensioneras plattan i 
osprucket stadium. Anledningen till det är att golvet inte skall spricka direkt när en belastning 
läggs på, [12]. I ett längre perspektiv är det troligt att plattan kommer spricka och 
dimensioneringen för långtidslast utförs därför i sprucket stadium med en minskad fiktiv 
elasticitetsmodul. I anvisningen rekommenderas att konstruktionen skall modelleras i ett 
FEM-program för bästa resultat. Svårigheten ligger i att ta fram en modell för hur fibrerna 
bidrar till bärförmågan efteruppsprickning och för detta ges inte mycket vägledning i 
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Tabell 4.1:  Åtgärder för sprickfördelning för fiberarmerade betongplattor, [14].  

Sprickbreddsklass Fiberarmering 
Över pålarna    
I Rekommenderas inte 
II R10,30 ≥ 85% 
III R10,30 ≥ 50% 
IV Inga krav  
I fält    
I R10,30 ≥ 85% 
II R10,30 ≥ 70% 
III R10,30 ≥ 50% 
IV Inga krav  
     

 
 

rekommendationen. Det lämnar därmed en hel del beslut till konstruktören, vilket kräver 
kunskap och erfarenhet om materialmodeller och icke-linjära numeriska analyser, [38]. Det 
har tagits fram förslag både i Italien, [5], och från RILEM, [26], för hur 
sprickbreddsberäkningar enligt Eurokod skall kunna anpassas för att gälla även för 
stålfiberbetong, se även sammanfattning i, [15]. Än så länge finns det dock ingen gemensam 
syn på hur bruksgränsberäkningar för ett påldäck i stålfiberarmerad betong skall utföras, [35].  
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5. BERÄKNINGAR 
 

5.1 Beskrivning av konstruktionen 
För att demonstrera hur dimensioneringsberäkningarna som beskrivits i föregående kapitel 
utförs har ett antal beräkningar genomförts. Ett beräkningsexempel presenteras och det har 
generaliserats så mycket som möjligt för att ge överskådlighet. Ett antal parametrar har 
varierats och resultaten presenteras i diagram. Konstruktionen som exemplet grundar sig på är 
en pålad grundplatta utförd i endast stålfiberarmerad betong. Plattans tjocklek har varierats 
mellan 200–300 mm. Pålarna har ett kvadratiskt tvärsnitt med sidan 0,275 m och har inga 
pålfundament, pålarna är placerade i ett kvadratiskt rutmönster där två alternativa pålavstånd 
har undersökts, 4 respektive 5 m. Konstruktionen är utförd i betong av kvalitén C32/40. 
Dimensioner och materialparametrar har valts med hänsyn till vad som anses rimligt i en 
verklig konstruktion. Spannet för R-värde och dimensionerande nyttig last, qd, har delvis valts 
beroende på vad som är rimligt men även för att diagrammen skall redovisa så stor del som 
möjligt av de olika alternativen och att skillnaderna mellan dem skall kunna studeras.  

 

5.2 Antaganden 
Konstruktionen antas fungera som ett pelardäck där all last förs ner via pålarna, trots att 
marken troligen ger ett visst bidrag, åtminstone inledningsvis. Alla beräkningar har utförts på 
en mittpåle och ett centralt spann i konstruktionen men lastpåkänningen kan dock variera i  

 

Figur 5.1:  Pålad grundplatta med pålavstånd, Lp, pålarnas tvärsnitt, x, plattjocklek, h.  
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 Figur 5.2:  3D-vy över en pålad grundplatta av den typ som beräkningarna utförts på. 

 
plattans olika delar. I en konstruktion av den här typen går en viss del av lasten direkt ner 
genom pålarna och påverkar inte den övriga plattan. Detta har dock endast beaktats då det 
direkt angetts i rekommendationen och i övriga fall har effekten försummats. 

I de brottlinjeteoretiska beräkningarna antas att momentet som svarar mot residualhåll-
fastheten har uppnåtts i alla brottlinjer. Det beaktas inte att en upplyftande kraft kan uppträda 
vid pålarna. Vidare antas även att materialet har tillräcklig seghet och att rotationsförmågan 
därmed är större än rotationsbehovet. Ekvationen som ligger till grund för 
genomstansningsberäkningarna i Betongrapport nr 13, [14], har tagits fram från försök där en 
platta på mark belastas med en punktlast. Det har antagits att modellen även kan användas för 
det omvända lastförhållandet då en jämnt utbredd last verkar på en platta över en påle.  

 

5.3 Resultat 
I avsnittet nedan presenteras resultatet från beräkningarna. Figur 5.3 och 5.4 redovisar 
resultatet från dimensioneringen mot böjbrott. Den dimensionerande bärförmågan, qd, varierar 
med R-värdet.  

Vid dimensionering mot genomstansning enligt de två rapporterna från The Concrete Society 
i Storbritannien skall, som nämnts tidigare, kontrollen ske i två snitt. Innan beräkningarna för 
att ta fram graferna inleddes utfördes en kontroll för att se om det är något av snitten som 
alltid blir dimensionerande enligt rådande förutsättningar. Belastningskapaciteten i de två 
snitten beräknas därmed och sätts lika för att erhålla gränsvärdena mellan de båda, dessa 
värden presenteras i Figur 5.5. 
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Figur 5.3:  Bärförmåga med avseende på böjbrott, L=5m, beräknad enligt Technical Report 
63(TR 63), [10], och Betongrapport nr 13(BR 13), [14].  

                 

Figur 5.4:  Bärförmåga med avseende på böjbrott, L=4m , beräknad enligt Technical Report 
63(TR 63), [10], och Betongrapport nr 13(BR 13), [14].    
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Figur 5.5:  Gräns för dimensionerande snitt, vid beräkning enligt Technical Report No. 34, 
[6].  
 

För att göra en mer analytisk bedömning av när det ena respektive det andra snittet blir 
dimensionerande har en känslighetsanalys utförs. I diagrammen plottas hur bärförmågan i 
respektive snitt påverkas av att en av variablerna i beräkningarna förändras. I det första 
diagrammet varieras pålbredden, x, i det andra diagrammet varieras plattjockleken, h, i det 
tredje diagrammet varieras R-värdet, i det fjärde diagrammet varieras betongen 
tryckhållfasthet, fck. Det är därmed tänkt att förhållandet mellan de två snitten skall kunna 
iakttas.  

 

Figur 5.6:  Störningsanalys där dimensionerande snitt undersöks med avseende på när 
pålbredden, x, varierar. 
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Figur 5.7:  Störningsanalys där dimensionerande snitt undersöks med avseende på när 
plattans tjocklek, h, varierar. 

 

Figur 5.8:  Störningsanalys där dimensionerande snitt undersöks med avseende på när R-
värdet varierar.  

Ett beräkningsexempel utförs för att undersöka om det snitt som normalt ej blir 
dimensionerande kan bli det i ett extremfall genom att alla parametrar väljs så att chansen för 
att det ska inträffa är så hög som möjligt. Bärförmågan i de två snitten beräknas med värden 
på variablerna från spannen i diagrammen men de har valts i området där möjligheten för att 
kontaktytans snitt skall bli dimensionerande ökar. Följande värden på variablerna har använts; 
pålbredden x = 0,25 m, plattjockleken h = 0,35 m, Re,3=100 %, betongens tryckhållfasthet 
fck=25 MPa, vilket ger värdena presenterade i Ekv. (5.1) och (5.2). 
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Figur 5.9:  Störningsanalys där dimensionerande snitt undersöks med avseende på när 
betongen tryckhållfasthet, fck, varierar.  

Enligt beräkningar i Bilaga 1 är:             

 Pkrs (P1)=(vc+vf)·u1·d=1248 kN          (5.1) 

 Pks (P2)=vmax·u0·d=1181 kN  (5.2) 

 

Även i Technical Report No. 63 utförs genomstansningskontrollen i två snitt. En kontroll 
utförs därför för att se om det även här går att utesluta det ena snittet ur beräkningarna. 
Eftersom fibrernas bidrag till genomstansningsförmågan inte tas hänsyn till enligt dessa 
rekommendationer kommer endast ett specifikt värde på h att ge gränsen mellan de två 
snitten. Det snitt som är dimensionerande för de aktuella plattjocklekarna används sedan för 
att beräkna bärförmågan med avseende på genomstansning. I Figur 5.10 och 5.11 redovisas 
gränsvärdena för genomstansning genom att ange vilken R-värde materialet behöver ha för att 
erhålla en viss dimensionerande bärförmåga.  

Slutligen har två diagram sammanställts, ett för varje rekommendation, för att göra det möjligt 
att avgöra vilket av fenomenen som blir dimensionerande i brottgränstillstånd. Det längre 
pålavståndet L=5m har valts. I diagrammet för den brittiska rekommendationen har även en 
axel som beskriver ungefärliga fiberhalter införts för att ge en uppskattning enligt vad några 
fiberleverantörer anger i sina produktblad. 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

32 34 36 38 40
Fck [MPa]

P
 [k

N
]

Krit. sn.

Kont. sn.



 
 

47

 

Figur 5.10:  Bärförmåga m.h.t. genomstansning, L=5m. 

 

Figur 5.11:  Bärförmåga med avseende på genomstansning, L=4m.  
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Figur 5.12:  Dimensionering enligt Betongrapport nr 13, [14].  

 

Figur 5.13:  Dimensionering enligt de brittiska rekommendationerna, med erforderliga 
approximativa fiberhalter 
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATS 
 

6.1 Kommentarer och diskussion 
De jämförelser och beräkningar som utförts demonstrerar skillnader mellan de två 
anvisningarna för dimensionering mot böjbrott med brottlinjeteori. Till exempel så tas hänsyn 
till ökningen av bärförmåga i förhållande till pålens utbredning i Technical Report No. 63, 
[10]. Även i dimensioneringsanvisningar och beräkningar från fiberleverantörer har exempel 
på kortade spann observerats. Om reduceringar av den här typen kan bekräftas i resultat från 
fullskaletester eller observationer från verkliga konstruktioner kan utnyttjandegraden för 
materialet ökas. I dagsläget är det flera antaganden som görs i dimensioneringsrutinerna som 
är på säkra sidan och dimensioneringsmetoderna måste bli mer exakta för att till fullo utnyttja 
materialet och därmed göra det mer konkurrenskraftigt jämfört med andra alternativa 
konstruktionslösningar och material. 

Vad gäller dimensionering mot genomstansning är det ingen av metoderna som framstår som 
fullt tillförlitlig. Den svenska metoden baseras på ett uttryck för den formella 
skjuvhållfastheten som empiriskt tagits fram genom en sammanställning av resultat från ett 
antal försök. Den ger intryck av att vara en alternativ lösning fram till dess att en mer 
genomarbetad och teoretiskt grundad metod kan tas fram. Det bör arbetas fram en ny 
rekommendation till den nya svenska standarden. Även vid utformningen av de brittiska 
rekommendationerna har det varit svårigheter med att ta fram en lämplig metod. Den nya 
rekommendationen stödjer inte att fibrernas bidrag ingår i genomstansningsberäkningarna i 
konstruktioner helt utan konventionell armering, så som det tidigare har angetts. Det är 
anmärkningsvärt med en sådan helomvändning och det tyder på en osäkerhet i hur materialet 
fungerar. Enligt Clarke, [37], på The Concrete Society är ett av problemen att resultaten från 
utförda försök inte anges i förhållande till materialparametrar och det är därmed svårt att 
implementera i beräkningar. Generellt är det konstigt att det inte utförs nya omfattande försök 
på materialet för att fastställa dess verkningssätt och reda ut hur olika variationer i 
materialsammansättning påverkar slutresultatet.  

Enligt diskussionen om de olika testmetoderna med balkar framkom både för- och nackdelar 
med alla tre. Det verkar vara EN 14651, [29], som kommer att bli den dominerande standard i 
framtiden och den ligger till grund för den kommande standarden i Sverige och den anges 
även vara den troliga efterträdaren till JSCE-SF4, [17], i Storbritannien. Det är viktigt att enas 
om vilken provningsmetod som skall användas framöver och en gemensam rutin för hur hela 
dimensioneringsprocessen skall utföras bör tas fram. Att det har funnits så pass många olika 
varianter hittills tror jag är en nackdel som har hämmat metodens utveckling. 
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Det pågår även diskussioner om ifall testerna över huvudtaget bör utföras med balkar eller om 
plattor skulle vara ett bättre alternativ. Det är tydligt att de officiella publikationernas ställning 
är att testerna bör utföras på balkar, åtminstone om tanken är att ta fram materialparametrar 
som anses beskriva materialets funktion oavsett i vilken konstruktion det ingår i. Den här 
metoden stämmer väl överrens med hur dimensionering generellt utförs för andra material. 
Problemet med stålfiberarmerad betong är att det är svårt att ta fram en bra modell för hur 
materialet fungerar och implementera den i en beräkningsrutin där materialets fördelar kan tas 
tillvara. På grund av osäkerheten i hur materialet skall modelleras görs en del antaganden som 
är på säkra sidan, vilket medför att konstruktionerna som utförs enligt officiella publikationer 
idag får en viss överdimensionering. Det faktum att det idag händer att konstruktioner av den 
här typen förses med extra konventionell armering som inte ingår i 
dimensioneringsberäkningarna visar ytterligare på osäkerheten i dimensioneringen.  

Den andra gruppen i branschen, där Destrée, [7], är en av de främsta förespråkarna, vill 
däremot utföra tester som på ett så bra sätt som möjligt beskriver hur materialet fungerar i den 
aktuella konstruktionen. Strävan är inte att ta fram rena materialparametrar och det är det här 
som har skapat en klyfta mellan olika aktörer. Testerna på cirkulära plattor ger nämligen 
resultat som stämmer bättre överrens med resultat från fullskaletester. Teorin bakom metoden 
är det däremot många som är skeptiska till, på grund av att den inte anses kunna garantera 
tillräckliga säkerhetsmarginaler. 

För att kunna garantera tillräcklig säkerhet i resultatet bör tester som ger korrekta 
materialparametrar utföras. För att kunna utnyttja materialet till fullo och därmed öka 
konkurrenskraften jämfört med andra material bör strävan vara att utveckla metoder där 
bärförmågan hos de specifika konstruktionerna kan ökas då den överstiger provbalkarnas 
bärförmåga genom att ta hänsyn till fenomen som böjning i två vinkelräta riktningar och 
fleruppsprickning. Detta kan göras genom att ta fram faktorer i likhet med den 
uppgraderingsfaktor som tar hänsyn till när den verkliga konstruktionen har större sprucken 
area än provkroppen. Om skillnaden i vad materialet klarar av och hur det dimensioneras är 
för stor öppnar det för möjligheten att dimensioneringar utförda enligt metoder som inte ingår 
i någon standard används, då dessa kan ge ett betydligt mer kostnadseffektivt resultat. Det är 
anmärkningsvärt att utländska aktör tillåts agera på den svenska marknaden och använda 
metoder som stora delar av branschen anser inkorrekt och som inte följer svenska 
rekommendationer. 

Resultatet från beräkningarna redovisas här i ett antal grafer där resultat har samlats i samma 
graf trots att de baseras på olika rekommendationer. Resultaten går egentligen inte att direkt 
jämföra eftersom det finns skillnader dem emellan i båda delarna av dimensioneringen. För 
det första är de grundade på olika testmetoder och det är därmed svårt att veta hur de båda 
residualhållfasthetskvoterna, R, förhåller sig till varandra. Det finns även skillnader på 
beräkningssidan, förutom de direkta olikheterna som kan ses i dimensioneringsanvisningarna 
skiljer sig även de övergripande standarderna Eurokod, [31] respektive BKR, [3]. Detta 
medför skillnader i grundvärden för materialhållfasthet, i hur lastkombinationer används och i 
vilket skede partialkoefficienten för säkerhetsklass läggs på. Resultaten har dock förts in i 
samma graf för att ge en uppskattning om hur de förhåller sig till varandra.  
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I graferna som beskriver bärförmågan med avseende på böjbrott visar resultatet en betydligt 
lägre bärförmåga vid dimensionering enligt den svenska metoden. Denna skillnad beror delvis 
på de reduceringar av lasten som utförs i Storbritannien för att ta hänsyn till pålens eller det 
eventuella fundamentets utbredning men kan även till viss del bero på de skillnader som 
nämnts ovan. Vid den här specifika konstruktionsutformningen är det den cirkulära 
brottlinjefiguren som blir dimensionerande. I andra typer av konstruktioner där till exempel 
fält- och stödmoment varierar kan den andra brottlinjefiguren bli dimensionerande och båda 
skall därför kontrolleras.  

I resultatet från beräkningarna för dimensionering mot genomstansning redovisas först en graf 
som visar gränsvärden för övergången mellan de två dimensionerande snitten i Technical 
Report No. 34, [6]. Grafen har tagits fram genom att sätta de respektive bärförmågorna lika 
med varandra, under kurvan är det kritiska snittet dimensionerande och över kurvan är 
kontaktytans snitt dimensionerande. Här är Re,3-värdet så pass högt när kontaktytans snitt bli 

dimensionerande, oavsett vilket av de aktuella plattjocklekarna som avses, att kontaktytans 
snitt ej behöver beaktas för denna typ av konstruktion. Det gäller även för beräkningarna 
enligt Report No. 63. För denna rekommendation erhålls endast värden på plattjockleken, h, 
som gränsen mellan de två snitten eftersom fibrernas bidrag till genomstansningsförmågan 
inte medräknas. Exemplet som utformats från känslighetsanalysen visar att kontaktytans snitt 
kan bli dimensionerande i ett extremfall även för denna konstruktionsutformning. I 
känslighetskontrollen har analyserats hur olika parametrar påverkar vilket snitt som blir 
dimensionerande. I fyra diagram beskrivs bärförmågan i de båda snitten beroende på fyra 
parametrar: pålbredden, plattans tjocklek, residualhållfasthetskvoten och betongens 
tryckhållfasthet. I alla fyra diagram visar kontaktytans snitt den lägsta och därmed 
dimensionerande bärförmågan. Om parametrarna väljs i det intervall där de båda 
bärförmågorna närmar sig varandra ökar risken för att det andra snittet ska bli 
dimensionerande. I det här fallet gäller detta när pålbredden är liten, när plattans höjd är stor, 
när R-värdet är högt och när betongens tryckhållfasthet är låg. Eftersom 
genomstansningsberäkningarna grundar sig på helt olika metoder är det svårt att analysera vad 
skillnaden i resultat beror på, men det är tydligt att de skiljer sig en hel del åt. Den tidigare 
rekommenderade metoden i Report No. 34 där fibrernas bidrag räknades med gav betydligt 
högre resultat än den svenska metoden. Det är även anmärkningsvärt att 
genomstansningsförmågan blir så pass hög även för metoden där endast betongens bidrag 
räknas med. Det faktum att resultaten skiljer sig åt så pass mycket är även det ett tecken på 
den osäkerhet som råder beträffande hur genomstansning bör behandlas. 

Beräkningsexemplen åskådliggör hur dimensioneringarna enligt de angivna 
rekommendationerna bör utföras och de ger en anvisning om inom vilka intervall betong 
armerad med normala halter stålfibrer klara av påfrestningarna i brottgränstillstånd. Resultatet 
visar att det är böjbrott som blir dimensionerande i de flesta fallen. Det måste dock kommas 
ihåg att bruksgränstillståndsberäkningar, och då framförallt att kontroll av sprickbredder, är en 
viktig och ofta avgörande del i dimensioneringen av stålfiberarmerade konstruktioner. 

För att göra dimensioneringsrutinerna mer användarvänliga för konstruktörer måste det 
komma tydligare direktiv och dessa bör efterlikna dimensioneringsprinciperna för övriga 
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material i högre grad. De anvisningar som finns är relativt svaga och ger sällan tydliga 
anvisningar om hur dimensioneringen skall gå tillväga och lämnar därmed en hel del beslut 
och eget ansvar åt konstruktören. I dagsläget finns det många olika rekommendationer och 
osäkerheter i vad som är aktuellt gör att metoden inte är lika attraktiv. Till exempel skulle den 
nyligen införda ändringen angående fibrernas bidrag i genomstansningsberäkningarna kunna 
missas. Enligt The Concrete Society, [10], skall dock denna ändring framhävas tydligare i 
nästa upplaga av rapporten för att undvika misstag. Av dessa anledningar är det viktigt för 
materialets spridning att det kommer en tydlig övergripande standard. 

På grund av att det är svårt att förutse vad en specifik sammansättning av stålfiberbetong 
kommer att erhålla för egenskaper har fibertillverkare alltid behövts engagerats i ett tidigt 
skede av projekteringen. Produktblad och liknande hjälpmedel är viktiga för att kunna göra en 
lämplighetsbedömning av materialet i tidiga skeden, produktblad anpassade för den svenska 
dimensioneringsmetoden har inte påträffats över huvudtaget. Utvecklingen av ett 
klassificeringssystem där alla fibertyper kan föras in är även det ett steg i rätt riktning och gör 
dimensioneringsprocessen mer rutinmässig och efterliknar i större utsträckning 
dimensionering av konventionellt armerad betong. Det ökar även möjligheten att byta mellan 
olika fibertyper och gör därför att konstruktören inte blir lika låst till en leverantör. Ett resultat 
av den rådande dimensioneringsrutinen där konstruktören själv inte är inblandad i val och 
utformning av materialsammansättning borde även innebära att den ekonomiska kontrollen 
och möjligheten att göra ekonomiska optimeringar under projekteringen minskar.  

 

6.2 Slutsatser  
Ett tydligt resultat från jämförelser mellan olika rekommendationer och dess tillhörande 
provningsmetoder är de stora variationer som visar sig i beräkningsresultaten. Det tyder på 
osäkerhet i hur materialet fungerar och hur det bör modelleras. Metoder som ger ett pålitligt 
och korrekt resultat behövs för att slippa gör antaganden på säkra sidan och först då kan 
materialet öka sin konkurrenskraft. 

En förklaring till varför materialet inte har haft lättare att ta sig in på marknaden kan vara att 
en lämplig modell för att i beräkningar beskriva materialets verkningssätt har varit svår att 
enas om. Metoden måste ge tillräcklig säkerhet i resultatet men samtidigt kunna utnyttja 
materialets fördelaktiga egenskaper i olika typer av konstruktioner för att göra materialet 
konkurrenskraftigt. Dessutom bör de ovan diskuterade åtgärderna utvecklas för att få 
dimensioneringsrutinen att i större utsträckning efterlikna den för övriga material. Det skulle 
vara en fördel om erfarenheter från tidigare projekt i större utsträckning kunde tas tillvara och 
därmed minska behovet av att utföra tester. En tydlig övergripande standard bör tas fram för 
att klargöra hur dimensioneringen skall utföras och därmed göra materialet mer 
användarvänligt för konstruktörer. Fram till dess kommer inte materialet att få något riktigt 
genombrott. 

Vid omfattande studier av den litteratur som finns i ämnet erhålls rekommendationer och råd 
om hur en dimensionering av stålfiberarmerade konstruktioner bör utföras. Det finns dock inte 
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tillräckligt tydliga dimensioneringsanvisningar för att en konstruktör utan förkunskaper och 
erfarenheter av metoden skall kunna känna sig trygg med att utföra en dimensionering. Detta 
beror på att dimensioneringsanvisningarna är relativt otydliga och det krävs dessutom att flera 
olika rekommendationer studeras för att en heltäckande bild av ämnet skall erhållas. 

 

6.3 Fortsättning 
Stålfiberarmerad betong är ett material med många fördelaktiga egenskaper och potentiella 
användningsområden. Trots att användningen av materialet är relativt utbredd är det inte helt 
utrett hur mekanismerna i det sammansatta materialet fungerar och hur de bäst bör efterliknas 
i materialmodeller för beräkningar. Med tanke på dessa aspekter finns det väldigt många 
ingångar till fortsatt forskning och utveckling.  

Den naturliga förlängningen av detta arbete skulle vara att reda ut hur 
bruksgränsberäkningarna bör utföras, och framför allt sprickbegränsning, för att därmed 
kunna genomföra en komplett dimensionering av ett påldäck i stålfiberarmerad betong.  
Eftersom en ny standard inte verkar vara långt borta kommer det förhoppningsvis att finnas 
tydligare anvisningar för dimensionering av stålfiberbetong att följa inom kort, både i 
bruksgräns- och brottgränstillstånd. Med utgångspunkt från detta skulle hela 
dimensioneringsförloppet bli lättare att gå igenom och det skulle vara möjligt att göra en 
bedömning ur ekonomisk synvinkel av hur stålfiberarmerad betong står sig gentemot andra 
alternativa material. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1  Beräkningar 
Bilaga 2  Produktdatablad – Stålfibrer  





BILAGA 1 BERÄKNINGAR

Beräkningar för dimensionering mot böjbrott och
genomstansning

Beräkningsförutsättningar 

I beräkningarna används indexen BR, TR, 34, 63, A och B, för att skilja mellan
beräkningarna tillhörande de olika publikationerna, utöver de index som definierats i
rapporten.   

Pålavstånd

Lp 5 m

Pålbredd

x 0.275 m

Betongens tunghet

γbtg 24
kN

m
3



Egentyngd

qG h( ) h γbtg

Betongens hållfasthetsklass 

 32/40 

Dimensionering mot böjbrott  med brottlinjeteori

Beräkningmetod enligt Svenska Betongföreningen, Betongrapport 
nr 13 

Pålavstånd 

Lp.BR Lp Hela spannet

Materialparameter 

ηγm 1.5



Partialkoefficient för säkerhetsklass 

γn 1.1

Draghållfasthet 

ftk 2MPa (BBK 04)

Koefficient för omvandling mellan draghållfasthet och böjdraghållfasthet

κk 0.6

Böjdraghållfasthet 

fflcrk

ftk

κk
3.33 MPa

 Brottlinjetyp A

Last som pålen påverkar plattan med

Ppåle.BR qd h  qd qG h( )  Lp.BR
2



Dimensionerande böjmoment, tas fram från virtuella
arbetets princip, Wi = Wy 

md.A.BR qd h 
Ppåle.BR qd h 

4 π


 Brottlinjetyp B

Dimensionerande böjmoment, tas fram från virtuella
arbetets princip, Wi = Wy 

md.B.BR qd h 
Ppåle.BR qd h 

16


Från det dimensionerande momentet beräknas residualhållfastheten 

md.BR qd h  max md.A.BR qd h  md.B.BR qd h  

fflres.BR qd h 
6 md.BR qd h 

h
2



fflres.k.BR qd h  fflres.BR qd h  ηγm γn

Residualhållfasthetsfaktorn, löses ut med hjälp av aktuell böjdraghållfasthet (sprickhållfasthet)

R10.30 qd h  100
fflres.k.BR qd h 

fflcrk




 Exempel (en graf med alla alternativa lösningar finns redovisad i resultatdelen) 

R10.30 3000 Pa 0.2 m( ) 115.218 R10.30 9000 Pa 0.2 m( ) 203.848

R10.30 3000 Pa 0.3 m( ) 66.964 R10.30 9000 Pa 0.3 m( ) 106.355

Beräkningmetod enligt Technical Report No. 63 

Dimensionerande spann

Lp.TR Lp x Drar av en halv pålbredd på varje sida av spannet

Partialkoefficient betong   

γc 1.5

Draghållfasthet 

fctk.0.05 2.1MPa Från TR 34

Böjdraghållfastheten 

fctk.fl h( ) 1
200

h 1000

m











0.5










fctk.0.05

 Brottlinjetyp A

Last som pålen påverkar plattan med

Ppåle.TR qd h  qd qG h( )  Lp
2

 1
x

2

Lp
2











1

3

















Dimensionerande böjmoment, tas fram från virtuella
arbetets princip, Wi = Wy

md.A.TR qd h 
Ppåle.TR qd h 

4 π


 Brottlinjetyp B

Dimensionerande böjmoment, tas fram från virtuella
arbetets princip, Wi = Wy

md.B.TR qd h 
qd qG h( )  Lp Lp.TR

16


md.TR qd h  max md.A.TR qd h  md.B.TR qd h  



Den ekvivalenta böjdraghållfastheten beräknas från det dimensionerande momentet,
motsvara residualhållfastheten i Svenska Betongföreningens metod.

fct.fl.eq3 qd h 
6 md.TR qd h 

h
2

γc

Residualhållfasthetsfaktorn, löses ut med aktuell böjdraghållfasthet (sprickhållfasthet)

Re.3 qd h  100
fct.fl.eq3 qd h 

fctk.fl h( )


 Exempel (en graf med alla alternativa lösningar finns redovisad i resultatdelen) 

Re.3 3000 Pa 0.2 m( ) 71.107 Re.3 9000 Pa 0.2 m( ) 125.805

Re.3 3000 Pa 0.3 m( ) 45.502 Re.3 9000 Pa 0.3 m( ) 72.268

Dimensionering mot genomstansning

Beräkningmetod enligt Svenska Betongföreningen, Betongrapport 
nr 13 

Draghållfasthet 

ftk 2 MPa

Böjdraghållfasthet 

fflcrk

ftk

κk


Dimensionerande snitt

u1.BR h( ) x 4 h π

Koefficient beroende av plattans tjocklek, h

ξ h( ) 1.4 h 0.2 mif

1.6
h

m
 0.2 m h 0.5 mif

1.3 0.4
h

m
 0.5 m h 1.0 mif

0.9 otherwise



Konstant 



C1 0.45

Spricksäkerhetsfaktorn 

ζ1 qd h  2
R10.30 qd h 

100


Formel skjuvhållfasthet

fv1 qd h  ξ h( )

1.4
C1

fflres.BR qd h 
ζ1 qd h 



Ställer därefter upp ekvationen som ger villkoret för dimensioneringen.

qd qG h( )  Lp
2

 fv1 u1.BR h( ) h

R10,30 bryts sedan ut. För att göra formeln mer överskådlig har en hjälpparameter

införts. 

Hjälpparameter 

Z qd h 
1.4 qd qG h( )  Lp

2
 ηγm γn

u1.BR h( ) h ξ h( ) C1 fflcrk


R10,30 som krävs för att klara genomstansning beräknas 

R10.30 qd h 
200 Z qd h 

Z qd h  1


 Exempel (en graf med alla alternativa lösningar finns redovisad i resultatdelen)

R10.30 3000
N

m
2

 0.2 m







115.218 R10.30 11000
N

m
2

 0.2 m







233.391

R10.30 3000
N

m
2

 0.3 m







66.964 R10.30 11000
N

m
2

 0.3 m







119.486

Beräkningmetoder enligt Technical Report No. 34 och No. 63 

Materialvärden enligt  TR 34 respektive 64, baserat på Eurokod:

Karakterisktisk tryckhållfasthet:

fck 32MPa

Partialkoefficient betong

γc 1.5



Dimensionerande tryckhållfasthet:

fc

fck

γc


Effektiva höjden 

d34 h( ) 0.75 h

d63 h( ) 0.85 h

Genomstansningsberäkning enligt  TR 34 

Genomstansningskontrollen i två snitt. 

 Kontaktytans snitt

Koefficient

k2 0.6 1

fck

MPa

250














Maximal skjuvspänning

vmax 0.5 k2 fc

Snittytans längd

u0 4 x

Belastningskapacitet i kontakytans snitt

Pks.34 h( ) vmax u0 d34 h( )

 Kritiska snittet

Koefficient

k1.34 h( ) min 1
200

1000 d34 h( )

m











0.5

 2












Betongens skjuvhållfastheten

vc h( ) 0.035 k1.34 h( )

3

2


fck

MPa









1

2

 MPa

Fibrernas bidrag till skjuvhållfastheten

vf Re..3 h  0.12 Re..3 h( ) fctk.fl h( )



Kritiska snittets längd

u1.34 h( ) 4 x π 4 d34 h( )

Belastningskapacitet i kritiska snittet

Pkrs.34 qd h  vc h( ) vf qd h   u1.34 h( ) d34 h( )

Sätter dessa lika med varandra och löser ut Re,3 som varierar med h

Re.3 h( )
vmax u0 d34 h( ) vc h( ) u1.34 h( ) d34 h( )

0.12 Re..3 h( ) fctk.fl h( ) u1.34 h( ) d34 h( )


Blir en variant för när k1=2 och en annan för när k1 beräknas enligt formeln.

Övergången mellan dessa sker för TR 34 vid:

1
200

0.75 h






 2 ger h
200

0.75
266.67

Gör ett diagram som beskriver gränsvärdena för när övergångens sker från att den kritiska
perimetern är dimensionerande till att kontaktytanssnitt blir dimensionerande. Vid h=267mm
växlar kurvan från att vara beräknad med k1=2 till att vara beräknad enligt formeln. Beräknar

därefter bärförmågan med det dimensionerande snittet.

Ställer upp ekvationen som ger villkoret för dimensioneringen.

qd qG h( )  Lp
2

 vc h( ) vf Re..3 h   u1.34 h( ) d34 h( )

Ekvationen skrivs om för att lösa ut Re,3

Re..3 qd h 
qd qG h( )  Lp

2
 vc h( ) u1.34 h( ) d34 h( )

u1.34 h( ) d34 h( ) 0.12 fctk.fl h( )


 Exempel  (en graf med alla alternativa lösningar finns redovisad i resultatdelen)  

Re..3 9000
N

m
2

 0.2 m







0.418 Re..3 13000
N

m
2

 0.25 m







0.362

Re..3 13000
N

m
2

 0.2 m







0.861 Re..3 17000
N

m
2

 0.25 m







0.686



Genomstansningsberäkning enligt  TR 63 

Kontroll i två snitt

 Kontaktytans snitt

Koefficient

k2 0.6 1

fck

MPa

250














Maximal skjuvspänning

vmax 0.5 k2 fc

Snittytans längd

u0.63 4 x

Belastningskapacitet i kontakytans snitt

Pks.63 h( ) vmax u0 d63 h( )

Pks.63 0 m( ) 0

 Kritiska snittet

Koefficient

k1.63 h( ) min 1
200

1000 d63 h( )

m











0.5

 2












Skjuvhållfastheten

vc h( ) 0.035 k1.63 h( )

3

2


fck

MPa









1

2

 MPa

Kritiska perimeterns längd

u1.63 h( ) 4 x π 4 d63 h( )

Belastningskapacitet i kritiska snittet

Pkrs.63 h( ) vc h( ) u1.63 h( ) d63 h( )

Sätter belastningskapaciteterna lika med varandra och löser ut h



Det blir en variant för när k1=2 och en annan för när k1 beräknas enligt formeln.

Övergången mellan dessa sker för TR 63 vid:

1
200

0.85 h






 2 ger h
200

0.85
235.294

Denna lösning erhålls då k1=2: 

h 0
0 h 0.923435

h 0.923435

När k1 beräknas enligt formeln erhålls dessa lösningar: 

h 0.00363049
0.00363049 h 1.70442

h 1.70442

Det kritiska snittet blir dimensionerande för alla aktuella plattjocklekar och används därmed för
att ta fram ekvationen som ger villkoret för dimensionering. 

qd qG h( )  Lp
2

 vRd h( ) u1.63 h( ) d63 h( )

Den dimensionerande bärförmågan kan beräknas för olika h

qd.63 h( )
vc h( ) u1.63 h( ) d63 h( )

Lp
2

qG h( )

 Exempel (resultaten har även förts in i grafen för att kunna jämföras med övriga värden)

qd.63 0.2 m( ) 7.524
kN

m
2



qd.63 0.25 m( ) 11.547
kN

m
2



qd.63 0.3 m( ) 15.308
kN

m
2





Störningsanalys av dimensionerande snitt

P1/P2 P1 P2 vmax vc vf fck fcd fctk.fl
1,059695 355 335 5580800 560000 252000 32000000 21333333 4200000
0,450231 452 1005 5580800 560000 252000 32000000 21333333 4200000
0,328338 550 1674 5580800 560000 252000 32000000 21333333 4200000
0,276098 647 2344 5580800 560000 252000 32000000 21333333 4200000

P1/P2 P1 P2 vmax vc vf fck fcd fctk.fl
0,311716 144 460 5580800 560000 252000 32000000 21333333 4200000
0,477934 440 921 5580800 560000 252000 32000000 21333333 4200000
0,606891 838 1381 5580800 536152,3 228878,6 32000000 21333333 3814643
0,698414 1286 1842 5580800 484724,4 215095,5 32000000 21333333 3584924

P1/P2 P1 P2 vmax vc vf fck fcd fctk.fl
0,418604 385 921 5580800 560000 151200 32000000 21333333 4200000
0,507599 467 921 5580800 560000 302400 32000000 21333333 4200000
0,596593 549 921 5580800 560000 453600 32000000 21333333 4200000
0,685588 631 921 5580800 560000 604800 32000000 21333333 4200000

P1/P2 P1 P2 vmax vc vf fck fcd fctk.fl

0,518979 385 743 4500000 494974,7 216000 25000000 16666667 3600000

0,486633 424 871 5280000 542217,7 240000 30000000 20000000 4000000

0,463615 461 993 6020000 585662 264000 35000000 23333333 4400000

0,452685 502 1109 6720000 626099 300000 40000000 26666667 5000000

Exempel

1248 1181 4500000 448538,8 432000 25000000 16666667 3600000

Förändring P1/P2
x ökar Minskar
h ökar Ökar
Re3 ökar Ökar
fck ökar Minskar



x h k1 k2 Re3 u0 u1 d
0,1 0,2 2 0,5232 0,5 0,4 2,913274 0,15
0,3 0,2 2 0,5232 0,5 1,2 3,713274 0,15
0,5 0,2 2 0,5232 0,5 2 4,513274 0,15
0,7 0,2 2 0,5232 0,5 2,8 5,313274 0,15

x h k1 k2 Re3 u0 u1 d
0,275 0,1 2 0,5232 0,5 1,1 2,356637 0,075
0,275 0,2 2 0,5232 0,5 1,1 3,613274 0,15
0,275 0,3 1,942809 0,5232 0,5 1,1 4,869911 0,225
0,275 0,4 1,816497 0,5232 0,5 1,1 6,126548 0,3

x h k1 k2 Re3 u0 u1 d R-dia

0,275 0,2 2 0,5232 0,3 1,1 3,613274 0,15 30
0,275 0,2 2 0,5232 0,6 1,1 3,613274 0,15 60
0,275 0,2 2 0,5232 0,9 1,1 3,613274 0,15 90
0,275 0,2 2 0,5232 1,2 1,1 3,613274 0,15 120

x h k1 k2 Re3 u0 u1 d Fck-dia

0,275 0,2 2 0,54 0,5 1,1 3,613274 0,15 25
0,275 0,2 2 0,528 0,5 1,1 3,613274 0,15 30
0,275 0,2 2 0,516 0,5 1,1 3,613274 0,15 35
0,275 0,2 2 0,504 0,5 1,1 3,613274 0,15 40

0,25 0,35 1,872872 0,54 1 1 5,39823 0,2625





  

 BILAGA 2 PRODUKTDATABLAD - STÅLFIBRER 
 







 
 
 
 
 
 

Description  
C   Collated 

Several dozens of wires are collated by 
special glue.  

H   Hooked-ends 
Fibers should be secured for high 
anchoring. 
 
O   Ordinary 

The hooks are well designed for good 
performance.  
 

65  Aspect Ratio 
 aspect ratio means ratio of length to 
diameter. This aspect ratio and length are 
main factors for shotcreting quality. 
 
35  Length of steel fiber  
Length of fiber should be min 2 times of 
max aggregate size. 
 
N  Normal low Carbon 
  Quality meets  KS D 3552  SWM-B 
          JIS G 3552  SWM-B 
 Tensile strength for wire 

; min 13,000kg/cm2 (1,300N/mm2) 
      - test method ; KS B 0802 
 
B  Bright 
 Bright steel is the norm for steel fibers 
in concrete.  
 

Application  
- Shotcrete reinforcement 
- Precast reinforcement  

Quality  

IIISSSOOO   999000000111      IIISSSOOO   111444000000111   
Confirms to ASTM A820 

Fiber q’ty & Length  

Approximately 14,000—15,000 pieces/kg 
Fiber length ; 536m/kg 

Packing  
- 20kg degradable bag 
- 1ton bag 

  
 

 

How to dose  
- Manual counting 
- Automatic dosing machine 

How to input  
- by using conveyor belt  

Performance  
Its performance depends on dosage. 

Pls check performance data when 
designing. 
 
Flexural tensile strength fu,fl 

fu,fl  =  0.4 x ( fc)2/3 
  fc ; cylinderic compressive strength N/mm2 
 
Equiv. flexural strength is tested by 
JSCE-SF4 for 3mm deflection. 
 
Equiv. flexural toughness ratio Re,3 
Re,3 = Equivalent flexural 

strength/flexural strength x 100 
Dosage kg/m3 25 30 35 40 45 50 

Re,3 50 56 66 70 75 80 

 
Tensile strength after cracking 
ft = 0.37 x equivalent flexural strength 
 
Minimum dosage based on spacing 
theory according to  Romualdi & Mandels 
equation 

S = 13.8d√ 1/ Vf  (d ; diameter, Vf ; 
volume fraction) 

0.4*length 
type 

len
gth 

dia 
aspec
t ratio 

pc/kg m/kg min 
space 

Min 
kg 

Qualit
y 

50/25 25 0.5 50 24,041 649 10 37 Worst 

60/30 30 0.5 60 20,285 649 12 26 Good 

55/30 30 0.55 55 16,764 536 12 31 Fair 

45/30 30 0.7 43 10,349 331 12 51 Worst 

30/0.8 30 0.8 38 7,924 254 12 66 Worst 

70/35 35 0.5 70 17,544 649 14 19 Best 

65/35 35 0.55 64 14,499 536 14 23 Good 

50/35 35 0.7 50 8,951 331 14 37 Worst 

45/35 35 0.75 47 7,797 288 14 43 Worst 
 
** Max space for reinforcement is 0.4 times of fiber 
length 

Hookfiber CHO 65/35 NB 
C H O 65 35 N B 

collated Hooked-
ends 

ordinary Aspect 
ratio 

length Normal 
Low  

Carbon 

Bright 

 

 

 

  




