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1 Introduksjon

Generelt
Med programmet G-PROG Ramme Betongdimensjonering kan du dimensjonere
kontinuerlige bjelker og rammekonstruksjoner i Betong etter NS 3473 6. Utg.
Programmet utfører de fleste kontroller som NS 3473 krever for slike
konstruksjoner.
Programmet er en del av G-PROG Ramme og data hentes dels fra
statikkberegningen i statikkprogrammet, dels fra egne dialogbokser.
Bjelker og søyler i betong er sammensatt av mer enn ett materiale i motsetning
til stål og tre. Bjelker og søyler i betong krever inndata for betong og armering.
Materialegenskapene for betong gir mulighet for oppsprekking noe som
medfører at stivheten i tverrsnittet endres ved belastning. Dette er ivaretatt ved
en interaktiv beregningsmetode.
Dimensjonering med hensyn på knekking i rammeplanet kan utføres
Denne brukerdokumentasjonen omhandler kun
betongdimensjoneringsprogrammet mens Statikkprogrammet er dokumentert for
seg [1].

Begrensninger

 NOIS as

•

Med hensyn på knekking og vipping ut av konstruksjonsplanet (xyplanet) kan opplagerbetingelser i form av ledd/gaffellagring, fast
innspenning og fri ende defineres

•

Knutepunkter dimensjoneres ikke

•

Lokal knekking ved punktlaster kontrolleres ikke

•

Avstivninger dimensjoneres ikke

•

Laster som påvirker konstruksjonen antas og virke gjennom
tverrsnittets skjærsenter noe som innebærer at vridning av
tverrsnittet ikke vil forekomme.
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2 Revisjoner

Versjon 6.0
Ny funksjonalitet
•

Strekkstag, dvs staver som blir inaktive hvis de utsettes for
trykkrefter.

Versjon 5.3
Versjon 5.2
Versjon 5.0
Versjon 4.4
Versjon 4.35
Punktlaster
Diverse mindre justeringer, bl.a. kan nå punktlaster legges helt inntil noden.

Versjon 4.31
Utskrifter
Utskrifter kan nå eksporteres til HTML format. Det er gjort noen mindre
korrigeringer i Betongdimensjoneringen.
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Versjon 4.30
Første versjon
Dette er første utgave av G-PROG Ramme Betongdimensjonering.

Revisjoner

Oktober 2008 Ver. 6.0
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3 Programoppbygning

Generelt
Betongdimensjonering er tett integrert med statikkprogrammet i G-PROG
Ramme og består visuelt av utvidelser av menyene i hovedvinduet til G-PROG
Ramme samt flere dialogbokser som nås fra disse. Videre er et nytt modus
"Dimensjoneringsmodus" tilføyd.
Dette kapittelet beskriver alle endringer og tillegg i G-PROG Ramme som har
med Betongdimensjonering å gjøre.
Standardavhengig
For at dimensjonering etter NS 3473 skal være mulig må valget
Standardavhengig velges. Dette gjøres i dialogboksen Standarder. Se [1].
Tverrsnitt / armering / materialegenskaper
Velg et tverrsnitt / armering /materiale som kan dimensjoneres. For å kunne
beregne en betongbjelke må den ha armering, dette kan gjøres på to måter. Du
kan la programmet beregne armering selv, eller du kan legge inn din egen
armering. Det enkleste er å la programmet legge inn armering og heller redigere
denne etterpå. Dette gjøres i dialogboksene Tverrsnitt, Materiale og
Betonginndata. Se [1].
Statisk analyse
Utfør statisk analyse i 1. eller 2. Ordens teori på vanlig måte. Side 23 gir mer
informasjon om dette.
Dimensjonering
Når den statiske analysen er utført blir resultatmodus automatisk aktivisert og
dimensjoneringen kan utføres.
Merk at informasjonsfeltet øverst i vinduet under kategorien Standard viser et
norsk flagg som indikerer at dimensjonering etter norsk standard er aktivisert. Se
figuren på neste side.
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Menyer
Generelt
Kapittelet beskriver bare de menyer og dialogbokser som gjelder for
Betongdimensjonering. For de valg som finnes i G-PROG Ramme Statikk se [3].

Fil
Dette menyvalget er likt i alle modi.

Vis
Dette menyvalget er beskrevet i dokumentasjonen for G-PROG Ramme Statikk.
se [1].

Inndata i Geometrimodus
Dette menyvalget er beskrevet i dokumentasjonen for G-PROG Ramme
Statikk.se [1]. Dette gjelder valg av tverrsnitt, materiale, armering og
betongattributter.

Inndata i Lastmodus
Dette menyvalget er beskrevet i dokumentasjonen for G-PROG Ramme
Statikk.se [1]. Lastavhengighet er beskrevet her.

Programoppbygning
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Inndata i Dimensjoneringsmodus
Redigering av inndata

Under inndata er valgene Element…, Kombinasjon…, Endeforhold…,
Sideavstivning…, Detaljer… og Deformasjonsvalg… aktive ved
betongdimensjonering.

Element…
Viser dialogboksen Element som brukes for å velge hvilke staver som skal
være aktive (dvs. beregnes og vises) i dimensjoneringsfasen.
Element

Dialogboksen Element

Dialogboks for valg av staver som skal være aktive ved dimensjoneringen. Tips.
Bruk mus i kombinasjon med Shift eller Ctrl for å velge elementene.

Kombinasjon
Viser dialogboksen Velg Kombinasjon som brukes for å velge hvilke
kombinasjoner som skal inngå i dimensjoneringen.

Dialogboksen Kombinasjon
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Dialogboksen brukes til å angi hvilken eller hvilke kombinasjoner som skal
beregnes og vises. Ved valgene Alle eller Valgte vises den kombinasjon som gir
størst utnyttelse.

Endeforhold
Viser dialogboksen Endeforhold hvor du kan gi inn stavens endefohold og
knekklengde.

Dialogboksen Endeforhold

I denne dialogen angis knekklengden med hensyn til knekking i rammens plan
om dimensjonering skjer med hensyn til knekkingskurven. Her defineres også de
oppleggsforhold / endeforhold som er aktuelle med hensyn til knekking ut av
rammens plan. Alle element som defineres med vertøyet Element i Ramme blir
hengsellagret i begge ender. Dette innebærer at knekklengden antas og være lik
den virkelige element lengden.
Viktig!
En node som defineres med verktøyet Element kommer automatisk til og bli
sideavstivet med hensyn på bøyeknekking ut av ramme planet ved en eventuell
dimensjonering. Ønskes ingen sideavstivning med hensyn til knekking kan
uavstivet node brukes.
Forandringen gjelder enten det element som er markert som aktivt element eller
alle de element som er markert som valgte elementer. Hvis data ikke kan brukes
på alle valgte elementer kan kun aktivt element velges.
Vis element gir detaljinformasjon (elementlengde, tverrsnitt og material ) for
aktivt element.

Dialogboksen Vis element

Sideavstivning
Viser dialogboksen Sideavstivning hvor du kan gi inn sideavstivningene langs
staven.

Programoppbygning
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Dialogboksen Sideavstivning

Dialogboksen brukes til å beskrive elementenes sideavstivninger. Disse hindrer
elementet fra å bøye ut av XY-planet. Du må selv kontrollere at avstivningene er
i stand til å ta opp utbøyningskreftene. Avstivning kan defineres for en eller
begge sider av tverrsnittet.
Kontinuerlig avstivning
Kontinuerlig avstivning forutsetter avstivning i hele stavens lengde, og så tett at
ingen utbøyning kan skje mellom avstivningene.
Når begge sider er avstivet kan ingen knekking eller vipping skje.
Når en side er avstivet kan ingen knekking skje. Hvis den avstivete siden har
trykkspenning i hele lengden kan heller ikke vipping skje, mens ellers bundet
vipping blir kontrollert.
Punktvis avstivning
Det kan defineres opp til ti avstivninger per element, med en minste avstand
mellom hverandre og til endenodene på L/10. Avstivningene kan defineres hver
for seg eller med en senteravstand.

Dialogboksen Punktvis Sideavstivning

Ved punktvis avstivning kan knekking og vipping skje mellom avstivningene.
Ved vippingskontrollen tas kun hensyn til avstivninger på trykksiden.

 NOIS as

Oktober 2008 Ver. 6.0

Programoppbygning

Side 10

G-PROG Ramme Betongdimensjonering

Forandringen gjelder enten det element som er markert som aktivt element
eller alle de element som er markert som valgte elementer. Hvis data ikke kan
brukes på alle valgte elementer kan kun aktivt element velges.
Detaljer
Viser vinduet Detaljer hvor du får et grafisk bilde over de detaljdata du har gitt
inn.

Detaljer

Vinduet Detaljer

Vinduet brukes for å gi et grafisk bilde over de detaljer du har gitt inn. Vinduet
viser alltid det element som er aktivt.

Deformasjonsvalg
Viser dialogboksen Deformasjonsvalg hvor du bestemmer kriteriene for
tillatte deformasjoner.

Dialogboksen Deformasjonsvalg

Dialogboksen benyttes for å gi inn kriteriene for tillatte deformasjoner. Du kan
velge enten en andel av feltlengden eller en absolutt verdi i mm. Valget her
avgjør hvilken utnyttelsesgrad du får i bruksgrensekombinasjonene.

Beregning
Beregning
Beregne

Programoppbygning
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Aktiviserer dimensjoneringen av valgte elementer. De utvalgte elementene er
markert med blå elementnummerering.
De elementer som ikke er fullt utnyttet, blir markert med grønt, mens de som er
fullt utnyttet blir markert med rødt. Det er ellers mulig å brukerstyre denne
fargemarkeringen i dialogboksen Utnyttelsesgrad farger. Se side 14
Merk at for å utføre dimensjoneringen for alle lastkombinasjoner må du først
velge Utvalgte/Alle i listboksen for kombinasjoner. Ellers vil dimensjoneringen
kun utføres for valgt lastkombinasjon. For å dimensjonere andre
lastkombinasjoner må du da bytte til disse og beregne påny.

Resultat
Resultat
•

Materiale

•

Tverrsnittsverdier

•

Kapasitet

•

Kontroll

•

Utnyttelsesgrad farger

•

Utnyttelsesgrad tabell

•

Tabell – bøyning

•

Tabell – skjær

•

Tabell – rissdata

•

Interaksjonsdiagram

Materiale
Viser dialogboksen Materiale som gir informasjon om materialegenskaper for
aktivt element.

Materialegenskaper

Dialogboksen Materiale

Viser materialegenskaper for aktivt element. Ved hjelp av listboksen kan du også
se materialegenskapene for andre elementer.
Informasjon
Betongmateriale: C45 [ C25, C35, C45, C55, C65, C75, C85 og Eget valg]
Hovedarmering: B500 [G250, K400, B500, EgetG, EgetB/K]
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Bøylearmering: B500 [G250, K400, B500, EgetG, EgetB/K]
Fccd = dimensjonerende sylindertrykkfasthet ( fcck/γm)
Ftd =

dimensjonerende konstruksjonsfasthet for strekk ( ftn/γm)

Ecd =

dimensjonerende E-modul for betong (Eck/γm)

Fsd =

dimensjonerende flytespenning for armering ( fsk/γs)

Fsu =

dimensjonerende bruddspenning for armering ( fsk/γs)

Esd =

dimensjonerende E-modul for armering (Esk/γs)

Tverrsnittsverdier
Viser dialogboksen Tverrsnittsverdier som gir informasjon om aktivt
element.

Tverrsnittsverdier

Dialogboksen Tverssnittsverdier

Dialogboksen gir informasjon om aktivt element. Ved hjelp av listboksen kan du
også se informasjonen for andre elementer.
Informasjon Oppsprukke tverrsnitt
L[m]

=

elementets lengde

2

=

tverrsnittsareal

4

=

arealtreghetsmoment om y-aksen

4

Iz[mm ]

=

arealtreghetsmoment om z-aksen

iy[mm]

=

treghetsradius om y-aksen

iz[mm]

=

treghetsradius om z-aksen

ytp[mm]

=

y-koordinaten til tverrsnittets tyngdepunkt

=

z-koordinaten til tverrsnittets tyngdepunkt

A[mm ]
Iy[mm ]

ztp[mm]
3

motstandsmoment overkant

3

motstandsmoment underkant

Wyo[mm ] =
Wyu[mm ] =

Programoppbygning
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Kapasitet
Kapasitet

Dialogboksen Kapasitet

Dialogboksen gir det aktive elements kapasitet med hensyn på instabilitet og
flyting mot aktuelle snittkrefter.
Hva som vises er avhengig av tverrsnittstype, belastning samt eventuell
sideavstivning og tverravstivning.
Element
Hvis du vil kontrollere andre elementer, velg disse i listboksen Element
Kombinasjon
Hvis du vil kontrollere andre kombinasjoner, velg disse i listboksen
Kombinasjon

Kontroll
Viser dialogboksen Kontroll som gir alle kontroller som er utført av aktivt
element.

 NOIS as
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Tverrnittskontroll

Dialogboksen Kontroll

Dialogboksen viser alle kontroller som er utført på aktivt element ihht NS 3473.
Hva som vises i dialogboksen er avhengig av tverrsnitt, opplagring, belastning
samt eventuell sideavstivning og tverravstivning.
I bruddgrense kontrolleres moment-, normalkraft- og skjærkraftkapasitet, og
knekking i rammeplanet. Rissvidde utnyttelse og deformasjon blir kontrollert i
bruksgrense.
Markering
De kontroller som innebærer at tverrsnittets kapasitet er overskredet blir markert
med rødt.
Element
Hvis du vil kontrollere andre elementer, velg disse i listboksen Element.
Tverrsnitt
Vi kan ikke prøve ut andre tverrsnitt av betong under dimensjoneringsmodus.
Skal vi prøve ut andre tverrsnitt av betong, f.eks om tverrsnittet ikke holder, gjør
vi dette under inndata geometri. Det er kun homogene materialer som stål og tre,
som gir muligheter for tverrsnittsendringer under dimensjoneringsmodus.
Kombinasjon
Hvis du vil kontrollere en annen kombinasjon, velg ny kombinasjon i listboksen
Kombinasjon. Når denne listboksen angir Utvalgte/Alle betyr det at for hver
kontroll blir den ugunstigste kombinasjonen vist. Hvis du ikke har beregnet
dimensjoneringen for alle kombinasjoner velger programmet den ugunstigste av
de beregnete kombinasjonene.

Utnyttelsesgrad farger
Viser Dialogboksen Utnyttelsesgrad farger for editering av farger i den
grafiske visningen av beregningsresultater for dimensjoneringen.

Programoppbygning
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Fargevalg for visning av
resultater

Dialogboksen Fargevalg

Dialogboksen gir mulighet for oppsett av farger for visning av utnyttelse av
elementene som er valgt.
Standard er at elementer som er utnyttet mer enn standarden tillater er markert
med rødt, mens andre valgte elementer er markert med grønt.
Ved å gi inn en grenseverdi mindre enn 1 for grønn farge vil utnyttelse over
denne verdien men ikke over 1 bli markert med blått.

Utnyttelsesgrad tabell
Viser dialogboksen Utnyttelsesgrad tabell som gir informasjon om utnyttelse
av alle valgte elementer.

Utnyttelsesgrad - tabell

Dialogboksen Utnyttelsesgrad - tabell

Dialogboksen gir informasjon om utnyttelsesgraden for alle valgte elementer for
aktuell lastkombinasjon eller for alle valgte kombinasjoner.
Tabellen kan sorteres etter Element eller Utnyttelsesgrad.

Tabell - bøyning
Viser dialogboksen Tabell – bøyning som gir informasjon om aksialkraft,
moment og dimensjonerende momentkapasitet for alle valgte elementer.
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Tabell - bøyning

Dialogboksen Tabell – bøyning

Dialogboksen gir informasjon om aktivt element. Ved hjelp av listboksen kan du
også se informasjonen for andre elementer.
Informasjon
Snitt[m]

=

bjelken deles opp i beregningssnitt ( 20 default)

Nf [KN]

=

aksialkraft

Mf [KNm]

=

moment

Md u,o [KNm] =
underkant,overkant

dimensjonerende momentkapasitet

σcu[MPa]

=

spenning i betong underkant

σco[MPa]

=

spenning i betong overkant

σsu[MPa]

=

spenning i armering underkant

σso[MPa]

=

spenning i armering overkant

αd u,o[mm]

=

effektiv trykksonehøyde underkant, overkant

d u,o[mm]
strekkarmering

=

effektiv høyde fra trykkrand til tyngdepunkt i

ASoe/ASue[mm2]
underkant

=

effektiv innlagt armering i overkant og

Element
Hvis du vil kontrollere andre elementer, velg disse i listboksen Element.
Kombinasjon
Hvis du vil kontrollere en annen kombinasjon, velg ny kombinasjon i listboksen
Kombinasjon.

Programoppbygning

Oktober 2008 Ver. 6.0

 NOIS as

G-PROG Ramme Betongdimensjonering

Side 17

Tabell - skjær
Viser dialogboksen Tabell – skjær som gir informasjon om skjærkraft og
dimensjonerende skjærkraft for alle valgte elementer.

Tabell – skjær

Dialogboksen Tabell - skjær

Dialogboksen gir informasjon om aktivt element.Ved hjelp av listboksen kan du
også se informasjonen for andre elementer.
Informasjon
Snitt[m]

=

bjelken deles opp i beregningssnitt ( 20 default)

Vf [KN]

=

opptredende skjærkraft

Vdtot [KN]

=

skjærkraftkapasitet uten skjærarmering (Vcd) +
skjærkraftkapasitet fra innlagte bøyler (Vsd)

Vccd [KN]

=

kapasitet for trykkbrudd

Vcd[KN]

=

kapasitet for skjærkraft ved strekkbrudd uten
Skjærarmering

Vsd[KN]

=

skjærkraftkapasitet fra skjærarmering

2

Abe[mm ]

=

effektiv innlagt bøylearmering

Ab[mm2]

=

beregnet bøylearmering

2

=

nødvendig bøylearmering

Abn[mm ]

Stegbredde[mm] =

bredden på bjelken (b)

d[mm]

effektiv høyde fra trykkrand til tyngdepunkt i

=

strekkarmering
Element
Hvis du vil kontrollere andre elementer, velg disse i listboksen Element.
Kombinasjon
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Hvis du vil kontrollere en annen kombinasjon, velg ny kombinasjon i listboksen
Kombinasjon.

Tabell - rissdata
Viser dialogboksen Tabell – rissdata som gir informasjon om rissvidder for
alle valgte elementer.

Tabell - rissdata

Dialogboksen Tabell - rissdata

Dialogboksen gir informasjon om aktivt element.Ved hjelp av listboksen kan du
også se informasjonen for andre elementer.
Informasjon
Snitt[m]

=

bjelken deles opp i beregningssnitt ( 20 default)

Stadium

=

uopprisset stadium I, opprisset stadium II

Ac [m2]

=

ekvivalent betongareal i trykk

Ic[m4]

=

ekvivalent betongtreghetsmoment

Mr [KN]

=

rissmoment

Srm[KN]

=

midlererissavstand

2

w0k[mm ]

=

karakteristisk rissvidde (NS3473 pkt. 15.6)

w1k[mm2]

=

beregningsmessig rissvidde (NS3473 pkt. 15.2)

C1[mm ]
for toleranse

=

minste overdekning fra NS3473 tabell 12 med tillegg

C2 [mm2]

=

aktuell overdekning for ytterste jern/bøyle

wd[mm]

=

aktuell rissvidde (w1k <= wd)

w1k/wd

=

utnyttelsesgrad (rissvidde OK hvis w1k/wd <= 1.0)

2

Programoppbygning
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Interaksjonsdiagram
Viser dialogboksen Interaksonsdiagram som gir informasjon tverrsnittets
kapasitet ved forskjellige kombinasjoner av samtidig virkende moment og
aksialkraft.

Interaksjonsdiagram

Dialogboksen Interaksjonsdiagram

Dialogboksen gir en grafisk og numerisk presentasjon av ulike kombinasjoner av
samtidig virkende M og N. Det er mulig og se på ulike kombinasjoner av strekk i
overkant og strekk i underkant om tverrsnittets to akser y og z.

Valg
Valg

Dialogboksen Valg

Dette menyvalget er beskrevet i dokumentasjonen for G-PROG Ramme Statikk.
I dimensjoneringsmodus finnes to ekstra valg som beskrives her.
Sideavstivning
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Under menyen Inndata er det mulig og sideavstive element med hensyn til
knekking ut av planet. Når dette valget er aktivisert vises alle sideavstivninger i
det grafiske vinduet. Punktvise avstivninger vises som en liten strek vinkelrett på
staven, mens kontinuerlige avstivninger vises som en strek parallelt staven.
Tverrsnittsbilde
Når dette valget er aktivisert vises et bilde av tverrsnittet i målestokk midt på
hver stav.

Vindu
Dette menyvalget er beskrevet i dokumentasjonen for G-PROG Ramme Statikk.

Hjelp
Dette menyvalget er beskrevet i dokumentasjonen for G-PROG Ramme Statikk.

Grafisk arbeidsområde

Grafisk arbeidsområde

I det grafiske arbeidsområdet kan du velge hvilke staver som skal være valgte,
og hvilken stav som skal være aktiv. Videre kan du få en hurtig overblikk over
dimensjoneringsresultatene.
Alle staver hvor elementnumret er blått er valgte. Ved å klikke på en stav endrer
du dens status fra eller til valgt. Ved å trekke en ramme rundt flere staver gjør du
alle staver innenfor rammen valgte. Hvis du har staver som ikke kan
dimensjoneres kan disse heller ikke velges. Du kan også velge staver under
Inndata/Element.
Ved å dobbeltklikke på en stav gjør du denne aktiv.
Aktiv stav er den som i utgangspunktet får de endringer som du gir inn under
inndata. Men du kan også, i resp. dialogboks, velge at endringene skal gjelde for
alle valgte staver.
Valgte staver blir dimensjonert når du velger beregning.

Programoppbygning
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4 Metoder

Generelt
Dette kapittelet gir informasjon om hvordan programmet kan brukes ved
gjennomgang av et konkret eksempel.
Utskrift fra eksemplet er gjengitt i kapittel Eksempel 1 på side 31.

Utføre statisk analyse
Utfør statisk analyse slik som beskrevet i [1].
Husk spesielt å velge standardavhengig analyse i dialogboksen Standarder.
Merk at for dimensjonering av betongstaver bør foreløpig armering beregnes og
brukes som grunnlag for å gi inn endelig armering. Dette er beskrevet i [1].

Utføre dimensjonering
Etter vellykket statisk analyse utføres dimensjonering slik:

 NOIS as

1.

Velg resultatmodus. (Blir automatisk gjort ved statisk analyse)

2.

Sjekk resultater. (Deformasjoner, snittkrefter, spenninger etc.)

3.

Velg en lastkominasjon som du vil dimensjonere for ved å velge
den i listboksen Lastkombinasjoner øverst til høyre i
resultatvinduet. Du kan også velge Utvalgte/Alle, for å
dimensjonere flere kombinasjoner samtidig.

4.

Velg Dimensjoneringsmodus. Merk at elementer som kan
dimensjoneres blir markert med blått elementnummer, og at ett av
dem er satt aktivt. (Markert med skravert blått.)

5.

Gi inn relevant endeavstivning og knekklengde, i rammeplanet, for
aktuelle elementer i dialogboksen Endeforhold. Aktiveres fra
menyen Inndata. Se side 8

6.

Gi inn data for avstivning og sideavstagning for de elementer som
skal dimensjoneres resp dialogboks som aktiveres fra menyen
Inndata. Se side 8.

7.

Sett opp fargevalg i dialogboksen Utnyttelsesgrad farger for å
få ønsket visuell kontroll. Aktiveres fra menyen Resultater. Se
side 11.
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8.

Hvis lastkombinasjonen er en bruksgrense kombinasjon, må du
sette opp dimensjoneringskriterium for deformasjoner i
dialogboksen Deformasjonsvalg. Se side 10 .

9.

Utfør dimensjonering. Velg Beregne på menyen.

10. Du får nå umiddelbar visuell kontroll av resultatet ved at elementer
som ikke er fullt utnyttet blir vist med grønt, mens elementer som
er fullt utnyttet blir vist med rødt.
Sjekk også i dialogboksene Kontroll, Kapasitet og
Utnyttelsesgrad for å få full kontroll på om resultater er OK.
Alle disse dialogboksene aktiveres fra menyen Resultater. Se side
11.
11. Hvis noen elementer ikke holder, endre disse eventuelt ved å øke
tverrsnittet, endre konstruksjonen, endre avstivning e.l. og utfør ny
statisk analyse og / eller dimensjonering.
12. Dimensjoner for flere lastkombinasjoner direkte ved å endre
lastkombinasjon som beskrevet under pkt. 3) og utfør pkt. 9) - 10)
på nytt.

Skrive ut resultater
Når du er fornøyd med dimensjoneringen kan resultater skrives ut som
dokumentasjon.

Metoder

1.

Velg Utskriftsvalg / Dimensjonering fra Fil-menyen for oppsett
av hva som skal skrives ut. Se G-PROG Ramme Statikk,
Brukerveiledning.

2.

Skriv ut resultater fra dialogboksen Skriv ut som aktiveres fra Filmenyen. Se G-PROG Ramme Statikk, Brukerveiledning.

3.

Lagre data. Velg Lagre på Fil-menyen.

Oktober 2008 Ver. 6.0
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5 Teori

Generelt
Betongdimensjonering er en del av G-PROG Ramme, og data hentes dels fra
statikkberegningen, dels fra egne dialogbokser. Beregningen følger norsk
standard NS3473, 6. utgave september 2003. Det er også mulig å regne i henhold
til forrige utgave 5 fra november 1998.
Konstruksjonen skal tilfredsstille kravene i følgende grensetilstander:
•

Bruddgrensetilstand

•

Ulykkesgrensetilstand

•

Bruksgrensetilstand

I bruddgrensetilstand og ulykkesgrensetilstand kontrolleres:
•

Bøyemoment

•

Aksialkraft

•

Skjærkraft

Og kombinasjoner av disse.

I bruddgrense kontrolleres også slankhet og knekking.
Ved dimensjonering i bruksgrensetilstand kontrolleres:
•

Riss

•

Forskyvninger

Materialdata
Materialdata beregnes etter pkt 10.4, 11.1, 11.2 og 11.3 i NS3473.
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Betong data (C45)

Densitet:

γ =2500 kg/m3

Elastisitetsmodul:

Eck = KE(fcck)0.3N/mm2

Dimensjonerende elastisitetsmodul:

Ecd = Eck / γc N/mm2

Dimensjonerende konstruksjonsfasthet for trykk:

fcd = fcn / γc N/mm2

Dimensjonerende strekkfasthet:

ftd = ftn / γc N/mm2

Risstøyning:

εct = ftd / Ecd

Elastisk øvre tøyning ved trykk:

0.6 fcn /Ecn

Tøyning ved begynnelse stukning:

εco = 0.0019 + 0.004 fcn / 1000

Max tøyning i bruddgrense:

εcu = (2.5m – 1.5) εcn
εcn = 0.6*(fcn / Ecn)
m = εco / εcn
Ecn = 10000 (fcn)0.3

Materialkoeffisienter:

γc =

1.4

γc,ulykkes = 1.2
Armerings data (B500)

Teori
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Densitet:

γ=

7850 kg/m3

Elastisitetsmodul:

Esk =

200000 N/mm2

Flyt tøyning:

εsy = fsk / Esk

Brudd tøyning:

εsu = 0.01000

Materialkoeffisient

γs =

1.25

Lastavhengighet
Lastkombinasjoner

Under lastkombinasjoner er det kommet en ekstra kolonne, Avhengig av.
Kolonnen skal ta hensyn til om et annet lasttilfelle som er beregnet tidligere har
innvirkning på det aktuelle lasttilfelle. Denne innvirkningen kan være
igjennstående deformasjoner fra kryp og svinn, men også tidligere riss.

Dimensjonering
Betongdimensjoneringen gjøres i henhold til NS3473 med alle de kontroller som
standarden foreskriver.
Følgende kontroller utføres.

Spenningskontroll
Spenningskontroll

Spenningskontroll utføres etter NS3473. Her foreligger følgende krav:
Momentkapasitet:

Myf / Myd ≤ 1.0
Myf / Myd + Mzf / Mzd ≤ 1.0

Momentkapasitet biaksialt:

Momentkapasitet biaksialt slankt: Myf / (Myd-dM2y) + Mzf / (Mzd-dM2z) ≤ 1.0
Skjærkraftkapasitet:

Vf/(Vcd+Vsd) ≤ 1.0

Normalkraftkapasitet biaksialt:

Nx / Nxzd ≤ 1.0

Her er:
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Myf

:opptredende moment om y-aksen

Myd

:dimensjonerende momentkapasitet om y-aksen

Mzf

:opptredende moment om z-aksen

Mzd

:dimensjonerende momentkapasitet om z-aksen
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dM2y

:2. ordens moment pga forskyvninger om y-aksen

dM2z

:2. ordens moment pga forskyvninger om z-aksen

Vf

:opptredende skjærkraft

Vcd

:dimensjonerende skjærkraftkapasitet uten skjærarmering

Vsd

:dimensjonerende skjærkraftkapasitet fra skjærarmering

Nx

:opptredende normalkraft

Nxzd

:dimensjonerende normalkraftkapasitet

Kontroll slankhet
Slankhet

Slankhet og kontrolleres etter pkt. 12.2 i NS3473.
Trykkraften i slanke trykkledd skal antas å ha en utilsiktet eksentrisitet beregnet i
samsvar med spesifiserte toleranser for krumning og helning for det enkelte
trykkledd. Eksentrisiteten skal ikke antas mindre enn den største av 20 mm,
le/300 og 1/30 av tverrsnittsmålet i eksentrisitetens retning, med mindre spesielle
forhold gir grunnlag for andre verdier. Knekklengden le er lengden av en
leddlagret stav med samme teoretiske knekklast (Euler-last) og
utbøyningsretning som den betraktende konstruksjonsdelen.
Slankhet
Vi skiller mellom geometrisk slankhet og lastavhengig slankhet. Slankhetene
beregnes for begge aksene y og z. Den lastavhengige slankheten λN i retningen
med minst motstand mot utknekking skal i alminnelighet ikke være større enn
45.Den geometriske slankheten λ skal i alminnelighet ikke være større enn
80(1+4ωt)1/2. Det kan ses bort fra virkningen av forskyvninger hvis den
lastavhengige slankheten, beregnet på grunnlag av dimensjonerende laster, er
mindre enn 10.

Geometrisk slankhet λ:

λ = le / i , i = (Ic/Ac)1/2

Ac er tverrsnittsarealet av betongen i uopprisset tilstand
Ic er arealtreghetsmomentet av dette arealet
Lastavhengig slankhet λN:
λN = λ (-nf / (1+4ωt)1/2
nf = Nf / (fcdAc)
ωt = (∑fsdAs) / (fcdAc)
Ac er tverrsnittsarealet av betongen i uopprisset tilstand
As er armeringsarealet.
Armeringsarealet As innføres med sin fulle verdi for rektangulære tverrsnitt med
hjørnearmering eller med armeringen fordelt langs sider på tvers av
utbøyningsretningen. For andre tverrsnittsformer og med armering fordelt langs
alle tverrsnittsider kan armeringsarealet innsettes som to tredeler av det samlede
armeringsarealet om ikke nøyaktigere verdier benyttes.

Teori

Oktober 2008 Ver. 6.0

 NOIS as

G-PROG Ramme Betongdimensjonering

Side 27

Slanke konstruksjoner, NS3473 pkt. A.12.2
Slankhet,Knekking, Bøyning
om to akser

For konstruksjoner eller konstruksjonsdeler med aksialtrykk, eller aksialtrykk i
kombinasjon med bøyning, vil aksialkraften kunne påvirke forskyvningene og
dermed lastvirkningene generelt. Med økende slankhet vil aksialkraftens
virkning på forskyvningene kunne øke til en størrelse som ikke kan neglisjeres.
Av denne grunn krever NS 3473 at det i slanke konstruksjoner skal ”tas hensyn
til virkning av konstruksjonens forskyvninger ved beregning av krefter og
momenter” pkt. 9.4.2
Dette oppnås ved at konstruksjonen dimensjoneres for lastvirkninger beregnet
etter 2. ordens teori (geometrisk ikke-lineær teori), dvs. etter teori som i
likevektsbetingelsene tar hensyn til konstruksjonens forskyvninger. Tse det ikke
hensyn til disse kalles som kjent teorien for 1. ordens teori (eller konvensjonell
teori).
Lastvirkninger (snittkrefter, forskyvninger, tøyninger, spenninger, rissvidder
osv.) beregnet etter 1. ordens teori kalles gjerne 1. ordens lastvirkninger.
Forskjellen i lastvirkninger beregnet etter 1. og 2. ordens teori kalles gjerne 2.
ordens lastvirkninger ( eller geometriske ikke-lineære effekter). Beregning etter
2. ordens teori gir totale lastvirkninger (lik summen av 1. og 2. ordens).
Nøyaktig beregning og dimensjonering av betongkonstruksjoner med slanke
konstruksjoner kan bli meget komplisert, ikke minst pga. delmaterialenes ikkelineære spennings-tøyningssammenhenger, opprissing osv.
Slanke konstruksjonsdeler i ramme beregnes etter pkt. A.12.2 NS 3473. Uten å
gå i noe nærmere detalj hvordan dette gjøres henviser vi til
A.12.2 a) Definisjoner
A.12.2 b) Forenklet beregning etter 2. ordens teori.
A.12.2 c) Knekklengder
A.12.2 d) Bøyning om to akser (biaksial slankt)

Kontroll av riss
Tabellene 9, 10 og 12 i NS3473 benyttes, uten at de blir gjengitt her.
Tillatt rissvidder
w1k = w0k / Max (0.7, c1 / c2)
w0k er beregnet rissvidde etter pkt 15.6.2, se nedenfor.
c1 er minste overdekning fra tabell 12, med tillegg for toleranse etter pkt. L21 d i
NS3420 –L:1999. Tallene gjelder bøyler for bjelker
c2 er aktuell overdekning for ytterste bøyler resp. strekkarmering.
Kravet som skal oppfylles er at w1k <= wd fra tabell 9 i NS3473.
Ekvivalent treghetsmoment
Dette beregnes for urisset tverrsnitt, for kontroll av hvorvidt risslasten er
oppnådd.
N = ES / Eck -1 (for å kompensere for hull i betongen fra armeringen)
δTp = ∑ (AS* N * xS) /( ∑ (AS * N) + AC)
ITOT = IC + AC * δTp 2 + ∑ (As * N * (xS - δTp)2 )
Tp = TpC + δTp
ATOT = ∑ (AS * N) + AC
xS er avstanden fra betongtverrsnittets tyngdepunkt til armeringsjernet.
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Kantspenninger
Nf = Ng + Np
Mf = Mg + Mp + Nf * ( Tp - TpC )
σI = Mf * TpS / ITOT + kv * Nf / ATOT
TpS er avstanden fra strekkanten til tyngdepunktet.
kv se ovenfor under skjær. For trykk er kv = 1.0.
Urisset betong
σI ≤ kv * ftn / kt hvor kt hentes fra tabell 10 i NS3473.
Videre beregning forutsetter at vi ikke har urisset betong.
Risskapasitet
Forholdet armeringsspenning ved risslast / armeringsspenning i
risset
Da vi er innenfor stålets flytegrense gjelder:
σsr2 / σs2 = εsr2 / εs2
For å få frem ståltøyningen ved risspenning i strekkanten av betongen må vi først
beregne risslasten. Dette gjøres slik:
σfik = Tps * MR / IC + NR / AC (Strekkspenning i betongen hvis denne hadde hatt
ubegrenset strekkfasthet)
Tps : se Kantspenninger.
Nr = NR * ftk / σfik
Mr = MR * ftk / σfik
εsr2 beregnes som angitt ovenfor under tøyninger med Nr og Mr.
εs2 beregnes som angitt ovenfor under tøyninger med NR og MR.
Tøyningene beregnes for ytterste armeringslag.
Det tas hensyn til kryp og svinn ved beregning av tøyningene. Langtidsdel og
korttidsdel beregnes i hvert sitt trinn.
Effektivt betongareal
Vi finner ytterste lag og beregner en midlere diameter φm , et antall n og en
kantavstand cn:
Effektiv betonghøyde hcef = 2.5 * (h - d) ≤ h -x (dvs. virkelig strekksone).
bekv = 15 * φm * (n - 1 ) + 2 * c + φm ≤ b, hvor c = cb + φb
For dekker benytter vi 15 * φm ≤ b
Acef = bekv * hcef
For bjelker vil senteravstanden sjelden være større enn 15 * φ, slik at bekv oftest
er lik b.
For vilkårlige tverrsnitt kontrolleres at Acef ≤ virkelig areal innenfor hcef.
Beregning av rissvidder
kc = ( 1 + εII / εI ) / 2
εI er tøyningen i ytterkant på strekksiden.
εII er tøyningen i avstanden hcef .
Alle tøyninger er korrigert for svinn.

Teori
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lsk = srk = 1.7 * (20 + kc * Acef / (Ash / (ftk * kb / τbk )) )
Ash er heftflaten for armeringen i strekksonen. For buntet armering summeres
omkretsene for hvert enkeltjern.
lsk ≤ 2.5 ∗(h -x) og lsk ≥ 2.5 * c når c < h - x.
ftk / τbk =

0.75

for kamstang

1.15

for preget stang

1.50

for glattstål

w1k = srk * ( ( 1- βs * σsr2 / σs2 ) * σs2 / Esk - εcs)
eller med bruk av tøyningene:
w1k = srk * ( ( 1- βs * εsr2 / εs2 ) * εs2 / γs - εcs)
βs kan variere fra 0.4 til 0.6 avhengig av lastvarighet, med størst verdi for kortvarige
laster som ikke gjentas. I Ramme settes denne lik 0.6.
kb er en koeffisient som tar hensyn til redusert heft for buntet armering. kb = (0.15 *
n + 0.85).
Kapasitetsutnyttelse = w1k / wd
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6 Eksempler

Eksempel 1
Dette kapittelet gjengir et eksemplet med bruk av betongdimensjonering.
Det er tatt ut full utskrift av inndata, utvalgte resultater samt dimensjonering.
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7 Henvisninger

Referanser
1.
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G-PROG Ramme Statikk, Brukerveiledning
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8 Ordforklaringer

Valgte elementer
Elementer som skal dimensjoneres. (Markert med blått innrammet
elementnummer)

Aktivt element
Aktivt element for dimesjonering. (Markert med blått innrammet skravert
elementnummer)

Ordforklaringer
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