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FÖRORD 

Denna rapport är resultatet av ett projektarbete utfört vid V-sektionen på 
tekniska högskolan i Lund, instutitionen för konstruktionsteknik. 
Projektarbetet syftar till att undersöka svårigheterna med att koppla ihop 
CAD-program med beräkningsprogram. 

Jag vill här passa på att tacka för hjälp och uppmuntran från min handledare 
Pål Hansson. Jag tackar även Skanska Software som stått till tjänst med det 
senaste inom såväl hårdvara som mjukvara. 
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1.1 Bakgrund 

1 
INLEDNING 

Allt fler företag har blivit intresserade att skaffa datorer till produktionen och 
även småföretag har numera råd att göra en ordentlig datorsatsning. Idag är 
det inte längre några konstigheter att äga en komplett CAD-station och att ha 
en dator för beräkning är ännu billigare. En räknedosa är självklar om man 
skall räkna, och för många konstruktionsproblem finns datorprogram som 
underlättar dimensionerandet och eliminerar många slarvfel. 
När en beräkning är gjord skall resultatet ofta överföras till en ritning. Många 
av de uppgifter man matade in i beräkningsprogrammet skall nu återigen 
föras in på ritningen, dessutom skall resultatet också i någon mening föras in i 
ritningen. Kan man då inte omvandla beräkningsprogrammets in- och utdata 
till ett format som kan läsas av ett CAD-program? 

Detta projektarbete handlar om just om koppling beräkningsprogram - CAD 
i allmänhet och Skanska Softwares BBK-pelardäcksprogram - CADPoint 
(AutoCad) i synnerhet. 

1.2 Syfte 

Målsättningen med projektarbetet är att ge en allmän orientering om 
kopplingar mellan beräkningsprogram och CAD-program samt ge ett 
exempel på program som sammanbinder pelardäcksprogrammet i Skanska 
Softwares BBK-paket1 med CADPoints applikationsprogram till AutoCad2

. 

l Se kapitel3. 

2 Se kapitel 4. 
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1.3 Avgränsningar 

Att få något vettigt utritat från ett beräkningsprogram är svårt. Ideligen blir 
man påmind om i vilken grad en person, som tar beräkningsprogrammets 
siffror och diagram och sätter sig framför CAD-stationen, gör omedvetna, 
självklara moment när han/hon ritar in uppgifterna, såsom att inte skriva 
texter och linjer ovanpå varandra. Att i ett program klara av allt sådant kräver 
gigantiska programmerarinsatser. Dessutom blir programmet långsamt 
eftersom en stor mängd data måste lagras och kollas. Således kostar det mer 
än det smakar, speciellt då man, i det här fallet i efterhand, lätt kan redigera 
materialet, armeringsritningen. Observera således att omvandligsprogrammet 
inte är tänkt att ta fram en FÄRDIG ritning, utan endast ett UNDERLAG till 
en armeringsritning. 
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2 
BYGGHANDLINGARNASVÄGIDAG 

När beställaren (byggherren) skall bygga något vänder han sig till en arkitekt 
för att tillsammans med denne göra en ritning och beskrivning av projektet, 
som underlag för anbud och konstruktion. 

Anbudet hamnar på kalkylavdelningen hos en entreprenör som räknar på 
kostnaden och kontrollerar om det finns tid att genomföra projektet. 

f åm verk 

Bild 2.1 Handligamas väg. 

Om enterprenören får uppdraget tar han kontakt med en rad olika konsulter, 
bland annat konstruktörer för framtagning av konstruktionshandlingar. 

Konstruktören skall dimensionera byggnaden och då ingår för vissa typer av 
byggnader dimensionering av pelardäck, det vill säga beräkna tjocklek, 
armeringsåtgång, kontrollera genomstansning av pelare mm. Idag finns i 
allmänhet ett beräkningsprogram som räknar enligt exempelvis 
brottlinjemetoden eller strimlemetoden eller finita elementmetoden. Efter 
detta steg, oavsett om man räknar för hand eller låter en dator räkna, har 
man en lista med siffror som skall omvandlas till en konstruktionsritning. 
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Listan överlämnas till en ritare som antingen ritar för hand eller sätter sig 
framför CAD-stationen. Har ritaren inga hjälpprogram till CAD-programmet 
(typ Byggmedusa eller CADPoint) kan man fråga sig om det verkligen blir 
någon vinst med CAD-ritandet, mer än fina ritningar. Har ritaren däremot en 
konstruktionsmodul räcker det att peka på en tablå med symboler och "klicka 
in" armeringsjärnen på ritningen samt svara på några frågor. Från CADPoints 
konstruktionsmodul och Byggmedusa kan man dessutom få ut en 
armeringsspecifikation. 

Konstruktionsritningen går till byggnadsnämnden och beställaren för 
godkännande. 

Så småningom, när ritningen är godkänd, skickas den ut till arbetsplatsen 
tillsammans med armeringsspecifikationen, vilken även skickas till 
inköpsavdelningen och järnverket, som levererar stålet. En eventuell 
kontrollant skall också ha en ritning. 
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3 
BES~NGAVSKANSKASOFnWARES 

BBK-PAKET 

3.1 Varför beräkningsprogram? 

Beräkningsprogrammen är ett verktyg för ingenjören när han/hon skall 
dimensionera en betongkonstruktion så att han/hon slipper harvandet med 
konstanter, tabellslående och piruetterna på räknedosan. Dessutom får man 
resultatet i ett ganska prydligt format, risken för felräkning är obefintlig och 
det är mycket enkelt att gå tillbaka och modifiera beräkningarna om 
förutsättningarna blivit ändrade. Risken i dessa sammanhang är som alltid att 
datorn glatt räknar på även om man råkat knappa in en nolla för mycket eller 
för lite. 

3.2 Skanska sottwares BBK-paket 

Skanska Softwares BBK-paket är 
uppbyggt av ett antal beräkningsprogram 
som klarar av att dimensionera en 
komplett betongstomme. Samtliga 
program räknar enligt Bestämmelser för Bild 3.1 Skanska softwares BBK-paket. 
BetongKonstruktioner 1979. 

Beskrivningen av programpaketet göres väl bäst av tillverkarna, så 
nedanstående text är kopierad från inledningen av BBK-paketets 
huvudmanuaL 

/.. Programpaketet består av ett flertal program som har en likformig och 
standardiserad uppbyggnad. 

Programmen täcker ett stort antal områden, är tillgängliga på ett antal olika 
datorer och är resultatet av många års utveckling. Utvecklingen har gjorts av 
ingenjörer för ingenjörer. 
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För användaren har sådana problem som normalt uppstår vid kontakt med 
nya datorsystem, undanröjts i största möjliga utsträckning. Programmen är av 
konverserande typ och är lätta att använda. 

Vi har arbetat hårt med att göra programmen så robusta, att det inte har 
någon betydelse hur användaren behandlar dem (genom att ge konstiga data 
eller svar). Det finns ett flertal säkerhetsanordningar inbyggda i programmen 
av både teknisk och allmän natur som minskar riskerna för att producera en 
omgång bortkastade resultat. Om användaren ändå lyckas med det, är det 
snabbt och lätt gjort att åter köra programmet med justerade data. 

Dessutom har, med tanke på enkel användning, stor vikt lagts på hög 
hastighet vid inmatning och körning. Det finns många automatiska 
procedurer för att spara användarens tid .. ./ 

Grafik utnyttjas för att presentera resultatet samt underlätta inmatningen. 

3.2.1 Beskrivning av programmen i BBK-paketet 

Bild 3.2 Beräkningsmöjligheter i BBK-paketet. 

I paketet ingår dimensionering av: 

* Betongbalk. 
Analys och dimensionering av kontinuerlig balk med upp till åtta 
fack. Programmet beräknar moment och tvärkrafter. Hänsyn kan 
tagas till inspänning i pelare. Bunden och fri last kan beräknas i 
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maximalt nio lastkombinationer. Diagram ritas över tvärkrafter och 
moment om så önskas. Omfördelning av moment kan göras. 

* Balkdeformation. 
Beräknar deformationen och sprickbredder av en enfacksbalk eller 
konsol i upp till tio punkter. Moment i de olika punkterna utgör 
belastning. 

* Betongpelare . 
. Programmet dimensionerar eller analyserar rektangulära pelare 

som belastas med tryckande normalkraft och moment som verkar 
kring huvudaxlarna. Upp till tio stycken olika lastfall kan beräknas 
vid varje tillfälle. Brottlaster, brukslaster och olyckslaster kan 
behandlas. Diagram för N/Mx och N/My kan uppritas för de valda 
armerings grupperna. 

* Oregelbundet tvärsnitt. 
Analys av armerad betongpelare med godtyckligt tvärsnitt. 
Tvärsnittets begränsningslinjer och armeringsstängernas läge 
definieras med koordinater. Upp till tio lastfall kan behandlas vid 
varje körning. 

* Pelardäck. 
Analys och dimensionering av pelardäck enligt brottlinjeteori. 
Pelardäcket indelas i strimlor med upp till åtta fack. Bunden och fri 
last i maximalt nio stycken lastkombinationer per strimla. Grafisk 
uppritning av pelardäcket med strirnleindelning. Diagram ritas över 
moment och tvärkrafter om så önskas. Programmet kontrollerar 
även bärförmågan med avseende på genomstansning enligt BBK79 
och betonghandboken (se vidare avsnitt 3.2.2). 

* GenomstansningskontrolL 
Programmet kontrollerar bärförmågan i plattor med avseende på 
genomstansning vid kant-, hörn-, eller innerpelare och 
koncentrerade laster enligt BBK79 och betonghandboken 1980. 

* Metodanvisningarna. 
Analys och dimensionering av upp till 40 stycken rektangulära 
plattor enligt standardmetoder. Fyrsidigt och tresidigt upplagda 

-7-



plattor med fritt upplagda, fast inspända eller delvis inspända sidor. 
Beräkning enligt metodnarrvisningar metod A och B. 

* Grundplatta. 
Analys och dimensionering av styva och rektangulära grundplattor 
enligt SBN80 och BBK79. Grundtryck och stabilisering enligt 
SBN80. Dimensionerar armering inklusive genomstansnings
kontroll, förankringslängder och sprickbreddskontroll enligt BBK79 
och betonghandboken. 

Under mina körningar med programmet har jag haft stor nytta av just 
manualen som med sina exempel guidat mig genom programmet. En annan 
fördel är att man kan gå tillbaka och ändra ett värde under en körning utan 
att behöva börja om från början. 

3.2.2 Ingående beskrivning av pelardäcksprogrammet 1 

Felardäcksprogrammet består av en analys- och en dimensioneringsmoduL I 
de efterföljande avsnitten följer en kort berskrivning av dessa moduler. 

3.2.2.1 Analysmodul 

Programmet utför analys av pelardäck enligt brottlinjeteori med brottlinjer 
typ A och typ B. Modulen kan användas fristående eller i förening med 
tillhörande dimensioneringsmodul för att genomföra en komplett 
armeringsdimensionering samt genomstansningskontroll.. 

Felardäcket indelas i maximalt 18 strimlor med upp till åtta fack. Användaren 
kan sedan beräkna ett valfritt antal av dessa. Rektangulära och cirkulära 
pelare behandlas av programmet. Förstärkningsplattor kan definieras vid 
innerpelarna. Grafisk uppritning av pelardäcket med strimleindelning. 
Bunden och fri last på hela plattan kan definieras. Om ytterligare laster 
önskas kan dessa definieras på strimlenivå. Vid analysen tages hänsyn till den 
ökade styvheten vid pelare med förstärkningsplattor. Diagram ritas över 
moment och tvärkrafter på valfritt antal strimlor om så önskas. 

l Metod för lösning se appendix C och D. 
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Följande begränsningar gäller för programmet: 
Pelardäck av rektangulär eller kvadratisk form. 
Maximalt antal fack i X- och Y -riktningen 8 
Maximalt antal pelargrupper 10 
Maximalt antal pelare 81 
Maximalt antal grupper av förstärkningsplattor 10 
Maximalt antal strimlor som kan definieras 18 
Maximalt antal strimlor som kan beräknas 10 
Maximalt antallastkombinationer per strimla 30 

Om genomstansningskontroll önskas (i dimensioneringsmodulen) måste båda 
till pelaren tillhörande strimlor beräknas. 

Efter varje körning av programmet kan användaren antingen definiera ett 
nytt pelardäck eller redigera data för befintligt pelardäck eller fortsätta till 
dimensioneringsmodulen. Nedan finns en summering av erforderliga data. 
Data kan lagras under en körning för att spara inmatningstid vid en framtida 
körning. Lagrade data kan redigeras på samrna sätt som nyligen inmatade 
data .. 

Följande indata är aktuell: 

* Geometri. 
Upplagsförhållanden vid plattans kanter, antal pelare och antal fack 
i X- och Y-riktningen samt plattjacklek 

* Facklängder. 
Längder på facken i X- och Y -riktningen. 

* Pelargrupper. 
Pelarens mått i X- och Y-led respektive diameter samt pelarlängd 
och inspänningsförhållande i pelarens underkant för det antal 
grupper som valts. 

* Pelartillhörighet. 
Antal och nummer på de pelare som tillhör respektive pelargrupp 
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* 

* 

* 

F örstär kningsp la t t or. 
Förstärkningsplattans mått i X- och Y-led samt tjocklek och 
tillhörande pelare för det antal plattgrupper som valts. För att 
hänsyn skall tagas vid en eventuell dimensionering, krävs att denna 
uppfyller kraven enligt betonghandboken 6.5:348. Om någon 
förstärkningsplatta ej uppfyller dessa krav, kommer ett 
varningsmeddelande att erhållas på skärmen så att redigering kan 
utföras före en eventuell dimensionering. 

Beräkningsval och utbredda laster. 
Det antal strimlor som skall beräknas samt nummer på dessa. 
Bunden last samt evenuell fri last på hela plattan. 

Ytterligare laster. 
Eventuella ytterligare laster definieras på strimlenivå varvid en 
bunden och fri last, punktlast, triangulär last, variabel last får 
anbringas i vilken kombination som helst. 

3.2.2.2 Dimensioneringsmodul 

Programmet utför dimensionering av pelardäck i brottgränstillstånd enligt 
BBK-79. De moment som erhållits med hänsyn till brottlinje typ A och B 
fördelas så att dimensionerande moment i fält och över stöd erhålles1

. 

Erforderlig böjarmering dimensioneras för dessa moment varefter kontroll av 
bärförmågan med avseende på genomstansning kan utföras för de pelare som 
önskas. I fältarmeringen ingår även eventuell korrigering enligt 
Betonghandboken 6.5.348. Om bärförmågan befinnes otillräcklig beräknas 
automatiskt den ökade böjarmering som erfordras för att tillräcklig 
bärförmåga skall uppnås samt den bärförmåga som erhållits med hjälp av 
skjuvarmering. Om bärförmåga med hjälp av skjuvarmering väljes, 
dimensioneras denna bestående av bockad armering eller byglar om så 
önskas. Vid genomstansningskontrollen förutsättes att inga stora 
koncentrerade laster förekommer i närheten av pelaren .. 

Efter varje körning av programmet kan användaren antingen definiera ett 
nytt pelardäck eller redigera data för den befintliga plattan. Data kan lagras 

l Se 3.1 Apendix D. 
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under en körning för att spara inmatningstid vid en framtida körning. 
Lagrade data kan redigeras på samma sätt som nyligen inmatade data .. 

Programmet bygger på bestämmelser för betongkonstruktioner "BBK-79". 

Resultat från analysmodulen innehållande moment, pelarlaster, C-mått och 
pelardäckets geometri överföres automatiskt då man övergår från 
analysmodulen till dimensioneringsmodulen. 

Val av säkerhetsklass, betongens hållfasthetsklass samt armeringstyp skall 
anges. Dessutom frågas om hänsyn tagits till måttavvikelser, vilket i så fall 
innebär att tillåtna hållfasthetsvärden ökas med 10% för betongen och 5% 
för armeringen. 

För varje strimla definieras minsta och största armeringsdimension i överkant 
och underkant, minsta och största tillåtna e/c avstånd, täckskikt i överkant och 
underkant samt om aktuell strimla är primärstrimla eller sekundärstrimla. I 
det senare fallet erfordras även mått med vilket effektiva höjden skall 
reduceras på grund av den vinkelräta armeringen .. 
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4 
CAD;AUTOCADochCADPOINT 

4.1 Varför CAD ? 

Det är många fördelar med CAD eftersom användaren kan rita sina 
standarddetaljer (exv fönster, balk, företagslogotyper osv), lagra dem i ett 
bibliotek som symboler, och sedan hämta och mångfaldiga symbolerna till 
sina ritningar. Fördelen med CAD märks också när man behöver gå in och 
ändra i en ritning: bara peka på en linje och ta bort, eller ringa in ett antal och 
tänj. Det är en enormt stor skillnad att rita med CAD jämfört med vanligt 
ritbord. När man ritar med CAD bör man lägga upp en armada med 
hjälplinjer/arbetslinjer som man drar de riktiga linjerna efter. När ritningen 
är klar "släcker" man hjälplinjerna eller suddar ut dem. Man kan i en hel del 
fall rita många ritningar i en och lägga olika saker på olika lager (ett lager 
med vvs, ett annat med el, ett tredje med möbler osv). Dessa lager kan man 
släcka och tända efter behov. 

4.2 AutoCad 

AutoCad är det mest sålda 
och spridda CAD-pro
grammet i PC-världen. En 
anledning till varför just 
AutoCad har blivit det 
mest sålda CAD-program
met är att man relativt lätt 
kan skriva egna program 
som anropar ritkom
mandon i AutoCad och 
som är tillgängliga för 
användaren under tiden 
han/hon ritar. 

AUTOCAD. 

Bild 4.1 Autocad. 

AutoCad i sig självt är trots allt ganska bökigt att använda. Någon tidsvinst 
gentemot manuellt ritande är svår att mäta om det inte är fråga om ritningar 
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med många krångliga element som upprepar sig, såsom fönster med spröjs 
eller badrumsdetalj e~. Textning går också mycket fortare med CAD. 

Vinsten med CAD kommer i regel först då man skaffar hjälpprogram och 
symbolbibliotek till CAD-programmet. Dessa hjälpprogram kan dels 
innehålla en preprocessor med några frågor, dels en beräkningsdel, och dels 
en uppritningsdeL 

Exempel: 
Man skall rita en husgrund uppbyggd av grundbalkar och plintar. 
Användaren har tillgång till ett hjälpprogram, som han/hon köpt 
eller själv skrivit, vilket han/hon anropar genom att ge ett 
kommando eller genom att peka i en viss ruta på ett 
digitaliseringsbord. Användaren anger, efterhand som programmet 
frågar, husgrundens längd och bredd, grundbalkens höjd och bredd 
samt maxlängd på grundbalken. Programmet räknar ut var och hur 
balkarna och plintarna skall ligga (både i x-, y- och z-led). Sedan 
fortsätter programmet att rita ut plintarna och grundbalkarna på rätt 
ställe med förutbestämda fogar mellan balkarna, ventiler i 
husgrunden osv. 

4.3 CADPoint 

CADPoint är en 
tillverkare av dessa 
hjälpprogram och 
symboler till 
AutoCad som gör 
konstruerandet 
enklare (och rit
tiden kortare) för 

Kl 
rrr 

dem som väljer Bild 4.2 CADPoints princip med olika moduler. 

CAD-ritandet. CADPoints program kräver ett digitaliseringsbord till datorn. 
Med Points moduler följer, förutom pragrammdisketten och manualer, deras 
menysystem som klistras på digibordet. Dessa menyer innehåller även de 
flesta av AutoCads standardkommandon, som då enkelt nås genom en 
klickning på digibordet (Exv Zoom window är en ruta). 

CADPoint har många olika moduler avsedda för respektive 
användingsområden: 
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Point Arkitektur, 
Point Inredning, 
Point Mark, 
Point Planering (illustrations- och detaljplaner), 
Point VVS, 
Point Konstruktion, 
Point Armering, 
Point El, 
Point RC (för elschema). 

4.3.1 Point Konstruktion 

Point Konstruktion består av fyra delar som var och en omfattar en meny. På 
dessa menyer hittar man det mesta som behövs för att göra en 
konstruktionsritning. Dels hittar man symboler för olika saker och dels 
innehåller de hjälpmedel som man kan behöva, till exempel när man vill dela 
upp en ritning. De fyra menyerna är: 

Kl, Plan: Pelare, pålar, väggar, trappor, symboler mm. 
K2, Elevation, trä, stål: 

stålbalkar, korrigerad plåt, svetsfogar, svets
beteckningar, elevation, virke, limträ, spikförband, 
tak, takstolar mm. 

K3, Elevation, betong: 

K4, Armering: 

TT-tak och andra prefabbjälklag, betongbalkar, 
trappor mm. 
Bockningstyper, symboler, armeringsjärn med eller 
utan fördelningslinjer, specning. 

Manualen till CADPoints konstruktionsmodul är inte helt solklar och kunde 
göras mer omfattande med fler exempel och bilder. 

På nästa sida ges ett exempel på en av menyerna. 
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Point Armering krävs för att få ut armeringspecifikationen till de 
armeringsjärn som ritats med Points konstruktionsmoduL Som användare 
märks armeringsmodulen ej på annat sätt än som en listgenerator vilken man 
går in i efter en AutoCad-körning. I listgeneratorn skall man ange uppgifter 
om vem som upprättat armeringsspecifikationen, vilka ritningar den tillhör, 
arbetsnummer, datum mm, innan listan slutligen skickas till en skrivare. 

Manualen till armeringsmodulen är betydligt bättre än sin broder, manualen 
till Point Konstruktion. 
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5 
BESKRIVNING AV KONCEPTET MED 

AUTOMATISKARMERINGSUPPRITNING 

Då är det dags att komma till själva hopkopplingen av de tidigare beskrivna 
programmen: pelardäcket i Skanska Softwares BBK79-paket och CADPoints 
konstruktionsmodul i AutoCAD. 

5.1 Varför automatisk armeringsuppritning? 

Konstruktören har idag tillgång till många olika hjälpmedel för konstruktion 
och dimensionering, exempelvis räknedosan som eliminerar tråkig 
handräkning, datorer med färdiga formler som eliminerar tråkigt 
räknedosarbete, och nu, automatisk armeringsuppritning. 

Tidigare körde man BBK-paketets pelardäcksprogram, gav alla indata, och 
fick utdata presenterade i siffror och diagram. Dessa siffror och diagram, 
samt den del av indata som angav problemets geometri, skulle nu in på en 
armeringsritning. Här märker man att det blir en hel del dubbelarbete som 
skulle kunna sparas in. Lägg där till att det inte hör till de roligaste sakerna i 
världen att rita en armeringsritning, samt att allt ritande tar mycket tid så 
förstår man varför det skulle kunna vara bra med automatisk uppritning av 
armeringsritningen. 

När man gjort en körning med pelardäcksprogrammet, lagrar man såväl 
resultat som indata i en data-fil. Denna data-fil är den enda indata som 
kopplingsprogrammet behöver för att optimera och översätta 
petardäcksprogrammets utdata till ett format som kan läsas av AutoCad. 

En av målsättningarna med koncept~t är att kopplingsprogrammet skall 
märkas så lite som möjligt för användaren. 
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Bild 5.1 Ingående ftler till konceptet. 

5.2 Kommandofilen Arm2Cad 

För att användaren inte skall märka så mycket av kopplingsprogrammet 
anropar han/hon istället en kommandofil (batch-program), ett program som 
först anropar kopplingsprogrammet med rätt parametrar och sedan går direkt 
in i AutoCad (även här med rätt parametrar). Batch-programmet startas 
genom kommandot "Arm2CAD FILNAMN' där FILNAMN är namnet på 
den data-fil som producerats av pelardäcksprogrammet (se fig 5.1). 

5.3 Kopplingsprogrammet Fixa2Dxf 

Kopplingsprogrammet Fixa2Dxf är skrivet i programspråket C, och arbetar 
enbart med indata från data-filen som pelardäcksprogrammet producerat. På 
så sätt klarar man av två problem: användaren märker inte så mycket av 
programmet samt att pelardäcksprogrammet ej behöver modifieras. Dock 
visade sig innehållet i data-filen ej räcka, utan pelardäcksprogrammet fick 
komplettera data-filen med ytterligare några data. 
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5.3.1 Översättning 

Fixa2Dxf omvandlar BBK-paketets datafil till en 
dxf-fil, en fil som kan läsas av AutoCad. Dxf-filens 
namn blir FILNAMN.DXF. Fixa2Dxf läser in en 
mall (enligt CADPoints standard) som kallas 
Jarn90.DXF och som inte är något annat än en 
beskrivnig av hur ett armeringsjärn ska ritas upp i 
AutoCAD. Fixa2Dxf förser mallen med data om 
var och hur ett armeringsjärn skall ligga på 
ritningen och mallen används om och om igen 
varje gång ett armeringsjärn skall läggas ut på 
dxf-filen. Förutom armeringsjärn ritas även 
pelare, kapitäl och begränsningslinjer för plattan 
in på ritningen. 

JEllirvta~ndle DXJF=fill 
Bild 5.2 Utläggningen av 

armeringsjärn till DXF-Filen 

5.3.2 Optimering och "intelligens" 

I utdata-filen från pelardäcksprogrammet (FILNAMN.DAT) är plattan 
uppdelad i små celler med armeringsdata (diameter, e/c-avstånd, klipplängd 
osv) angivet för varje cell. Ett uppritande av dessa celler såsom de är ger ett 
minst sagt plottrigt utseende, och att dessutom ange klipplängden på 
milimetern när, skulle nog skapa många sura miner bland armerarna. 
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Bild 5.3 Ingen behandling av BBK-paketets utdata. 
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Således behövs någon form av kontroll mellan cellerna, där celler med något 
så när lika armeringsdata bildar en större grupp. Denna kontroll går över hela 
plattan och jämför närliggande celler med varandra. Om områdena stämmer 
överens med klipplängd, e/c-avstånd, diameter och utbredningslängd inom 
vissa intervall slås områdena samman. 

Bild 5.4 Efter den första behandligen börjar ritningen bli 
något mer läslig. 
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Bild 5.5 Den slutliga ritningen. 

5.4 start av AutoCad för armeringsuppritandet 

AutoCad startas med hjälp av en intern kommando-fil (scriptfil) vilken tar 
hand om startsekvensen som måste genomföras för att vi ska erhålla en 
komplett armeringsritning. Scriptfilen ser till att ritningen får samma namn 
som data- och dxf-filen men med tillägget DWG (FILNAMN.DWG). Vidare 
läser man in en ritningsblankett med stämpel samt de rätta linjetyperna. 
Slutligen läser man in alla armeringsjärnen, pelarna och resten av 
informationen som finns i den av Fixa2Dxf genererade filen 
(FILNAMN.DXF). 

Från AutoCad anropas, förutom scriptfilen (Fixa2Dxf.SCR), även ritningen 
ArmBlk2.DWG, som innehåller block och linjetyper. Vidare anropas 
lispprogrammet LStart.LSP som läser in data om armeringsjärnen från filen 
11FJLNAMN.DXF 11

• 
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6 
UPPDELNING AV 

OMV ANDLINGSPROGRAMMET Fixa2Dxf.C 

Omvandlingsprogrammet är ett C-program vilket är uppbyggt av 7 stycken 
fristående moduler som anropas från huvudprogrammet Alla data som 
behövs i modulerna skickas mellan dem utan några globala variabler. 
Målsättningen är att varje modul skall vara lätt att underhålla och att det inte 
skall vara några problem att bygga ut programmet med. 

Fixa2dxf.C 

Bild 6.1 Struktur av C-programmet. 

6.1 TestRead.C 

Första modulen är en inläsningsrutin som läser in all data som BBK-paketets 
pelardäcksprogram skapar. Datan görs i några fall om från "long" till "real". I 
övrigt skickas den tillbaka till huvudprogrammet som den ursprungligen var. 
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6.2 Omvandla.C 

Andra modulen är en omvandligsmodul som anpassar datan från BBK-paket 
till de nedanstående modulerna. 

6.3 Ny_ Start.C 

Tredje modulen skriver början på DXF-filen innan man kan börja lägga ut 
järnen och andra ritelement 

6.4 H_ CP _J_D.C 

Fjärde modulen läser en DXF-fil med ett komplett armeringsjärn för 
speening enligt CADPoints standard. Denna fil läggs i en textmatris (704 
rader med 30 tecken i varje) som används som mall. Genom att bara ändra 
några koordinater och text i textmatrisen kan man lägga ut färdiga 
armeringsjärn i DXF-formatet efterhand som de blir "klara". 

6.5 Hanteringen av armeringsjärn 

Femte modulen var från början bara en rutin som skrev ut armeringsjärnen 
direkt, utan någon kontroll, precis som de var presenterade i BBK-paketets 
datafiL Efter att ha sett de första bilderna växa fram befanns att ytterligare 
steg med någon form av intelligens var befogad1 

..... 

6.5.1 Optimera.c 

Femte modulen kom således att växa till flera moduler, vilkas uppgifter är att 
göra de små armeringscellerna större. En jämförelse mellan cellerna baseras 
på e/c, diameter, klipplängd samt utbredning. Om alla dessa uppgifter i två 
närliggande celler stämmer med varandra (innom vissa intervall) så kan man 
eventuellt slå dem samman. Kontrollen sker först i y-led ända tills man hittat 
en cell som inte stämmer överens med den första. Därefter flyttar man ett 
snäpp i x-led och kontrollerar den nya raden i y-led tills man hittat en cell 
som inte stämmer. Hela tiden övervakas proceduren av en vektor som håller 
reda på den största rektangulära yta som kan erhållas. För att ytterligare 

l Se bild 5.3 
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komplicera problemet måste olika kontroller ske för jämförelse mellan celler 
i x-led. Om jämförelsen sker mellan två fack är klipplängden utan betydelse, 
medan klipplängden måste vara lika med cellängden för båda cellerna när 
jämförelsen göres inom ett fack. 

6.5.2 Data2Dxf.C 

När uppdelningen av cellerna är klar skall ytterligare finputsning ske. Om det 
är en kantstrimla med pelare i kanten skall utbredningslinjen flyttas ut en 
halv pelare eftersom den verkliga plattkanten ligger . utanför 
facklängdsmåtten (och systemlinjerna). Samma sak gäller själva järnen, 
förutom att dessa även skall dras in 50 mm. 

6.5.3 FixaDxf2.C 

Utläggningen av armeringsjärnen till DXF-filen sker slutligen i "FixaDxf2.C'' 
som också stoppar koordinater och andra data i CADPoint-mallen innan 
utskriften sker. 

6.6 Geometri.C 

Sjätte modulen ser till att platta, kapitäl och pelare ritas ut, enligt CADPoints 
standard, på den blivande AutoCad-ritningen. Tvärsnitten ritas även ut i 
AutoCad, fast dessa ligger utanför ritningen och kan vid behov flyttas in och 
modifieras med hjälp av AutoCads egna kommandon. Tvärsnitten är ritade i 
skala 1:20. 

6.7 SlutSnut.C 

Gör en korrekt avslutning på DXF-filen efter det att alla järn och andra 
endties har lagts dit. 

6.8 Övriga filer som används 

Filen "InpRut.C" består av en hög med in- och utmatningsrutiner som 
anropas för att få trevliga texter (och felmeddelanden) under 
programkörningen. "Optrutin.C" innehåller olika beräkningsrutiner som i 
första hand används av "Optimera.C". 
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7 
BESKRIVNING AV PROGRAMKÖRNING OCH 

INSTALLATION 

Det behövs många moment innan man kan komma igång med en körning. 
Man skall köpa och installera både hård- och mjukvara. 

7.1 Vad krävs? 

För att köra programmen behöver man 
* PC 386 med hårddisk och matematikprocessor. 
* Printer 
* Digitaliseringsbord. 
* Plotter (Alternativt, på kort sikt, en printer med 

möjlighet att få grafiska bilder på. De slutliga 
ritningarna erhålles genom att lämna en diskett 
till kopieringsbyråer som har stora penplottrar). 

* Skanska Softwares BBK-paket. 
* CADPoint Licens. 
* CADPoints KonstruktionsmoduL 
* CADPoints ArmeringsmoduL 
* AutoCad. 

Pris 1990 från 
60kkr 

3 kkr 
15 kkr 
45 kkr 

40kkr 
16kkr 
lOkkr 
lOkkr 
33kkr 

Drygt 220 kkr 

För installation av AutoCad, BBK-paketet och CADPoint hänvisar jag till 
respektive manual. Man kan räkna med att installationen tar minst en hel 
dag. 

När datorn och programmen är färdiginstallerade går körningen till enligt 
följande: 
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7.2 Petardäcksberäkning i BBK·paketet 

-·~ 
i 

Bunden last: 
Pelarhöjd: 
Betong: 
Armering: 
Säkerhetsklass: 

Bild 7.1 Problemet som skall behandlas. 

12.6 KN/m2 
3000mm. Nedre infåstning ledad. 
K25 
Ks400 
3 

Starta BBK-paketet, välj pelardäck, läs in ett gammalt projekt eller skapa ett 
nytt. 

PROGRAMPAKET FRAN SKANSKA SOFTWARE 

BETONGDIMEHSIDNERING BBX79 

~C)Copyt·ight SKANSt\A sorTWARE MALMö 1987-1989 r TITEL 

!~===================================Il~----·==-=-==~========================~ 

FöLJANDE PROGRAM lNGlfi 

l : BETONGBALK 
2 : BALKDEFORHATlON 
3 : BETONGPELARE 
4 : OREGELBUNDET TVÄRSNITT 
5 : PELARDÄCK 
6 : GENOHSTANSN!NGSKOilTROLL 
7 : HETDDANVISNINGARNA 
8 : GRUNDPLATTA 
9 : AVSLUTA 

! ~\!·bet ~m· •••• johanJ 

l 

Il 

R•jbt•tk •••••• Exa•ensat•betesl•appot•tskbrnlng 
Undet'\'IJbt•ik. Exempel 
Kot•ntng Nr· •• 1 
Sign.;\hW., •• JJ 
Dat'-'"''''',,. 8'3-(lE.-19 

''-====------~=III' -VAD VÄLJER DU 1 

~~T-!T_E_L_O_"_" __ (J-/N->----================--~ 

Bild 7.2 Skärmutdrag I från BBK-paketet 

Om projektet är nytt skall man beskriva projektet: 

l Titel: 

2 Geometri: 

Här anges administrativa uppgifter såsom 
Namn, datum, arbetsnummer mm. 
Vilka kanter är fria, fast inspända mm, antal 
pelare, hur pelarna sitter fast i plattan, 
tjocklek mm. 
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3 
4 

Facklängd er. 
Pelargrupper: Ange rektangulär eller cirkulär, längd, bredd 

och höjd. 
5 Pelartillhörighet: Eftersom man kan definera många olika 

petartyper (tio stycken), skall man tala om 
vilka pelare som hör ihop med respektive 
petargrupper. 

6 F örstär kningsplattor: På samma sätt som med pelarna definieras 
eventuella förstärkningsplattor. 

•r-l GEOt-lt:.THl 

l~ Uppla:~t'h.!l.lland~n P,ant FRl KANT 
Kant 2 FRI KANT 
Kant 3 FRI KANT 
1-' • .:tnt FRI KANT 

Ii f-nhtnlnycn : nntal pola•·· 3 Antal fack 

1

: :.::· ::::

1 

::·~o:.:::: :v:• :::::und:a .. :n:~ :t: ::k 
PlattJocklek 30(• ~~ 

b ... ""'""' ""'""" ' 
2 
2 

Vidare skall man tala om vilka 
strimlor man vill ha beräknade, hur 
stor den utbredda lasten på hela 
plattan är. Man kan även lägga till 
ytterligare laster fackvis, både bundna 

. ' 
ER l Y-RIKTNINGEN 

ANTAL FACV, 2 

FACV, 
NI' 

1 

LÄNGD 
(o) 

€... l)(H) 

6. t)OO 

L~~- TW 

GRUPP 

1 Rektang•.!l,:n-

11 ' ""'' """" '"' 

PELARGRU~·~·ER 

BREDD CX-D!Ml 
( ·~~~) 

3(1(1 

4(1(1 

HdJD CY-D!M> 
(•Il) 

3(1(1 

4(1(1 

0Chfria. f-=U=T~BR=t=DO=~==LA=S=T=ER==F=oR=U=E=LA=D=E=S=A=M=T=E=V=.==================~ 
~~--ANTAL STRIMLOR -·--

!!=============================== l1U ,.._ l\•.tth..len Ullwedd last FU = Ft·l Utbt•edd last 
BP = B1.mden P•Jnkt last FP = Fl• i PtJnkt last 

4 STRIMLOR BERÄKNAs : 51 52 54 55 

UTBREDDA LASTER PA HELA PLATTAN 

Bunden last p~ hela plattan IZ. 60 kN/a2 

BT = Bunden Tt·iangellast FT = Ft•i Tt•1angellast 
BV = B•Jnden Variabel last FV =Fri Variabel last 

!NMATN. FACK TYP 
NI' NI· 

1 l BU 
2 2 BU 

U, P, T, V l 
(kN, kNia> 

32. 13(1 
32.130 

XI 
Col 

V2 
<kN> 

Bild 7.3 Skärmutdrag ll från BBK-paketet. 
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När pelardäcket är definierat kommer man in i beräkningsfasen. Resultatet 
från beräkningen kan erhållas i såväl grafisk form som i form av text med 
siffror1

. Är man nöjd med resultatet går man vidare till 
armeringsdimmensionering där det framräknade resultatet används. 

GENOMSTAHSHIHGSKOHTROLL 

För att dimensionera armering krävs 
vissa uppgifter om gränstillstånd, 
säkerhetsklass, om miljön är 
aggressiv mm. Programmet kan 
också göra genomstansningskontroll 
av pelare samt lämna förslag på 
åtgärder om det föreligger risk för 
genomstansning. Dessutom krävs 
uppgifter om betongkvalitet, under-

PELARE NR l REKTANGULÄR HöRNPELARE 

Pelarens dim 1 Bredd tX_dim) .. 300 mm HtJd <Y d~ 
C-måttet : C., ..• 1700 mm Plat.tjocklek... 300 

Böjarmering i ök platta 1 X-led... 0 e e/c 160 Y 

t.ASTER 1 Stanskrait. , , 76. 00 k N 
Homent Hx.,,. 14.00 kNm H.oment Hy,,., y 

Kritiska snittet är effektivt till,,,,,,,, 100 ~ ( 
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Bild 7.4 Skärmutdrag III från BBK-paketet. ..... 'Z"/ 

och överkantsarmeringens stålkvalitet, samt inom vilka intervall som 
diametern får variera. Programmet lämnar förslag på ovanstående indata, 
som bara behöver godkännas innan man startar armeringsdimensionering en. 

Ovanstående steg kan köras om och om igen med nya, modifierade indata 
tills man är nöjd med resultatet. 

l Se appendix A. 
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Nu anser vi att ett fullgott resultat är uppnått varför vi sparar våra 
beräkningsdata på en diskett som sedan tages ut och transporteras till 
CAD-stationen ( CAD-stationen kan vara samma PC). Beräkningsresultatet 
kan naturligtvis erhållas i form av en vanlig utskrift.1 

7.3 Uppritning2 

I CAD-stationen finns AutoCad, CADPoint och konverteringsprogrammet 
som medföljer BBK-paketet. Disketten stoppas i sitt fack, programmet 
"Arm2Cad" startas och efter ett tag har programmet 

a: Omvandlat BBK-datan till AutoCad och CADPoints standard, 
b: Optimerat, 
c: Ritat upp i AutoCad. 

Nu är vi inne i AutoCad och pelardäcket med armering ligger på en 
Al-ritning i skala 1:50, med stämpel på plats. 

~ ! 

2 Ett annat exempel finns uppritat i appendix F. 
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Bild 7.5 Oversikt av vad programmet ritar ut. 

S~AL~ 12\ 

Bild 7.6 Programmet ritar även ut tvärsnitt. 
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Bild 7.7 Ritningen med stämpel. 
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Bild 7.8 Detalj av det datorritade pelardäcket. 
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7.4 Modifieringen 

Väl inne i AutoCad kan man stuva om järnen som man vill, flytta texter, 
skriva förklaringar och arbetsgång. 

7.5 Avbockning av järnen till armeringsspec 

Järnen skall nu markeras (bockas av) och läggas på en lista, så kallad 
armeringsspec. För att utföra detta krävs CADPoints konstruktions- och 
armeringsmoduL Själva listan klarar armeringsmodulen av, men för att få in 
alla järnen i listan måste man peka i en ruta på digitaliseringsborde t, "Bocka 
av stång", svara på ett par frågor samt peka på järnen på ritningen. När alla 
järnen är avhackade sparar man ritningen, kanske plottar ut ritningen, går ut 
ur AutoCad och går in i listgeneraton i CADPoints armeringsmoduL 
Kommandot för att starta listgeneratorn är "Armer". Inne i listgeneratorn 
skall man svara på vissa frågor rörande upprättare med adress och 
telefonnummer, arbetsnummer, bockningstemperatur, utförd av, granskad av 
mm. Man skall också ange vilken/vilka ritning(ar) som skall höra till 
armeringsritning en. ;!IM! ovERsiKT ('111>1'< m.-r 

:::-:....:::::.::-:.:..::·:.:=-~-=-...:.=_-_;-:_;_:::::.-=-....:.:.~::-··;:.::_;_:_;:~..::.:.:.:...:....:::..:..;::".:::..::=...::::=:::;.·.:....--=::::=~-==--=:: .. .:: .. ::.:: .. :: 

21KI. OVI·.RSIKTSIIII.D 2UI· IITI'RIIIliTE-lJTIII!II<i FRAN lluh~'lll> 

!~l. UI'I'RII'ITARE l ARBETSNUMMER 27<1· FEl.LISTA 

1\l . OVRIUIIUI'I'UII·TER 21«1-lYrSKRIFI'I:R 

'J.I<I· DEFINITION AV SKRIVIIRE 

-":!j)ij!'rRÄTI'ARE l AltiiETSNliMMU! 
'l')'J • AVSI.IIl'A I'HtHaiiiMMET 

ÖVRIClA lii'PI iii'TER OM FÖRTECKNINCiEN l-I'I'Ciii'I'I'R OM PROJEKTET 

Li\Ci~TA IIOC'KNIN<iSTHII'EIIATIJIII'Å nÅL 

11\'lii.AN. 

ANNAN AH MI IU/'.1 i 

SVI:I'SIIAII 
1'.1 SVE'I'SIIAI!: 

UTFÖRD AV: I'RClli!KTIIIIII.UITEK: 
ORANSKAD AV: 

OATLIM: 
SEN REV IlAT: 

TIU.IIORA TYI'UI.All. 
F(lRTECKNINCi NR:·------·-- .. 

RE\'. 
Rl~~lJI.TA111liii.IOTEK: 

FII.NAMN;. 

~rlrl'D~D .~n ,,c:::J ·c=! CJ·~C=! __ 
Bild 7.6 Utdrag ur CADPoints armeringsmoduL 
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7.6 Konceptets styrka 

Styrkan i konceptet ligger dels i att kunna modifiera ritningen inne i 
AutoCad, och dels i att ritningen är uppritad i CADPoint-standarden vilket 
medför, förutom att det är lättare att komplettera med andra järn, att man 
även kan få ut en komplett armeringsspec. Saknar man CADPoint fungerar 
programmet ändå, fast man får rita och ändra utan CADPoints verktyg och, 
naturligtvis, får man inte ut någon armeringsspec. 

l Cl<'ANCk'A l 

Bild 7.10 Den slutliga armeringsritningen. 
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8 
SLUTSATS 

8.1 Här slutar projektarbetet 

Det som nu i första hand begränsar armeringsuppritningen är utdatan från 
BBK-paketets pelardäcksprogram, som inte kan tömmas på så mycket mer 
innehåll. Om man skall gå vidare måste användaren knappa in många fler 
uppgifter, som i sin tur kommer att göra programkörningen mycket tungrodd. 
Speciellt i de fall man inte vill ha någon uppritning. Summan av ovanstående 
resonemang blir att användaren enklast gör dessa tillägg inne i AutoCAD. 
Till exempel bygelarmering, kantarmering och variationer i plattans 
geometri. 

I pelardäcksprogrammet väljer man oftast att inte beräkna alla strimlor (vissa 
strimlor är lika). Därför måste man para ihop de oberäknade strimlorna med 
de beräknade, samt ange om de är spegelvända. Detta val ligger 
förnärvarande i preprocessordelen i omvandligsprogrammet, men borde 
istället ligga redan i pelardäcksprogrammet, där man ju matar in alla andra 
uppgifter. 

Idag ritas järn och texter ovanpå varandra, en detalj som kräver stor insats 
som programmerare, men som är mycket enkelt att åtgärda på ritningen i 
POINT. 

8.2 Fyller den automatiska uppritningen någon funktion? 

Man måste vara vara inställd på att det som ritas upp i AutoCAD inte är 
annat än ett halvfabrikat. Dels med tanke på att pelardäcksprogrammet har 
stora begränsningar i fråga om jämförelse mellan modell och verklighet, 
bland annat hanteras enbart rektangulära plattor utan hål. Halvfabrikatet 
beror även på att omvandlingsprogrammet inte klarar av att ta fram en 
tillräckligt snygg ritning. 

Svaret på rubrikens fråga är dock JA! 
Även om man antar att man INTE skulle ha någon nytta av att fortsätta i den 
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ritningen som omvandlingprogrammet åstadkommer så är den lättare att 
begripa än pelardäcksprogrammets listor (Jämför bild 7.7, 7.8 med appendix 
B). Lägg där till att datorkörningen för att få fram en bild inte förlängs med 
mer än någon minut och endast kräver ett minimum av inmatning. 

8.3 Liknande omvandlingsprogram till andra beräkningsprogram? 

Omvandligsprogrammet för pelardäcksprogrammet är antagligen det mest 
komplicerade programmet av de omvandligsprogram som skulle kunna 
skrivas för BBK-paketet. Det är antagligen även det omvandligsprogram man 
har mest nytta av. Ett balktvärsnitt exempelvis, har mycket mindre 
information att föra över till AutoCAD. Å ena sidan är behovet att få 
balktvärsnittet uppritat i AutoCAD begränsat, å andra sidan blir 
omvandlingsprogrammet mycket enkelt att göra. Skall man gå vidare med de 
övriga bör man väga in om det även är ett rent föräljningsargument att ha alla 
programmen kopplade till AutoCAD. 
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SLUTORD 

Att koppla beräkningsprogram till CAD är vid första påseendet ganska 
enkelt. Problem som främst dyker upp är av typen "artificiell intelligens". Dvs 
den som ritar på CAD gör väldigt många omedvetna, självklara, bedömningar 
för att ritningen inte skall se plottrig ut. Ritaren lägger INTE text ovanpå 
linjer, drar INTE linjer i varandra, väljer lämplig skala för rätt ändamål osv. 
Ett råd till den som skall ge sig på liknande projekt är att NOGGRANT gå 
igenom hur beräkningsprogrammets data är presenterade, samt därefter göra 
det en gång till! Projektarbetet har varit intressant främst med avseende på 
den pionjäranda som genomsyrat mina handledare och andra människor som 
jag varit i kontakt med. 
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~··•••«4**~*******•*~•**********«***** 

FACI: 
N t· 
l 
2 

VÄ.STC.D 
!kNl 

208.12 
336.20 

Hö.STbD 
<kNl 

-336.20 
-208.12 

Hc·.STC.D 
<kNml 

-400.24 
-16.(11 

MAX. STöDREAKTIOt~ER ENL. ELAST. TEORIN SAMT PELAR~IOMENT 
~~-·~*·~·~•«•••*••~*~~«··-~~··*•••*«********•~··***~** 

STC.D REAI<TION PELARMOMENT 

Nr <kNl (I:Nml 

1 208.12 16.01 
2 672.40 (1.00 

3 2(18. 12 -16.01 

t1AX. F'ELAF:I~0~1Etn EtlL. ELAST. TEORIN SAtlT STc·DREAlniONER 
**~~~~*~*·~~*~~**~~*~~~**~~~*~~*~*-~****~*~~~~***~*~*** 

STC.D RE?1l:TION PELAF-:t10t1EtJT 

t·h- ( ktJ) (I.Nml 

l 208.12 16.01 
2 672.40 (1.(10 

3 208.12 -16.01 

s~:ANSI<A SOFTLii'.F:E t1ALI1b 

t1ANUrO.L EXEtiPEL l 
F'EL{>F:Dr~CK t·IED 9 PELARE 
VL•nNI~JG NR 1)(H)(l01 

. ... - ... ········--·-··-- ---· 

" SIDA 
ARBETSNR. 1234~67890 

SIGtJATUF: St\ 
DATUM 86-11-15 
GRANSLAD 

PELARDÄO: ANAL YS : V er. l • 00 (Cl SKANSKA SOFTWARE 1986 

BERÄKNitJGSRESULTAT FbR STRIMLA 52 (Breottlinjetyp Al 

~***************~***************~~·~··•**********~** 

PELARLASTER OCH C-t1ATT 
~*~~****•*·~~***~-·~·· 

F'ELAf~E 

t h· 
4 
5 
6 

MONHIT 

M-It**•* 

FACK 
Nr 
1 
2 

REAKTIDt~ 

( kt·ll 
231.34 
672.40 
231.34 

VÄ.STöD 
<I:Nm/m) 

-34.70 
-100.86 

c 
(m) 

2.86 
3.65 
2.86 

+VÄRDE FACK 
(I:Nm/m) 
28.02 
28.02 

Hö.STöD 
<kNm/ml 

-1 1)0.86 
-34.70 

BERÄKNINGSRESULTAT FöR STRIMLA 54 (Breottlinjetyp Bl 

*********•****************************************** 

MAX. MOMENT ENL. ELAST I C I TETSTEOR Itl 

********************************•** 

FACK VÄ.STöD +VÄRDE FACI< 
tir (kNml (kNml 
1 -14.46 75 .. 18 ~-
2 -137.36 75.18 

MAX. TI/ÄF:I<RAFT ENI_. ELASTICITETSTEORIN 
*~«*****~**~***********~****~*~******* 

FACK VÄ.STöD Hö.STöD 
N,- !kNl n. N> 
t 7531 -116.87 
2 116.87 -75.91 

Hö.STöD 
(ktlm) 

-137.36 
-14.46 

t1AX. STöUF:EAKTI ONER ENL. ELAST. TEIJF: It-1 Si'<t1T PELARMOt1ENT 

******~*****~~***************~~~·****~***********~*~** 

SföD F:[J\I,·T I Ot-1 PELAF:t !Ot lr:tH 
t h· ([.Nl (UI.-:tl 
t '7:'>. 9 t l4.46 
2 :::.3:.1.-:"5 '--'~0ll 

3 75 .. 91 -1'• .46 

~ 
"d 
(l) 

l=l 
0.. 
>2" 
~ 



Sl :?tl'lSI..:) SOF l LJAf':L tti~L l 'le· 

MANUALEXEMPEL 1 
PELAHDÄCI: HEll 9 PELARE 
l<i:'·f-:tH tlG Nr.; 000001 

PEL ARDi:.CI< AtJf-iL YS : Ve,-- 1 -00 

., 
7 

.,.-
SKANSI<A SOFTWAF:E 11AU1ö 

SIDA 1'·1i'lNIJALEXEt1F'EL 1 
ARBETSNF:. 123456 78' PELARDiiCK MED 9 PELARE 
SIGNATUR SA I.L•F:I,HNG nR 000001 
DATUt·1 86-11-15 

8 
SIDA 
ARBErsrm. t234567B?O 
SIGNATUR S<> 
DATUM Bb-11-15 
GF:ANSKAO 

GRANSKAD PELI)F:DÄCK At JALYS : V er • 1 • O (l C C l Sf<AtlS!<:A SOFT\-JAF:E 1986 

(C l SKANSI<A SOFTWARE 1' 
t1AX. STöDF:EA~:Tiot1EF: ENL. ELAST. TEORJt.l SAt1T PELAF:t·IOI1EtH 

~~*******~*************~**~**•******************~***** 

Mr-;>:. F·EL.Af.:r00t':Er IT Et·ll • ELr,s·r • TEOF:ItJ S•:;t1T STC.IIF:EAI<T I OI~Er:: 
~~~~~~~~~*~*·*~··~·-~«•«~~~-·~··~~-·-~•*«««*~***~««*~** 

STi:.O REAKTION F'ELARMOHENT 

STi:'·D REAf:TION PELAF:t10MEt.JT 
~11- O:N) Ck!Jm) 

1 75_91 14.46 
?. ?:.1;;3_ 7::, 0 .. (l(t 

3 7~, .. 91 -l(_t ... 46 

[<Ef·:uVN I NGSI<[ SUL To) T f' i:, f-.: 51 r-: I ttLA 5 1< IRrDtt!injetyp A) 
••••·~~~·M~k·~~--~--~-·~··••***~*******~··•***"***** 

PELARLASlER D~H C-MOll 

••h·~·············-~·· 

PCLI'1f.:E 
tJ.-
1 
4 
7 

MGt1ENT 
•••«-ttit 

FACK 
Nr 
1 
2 

REAI>:TlGtl 
(l; t J) 

81.93 
233.75 

81.93 

VÄ.STC.D 
CkNm/ml 

-24.58 
-7(1.12 

c 
<m> 

1. 7(1 
2.87 
1. 7(1 

+VÄRDE FACf< 
CkNm/ml 
9.74 
9.74 

Hö.STC.D 
CI:Nm/ml 

-70.12 
-24.58 

BEF:Äf:tJINGSRESUL TAT Fc·R STRIMLA 55 <Breottl injetyp Bl 

-~·*·~·*·········*~*********************•··~··****** 

MAX. MOMENT ENL. ELASTICITETSTEORIN 
••«*****~*«*******•••••*****~·*~•** 

FACI: VÄ.STC.D +VÄF:DE FACK 
Nr (I:Nno) <kNml 
l -16.01 222.21 
2 -400.24 222.21 

Mo':\ X. TVÄF:f.:R>'\FT Et·ll • CLASTI CITETSTEORIN 

·~~~·~·~~·~*~~-~·~~~-~·······~···~···· 

f ,·\t't 
~h 

\'.\ ~ !;1 p[) 

,. ('J l 

~ •• \;.; . l :. 

:t3.:.·. t·\., 

H~-..!~1,··1' 

d N l 

~~:l: . . :', ) 
-.:_~,-,u. 12 

Hc·.STC.D 
<I:Nm) 

-400.24 
-16.01 

Nr <kNl (kNml 
1 208.12 16.01 
2 672.40 •). O (J 

3 208.12 -16.01 

l' lAX. PEL.ARMOMENT EtlL. ELAST. TEORIN SAMT STc·DREAKTIONER 

*~*****~*********************************************** 

STöD REAKTION PELARMOMENT 
Nr- CkNl <kNml 
1 208. 12 16.01 
2 672.40 0.00 
3 208.12 -16.01 

BERÄI<NINGSRESULTAT FöR STRit1LA 55 <B•·ottlinjetyp Al 
************K******~*******•************************ 

PELARLASTER OCH C-HATT 

********************** 

PELARE 
tlr 
2 
5 
8 

i•IOI1HlT 

·~tfo**'** 

F A C!< 
Nr 
t 
2 

REAKTION 
<kNl 

231.34 
672.40 
231 .3't 

VÄ.STöD 
(ktlm/m) 

-3·'+. 70 
-100.86 

c 
(m) 

2.86 
3.65 
2.86 

+VÄRDE FACK 
( ktlm/m l 
28 .. (12 
28.02 

Hö.STBD 
(ktlm/ml 

-100.86 
-34.70 ~ 

'"d 
(l) 

~ 
0.. x· 
~ 



~ \ '·~.: 

(_ 

( 

.. -- -- - -· ---- -~- -· - -- - - - ..... -- .. -- - - -- - - .. - - -· - -- .. - - - - - - .. -
11=1 

-- ·· ··- ·· -·-·- ---- SKAI·JSKt'\ SOFTtJARE 11ALMC. SIDA 

~.1 ;,c;NSI- t4 SOf'"ll-lt';f-:E. t1.:..U1o 

MAIJUALEXE.MPEL l 
PELARDÄCI: MEJl 9 PELAHE 
t<öRNltlG NR 000001 

'7 
SIDA 
AF·:E<ETSNR. 1234 56 7890 
SIGNATUR S~ 

DATUM 86-11-15 
GF-:ANSI<AD 

l'lA~Jlh'>l EZEtiPEL 1 
PELAF:D.':\Cf< t·:EO 9 PELARE 
i(C.F:N I t-lG tiR O(H)(f(t 1 

PELAF:DÄCI< ANf<L YS : '/et-. 1. 00 

ARBETSNR. 1234567890 
3IGtlATUR Sf~ 

DATUM 86-11-15 
GHANSI<AD 

(C l Sf.:AN3VA SOFl L-JA F: E 1 ?86 

--------------------------------------------------------------------------- GRAFISK UTSVRIFT 
PELARDÄCK ANALYS : Ver. 1.00 
GnAFISI·; UlSIT·:IFT 

(C l SKANSI<A SOFl ~JARE l 98(, 

<l~ ~2> 

-408-:t -f 
/\ 
' ' 
~~ ~ 

... \ 
/ \ 

-200 4 .' ·. l-

-:::oo-

/ \ 
/ \ 

-l nLl l l 
- • l \ 

i ... 
- ,.i \. 

~\ / \. /: 
- - '..\ _,... ........ . .... 

ll::.llj ' : . / .. 
\..... ,.,t \\.. ·'' 

~'-., •.. / ., / 
200 • .. ·- ./ " - / ·- ........._ __ _ 
300+--------------------------------------------+ 

BÖJI·lot'~ENT (kNm) -- ELRSl IS t: 

<l:> .. ::z=-... 

388 ' 
·-, 

······· .. , -t-
·• ... , ., ~ ' 200" ., + '·· 

' ~ 
1 g g t ' ' ·••... _, 

··-.. .. , ·--,, 
--e l ' ''-. . '-~ 

',. ·• .. , 
-JOO fj _________________ ·~~-~~~---r------------------~---- ---~ :r '·... l 

··,~ 
-2l]ld t 

. ~ 
-300 ' 

' TVRRV;HRFTER (k t-n -- ELRSTISI: 

~ 
"' ~ 
~ 
o. x· 
> 



- ·- ... ------ ---·· .. - ..... --· ... ------------ ----------·- ~-------·· 

SIJ\IISI·:A SOFTW.:l,·:C: nAUk• 

W'\NUi4LEXEt1PEL l 
PELARDACK MED 9 PELARE 
KC.F:tH tiG NR (l(H)(>O J 

PELARDÄCK DlMENSIONERING: Ver. 1.00 
SUf1tlt:f-:lt·lG A'J !fJDiHA 

~lA lER l ?'.L EGEt J~il :,o,FEF-: 
*~~~~~~,·~~*~~~~~~ 

S;!.I<EF:HETSI;LASS. • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 

F:<ETONC. v ••e C.-• 

Fcc~-· l (l_ (h) t l!~· i\ Fet ..• O .. 78 Mf·'""' 

l'~· 1-;f"'I~I[.(,;}I·Jt;: dl i\n1eter (n,m) 6 - 16 
303.03 Mra •~s't(H.-, F•=-t ••••••• 

F~c....... 303.03 MPa 

L·t·· Af.:t·lLf\lfJG: di.:-Hn'-•lf:-1· \n.m) 6- 16 
l-. ~-.'t (11) F s, t .. .. .. .. .. .. .. 3(13 .. (l :J t-tF· c3 

r~c....... 303.03 MPm 

Es ....•... 150730.16 MPa 

ARt1ERINGSDETAL.JER FC.R STRIMLA NR 

•••••«••••••••••••***************** 

öVERKANT : Min stång diam ••• 

UNDERKAllT : Min stang di am ••• 

SIDA 
ARBETSI·Jr.:. 1234567890 
SIGtlATLIFi SA 
DATUM 86-11-15 
GRAIJSI<AD 

<C l SI<ANSI<A SOFTW{.;f.:C 1986 

Hi:.t·!E;·m E.J TAGEN TILL i'IC.TTAVVII:ELSER 

UtfC.randel~las.s 1 elle,- li e1-fcq-drcts 

EL ••• !9"!91.6? tlr--.. 

F st ••••••• 
F se ••••••• 

Fst ...... . 
rsc ............ .. 

16 - 32 
287.88 MF"a 
287.80 NPa 

16 - 32 
207.80 MPa 
207.00 MPa 

8 mm Ma>: stang diam ••• 

8 mm Max stang diam ••• 

2C> mm 

20 mm 

C/C AVSTAt~D : Minsta avstand ••• 100 mm 
största avstånd •• 60(1 mm 

TÄCI-:SI<IKT : överJ~ant ••••••••• 20 mm 
Underkant •••••••• 20 mm 

PRIMÄRSTRIMLA 

SEf<TIOtJER FC.R STRIMLA NR 

*«~•*···~~··•**•*·~····*•*** 

STC.D FÄLT SEKTIOtJ TOTAL LIVl<fi:EDD FLÄt·IS 
Nr· Nr TYP H f, .J D T .JOCJ,:LEK E< REI 

<mm) (mm) <mm) (mn 
H 30•) 255(1 
R 30(1 2550 

2 R 300 255') 
2 R 300 255(1 

3 R 300 2550 

SKANSI<i' SOFH!ARE MAU1C. 

I'V,NUi~LEXE:t!PEL 1 
PELARDÄCI< MEO 9 PELARE 
l<. öRN I NG t JR 000001 

FELARDÄCK D IliE t JS I ONER It IG 
8EF:ÄI<NHIGSRESUL TAT 

STRINLA NR 
1+-Jif.*'f*W.*~•*•·•-lt 

--·-....,------

\..'er .. 1 .. 00 

DltiENSiotJERAtJOE VÄRDEN - FACK 1 
··~~ltlt-Jf-Jf-~~***~*****•*·~**~~ltlf-Jf-Jf-Jf-

t10MEtlT < kNm/mJ 

Negativt 

Positivt 

Delom>-ade 1 
2 

VÄtlSTER STöD 

-24 .. 58 
(J .. (It) 

0 .. 00 

DIMENSIONERANDE VÄRDEN - FACK 2 
~**lf-ltlf-lf-*~***lf-•***Jf-•***•**Jf-****** 

1'10MENT O:tlm/ml VÄNSTER STöD 

Negativt Delomrade 1 -84.51 
2 

Positivt 
-ll+.38 

0 .. 00 

2 
SIDA 
AF:8ETSt·JR. 
SIG~IATUR 

DATUt1 
GRANSKAD 

1234567890 
se 
86-11-15 

(C J Sl<.ANSKA SOFHIAF'E 1 '706 

MAX FACK 

0 .. 00 

29.48 

MAX FACK 

o.oo 

29.48 

HöGER ST60 

-84 .. 51 
-14.38 

0.00 

HöGER STöO 

-24.58 
0.00 
0.00 

~ 
'"d 
(!> 

~ o.. 
><" 
td 



Sl ~ANSI·.:i~ ~;OFTWAf.:E: 1"1~\LI'lö 

MAt4UALEXH1F'EL l 
F'ELARDi'>Cf< MED 9 PELARE 
~öRNING NR 000001 

., 
3 

SID•'I 
AF-:P.ETStm. 
SIGtiATUR 
DATUI1 
GRANSKAD 

1234567890 
SA 
86-11-15 

---------------------------------------------------------------------------
PELI4RD.':>Cf~ Dltl[NSIOt<ERli~G : Ve>-. 1 .0(> 

STI':HILA r.m FAU:: 

i:NEF:f<AtHSr\F!t1Ef-: l t~ G 

~~·«~··~··-~~~~~~ 
D'.::lorr,,-adr.! 

Erf. area (rrtm2/ml 
Effef~t1v h~jd (mm) 
(i\.luvl l 1.J1·edL1 '-''''''' 

llt•}l•illt CHJP 
., 
·-· 

El· f_ .1\l·ca (mnt;-~/m) 

C t fpf:llv hi:-· JU (mn,) 
1\J. t.uell u,-eUd <n.n.) 

LJt<O[RJ:ANTSAf<nER I t !G 
******~·~····*·~·~ 

Erf. area lmm2/ml 
~orr. enl BH 6.5:348 
Effektiv h~jd lmml 
Aktuell bredd (mm) 

AVI:ORTNING lmml 
****Jit-********** 

C.VERI:AtH 

< 

Vi:lt·JSTEf-\ ST C. D 

st 8 e/c 16(> 

3')6 
276 
B:-,(, 

u 

1699 

VÄt4STE.R STc·D 

(l 

2550 

jtl 8 e/c 160-------

1264 > 

l C l SJ<ANSI :A SOFHJP,F<E 1 98L, 

MAX FACI< 

o 

C.! :J !:.l (l 

MAX FAO~ 

jtl B e/c 135 

367 
(l 

276 
2550 

Hc·GEF: STC.D 

jtl 12 e/c 100 

1083 
27'• 

143:; 

p G e/c 280 

179 
276 

l l l'• 

He·GER STC.D 

(l 

2550 

------- pi 12 e/c 100------
------- p 8 e/c 280-------

< 1BB7 > 

VÄNSTER PLATTELEMENT H e· GER 

ut<DEF:J·:ANT ----------------------- pi B e/c 135------------------------

--------- ---~-- ------------

SI<ANSJ<A SOFTWAF:E MAU1ö 

~IANUALEXEtlPEL 1 
PELA~DSCK MED 9 PELARE 
~:öRNING NR 000001 

F'EL?'.RDÄCK DitiENSIOtlERitJG : Ve>-. 1.0') 

STRitlLA t·JR FACK 2 

c•'IER~:ANTSARMER I NG 

*************•*** 
Delområde 

E>-f. area (mm2/m) 
Effektiv h6jd lmml 
Aktuell bredd (mm) 

Delområde 2 

Erf. area (mm2/m) 
Effektiv h6jd lmml 
Aktuell bredd (mm) 

UNDERKANTSARMER ING 

••***.*********'*** 

Erf. area (mm2/m) 
l<orr. enl BH 6.5:348 
Effektiv h~jd (mm) 
Aktuell bredd (mm) 

AVKORTNING lmml 

***'•*********)Ht 

ö\/ERI<ANT 

< 

'IÄNSTER STöD 

?l 12 e/c 10(1 

1083 
274 

1435 

pl 8 e/c 2BO 

179 
276 

1114 

VÄNSTER STöD 

o 

2550 

p 12 e/c 100------
:6 8 e/c 280-------

1890 ·~-

4 
SIDA 
ARBETSNR. 1234567890 
SIGtiATLIR SA 
DATUM 86-11-15 
GRAtiSKAD 

ICl SKANSKA SOFTWARE 1~86 

MAX FACK 

o 

2550 

MAX FACK 

p B e/c 135 

367 
o 

276 
2550 

HöGER STöD 

?l 8 e/c 160 

306 
276 
850 

o 

1699 

HöGER STC.D 

o 

2550 

------- ?l 8 e/c 160------

< 1264 

IJÄNSTER PLATTELE~IENT HöGER 

UtiOERf.:AtH ------------------------ ~ 8 e/c t:JS-------------------~---
"0 
(D 

i::! 
0... 
~-

to 



\ 

51 "1-\NSIJ-\ SOFTWAf~C tli'\U1ö 

Nr.tJUALEXEMPEL 1 
F'CLARDÄCI< MED 9 PELAF:E 
f·:C.F:r JI NG N f.: 000001 

PrLARDÄCK DIMENSIONERING : Ver. 1.00 
S\1:1t1i:Rir<G A'·l H!DATA 

i'.F·:IiEF-:HJGSlJETALJE.I' Fc·F: S1F:It1LA tJf' 2 
-~~-*~~~-~~~**~~~~·~~-***~**~·*-~**~ 

i:·\IEFJ"Ai·H : i·1i n sta ng di an, ..... 

utJDrT:I:·ArH : 1'-11 n s tar, g dii:'m ...... 

r:;c t"\'JS 1/~111 J : t"li n~. t;:. i\Vst • .-... nd ..... 
Sl<...·l-~ l. c\ ~v~ Land ... 

l nr:l :SI< I l< T : ~vcrJ:anL ............... 
UnUc1-k.anl ............... 

H~ I tl.::.f"(S l l~ l t: L A 

SD:TIOr•ER Fi::ol-< STRIMC..A NF: 2 
«~····-~***********•*•~•*•* 

STC.D FÄLT SH:TIDI• TOTAL 
Nr Nr TYP HöJD 

<mrnl 
R 300 
R 300 

2 R 30(1 
2 R 300 

3 R 3(1(1 

..., 

8 mm 

o n. m 

1•:11) n.m 
b(l(l OHh 

20 mm 
2(1 OHII 

LIVBREDD 

<mm) 
7200 
7200 
7200 
72(1(1 
72(1(1 

::; 
SIDA 
ARBETSNR. 1234567890 
SIGNATUR SA 
DATUt1 86-11-15 
GF:ANSKAD 

<C> SKANSKA SOFlWAHE 19B6 

Max st~ng diam ..... 20 ffifil 

Ma:: stång di am ...... 20 mm 

FLÄI~S 

TJOCKLEK BREDJ 
<mm) (mm 

---· --·-- -· .. ..., 
s~·:AtJSKA SOFTL·li\RE t1AUIC. 

r1AtJUALEXEMF'EL 1 
PELAROÄO: ~:En 9 PELAF:E 
Kc·RNING NR 000001 

PELAROöCK D It1ENS I ONEH !tiG 
BERÄKNir-JGSRESULTAf 

'..'er .. 1.00 

STRIMLA NR 2 
~ )Ht )t~*·***** IHf-

Dit1ENSIOtlERAtJDE VÄRDEN - FACK 
... ~ .. ~~~·**~~*~~··**~~***.*****~* 

t10MENT <kNm/ml IJÄtiSTER ST6D 

Negativt Delområde l ISyml 
2 ISyml 

Positivt 

0.00 
-34.70 

0 .. 00 

DHIENSIOtlERANDE VÄRDEN - FACK 2 
******************•****~~******* 

tJOMENT <k t lm/ m l 

Negativt Delområde l <Syml 
2 <Syml 

Positivt 

VciNSTER STöD 

-4.42 
-105.28 

0 .. 00 

6 
SIDA 
•"F:BETSt·IR. 
SIGNATLIR 
DAfUt1 
GRANSKAD 

123,.t56 739{) 
se. 
86-11-15 

ICl SKANS~~ SOFTWARE 1986 

MAX FACI< 

o.oo 

30.86 

MAX FAU: 

o.oo 

30.86 

HC.GER STöD 

-4.42 
-1(>5.28 

0 .. (10 

HöGER STöD 

0.00 
-34.70 

0 .. ')0 

~ 
'd 
(D 
;:1 
o. 
~-

to 



SI<ANSI<A SOf'1 ~U4RE Mt1LMC. 

Mf\NUAI..FXE11F'EL l 
F'ELAf,Di:>Ct< ME n 9 F·ELARE 
f.:C.RtJING NR (u)(I(IOI 

,., 
7 

SIDi\ 
ARBETSNR. 1234567890 
SIGNA1UR S/l 
DATUM 86-11-15 
GF:ANSKAD 

----------------------------------------------------------------------------
F'E LP.HDÄCK D l tiE NS I ONEF-: I NG : Ve,-. 1 • 00 (C l SJ.;AI·ISI<P, SOFTWAHE 1986 

STF:IMU; W·: 2 FACI·; 

cNERI<AtHSAF·:MER I NG 

··~··4··~~~-~-~-~ 
Delc·m•·acte <Syml 

El-f_ are.M (n,fh2/m) 

L1fl?'l.:tiv h<".jd (n,m) 
Al. l u'-' 11 t.•-redd (mm l 

lk•lc•n.l adr- 2 <Syml 

E1 f_ area (mm2/m) 
Effektiv hc·Jd (mnol 
(\l: tu.- l J b n:: d d ( mnol 

UNDE:.m:AtJTSARMER l NG 

*****~****•*••···~ 

Erf. area <mm2/m) 
Korr. enl BH 6.5:348 
Effektiv h~jd (mm) 
Al.tuell bredd (mm) 

AVKORTNING (mml 

**~***********• 

öVERI<AtH 
------ l"· 

< 

VÄtJS1ER STC.D 

o 

2171 

p O e/c 11:.; 

432 
276 

1'•28 

VÄNSlER STi:·D 

(l 

7200 

8 e/c 115-------

1842 > 

~lAX FACK 

(l 

72(')0 

MAX FACI< 

tzl 8 e/c 130 

384 
(l 

276 
7200 

<. 
< 

Hi:·GEF: STbD 

~ B c./c 6<)0 

55 
27b 

1773 
t"1inimiarmer·jng 

p 16 e/c 145 

1384 
272 

!826 

HC.GER STc·D 

(l 

7200 . 

tzl 8 e/c 600-----
tzl 16 e/c 145--·--·--

2234 
1902 

> 
> 

Vi::.NSTER PLATTELHIENT HöGER 

UNDERI:AtH ----------------------- p 8 e/c 130---------,-'--------------

-------·--·,.,-·--·--·---- ·- ·--·- ··- ·;--;······-·-··-· ----- ---·--

SKANSI<A SOFHIAF:E ~IALMö 

J·1ANUALEXEMFEL 1 
PELAF:DÄC~: ~lED 9 PELARE 
KC.RNING NR 000001 

SIDA 
AF:8ETSNR. 
SIG~lATUR 

OATUt1 
GRAtlSLAD 

1234567890 
se. 
86-11-15 

-------------------------------------------------
PELAROÄC~: DIMENSIONERHIG : Ver. 1.00 

STF:IMLA NR 2 FACK 2 

ö VERKANTSAF:t1ER I t·IG 

~·*************** 
Delc·m,-ade 1 <Syml 

Erf. area (mm2/ml 
Effektiv h~jd (mml 
Aktuell bredd (mm) 

Delområde 2 <Svml 

Erf. a1·ea (mm2/ml 
Effektiv h~jd (mm) 
Aktuell bredd (mm) 

UNDERKANTSARMER I tiG 

*~•**~*•••*******• 

Erf. area (mm2/ml 
Korr. enl BH 6.5:348 
Effektiv h~jd (mml 
Aktuell bredd (mml 

AVKORTNING <mml 

**•*•*•·*·••••*•* 
c•'lEF:KANT 

< 
< 

VÄNSTER STöD 

?l B e/c 600 

55 
276 

1773 
t1inimiarmering 

?l 16 e/c 145 

1384 
272 

1826 

VÄNSTER STöD 

(l 

7200 

:O 8 e/c 
;6 16 e/c 

60(1----
145-------

2234 
1905 > 

>· 

<Cl SKANSKA SOFTWARE 1906 

t1AX FACK 

o 

72t)(l 

t1AX FACK 

.P 8 e/c 130 

384 
o 

276 
7200 

------- ;d 

< 

HöGER STöD 

t) 

2171 

~ 8 e/c 115 

432 
2.76 

1428 

HöGER STC•D 

o 

7200 

8 e/c 115------

1842 

VÄNSTER PLATTELEt1ENT HöGEF: 

m!DER~:ANT ----------------------- ~ 8 e/c 13(1----------------;l>-----

'"d 
'"d 
(D 

t::l 
o.. 
~-

td 



Sl J.H JSk.:\ SnF 11-IAf,;f:: ~t.C:,L tiC. 

MANUAL.EY.EMPF.l l 
PELARDACI·: ~lE D 9 PELAf.:E 
l< C. fiN l NG NR 00(>0(11 

·- •----·----- ---·-
9 

SlDI4 
ARBETSNf\. 
SIGN?1TUH 
DATUt-l 
GRAI-.ISI<AD 

1234567890 
SÄ 
86-11-15 

--- -----·---~- ---- -----------------

SKANSKA SOFHJAF:E 11AUiö 

t·U\t-IUALEXEI'-IPEL 1 
PELAROÄCI< MED 9 PELAF:E 
KöF:NING NR 00<)001 

1(1 

SIDA 
ARBETSt-lR. 
SIGNATUR 
DATUM 
GRANSKAD 

1234567870 
~;t\ 

86-11-15 

-----~----------------------------------------------------------------------

PELP.F:OciCf.: O l t1ENS l ON E. f': l NG : Ve.- • l • O (l 
Sl11"111ER l t-l G A'-' l t~DAT ?1 

AEt1r:FdNGSflETAL.JER Ff·f·: STRli"'I!.A tJf·: 4 
*-~*·~*~~*~*~*·~p·-~~~*~*~***~*-*** 

cNEr-:1 :At n : Min sta ng d i am .... _ 

UI~DEF:f<At.JT : t-lin ~t.ån9 d l ClfTI .... .. 

C/C (4'v'ST ."~N[t : 111 n'..: .. t. i\ "'v!:. land ...... 
Sl.:-I"St.~ avsl.::~nd .... 

T<"051:It:l : C:.vet kant .................. 
Unde•·J~i1ont ................ 

F'fi l t-td-,Sl "I t1l f\ 

SEt:TlOI~Ef~ Fc·f\ STRlt-lUl W( 4 

·-····«~·····~·-~····~~···· 

STC.D FÄLT SEI':TION TOTAL 
t Jr Nr TYP Hc•JD 

<mnll 
R 3(1(1 
R 300 

2 R 30(1 
2 R 300 

3 R 3(1(1 

8 mm 

B mm 

J (l•) n.m 
{,(h) mm 

2(J mn• 
2(1 mm 

LIVBREDD 

<mm l 
2550 
2550 
2550 
2550 
2550 

<C J SI,:ANSI<A SOFHJAF:E l 9Dl, 

Mrt:-.: ~tång dic.:m .... 20 mm 

Max st~ng diam .•. 2(1 mm 

FLÄNS 

PELARDÄCK DIMENSimJERING : 'Jer. 1.00 
8ERÄKtHNGSRESULTAT 

STRIMLA NR 4 
****·)fo .. )Hf·*•**• 

OH1ENSIONERANDE VÄRDEN - FACK 

* .. ~****~******~****~ .. **~***** .. ~* 
MGI'-1ENT < kNm/m l VÄNSTER STöO 

Negativt Delororide l 
2 

Positivt 

-24.58 
0.0(1 
0 .. 00 

DIMENSIONERANOE VciRDEN - FACK 2 

~*~*~******************~*******• 

MOMENT (Him/ml 

Negativt Oelc.mride l 
2 

VÄNSTER STöO 

-84.51 
-14.38 

TJDCKLH; BRED l Pc>si t i v t (1.00 
(mm) (mm 

!CI SKANSKA SOFTWARE 1986 

I'-1AX FACK 

O.t)O 

29.48 

MAX FACK 

0.00 

29.48 

HöGER STc·D 

-8..'+.51 
-14.38 

0.00 

HöGER STöD 

-24.58 
0 .. 00 
0 .. 00 

~ 
'"d 
(P 

~ o. 
~-

td 



SU'II·lSI:'A SC1FTWi'.RC ~1AL~1ö 

tlAtlUAI..EXEHPEL l 
PELARDÄCK MED 9 PELARE 
KöRNING NR 000001 

PEL~RDÄC~ DIMENSIONERING : V~r. 1.00 

STRIMLA NR 4 FACK 

i:NCHI<AtHSAHt·lER I t-IG 
·~~?~··~~*~~~-.~·· 

i f;elc·mr·ade 

Erf. area (mm2/ml 
Ef·fel:tiv höjd (mnol 
(;J..t.ut-.•11 tH·t~dtJ {mm) 

llt•)C.•JIIa""i"Hh ... • i• 

Et· f- cn·ea ( mm2/rr,) 
Cffcl:tiv hC:jd <mm) 
Akt.,,I?) l tH·edd (mm) 

U~lDE f-.:1 :AtJTSAF:~lER I NG 
*••-M******~****~* 

Erf. area (mm2/ml 
Korr. enl BH 6.5:34B 
Effektiv hi;jd (mm) 
A~tuell bredd (mml 

AVKORTNitlG lmml 
*************** 

Vi:>NSTEF: STC.D 

tf. E.< e/c 161) 

3•)6 
276 
0~·0 

o 

1699 

V.:iNSTER STi:·D 

o 

2550 

f·VERI<ANT ~ B e/c 160-------

< 1264 > 

., 
l l 

·- -- -----· _,. _____ ------- ... --- ·-~;- ..... - ---- ... _ ---------·- ----

51014 
ARBETSt·lR. 
SIGNATLIR 
DATUt1 
GRANSKAD 

1234567B90 
SÄ 
86-11-15 

s~:ANSI<A SOFTWARE t1ALMö 

t1t4NUALEXE~1PEL 1 
PELARDÄCK MED 9 PELARE 
köRNING NR 000001 

ICI SI<ANSKA SOFTW1'4RE 198!> PELARDÄCI< DH1ENSIONERirlG: Vec. 1.00 

SfRH1LA NR 4 F1"tCK 2 

t·JAX FACI:: 

(l 

25~(1 

~lAX FACk 

~ e e/c 135 

367 
o 

276 
2550 

Hc·GEF: STc•D 

f 12 e/c 100 

1083 
274 

1435 

yl 8 e/c E~ O,) 

179 
276 

1114 

Hc·GER STC.D 

o 

2550 

öVERKANTSARMERINO 
***************** 
Delom•·ade l 

Ecf. acea (mm2/ml 
Effektiv höjd (mm) 
A~tuell bcedd (mm) 

Delc·m•·åde 2 

Ecf. area lmm2/m) 
Effektiv höjd lmm) 
Aktuell bredd (mm) 

UNDERKANTSARMER I ~l G 
******~**********• 

Erf. area lmm2/ml 
Korr. enl BH 6.5:34B 
Effektiv höjd (mm) 
Aktuell bredd lmml 

AV~~ORTN I NG l mm> 
**~)HfM-M-M-lf-*tE-M-*·M-* 

VÄNSTER STC.D 

pi 12 e/c 100 

11)83 
274 

1435 

st\ e e/c 2eO 

179 
276 

1114 

VÄNSTER STc:.O 

o 

2550 

------- st\ 12 e/c 100------ öVERKANT 
------- st\ O e/c 280------

pi 12 e/c 100------
~ 8 e/c 280-------

<~ 18B7 )- < 1890 > 

SIDA 
ARBE T St·IR. 
SIGNATUF: 
DATUM 
GF:AI,lSKAD 

t23456789() 
SA 
86-11-15 

ICI SVANSKA SOFTWARE 1986 

MAX FACK 

o 

255(1 

MAX FACK 

pi B e/c 135 

367 
o 

276 
2550 

HöGER STöD 

pi 8 e/c 160 

306 
276 
850 

() 

1699 

HöGER STöD 

(l 

2550 

pi B e/c 160------

1264 :> 

VÄtlSTER PLATTELEMENT H C. GER 
<JÄt.JSTER PLATTELEMENT 

Ut lDEF<I :ANT ----------------------- tf. B e/c 135------------------------
UtiDEF:KANT ----------------------- pi B e/c 135 

HöGER 

---~----

'"0 
'"d 
(1l 

~ 
0.. x· 
t:d 



/ 
•. 

SLAI·JSVA SOFHJAhE tlALMC. 

MANUALEXEMF·EL l 
PELF>F:D<>CI< t-lED 9 PELAF:E 
KbRNING NR 000001 

PEL.t~F:DÄCI: DIMr:tlSIONE.RHJG : Ver. l.(lt) 

Slltlt"IE.F: !t-IG AV Ir HHH A 

AF:i·:EF-:Itl8SDE.1ALJ"CF.; Ft·R STF.:II'ILA NFi 5 
*••···~*~~~*~~~*~-~~~***~*~·~~~**** 

ö 1/r.F·;t<AllT : 11in sta ng diam ...... 

U l :DERI .AJ 11 : tiin st.3ng di arr. ..... 

C/C A'}STf-.I'JD : t-lin~ t.a ~·...;st.;~nd ...... 
St.<...·l-SlC\ avst.and .... 

1 ,;et< st: 11:1 : L•ver·knnt ................... 
Underl~ant ............... 

f··f; l tl.:.>f.;S 1 H l I"IL{\ 

SETl l Ot~Ef:; F c. r; STR ItlLA t~f.; r -· 
·~~--···~·····~············ 

STC.D FÄLT SEI<TION TOTAL 
Nr Nr TYP HöJD 

(mm) 
R 300 
F< 300 

2 R 300 
2 R 300 

3 R 300 

.. 

8 mm 

8 mm 

}(l(l ITIR1 

6(J•) ITifTI 

20 mm 
2\1 O'tlh 

LIVBREDD 

(mm) 
72(1(1 
7200 
7200 
7200 
7200 

13 
SIDA 
ARF<ETSNR. 
SIGNATUR 
DAlUM 
GRANSJ.:AD 

1234567890 
se. 
86-11-15 

<C) SI<ANSI<A SOFTI-lARE l 980 

Max stäng diam ••• 20 mm 

Max st~ng diam ...... 20 mm 

FLÄNS 
TJOCKLEK BRE Dl 

(mm) (mm 

Sf<ANSKA SOFTWARE ~1ALMö 

t1ANUALEXEMPEL 1 
I"'ELAF:DÄCK ~lEO 9 PELAF:E 
KC.RNING tiR 000001 

., 

------------------------------
PELARDÄCK Dlt1ENSIONERHJG ; Ver. l .(H) 

8EF:ÄU.JINOSRESUL fAT 

STRI:1LA NR 5 
****"'· .. •••**·•·• 
DIMENSIONERANDE VÄRDEN - FACK l 

***************"'****•****~****** 

t10~ENT ( ktlm/m) VÄNSTER STöD 

Neqativt 

Positivt 

Delomr~de 1 ISym) 
2 <Syml 

o.oo 
-34.70 

o.oo 

DIMENSIONERANDE VÄRDEN .- FACK 2 

*******••••**•****•*•***•*•••••* 

MOMENT lkNm/m) 

Negativt 

Positivt 

Delområde 1 ISym) 
2 (Sym) 

VÄNSTER STöD 

-4.42 
-1(15.28 

').00 

14 
SIDA 
ARE<ETSNR. 
SIGNATUR 
DATUM 
GF:ArlSf·:~AD 

1234567890 
s~ 

06-11-15 

<C> SKANSKA SOFTWARE 1786 

11AX FACK 

0 .. 00 

3 1.).86 

t1AX FACK 

0.0(1 

30.86 

HöGER STCoD 

-4.42 
-105 .. 28 

0.00 

HöGER STöD 

0.00 
-34.70 

0 .. 00 

~ 
"d 
(D 
:;:::! 
o.. 
>2" 
td 



51-:141 JSI<A SOFl W AF: E n.:-iL~lC. 

MANUALEXEMPEL l 
PELAf·:OÄCf: MED 9 PELARE 
l<C.F:N II~G ~m 000001 

FEl AF:DÄCI-: DIJ1ENSlotJE.r·:lNG : Ile•·· 1.00 

SlfUtiLl\ t·m 5 FACf< 

c:.VCF:l:At.JTSARMER I NG 

~···-~~~~~~·*~-~-
DE·lon&\-~de <Sym) 

Cr~f. al-HCl (ntn,2/n,) 
[ffel·tiv h~Jd l~ml 

i;Lt.t.u:·ll bt·edd \mn,} 

fJt•l C•Oil~ et. dc 2 (:_J y Hl) 

E1-f. are~ (n,nl2/nl) 
E'ff<.-1 t1v hC.jd (mm) 
Al.tuL~ll t.nedd (mn•) 

Ut lDF.RI:_AtJTSARMEF: I NG 
.... *··~~~·-l***~*~ 

Er'f. area (mm2/m) 
Korr. enl BH 6.5:348 
Ef'fektiv hC.jd (mm) 
Aktuell bredd lmml 

AII~:ORTN I tiG l mm l 
*'1(~-tt-it-llt-tt******** 

öVERKANT 

Vi:>NSTEF; STc'·D 

o 

<! 171 

p L e/c l l::. 

43~~ 

276 
1420 

V.::>NSl E F-: STöD 

(l 

7200 

., 
15 

SIDA 
AF:BETSNR. 
SIGNATUR 
DATUt1 
GF-:AtJSKAD 

123456789(1 
se. 
86-11-15 

ICI SKANSt~ SOFTWARE 1986 

!"lAX F?;CK 

o 

7200 

t-lAX FACf-: 

,s 8 e/c 13(> 

384 
(> 

276 
72•)0 

Hc·GER STC·D 

,s 8 e/c 6(h) 

C"IL7 _ .... 
2 ..,, 

'~· 1773 
Minintiarm~ring 

~ 16 e/c 145 

1384 
272 

1026 

HöGER STC.D 

(l 

7200 

------ p 8 e/c 115-------
,S 8 e/c 60(1-----

------- ,S 16 e/c 145------

UNDEF:I :AJ-lT 

< 1842 > ( 

Vi>NSTER PLATTELEMENT 

< 
2234 

1902 

Hi:'· GER 

> 
> 

----------------------- p 8 e/c 13•)------------------------

SKANSKA SOFHIARE l1AU1ö 

t1ANUALEXEI'-1PEL 1 
FELAF:DÄCK t·lEO 9 PELARE 
f<c:.R~JI t4G NR 000001 

... 
16 

SIDA 
ARBETSNR. 12345~7890 

SIGtlATUR S~ 

DATUM 86-11-15 
CRAtlSKAD 

---------------------------------------------------------------------------
F'ELAF:DÄCK DI~lE':NSIOOJERtNG : Ve•-. l .00 

STRitlLA NR 5 F,.:;Cf< 2 

ö VER~:ANTSARtlER I NG 
~~*************** 
Delomrade 1 ISyml 

Erf .. al--ea (mm2im} 
Effektiv h6jd lmml 
Aktuell bredd lmml 

Delomrade 2 ISyml 

Erf. area Cmm2/ml 
Effektiv hC.jd (mm) 
Aktuell bredd lmml 

UtJDERKANTSARtlER I NG 

******~*********** 

Erf. area (mm2/ml 
Korr. enl BH 6.5:348 
Effektiv höjd lmml 
Aktuell bredd lmml 

AVKORTNING <mml 
***•***·)foN- ... ~ ... *·"' 

öVERKANT 

< 

1/ÄNSTER STöD 

:6 8 e/c 600 

55 
276 

1773 
Hinimiarmerinq 

:6 16 e/c 145 

1384 
272 

1826 

VÄNSTER STöD 

o 

7200 

,s 8 e/c 600----
:6 16 e/c 145-------

2234 
1905 > 

> 

ICI SKANSKA SOFTWARE 1986 

MAX FACK 

(l 

7200 

MAX FACK 

,S 8 e/c 130 

384 
(l 

276 
7200 

HöGER STC.D 

() 

2171 

::1 8 e/c 115 

432 
276 

1428 

HöGER STöD 

o 

7200 

------- ~ 8 e/c 115------

< 1842 > 

'IÄNSTER PLATTELEt1ENT HöGER 

UrJDEF:f<ANT > ------------------------- :6 8 e/c 130--------------·-· ---'B-----
"0 
(D 

~ o. ...... x 
t::d 



Sl<t'iNSJ;A SOFl Wf:\f':C l'1i";U·It::· 

t1ftt4UALEXEttF't.L 1 
PELARDÄCK MEU 9 PELARE 
K6RNING NR 000001 

PELr4RD.SCI-: D Ii'1Et4S I ONER Hm : V er. l . 00 
E<EFi~•l<t• J t·!CSF:ESIILTr·,l 

GENOtlST~\1\ISI··lJ t!GSI~Otl1 fiOLL 
~~~~-*~**~~·~~~*~**~~·~ 

PELAF<E NR RCI<TANGLILÄF: HC:.RNPELAFiE 

f-'t-}i.'\1-E'I-IS d:Jm [{redd (X din,) .. 300 mrr, 

., 
17 

SllJA 
(.;RBETSNF:. 
SIGNATUF: 
DA TUt·! 
GF:ANSI<AD 

1234567890 
SA 
86-11-15 

<C l SIO::AI··JSt:A SDFTWARE l 'iB6 

HC.jd <Y_din,) •• 300 mm 

L> m .. , t t.-. L t:-~.-- 17,-111 lillh r·I"'"'llJ{•cl~le!~-.... :":.h)(1 n.m 

l:c·Jal·mel 11'1'-J 1 ..... l; plc,tt.a : X-led..... P 8 e/c 16(1 Y-led ... ~ 8 e/c 160 

LASlLr~: St.i'"n~l:l-.t"-ft ... . 
Mt•mcnt t-1;: ...... .. 

76.0(o Ul 
14 • oo u•"· ~le· ment tly •.•. 14.00 I:Nm 

f:rlll!OI.,\ Slllllr-,l c\o- E·ffc~l:tl':l till ...••••• 1(1(1~; 

RESIIL TAT 

PELARE STANSJ.:RAFT 
<kNl 

76.00 

Kritiska sntttets längd 
Del beräknad f~r skjuvning 
For~ell skjuvhällfa~lh~t BBK 
Exc.faktor 

BÄF:FC.RMAGA 
BE<K 

99.90 

U l 
u o 

fv2 

1.12 m 
0.00 m 
0.33 MPa 
1 • 0(1 

------------~---

SKANSKA SOFHIAF:E t1ALMc• 

l'lANUALEXEHPEL 1 
PELAF:OÄCI< ~lEO 9 PELARE 
~::öRt.JING I'IR 000001 

PELAF:DÄCK D It1Et JS I Ot !ER I NG : V er • 1 • 00 
BERöKNINOSRESULTAT 

GENot1STAt4SN I NGSKONTF:OLL 
~~~*~··•**•**~·~*~*~~·* 

FELARE tJR 2 REKTA~!GULÄR KANTPELARE 

1B 
SIDA 
ARf<ETSNR. 
SIGNATUR 
DATUt1 
GRANSKAD 

1234567890 
58 
86-11-15 

ICI SKANSKA SOFTWARE 1986 

F'el<wen« dim Bredd <X_diml •• 300 mm H~jd (Y diml •• 300 mm 

C-·matt<:>t C. . . . . 2871 enen Plattjocklek •.. 300 men 

B6jarmerinq i ~k platta : X-led .•• P 12 e/c 100 Y-led ..• p 8 e/c 115 

LASTER : Stanskraft ••. 234.00 kN 
Moment H>: .......... 0.00 kNm Mc•ment My •••• 16.00 kt4m 

Kritiska snittet är effektivt till •.•..... 100% 

RESULTAT 

PELARE 2 E<äRFöRM8GA 
B~ ~ 

STANSI<RAFT 
<kN> 

234.0(1 132.21 131.80 *** BäRFöRHöGAN OTILLRÄCKLIG 

Kritiska snittets längd 
Del beräknad för skjuvning 
Formell skjuvhållfasthet BBK 
Formell skjuvhållfasthet BH 
E:·:c.fdktc.,-

F:ESULTAT VID öKAD BöJARt·tERING 

STANS~:RAFT 

lkNl 
234.00 

BÄRFbR~U~GA 

F<BK BH 
145.85 234.(15 

Formell skjuvhållfasthet E<BK 
Ft•rmell o;kjuvhallfasthet BH 

U1 
u o 

fv1 
fv1 

1.32 m 
0.00 m 
0.47 MPa 
0.47 Mpa 
0.80 

ERFOF:DERL I G AREA 
X-led (mm2/ml Y-led (mm2/ml 

1877 939 

fv1 
f••1 

0.52 t1pa 
0.83 ~1pa 

C.fO:NltlG 
X-led Y-l.,,d 
1.66 2.15 

~ 
"d 
(P 

~ 
0... 
S<· 
td 



Sf 'AI·61·:I4 SOFHJAF:E t1ALMö 

MANUALEXEI'1F'EL 1 
PELAF:Di>CK ME D 9 PELP,RE 
f:C.RNING NF< 000001 

PE:LAF:DÄCf< Dli'1EtjSJ ONHdNG : V er. l. O•J 
f:<ERAKNlNGSRESULTAl 

GENOI'1Sl t':\NSt• I tjGSt<mn F:OLL 
**~*~~**~*-~******~**** 

,. 19 
SlDA 
ARf:<ETSNf<. 1234567890 
SlGNATUR St; 
DATUM 86-11-15 
GRANSKAD 

(C l SI<ANSKA SOFTLJI'lRE 1986 

F'ELARE tjR 5 REfO:TAtJGUU>r-: l tJNEfWELARE 

PE?·larens dim B>·edd o: d im l.. 4(h) mm Höjd (Y diml •• 400 mm 

c .. m.;.ttE·t. C ......... 36!12 mm Plattjockle~ ••• 300 mm 

[<<C.j,.,·me\'ln<J i c·k pl .. ttc. : X-lF"d ••• jZI 16 e/c 145 Y-l&d ••• ~ 16 e/c 145 

L.ASlER : Stanskraft ••• 672.00 kN 
~1oment H>: •••• 0.00 I:Nm Moment My •••• 0.00 kNm 

Kritiska snittet är effektivt till •••••••• 100X 

RESIJLTAl 

PELARE 5 BÄRF ö Rt11>GA 
BBK BH 

STANSI-:RAFT 
( ktJ) 

672.00 336.58 453.95 *** BÄRFöRt11>GAtJ OTILLRÄCKLIG 

Kritiska snittets längd 
Del beräknad för skjuvning 
Formell skjuvh.llfasthet BBK 
Formell skjuvh.llfasthet BH 
Exc.faktor 

RESUL TAT VID öf:AD E<öJAf<MERitJG 

STANSKRAFT 
<kNI 
672.00 

BÄRFöRHAGA 
BBK BH 

391.54 672.50 

Fcq-mell skjuvhallfasthE't BBK 
Fm-n.ell skjuvhall fc.sthet BH 

U1 
u o 

f v l 
fvl 

2.43 m 
0.00 m 
0.52 HF'a 
O. 71 Mpa 
1.00 

ERFORDERLIG AREA 
X-led (mm2/m) Y-led (mm2/m) 

2468 2482 

fvl 
fv1 

0.61 Mpa 
1.05 Mpa 

öKNING 
X-led Y-let 
1. 78 l. 79 

., 

~ 
'i::j 
(D 

i:l 
0.. 
><· 
t:d 
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....... 
3. METOD FÖR 

LOSNING 

3.1 Allmänt Felardäcket indelas i ett antal strimlor i x- och 
Y-led enligt nedanstående regler (Jmfr [1) Kap. 
336:622) 

l 

~ 

::.. ......... 1 ........... 2L ........ , ... 0.5Jf 'i L f 4' \ 
:o_)t1 : 

StrW• 1 Strlal• 2 

l t l lt 

j 
l ]r D 1 

D o l 1 
~ l ... 

l ... 
o.•It 

l 
strJale 1 

Pelardäcket analyseras enligt brottlinjeteorin. 
Härvid beaktas brottlinjetyp A och B enligt fiq på 
nästa sida. Den av dem som ger den lägsta bär
förmågan är slutligt dimensionerande. Teorin be
skrivs i [2) kap. 84 vilket är en nA~ot omarbetad 
version av tidigare framställning i [1) kap. 
336:6. 

D 

T~·-·~·I···
-------''-~- ' . 

.6" 
"d 
(l) 

::::! 
0.. 
~-

n 
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3.2 Brottlinje
typ A 

Typ B 

r 

1 

~KANSKA SOtTo 

• • l--.------. 

! - ! 
l + l 
t - t 
l l 
l l 

VJ::LARUACK{' J-l~ 

2 b 
l 1 1 

Enligt brottlinjetyp A uträknas för varje strimla 
pelarkrafter, måttet C samt fältmoment och stöd
moment vid pelare. Dessa uträknas enligt [2) kap. 
8442 och 8642. 

Maximal pelarkraft P erhålls som den största av 
följande: 

Maximal reaktion enligt elasticitetsteori (se 
brottlinjetyp B). 

2 Den reaktion som erhålls av 4 x total utbredd 
last på det största av de till pelaren till
hörande plattfälten. Om ytterligare laster de
finierats, adderas bidraget från dessa enligt 
den elasticitetsteoretiska beräkningen. 

Vid uträkning av måttet C, som är avståndet till 
det radiella momentets nollpunkt och används vid 
fördelningen av de armeringsdimensionerande 
momenten samt genomstansningsberäkningen i dimen
sioneringsmodulen (se [6) kap 6.5:342 fig 38), 
gäller följande: 

Innerpelare: C=O s{-f • q 

Kantpelare: ~=j fF 
Hörnpelare: ~=! ff 2 3 q 

där P är aktuell pelarkraft och q är total utbredd 
last. c_, ··.::;·-; 

SKANSKA Sf'--·•l\RE PELARQj· ·q7-03-15 

.......... 

3.3 Brottlinje -
typ B 

DA la~ter utöver utbr~da laster pA hela plattan 
definierats måste en viss försiktighet iakttagas. 
Se Appendix. 

Vid momentberäkningen gäller följande: 

Fältmoment •t = ~ där den största pelarkraften 
24 

väljes om fältet är omgivet av två pelare. 

stödmoment 

Innerpelare ms = 0.15 P 

Kantpelare där strimlan är vinkelrät mot kant 

: u l 
l l ms = O. 15 P 

l 
l 
l 
l 
l 

Kantpelare där strimlan är parallell mot kant 

D ms : 0.3 P 

Hörnpelare ms=0.3P 

För varje strimla utföres en elasticitetsteoretisk 
balkberäkning av moment, tvärkrafter och upplags
reaktioner. Hänsyn tas härvid till inspänning i 
pelarna samt Ökad styvhet vid pelare på grund av 
eventuella förstärkningsplattor. Programmet beräk
nar styvhetsmatris och ekvivalenta knutpunktslas
ter med exakta uttryck för plattel~ment med kon
stant tröghetsmoment. För plattelenent med varie
rande tröghetsmoment på grund av förstärknings
plattor bestäms styvhetsmatris och ekvivalenta 
knutpunktslaster med numerisk integration över 20 
intervaller av plattelementet. Ekvationerna löses 
sedan qenom matrisinvertering och ~ffekten av de 
olika lastfallen kan beräknas. 

Moment och tvärkraftsdiagram av bu~den och fri 
last sparas under körning och de olika lastfallen 
formas sedan enligt standardlastkombinationerna. 
Dessa är enligt följande: 

~ 
'"d 

(1) 

~ 
0.. 
>t 
n 
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3.4 Teckenkonven
tioner 

SICANSICA SOF". PELARDAC; )3-15 

Vartannat fack 

Vartannat fack med bunden last och vartannat fack 
med bunden+ fri last (2 lastkombinationer). 

Intilliggande fack 

Alternerande två intilliggande fack aed bunden + 
fri last och övriga aed bunden last (n-1 lastkoa
binationer där n=antal fack). 

Se även anmärkningar till 5.3.1. 

Efter beräkningen av ändaomenten för varje last
fall konstrueras momenten och tvärkrafterna inom 
facket utgående från stödmomenten och lastfallet. 
sedan jämförs dessa med moment och tvärkraftsdia
gram lagrade från tidigare fall och envelopen 
justeras med hänsyn till detta. 

De farligaste koabinationerna för pelarmoment och 
pelarreaktion lagras också. Det kombinerade resul
tatet presenteras soa aaxiaal positiv reaktion 
(uppåtriktad) med tillhörande pelarmoment och 
absolut aaxiaalt pelaraoment (oberoende av tecken 
även oa detta skrivs ut) aed tillhörande 
reaktion. Det bör påpekas, att för tvärkrafter är 
de erhållna värdena de maxiaala absoluttalen i 
varje snitt. Detta gäller följaktligen även för 
tvärkraftsdiagramaet. 

För upplagsreaktioner är det det aaxiaala värdet 
oberoende av riktning soa erhålls. 

Felardäcket definieras i ett koordinatsystea 
enligt figur. 

y 

o o o 

o o o 
~ d ,x 

Moment - Positivt drag i underkant platta 
Felarmoment - Definieras positiva enligt fig nedan 

~: .. 

SKANSICA 'ARE PELAR" ·s7-03-15 ..... 

3.5 Enheter 

3.6 Referenser 

4. PROGRAM 
UTSKRIFT 

4. 1 Tabellform 

4.2 Grafiskt 

5. KÖRINSTRUIC
TIONER 

-4. 

Tvärkrafter - Positivt uppåt till vänster om en 
punkt. 

Reaktioner Positiva uppåt. 

SI enheter används genomgående. Programmet samt 
körinstruktioner anger vilka värd~n som efter
frågas på varje punkt. 

1 BYGG Konstruktionsteknik huvucdel 3, 1969. 
2 PLATTOR H. Nylander och 5. Kinnunen. 

Meddelande 103 från Inst för Byggnadsstatik, 
KTH, Stockholm 1974. 

3 Analysis of Indeterminate Structures, Grassie, 
sidan 98-193. .. 

s 
6 

Chambers Six Figure Mathematical Tables, 
Comrie, sidan 546-547. 
Bestämmelser för betonqkonstruktioner, BBK 79. 
Betonghandbok 1980. Konstruktion. 

Utskriften är av två slag: 

al 

b) 

a) 

b) 

Indata saat pelarlaster, C-aått och aoment en
ligt brottlinjetyp A. 
Maxiaala elastiska värden av ~oment, tvärkraf
ter, pelarmoment och reaktioner enligt brott
linjetyp B. 

Felardäcket ritas upp inklusive eventuella 
förstärkningsplattor och strimleindelning. 
Diagram ritas över elastiska moment och tvär
krafter om så önskas. Diagrammen kan ritas för 
alla fack på begärd strimla eller för de fack 
som önskas. 

De följande sidorna innehåller alla frågor som 
ställs av analysmodulen och beskrivning av de svar 
som förväntas. 

Dessa sidor bör läsas tillsammans med Huvud
manualen, till vilken det hänvisas till på 
lämpliga ställen. 

~ 
"d 
(1l 

::l 
0.. 
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J. I'!ETOD, FOR 
LÖSNING 

3.1 Beskrivning 

3.2 l'lomentför
delning 

m' c:nllvt typ A 

~1\AN~K.A ~Vl'!'llll'~ ..,_L.I\ltUAL1\ftl . l) 

Utgående från de moment, pelarlaster och C-mått 
enligt brottlinjetyp A och B som beräknats i 
AP112S genomförs en fördelning av dimensionerande 
moment i läm~ligt antal områden över stöd och i 
fält enligt L3) kap 845. Härefter dimensioneras 
böjarmeringen enligt BBK79 3.6 och Betonghandboken 
3.6:43. I fält korrigeras armeringen enligt 
Betonghandboken 6.5:348 om så erfordras. 

Avkortning av armering utförs enligt Betonghand
boken 3.9:22 och 6.5:423 samt [3) sid 143-144. 

Plattans bärförmåga med hänsyn till genomstansning 
uträknas enligt BBK79 6.5.4 och Betonghandboken 
6.5:34. Om bärförmågan befinnes otillräcklig be
räknas den ökade böjarmering som erfordras för att 
tillräcklig bärförmåga skall uppnAs samt den bär
förmåga som erhålls med hjälp av skjuvarmering. 
Eventuell skjuvarmering bestående av bockad ar
mering eller byglar dimensioneras därefter om så 
önskas och innebAller även ett förslag p! lämplig 
armeringsfördelning. 

Utgående från de moment som beräknats enligt 
brottlinjetyp A och B genomförs en beräkning av 
dimensionerande moment och en fördelning av dessa 
över pelardäcket. Härvid utnyttjas reglerna enligt 
nedan hämtade ur[3). 

bredd 

det största av värdena m 
H f 

och L där m•fäl tmomentet 
enligt typ A och Hf •sum
ma fältmoment i a -nk t-
n ingen enligt typ B. 

r r M,·m'·{lt• 

L • plattstrimlans bredd 
M,· summa stödmoment för platt

strimlan enligt typ B 
"'r ·summa positivt fältmoment ror platt

strimlan ·enligt typ B. 

: .... !"_·~~: .. :· li • 

SKANSKA SC :E PELARD~ '-03-15 -
Momentet över pelaren fördel~~ p! •l &~tt att d~n 
största delen hamnar inom kvadraten med sidan C. 
Antal delområden över pelaren med olika moment
värden kan härvid variera från 1 till 4 beroende 
på aktuell geometri. 

Programmet tar dock inte hänsyn till moment i 
randområden. 

Hur momenten fördelas i de olika fall som kan upp
komma exemplifieras enligt nedan. H:lrvid gäller: 

m = stödmoment enligt brottlinjetyp A kNm/m 
m = fältmoment ·-
Ms = stödmoment enligt brottlinjetyp B kNm 
Hf = fältmoment • 

Samtliga striwlor 

FältmOMent stödmoment yid fast inspänd kant 

l • . 
IIIIIIIII Il 11111111111111111111~ 
. . 
l • l 
~ l L 
1 1 

Bdim k största av Bt och m (kNm/m) 
L 

Symmetrisk innerstrimla 

t ,,., 
Måttet L'> 2 

~ ~ 

t 
2 

l 
2 

t ·-
PillM'"''W'''''~ . . t v L l' L 
. 1 1 
(, l i 
1 l 

rwawmff1 

• l l l 
l l 
•dim c Bs (kNmfm) 

L 

t 
Plåttet L·~ 2 

l ~ t ~ l L 
L 1 · 1 
1~ 

"' l' L l" L 
1 1 l 
l t L 
l 1 

~ 
'ij 
(1) 

1:! 
0.. 
>2' 
\j 
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2 1dim = (~' Ms - m'~) 1 (kNm/m) 
L 2 L' 

om m1dim <O s.l. är m1dim =O 

m2dim = .,dim + m' (kNm/m) 

Kantstrimla 

~ 
Måttet L> 2 

L 

llldim = m2dim + m' (kNm/m) 

•2dim = (Ms - m' ~~ 1 (kNm/ml 
2 L 

om m2dim ~ O så är m2dim = O 

SKANSKA SOFTJ/l OELARDACK/P- -l-1) 

•1dim = (1' Ms - m' ~) l + m' (kNm/m) 
L 2 L' 

Om m1dim< m' så är m1dim =m' 

~ 
Måttet L~ 2 

~ 
2 

•1 

m1dim = (Ms - m' tl 1 + m' (kNm/m) 
2 L 

om m1dim<m' så är m1dim =m' 

SKANSKA SOF: PELARDÅCf )3-15 -
~c.u.t.ämlll 

Måtten L. h ~ OC L" > 2 
~ 

Måttet L' eller L" < 2 

~ ~ 
• Lr 2 t 2f 

~-·l IIIIIIIII II 

r L' Jr L· ~L 
. . 
L L (, 

1 1 
m1dim (L' Ms - m' tl 1 (kNm/ml 

L 2 L' . 
•1dim = CL'Ms -m' tJ 1 (kNm/m) 

L 2 L' 

om s 1dim < O så är m1dim = O om '~~1dim < O så är •1dim = O 

•zdim = •1dim + s' (kNm/ml •2dia = •1dim + m' (kNm/ml 

•3dim = •4dim + m' (kNm/m) •Jdim = CL" Ms - s' tl 1 + m' (kNm/s) 
L 2 L" 

•4dim = CL" Ms - m' ~l 1 (kNm/mJ om •Jdim <m' så är SJdim = s' 
L 2 L" 

om m4dim < O så är •4dim E O 

3.3 Böjarmering Böjarmeringen disensianeras enligt Betonghandboken (BH) 
3.6:43 varvid en tryckspänningsfördelning enligt BH fig 12b 
sid 181 har använts. En undre gräns för neutrala axelns 
läge har valts till 0.1 x effektiva höjden. Om aktuellt 
soment är större än det moment som sotsvarar balanserad 
armering beräknas erforderlig tryckarmering. Erforderlig 
armeringsarea är den största, erhållen för positivt resp~k
tive negativt mosent om dessa saamanfaller. Om tryck- ~ 
armering ingår kommer ett seddelande om detta "T" att ~ 
skrivas ut i anslutning till erforderlig armeringsarea. CD 
Om erforderligt e/c avstånd är större än det av användaren 
tillåtna saxisala c{c avståndet, kommer det senare att ~ 
väljas samtidigt som texten "Minimiarmering• skrivs ut. ~ 
Om förstärkningsplatta vid pelare har definierats måste t) 
denna ha minst utsträckning enligt Betonghandboken 6.5:347 
för att hänsyn skall tas till denna vid armeringsberäkningen. 
Vid beräkning av tryckarmering kontrolleras om fsc = fst 
enligt BH sid 189. 

35 
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3.4 Val .av stång
diamter 

3.5 Vald armerings
fördelning 

SKANSKA SOFT PELARDACJ( 03-15 

Programmets val av stångdiameter gÅr till pl täl
jande sätt: 

Användaren definierar en nedre och en övre gräns 
för det intervall inom vilket aktuell diameter får 
hämtas. Programmet börjar med den minsta tillåtna 
diametern och beräknar erforderligt e/c avstånd. 
Därefter görs följande kontroller: 

a) Om aktuellt e/c avstånd är större än av an
vändaren tillåtet maximalt e/c avstånd kommer 
det senare att väljas och texten "Minimi
armering" skrivs ut. 

b) Om aktuellt e/c avstånd är mindre än av an
vändare tillåtet minimalt e/c avstånd, kommer 
närmast större diameter att väljas. Härvid ut
räknas en ny armeringsarea baserad på den ak
tuella effektiva höjden och eventuell ny 
tilåten draghållfasthet om gränsen för detta 
passerats (gäller Ks400 och Ks600). 

Om största tillåtna diameter erhålles utan att 
kriteriet b) kan uppfyllas, koaaer detta att igno
reras. 

Då armeringsareor och lämpliga e/c avstånd uträk
nats ritas plattstrimlan med vald maxarmering upp 
på skärmen för kontroll. Vid en fyrafacksstrimla 
kan det exempelvis se ut enligt nedan. Programmet 
har här fått välja armering inom intervallet 
10-12 ... 

VALD MAXARMERING ÖVER STÖD OCH I FALT FÖR STP.IMLA NR 

e hl e/c 115 l!t 12 c/o 130 
e IZ C/C 130 

OK 
2 ; 4 

/'.. 

UK 10 e/c 229 lt te e/c 355 ~ 10 e/c 355 @ te e/e 220 

Användare kan i detta läge gå tillbaka och ändra 
om resultatet inte är tillfredsställande. 

.i .~' t 
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).6 Av'kortninq 

AVKORTNING (mm) 

'************"'** 

öVERKANT 

UNDERKANT 

< 
< 

-
Avkortninq utt(ir~!l ~nliqt ll«'tt'n~h.:tt'ltt'._').«'n t..~:~:.l 
och (3] kap 8~~4. Hdrvid qäller tolj3nde: 

All fältarmering dras fram över pelarnas centrum
linjer och skall skarvas med armeringen från in
tilliggande fack. 

stödarmering vid fast inspänd kant och över pelare 
i områden utanför måttet C förankras utanför den 
punkt där momentet är noll. 

Armering inom kvadraten med sidan C förankras 
utanför nämnda kvadrat eller utanför momentnoll
punkten, beroende på vilken som befinner sig 
längst från pelarcentrum. 

Som förankringslängd väljes l= 1.5 x d där d= 
effektiva höjden enligt Betonghandboken 3.9:22. 

Redovisning av avkortning och anordning av ar
mering kan för ett fack exempelvis se ut enligt 
nedan. 

C!! 10 e/c 
C!! 12. e/c 
E! 12'c/c 
@ 10 e/c 

Dmrlde 1 

520---- __/ 2 '\..__ 
t!o----~--.J"'"- ___ :::: e 
1.L5------- J 4 "'-= @ 
520---- ~ ~------- @ 

---- @ 

10 e/c 520-----
12 e/c 135------
12 e/c 12!5---.,---
10 e/c 520------

1700 > < 1700 > 
1445 ) < 1392 ) 

VÄNSTER PLATTELEMENT HöGER 

----------------------- @ 10 e/c 240------------------------

striDlan i fi9uren är en osyaaetriBk innerstrimla 
varför omrldet ovanför pelaren delats in i fyra 
delar. Bur armerin9en skall anordnas i detta fall 
redovisas i fi9uren nedan. 

l"-'· 

o• rAd 

Strimla X-le-d Strimla 
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3. 6 for·ts 

3.7 Genomstans
ningskontroll 

3. 7. 1 Kontroll 
av bärför
Öga 

SKANSKA SOF • PELARDAC 03-15 

I ytteroaråden har prograaaet i detta fall koaait 
fraa till ainiaiaraering beroende p! att momentet 
är litet men dock större än noll. Om momentet är 
litet kanske man i många fall väljer att ej armera 
dessa områden utan istället öka armeringen över 
pelaren något. P! grund av att strimlan är osym
metrisk så blir araeringen olika på ömse sidor om 
pelaren. En praktisk bedömning av detta fall 
skulle med all säkerhet resultera i att man väljer 
samma delning inoa hela måttet C. 

Genomstansningskontrollen utförs både enligt BBK-
79 6.5.4 och Betonghandboken 6.5:34. Aktuell bär
föraAga enligt BBK79 bygger härvid b!de pA be
tongens draghAllfasthet samt armeringsinnehAll, 
aedan berikningsmetoden i Betonghandboken är aer 
beroende av araeringsinnehAllet. BärföraAgan Vu 
kan sägas variera aed de bAda metoderna enligt 
figur nedan. 

Bärförmåga 
Vu 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

// 
/ 

/Betonghandboken 

BBK 

S · Armeringsinnehdll 

Av figuren framgår att vid litet armeringsinnehAll 
kommer dimensionerande birföraåga att bestämmas av 
BBK79, men då armeringen ökas kan gynnsammare vär
den erhållas med metoden enligt Betonghandboken. 

Vid olika araeringsinnehåll i de båda riktningarna 
används sedelvärdet p-~ även vid beräkning 
enligt Betonghandboken. · 
En pelare beräknas som hörnpelare om avståndet 
mellan fri plattkant och pelarkant i både x- och 
y-riktningen är ~ 2 x plattjockleken . 

. '• ;,l . ,•;- l. t~!~ 

SKANSKA ·wARE PELAP '/87-03-15 

3.7.1 Fort" 

3.7.2 Kritiskt 
snitt 

En p.-lare beriiltna5 !'011 ltl!.ntp.-lan· o• AV!ItAm!d 
aellan fri plattkant och pelarkant i x- eller y
riktningen ir < 2 x plattjocltleken. I övriga fall 
beräknas pelaren som innerpelare. 

Om förstärkningsplatta definierats måste denna 
minst ha en utbredning enligt BH 6.5:347 för att 
hänsyn till denna skall tas vid genomstansnings
kontrollen. Om så ej är fallet,ko~er ett medde
lande om detta att skrivas ut. 

Om bärförmågan befinnes otillräcklig kommer ett 
meddelande "*** BÄRFÖRMÅGAN OTILLRÄCKLIG" att 
skrivas ut. Samtidigt beräknas automatiskt den ök
ning av böjarmeringen som skulle krävas för att en 
tillräcklig bärförmåga skall uppnås och den bär
förmåga som erhålls med hjälp av skjuvarmering. 

För att öka bärförmågan kan nu något av dessa al
ternativ eller en förändring av indatan väljas. 

Vid genomstansningskontrollen förutsättes kritiska 
snitt runt pelaren enligt nedan vara avgörande för 
bärförmågan. 

Innerpe}at!! 

cY2 *d/2 
r;m·~ Il· . l 
~.:=0 

Kantpelare 

l~! 
.. 
~~~ ~ --~ ~ -~ 
L .. 

d/2 

sträckan s enligt ovan är här maxi~alt 2 x platt
tjockleken. 
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3.7.2 Forts 

3.7.3 Skjuv
armering 

Sl 

SKANSKA SOFTW PELARDACK/ 

Hörnpelare 

sträckorna St och S2 är här maximalt 2 x platt
tjockleken. 

3-15 

Om pelartvärsnittet är stort eller avlångt delas 
kritiska snittet upp i en del U1 som beräknas för 
genomstansning och en del UO som beräknas för 
skjuvning. Total bärförmåga är suaman av de olika 
delarna. 

Enligt BBK79 6.5.4.5 skall inverkan av hAl i 
plattan på ett avstånd mindre än Sd beaktas. Möj
lighet finns därför att ta hänsyn till detta genom 
att inte definiera kritiska snittet till 100' 
effektivt. 

Om bärförmågan befinnes otillräcklig kan skjuv
armerlog dimensioneras enligt Betoghandboken 
6.5:345 för inner- och kantpelare. Vid hörnpelare 
dimensioneras skjuvarmeringen enligt [3] kap 7.5 
varvid en ökning av tvärkraftskapaciteten på 30' 
kan uppnås. Om bärförmågan fortfarande befinnes 
otillräcklig kommer ett meddelande •••• BÄRFÖR
MAGAN OTILLRÄCKLIG" att skrivas ut. skjuv
armeringen kan utföras av bockad armering eller 
byglar. Förutom erforderlig skjuvarmeringsarea och 
totalt antal stänger eller bygelskär erhålls också 
ett armeringsförslag mP.d lämplig armeringsfördel
ning i förhållande till aktuell geometri. 

'. 

SKANSKA so• 'RE PELARDA' '7-03-15 -
Bockad aran.lng 

Skjuvaraering i fora av bockad armering kan defi
nieras vid inner- och kantpelare. Jo!iniaiaraering 
är ett skärtsida genom det tänkta stanssnittet i 
varje riktning. Programmet förutsätter att 
stängerna koamer att placeras inom ett område med 
längden = petarbredden + plattjackleken i 
respektive riktning. 

~1 
Bockningsvinkeln S kan definieras i intervallet 
30-60" och framgår av figuren ovan. 

~ 

Skjuvaraering kan iven definieras i fora av bygel
eller slingaraerinq enligt tig nedan. 

jo o q ~ 
Araeringen placeras i tvA eller tre snitt beroende 
på armeringsaängden. Snittens placering i för
hållande till pelaren definieras av figurerna 
nedan vilka hämtats ur [2] och [sJ. 

~ .. 
1 ~'"" t f t , .. -~?''"" 

l l l l l l l l l l ; 
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Armerinqsförddning vid inner- och k'l.ntpelare ~ 
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42 SKANSKA SOFTilA 

11~~5h 

l~:oo_e.., 

1211-.0.0h 

1 rt.7h 

Armeringsfördelning vid hörnpelare. 

<:I.ARDACK/ B. 

Armeringsfördelningen beräknas enligt följande: 

Programmet placerar först armeringen i två snitt 
varvid hälften av armeringssängden placeras i 
varje snitt. Oa bärvid avståndet sellan bygel
skären för det inre snittet underskrider minimiav
ståndet 100 ma koDDer en större del av araeringen 
att placeras i ett yttre snitt. Därefter kontrol
leras avståndet för detta snitt. Om avståndet är 
större än 100 DD kommer armeringen att placeras i 
två snitt. I annat fall kommer överskjutande del 
att placeras i ett tredje snitt. 

-15 

Minialarmering ir 16 skär för innerpelare, 12 skär 
för kantpelare och Il skär för hörnpelare dvs 4 
skär per sida och snitt. Möjlighet finns även att 
ha lutande armering. Lutningsvinkeln B kan då de
finieras· i intervallet 45-90• och definieras av 
figuren nedan. 

-qz:scf tr1-<{7S14 

l j > ' l 
1// ~ 

1 l l l 

SKANSKA SOFTW 'ELARDACK/' '-15 -
3.8 Tecken- Dl ~trialan vid pelarna indela~ i oarAden qÄller 

konventioner att nuarerinqen av dessa ökar i den po~itiva y
riktningen för strialor i x-led och i den positiva 
x-ritningen för strimlor i y-led enligt fig nedan. 

y 
y 

t 
l • 

III III 
-.R!!.t.ll!r ~ l l 2 f ' r . ,l . l . 

l l 
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. III . 

l l H 

3.9 Enheter 

Områdesindelning 
vid X-strimla 

Områdesindelning 
vid Y-strimla 

Moment - positivt drag i underkant platta. 

Felarmoment definieras positiva enligt fig nedan. 

~ 

+ 

S.I. enheter används genomgående och programmets 
instruktioner informerar om vilka enheter som 
skall användas vid varje enskilt tilLfälle. 
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7. S. Kinnunen. Bakgrund till dimensionering med 
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Materialegenskaper samt för varje strimla arme
ringsdetaljer och sektioner. Strimlans sektion be
ror därvid helt på indatan definierad i AP112S och 
kan vara antingen av typ R eller RF, beroende på 
om förstärkningsplattor definierats eller ej. 
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R Rektangulär RF = Rektangulär med fläns 
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DEFINITIONER FÖR ARMERING: ~ 

A7 

ARMERING DEFINITIONER 
\ -----------, 
' ' 
IL-------------~ 

\ --~ 

RAKT ST ÅL l ÖVERKANT 

RAKT ST ÅL l UNDERKANT 

8-ST ÅL l PLAN 

[ ' 

8-ST ÅL l SEKTION l ELEVATION 

j SEK~ION: 
~ OVERKANT 

~ UNDERKANT 

~- SEKTION l ELEV A T lON lur-
~ 

c-

B 

RAK 60° ÄNDMARKERING = HELl RAK ÄNDE 
PÅ STÄLET !dvs utan ändkrokl 

ÄNDKROK 

L = LIKA TYPBLAD 
M = MOTSATT TYPBLAD 
B ~ BLANK (ingen ändkrokl 

B L L M M M B 

uuuu 
'c' 1987 CAOPOINT AB POINT ARMERING 

.. 
DEFINITIONER FÖR ARMERING: 

ARMERING DEFINITIONER 
PLAN 

o 
r-. 
~-

o O) 
l o 

Vl lf) 

C2J 
o (Y) 

>D l 
Vl o 
:>C L() 

(Y) 

o u 
L() 

$2 -.:r 
u s 

-+ 1 o 7 
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=-----)-- - - - - - --s ... ~ 
(Y) a 

/ 

/ 7 
= ji 

,~ -~ ~ -; .l r--;~···· 1 SEKIION 

5+10<1>10 c350-3500 

5+10 ST STÅL 
<ll10 DIAMETER 10mm 
c350 e/c AVSTÅND 350mm (centrum - centrum) 
-3500 LITTERA Uängrl = 3500mml 

KV AllTETEN iii< OENSAMMA SOM Il! N O VII~( iF~II'ANill 
KVAliTU EN PÅ RITNINGf_N (ski'ivs dills~ ini e tJI) 

13CJl10 ct,SO KS60S-81000 

13 ST STÄL 
<ll10 DIAMETER 10mm 

c450 clc AVSTÄNO 450mm 

KS60S KVALITET lkarnsl5l KS60Sl 
-8 BOCKNINGSTYP B 

1000 LITTERA Uopnurnrner· 1000) 

·------·------------- --------------

POINT ARMERING '"' 19!:17 CADPOlNT AB 
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