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Motivasjon
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ØKT FOKUS:

Sikring mot ekstreme laster

• Eksplosjoner

• Beskytning

OPPNÅ KUNNSKAP:

Hva skjer med konstruksjonen?

DESIGN:

Hvordan kan man dimensjonere 

konstruksjonen?

KOMPLEKST problemstilling!
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Hvorfor betong?

“Today, second only to water, concrete is the 
most consumed material, with three tonnes per 
year used for every person in the world. Twice as 
much concrete is used in construction as all other 
building materials combined. There is little doubt 
that concrete will remain in use as a 
construction material well into the future.”

C.R. Gagg, Eng. Fail. Analysis 40 (2014), pp. 114-140
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Hvorfor betong?

 ALLSIDIG; anerkjent og 

foretrukket bygningsmateriale 

innenfor EBA over hele verden

 HØY TRYKKFASTHET;  

motstår ekstreme laster som 

eksplosjonstrykk og penetrerende 

objekter på en god måte

 RIMELIG; et av de rimeligste 

konstruksjonsmaterialene

 TILGJENGELIG
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Hvilke parametre spiller inn?

Kinetisk energi for frittflyvende objekt:

Ki=  0.5∙mp∙vi
2

Andre viktige parametre:

- Banen og vinkelen til prosjektilet før treff

- Dynamiske materialegenskaper til både målet og prosjektilet

- Målets (beskyttelsens) geometri og randbetingelser

- Prosjektilets geometri og vekt

- Masseforhold mellom målet og prosjektilet

- Forholdet mellom prosjektilets diameter og lengde, D/L

Oppfører disse seg likt? 
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Designverktøy

ANALYTISKE
MODELLER

NUMERISKE
MODELLER

EMPIRISKE
MODELLER

FORSØK

 Faktisk svar for et 
gitt problem

 Krever mange tester

 Kostbart 

 Ikke alltid fysisk 
mulig

 Tidkrevende

 Godt egnet for 
validering av 
beregninger

 Algebraiske ligninger 

 Kurvetilpasning av 
forsøksdata

 Begrensninger

 Stor usikkerhet

 Krever validering

 Baserer seg på 
fysikken

 Forenklinger

 Ikke egnet utenfor 
gyldighetsområdet til 
modellen

 Krever validering

 FEM koder

 Mest avanserte 

tilnærmingsmetode 

 Konstruksjonen blir 

delt opp i små 

elementer, hvor hvert 

element beregnes vha

de grunnleggende 

fysiske lover.

 Ressurskrevende

 Krever validering

Fanges fysikken?



INNBLIKK i et pågående FoU-prosjekt
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Utvikling og validering av en numerisk beregningsmetode

 Et FoU-prosjekt pågått siden 2019

 Samarbeid med SIMLab, NTNU

SIMLab, NTNU

Forsvarsbygg
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Arbeidsmetodikk

Storskala forsøk i felt 

- validere 

beregningsmetodikk

Beregninger på aktuell trussel 

- basert på 

beregningsmetodikken

Småskala forsøk i laben 

- validere 

beregningsmetodikk



Hvordan validere en numerisk beregningsmodell

2.

1.

3.

4.

Gå opp en skala/legge 

på en ny parameter, 

utføre numerisk 

beregning som 

valideres mot forsøk.

Trussel definert;

Forenkle 

problemstillingen



1. BALLISTISKE FORSØK



Ballistiske forsøk – beskyttelsen og trussel

13

Beskyttelsen:

Den ballistiske kapasiteten til 50 mm 
tynne betongplater skal bestemmes for tre 
ulike kvaliteter (uarmert):

 C35

 C75

 C110

Trussel:

 Et generisk prosjektil:                        
verktøystål (stivt og hardt)                               
m = 198 g, L/D ∽ 5

 Hastighetsnivå: 120- 300 m/s

 Forsøkene har blitt utført på NTNU,  
i deres gasskanon



Et forsøk: hastighet mot tid

Initial hastighet = 206.6 m/s

Residual hastighet = 115.0 m/s

Prosjektil tildekket

 2 synkroniserte (Phantom v2511) høyhastighetskamera

 Måledata: initial (vi) og residual (vr) hastigheter

vr

vi

14

Foran platen

Bak platen



Resultat fra alle forsøk; kapasiteten bestemmes

𝑣r = 𝑎 𝑣i
𝑝
− 𝑣bl

𝑝 1/𝑝

•𝑎 = 1.0
•𝑝 = 1.35
•𝑣bl = 119.7 m/s

R.F. Recht and T.W. Ipson, J. Appl. Mech. 30 (1963), pp. 384-390
15



Resultater fra ballistiske forsøk

𝑣bl = 119.7 m/s 𝑣bl = 140.4 m/s 𝑣bl = 152.6 m/s

16
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Resultater fra ballistiske forsøk

Beskjeden lineær økning av 𝑣bl
med økende trykkfasthet.

2.6×fcc gir < 30 % økning i 𝑣bl



2. MATERIALFORSØK



Standard materialforsøk – trykk og strekk

Kubisk trykk

100 × 100 × 100 mm
Sylindrisk trykk

h = 200 mm, D = 100 mm
Spaltestrekk

h = 200 mm, D = 100 mm
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Trykkforsøk på betong

Flekkete mønster

Kamerabildene blir synkronisert
med målingene av kraften.

20



Uttak av måledata vha Digital Image Correlation (DIC)

𝒆𝐚𝐱 =
𝚫ℓ

ℓ𝟎

- Ingeniør tøyning estimeres vha stykkvis sporing av lengden



Resultater: spennings-tøynings kurver

123.6 MPa

87.4 MPa

47.6 MPa

C110

C75

C35

112.5 MPa

72.8 MPa

44.6 MPa

C110

C75

C35

6.2 MPa

5.2 MPa

4.0 MPa

C110

C75

C35



3. NUMERISKE BEREGNINGER
- materialnivå



Kalibrering av materialmodell for betong

Materialmodellen for betong: 

Modifiserte Holmquist-Johnson-Cook – MHJC

 Beskriver den mekaniske oppførsel til betong:

 skal fange opp både en statisk belastning samt en dynamisk belastning

 Valget:
 kompromiss mellom en enkel og en mer avansert modell

 Består av 18 parameter som må identifiseres:

 6 direkte fra materialforsøk
 5 bestemmes vha kjent data i litteraturen
 7 bestemmes vha numeriske analyser av materialforsøkene
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Sammeligning – kalibrert modell mot forsøk

C35 C75 C110
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4. NUMERISKE BEREGNINGER
- komponentnivå



Numerisk modell - simulering av de ballistiske forsøkene

 Betongplaten beskrives av MHJC modellen.

 Prosjektilet beskrives med en enklere
modell – i stål

 Prosjektilet får påført en hastighet (vi)

27
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Eksempel på numerisk analyse



Sammenligning – forsøk mot FEM

Test: 

FEM: 

119.7 m/s

117.7 m/s

Test: 

FEM: 

140.4 m/s

132.2 m/s

Test: 

FEM: 

152.6 m/s

141.8 m/s

29
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Arbeidsmetodikk

Småskala forsøk i laben 

- validere 

beregningsmetodikk

Storskala forsøk i felt

- validere 

beregningsmetodikk

Beregninger på aktuell trussel 

- basert på 

beregningsmetodikken



Forsøk på betong med et større prosjektil

MÅL: Vil materialmodellen for betong (MHJC) gi like lovende 
resultater for penetrasjon av kraftigere prosjektiler i betong?

Trussel:

 Et virkelig prosjektil: 

m ∽ 150 g 

L/D ∽ 20

 Hastighetsnivå: ca 1400 m/s

 Nesten 20 x mer kraftigere 
påkjenning ift generisk 
prosjektil

Beskyttelsen:

Den ballistiske oppførselen til 
betongplater av C75 skal bestemmes for 
tre ulike dimensjoner (uarmert):

 200 mm

 400 mm

 600 mm



Resultater fra ballistiske forsøk

 Perforeringsprosessen blir filmet vha
høyhastighetskamera

 Kamera måler initial (vi) og eventuelt residual 
(vr) hastigheter

Måledata (treffhastighet holdes konstant): 

- Treffhastighet (vi)
- Penetrasjonsdybde eller vr

- Kraterstørrelse (front og bak)

32



Foreløpig numerisk studie - større prosjektil

 Materialmodell for betong: MHJC modellen

 Materialmodell for prosjektil: enkel modell som ikke beregner oppbrytningen

33



Hva nå?
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Arbeidsmetodikk

Småskala forsøk i laben 

- validere 

beregningsmetodikk

Storskala forsøk i felt

- validere 

beregningsmetodikk

Beregninger på aktuell trussel 

- basert på 

beregningsmetodikken

?

Videre validering
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Validert modellen mot nye parametere

 Forsøk og numeriske simuleringer – C75

 Tykkere plate (100 mm)

 Ulike oppsett av armering

 Modellen gir lovende resultater

Jacobsen et al., (In preparation) (2022)
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Fokus på bærekraftig utvikling

 Betong - et av verdens mest anvendte materialer 

 MEN sementen forårsaker 7- 8 % av klimagassutslippene på verdensbasis

 Hvordan bedre klimafotavtrykket?

 Reduksjon av utslipp i sementproduksjonen

 Lavkarbonbetong

 Vanlig sementmiks: klinker, kalkmel, flyveaske, gips, mm… 

 Ca 1/4 av sementmiksen erstattes med flyveaske og silicastøv

 Hvordan forene sikkerhet av bygg og reduksjon av CO2 utslipp?

 Oppfører lavkarbonbetong ballistisk likt som normalbetong?



Testing av lavkarbonbetong – foreløpige resultater 

Betongtyper; kvalitet C75:

1. Normalbetong

2. Lavkarbonklasse A; ca 20 % utslippsreduksjon

3. Lavkarbonklasse ekstrem; ca 50 % utslippsreduksjon

Foran platen, vi = 281.1 m/s Bak platen, vr = 24.8 m/s



39

Oppsummering

 Forsøk og numeriske simuleringer

 En beregningsmodell er validert for:

- 50 mm plater: 3 ulike kvaliteter, generisk prosjektil, uarmert

- 100 mm plater:  C75 (tradisjonell og miljøvennlig), generisk prosjektil, 

med og uten armering

- 200, 400, 600 mm: C75, virkelig prosjektil, uarmert

 Godt uttestet beregningsmetodikk; for gitte tilfeller

 Videre mål: flere realistiske laster, større kaliber og ulike betongkonstruksjoner
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Hvorfor gjør vi dette?

Jo bedre og mer nøyaktige designverktøy vi har, 

dess bedre rådgivning kan vi levere!



Kontakt

Forsvarsbygg

Postboks 405 Sentrum

0103 Oslo

+47 468 70 400

servicesenter@forsvarsbygg.no
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Sumita Dey

+47 975 31 580

sumita.dey@forsvarsbygg.no
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