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Unikabeton
Arkitektskolen Aarhus har siden 2007
deltaget som partner i forskningsprojektet
’UNIKABETON – Industriel produktion af
unikke betonelementer ved hjælp af IKT’,
som udvikles i et samarbejde mellem
forskningsinstitutionerne Teknologisk Institut, Syddansk Universitet, og Arkitektskolen Aarhus samt virksomhederne Spæncom a/s, Unicon a/s, MT Højgaard a/s,
Paschal Danmark a/s og Giben Scandinavia a/s . Projektet er støttet af Højteknologifonden og har til formål at undersøge
og udvikle industrialiserede teknologier til
produktion af unikke betonkonstruktioner
med kompleks geometri. Arkitektskolens
bidrag hertil består i en undersøgelse
af det arkitektoniske potentiale i anvendelsen af disse teknologier, med særligt
fokus på form- og topologioptimering i
arkitektonisk design.

tioner materiale til de områder, hvor kræfterne løber. Derved tømmes de områder,
som indeholder de laveste spændinger
automatisk for materiale, og ved optimeringsprocessens afslutning er der således
fremkommet en struktur, som med mindst
muligt materiale opnår f.eks. den størst
mulige stivhed i forhold til optimeringsforudsætningerne.

Topologioptimering
Topologioptimering er en beregningsproces, som i dag anvendes indenfor bl.a.
marine-, luftfarts- og bilindustrien til konstruktiv optimering af maskinkomponenter.
Topologioptimeringsprocessen foregår
ved, at den givne problemstilling defineres som et statisk problem i et finite
element software. Problemet afgrænses
indenfor et såkaldt designspace, som er
en rumlig opstilling, indenfor hvilket optimeringen finder sted. Hvert finite element
i designspace udfyldes herefter delvist
med materiale, hvorefter opstillingen
påføres de respektive belastninger og
optimeringskrav. Optimeringssoftwaren
beregner herefter deformationsenergien i
designspace, og flytter over et antal itera-

Topologioptimering af spændbetonbjælke,
Per Dombernowsky og Asbjørn Søndergaard.
Designspace (gult) og nondesignspace (hvidt)
påføres belastninger. Materialet (rødt) koncentreres gradvist i den stivest mulige form indenfor designspace
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Optimering og arkitektonisk design
Denne form for beregning indeholder et
væsentligt potentiale i en arkitektonisk
sammenhæng, idet den muliggør udviklingen af strukturelle former, dvs. former,
som på samme tid indeholder en æstetisk intention og udtrykker et konstruktivt
optimum. Disse former er karakteriseret
ved, at kræfternes forløb ved umiddelbar
betragtning kan følges rundt i formen, og
således bliver oplevelsen af de konstruktive kræfter en del af det arkitektoniske
udtryk.
Idet topologioptimeringen ’forudsætningsløst’ udvikler et topologisk optimalt svar
på en given problemstilling, genererer den
derved formmæssige resultater, som ikke
er betinget af arkitektens eller ingeniørens
forhåndsviden. Resultaterne kan således
danne grundlag for en sand innovativ
designproces, som frigør såvel ingeniør
som designer fra historiske forbilleder og
eksempler.
Endvidere kan topologioptimeringen respondere på problemstillinger med en i
princippet ubegrænset geometrisk såvel
som statisk kompleksitet. Dette betyder,
at det er muligt at udvikle konstruktivt optimale svar på de geometrisk komplicerede
problemstillinger, som førhen ville kræve
en simplificering.
Derved udvides mulighederne for konstruktiv præcision i forhold til at udvikle
løsninger på en række specialsituationer,
som f.eks. komplekse lasttilfælde eller topografisk komplicerede byggegrunde.

Optimeringsforsøg
Under forskningsarbejdet med topologioptimering har vi udviklet en række optimeringsforsøg med udgangspunkt i kendte,
simple problemstillinger. Udgangspunktet
har været præfabrikerede, forspændte betonelementer, idet disse problemstillinger
er overskuelige at formulere, samt lette at
sammenligne med eksisterende eksempler i såvel form som egenskaber.
Til optimeringen anvendte vi optimeringprogrammet OptiStruct, som produceres
af softwareudvikleren Altair.
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Betonkonstruktionerne er optimeret i
anvendelsesgrænsetilstanden, idet der
tilstræbes maksimal stivhed samt en urevnet konstruktion ved langtidslast. Som
revnekriterium er benyttet, at de største
hovedtrækspændinger overalt skal være
mindre end betonens karakteristiske trækstyrke.
I designprocessen kan forspændingen justeres indtil revnekriteriet er opfyldt. Som
stivhedskriterium er desuden benyttet, at
den maksimale nedbøjning for langtidslast
skal være mindre end 1/400 af den største
spændvidde.

Fig 1a - CNC-fræst model af undersiden af en topologioptimeret spændbetonplade.

Simpelt understøttet spændbetonplade
Første eksempel var en simpelt understøttet, smal spændbetonplade med en udstrækning på 12 meter i længderetningen.
Pladen blev optimeret for en ensartet fordelt fladelast, svarende til permanent last
og variabel last.
Den resulterende form (fig. 1a) er karakteriseret ved et forløb, hvor materialet
ved enderne forgrener sig i to arme, der
modvirker forspændingens trykkræfter. De
to forgreninger samles 1/6 inde mod midten og bliver til en samlet trykstang, som
igen ved midten af pladen deler sig ud til
siderne.
Formsproget er stærkt organisk og kendetegnet ved slyngende kurver, som bugter
sig i udvidende og samlende forløb. Den
fremkomne form fanger lyset på mangfoldige måder, og ved en sammensætning
af flere komponenter i en serie kan det
ses, at elementerne skaber en skulpturel
loftformation, hvor kræfternes forløb fra
siderne ind mod midten fremhæves gennem formens forløb (fig. 1b).

Simpelt understøttet spændbetonplade
(Fig. 1a, 1b)
Geometri:
•

b x l x h = 1,2 x 12,0 x 0,4 m

•

Non-design område: 50 mm i pladens
overside samt ved pladeenderne.

•

Initial volumenudfyldning i designområdet: 40%

Materiale:
•

Beton 60 (fiberbeton)

•

Karakteristisk tryk- og trækstyrke: 60
MPa

•

E- modul (langtidslast): 8000 MPa

Laster:
•

Permanent last: 9,6 kN/m2

•

Variabel last: 5,0 kN/m2

•

Langtidslast: 14,6 kN/m2

•

Forspænding i undersiden: 1100 kN

Fig 1b - Rendering af loftkonstruktion ved sammenstilling af optimerede pladeelementer
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Fig 2a - Rendering af topologioptimeret spændbetonbjælke

Simpelt understøttet spændbetonbjælke
Andet optimeringseksempel var en simpelt understøttet spændbetonbjælke med
en længde på 12 meter og højde på 1,2
m. Forspændingen påføres i nondesignfelterne nederst og øverst i bjæken.
I dette eksempel er kræfternes løb særligt
tydelige: bjælken danner i midten, hvor
forskydningsspændingerne er mindst, en
trykbuelignende formation. Udefter optages forskydningsspændingerne af en
x-gitterlignende geometri, som fortsætter
mod bjælkens ender.
Geometrien er karakteriseret ved et netværk af skæve vinkler og krumninger,
der giver mindelser om mikrostrukturen
i knogledannelser (fig. 2b), og peger således tydeligt på de optimerede formers
morfologiske slægtskab med biologiens
formverden.

Simpelt understøttet spændebetonbjælke
(Fig. 2a, 2b)

Geometri:
•

b x h x l = 0,3 x 1,2 x 12,0 m

•

Non-design område: 50 mm i bjælkens over- og underside.

•

Initial volumenudfyldning i designområdet: 30%

Materiale:
•

Beton 45

•

Karakteristisk trykstyrke: 45 MPa

•

Karakteristisk trækstyrke: 2,1 MPa

•

E-modul (langtidslast): 8000 MPa

Laster:

Fig 2b - Mikroskoperet knoglestruktur. Kilde:
www.iofbonehealth.org
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•

Permanent last: 40 kN/m

•

Variabel last: 30 kN/m

•

Langtidslast: 46 kN/m

•

Forspænding i undersiden: 2000 kN

•

Forspænding i oversiden: 700 kN

Fig 3a - undersiden af CNC-fræst model af optimeret punktunderstøttet spændbetondæk

Punktunderstøttet spændbetondæk
Tredje optimeringseksempel var et punktunderstøttet spændbetondæk på 9 x 6 m,
understøttet af søjler i hvert hjørne. Forspænding påførtes som en ensartet fordelt
linjelast langs dækkets sider.
Optimeringen genererede i dækkets underside en ovalformet hulning med centrum i dækkets midtpunkt. I midten af hver
side dannes en udkragende forgrening,
som modvirker trykket fra forspændingen.
I hvert hjørne formes et lille hulrum. (fig.
3a).
Sammenstilling af flere plader danner en
karakteristisk loftkonstruktion, hvor den
organiske form giver en markant lys- og
skyggevirkning (fig. 3b)

Punktunderstøttet spændbetondæk
(Fig. 3a, 3b)
Geometri:
•

b x l x h = 6,0 x 9,0 x 0,4 m

•

Non-design område: 50 mm i pladens
overside.

•

Initial volumenudfyldning i designområdet: 30%

Materiale:
•

Beton 45

•

Karakteristisk trykstyrke: 45 MPa

•

Karakteristisk trækstyrke: 2,1 MPa

•

E- modul (langtidslast): 8000 MPa

Laster:
•

Permanent last: 6,6 kN/m2

•

Variabel last: 4,0 kN/m2

•

Langtidslast: 10,6 kN/m2

•

Forspænding langs kortside, underside: 332 kN/m

•

Forspænding langs kortside, overside:
50 kN/m

•

Forspænding langs langside, underside: 135,5 kN/m

•

Forspænding langs langside, overside: 13,3 kN/m

Fig 3b - Rendering af loftkonstruktion ved
sammesætning af optimerede dækelementer
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Realisering af optimerede konstruktioner
Som det fremgår af ovenstående eksempler, resulterer topologioptimering i
komplekse geometrier, som minder om
det organiske formsprog, som kendes
fra naturen. Den slags geometri har indtil for nylig været vanskelig at realisere
i bygningsskala, men den teknologiske
udviklingen indenfor andre industrier har i
dag tilvejebragt forskellige produktionsteknikker, som muliggør realiseringen af den
komplekse geometri. En sådan teknologi
er storskala CNC-fræsning, som undersøges i UNIKABETON af Teknologisk Institut, Syddansk Universitet og robotfirmaet
Giben Scandinavia a/s.
CNC-fræsning (Computer Numerical
Control) er en teknik, hvor en servomekanisk enhed med et bearbejdningsinstrument (f.eks. en 6-akslet robotarm med
borehoved), tilsluttes en computer og ud
fra en tredimensionel virtuel model kan
omsætte modellens geometri til bevægelseskoordinater i rummet. Derved kan fræsehovedet udfræse 3D-modellen direkte i
et givent materiale, f.eks. aluminium, træ
eller polysteren.
I UNIKABETON anvendes denne teknologi til realisering af de optimerede former
ved at udfræse negativmodeller af topologioptimeringens resultater i polysteren.
De herved fremkomne støbeforme efterbehandles med en overfladeforsegler,
hvorefter betonen kan støbes direkte i
polysterenen. Efter hærdning fjernes polysterenen, makuleres og omstøbes til nye
blokke, hvorved materialespildet ved produktionen reduceres.
Med denne metode er det således muligt
at producere de optimerede computermodeller direkte, idet optimeringsprogrammet
tillader at der tages hensyn til en række
produktionsbegrænsninger, f.eks. ensidig
støberetning.

Konklusion
Gennem arbejdet med ovenstående optimeringseksempler er det blevet klart, at
topologioptimering indenfor arkitektonisk
design indeholder en række perspektiver
for formgivningen af arkitektoniske elementer:
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Optimeringsteknologien tillader at forene
anvendelsen af kompliceret geometri med
intentionen om strukturel form, idet topologioptimeringen kan anvendes til at foreslå
optimale designs i sammenhænge, hvor
man ellers måtte ty til simplificeringer af
den givne problemstilling for at gøre den
realiserbar. Således udvider mulighederne
for optimering overordnet det geometriske
domæne, som arkitekter kan operere på,
og samtidig bibeholde en tektonisk kongruens.
Topologioptimeringen tillader en konkret
innovation indenfor udviklingen af konstruktioner, idet den konstruktive formgivning ikke længere behøver at hvile på
kendte typologier, men derimod på situationsspecifikke topologier udviklet gennem
optimering. Dette frigør den konstruktive
designproces fra de begrænsninger, som
det at basere formudviklingen på allerede
kendte eksempler kan medføre. I stedet
kan der udvikles strukturelle former, som
hidtil ikke har været kendt.
Ved anvendelse af optimering udvikles
former, som typisk indeholder materialebesparelser på mellem 60% og 70% af
det indledende volumen. Disse besparelser vil potentielt kunne bidrage med en
signifikant reduktion af forbruget af beton
i byggeri, hvis de anvendte komponenter
optimeres. Herved reduceres det CO2-udslip som fabrikationen af den nødvendige
beton medfører, og den samlede vægt af
bygningsmassen reduceres, hvilket letter
transporten af komponenter til byggepladsen.
Set fra en æstetisk betragtning resulterer optimeringsprocesserne i et organisk
formsprog, som minder om naturens og
biologiens morfologier. I sin oprindelige,
virtuelle form lægger den optimerede
formverden således an til et anderledes formudtryk, end hidtil udbredt i den
arkitektoniske formgivning. Den peger
således mod nye æstetiske muligheder,
hvor sammensmeltningen af form og konstruktion ikke blot forøger de konstruktive
egenskaber og reducerer byggeprocessens materialeforbrug, men også bidrager
med en skulpturel merværdi til de arkitektoniske komponenter, som således bliver
attraktive for visuel eksponering i den færdige bygning.

