
INOM EXAMENSARBETE SAMHÄLLSBYGGNAD,
AVANCERAD NIVÅ, 30 HP

,  STOCKHOLM SVERIGE 2018

Blast Resistant Structures
A comparison of Quasi-Static- and Elasto-Plastic 
Analysis

JONAS NORDLANDER

KTH
SKOLAN FÖR ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD





Blast Resistant Structures
A comparison of Quasi-Static- and Elasto-Plastic Analysis

JONAS NORDLANDER

Stockholm 2018

School of architecture and the built environment
Royal Institute of Technology

TRITA-ABE-MBT-18187





Abstract

Buildings of particular security interest are often designed so that they shall withstand the effects of
explosions that originates from accidents or intended detonations. In the past was the load against a
buildings arisen from an explosion estimated as standard values from those type of detonations that
were considered probable. In the context of weapon loads, the total weight in terms of envelope and
explosive are estimated and further translated to typical sets of loads. In present time however, the
risk of unconventional detonations have increased in line with increasing terrorist activity which leads
to the conclusion that these standard values no longer are applicable. In design of structures subjected
to unconventional detonations, the explosive weight and locations must be estimated based on building
shapes and surroundings. From this, blast wave parameters can be estimated by thermodynamic and
empirical expressions which furthermore are used to determine the building capacity against explosion.

This master thesis covers the estimation of blast parameters and how these can be used in an elasto-plastic
analysis of subjected structural element capacity. The method of elasto-plastic analysis are used in a case
study where reinforced concrete beams and plates with varying geometry is designed against the load
case which is used by the Swedish Contingencies Agency (MSB). MSB prescribes that the blast wave
effect which is arisen from the MSB design load case can be exchanged with a quasi-static load provided
that the subjected structure fulfills a number of structural requirements such as material, geometry and
stiffness.

The results from the elasto-plastic analysis is compared with those results obtained from a quasi-static
analysis of the same structures subjected to a quasi-static load instead of dynamic.

The conclusion is, among others, that the result from the elasto-plastic analysis is influenced by the
assumed shape of structural element deformation and the magnitude of element mass. Furthermore it
is concluded that an explosive load only can be simplified to a quasi-static load for specific values of
element mass, stiffness and boundary conditions.



Sammanfattning

Byggnader av särskillt säkerhetsintresse dimensioneras ofta för explosionslaster uppkomna från olyckor
eller avsedda detonationer. För att uppskatta lasten mot en byggnad uppkommen från en explosion har
man tidigare antagit standardvärden från de typer detonationer som ansågs sannolika. I vapensammanhang
har man då uppskattat en bombs totala vikt d.v.s. hölje och laddningsmassa för konvetionella bomber
och sedan överfört det till typiska laster. I dagsläget har dock risken för okonventionella vapen ökat
i takt med en ökad terroristverksamhet vilket leder till att standardvärden för bomber inte längre
kan användas. Vid dimensionerng av byggnader mot okonventionella vapen måste laddningsstorlek och
placering upskattas utifrån byggnadens utformning och omgivning. Utifrån detta kan stötvågsparametrar
tas fram ur termodynamiska och empiriska uttryck för stötvågsutbredning som sedemera används för att
bestämma byggnadens kapacitet.

Detta masterarbete går igenom framtagandet av stötvågsparametrar samt hur dessa används i en elasto-plastisk
analys av utsatt byggnadselement för att sedemera bestämma elementets kapacitet. Den elasto-plastiska
analysmetoden används i en fallstudie där armerade betongbalkar och plattor med varierande geometri
dimensioneras för det lastfall som används av Myndigheten för Samhällsskydd (MSB) och Beredskap
vid dimensionering av skyddsrum. MSB föreskriver att effekten av den stötvåg som uppkommer från det
dimensionerande lastfallet kan ersättas med en quasi-statisk last förutsatt att byggnaden i sig uppfyller
en rad villkor gällande material, geometri och styvhet.

Resultatet av den elasto-plastiska analysen jämförs med vad som fås från en qvasi-statisk analys utförd
på samma byggnadselement utsatt för en qvasi-statisk last istället för dynamisk.

Slutsatsen är bland annat att den elasto-plastiska analysen påverkas av den utböjningsform man antagit
för det belastade elementet samt storleken på elementets massa. Följakligen är också slutsatsen att en
explosionslast endast kan förenklas till qvasi-statisk vid specifika värden på byggnadselemtens massa,
styvhet och randvillkor.
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