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Sammanfattning
Stålbroars approximativa livslängd bestäms av stålets utmattningshållfasthet, då utmattning är en av
de främsta anledningarna till att livslängden begränsas. I Sverige existerar ett antal broar som närmar
sig slutet av sin livslängd, samtidigt som behovet för kapacitet och kraven på broarna ökar. Flertalet
av dessa broar är i behov av upprustning. Däremot är det inte möjligt ur vare sig ett ekonomiskt- eller
miljöperspektiv att byta ut alla broar, och därför behöver de broar som är mest kritiska prioriteras.
Vid utmattningsdimensionering av stålbroar beaktas hela spänningsvidden, oavsett om spänningarna
är i drag eller tryck. En spricka propagerar endast vid dragspänningar, vilket innebär att tryckspänningar egentligen inte bör vägas in i samband med dimensionering. Detta innebär att en del
stålbroar skulle kunna ha en längre livslängd än vad den traditionella dimensioneringen ger.
Spänningsintensitetsfaktorn 𝐾 används inom brottmekaniken för att förutspå spänningsintensiteten i
närheten av sprickspetsen, och appliceras till linjärelastiska material. Det finita elementprogrammet
Abaqus användes när brodetaljen modellerades och analyserades. Brodetaljen representerar en balk
med en påsvetsad anslutningsplåt, som utsätts för trafiklasten på en bro och en temperaturlast för
att simulera egenspänningar. Detaljen representerar problematiken med utmattning i
stålkonstruktionsdelar.
Motivet för denna studie är att inga sprickor har hittats under inspektioner av liknande detaljer, det
till trots att en del stålbroar teoretiskt sett förbrukat sin livslängd. Studien genomfördes med en mer
avancerad modell än vad som vanligtvis skapas för bedömning av utmattning, med syftet att
modellera verkligheten mer korrekt.
Resultaten visar hur egenspänningarna bidrar till dragspänningar, vilket leder till sprickpropagering i
modellen. Vid spricklängden 9,5 mm övergår spänningarna från drag till tryck, och då upphör
spricktillväxten. Resultaten visar även att utmattningssprickor kan växa i stålkonstruktionsdelar som i
huvudsak utsätts för nominella tryckspänningar, ifall höga egenspänningar uppstår vid
anslutningsplåten.

Nyckelord: Stålbroar; Utmattning; Spänningsintensitetsfaktor; Abaqus; Sprickpropagering; Nominella
spänningar.

Abstract
Steel bridges estimated service life is determined by the fatigue strength of the steel, since fatigue is
one of the main reasons for limiting the service life. In Sweden there is a number of bridges that
approach the end of their service life, while the need of increasing the capacity and demands on
bridges grows. The majority of these bridges is in need of reparation. On the other hand, it is not
possible either from a financial- or environmental perspective to replace all bridges, and therefore
the bridges that are most critical needs priority. In the case of fatigue design calculation of steel
bridges, the entire stress range is taken into account, regardless of whether the stresses are in
tension or pressure. A crack propagates only at tensile stresses, which means that pressure should
not really be considered in the design calculations. This means that some steel bridges could have a
longer life span than the traditional design calculation gives.
The stress intensity factor K is used within the fracture mechanism to predict the stress intensity near
crack tip, and is applied to linear elastic materials. The finite element program Abaqus was used
when the bridge detail was modeled and analyzed. The bridge detail represents a beam with a
welded connection plate, which is exposed to traffic load at the bridge and a temperature load to
simulate residual stresses. The detail represents the problem of fatigue in steel structural parts.
The motive for this study is that no cracks have been found during inspections of similar details,
despite the fact that some steel bridges theoretically have consumed their longevity. The study is
conducted with a more advanced model than usually created for assessment of fatigue, with the
purpose of modeling the reality more correctly.
The results show how the residual stresses cause tensile stresses, which leads to crack propagation in
the model. At a crack length of 9,5 mm, the stresses change from tension to compression, and then
the crack growth ceases. The results also indicate that fatigue cracking can grow in steel structural
parts that are mainly exposed to compressive nominal stresses, if tensile residual stresses appear at
the connection plate.

Keywords: Steel Bridge; Fatigue; Stress Intensity Factor; Abaqus, Crack Propagation; Nominal
Stresses.

Förord
Detta examenarbete är det slutgiltiga momentet i högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och
Design på KTH. Detta är ett arbete på 15 högskolepoäng och har utförts för KTH och John Leanders
forskning.
Dessa två månader har varit väldigt lärorika då vi fick möjligheten att lära oss om brottmekanik i
stålkonstruktioner och hur sprickor propagerar. Med det sagt vill vi rikta ett stort tack till vår
akademiska handledare John Leander för allt stöd, handledning, engagemang och tid som har lagts
ner på oss och detta arbete.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Broar är utsatta för ett stort antal laster som återkommer cykliskt och en stålbrons approximativa
livslängd är ofta begränsat av utmattning (Dexter m.fl., 2004). I dagsläget finns det ett stigande antal
broar som närmar sig slutet av sin livslängd med avseende på utmattning både i Sverige och resten
av världen. Samtidigt som behovet av kapacitet och bärförmåga på broarna ökar växer även kraven
på vad broarna bör klara av, vilket leder till att broarna måste klara laster som är högre än lasterna
som de ursprungligen dimensionerades för. Detta medför att flera befintliga broar måste rustas upp
eller kanske till och med ersättas. Det är inte ur ett miljöperspektiv hållbart och tyvärr inte möjligt ur
ett samhällsekonomiskt perspektiv att byta ut alla dessa broar (Leander, 2010). Sverige som land har
inte obegränsade resurser vilket leder till att de broar som bedöms löpa störst risk kommer att
behöva prioriteras framför resterande broar. Detta kan resultera i att broar som är teoretisk
förbrukade men inte har några synliga skador kan komma att hållas i drift med några åtgärder för att
upprätthålla en acceptabel säkerhet eller bytas ut. Broarna är i sig inte nödvändigtvis utslitna eller i
dåligt skick, utan kraven på kapaciteten på broarna har ökat i samband med att transporterna har
blivit tyngre.
I dagsläget existerar det flera fysikaliska modeller som kvalitativt beskriver tillväxtprocessen för
skador, men ingen av dem är tillräckligt pålitligt för att ligga till grund för en dimensioneringsteknisk
formel för sprickpropagering. Tills vidare måste en sådan formel baseras på empirisk data, d.v.s.
experimentella bestämningar som beskriver hur en spricka växer i provstavar som speglar tillväxten i
verkliga konstruktioner. I dagsläget finns ett visst antal broar som har bedömts förbrukat sin livslängd
med hänsyn till utmattning, men inga synliga skador har upptäckts på dessa broar. Detta klargör att
det finns ett behov för mer exakta fysikaliska modeller som kvalitativt beskriver
nedbrytningsprocessen, då dagens modeller inte är tillräckligt precisa. Detta skulle i sin tur leda till
att broar som inte behöver bytas ut fortfarande kan hållas i drift med lämpliga åtgärder.
Enligt avsnitt 3 i Eurokoden (SS-EN 1993-1-9) definieras spänningsvidden som absolutbeloppet av
skillnaden mellan maximal och 60 % av minimal spänning, vilket innebär att tryckspänningarna måste
beaktas i samband med utmattningskontroller p.g.a. egenspänningar efter svetsning. Detta innebär
att en eventuell tryckspänning påverkar den dimensionerande lasteffekten. Den effektiva
spänningsvidden beräknas genom att summera dragspänningarna och 60 % av tryckspänningarna,
enligt figur 1.1. Reduktionen får dock endast tillämpas vid icke svetsade detaljer eller
avspänningsglödande detaljer. Hela spänningsvidden måste beaktas vid utmattningskontroller av
svetsade konstruktioner, där egenspänningar kan förekomma.

Figur 1.1: Spänningsvidd för icke svetsade detaljer med tryckspänningar (SS-EN 1993-1-9).
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1.2 Fallstudie Rautasjokk
Järnvägsbron över Rautasjokk i Norrbottens län är en stålbro som är belägen längs malmbanan som
sträcker sig mellan Kiruna och Riksgränsen, se figur 1.2. Bron har konstruktionsnummer 3500-2118-1
i Trafikverkets förvaltningssystem för broar och tunnlar BaTMan. Rautasjokkbron har helt förbrukat
sin livslängd och med hänsyn till utmattning i BaTMan, men hålls fortfarande i drift och är under en
pågående utredning (BaTman rapport, 2019). Anledningen till att Rautasjokkbron valdes i denna
fallstudie är på grund av dess förbrukade livslängd samt dess avsaknad av synliga skador, vilket
gjorde bron till ett lämpligt exempel på problemet som denna rapport ska behandla.

FIg 1.2: En bild över Rautasjokkbron (Leander, 2018).

Rautasjokkbron ursprungliga stöd byggdes 1902 och den nuvarande överbyggnaden 1962. Den
bärande delen av konstruktionen består av två fritt upplagda stålfackverk, som är kompletterade
med tvärgående balkar i stål. Rautasjokkbron är 4,7 m hög, 5,5 m bredd och med spännvidden 33
meter. Bron är uppdelad i 8 sektioner med längderna 4,125 m och är dimensionerad för att klara av
laster på 34,2 ton (Leander, 2018). En del av konstruktionen illustreras i figur 1.3.
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Figur 1.3: Skiss över Rautasjokkbrons lastbärande struktur (Leander, 2018).

En utredning av bron indikerar på att brons livslängd har förbrukats ur ett utmattningsperspektiv.
Beräkningsmässigt så går det att fastställa att detaljen där slingerförbandet ansluter till långbalkens
överfläns är den detalj som är mest kritisk för brons livslängd, då detaljen är teoretiskt utsliten
(Häggström m.fl., 2016; Häggström, 2015). Trots att detaljen är teoretiskt utsliten har inga sprickor
observerats på detaljen.

Rautasjokkbron valdes i denna rapport som fallstudie för att den representerar ett problem som
existerar i ett flertal stålbroar i Sverige och runt om i världen. Den anses även vara en kritisk bro ur
ett utmattningsperspektiv till följd av den tidigare utredningen av Häggström och för de stora
lasterna från järnmalmstrafiken. Järnvägslinjen mellan Boden och Riksgränsen är den enda
järnvägslinjen i Sverige som är dimensionerad för axellaster på 30 ton eller högre.
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1.3 Syfte och frågeställning
Denna studie utförs till följd av att teorin för hur en utmattningsspricka uppstår och växer skiljer sig
ifrån de mätningar och iakttagelser som gjorts på vissa delar av Rautasjokkbron. I samband med att
ett flertal broar närmar sig slutet av sin teoretiska livslängd finns det ett behov för mer precisa
fysikaliska modeller, så att så många broar som möjligt som kan hållas i drift.
Denna rapport har som syfte att studera hur en utmattningsspricka uppkommer och växer under
realistiska lastnivåer och randvillkor som är hur vi låser förflyttningar i rummet som stämmer överens
med hur verkliga broar är byggda.
Kan utmattningssprickor växa i stålkonstruktionsdelar som i huvudsak är utsatta för nominella
tryckspänningar?

1.4 Målformulering
Huvudmålet med detta arbete är att studera spricktillväxten i stålkonstruktionsdelarp.g.a. utmattning
under verkliga randvillkor och realistiska laster, med nedanstående tillhörande delmål:

•

Fördjupning i brottmekanik och tillhörande relevanta rapporter/litteraturer.

•

Hantering av programvaran Abaqus och upprätta en referens- och balkmodell.

•

Modellera en spricka och beräkna spänningsintensitetsfaktorn.

•

Verifiera referensmodellen mot en vetenskaplig och beprövad metod

•

Teoretiska handberäkningar av utmattningslivslängd.

Dessutom är målet att undersöka ifall utmattningssprickor kan växa i stålkonstruktionsdelar som
utsätts för en kombination av yttre tryckspänningar orsakad av en tågpassage och inre
dragspänningar orsakade av egenspänningar.

1.5 Avgränsningar
Detta examensarbete är avgränsat till en specifik detalj som ofta påträffas på äldre stålbroar. Vi har
utgått från en ritning från Rautasjokkbron, och studerar endast fallet med nominella tryckspänningar
en bit ifrån där kraften appliceras och egenspänningar.
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2. Metod
2.1 Material
För att kunna modellera balken med en påsvetsad anslutningsplåt har diverse dokument använts, där
dessa dokument ställts till förfogande av John Leander på KTH. De två viktigaste dokumenten som
berör modelleringen har varit ritningar från Rautasjokkbron och Abaqus egna användarmanual.
Ritningarna har använts för att kunna upprätta en representativ idealisering av bron. Dessutom har
den teoretiska referensramen i detta arbete baserats på faktainsamling från relevanta publicerade
artiklar och böcker.

2.2 Modelleringsprogram
Programvaran som används i denna studie är det finita elementprogrammet Abaqus. Tidigare
kunskaper inom FEM (finita elementmetoden) och Abaqus har kompletterats med en exempelövning
för hur spänningsintensitetsfaktorn beräknas med Abaqus, för att få en djupare förståelse för hur
modellering av sprickor behandlas. Denna exempelövning har i sin tur legat till grund för hur
modelleringen av balkmodellen upprättats. För att verifiera metoden för beräkning av
spänningsintensitetsfaktorn har värdena från exempelövningen, som hädanefter benämnas
referensmodellen, jämförts med en beprövad och vetenskaplig metod.

2.3 Handberäkningar
Enklare handberäkningar utfördes i samband med verifieringen av referensmodellen. Dessutom
tillämpades teoretiska handberäkningar vid framtagandet av utmattningslivslängder för olika
sprickdjup.
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3. Teoretisk referensram
3.1 Spänningsintensitetsfaktorn
Spänningsintensitetsfaktorn används i brottmekaniken till att uppskatta spänningsintensiteten vid en
sprickspets som utsätts för nominella spänningar (Hobbacher, 2016).
Utmattningsanalyser är vanligtvis baserade på omfånget av spänningsintensitetsfaktorn, som kan
beskrivas med formeln:

𝛥𝐾 = 𝐾𝐼,𝑚𝑎𝑥 − 𝐾𝐼,𝑚𝑖𝑛

(3. 1)

där 𝐾I,max och 𝐾I,min är den maximala respektive minimala spänningsintensitetsfaktorn.

Den parameter som beskriver utmattningseffekten vid en sprick spets när det kommer till
spricktillväxt är spänningsintensitetsfaktorns omfång ∆𝐾. Spänningsintensitetsfaktorn beskrivs med
formeln:

𝐾 = 𝜎 ∗ √𝜋 ∗ 𝑎

(3. 2)

Där 𝜎 är nominella spänningarna i plåten och 𝑎 är spricklängden.
I existerande ståldelar finns det en stor variation i geometriska former, vilket leder till att en viss
korrektion med hänsyn till avvikelsen är nödvändig. De geometriska deformationerna beaktas genom
att förlänga formeln med 𝑌𝑢 (𝑎), enligt nedanstående formel:

𝐾 = 𝜎 ∗ √𝜋 ∗ 𝑎 ∗ 𝑌𝑢

Där 𝑌𝑢 används för att beakta de geometriska skillnaderna.
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(3. 3)

3.2 Spricktillväxt på grund av utmattning
Vid varierande cykliska laster sker omväxlande plasticering i drag och tryck vilket leder till att sprickan
öppnas och sluts cykliskt (Carlsson, 1985). Detta leder till att det uppstår en anhopning av skada i
materialet lokalt i sprickspetsen, vilket leder till att sprickan kan efter ett fåtal cykler växa, varpå
processen upprepas. Det existerar idag flera fysikaliska beräkningsmodeller som kvalitativt beskriver
tillväxtprocessen. Dessa modeller är dock inte tillräckligt pålitliga för att ligga till grund för en
dimensioneringsteknisk formel för bestämmandet av spricktillväxten. Konsekvensen blir att en sådan
formel behöver grundas på empirisk data.
En metod för att genomföra en utmattningsanalys på en spricka är genom att bedöma tillväxten
mellan längden i initieringskedet ai till dess slutliga längd af. Den slutliga spricklängden af bör
uppskattas till halva längden på ytan eftersom att längre sprickor leder till en väldigt hastig
sprickpropagering och endast en mindre del av livslängden utspelar sig i det här skedet.
Spricktillväxten hos en spricka per lastcykel beror på flera faktorer hos ett givet material. Den
viktigaste faktorn är omfånget för spänningsintensitetsfaktorn ∆K under belastningscykeln. Andra
faktorer som påverkar spricktillväxten är maxvärdet av spänningsintensitetsfaktorn 𝐾1𝑚𝑎𝑥 ,
minimivärdet av spänningsintensitetsfaktorn 𝐾1𝑚𝑖𝑛 under en belastningscykel och belastningens
frekvens och miljöfaktorer.
Endast faktorerna ∆𝐾, 𝐾1𝑚𝑎𝑥 och 𝐾1𝑚𝑖𝑛 kommer behandlas, då dessa variabler kan kvantifieras.
Belastningar som får sprickan att sluta sig har naturligtvis inte någon utmattningseffekt. Detta ledder
till att spänningsintensitetsomfånget definieras som ∆K1 i utmattningssammanhang.

𝐾1𝑚𝑎𝑥 − 𝐾1𝑚𝑖𝑛
𝐾
∆𝐾 = { 1𝑚𝑎𝑥
0

𝑓ö𝑟 𝐾1𝑚𝑖𝑛 ≥ 0
𝑓ö𝑟 𝐾1𝑚𝑖𝑛 = 0
𝑓ö𝑟 𝐾1𝑚𝑖𝑛 ≤ 0

(3. 4)

Om man med denna definition av ∆𝐾 beskriver resultaten från experimentella studier av
𝑑𝑎
spricktillväxthastigheten
som funktion av ∆𝐾, erhålls en kurva för ett specifikt material enligt
𝑑𝑁
figur 3.1.
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Figur 3.1: Empiriskt och idealiserat samband för spricktillväxt (Carlsson, 1985).

I figur 3.1 visualiseras det empiriska sambandet och ett mer förenklat samband av hur en spricka
propagerar vilket innebär att sprickan växer. Förenklingen av sambandet leder till att behandlingen
av spricktillväxten underlättas ur ett analytiskt- och dimensionerings perspektiv. Genom
𝑑𝑎
överskattningen av kan man dimensionera konservativt, och således används det förenklade
𝑑𝑁
sambandet:

ln

𝑑𝑎
𝑜𝑐ℎ ln ∆𝐾
𝑑𝑁

(3. 5)

Förenklingen erhålls ifall giltighetens sträcks ut av det linjära sambandet och på så sätt överskattas
spricktillväxthastigheten.

𝑑𝑎
= 𝐶(∆𝐾)𝑚
𝑑𝑁

(3. 6)

Alla formler som har redovisats i det här kapitlet hittills gäller endast för belastningar med en
konstant amplitud. Förhållandena försvåras markant under laster med varierande amplituder.

De tidigare presenterade formlerna och sambandet för spricktillväxt har baserats på experimentella
resultat. De experiment som ligger till grund för sambanden har i regel utvunnits ur analyser av
relativt långa sprickor. Gällande korta sprickor är det besvärligt att relatera spänning och
spricklängden enbart till spänningsintensitetsfaktorn, speciellt i området kring tröskelvärdet ∆𝐾𝑡
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(McEvily, 1990). McEvily förklarar att linjärelastiska metoder inte är tillämpbart vid analys av korta
utmattningssprickor på grund av plastiska effekter. Tröskelvärdessambandet betraktas med formeln;

∆𝐾 = ∆𝐾𝑡

(3. 7)

Även i en konstruktion utan sprickor kan en spricka initieras och växa mycket snabbt under
tröskelnivån. Under låga spänningar under utmattningsgränsen stoppas tillväxten av en spricka och
blir sovande. Men vid högre spänningar växer sprickorna över tröskelvärdet och ansluter till en
𝑑𝑎
normal 𝑑𝑁 kurva för långa sprickor.

3.3 Linjär spricktillväxt
Den största delen av en bros livslängd spenderas under sprickpropagering. Detta möjliggör att man
kan estimera livslängden på en bro med hjälp av brottmekaniska beräkningar. Ett materials förmåga
att motstå sprick propagering till följd av cykliska laster kan beskrivas med Paris lag för
sprickpropagering.

𝑑𝑎
𝑑𝑁

= 𝐶(∆𝐾)𝑚 ∆𝐾 < 𝐾𝑡ℎ annars

𝑑𝑎
𝑑𝑁

=0

(3. 8)

där parametrarna definieras som:
𝑎

sprickstorlek

𝑁 antal cykler
𝐶0 material konstant till Paris lag
𝑚 material konstant till Paris lag
∆𝐾 omfånget på de cykliska spänningsintensitetsfaktorerna
𝐾𝑡ℎ tröskelvärdet för att en utmattningsspricka ska växa
Livslängden på en konstruktion kan bestämmas genom att integrera Paris lag från en initial spricka
med längden a0 till halva tjockleken af enligt nedanstående ekvation:
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3.4 Abaqus/CAE
Abaqus är ett kraftfullt analysprogram som använder finita elementmetoden för beräkning av
enklare linjära problem men även komplexa icke-linjära problem. Programvaran grundades år 1978
av bland annat Dr. Bengt Karlsson och används i olika industrier som behöver högkvalitativa och
realistiska simuleringslösningar. I takt med hur dagens datorer klarar av komplicerade beräkningar
för komplexa komponenter inom olika branscher, har användningen av Abaqus och liknande
analysprogram ökat markant (What is Engineering, u.å.) Abaqus tillhandahåller olika produkter som
är utformade för olika tillämpningar. Bland dessa produkter finns Abaqus/CAE (Complete Abaqus
Environment) som används för både modellering av komponenter och visualisering av resultatet från
finita elementanalysen (3D Design & Engineering Software, u.å.).

3.5 Finita elementmetoden
Den finita elementmetoden (FEM) är en numerisk metod som löser partiella differentialekvationer
med hjälp av datorer (Nationalencyklopedin, u.å.). FEM är ett viktigt ingenjörsverktyg som används
för analys och konstruktioner inom flera olika teknikområden. Genom datorsimulering av olika
problem, istället för konventionell experimentell provning, sparar man både tid och pengar.

I korthet handlar metoden om att en verklig struktur eller solidkropp styckas upp i ett stort antal
mindre element (Sunnersjö, 1999). Ett antal linjära ekvationer hör till varje element, som i sin tur
anger relationerna mellan förskjutningar och krafterna i nodpunkterna. Parametrarna som påverkar
beräkningsmodellens storlek är antalet element, antalet noder per element och antalet frihetsgrader
per nod. Antalet ekvationer ökar markant för större och komplexare modeller vilket leder till väldigt
långa beräkningstider. Varje nod i elementen kan förskjutas i x-, -y och z-led och dessutom rotera
kring x-, y- och z-axeln. Hela processen för FEM-beräkning är förprogrammerad och ingen styrning
från användaren krävs eller är möjlig. Det finns emellertid två viktiga aspekter inom diskretiseringen
av modellen som användaren kan styra, vilket i sin tur har en viktig påverkan på resultatets
noggrannhet: elementval och nätutformning. Resonemanget bakom valen av elementen och
nätutformningen redovisas mer utförligt i genomförandet.

11

3.5.1 Konventionella finita elementmetoden
Abaqus tillhandahåller konturintegraler som lösning av brottmekaniska problem vid analys av
spänningsintensitetsfaktorn. Dessa kontur integraler baseras antingen på konventionella finita
elementmetoden eller den s.k. berikade finita elementmetoden (XFEM), och i denna studie användes
den förstnämnda metoden. Den konventionella elementmetoden kräver att man definierar en
sprickzon, definierar sprickförlängningens riktning och applicerar ett detaljerat och förfinat
nätelement runt sprick spetsen (Simulia, 2014). Det är möjligt att skapa flera konturintegraler och
utföra utvärderingar vid olika positioner längs med sprickan. Varje utvärdering kan ses som ett block
av material som omringar sprick spetsen och dessa block är definierade av konturer, som i sin tur
består av en ring av element. Dessa ringar av element omringar de tidigare konturerna rekursivt. Vid
beaktande av flertalet konturer kan man se hur spänningsintensitetsfaktorn skiljer sig från varandra.

Vid modellering av skarpa sprickor uppstår en singularitet som innebär att värdena går mot
oändligheten vid sprickspetsen, där spänningskoncentrationerna är väldigt höga. Modelleringen av
singulariteten vid sprickspetsen är en väsentlig del i att förutspå sprickpropagering inom
brottmekaniken (Fehl, D.B., and Truman, Z.K., 1999). Genom att inkludera denna singularitet ökar
noggrannheten i resultaten av spänningsintensitetsfaktorn, då spänningarna och deformationerna i
närheten av sprickspetsen är mer exakta och tillförlitliga än övriga områden i modellen (Simulia,
2014).

Förekomsten av sprickor komplicerar förutsägandet av spänningar i strukturer (Liu, M., 2015). Den
maximala spänningen kan inte definieras för komponenter som innehåller sprickor på grund av
singulariteten vid sprickspetsen. Denna singularitet går mot oändligheten och därför representeras
området i närheten av sprickspetsen av en geometrisk defekt. Genom att ersätta singulariteten med
en geamoterisk defekt kan numeriska studier utföras vid sprickspetsen. Inom den linjärelastiska
brottmekaniken karakteriserar 1/√𝑟 singulariteten spänning- och töjningsområdet.
Finita elementanalys har varit ett exceptionellt verktyg för användning i utvärderingen av sprickor i
strukturer. I mitten av 1970-talet upptäckte John M. Barsom (Fehl, D.B., and Truman, Z.K., 1999) en
viktig detalj beträffande singulariteten vid sprickspetsen. Genom att kollapsa en sida av elementet
och förflytta mittnoderna en fjärdedel mot sprickspetsen förbättras dem numeriska resultaten intill
sprickspetsen avsevärt, som visas i figur 3.2. På detta vis uppnås en 1/√𝑟 singularitet som den
linjärelastiska brottmekaniken förutspår. I Abaqus behöver användaren kollapsa elementen och
förflytta noderna manuellt, eftersom dessa elementtyper inte finns tillgängliga i programmets
element bibliotek.

Fig 3.2: 1/4-punkts förflyttning av mittnoderna (X.B. Lin; R.A. Smith, 1996).
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4. Genomförandet
4.1 Referensmodell
En tvådimensionell platta upprättades i Abaqus och användes som referensmodell i detta
examensarbete. Syftet med detta var att bekanta sig med hur spänningsintensitetsfaktorn
beräknades, verifiera värdena med en Tadas beprövade metod och jämföra SIF- värdena från
referensmodellen med balkmodellens.

Modellen återskapades m.h.a instruktioner från Abaqus egna användarmanual, där all information
rörande modellen finns. Nedan beskrivs de viktigaste faktorerna som behövdes beaktats vid
modelleringen för att uppnå stabila resultat.

4.1.1 Geometri och materialegenskaper
Figur 4.1 illustrerar strukturen för en sektion av en platta med symmetriska kantsprickor, som utsätts
för likformig spänning på dess övre och undre ytor. Endast halva eller en fjärdedel av strukturen
behöver modelleras på grund av symmetrin och andra ordningens element används (fyrsidiga
element med 8 noder). En viktig fördel med användningen av andra ordningens element är att de kan
användas för modellering av önskade singulariteten vid sprickans spets, vilket i sin tur ökar
resultatens noggrannhet (Simulia, 2014).

Figur 4.1: Geometri och materialegenskaper (Simulia, 2014).
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Materialet som används i detta exempel är linjär elastiskt. Ett linjärelastiskt material är ett material
där förhållandet mellan spänningarna och töjningarna förändras linjärt i materialet och det uppvisar
en 1/√𝑟 singularitet vid sprick spetsen, och metoder för skapandet av singulariteter i isotropiska
element förklaras detaljerat av Barsoum (1976). Elasticitetsmodulen E beskriver förhållandet mellan
töjning och spänning inom det elastiska området. I referensmodellen angavs värdet till 206,8 GPa,
vilket är i närheten av värdet 210 Gpa som antas för alla konstruktionsstål enligt SBI (2009).
Materialkonstanten v kallas för Poissons tal och beskriver hur ett material reagerar när den utsätts
för drag- och tryckkrafter. Värdet varierar för olika material och för stål är värdet 0.3.

4.1.2 Elementtyp och nätutforming
Abaqus tillhandahåller varierande elementtyper i dess elementbibliotek som kan användas i
samband med modellering. Elementen som används i referensmodellen var CPE8, vilket är ett
fyrsidigt element som utgörs av åtta noder i ett plant tjöjningstillstånd. Dessa element tilldelades till
hela finita elementmodellen.

Beträffande diskretiseringen av modellen, användes finare och större storlekar på elementen i de
områden av modellen som var av stort intresse för att kunna erhålla mer precisa värden. Resterande
delar diskretiserades i grövre storlekar i syfte att reducera modelleringstiden, eftersom analysen
behövde utföras flera omgångar. Modellens sprickzon finfördelas i 12 element, medan de resterande
delarna diskretiserades med en storlek på 100 mm (se figur 4.2–4.3). Antalet konturintegraler
bestämdes till fem, för att kunna jämföra värdena vid samma spricklängd.

Figur 4.2: Sprickzonens nätutformning.
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Figur 4.3: Referensmodellens nätutformning.

4.1.3 Beräkning av F(a/b)
Tada m.fl. (2000) förklarar hur resultaten av diverse spänningsanalyser för testprover tas fram. I figur
4.4 presenteras olika lösningar för alla tre moduler som beskriver sprickpropagering inom
brottmekaniken, där modul 1 representerar spricktillväxten för referensmodellen. Varje test beskrivs
av en graf som har upprättats genom en tillhörande formel. Formeln för referensmodellen beskrivs
nedan;

𝑎
𝑎 2
𝑎 3
𝑎 4
1,122 + 0,506 ( ) − 0,205 ( ) + 0,471 ( ) − 0,190 ( )
𝑎
𝑏
𝑏
𝑏
𝑏
𝐹( ) =
𝑏
√1 − 𝑎/𝑏

𝑎

där 𝐹 (𝑏 ) = 𝑌(𝑎) (korrigeringsfaktorn), 𝑎 är spricklängden och 𝑏 är bredd, se figur 4.5.

Figur 4.4: Tadas approximativa lösning för sprickpropagering (Tada, 2000).
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(4.1)

Figur 4.5: Geometrin för ett testprov, där 𝑎 är sprickstorlek och 𝑏 halva bredden (Tada, 2000).

𝑎

Korrigeringsfaktorn kan även tas fram genom att bryta ut 𝐹 (𝑏 ) från formeln för
spänningsintensitetsfaktorn 𝐾;

𝑎
𝑎
𝐾
𝐾 = 𝜎 ∗ √𝜋 ∗ 𝑎 ∗ 𝐹 ( ) → 𝐹 ( ) =
𝑏
𝑏
𝜎 ∗ √𝜋 ∗ 𝑎

(4.2)

Där 𝐾 erhålls från Abaqus, 𝜎 nominella spänningar och 𝑎 är sprickstorlek.

Verifieringen av värdena sker i samband med jämförandet av korrigeringsfaktorn från ekvation 4.1
och ekvation 4.2. Resultatet för jämförelsen av referensmodellen presenteras senare i rapporten.
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4.2 Balkmodell
Balkmodellen upprättades i syfte att återskapa den påsvetsade detaljen och analysera hur den
reagerar under verkliga förhållanden. Nedanstående kapitel beskriver tillvägagångsättet för
upprättandet av modellen. Endast de viktigaste parametrarna redogörs.

4.2.1 Geometri
Detaljen som beaktas i denna studie är ansluten till en differdingerbalk med namnet DIMEL 55 som
har en höjd på 539 mm, bredd på 297 mm, livtjocklek på 13 mm och flänstjocklek på 24,5 mm.
Detaljen är belägen i mitten av varje span av bron och förekommer där slingerförbandet ansluter till
långbalkens överfläns, se figur 4.1–4.2.

Figur 4.1: Planvy över balken och detaljen.

Figur 4.2: Påsvetsad detalj (Häggström, 2016).

När modellen skapades i Abaqus användes måtten från detaljen på en av ritningarna från
Rautasjokkbron, se figur 4.3. Balken under den påsvetsade detaljen har inte beaktats eftersom
endast är intresserade av hur en spricka växer från initieringspunkten i anslutning mellan detaljen
och den längsgående balken. Anslutningsplattan har en bredd på 250 mm, en längd på 250 mm och
tjockleken i studien har bestämts till 24,5 mm som är det samma som balktjockleken då
utmatningshållfastheten minskar vid ökning av plattans tjocklek, vilket leder till ett försämrat utfall
(Leander, 2010). Dessa värden har använts vid modelleringen för att upprätta en representativ detalj
som beskriver verkligheten på bästa sätt bortsett från detaljens tjocklek.
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4.3: Detaljens mått.

4.2.2 Laster och referenspunkter
Referenspunkter skapades i mitten av tvärsnittet på vardera ände om balken och har som syfte att
sammankoppla ytorna till en punkt, vilket innebär att krafterna och randvillkoren kan appliceras på
samma position i modellen som figur 4.4 visar.

Figur 4.4: Referenspunkterna på vardera ände om balken.
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Vid upprättandet av modellen bestämdes 80 kNm som moment på båda referenspunkterna, där
momenten representerar den yttre lasten som utgörs av trafik på en bro. Momenten leder till att det
skapas tryckande moment i överflänsen, vilket resulterar i normalspänningar och deformationer i
balken. Dessutom simulerades egenspänningar genom att applicera en temperaturlast på
anslutningsplåten. I figur 4.5 åskådliggörs vart momenten och temperaturlaster applicerades.

Figur 4.5: Moment- och temperaturlast.

Storleken på temperaturlasten var −2,538 ∗ 105 Celsius i Abaqus. Anledningen till att en
temperaturlast applicerades på modellen var för att flytta egenspänningarna från att vara under
tryck till att hamna under drag och studera vad det har för inverkan på en spricka. Att temperaturen
var så liten har ingen större betydelse eftersom att det som är av intresse är att flytta
egenspänningarna från ca -20 MPa som är tryck, till ca 20 MPa som är drag. En kombination av
lasterna leder till följande deformationer:

Figur 4.6: Balkmodellen i ett deformerat tillstånd.
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4.2.3 Elementtyp och nätutformning
Val av element har en betydande påverkan på resultaten. Skalelement används för modellering av
strukturer där tjockleken är betydligt mindre än bredden och längden (Simulia, 2014), vilket är
representativt för balken och detaljen. En viktig aspekt gällande skal element är att beräkningstiden
är mycket snabbare än t.ex. solida element, vilket underlättar enormt då beräkningen behöver tas
om flera gånger tills erhållna resultat är stabila.

I Abaqus väljs först vilken typ av elementkategori (till exempel skiv- eller skalelement), därefter vilka
elementtyper som är bäst tillämpande. I samband med analys av en spricka behövdes element som
kan omvandlas från rektangulära till triangulära element, och ett av elementen som har den
egenskapen är S8R5. Noggrannheten reduceras när skalelementet S8R5 omvandlas till triangulära
element, och används endast vid speciella fall som t.ex. brottanalyser (Simulia, 2014). Elementtyp
S8R5 tilldelades till sprickzonen och S8R6 till övriga delar av modellen, eftersom behovet av element
som kan omvandlas begränsas till området kring sprickspetsen. Skillnaden mellan dessa element är
antalet frihetsgrader, där skalelementet S8R5 innehar fem frihetsgrader och element S8R6 sex
frihetsgrader.

Tillvägagångsättet för nätutformningen var densamma som för referensmodellen, där förfinade
element applicerades till sprickzonen och grova storlekar för resterande delar av modellen. Figur 4.7
visar hur nätutformningen ser ut för balkmodellen.

4.7: Nätutformningen för balkmodellen.
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5. Resultat och analys
5.1 Verifiering av referensmodell
𝑎

I figur 5.1 nedan visas korrigeringsfaktorn 𝐹 (𝑏 ) från numeriska värden av referensmodellen och från
handbokens approximativa lösning för olika förhållanden mellan sprickstorlek och bredd.

𝑎
𝑏

Figur 5.1: Jämförelse av korrigeringsfaktorn 𝐹 ( ).

𝑎

Y-axeln representerar korrigeringsfaktorn 𝐹 (𝑏 ) och x-axeln representerar förhållandet mellan
sprickstorlek och bredd, där båda axlarna är dimensionslösa. Faktorn √(1 − 𝑎⁄𝑏) multiplicerades inte
𝑎
med värdena för 𝐹 (𝑏 ) i figur 5.1, till skillnad från figur 4.4 i kapitel 4.1.3, då faktorn används för att
korrigera värdena som innehåller långa sprickor. Faktorns avsaknad innebär dessutom att formen på
𝑎

linjerna skiljer sig. Till skillnad från figur 4.4 ökar korrigeringsfaktorn 𝐹 (𝑏 ) när sprickan växer.
Värdena för numeriska värden skiljer sig med 3-7 % med värdena från handboken, vilket är en
acceptabel avvikelse. Formen på linjerna är dessutom lika, vilket visar på att den konventionella finita
metoden för modellering av sprickor i Abaqus är godtagbar.
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5.2 Jämförelse av spänningsintensitetsfaktorn 𝑲
Graferna nedan visar hur spänningsintensitetsfaktorn 𝐾 varierar vid olika sprickstorlekar för
referensmodellen och balkmodellen.

Figur 5.2: Spänningsintensitetsfaktorn 𝐾 för referensmodell.

Figur 5.3: Spänningsintensitetsfaktorn 𝐾 för balkmodell.

Balkmodellen uppvisar högre värden på spänningsintensitetsfaktorn i jämförelse med
referensmodellen. Detta beror troligen på anslutningsplåtens inverkan på spänningarna i
sprickzonen, vilket visar på varför just denna påsvetsade detalj är en av de mest kritiska delarna av en
bro ur ett utmattningsperspektiv
22

5.3 Normalspänningar längs sprickan
Figur 5.4 erhölls från Abaqus när normalspänningarna studerades utan en modellerad spricka.
Resultatet fås ut när bidragen från moment- och temperaturlasten studerades var för sig. De
egenspänningarna som är ett resultat av de nominella spänningarna från momenten som
applicerades vid referenspunkterna är ständigt under tryck med spänningar som inte avviker allt för
mycket från varandra, bortsett från de första värdena som påverkas av den påsvetsade
anslutningsplåten. Egenspänningarna erhålls från temperaturlasten som applicerades på
anslutningsplåten leder till dragspänningar vid området närmast detaljen för att sedan gå över till
tryckspänningar.

Figur 5.4: Normalspänningar av moment och temperaturlast.

I figur 5.5 visas balkmodellens normalspänningar längs ett snitt när balken utsätts för både momentoch temperaturlast. Från figuren kan man konstatera att balkmodellen endast är utsatt för
dragspänningar i området närmast den påsvetsade plåtdetaljen för att sedan vara under konstant
tryck.
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Figur 5.5: Normalspänningar av både moment- och temperaturlast.

5.4 Spricktillväxt i balkmodellen
Efter att resultaten av egenspänningarna utvunnits modellerades sprickor med olika längder a för att
analysera hur sprickpropageringen påverkas av egenspänningarna. I figur 5.6 presenteras de olika
resultaten för de olika spricklängderna. Man kan konstatera att värdena skiljer sig åt ganska markant
i området vid sprickspetsen. Anledning till att värdena varierar kring sprickspetsen är på grund av att
det uppstår extremt höga spänningar som leder till att det skapas en singularitet runt sprickspetsen
som blir besvärlig att mäta. Det syns även att alla graferna korrigeras mot någorlunda lika värden
som är ungefär lika stora som egenspänningarna från figur 5.5.
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Figur 5.6: Spricktillväxt för varierande spricklängder.

För varje spricklängd a beräknades ett medelvärde för ∆𝐾 vid sprickspetsen som blir avgörande för
propageringen. Från tabell 1 kan man se att ∆𝐾 värdena övergår från positiva värden till negativa
värden. Tidigare i rapporten konstaterades det i ekv. 3.4 att ifall 𝐾1𝑚𝑎𝑥 ≤ 0 så sätts ∆𝐾 = 0 vilket
leder till att resultat från figur 3.6 blir 0, som i sin tur resulterar att spricktillväxten borde upphöra.
Efter att sprickan når en längd på 9,5 mm så bör sprickpropageringen stanna av.

Tabell 1: ∆𝐾 värden för olika spricklängder a
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Figur 5.7: Figur över ∆𝐾 värden för olika spricklängder a

För att uppskatta livslängden användes formeln från ekv. 3.8, som resulterade i följande tabell och
graf.

a
0,151
0,5
1
2
4
5
8,97

𝑁 (cykler)
2,51E+03
9,51E+05
2,59E+06
7,10E+06
2,56E+07
4,70E+07
1,03E+13

Tabell 2: Antal cykler som passerat vid olika spricklängder
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Livslängd 𝑎 0,151-8,97 mm

𝑁 (𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙er)

1,00E+14
1,00E+12
1,00E+10
1,00E+08
1,00E+06
1,00E+04
1,00E+02
1,00E+00
0

1

2

3

4

5

6

7

𝑎 (mm)
Figur 5.8: Graf över antal cykler som passerat vid olika spricklängder.
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6. Slutsatser
Baserat på studiens huvudmål som var att undersöka ifall utmattningssprickor kan växa i
stålkonstruktionsdelar som utsätts för en kombination av yttre tryckspänningar och inre
dragspänningar, har dessa slutsatser dragits:
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•

Den konventionella finita elementmoden är en godtagbar metod för analys av spricktillväxt.

•

Den påsvetsade detaljens inverkan på spänningsintensitetsfaktorn var betydande, vilket visar
hur stor påverkan anslutningsplåten har på sprickpropageringen i svetsade
stålkonstruktionsdelar.

•

Utmattningssprickor växer i stålkonstruktionsdelar när egenspänningar vid anslutningsplåten
orsakar höga dragspänningar, som i sin tur leder till att spänningarna flyttas från tryck till
drag.

•

Normalspänningarna bidrar till sprickpropagering till en början, för att sedan avstanna vid
längden 8,98 mm.

•

Spricklängden växer till en början stabilt i förhållandet till antal cykler som passerat, men
ökar kraftigt när sprickan närmar sig brytpunkten 9,5 mm.
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7. Rekommendationer
I dagsläget existerar ett flertal stålbroar som inte visar några synliga tecken på att de är förbrukade,
men som teoretiskt inte uppnår utmattningskraven. För att hålla broar i drift samt bättre kunna
bedöma en stålbros livslängd med hänsyn till utmatning bör vidare studier utföras inom området.
I denna rapport undersöktes en specifik detalj från Rautasjokkbron som endast är utsatt av en
momentlast och en uppskattad temperaturlast vid plåten för att simulera egenspänningar, som i sin
tur skapar dragspänningar. För att få mer verklighetstrogna och generella resultat är det
rekommenderat att beakta andra aspekter som skulle kunna påverka utmattningen i en stålbro t.ex.
•

Realistiska egenspänningar

•

Storleken på detaljen

•

Miljön (korrosionen)

•

Olika geometrier

Dessa parametrar kan bidra till en bättre helhetsbild av problematiken med svetsade
stålkonstruktioner ur ett utmattningsperspektiv. Dessutom kan problematiken med singulariteten vid
sprickspetsen analyseras ur ett icke-linjärt perspektiv, för att erhålla en mer verklig bild av
spänningarnas beteenden i sprickzonen.
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