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Sammanfattning 
Fenomenet genomstansning har varit mål för diskussion sedan 50-talet då konstruktionstypen 
med pelardäck började användas. Själva brottet inträffar då pelardäcket av någon anledning 
överbelastas varpå en kon runt pelaren trycks ur betongplattan. Problemet med den här typen 
av brott är att det inträffar plötsligt, utan förvarning med risk för ett fortskridande ras som 
följd. Mycket forskning har bedrivits i ämnet och flera genomstansningsförsök har utförts för 
att utveckla beräkningsmodeller samt öka förståelsen för mekanismerna bakom stansbrottet.  
 
Carl Erik Broms utförde i slutet av 80-talet en rad genomstansningsförsök med armerade 
betongplattor. Syftet med dessa försök var att skapa en platta som uppvisar ett segt 
brottbeteende. Broms visade att en kombination av nedbockad armering tillsammans med 
byglar presterade mycket väl och gav det duktila brottbeteende som eftersträvats. Med Broms 
försöksresultat som utgångspunkt är målet med detta examensarbete att med hjälp av det 
kommersiella FEM programmet Atena 3D simulera dessa försöksplattor. Utifrån jämförelsen 
ska en bedömning och utvärdering av hur vida denna typ av komplicerade brottfenomen är 
möjligt att simulera med programmet. 
 
I arbetet genomförs icke linjära numeriska simuleringar av tre försöksplattor vilka valts som 
referensobjekt (benämns som platta 1, 4 och 7). De tre modellerade plattorna har samma 
geometri, elementindelning, randvillkor och lastplacering. Skillnaderna mellan plattorna är 
främst armeringen där, platta 1 enbart innehåller överkantsarmering, platta 4 innehåller 
överkantsarmering och byglar i ett begränsat område över pelaren och platta 7 som innehåller 
överkantsarmering, byglar i hela plattan, underkantsarmering samt nedbockad armering. 
Dessutom är materialegenskaperna något olika både för betong och för armering i de tre 
plattorna.  
 
Platta 1 havererar i enighet med försöksresultaten till följd av ett stansbrott vilket framgår dels 
av deformationen och dels av att elementen invid pelaren uppnår sin tryckhållfasthet varpå en 
skjuvspricka kan fortplantas upp genom hela plattan. Brottlasten för platta 1 uppgår till 99 % 
av uppmätt last och deformationen till 68 % av uppmätt värde. Platta 4 havererar också den i 
likhet med försöket till följd av ett stansbrott. Flera element invid pelaren krossas men trots 
det går plattan i detta skede ej till brott. Tack vare skjuvarmeringen klarar plattan ytterliggare 
last och nedböjning innan brottet sker. Brottlasten för platta 4 uppgår till 108 % av uppmätt 
last och deformationen till 62 % av uppmätt värde. Platta 7 skiljer sig markant från de två 
första plattorna eftersom denna egentligen aldrig gick till brott. Försöksplattan var så seg att 
försöken var tvungna att avbrytas då nedböjningen överskred testutrustningens kapacitet. 
Simuleringen av platta 7 resulterade i en kraftigt överstyv modell som ej klarade att fånga upp 
det duktila beteendet hos försöksplattan. Trots det uppgår den maximala lasten till 97 % av 
försöksresultatet medan nedböjningen endast är ca 22 % av uppmätt värde. 
 
Mot bakgrund av de FE-analyser som genomförts i examensarbetet är slutsatsen att det är 
möjligt att simulera beteendet hos strukturen, dock med vissa förbehåll. Både platta 1, med 
endast överkantsarmering, och platta 4, med skjuvarmering, ger acceptabla resultat med tanke 
på att simuleringarna sker under ideala förhållanden. Resultaten från analys av platta 7 visar 
dock på begränsningar i Atena, då strukturen innehåller stora mängder armering i olika 
riktningar. Armeringens komplexitet och omfattning gör att modellen blir alltför grov där 
noggrannheten av varje armeringstång är alltför betydande. 
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En parameterstudie över flertalet av de ingångsparametrar som använts vid analyser i Atena 
har utförts. Förutom parametrar som beskriver de grundläggande materialegenskaperna finns i 
Atena ett antal FEM relaterade parametrar och parametrar som bygger på brottmekaniska 
egenskaper. Dessa parametrars enskilda inverkan finns redovisat i avsnitt 6.3. 
 
I arbetet ingår även en grundläggande beskrivning av genomstansningsproblematiken samt en 
översikt över de beräkningsmetoder och normer som används i Sverige idag. 
 
 
 



Abstract 

   v 

Abstract 
Title:  Non linear three dimensional finite element analysis of punching shear failure of 

reinforced concrete plates 
 
The phenomenon of punching shear failure has been up for discussion since the 1950’s when 
the reinforced concrete flat plate first was used. The problem with this type of structural 
system is the risk of a brittle failure. If the plate, for some reason, is overloaded a punching 
cone suddenly is being pushed out of the concrete plate when the capacity of the plate is 
reached. 
 
In the late 1980’s a number of tests was carried out by Carl Erik Broms with the purpose of 
finding a way to ensure a ductile behaviour of flat plates. During these tests Broms succeeded 
to ensure a ductile behaviour with a combination bent bars and stirrups. The aim of this thesis 
is to simulate three of these test specimens with the commercial finite element software Atena 
3D and compare these results with the test results. Based on the comparison an evaluation on 
however it is possible to simulate this type of complicated failure with Atena 3D or not is 
carried out. 
 
In this thesis non linear numerical simulations has been conducted on Broms test specimens 1, 
4 and 7. These specimens have the same geometry, mesh, constraints and load case. The main 
differences between the specimens are the reinforcement type. Specimen 1 is only reinforced 
with top reinforcement, specimen 4 is reinforced with top reinforcement and stirrups and 
specimen 7 had an arrangement with top reinforcement, bottom reinforcement, stirrups and 
bent bars. Also the material parameters were slightly different in the three test specimens. 
 
The simulation of specimen 1 fails in accordance with the test specimen by a punching shear 
failure. This is shown by the deformations and the cause of the failure is that the elements 
close to the column reaches the compressive strength and a shear crack runs through the 
compression zone. The ultimate load for specimen 1 is 99 percent of the measured ultimate 
load and the deflection is 68 percent of the measured value. Also specimen 4 fails by a 
punching shear failure but due to the shear reinforcement the failure does not occur as soon as 
the first integration point reaches the compressive strength. Thus the shear reinforcement 
increases the capacity of the plate. The ultimate load for specimen 4 is 108 percent of the 
measured ultimate load and the deflection is 62 percent of the measured value. Specimen 7 
has a significant difference towards the other specimens since the plate never failed. The test 
specimen showed such ductility that the tests had to be aborted when the deflection of the 
plate exceeded the capacity of the test equipment. The simulation of specimen 7 was far too 
stiff and that the ductility of the plate could not be captured with this model. Even so the 
ultimate load totals 97 percent of the measured ultimate load. But the deflection was only 
approximately 22 percent of the measured value. 
 
In light of the FE-analysis’s the conclusion is that it is possible to simulate the behaviour of 
the plate, with certain reservations. The results from the simulations of specimen 1 and 4 are 
acceptable considering that the simulations are conducted under ideal conditions. But the 
results from the analysis of specimen 7 shows the limitation of Atena 3D. Since the plate 
contains a lot of reinforcement in different directions the behaviour becomes far too stiff with 
the reinforcement model used in Atena. 
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A parametric study of most of the input parameters used in Atena has been conducted. Except 
the parameters describing the basic concrete properties there are in Atena a number of 
parameters related to FEM and to fracture mechanics. The influence of these parameters is 
described in section 6.3.  
 
Also in this study a basic description of the punching shear and a survey of the norms and 
methods used in Sweden are included. 
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Beteckningar 

Romerska gemener 
a längsta sidan för rektangulärt pelartvärsnitt 
b kortaste sidan för rektangulärt pelartvärsnitt 
c diameter på plattan över pelaren där det radiella böjmomentet är noll 
c0 avstånd från pelarcentrum till toppen av skjuvspricka 
d effektiv höjd 
de frihetsgrader 
e excentricitetsmått 
f(α) funktion av lutning på det koniska skalet 
fcc betongens cylindertryckhållfasthet 
fc,cube betongens kubtryckshållfasthet 
fct betongens draghållfasthet 
fctk betongens karakteristiska draghållfasthet 
fe elementkrafter 
fst armeringens sträckgräns 
fsy armeringens sträckgräns 
fv0 gränsvärde för formell skjuvhållfasthet 
fv1 formell skjuvhållfasthet 
fv1,id ideellt värde på fv1 då all armering i plattan flyter 
f´´ plattans krökning i tangentialriktningen 
fu´´ plattans krökning intill pelarkant vid genomstansning 
fy´´ plattans krökning intill pelarkant precis när armeringen börjar flyta 
k koefficient i BHB 
m1 böjmoment i tangentiell och radiell riktning vid pelarkant 
my böjmoment då armeringen i plattan börjar flyta 
n = Es/Ec10 förhållande mellan E-modul för armering och betong 
n0 = Es/Ec0 förhållande mellan E-modul för armering och betong 
q last per ytenhet 
r pelarradie 
rs radie inom vilken böjarmeringen uppnått sträckgränsen  
ry radie inom vilken böjarmeringen uppnått sträckgränsen 
s avstånd mellan armering 
t trycksträvans djup 
u effektiv perimeter av pelarkapitäl 
u1 längd av kontrollperimeter (BBK 04, BHB) 
x plattans tryckzonshöjd vid elastiska förhållanden 
x0 plattans tryckzonshöjd 
xpu plattans tryckzonshöjd vid genomstansning 
y plattans tryckzonshöjd (Kinnunen och Nylander) 
z inre hävarm 

Romerska versaler 
As tvärsnittsarea för armering 
Astx/y tvärsnittsarea för enskild armeringsstång 
B cirkulär pelardiameter 
D diameter av cirkulär platta för kompakta konstruktioner 
Ec elasticitetsmodul för betong 
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Ec0 tangent E-modul för betong vid noll töjning (MC90) 
Ec10 sekant E-modul för betong upp till töjningen 0,001 
Ec15 sekant E-modul för betong upp till töjningen 0,0015 (för skjuvarmerad platta) 
Es elasticitetsmodul för armering 
EI böjstyvheten i plattan per längdenhet 
F pelarkraft 
K1 koefficient i BHB 
K2 koefficient i BHB 
Ke elementstyvhetsmatris 
Ky koefficient använd av Kinnunen och Nylander 
Pu genomstansningslast (Kinnunen och Nylander) 
R radie till lastens tyngdpunkt utanför fiktiv skjuvspricka 
V reaktionskraft i pelare 
Vi vertikal last i nedbockad armering 
Vc vertikal skjuvkraft i betong 
Vu genomstansningslast (BBK 04) 
Vε genomstansningskapacitet då tangentiell stukning är det avgörande brottkriteriet 
Vσ genomstansningskapacitet då radiell tryckspänning är det avgörande 

brottkriteriet 
Vy1 reaktionskraft i pelaren då armeringen invid pelarkant börjar flyta 
Vy2 reaktionskraft i pelaren då all armering i plattan flyter 

Grekiska bokstäver 
α lutning på det koniska skalet 
α koefficient som tar hänsyn till brottdeformationen (BHB) 
γ lutningsvinkel för radiell trycksträva 
εcT tangentiell betongstukning 
εcpu tangentiell stukning vid genomstansning 
η excentricitetsfaktor 
φ  medelvinkel av skjuvspricka i kompakta plattor 
ξ storleksberoende faktor (BBK 04, BHB) 
ρ armeringsinnehåll, geometriskt medelvärde 
ρx armeringsinnehåll i x-led 
ρy armeringsinnehåll i y-led 
σc tryckhållfasthet i pelarkapitäl 
σt spänning i det koniska skalet 
τv,nom nominell skjuvspänning 
ψ vinkeländring hos plattan utanför skjuvspricka 

Övriga beteckningar 
Ø diameter på armeringsstång 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

De första försöken med pelardäck genomfördes på 1950-talet och dessa har banat vägen för 
den idag mycket populära konstruktionstypen. Detta på grund av flexibiliteten i 
planlösningen, det blir en enkel formsättning samtidigt som våningshöjden kan utnyttjas 
effektivt då inga balkar är i vägen vid dragning av installationer. 
 
Problemet vid användandet av pelardäck är att konstruktionen uppvisar ett sprött 
brottsbeteende om den av någon anledning överlastas. Brottypen kallas genomstansning och 
karakteriseras av att det, vid en viss lastnivå, plötsligt trycks ut en s.k. stanskon ur betongen. 
Konstruktionens förmåga att bära last sjunker då dramatiskt. Om detta inträffar finns det risk 
för att även angränsande pelare genomstansar med ett fortskridande ras som följd.  
 
Under årens lopp har många genomstansningsförsök på plattor utförts för att utveckla 
beräkningsmetoder samt öka förståelsen för mekanismerna bakom stansbrottet. Då fysiska 
försök är mycket kostsamma är finita elementanalyser ett viktigt komplement för forskningen 
kring genomstansning. Det krävs dock att modellerna klarar av att fånga upp beteendet hos 
plattan då den går till brott samt att de uppställda materialmodellerna speglar det verkliga 
beteendet hos betongen och armeringen. Dessa analyser är beräkningsmässigt mycket 
krävande och det är först på senare tid man har kunnat utföra dessa simuleringar i 3D. 
 
C E Broms ger i en nyligen publicerad doktorsavhandling förslag på armeringsarrangemang 
vilka ger eftersträvansvärt duktila brott. Mot bakgrund av detta finns anledning att just dessa 
försök analyseras och studeras närmare för att eventuellt kunna optimera armeringsmängden 
samt dess placering. 

1.2 Syfte 

Examensarbetet avser att undersöka möjligheterna att med hjälp av icke linjära finita 
elementmetoder simulera och analysera genomstansning av armerade betongplattor. 
Syftet är att jämföra numeriska analyser gjorda i det kommersiella FEM-programmet Atena 
3D med tidigare genomstansningsförsök utförda av Carl Erik Broms [5]. Med hjälp av 
jämförelsen ska en bedömning och utvärdering av hur vida denna typ av komplicerade 
brottfenomen är möjligt att simulera med programmet. 

1.3 Metod och omfattning 

Största delen av examensarbetet består i att bygga upp och analysera de modeller vilka ska 
simulera de verkliga försöksplattorna. Mycket stor ansträngning har lagts på inlärning av 
programmet samt förståelse för de grundläggande principer efter vilka programmet arbetar. 
Detta för att skapa så trovärdiga modeller som möjligt. I samma syfte har även en 
parameterstudie över flertalet ingångsparametrar utförts. Vidare är beskrivningen av Atena 
begränsad till att endast omfatta de principer som är relevanta för modellering av det aktuella 
problemet. 
 
Försöksresultaten från Broms doktorsavhandling har varit utgångspunkten i examensarbetet 
varpå analyserna endast behandlar kvadratiska plattor för centriskt belastade innerpelare. 
 



Icke linjär 3D finit elementanalys av genomstansade armerade betongplattor 

 2

Examensarbetet innehåller även en allmän beskrivning av genomstansningsproblematiken 
samt en översikt av några beräkningsmetoder och de svenska beräkningsnormerna. 
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2 Beskrivning av genomstansningsproblematiken 

Det övergripande problemet med pelardäck är att då konstruktionen lastas över sin kapacitet 
och stansbrott inträffar kommer plattan att haverera till följd av att en kon trycks ur betongen. 
Detta brott är sprött, dvs. brottet inträffar plötsligt utan förvarning och med följden att 
förmågan att bära last sjunker drastiskt. Plattan kan även haverera genom böjbrott om plattan 
har lite böjarmering. I de fall böjbrott inträffar blir brottet segt, dvs. en jämn minskning av 
förmågan att bära last. Mellan dessa två ytterlighetsfall är brottet en kombination av de båda. 
Genom att jämföra den maximala böjlasten framräknad med brottlinjeteori, Pf med den 
experimentellt uppmätta brottslasten, Pu kan man se sambandet mellan böj- och stansbrott, se 
Figur 2-1. 
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Figur 2-1 Last deformationskurvor för olika brottyper [19] 

(observera att samtliga kurvor utgår från respektive  origo) 

 
 
En ytterligare fara med genomstansning är att risken för fortskridande ras ökar. När en pelare 
går till brott genom stansning måste krafterna i plattan omfördelas. Det betyder att pelarna 
intill kommer bli hårdare belastade samtidigt som de kommer att belastas excentriskt. Båda 
dessa faktorer kan medföra att dessa pelares kapaciteter överskrids och även de genomstansar. 
Om det inträffar blir i sin tur även nästa pelare hårdare belastad samtidigt som spännvidden 
mellan pelarna har ökat. 

2.1 Höjning av brottslast 

För att få en förståelse för vad som kan göras för att höja brottlasten används här formeln för 
att bestämma bärförmågan för en pelare mht genomstansning enligt BBK 04 [4], ekv. 
(3.12.3a): 
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11 vu fduV ⋅⋅⋅=η   ( 2-1) 

där  η är en excentricitetsfaktor ≤ 1,0 
 u1 är längden av den del av snittytan som beräknas för genomstansning 
 d är medeltalet av effektiv höjd i x- resp. y-riktningen 
 fv1 är formell skjuvhållfasthet 
 
Med utgångspunkt av denna formel kan man studera vilka faktorer som påverkar 
bärförmågan, dvs. genom att öka någon av parametrarna i ekvationen. Det behöver dock inte 
betyda att plattans beteende vid brott ändras. Men brottlasten ökas vilket ökar säkerheten 
genom att den verkliga lastnivån ligger längre ifrån brottlasten. De metoder som kan användas 
för att utföra detta är: 
 

• Öka pelardimensionen för att öka omkretsen på pelaren och därmed öka u1. Nackdelen 
med detta sätt är att pelarna blir onödigt stora vilket är mer utrymmeskrävande samt 
att det går åt mer betong vilket ökar egentyngden. 

 
• Öka pelardimensionen genom att bygga pelarkapitäl. Nackdelen med denna metod är 

att det ökar formsättningskostnaderna på bygget samt att det kanske inte är önskvärt ur 
en estetisk synvinkel.  

 
• Öka den effektiva höjden, d, genom att använda sig av en förstärkningsplatta. 

Ökningen av den effektiva höjden ger dock inte en enbart positiv effekt på 
brottslasten, samtidigt som d ökar minskar den formella skjuvhållfastheten. Detta pga. 
betongens storleksberoende. 

 
• Öka den formella skjuvhållfastheten. Det som påverkar skjuvhållfastheten är plattans 

tjocklek, armeringsmängden samt betongens draghållfasthet i BBK [4] eller 
tryckhållfasthet i MC 90 och EC 2 [6]. En ökning av böjarmeringen höjer förvisso 
brottslasten men leder till att brottet blir sprödare då mindre mängd av armeringen når 
upp till flytgränsen. För att höja hållfastheten måste helt enkelt betong med högre 
hållfasthetsvärden användas. Försök utförda av Hallgren [14] visar att användandet av 
högpresterande betong (HSC) betydligt ökar genomstansningshållfastheten samt att 
även utnyttjandet av böjarmeringen blir effektivare. 

 
Ovanstående alternativ tar primärt bara hänsyn till brottslasten, inte brottsbeteendet. Då 
genomstansning karakteriseras av ett sprött brottsbeteende är det eftersträvansvärt att på något 
sätt ändra detta så att brottet istället blir segt. Ett alternativ som kan höja brottslasten samtidigt 
som det kan ändra brottbeteendet är att använda skjuvarmering. Skjuvarmeringen höjer 
brottslasten genom att hålla ihop betongen då skjuvsprickor uppstår vilket leder till en 
gynnsammare spänningsbild som medför att en högre tangentiell stukning kan tillåtas. 
 
Att erhålla ett mer duktilt brottbeteende har dock visat sig vara svårare men inte omöjligt. 
Försök utförda av Broms [5] har visat att det går att få plattan att uppvisa ett segt brott med en 
kombination av nedbockade stänger och bygelarmering. 

2.2 Mekanismer bakom stansbrott 

Vad som händer inuti plattan då den lastas till brott och därmed vilka mekanismer som ligger 
bakom stansbrottet är något som har varit föremål för diskussion sedan de första försöken 
med pelardäck. Det finns två huvudtyper av modeller, empiriskt framtagna och modeller som 
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bottnar i beskrivandet av kraftspelet inuti plattan. Mekanismerna bakom brottet är av stor vikt 
då synen på dessa styr vilket brottskriterium samt vilka ingångsparametrar som definierar 
modellen. De empiriska modellerna kan mer eller mindre väl förutse brottslaster men de 
bidrar inte till att öka förståelsen för stansbrott.  
 
Två rapporter som har haft stor inverkan på genomstansningsproblematiken är ”Shearing 
Strength of Reinforced Concrete Slabs and Footings under Concentrated Loads” av Moe [18] och 
”Punching of Concrete Slabs without Shear Reinforcement” av Kinnunen och Nylander [16]. 
Skillnaden mellan dessa två modeller är i första hand brottkriteriet. Brottkriteriet enligt Moe 
är baserat på plattans böjkapacitet medan Kinnunen och Nylander definierar brottet som då 
stukningen i tangentiellriktning uppgår till ett kritiskt värde. Dessa rapporter ligger till grund 
för mycket av den forskning som senare gjorts inom området. Kinnunen och Nylanders 
modell visualiserar kraftflödet samtidigt som den har kunnat förutse genomstansningslasten 
väl, därför har den under årens lopp varit föremål för utveckling av många forskare 
exempelvis Broms [5], Hallgren [14], Shehata [6] och Andersson [1]. 

2.2.1 Genomstansningsförloppet 

Som nämnt tidigare finns det ingen helt samstämmig modell över vad som egentligen händer i 
plattan vid stansbrott. Vad man rent visuellt vid försök har kunnat observera är att förloppet 
börjar med att radiella sprickor slår upp ut från pelaren. Då ytterligare last påförs bildas 
tangentiella sprickor Dessa bildar ett cirkulärt mönster i ovankant av plattan (se Figur 2-2).  
 
 

 
Figur 2-2 Sprickmönster vid genomstansning 

 
 
Vid fortsatt ökande av lasten ökar uppsprickningen och sprickvidderna till dess att pelaren 
plötsligt går till brott och förmågan att bära last sjunker drastiskt. Brottet karakteriseras av att 
en kon av betong trycks ur plattan. Beroende på betongplattans egenskaper får konen olika 
utseende (se Figur 2-3). 
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Figur 2-3 Genomstansningskon med olika lutning: 30°, 45°, 60° [17] 

 
 

 
Figur 2-4 Spänningstillstånd [14] 

 
 
Baserat på observationer vid FE-analyser har Hallgren [14] dragit följande slutsatser angående 
brottförloppet. På ett avstånd y från pelaren, se Figur 2-4, antas betongen utsättas för ett 
biaxiellt trycktillstånd, dvs. σcR = σcT. Tidigare försök utförda av Kupfer (hämtat från Hallgren 
[14] ) på betong under biaxiellt tryck har visat att provkroppen ökade i volym vinkelrätt mot 
spänningarna vid en spänningsnivå strax innan brott. Det indikerar att makrosprickor utbildas 
parallellt med spänningarna (Figur 2-5). På avståndet y slår det därför upp en horisontell 
spricka. Sprickan gör i sin tur så att den radiella tryckspänningen avtar och i och med det 
försvinner mothållet för huvudspänningen, σIII. Då σIII avtar blir det triaxiella 
spänningstillståndet instabilt och skjuvsprickan slår då igenom tryckzonen och stansbrott 
uppstår. 
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Figur 2-5 Biaxiella trycktest utförda av Kupfer [14] 
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3 Beräkningsmetoder och normer 

3.1 Kinnunen och Nylanders modell 

Under försök observerade Kinnunen och Nylander [16] att uppsprickning skedde dels 
tangentiellt och dels radiellt från pelaren samt att plattan ovanför pelaren vid brott fick en fick 
utseendet av en kon. Detta föranledde grunden i den mekaniska modell som senare framlades, 
att plattan kring pelaren kunde delas in i sektoriella element som roterande som stela kroppar 
kring ett tänkt upplag vid pelaren. De sektoriella elementen begränsades av de radiella 
sprickorna samt skjuvsprickan vid pelaren, se Figur 3-1. Dessa sektoriella element roterar vid 
belastning kring sitt rotationscentrum. Utifrån denna modell beskrevs kraftspelet för varje 
element och jämviktsekvationer kunde ställas upp. 
 
 

 
Figur 3-1 Kinnunen och Nylanders mekaniska modell [16] 

 
 
Upplaget vid pelaren definierade Kinnunen och Nylander som ett koniskt skal från 
pelartoppen till roten på skjuvsprickan. Brott antas ske då stukningen i tangentiell riktning i 
en punkt rakt under skjuvsprickan når ett kritiskt värde och då medför att spänningen i skalet 
överskrider sitt hållfasthetsvärde.  
 
De jämviktsekvationer som ställdes upp var en ekvation för kraftjämvikt i vertikalled och en 
ekvation för momentet kring Q1. Jämviktsekvationerna är beroende av kraftspelet i elementet 
som i sin tur är beroende av brottvinkeländringen, y och betongens och stålets egenskaper. Ur 
de två ekvationerna kunde först tryckzonshöjden itereras fram och sedan beräknas 
brottslasten, Pu. 
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3.2 Beräkningsgång för Kinnunen och Nylanders modell 

Först ställs de två jämviktsekvationerna upp. Vertikal projektion ger: 

2
2 )(

)/1(
)/21(1,1 df

By
By

d
yBP tu ⋅⋅⋅

+
+

⋅
⋅

⋅= σαπ   ( 3-1) 

där B är pelardiametern. Vid rektangulärt tvärsnitt räknas det om till 
  ett cirkulärt tvärsnitt med samma omkrets. 
 y är tryckzonshöjden. 
 d är effektiva höjden. 
 f(α) är en funktion av lutningen på det koniska skalet. 
 σt är spänningen i det koniska skalet. 
 
Den ursprungliga modellen är framtagen för plattor med ringarmering och för att kompensera 
för dowel-effekten hos rutarmeringen lade Kinnunen och Nylander till faktorn 1,1 i formeln. 
Funktionen f(α) bestäms av ekvationen: 

α
ααα 2tan1

)tan1(tan)(
+

−
=f

 ( 3-2) 

där lutningen på det koniska skalet kan bestämmas ur: 
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tan1
tan1)1tan( 2 α

αα  ( 3-3) 

 

där    
3/

2/5.0
yd
BcK y −

−
=  och c är diametern på plattan över pelaren där momentet är negativt. 

 
Formeln för spänningen i skalet ger brottskriteriet och kan för en punkt rakt under 
skjuvsprickan vid radien r = B/2+y bestämmas till: 
 

yBrcTcyBrcTt E +=+= ⋅⋅=⋅= 2/,2/, 35.235.2 εσσ  ( 3-4) 

 
Betongens E-modul beräknas med: 
 

4, 10
15

3.035.0 ⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+= cubec

c

f
E  (MPa) ( 3-5) 

där betongens kubhållfasthet insätts i MPa. 
 
Hur stor stukningen vid brott tillåts vara är storleksberoende och beror på kvoten mellan 
pelarbredden och den effektiva höjden, B/d. För plattor med förhållandet B/d ≤ 2 bestäms 
stukningen av: 
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⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅−⋅=+= d

B
yBrcT 22,010035,02/,ε   ( 3-6) 

då kvoten är B/d>2 bestäms stukningen av: 
 

0019,02/, =+= yBrcTε  ( 3-7) 

 
För att kunna bestämma brottslasten genom att ställa upp en momentekvation kring Q1 krävs 
att man känner till hur stor del av armeringen som har uppnått flytspänningen, rs, 
vinkeländringen hos plattan, y, samt avståndet från pelarcentrum till toppen på skjuvsprickan, 
c0 vilken kan approximeras med: 

dBc 8,15,00 +=   ( 3-8) 

Vinkeländringen bestäms med: 

yBrcTy
B

+=⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+= 2/,5.01 εψ  ( 3-9) 

och radien för den del av plattan där armeringen har uppnått flytspänningen bestäms av: 

d
d
y

f
E

r
sy

s
s ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= 1ψ  ( 3-10) 

 
Nu kan två uttryck för brottslasten ställas upp beroende på om armeringen har uppnått 
flytspänningen över skjuvsprickan eller inte. 
 
Då rs≤ c0: 

Bc

yd

c
crdfP ssyu −

−
⋅⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
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ρπ   ( 3-11) 

Då rs> c0: 

Bc

yd

r
crdfP

s
ssyu −

−
⋅⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⋅⋅⋅⋅⋅= 35,0ln141,1 ρπ  (3-12) 

 
Nu kan tryckzonshöjden, y itereras fram ur ekv. 3-11 och ekv. 3-12. När tryckzonshöjden är 
framitererad insättes den i någon av ovanstående ekvationer för att beräkna brottslasten. 

3.3 Modifierad metod enligt Broms 

Analogt med Kinnunen och Nylanders [16] mekaniska modell från 1960 antar Broms [5] att 
genomstansning sker antingen om betongens tangentiella stukning på grund av böjmoment 
intill pelaren uppnår ett kritiskt värde eller om betongens tryckhållfasthet överskrids i ett 
fiktivt pelarkapitäl inne i plattan. Till skillnad från Kinnunen och Nylander, vars modell är 
kalibrerad mot specifika testresultat, utnyttjar Broms endast de betongegenskaper som 
generellt används vid dimensionering av betongkonstruktioner. 
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3.3.1 Tangentiell stukning 

Vid normala pelardäck är det gränsvärdet för den tangentiella betongstukningen som avgör 
bärförmågan med hänsyn till genomstansning. Detta gränsvärde antas motsvara den stukning i 
betongen runt pelaren då mikrosprickor övergår till makrosprickor. Makrosprickorna initierar 
en lutande skjuvspricka invid pelaren som fortplantar sig upp genom plattan varpå stansbrott 
inträffar. Gränsvärdet antas vara beroende av plattans storlek samt betongens sprödhet. 
 
Broms definierar gränsvärdet εcpu som en funktion av betongens tryckhållfasthet och plattans 
tryckzonshöjd enligt följande: 

3
1

1.0
15,025001.0 ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=

pucc
cpu xf

ε  ( 3-13) 

 
där εcpu Tangentiell stukning vid genomstansning. 
 fcc Betongens cylindertryckhållfasthet (MPa). 
 xpu Plattans tryckzonshöjd (m). 
 0,15 Diameter av standard testcylinder (m). 
 

 
Figur 3-2 Brottkriterie, Vε [5] 

 
 
Den kritiska pelarlasten Vε kan vidare beräknas med jämviktsekvationer och spännings-
töjningssamband för armering och betong. Beräkningarna utförs som en funktion av 
armeringshalten i plattan och kan i princip delas in i tre olika fall: 
 

• Rent skjuvbrott. Om böjarmeringshalten är hög uppnås den kritiska stukningen innan 
armeringen flyter och plattan beter sig linjärt elastiskt fram till stansbrottet. 

• Böjbrott. Om böjarmeringshalten är låg kommer all armering uppnå flytspänning 
innan genomstansning inträffar. 

• Kombination av ovanstående punkter. Om böjarmeringshalten är ”normal” kommer en 
del av armeringen flyta innan genomstansning inträffar. Böjmomenten enligt 
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elasticitetsteorin gäller då inte längre för den del av armeringen, nära pelaren, som 
uppnått sträckgränsen. 

 
I princip samma beräkningsresonemang gäller för skjuvarmerade plattor, men plattan tål då 
större tangentiell stukning vid pelaren. Detta medför en ökad brottslast eftersom större del av 
böjarmeringen når sträckgränsen. 

3.3.2 Radiell tryckspänning 

Broms andra brottkriterium, där tryckhållfastheten i ett fiktivt pelarkapitäl inne i plattan når 
ett kritiskt värde, är endast avgörande för plattor där pelarna är smala jämfört med 
plattjockleken och betonghållfastheten är låg. Kan t ex vara avgörande i kraftiga grundplattor. 
 
Pelarkapitälet bildar en trycksträva från lasten till pelaren. Genomstansning inträffar när 
tryckspänningen i strävan överskrids varpå en diagonal skjuvspricka slår upp genom plattan. 
 
 

 
Figur 3-3 Brottkriterie, Vσ [5] 

 
Tryckhållfastheten antas variera med kapitälets slankhet uttryckt som kvoten mellan kapitälets 
omkrets och plattans tryckzonshöjd: 
 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅+⋅=

0

007,019,06,0
x
ufcccσ  ( 3-14) 

 
där σc Tryckhållfasthet i pelarkapitäl. 
 u Effektiv perimeter av pelarkapitäl. 
 x0 Tryckzonshöjd. 
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Ju större kapitälets omkrets är i förhållande till tryckzonens höjd, desto lägre antas 
tryckhållfastheten vara, eftersom spänningstillståndet alltmer övergår från plant till enaxiellt. 
Vid mycket stora pelare i förhållande till tryckzonshöjden antas kapitälets tryckhållfasthet 
vara: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅=

250
16,0 cc

ccc
f

fσ  ( 3-15) 

vilken är den generellt accepterade enaxiella tryckhållfastheten i spruckna zoner. 
Som övre gräns sätts tryckhållfastheten för biaxiellt tryck, ccc f⋅= 2,1σ . 
 
Därefter beräknas genomstansningskapaciteten Vσ genom jämviktsvillkor i vertikalled. 
Hållfastheterna antas storleksberoende på motsvarande sätt som då den tangentiella 
stukningen är avgörande. Uttrycken för beräkning av Vσ förutsätter att armeringen i 
grundplattan ej uppnår flytspänning. 
 
Slutligen bestäms den avgörande genomstansningskapaciteten som det minsta värde av Vε och 
Vσ. Modellernas ekvationer gäller i sin grundform för centriskt belastade innerpelare men 
regler för pelardäck med varierad spännvidd och excentriska laster finns anvisade.  

3.4 Beräkningsgång för modifierad metod enligt Broms 

Inom ramen för detta examensarbete finns endast beräkningsgången för plattor utan 
skjuvarmering redovisad. För skjuvarmerade plattor hänvisas till Carl Erik Broms egen 
avhandling [5]. 

3.4.1 Genomstansningskapaciteten - tangentiell stukning 

Vid en stukning över ca 0,0010 ändras betongens linjärelastiska egenskaper varpå betongen 
börjar plasticeras. Genomstansningsbrott antas därför inträffa när den tangentiella stukningen 
på grund av ett böjande moment intill pelaren når ett kritiskt värde. Vidare antas den kritiska 
stukningen minska med ökad betonghållfasthet eftersom höghållfast betong är sprödare. 
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Figur 3-4 Antagen spännings- töjningskurva för betong med fcc=25MPa [5] 

 
 
I efterföljande ekvationer är det av stor betydelse att bestämma förhållandet mellan spänning-
töjning på ett korrekt sätt. Vid låg betonghållfasthet är sambandet mellan spänning och 
töjning icke linjärt redan vid en töjning under 0,001. Med ökad betonghållfasthet beter sig 
betongen mer elastiskt vilket approximativt tas hänsyn till genom att sätta sekant E-modulen, 
motsvarande en töjning på 0,001 lika med följande uttryck: 

0

4

10 150
16,01 c

cc
c E

f
E ⋅⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−=  ( 3-16) 

Där Ec0 är tangent E-modulen för betong vid noll töjning enligt MC 90 [7]. 
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3.4.1.1 Genomstansning vid elastiska förhållanden 

Vid höga armeringshalter nås den kritiska stukningen innan böjarmeringen uppnått 
flytgränsen. Både armering och betong uppför sig då elastiskt. Följande uttryck gäller enligt 
elasticitetsteorin för en cirkulär platta [5]: 

⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
−+⋅

⋅
= 2

2

1 1ln2
8 c

B
B
cVm

π
 ( 3-18) 

där m1 är tangentiellt och radiellt moment vid pelarkant. 
 
 
Den kritiska pelarlasten Vε kan direkt beräknas utan iterationer som följer. 
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Relation mellan E-modul för armering och betong är: 

10c

s

E
E

n =   ( 3-19) 

Tryckzonshöjd i plattan vid elastiskt beteende är: 
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⋅
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ρ
ρ

n
ndx  ( 3-20) 

Spänningen i armeringen vid pelarkanten: 

x
xdE cpuss

−
⋅⋅= εσ  ( 3-21) 

 
Om σs visar sig vara större än fsy flyter armeringen före genomstansning sker och 
beräkningarna måste genomföras enligt avsnitt 3.4.1.2. 
 
Böjmoment vid pelarkant: 
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Slutligen beräknas genomstansningslasten enligt: 
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π
εε  ( 3-23) 

 

3.4.1.2 Genomstansning då armeringen flyter 

I normalfallet armeras plattan så att en del av armeringen kommer att uppnå sträckgränsen 
innan stansbrott inträffar. Böjmomenten enligt elasticitetsteorin gäller då ej längre för den del 
av lasten som överskrider Vy1 när armeringen närmast plattan precis börjar flyta. Istället antas 
plattan spricka upp i sektoriella element vilka antas rotera som stela kroppar upphängda i 
”gångjärn” närmast pelarkanten. Genomstansning antas dock fortfarande inträffa när betongen 
når den kritiska töjningen εcpu. 
 
Den kritiska töjningen εcpu när armeringen flyter kan beräknas enligt följande: 
Kraftjämvikt ger: 
 

5,010 ⋅⋅⋅=⋅⋅ pucpucsy xEfd ερ  ( 3-24) 

Kritisk töjning: 

3
1

1.0
15,025001.0 ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=

pucc
cpu xf

ε  ( 3-13) 

Genom att kombinera ekvation (3-24) och (3-13) ovan fås: 
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3
1

3
106 2510

2
150,010 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅⋅⋅= −

ccsy

c
cpu fdf

E
ρ

ε  ( 3-25) 

Böjmoment då armeringen börjar flyta: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅⋅=

d
xfdm syy 3

12ρ  ( 3-26) 

Pelarkraften då armeringen börjar flyta vid pelarkanten: 

2

21

1ln2

8

c
B

B
c

mV yy

−+
⋅=

π
 ( 3-27) 

Pelarkraften då all armering i plattan flyter: 

c
B

mV yy

−
⋅=
1

2
2

π
  ( 3-28) 

Maximal tangentiell krökning vid pelarkant (brott): 

pu

cpu
u x

f
ε

=′′   ( 3-29) 

Tangentiell krökning då armeringen börjar flyta: 

EI
m

f y
y =′′   ( 3-30) 

Möjlig tilläggskrökning vid pelarkant efter att armeringen precis uppnått sträckgränsen: 

yu fff ′′−′′=′′∆   ( 3-31) 

Armeringen flyter inom cirkeln med radien ry, vilken löses ur följande ekvation: 

yyy

y
y r

BEIf
c
B

r
B

r
cV

m
24

2
2

ln2
8 2

2

2

2
1 ⋅⋅′′∆+⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−−+⋅=

π
 ( 3-32) 

Om 2/cry ≥  kommer all armering i plattan att flyta och lastkapaciteten bestäms av plattans 
böjkapacitet Vy2. 
 
Genomstansninglasten Vε beräknas genom att det tangentiella böjmomentet integreras över 
radien ry. 
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24
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r
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V
V

πε  ( 3-33) 
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3.4.2 Genomstansningskapaciteten - radiell tryckspänning 

Skjuvkraften V överförs till pelaren via ett fiktivt inre pelarkapitäl och genomstansning 
inträffar när tryckspänningen övre kanten på kapitälet når tryckhållfastheten σc. 
Skjuvsprickans lutning bestäms med följande uttryck och begränsas för slankare 
konstruktioner till 45°: 

23

4.1tan
BD

d

−
=φ   ( 3-34) 

Diametern innanför den fiktiva skjuvsprickan i nivå med böjarmeringen bestäms enligt 
följande: 

φtan
2

0
dBc +=   ( 3-35) 

Beräkning av trycksträvans lutning γ: 

ρ⋅
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

⋅=

B
D
c
D

E
E

n
c

s

ln1

ln1
0

0
0  ( 3-36) 

 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−+⋅⋅⋅= 121

0
00 ρ
ρ

n
ndx  ( 3-37) 

 

( )
00

2
0

2 2142tan
x

BR
x
d

x
BR −

−−+
−

=γ  ( 3-38) 

där R är radien till lastens tyngdpunkt utanför den fiktiva skjuvsprickan. 
 
Av geometriska skäl är vinkeln γ begränsad till 45° vilket motsvarar en vertikal skjuvspricka 
genom tryckzonen. Vidare är vinkeln begränsad till minst 25° vilket överensstämmer med en 
medelvinkel på 30° som observerats för slanka testplattor. Den effektiva perimetern av 
pelarkapitälet beräknas som följande: 

( ) ( )⎟⎟⎠
⎞

⎜⎜
⎝

⎛
++=

γγ
π

tan22tan
00 xx

Bu  ( 3-39) 

Tryckhållfastheten antas variera med kapitälets slankhet uttryckt som kvoten mellan kapitälets 
omkrets och plattans tryckzonshöjd: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅+⋅=

0

007,019,06,0
x
ufcccσ  ( 3-14) 

Tryckhållfastheten undre och övre värde begränsas av tryckhållfastheten vid enaxiellt tryck 
respektive biaxiellt tryck: 



Avsnitt 3 - Beräkningsmetoder och normer 

   19 

ccc
cc

cc f
f

f ⋅≤≤⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅ 2,1

250
16,0 σ  

Genomstansningskapaciteten kan sedan bestämmas enligt följande: 

( ) 3
1

150,0sin ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⋅⋅⋅=

t
utV c γσσ  ( 3-40) 

där ( )γcos2
0x

t =  är trycksträvans djup (m) 

  

och 
3
1

150,0
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

t
 är en storleksberoende faktor 

 

3.5 Beräkningsförfarande enligt svenska normer 

Runt om i världen finns ett stort antal normer att tillgå. Av dessa kan nämnas Model Code 90 
och American Standard ACI 318-95. I Sverige används främst Boverkets handbok för Betong 
konstruktioner, BBK, senast uppdaterad 2004 och Betonghandboken Konstruktion BHB 
(1990). Inom ramen för detta examensarbete kommer metoderna i BBK 04 och BHB 
beskrivas närmare. Gällande för båda normerna är att bärförmågan kontrolleras vid ett tänkt 
dimensioneringssnitt. I framtiden kommer Sverige att övergå till europeiska normer enligt 
Eurocode 2. Här ingår även s.k. nationella annex vilka tar hänsyn till specifika krav och 
förhållanden för varje enskild nation. 

3.5.1 BBK 04 

Metoden i BBK 04 är en förenklad metod för dimensionering av plattor utan skjuvarmering. 
Denna beskrivning begränsas till bärförmåga för innerpelare, för fullständiga beskrivningar 
hänvisas till BBK 04. För att metoden ska gälla måste följande förutsättningar vara uppfyllda: 
 

• Inga stora koncentrerade laster i närheten av stödet. 

• Böjarmeringen över stödet består av rutarmering med konstant delning i bägge 
riktningarna. Vid innerpelare läggs rutarmeringen in inom en kvadrat med sidan c, 
varvid c/2 är avståndet från stödets centrum till det radiella moments nollpunkt. 
Böjarmeringen förankras utanför denna kvadrat för en kraft = Asfst.  

 
Bärförmågan bestäms för ett dimensioneringssnitt enligt Figur 3-5. Dimensioneringssnittet är 
snittytan vinkelrätt mot plattan på ett avstånd d/2 från pelaren eller valt så att snittytans längd 
blir så liten som möjligt. 
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Figur 3-5 Exempel på dimensioneringssnitt [2] 

 
Längden av dimensioneringssnittet bestäms för en cirkulär pelare med radien r till u1=π(2r+d) 
om r/d ≤ 1.75. Om pelaren har ett rektangulärt tvärsnitt med sidorna a och b räknas snittytan 
om så att den blir lika lång som snittytan för en cirkulär pelare med radien (a+b)/π under 
förutsättningarna att (a+b) ≤ 5.6d och a/b ≤ 2. Om inte dessa kriterier är uppfyllda måste 
snittytan delas upp i två delar där den ena beräknas m.h.t. genomstansning och den andra 
m.h.t. skjuvning. Snittytan delas upp enligt Figur 3-6. 
 
 

 
Figur 3-6 Uppdelning av dimensioneringssnitt för stort pelartvärsnitt [4] 

 
 
Vid innerpelare och kantpelare bestäms bärförmågan med formel (3.12.3a) i BBK: 

11 vu fduV ⋅⋅⋅=η   ( 3-41) 

där  η är en excentricitetsfaktor ≤ 1,0 
 u1 är längden av den del av snittytan som beräknas för genomstansning 
 d är medeltalet av effektiv höjd i x- resp. y-riktningen 
 fv1 är formell skjuvhållfasthet 
 
Den formella skjuvhållfastheten, fv1 beräknas med formel (3.12.3c) i BBK 04: 

ctv ff )501(45.01 ρξ +=   ( 3-42) 

där ξ är en faktor som beaktar inverkan av plattans tjocklek. 
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 ρ är det geometriska medelvärdet av böjarmeringsinnehållet i x-, och 
y-riktningen, yx ρρρ ⋅= . Dock max 0,01. 

 fct Dimensioneringsvärde för betongens draghållfasthet, dock högst vad 
   som svarar mot fctk = 2,7 MPa. 
 
Armeringsinnehållet beräknas genom: 

4

2

/
πφ

=ystxA   ( 3-43) 

x

stx
x ds

A
⋅

=ρ   ( 3-44a) 

y

sty
y ds

A
⋅

=ρ   ( 3-44b) 

där Astx/y är arean på armeringsstången  
 s är avståndet mellan armeringen 
 d är effektiv höjd 
 Ø är armeringsjärnets diameter 
 

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

<
≤<−
≤<−

≤

=

dmför
mdmförd
mdmförd

mdför

0,19,0
0,15,04,03,1
5,02,06,1

2,04,1

ξ  

 
Excentricitetsfaktorn bestäms som avståndet från lastens angreppspunkt till 
dimensioneringssnittets tyngdpunkt i x-, respektive y-riktningen, Figur 3-7. 
 
 

 
Figur 3-7 Bestämning av excentricitetsfaktorer [4] 

 
För en pelare med cirkulärt tvärsnitt: 

edb
db
2++

+
=η   ( 3-45) 
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För en pelare med rektangulärt tvärsnitt är: 

( )yxyx

yx

eebb

bb

++
=

5,1
η  ( 3-46) 

 
där }{ yxyx bbbb ,min5,1 ⋅≤  
 

3.5.2 Betonghandboken Konstruktion 

Kinnunen och Nylanders generella metod beskriven ovan var när den lanserades svår att 
tillämpa. Därför förenklade Kinnunen och Nylander metoden med vissa approximationer. Den 
förenklade metoden beaktar inverkan av böjarmeringsinnehåll, förhållandet mellan pelarens 
tvärsnittsmått och plattjocklek, förhållandet mellan avstånd från pelarcentrum till 
momentnollpunkt och plattjockleken. Det grundläggande lastfallet är en cirkulär platta 
understödd av en cirkulär pelare i centrum och belastas med en linjelast vid periferin, se Figur 
3-8 nedan. 
 
 

 
Figur 3-8 Beteckningar vid analys av genomstansningsproblemet [3] 

 
 
Om plattan är understödd av en rektangulär platta räknas den om till en cirkulär platta med 
diametern, B enligt: 
 

)(2
11 baB +=

π
   ( 3-47) 

där  a1, b1 är det effektiva tvärsnittets sidlängder. 
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Då a1>b1 är: 
 a1 är det minsta av måtten: a, 2,0b och (5,6d-b1) 
 b1 är det minsta av måtten: b och 2,8d 
 
 

 
Figur 3-9 Rektangulärt pelartvärsnitt med sidorna a och b [3] 

 
 
Om a ≤ a1 eller b ≤ b1 bestäms totala bärförmågan endast m.h.t. genomstansning. Annars 
måste bärförmågan beräknas som summan av bärförmågan vid genomstansning och 
bärförmågan vis skjuvning av balk, se s.650 i BHB för närmare beskrivning. Längden av den 
del av snittytan som beräknas för stansning beräknas som i BBK 04; 
 

( )dBu += π1    ( 3-48) 

 
Plattans radie bestäms som avståndet från pelarcentrum till momentnollpunkten och kan 
approximativt beräknas som: 

q
Fc 5,0=   ( 3-49) 

där F är pelarkraften  
 q är last per ytenhet 
 
Kriteriet som måste kontrolleras är att den nominella skjuvspänningen i snittytan τv,nom är 
mindre eller lika med bärförmågan vid genomstansning, fv1:  

1
nomv, ud

P
⋅

=τ   ( 3-50) 

 
Det ger att brottslasten blir: 
 

11 udfP vu ⋅⋅=   ( 3-51) 

 

där  fv1 är skjuvhållfastheten och beräknas för en platta utan skjuvarmering 
  med formel 32a i BHB: 
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idvv ff ,11 6,090,0 ⋅⋅⋅⋅= αξ  ( 3-52) 

 
där 0,90 är en reduktionsfaktor som beaktar att stanslasten uppkommer 
   plötsligt samt pga. låga värden på partialkoefficienterna för  
   permanent last.  
 ξ är en koefficient som beaktar inverkan av plattjockleken 
 α är en koefficient som beror på kvoterna B/d, c/d samt fst, fcc. 
  a ger inverkan av att brottdeformationen vid pelaren är begränsad. 
 fv1,id är värdet på fv1 när all armering inom plattdelen c uppnår 
   sträckgränsen. 
 
Då B/d<3,5 och d/c<0,3 bestäms fv1,id med: 

d
z

c
d

d
B

d
B

f
f st

idv ⋅
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=
11

2
,1

ρ
  ( 3-53) 

där z är den inre hävarmen som varierar med armeringsinnehållet ρ och  
koefficienten k:  
 

ρ
ρ

k
k

d
z

3003
2003

+
+

=   ( 3-54) 

där k bestäms av: 
 

st

cc

f
f

k
400

13
43.057.0

1

+
=  ( 3-55) 

 
Här ska värdena på fcc och fst vara i MPa. 

Om B/c>0,3 ges värdet av 
c
d

d
B
⋅  i ekv. 3-53 ovan till 0,3. 

 
En restriktion som görs är dock att om 01 vv ff >  så utförs dimensioneringen för fv0 eller så 
armeras plattan även med skjuvarmering. Denna restriktion är införd för att förhindra att ett 
utpräglat sprött brott inträffar. 
 

d
c

ff ccv

⋅+
⋅=

2
110

1528,00 ξ   ( 3-56) 

där fv0 är gränsvärdet för formell skjuvhållfasthet. 
 ξ är en koefficient som beaktar inverkan av plattjockleken. 
 
För att kunna beräkna hållfasthetsvärdena krävs nu att koefficienterna α och ξ bestäms. Det 
kräver i sin tur att radien rs bestäms. Radien rs är den radie vilken all armering innanför har 
uppnått sträckgränsen: 
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1
380 K
fd

r

st

s ⋅=   ( 3-57) 

där K1 bestäms ur: 
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 ( 3-58) 

 
och där 
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där ξξ =min  enligt BBK: 
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För en skjuvarmerad platta med armeringen utformad enligt avsnitt 6.5:345 i BHB får 
hållfastheten beräknas med: 

idvsv ff ,11 6,090,0 ⋅⋅⋅⋅⋅= βαξ  ( 3-63) 
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där β är en faktor som beaktar inverkan av att skjuvarmeringen ökar 
  plattans brottvinkeländring. 
 

1
2

6,135,035,1 ≥⋅+=
c
rsβ  ( 3-64) 

 
ξs bestäms enligt nedan: 
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4 Genomstansningsförsök utförda av Broms 

Carl Erik Broms har från slutet av 80-talet utförd en rad genomstansningsförsök med 
armerade betongplattor [5]. År 1990 publicerades resultat från försök med 8 stycken 
betongplattor med varierad armeringsmängd. Syftet med dessa försök var att med hjälp av 
placering och armeringsmängd skapa en platta som uppvisar ett segt brottbeteende. Ur 
säkerhetssynpunkt är ett segt brottbeteende alltid eftersträvansvärt vilket alltså inte är fallet 
när det gäller genomstansning. Broms menar att armeringen för den här typen av plattor alltid 
bör vara arrangerad så att ett duktilt brottbeteende kan garanteras. I många fall används någon 
form av skjuvarmering som i Sverige oftast består av nedbockad överkantsarmering. 
Skjuvarmeringens huvudsyfte blir att höja brottslasten, men säkerheten mot ett plötsligt 
genomstansningsbrott ökar ej nödvändigtvis enbart på grund av detta. Broms försök visade att 
en kombination av nedbockad armering tillsammans med byglar presterar mycket väl och gav 
det önskade sega brottbeteendet. En nedböjning upp till 10 gånger större än för en platta utan 
skjuvarmering uppmättes. 
 
I detta examensarbete används tre av dessa försöksplattor som referens för de datormodeller 
som gjorts. Det är därför relevant att beskriva hur dessa försök i detalj utförts då finit 
elementanalys handlar just om att försöka simulera verkligheten. 

4.1 Beskrivning försöken 

Beteendet hos en kontinuerlig betongplatta (bjälklag) understödd av en pelare har studerats i 
flera fullskaleförsök genom åren. Oftast går försöken till så att ett cirkulärt område, där 
diametern motsvarar det område runt pelaren inom vilket det radiella böjmomentet är 
negativt, ”skärs ut” och belastas. Belastningen appliceras genom pelaren och plattan är 
understödd längs plattans periferi. I Broms försök är plattans form kvadratisk, men samma 
princip är tillämpad. 
 
Tabell 4-1 Armeringsinnehåll och betonghållfasthet för Broms försöksplattor 

Böjarmering Skjuvarmering Betong-
hållfasthet 

Överkant Bockad Platta nr 

Underkant 
fy/fu 
MPa Byglar 

fy/fu 
MPa 

fcube 
MPa 

24+24 Ф12s80 681/830 - - 1 - - - - 29,3 

24+24 Ф12s90 656/783 - - 4 - - 2 Ф6s90/90 442/655 20,7 

20+20 Ф12s90 691/969 4+4 Ф16 656/950 7 28+28 Ф8s90 467/571 Ф6s90/90 496/658 23,6 

 
 
Testserien bestod av 8 provkroppar, alla med samma yttre dimensioner, men med olika 
arrangemang av skjuvarmering. Plattorna var kvadratiska (2,6 × 2,6 m2) med en tjocklek på 
0,18 m. Plattorna var symetriskt understödda i 8 punkter längs kanten på en kvadrat med sida 
2 m och lastades av en hydraulisk domkraft via pelaren. Lasten ökades stegvis med 25 kN i 
varje steg varpå domkraften låstes i 10 min innan förskjutningen registrerades. Förskjutningen 
mättes på två ställen, dels i hörnet i skarven mellan platta och pelare, och dels i upplagen 
ovanpå plattan. Medelvärdet av dessa värden gav den faktiska nedböjningen. Alla plattor i 
försöken göts med normal betong, men med relativt låg hållfasthet för att efterlikna verkliga 
förhållanden. Tryckhållfastheten uppmättes på 150 mm stora testkuber som härdat under 
samma förhållanden som tillhörande försöksplatta. Av de totalt 8 försöksplattor i Broms 
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testserie har platta 1, 4 och 7 valts ut som referensobjekt i detta examensarbete. Det är 
sedermera dessa tre olika plattor som är modulerade i FEM-programmet Atena 3D. 
 
De tre försöksplattorna har olika armeringsinnehåll enligt tabell Tabell 4-1 där den första 
plattan enbart är böjarmerad och fungerar som referensplatta. Försöksplatta 4 har 
skjuvarmering i form av symetriskt utplacerade byglar i ett koncentrerat område över och runt 
pelaren. Byglarna omsluter endast överkantsarmeringen och var dimensionerade att motstå 
den skjuvkraft som motsvarar den teoretiska böjkapaciteten hos plattan. Försöksplatta 7 
innehåller ytterliggare armering i form av, underkantsarmering samt nedbockad 
överkantsarmering. I detta fall var den nedbockade armeringen dimensionerad så att dess 
vertikala komponent av sträckgräns ungefär var lika med skjuvkraften motsvarande den 
teoretiska böjkapaciteten hos plattan. Dessutom var byglarna utplacerade över ett betydligt 
större område runt pelaren än för platta 4. 
 
Böjarmeringen samt de nedbockade stängerna var av typ Ks60 med en sträckgräns över 650 
MPa. Byglarna bestod av förtillverkade armeringskorgar gjorda av bockade och hopsvetsade 
armeringsstänger, se Figur 4-1. En exakt beskrivning av armeringsarrangemangen för de tre 
olika försöken finns beskrivet i avsnitt 6.1. 
 
 

  
Figur 4-1 Skjuvarmeringen i form av förtillverkade armeringskorgar [5] 

 

4.2 Resultat och slutsatser av Broms försök 

Sambandet mellan last och deformation för de tre försöksplattorna visas i Figur 4-2 nedan. 
Försöksplatta 1, utan skjuvarmering, gick till brott genom ett plötsligt stansbrott när lasten 
ökades från 435 kN till 475 kN. Nedböjningen uppmättes till ca 10 mm. Den relativt raka 
kurvan indikerar att armeringen ej uppnått sträckgränsen. Försöksplatta 4 havererade också 
den till följd av ett genomstansningsbrott. En brant skjuvspricka slog upp nära pelaren mellan 
byglarna vid en last på ca 415 kN. Trots en ansenlig mängd skjuvarmering uppnåddes alltså 
inte det duktila beteendet som eftersträvats. Försöksplatta 7, som hade en kombination av 
byglar och nedbockad överkantsarmering uppvisade enligt last-deformationskurvan ett 
mycket segt beteende och trots en deformation på 100 mm gick plattan aldrig riktigt till brott. 
Den högsta lasten uppmättes till 1006 kN. Vid denna lastnivå krossades betongen i underkant 
av plattan längs två huvudaxlar vinkelrätt pelarens sidor. Plattans stora krökning blev så stor 
att testutrustningen i detta fall inte räckte till och försöket avbröts. 
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Figur 4-2 Last-deformationskurva för Broms försöksplattor 

 
 
I försöksplatta 7 användes töjningsgivare för att studera förhållandet mellan den totala lasten 
V och den last som överfördes till pelaren via den nedbockade armeringen Vi. Resultatet visar 
att betongens bidrag Vc i detta fall är mycket litet (se Figur 4-3). 
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Figur 4-3 Försöksplatta 7, Skjuvkraft i nedbockad armering jämfört med total skjuvkraft [5] 
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Bilden nedan är tagen efter att testutrustningen avlägsnats. Plattan har fortfarande kvar sin 
fulla lastkapacitet och trots kraftig uppsprickning med mycket breda sprickor intill pelaren 
gick det inte att se någon tendens till genomstansning.  
 
 

 
Figur 4-4 Försöksplatta 7, Sprickmönster vid max last [5] 
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5 Beskrivning av Atena 3D 

Atena 3D är ett kommersiellt FEM-program (Finita Element Metod) speciellt framtaget för att 
analysera betongkonstruktioner. Programmet är utvecklat av Cervenka Consulting och är en 
utvidgning av den tidigare tvådimensionella versionen, Atena 2D. Atena används idag i 
främst forskningssyfte och utvecklingsarbete, men det är programmakarnas mål att det även 
skall komma att användas i praktiskt ingenjörsarbete. Genom de inbyggda 
materialmodellerna, möjligheten att bygga upp tredimensionella modeller samt användandet 
av s.k. kontaktelement ska Atena 3D kunna hantera de olika typerna av icke-linjäritet som 
normalt uppträder i strukturmekaniska problem. 
 
Nedan följande beskrivning av Atena utgår från de materialsamband och funktioner som 
används i de analyser som utförts i detta examensarbete. 

5.1 Allmänt om icke linjär finit element analys 

För att enklare kunna beskriva och förstå den icke-linjära delen av en finit elementanalys 
krävs att kunskap om grunderna inom FEM och därför beskrivs här kort grunderna och de 
enklaste varianterna. 
 
Grundläggande är att strukturen som ska analyseras delas in i ett ändligt antal delelement. För 
att senare kunna knyta ihop de olika elementen förses de med ett antal noder beroende på 
vilken typ av element det är. Främst beror antalet noder på om elementen är en-, två- eller 
tredimensionella. För varje nod definieras olika frihetsgrader, dessa frihetsgrader är för 
strukturmekaniska problem translationer och/eller rotationer. Från frihetsgraderna, som endast 
gäller för varje nod, interpoleras värden fram som gäller över hela elementet s.k. variabler. Ur 
variablerna härleder man sedan kvantiteter, t ex töjningar och spänningar. För att det inte ska 
kunna bli ”glapp” mellan elementen ställs kontinuitetskrav upp. 
 
 

 
Figur 5-1 Schematisk bild över koppling mellan struktur, element och spänningar [23] 
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Sambandet mellan frihetsgraderna, de och krafterna, fe, som påverkar elementet beskrivs av en 
elementstyvhetsmatris, [Ke] Detta samband kan då skrivas: 

[ ] eee fdK =⋅    ( 5-1)  

För att ha någon nytta av modellen måste alla element kopplas till varandra. Det görs genom 
att sätta samman de lokala styvhetsmatriserna till en global styvhetsmatris, [K] och 
kombinera de lokala last- och förskjutningsvektorerna till globala. För det enklaste fallet där 
strukturen består av ett linjärt isotropt material samt då belastningen endast består av ett 
lastfall kan nu ekvationen lösas direkt med matrisalgebra: 

[ ] fKd ⋅= −1
   (5-2)  

När problemet utvidgas till icke-linjärt finns det tre grundfall inom strukturmekaniken som 
gör att problemet definieras som just icke-linjärt: 
 
• Icke-linjäritet hos materialet:  Materialegenskaperna är beroende av den 

spänning och töjning som materialet utsätts 
för. 

 
• Icke-linjäritet hos geometrin:  Deformationerna av strukturen är så pass stora 

att jämviktsekvationerna måste ta hänsyn till 
den deformerade strukturen. Laster på 
strukturen kan även ändra verkningsriktning 
allt eftersom pålastning sker. 

 
• Kontakt mellan olika delar i modellen: Exempelvis kan det finnas mellanrum i 

modellen som ska slutas och överföra laster då 
kraften ändras eller då två ytor glider mot 
varandra och friktionen beaktas. 

Figur 5-2 Schematisk bild över ett laststeg 

Laststeget startas.
Styvhetsmatriser, [K], skapas

Materialstyvhetsmatriser, [D], skapas
[B]-matrisen skapas

Sambandet ε=[B]u mellan töjningar och förskjutningar används.
[B] är derivatan av formfunktionsmatrisen [N] och beskriver interpolationen över elementet.

Beräkna spänningar med σ=[D]ε

Kontrollera dessa spänningar och töjningar mot material modellen, 
σ=F(σ,ε)

Vad händer med betongen? Material modellen kontrollerar för varje element 
vilket tillstånd det befinner sig i och uppdaterar σ och ε beroende på vad som 

hänt i elementet

Beräkna resultanten av alla nodlaster och kontrollera om jämvikten
[K]∆[U]=[P]-[R]

är uppfylld inom den valda toleransen

Om Ja, gå vidare till nästa laststeg Om Nej, Uppdatera [K], [D] och [B] utför beräkningarna igen.
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I grunden är det samma ekvation som (5.2) ovan som ska lösas. Nu är dock inte längre 
systemet lösbart direkt då styvhetsmatrisen [K] och, ibland även, lastvektorn f är beroende av 
förskjutningen och deformationen. Därför krävs någon form av iterativ lösningsprocedur för 
att lösa ut d samtidigt som [ ] fdK =⋅  är uppfyllt. Två vanliga lösningsmetoder är Newton-
Raphson metoden och Arc-Length metoden. Båda metoderna är varianter på en s.k. predictor–
corrector lösningsgång. Det innebär att ett inledande värde beräknas med den informationen 
man först har. Sedan kontrolleras lösningen för att se om den ligger inom accepterad tolerans. 
Om inte modifieras de parametrar som ändrats enligt en bestämd algoritm, en s.k. corrector, 
och nya värden beräknas och proceduren upprepas. En schematisk bild över 
beräkningsproceduren för ett laststeg visas i Figur 5-2. 

5.2 Materialsamband för betong 

Eftersom betong är ett så pass komplext material med icke-linjära egenskaper redan i 
brukslasttillståndet krävs att materialsambanden som ställs upp klarar att beskriva betongens 
tillstånd på ett tillräckligt korrekt sätt. De grundläggande och mest beprövade modeller som 
använts i Atena bygger på att de icke linjära egenskaperna beskrivs av betongens enaxiella 
spännings- töjnings diagram. Materialmodellerna kallas Fracture-Plastic. De är utvecklad 
från tidigare versioner av Atena och klarar numera av även tredimensionella problem. Atena 
erbjuder en alternativ modell kallad Microplane model vars uppbyggnad skiljer sig markant 
från Fracture-Plastic modellen. I detta examensarbete har Fracture-Plastic modellen använts 
varför endast den kommer att beskrivas. Det grundläggande materialsambandet som används i 
Atena för betong visas i Figur 5-3 nedan. Varje del i spänning-töjnings diagrammet är avsedd 
att beskriva betongens verkliga beteende då betongen är dragen respektive tryckt samt 
uppsprucken eller inte. Modellen visar hela materialsambandet för betongen vilken är en 
sammansättning av olika modeller för varje del av kurvan. Dessa delmodeller används sedan 
även i 3D-modellen. För mer information om hur Atena hanterar plan spänning hänvisas till 
Atenas teorimanual [10]. 
 
 

 
Figur 5-3 Spänning - töjningssamband för betong ”Equivalent uniaxial law” [10] 
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I Atena modelleras sprickorna med den s.k. Smeared Crack ansatsen. Den går ut på att istället 
för att en verklig diskret spricka uppstår sänks hållfastheten ortogonalt mot sprickan. På så 
sätt kan effekten av en spricka, att betongen inte längre kan överföra lika mycket spänningar, 
modelleras. Ett problem med Smeared Crack ansatsen är att resultaten kan vara väldigt 
beroende av elementindelningen. Detta pga. att då uppsprickning sker lokaliseras skadan i ett 
begränsat område vars storlek beror på elementstorleken. Om större element används blir det 
skadade området större och det går åt mer energi för att spräcka betongen än om elementen 
var mindre. Detta visualiseras i Figur 5-4 nedan. Observera att detta endast beskriver det 
grundläggande problemet med Smeared crack. Atena och alla andra program använder någon 
metod som lokaliserar sprickorna i ett elementoberoende område. Annars skulle Smeared 
crack konceptet vara oanvändbart. 
 
 

 
Figur 5-4 Känsligheten i Smeard Crack analys beroende på elementstorleken [6] 

 
 
För att minska storleksberoendet används här den s.k. Crack Band ansatsen. Den går ut på att 
göra den avgivna energin vid uppsprickning konstant och lika med betongens Brottenergi 
genom att anpassa funktionen för betongens uppmjukning samt att införa en karakteristisk 
längd som definierar storleken på sprickbandet. Sprickbandets storlek, Lt, bestäms genom att 
projicera elementet på ett brottsplan vinkelrätt mot sprickorna (Figur 5-5). Samtidigt ökas 
sprickbandet ännu mer om elementet deformeras mycket genom en faktor γ som beror av 
vinkeln mellan elementets sidor. 
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Figur 5-5 Sprickbandets storlek s.k. Karakteristisk längd eller även s.k. Localization Limiters [10] 

 
 
För att hantera sprickriktningar finns i Atena två varianter, Fixed crack model och Rotated crack 
model (Figur 5-6). Gemensamt för de båda är att sprickan börjar bildas då huvudspänningen 
uppnår draghållfastheten. Det som skiljer modellerna åt är vad som händer med sprickan då 
den väl har slagit upp. I fixed crack modellen behåller sprickan den riktningen som den hade 
vid uppsprickandet medan sprickriktningen följer huvudspänningsriktningen i rotated crack 
modellen. Som en konsekvens av dessa skillnader kommer skjuvspänningar att uppstå i fixed 
crack modellen då huvudspänningsriktningarna ändras vilket inte är fallet för rotated crack 
modellen. Det blir då alltså viktigt hur skjuvspänningarna modelleras i fixed crack modellen. 
Då betong spricker upp minskar styvheten och förmågan att föra över skjuvspänningar 
sjunker. I Atena tas hänsyn till detta genom att skjuvmodulen G reduceras efter uppsprickning 
med den s.k. Shear Retention faktorn, rg. Denna Shear Retention faktor är en funktion beroende 
av töjningen, armeringsmängden och parametrar som beaktar den armering som korsar 
sprickan. Faktorn rg sjunker med ökande töjning. 
 
 

  
Figur 5-6 Principbild: Fixed Crack Model (Vänster) Rotated Crack Model (Höger) 

 
 



Icke linjär 3D finit elementanalys av genomstansade armerade betongplattor 

 36

5.2.1 Fracture – Plastic modellen 

Den materialmodell som används i Atena för tredimensionell modellering är en kombination 
av en modell för betong under uppsprickning (fracture) och en modell för betongen under 
krossning (plastic). Modellen för uppsprickning är baserad på den s.k. Smeared Crack 
ansatsen där sprickorna modelleras som antingen fixed eller rotated och den s.k. Crack Band 
modellen som används för att ge en mer korrekt bild av uppsprickningen samt att minska 
elementberoendet. (Avsnittet sammanfattar framställningen i Atenas teorimanual [10], varför 
alla referenser hänvisas till denna) 
 
Det brottskriterium som används är Rankines och efter uppsprickning skett används ett 
exponentiellt samband för betongens uppmjuknande. Plastic-modellen är baserad på en 
brottfunktion utvecklad av Menétrey-Willam. Betongens härdning och uppmjukande beskrivs 
av samband uppställda av van Mier. I Atena har dessa två modeller kombinerats så att de kan 
formuleras oberoende av varandra och således kan fenomenet att sprickor återsluts 
modelleras. Möjligheten till detta baseras på en uppdelning av töjningarna till en elastisk del, 
en plastisk del och en del pga. uppsprickningen formulerad av de Borst: 
 

fpe εεεε ++=    ( 5-3) 

 
där  eε  är den elastiska komponenten av töjningen. 
 pε  är den plastiska komponenten av töjningen. 
 fε  är töjningskomponenten av uppsprickningen. 
 

5.2.1.1 Rankine fracture model för betongens uppsprickning 

Då betongen ännu inte har uppnått draghållfastheten betraktas betongen som isotrop och 
linjärt elastisk men så snart som draghållfastheten överskrids i någon riktning börjar betongen 
spricka upp och förutsättningarna ändras. Observera att nedan följande formler är angivna 
med tensornotation. För en utförlig beskrivning hänvisas till Atenas teorimanual [10]. 
Avsikten här är endast att illustrera de principiella samband Atena använder sig av. 
 
Det kriterium som används för uppsprickning är Rankines: 

0'' ≤−= ti
t

ii
f

i fF σ   ( 5-4)   

 
Vilket helt enkelt betyder att så länge spänningen är mindre än hållfastheten är betongen 
osprucken. Spänningen beräknas med den s.k. Elastic predictor:  

'1''
klijkl

n
ij

t
ij E εσσ ∆⋅+= −  ( 5-5) 

Men om Rankines brottskriterium inte uppfylls kan ökningen av brottöjningen beräknas 
genom att anta att det slutliga spänningstillståndet måste uppfylla: 

0''''' =−∆⋅−=−= ti
f
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ii
f

i fEfF εσσ  ( 5-6) 

Efter ytterligare förenklingar fås att ökningen av brottöjning, λ∆ , kan beräknas med  
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( )
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Denna ekvation måste beräknas med iterationer pga. att draghållfastheten är en funktion av 
sprickvidden och är baserad på Hordijks formel nedan (ekv 5-9). Sprickvidden beräknas med: 

)(
'max λε ∆+=
f

kktk Lw  ( 5-8) 

där Lt är karakteristiska längden. 
 

f
kk
'

ε  är totala värdet av brottöjningen i k-riktningen. 
 
Uppmjukningen bestäms av ett samband uppställt av Hordijk där sprickbredden relateras till 
spänningen, Figur 5-7. 
 
 

 
Figur 5-7 Exponential Crack Opening Law enligt Hordijk [10] 

 
 
Den sprickbredd som motsvarar en spänningsfri spricka, wc, beräknas enligt: 

ef
t

f
c f

G
w '14,5 ⋅=   ( 5-9) 

där  wc är sprickbredd för en spänningsfri spricka 
 Gf är den brottenergi som går åt till att skapa en enhetsarea av 

spänningsfri spricka. 
 ef

tf
'  är den effektiva draghållfastheten. 

 

5.2.1.2 Plasticitetsmodell för betongens krossning 

I Atena används ett samband uppställt av van Mier där härdningsdelen är baserad på töjningar 
medan uppmjukningsdelen är baserad på förskjutningar för att minska beroendet av 
elementindelningen, Figur 5-8. I uppmjukningsdelen multipliceras töjningarna med en 
karakteristisk längd vilken bestäms analogt med sprickbandsparametern i fracture modellen. 
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Figur 5-8 Härdning/uppmjuknings samband uppställt av van Mier [10] 

 
 
För att modellera krossning av betongen används en plasticitetsmodell baserad på en brottyta 
definierad av Menétrey-Willam, Figur 5-9. Hållfastheten ökar så länge spänningarna följer 
den hydrostatiska axeln, dvs. huvudspänningarna är lika stora. Så snart någon huvudspänning 
blir mindre än de andra når den avvikande skjuvspänningen brottytan och brott uppstår. 
Brottytans position är inte bestämd utan ändras beroende på sambandet mellan härdning och 
uppmjukning. Formen på ytan kan manuellt varieras inom intervallet (0,5 – 1,0), där 0,5 
motsvarar en triangulär yta med skarpa kanter och 1,0 motsvarar en cirkulär form på ytan 
(deviatoric plane). Denna parameter kallas surface excentricity och är för normal betong satt 
till 0,52. Att öka detta värde innebär helt enkelt att betongens tri- och biaxiella hållfasthet 
ökas. 
 

 
Figur 5-9 Menétrey-Willam brottyta [10] 
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Spänningstillståndet i nästa laststeg beräknas genom en predictor-corrector procedur där den 
plastiska correctorn, p

ijσ  beräknas direkt ur Menétrey–Willams brottsfunktion med hjälp av 
den sk Return mapping proceduren. 

( ) ( )ij
t
ij

pp
ij

t
ij

p lFF ⋅∆−=− λσσσ  ( 5-10) 

Avgörande för modellen är sedan att hitta retur riktningen, lij, från predictor spänningen till 
brottytan. Detta symboliseras i Figur 5-10 som är en utskuren del av brottytan i Figur 5-9 
ovan där ξ-axeln motsvarar den hydrostatiska axeln. 
 

 
Figur 5-10 Den plastiska predictor-corrector algoritmen [10] 

 
Parametern β-värdet definierar algoritmens returriktning i ett Haigh-Vestergaard 
koordinatsystem och benämns i Atena ”plastic flow”. Koordinaterna är (ρ;ξ) = (1;β) vilket 
innebär att om β = 0 så blir returriktningen (1;0). 
 
Förklaring av β: 
 

• β < 0  Materialet kompakteras vid krossning. 
• β > 0  Materialet expanderar vid krossning. 
• β = 0  Materialets volym ändras inte. 

 
Baserat på experiment kan β ha värden upp till 1,0, dock med risk för att numeriska problem 
uppstår. Intervallet β < 0 har vanligen ingen fysisk mening i en analys och används normalt 
inte. Det kan dock inträffa i verkligheten vid stora triaxiella tryckförhållanden. 
 
Då ett acceptabelt värde itererats fram uppdateras plastiska spänningar, 

np
ijσ , och töjningar, 

np
ijε  och sprickvidder beräknas. Sedan kan nästa laststeg startas. 

5.2.1.3 Kombination av Plasticity och Fracture model 

I Atena har de två ovanstående modellerna kombinerats och modelleras samtidigt för att 
kunna hantera dels krossning och uppsprickning men även då sprickor återsluts. Genom att 
töjningarna delas upp kan de två modellerna användas separat och sedan kombineras. 
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Kombinations algoritmens uppgift är att dela upp töjningarna samtidigt som spänningen 
måste vara lika i de båda. De olikheter som måste lösas är: 
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p utlösEF εεεεσ ∆≤∆−∆−∆+− 01  ( 5-11) 
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f utlösEF εεεεσ ∆≤∆−∆−∆+− 01  ( 5-12) 

Båda dessa olikheter beror av resultatet från den andra varför resultatet måste itereras fram. 
För närmare beskrivning av iterationen hänvisas till Atenas teorimanual [10]. 

5.3 Materialmodell för armering 

I Atena kan armering modelleras antingen stång för stång, s.k. discrete eller utbredd över ett 
område, s.k. smeared. Då varje armeringsjärn modelleras används stångelement medan i den 
utbredda modellen fördelas armeringen över ett visst område i vilket då draghållfastheten 
ökas i en bestämd riktning. I detta arbete modelleras armeringen uteslutande som 
stångelement (endast axiell styvhet). Med denna teknik genereras betongelementen först i 
vilka armeringen ligger inbäddad. Armeringen delas sedan upp i stångelement utifrån 
betongens elementindelning och påverkar alltså inte denna. Stångelementens 
nodförskjutningar görs beroende av betongelementens nodförskjutningar. I vilken modell som 
än används antas armeringen vara i enaxiellt spänningstillstånd och samma spänning-töjning 
samband används. I Atena kan antingen ett bilinjärt samband (Figur 5-11 a)) eller ett multi-
linjärt samband (Figur 5-11 b)) användas. 
 

 
 
Figur 5-11 a) Bilinjärt spänning töjnings samband   b) Multilinjärt spänning töjnings samband [10] 

 
I figuren är Es Elasticitetsmodulen för stålet 
 Esh Elasticitetsmodulen vid plasticering 
 σs Spänningen i armeringen 
 Rs Stålets Sträckgräns 
 
I Atena har man även möjligheten att modifiera vidhäftningen mellan armeringen och 
betongen. Antingen antas vidhäftningen vara perfekt eller så används någon variant av bond-
slip modell. De alternativ som finns i Atena är antingen en modell enligt CEB-FIP model code 
1990, en enligt Bigaj eller en modell där användaren själv kan specificera sambandet. De 
första två är baserade på betongens tryckhållfasthet, armeringens diameter och typ av 
armering. Hur betongen är innesluten och kvaliteten på gjutningen är även de viktiga 
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parametrar. I Figur 5-12 visas det principiella utseendet för vidhäftningen enligt CEB-FIP 
Model Code 90.  
 

 
Figur 5-12 Bond-slip enligt CEB-FIP Model Code 90 [10] 

 

5.4 Lösningsprocedurer 

Som tidigare nämnt måste det icke-linjära ekvationssystem som ställs upp lösas med någon 
typ av iterativ lösnings procedur. I Atena används två typer, Newton-Raphson metoden och 
Arc-Length metoden.  

5.4.1 Newton-Raphson  

En av de mest välkända iterativa lösningsmetoderna är Newton-Raphson metoden. Den 
baseras på att last eller deformation läggs på i små steg vartefter ekvationssystemet löses. 
Efter varje iteration kontrolleras om lösningen var tillräcklig eller om en ny iteration måste 
genomföras. Ekvationssystemet som ska lösas är: 
 

( )[ ] ( )11 −− −=∆⋅ iii pfqppK   ( 5-13) 

 
där ( )[ ]1−ipK  är styvhetsmatrisen i iteration i-1 
 ip∆  är deformationsökningen pga. lastökningen 
 q är total pålagd last i noderna 
 ( )1−ipf  är de inre reaktionskrafterna i noderna 
 
Ekvation 5-13 ovan är icke-linjär pga. icke-linjäritet hos de inre rektionskrafterna f(p) samt 
styvhetsmatrisen, K(p) ≠ K(p+∆p).Iterationen pågår till dess att lösningen uppfyller vissa 
konvergenskriterier. I Atena är dessa: 
 

1. Kontroll av deformation sen senaste iterationen 

2. Kontroll av icke-balanserade krafter 

3. Kontroll av icke-balanserade maximala krafter 

4. Kontroll av icke-balanserad energi 
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Lösningsgången i ett laststeg visas i Figur 5-13 nedan. 

 
Figur 5-13 Schematisk bild över Newton-Raphson [10] 

 

5.4.2 Arc-length 

Arc-length metoden går ut på att man ska försöka hitta hela last-deformationssambandet 
istället för att lägga på en konstant last som i fallet med Newton–Raphson. Därför sker en 
iteration av både lasten och deformationen innan laststeget är klart. Skälet till att båda 
metoderna används är att Arc-length metoden kan hitta konvergens även i de lägen då 
Newton-Raphson inte gör det. Ekvation 5-13 ovan formuleras nu: 

( )[ ] ( )11 −− −⋅=∆⋅ iii pfqppK λ  ( 5-14) 

där λ är en skalär som beskriver lastnivån. Ett laststeg visas schematiskt i Figur 5-14 nedan. 
För noggrann beskrivning av metoden se [10] och [13]. 
 

 
Figur 5-14 Schematisk beskrivning av Arc length iteration [10] 
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5.5 Elementtyper 

Atena 3D erbjuder tre olika solida elementtyper: 

• Tetrahed element, 4 eller 9 noder 

• Wedge element, 6 eller 15 noder 

• Brick element, 8 eller 16 noder 

Dessa element är isoparametriska och integreras med gauss-integration. För samtliga modeller 
i detta arbete har uteslutande Solid Brick elements med 8 noder använts (ej för armeringen). 
Atena rekommenderar element av lägre ordning för ickelinjära analyser då dessa är beprövade 
och väl dokumenterade. 
 

  
Figur 5-15 Geometrin för Tetrahed- och Wedge-element [10] 

 

 
Figur 5-16 Geometri för Brickelement [10] 
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5.6 Ingångsparametrar 

5.6.1 Betong 

Materialmodellen för betong är komplex. Den definieras, dels av traditionella 
materialegenskaper så som, tryck- draghållfasthet, E-modul med flera, dels av ett antal mindre 
väldokumenterade parametrar. Merparten av ingångsvärdena är beräknade som funktioner av 
betongens tryckhållfasthet där formlerna är hämtade från CEB-FIB Model Code 90 [7]. 
Tabell 5-1 nedan listar samtliga ingångsparametrar för betongens materialmodell. En 
noggrannare beskrivning av de viktigaste parametrarna och dess enskilda inverkan på 
resultatet finns i avsnitt 6.3 . Atena erbjuder ytterliggare ett antal olika materialmodeller. De 
flesta av dessa bygger på samma principer och variationerna består främst av att användaren 
kan definiera vissa ingångsparametrar i ännu större utsträckning. I detta examensarbete har, 
för betong, uteslutande CC3DNonLinCementitious2 använts. 
 
Tabell 5-1 Materialparmetrar för CC3DNonLinCementitious2 (betong) [8] 

Parameter Beskrivning 
Grundläggande egenskaper 

E0 Initiell elasticitetsmodul 
Enhet: MPa 
Giltigt intervall: (0 ; max reellt tal) 

Formel: cubecube ffE )5,156000( −=  

ν Poissons tal 
Enhet: - 
Giltigt intervall: (0 ; 0.5) 
Formel: Default value 0,2 

fct Draghållfasthet 
Enhet: MPa 
Giltigt intervall: (0 ; max reellt tal) 

Formel: 3
2

24,0 cubet ff =  
fcc Tryckhållfasthet 

Enhet: MPa 
Giltigt intervall: (min reellt tal ; 0) 
Formel: cubec ff 85,0−=  

Dragegenskaper 
smax Sprickavstånd 

Enhet: m 
Giltigt intervall: (0 ; max reellt tal) 
Används normalt ej, men kan t ex användas till att styra sprickavstånd till 
värde enligt norm. 

cts Tension stiffening 
Enhet: - 
Giltigt intervall: (0 ; 1) 
Används normalt ej 

GF Brottenergi 
Enhet: MN/m 
Giltigt intervall: (0 ; max reellt tal) 
Formel: tF fG 000025,0=  
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Tabell 5-1 Materialparmetrar för CC3DNonLinCementitious2 (betong) [8] (forts.) 

Tryckegenskaper 
εcp Plastisk stukning vid uppnådd tryckhållfasthet 

Enhet: - 
Giltigt intervall: (min reellt tal ; 0) 

Formel:
0E

fc
cp =ε  

fc0 Tryckhållfasthet då ickelinjärt beteende börjar 
Enhet: -MPa 
Giltigt intervall: (min reellt tal ; -2ft) 

Formel: cc ff
3
2

0 =  

Wd Plastisk hoptryckning efter uppnådd tryckhållfasthet 
Enhet: m 
Giltigt intervall: (0 ; max reellt tal) 
Formel: Default value -0,0005 

Ytterliggare egenskaper 
EXC Excentricitet, definierar formen på brottytan 

Enhet: - 
Giltigt intervall: (0,5 ; 1) 
Formel: Default value 0,52 

β Multiplikator för returriktningen av plastic flow 
Enhet: - 
Giltigt intervall: (0 ; 1), (realistiska värden enligt experiment) 
Formel: Default value 0,0 

ρ Densitet 
Enhet: -MN/m3 
Giltigt intervall: (0 ; max reellt tal) 
Formel: - 

α Värmeutvidgningskoefficient 
Enhet: 1/K 
Giltigt intervall: (0 ; max reellt tal) 
Formel: - 

FIXED Fixed crack model coefficient 
Enhet: - 
Giltigt intervall: (0 ; 1) 
1 = Fixed crack model 
0 = Rotated crack model 

 
 



Icke linjär 3D finit elementanalys av genomstansade armerade betongplattor 

 46

5.6.2 Armering och stål 

Precis som för betong finns ett antal varianter av armeringens materialmodell. För samtliga 
analyser i detta arbete används en relativt enkel modell för armeringen. Armeringsstålet har 
ett bilinjärt spännings- töjningssamband vilket också är ett realistiskt antagande för de 
aktuella försöksplattorna. De ingångsparametrar av betydelse är således få. 
 
De stålplattor som finns med i modellen har som enda uppgift att föra över och sprida ut 
lasterna till betongplattan för att undvika lokala tryckbrott. Stålet modelleras helt isotropiskt 
och elastiskt, med en elasticitetsmodul på 210 GPa. 
 
 
Tabell 5-2 Materialparametrar för CCReinforcement (armering) [10] 

Parameter Beskrivning 
Grundläggande egenskaper 

E Elasticitetsmodul 
Enhet: MPa 
Giltigt intervall: (0 ; max reellt tal) 

σy Sträckgräns 
Enhet: MPa 
Giltigt intervall: (0 ; max reellt tal) 
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6 Icke linjär finit element analys 

6.1 Uppbyggnad av modell 

Tre olika modeller har simulerats i Atena 3D. Varje modell har modellerats för att efterlikna 
motsvarande försöksplatta från laborationsförsöken så väl som möjligt. Gemensamt för de tre 
modellerna är plattornas geometri, elementindelning, randvillkor samt lastens placering. 
Modellernas olikheter består i placering samt mängd armering. Dessutom är 
materialhållfastheterna för både betong och armering något olika i de tre modellerna. 

6.1.1 Geometri och elementindelning 

De kvadratiska plattorna har sidan 2,6 m och dess tjocklek är 0,18 m. Pelaren i mitten av 
plattan, även den kvadratisk, har en sidlängd på 0,25 m och en höjd på 0,3 m. Av symmetri 
skäl är endast en fjärdedel av den verkliga plattan modellerad. 
 

  
Figur 6-1 Principskiss av försöksplattorna 

 
 
 

 
Figur 6-2 Geometriska förutsättningar (FE-modell) 
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I samtliga modeller används linjära isoparametriska solidelement med 8 noder, som i ATENA 
benämns ”CCIso Brick”. Dessa element är väl dokumenterade och lämpar sig därmed bäst för 
icke linjär analys i Atena. Ett flertal körningar med olika elementindelningar har genomförts 
och analyserats innan den slutliga modellen fastställdes. Den valda elementindelning fångar 
upp brottbeteendet och ger samtidigt de resultat som bäst stämmer överens med 
försöksresultaten. Detta gäller för modell 1 då elementindelningen kalibrerats mot denna. För 
modell 2 och 3 finns anledning att tro att en tätare elementindelning skulle vara nödvändig. 
Dock ger en tätare elementindelning inte automatiskt bättre resultat. Hur och varför 
elementindelningen påverkar resultaten finns beskrivet i kap 6.3.1. Antal element samt dess 
dimensioner för varje del av strukturen redovisas i tabellen nedan: 
 
Tabell 6-1 Antal element i modellerna 

Konstruktionsdel Elementstorlek 
(x,y,z) mm 

Antal element 

Platta (40,40,30) 6144 
Pelare ~(42,42,30) 72 
Stålplatta (pelare) ~(42,42,30) 9 
Stålplatta (ovankant) (40,40,10) 4+4 

Totalt:  6233 
 
 

 
Figur 6-3 Elementindelning  Vy från sidan (xz-planet) 

 

6.1.2 Randvillkor och last 

Symmetrin medger att endast en fjärdedel av plattan modelleras. Längs de snittade sidorna är 
modellen låst vinkelrätt mot snittytan. Försöksplattorna var understödda i 8 symetriskt 
utplacerade punkter på plattan, se figur 6.1. Det innebär att två upplag hamnar på den 
modellerade fjärdedelen av plattan. Vid varje upplag är en 1 cm tjock kvadratisk stålplatta 
med sidan 8 cm modellerad. Detta för att undvika de för höga lokala tryckpåkänningar som 
blir fallet om endast en nod i betongplattans överkant låses. 
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Figur 6-4 Upplag och randvillkor 

 
 
Precis som hos de verkliga försöksplattorna är lasten applicerad i pelaren. Mellan last och 
betongpelare finns en 3 cm tjock stålplatta med syfte att fördela lasten jämt ut i pelaren. I 
Atena belastas modellerna genom en deformationsstyrd last vilket innebär att man för varje 
laststeg förskjuter en nod eller i detta fall en yta en viss föreskriven sträcka. Strukturens 
respons är beroende av dess styvhet och ger motsvarande reaktionskraft i systemet. Då det är 
fråga om icke linjär FE-analys itereras lösningen fram i varje laststeg. En alltför stor 
föreskriven förskjutning kan leda till att lösningen ej konvergerar. Å andra sidan leder en 
väldigt liten föreskriven deformation till att många laststeg måste ansättas vilket i sin tur är 
mycket tidskrävande. Här krävs således en anpassning för att hitta en balans i modellen. 
Det är även möjligt att variera den föreskrivna deformationen under lastförloppet så att 
mindre laststeg appliceras i kritiska faser av modelleringen. 
 
De lösningsprocedurer som används i samtliga modeller är de tidigare nämnda Newton-
Raphson samt Arc-length metoden. Antalet iterationer har begränsats till maximalt 40 för 
varje laststeg. I normalfallet har detta visat sig vara tillräckligt för att klara de uppsatta 
konvergenskriterierna. För de fyra generella konvergenskriterierna är följande värden 
angivna: 
 

1. Tolerans för avvikelse i deformation 0,01 
2. Tolerans för fel i residualkrafter 0,01 
3. Tolerans för fel i absoluta residualkrafter 0,01 
4. Tolerans för icke-balanserad energi 0,0001 
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6.1.3 Modell 1 – Referensplatta 

Modell 1 motsvarar försöksplatta 1 från Broms testserie. Tabellen nedan visar de 
grundläggande materialegenskaperna. I Bilaga A redovisas en komplett lista på modellens 
ingångsparametrar. Parametrarna är framräknade med hjälp av formlerna i avsnitt 5.6 från den 
av Broms [5] uppmätta tryckhållfastheten, fc.cube = 29,3 MPa. 
 
Tabell 6-2 Materialindata för modell 1 (platta 1) 

Betong 
 fcc 24,9 MPa 
 fct 2,281 MPa 
 Ec 30,02 GPa 
 GF 57,02 Nm/m2 
 ν 0,2 
Böjarmering 
 fsy 681 MPa 
 Es 210 GPa 

 
Armeringen, bestående endast av överkantsarmering Ø12 mm, är placerad i två nivåer 
enlighet försöken. Avståndet från plattans underkant till armeringen är 144 respektive 156 
mm vilket ger en total effektiv höjd d = 150 mm. Avstånd mellan armeringsstängerna uppgår 
till 80 mm. Antalet stänger i modellen uppgår till 24 st i överkant och ytterliggare en i 
pelaren. Vidhäftning mellan armering och betong antas vara perfekt. Inverkan av 
vidhäftningen studeras närmare i avsnitt 6.3.9.  
 
Den deformationsstyrda lasten är satt till 0,1 mm per laststeg under hela belastningsförloppet. 
För varje laststeg deformeras således strukturen motsvarande sträcka och enligt en del 
inledande körningar konvergerar lösningen tillfredställande med det angivna 
deformationssteget. 
 

 
Figur 6-5 Armeringsarrangemang för modell 1 (platta 1) 
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6.1.4 Modell 2 – Skjuvarmerad försöksplatta 

Modell 2 motsvarar försöksplatta 4 från Broms testserie. Tabellen nedan visar de 
grundläggande materialegenskaperna. I Bilaga B redovisas en komplett lista på modellens 
ingångsparametrar. Parametrarna är framräknade med hjälp av formlerna i avsnitt 5.6 från den 
av Broms [5] uppmätta tryckhållfastheten, fc.cube = 20,7 MPa. 
 
Tabell 6-3 Materialindata för modell 2 (platta 4) 

Betong 
 fcc 17,6 MPa 
 fct 1,81 MPa 
 Ec 25,84 GPa 
 GF 45,25 Nm/m2 
 ν 0,2 
Böjarmering 
 fsy 656 MPa 
 Es 210 GPa 
Byglar 
 fsy 442 MPa 
 Es 210 GPa 

 
 
Överkantsarmeringen bestående av Ø10 mm är utplacerade i två lager enligt samma princip 
som för platta 1. Centrumavstånd mellan stängerna uppgår i denna platta till 90 mm. 
Skjuvarmeringen, bestående av byglar Ø6 mm, är jämt fördelad inom ett kvadratiskt område 
över pelaren och omsluter överkantsarmeringen. Antalet stänger i modellen uppgår till 24 st i 
överkant, 5 st i form av byglar och ytterliggare en i pelaren. Vidhäftning mellan armering och 
betong antas vara perfekt. Belastning sker med samma föreskrivna deformation som i modell 
1. 
 
 

  
Figur 6-6 Armeringsarrangemang för modell 2 (platta 4) 
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6.1.5 Modell 3 – Kraftigt skjuvarmerad försöksplatta 

Modell 3 motsvarar försöksplatta 7 från Broms testserie. Plattan som modellerades var 
armerad med både nedbockad armering och byglar. Den nedbockade armeringen var utformad 
så att den vertikala komponenten av flytgränsen var ungefär lika med tvärkraften motsvarande 
plattans böjkapacitet. Byglarnas uppgift är att förhindra att brottet sker utanför de nedbockade 
stängerna samtidigt som de för över tvärkrafter till dessa. Det är kombinationen av byglarna 
och de nedbockade stängerna som har kunnat säkerställa ett segt brott. I modellen såväl som i 
försöksplattan omsluter byglarna underkantsarmeringen men inte överkantsarmeringen. Detta 
för att i verkligheten effektivisera montaget av armeringen. Nedanstående figurserie visar 
armeringens placering i modell 3. 
 
 

 
Figur 6-7 (t.v) Överkantsarmering: 20st Ø12s90, två lager 
 (t.h) Underkantsarmering: 28st Ø8s90, två lager 

 
Figur 6-8 (t.v) Nedbockad armering: 4st Ø16, två bockningsvinklar 
 (t.h) Bygelarmering: 12st Ø6s90/90, hela plattan 
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Figur 6-9 All armering i modell 3 (platta7) 

 
 
I övrigt är plattan modellerad med samma elementindelning och samtliga parametrar 
framräknade på samma sätt som för Platta 1.Den föreskrivna lastdeformationen är något 
modifierad för att minska antalet laststeg i analysen. Initiellt används samma deformation på 
0,1 mm för att klara av att fånga upp plattans begynnande uppsprickning. När analysen 
stabiliserats, då plattan fortsätter att spricka upp på ett mer förutsägbart och kontrollerat sätt, 
ökas den föreskrivna deformationen till 0,2 mm per laststeg. 
 
Tabellen nedan visar de grundläggande materialegenskaperna. I Bilaga C redovisas en 
komplett lista på modellens ingångsparametrar. Parametrarna är framräknade med hjälp av 
formlerna i avsnitt 5.6 från den av Broms [5] uppmätta tryckhållfastheten, fc.cube = 23,6 MPa. 
 
Tabell 6-4 Materialindata för modell 3 (platta 7) 

Betong 
 fcc 20,03 MPa 
 fct 1,973 MPa 
 Ec 27,36 GPa 
 GF 49,32 Nm/m2 
 ν 0,2 
Böjarmering 
 fsy 691 MPa 
 Es 210 GPa 
Underkantsarmering 
 fsy 467 MPa 
 Es 210 GPa 
Byglar 
 fsy 496 MPa 
 Es 210 GPa 
Nedbockad armering 
 fsy 656 MPa 
 Es 210 GPa 
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6.2 Resultat och jämförelser med verkliga försök 

6.2.1 Modell 1 

Simuleringen av referensplattan har visat att stansbrottet har kunnat fångas upp samtidigt som 
brottlasten väldigt väl sammanfaller med tillgängliga försöksresultat. Som en jämförelse visas 
i Tabell 6-5 även beräknade brottlaster för plattan. FE-analysens last-deformationskurva har 
dock visat sig vara betydligt styvare än vad de verkliga försöken varit.  
 
Tabell 6-5 Jämförelser av brottslast för FE-analysen med verkligt försök samt beräkningar 

 FE-modell Försök Broms 
platta 1 BBK 04 Betong 

Handboken 
Broms 
metod 

Brottlast (kN) 449 455 296,3 334,5 517 

VFEM/V - 0,99 1,51 1,34 0,87 

 

6.2.1.1 Last deformationssamband 

Figur 6-10 visar det erhållna last-deformationssambandet från FE-analysen och sambandet 
från försöket. I FE-analysen uppgår brottslasten till 449 kN vid en nedböjning av 6,8 mm. Vid 
de verkliga försöken genomstansade plattan då lasten höjdes från 435 kN upp mot 475 kN och 
vid avläsning i last-deformationskurvan för försöket ligger brottslasten på 455 kN vid en 
nedböjning på 10 mm. Som även synes har FE-analysen en initiellt styvare respons. 
Kurvornas lutning skiljer sig för att sedan efter första knycken följa varandra. Sambandet är 
då nästintill linjärt ända upp till att plattan slutligen går till brott, vilket syns i kurvan som det 
andra hacket. 
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Figur 6-10 Last-deformationssamband modell 1 (platta 1). 
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Modellen beter sig helt linjärt elastiskt upp till laststeg 3 då de första sprickorna bildas. Lasten 
är då 86,6 kN och nedböjningen 0,3 mm. I nästkommande laststeg får kurvan ett icke-linjärt 
samband till följd av att sprickorna propagerar. Detta samband fortsätter upp till laststeg 11 då 
lasten uppgår till 197 kN och nedböjningen till 1,1 mm. I laststeg 10 har draghållfastheten 
överskridits längs hela symmetriaxeln. Då sänks draghållfastheten i enlighet med Hordijks 
samband [10]. I laststeg 11 har då hållfastheten i elementen längs symmetrilinjerna i överkant 
av plattan sjunkit så pass att de spänningar som krävs för att öka sprickvidden och därmed 
töjningarna är lägre än tidigare, Figur 6-11. Således krävs en mindre last för att deformera 
plattan med den föreskrivna 0,1 mm/laststeg vilket förklarar den första knycken i kurvan. I 
samma laststeg slår även de första skjuvsprickorna upp. Kurvan fortsätter sedan linjärt upp till 
brottet.  
 

 
Figur 6-11  Draghållfasthet i laststeg 11 och 12 

 
 
Brottet inleds i laststeg 68 vid en last på 449 kN och en nedböjning på 6,8 mm. Det styrs av 
att betongen närmast pelaren uppnår sin tryckhållfasthet och krossas. I laststeg 68 har 
tryckhållfastheten ännu inte uppnåtts i något av elementen närmast pelaren medan i laststeg 
69 indikeras att tryckhållfastheten har uppnåtts i de två integrationspunkterna i botten av varje 
element. Således har betongen börjat krossas. Det finns även horisontella sprickor närmast 
pelaren i underkant av plattan. Dessa uppkommer redan vid laststeg 40 som något lutande 
sprickor för att vid brott ha övergått till horisontella, se Figur 6-25. Att tryckzonen närmast 
pelaren är uppsprucken samt att 3σ  övergår till dragspänning är i linje med vad Hallgren [14] 
observerade i sina analyser som orsak till brottet, att mothållet till det triaxiella 
spänningstillståndet invid pelaren försvinner, se Figur 6-12.  
 
Som synes i Figur 6-10 fortsätter kurvan även efter laststeg 69 för att sedan vika av igen vid 
laststeg 82 då majoriteten av integrationspunkterna är krossade. Brottet sker alltså under 
laststeg 68 till 82. En förklarning till det skulle kunna vara det att lasten läggs på som en 
deformation samtidigt som det finns bärförmåga kvar efter krossningen inletts enligt 
materialmodellen. Efter att brottet inletts krävs liten last för en stor deformation och eftersom 
deformationen bara stegas upp med små steg ger det intrycket att plattan skulle klara 
ytterligare deformation. 
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Figur 6-12 Till vänster visas en sprickbild i laststeg 68 där de horisontella sprickorna i underkant av 

plattan är synliga. Till höger visas huvudspänningarna ut till 200 mm från pelaren. Det syns då 
att spänningstillståndet övergår till biaxiellt ca 45 mm från pelaren. 

 
 
Det är dock viktigt att inte ha för stor tilltro till resultaten efter laststeg 68 då lösningen inte 
klarar konvergenskraven i laststeg 69 vilket medför sämre approximationer. Lösningen hittar 
dock konvergens igen i laststeg 70 för att sedan i laststeg 82 inte längre klara 
konvergenskraven, se avsnitt 6.2.1.5. 
 
Ett annat sätt att visuellt åskådliggöra att betongen krossas är att, som i Figur 6-13, rita upp 
equivalent plastic strain. Skalan är anpassad till εcp vilket betyder att de delar i figuren som 
blir gråmarkerade har krossats. I samma steg sker även stora deformationer kring pelaren, se 
Figur 6-14. 
 
 

Figur 6-13 Krossning av betongen mellan laststeg 68 och 69. Det gråmarkerade i figuren visar var cpε har
  överskridits. 
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Figur 6-14  Bild över deformationen i Laststeg 68 respektive 69 

 

6.2.1.2 Spänningar och töjningar 

Innan brottet uppgår de största tryckspänningarna till 55 MPa vilket är ca dubbelt så mycket 
som den angivna tryckhållfastheten (24,9 MPa). Spänningen har kunnat uppgå till så mycket 
pga. att betongen vid pelartoppen är i triaxiellt spänningstillstånd. Detta triaxiella 
spänningstillstånd bibehålls ut till ca 45 mm från pelaren där σ3 går mot noll. Då brottet 
uppstår har σ3 övergått till positiv, dvs. dragspänning 
 

Figur 6-15  Huvudspänning min vid laststeg 68 och 69 

 
Figur 6-16  Huvudspänning min vid laststeg 68 och 69 
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Figur 6-17  Armeringsspänning innan brottet 

 
Spänningen i armeringen uppgår som mest till 467,6 MPa vilket betyder att armeringen inte 
har uppnått sin flytgräns och således befinner sig i det elastiska området. Detta stämmer 
överrens med Broms iakttagelser av försöksplattan. Armeringsspänningen innan brottet visas i 
Figur 6-17. 
 
Under hela pålastningsförloppet ökar töjningarna i hela plattan. Efter brottet har töjningarna 
lokaliserats till största del i det område där stanskonen trycks ur plattan. I underkant av plattan 
uppgår de radiella huvudtöjningarna till ca -1,8 promille och de tangentiella till ca -0,6 
promille, Figur 6-19 respektive Figur 6-20. Detta värde skiljer sig från det framräknade värdet 
på maximala tangentiella stukningen enligt Broms metod på -1,417 promille. En möjlig 
förklaring på detta kan vara att simuleringen är styvare och plattan går till brott vid en mindre 
deformation så att töjningen inte hinner komma upp till den framräknade nivån. Ytterligare en 
förklaring kan vara att Broms beräkningsmodell är framtagen för en axisymmetrisk platta för 
vilken den tangentiella töjningen skulle kunna bli större. Då inga töjningsmätningar finns att 
jämföra med är det dock inte möjligt att avgöra vad som är mer rätt. 
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Figur 6-18  Huvudtöjningar visade i YZ-planet (vänster) och XZ-planet (höger) för laststeg 68 (ovan) och 

laststeg 69 (nedan) 

 
 

 
Figur 6-19  Huvudtöjningar i botten av plattan vid pelartoppen 
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Figur 6-20  Tangentiell stukning i underkant av plattan strax innan brott. Mid töjningar visas med rosa 

vektorer 

 

6.2.1.3 Stanskon och tryckzonshöjd 

För slanka plattor har tidigare försök av t ex Kinnunen och Nylander [16] visat att 
medellutningen på skjuvsprickan är ca 30°. I denna modell har lutningen varierat från ca 37° 
till 55°. Skillnaden i modellen kan förklaras med olika effektiva höjder i x-, resp. y-
riktningen. Tryckzonshöjden i plattan är innan brottet ca 45 mm, vilket illustreras i Figur 6-21 
där maximal huvudspänning är uppritad med en skala som endast visar tryckspänningar, dvs. 
alla huvudspänningar är negativa överallt där figuren inte är grå. Denna tryckzonshöjd 
stämmer ganska väl med den med Broms metod framräknade höjden på 52,7 mm och den 
framräknade med Hallgrens metod på 55,5 mm. 
 

 
Figur 6-21  Plattan med stanskonen markerad 
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Figur 6-22 Tryckzonshöjden illustrerad med maximala huvudspänningar uppritade mot en negativ skala 

 
 

6.2.1.4 Sprickförloppet 

De första sprickorna börjar slå upp i laststeg 3. Sprickorna är då till största del radiella 
böjsprickor. I kommande laststeg ökar utbredningen av de radiella sprickorna samtidigt som 
tangentiella sprickor uppstår mellan de radiella. I laststeg 11 har böjsprickorna nått ner 
ungefär 2/3 av plattans tjocklek innan de börjar vika av mot pelaren och övergår till 
skjuvsprickor. Med ökande last fortsätter sprickornas utbredning, de radiella sprickorna sprids 
ut mot kanten på plattan, fler tangentiella sprickor bildas utanför de redan existerande 
samtidigt som de tidigare viker av mot pelaren.  
 
Sprickvidderna är till en början störst längs diagonalen från pelaren till yttre hörnet. Pelarens 
hörn fungerar då som en sprickanvisning och plattan böjs kring diagonalen. När 
diagonalsprickan nått ut till halva plattan viker den av i två nya sprickor ut mot kanterna. 
Detta pga. dragspänningar i överkant av plattan då den även böjs längs sin periferi. När 
plattan har nått upp till sin kapacitet är sprickorna störst längs de ovan beskrivna 
diagonalsprickorna, längs symmetriaxlarna samt inom en radie på ca 350 mm från pelarens 
centrum. Hela det område där tangentiella sprickor har slagit upp har en radie på ca 700 mm. 
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Figur 6-23 De största sprickvidderna då plattan har nått sin kapacitet 

 
Då plattan genomstansar deformeras elementen längs brottytan, sprickvidden ökar samt 
sprickor indikeras i flera riktningar vilket tyder på att hela elementet har förlorat sin 
bärförmåga. Att det inte blir större deformationer och sprickvidder beror på begränsningarna i 
smeared crack modellen och således finns det ingen motsvarighet till detta i vekligheten då 
stanskonen verkligen separeras från resten av plattan med endast armeringen som binder dem 
samman. 
 
 

 
Figur 6-24 Sprickbild före respektive vid brott. För tydlighetens skull visas endast sprickor större än 0,1 

mm 
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Figur 6-25 Uppsprickningsförloppet för modell 1 
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6.2.1.5 Konvergensredovisning 

Ett sätt att kontrollera giltigheten av de framräknade resultaten är att kontrollera om lösningen 
uppfyller de konvergenskrav som är uppställda. I Atena är dessa kriterier; kontroll av 
deformation sedan förra iterationen, kontroll av icke-balanserade krafter, kontroll av icke-
balanserad energi och icke-balanserade maximala krafter. 
 
Som synes i figuren nedan är gränsen för konvergensen 0,01. Lösningen klarar av att hitta 
konvergens fram tills brottet. Under varje laststeg sker som mest 40 iterationer, om inte 
konvergenskraven uppnås ges en varning men beräkningarna fortsätter ändå. I laststeg 69 
hittas inte någon lösning som faller innanför ramarna för tillåtna approximationer, här blir det 
alltså en sämre approximation än vad som skulle önskas. Felen uppgår då till 25,1 % 
respektive 53,7 %.  I nästa laststeg hittar dock lösningen konvergens igen för att i laststeg 82 
inte längre klara något av kraven, som mest var felet 104 %. Beräkningen avbröts här och 
ingen giltighet finns för dessa resultat. För resultaten efter 69 bör ett visst mått av försiktighet 
råda till följd av de approximationer som accepterades då konvergenskraven överskreds. 
Resultaten bör inte användas som absoluta siffror över plattans tillstånd utan mer som en 
indikation på att brottet pågår under dessa laststeg.  
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Figur 6-26 Konvergensredovisning för modell 1 
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6.2.2 Modell 2 

Modelleringen av platta 4 har visat att stansbrottet har kunnat fångas upp samtidigt som 
brottlasten relativt väl (+ 8 %) har sammanfallit med tillgängliga försöksresultat. Som en 
jämförelse visas i Tabell 6-6 även beräknade brottlaster för plattan. Det modellerade 
sambandet har dock visat sig vara betydligt styvare än vad de verkliga försöken varit. 
Nedböjningen för den modellerade plattan blev 13,1 mm mot ca 21 mm för försöksplattan.  
 
Tabell 6-6 Jämförelser av brottslast för FE-analysen med verkligt försök samt beräkningar 

 FE-modell 
Försök 

Broms platta 
4 

Betong 
Handboken 

Broms 
metod 

Brottlast (kN) 458,3 415 342,7 536,6 

VFEM/V - 1,08 1,34 0,84 

 

6.2.2.1 Last deformationssamband 

I Figur 6-27visas det erhållna last-deformationssambandet för Platta 4 enligt FE-analysen 
samt det ur försöket erhållna sambandet. Brottlasten uppgår i FE-analysen till 458,3 kN vid en 
nedböjning på 13,1 mm. Motsvarande värden för det verkliga försöket är en brottslast på 415 
kN vid nedböjningen 21 mm. I likhet med för föregående modell uppvisar FE-analysen även 
här en initiellt styvare respons för att sedan vika av till samma lutning som försökskurvan. 
Last-deformationskurvan är då linjär upp till ca 400 kN då den återigen ändrar lutning något 
för att slutligen uppnå en maximal last på 458,3 kN vid en nedböjning på 13,1 mm. 
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Figur 6-27  Last-deformationssamband för modell 2 
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Figur 6-28 Draghållfastheten laststeg 9 och 11 

 
I de inledande två laststegen har plattan ett helt linjärt beteende. De första sprickorna slår upp 
i laststeg 3 vid en last på 73,5 kN och en nedböjning på 0,3 mm. I nästkommande laststeg 
fortsätter sprickbildningen i överkant av plattan varför kurvan får ett icke-linjärt utseende. 
Detta icke-linjära samband fortsätter upp till laststeg 11 då draghållfastheten längs plattans 
symmetrilinjer uppnåtts. Det medför att sprickvidderna ökar med en större deformation som 
följd. Övergången är mindre markant i denna modell än för modell 1, det kan bero på att 
draghållfastheten och brottenergin är lägre och en minskning av dessa jämnar ut övergången, 
se avsnitt 6.3.2 respektive 6.3.4. 
 

 
Figur 6-29 Inledningen av betongens krossning (vänster). Böjarmeringsspänningen då armeringen uppnår 

sträckgränsen 

 
Last-deformationssambandet fortsätter i princip linjärt upp till laststeg 89 och en last på 394,8 
kN då sambandet återigen viker av. Det kommer sig av att flera integrationspunkter i 
elementen närmast pelaren i underkant har uppnått tryckhållfastheten och börjar mjukna. I 
Detta laststeg skulle plattan gå till brott om den saknat skjuvarmering, jämför med brottet för 
modell 1. Efter ytterligare fyra laststeg når överkantsarmeringen sträckgränsen och börjar 
flyta. Vid laststeg 97 har alla integrationspunkter i elementen närmast pelaren börjat mjukna 
och kurvan får återigen ett närmast linjärt samband. Denna del av sambandet fortsätter tills 
det att plattan går till brott efter en maximal last på 458,3 kN vid nedböjningen 13,1 mm.  
 
Det faktumet att plattan är skjuvarmerad medför alltså både att lastkapaciteten och 
deformationsförmågan ökar. Detta kommer sig av att skjuvarmeringen håller ihop betongen så 
att den kan ta mer last trots att krossning inletts. Armeringen hindrar att skjuvsprickan slår 
upp längs den väg där minst energi åtgår för uppsprickning. Sprickan tvingas då ta en annan 
väg vilket ökar lastkapaciteten. 

Eq. Plastic strain

LS 89

FF 15

Eq. Plastic strain

LS 89

FF 15

Armeringsspänning

LS 93

Armeringsspänning

LS 93

Tensile strength

LS 11

FF 15

All cracks

Tensile strength

LS 11

FF 15

All cracks

Tensile strength

LS 9

FF 15

All cracks

Tensile strength

LS 9

FF 15

All cracks



Avsnitt 6.2 - Resultat och jämförelser med verkliga försök 

   67 

 
Vid brottets initiering får kurvan en mjuk övergång till skillnad från modell 1 där brottet 
markerades av en skarp nedgång. Den avgörande faktorn för brottet är, pga. att det är en 
tredimensionell modell med viss asymmetri, svår att isolera. Vad som kan konstateras är att 
vid brottets inledning har betongen krossats upp till ca 1/3 av plattans höjd samt 100 mm ut 
från pelaren (se Figur 6-36), böjarmeringen i överkant har uppnått flytgränsen eller är mycket 
nära på en radie av ca 400 mm från centrum av pelaren och skjuvarmeringen är mycket nära 
flytgränsen i de mest belastade delarna närmast pelaren. I likhet med platta 1 finns även 
horisontella sprickor i underkant av plattan. Dessa faktorer sammantagna indikerar att plattans 
bärförmåga är uttömd.  
 
Att brottet är ett stansbrott illustreras enklast genom den stora deformationen som sker då 
kurvan vänder nedåt, Figur 6-30. Om uppsprickningen och deformationen animeras genom 
hela lastförloppet syns det tydligt att hela plattan deformeras vid varje laststeg för att sedan 
vid brottet koncentrera all deformation till området kring pelaren. 
 

 
Figur 6-30  Deformation före (ovan) och efter (nedan) brottet 

 

6.2.2.2 Spänningar och töjningar 

När plattan lastas upp till sin kapacitet ökar ständigt spänningsnivån i plattan. Som mest 
uppgår tryckspänningarna i botten av pelaren till ca 35 MPa radiellt mot pelaren. Denna nivå 
är ungefär det dubbla mot vad betongen klarar i enaxiellt tryck. Det styrker det faktum att det 
vid pelaren råder ett triaxiellt spänningstillstånd då betong vid ett biaxiellt tillstånd maximalt 
kan klara en spänning på ca 1,2 fcc. Den tangentiella spänningen uppgår som mest till ca 20 
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MPa vid pelarhörnet. Asymmetrin i Figur 6-31 beror på skjuvarmeringen som når ner i 
underkant av plattan i de områden som är gröna. Därmed hålls betongen ihop bättre i höjdled 
och kan då även ta mer last horisontellt.  
 

 
Figur 6-31 Mid huvudspänningar som illustrerar tangentiella spänningar ut till ca 100 mm från pelaren. 

Efter denna gräns ändras spänningsriktningarna och midspänningarna illustrerar inte längre  
de tangentiella spänningarna. 

 

 
Figur 6-32 Min huvudspänningar som illustrerar radiella spänningar ut till ca 100 mm från pelaren. Efter 

denna gräns ändras spänningsriktningarna och minspänningarna illustrerar inte längre de 
radiella spänningarna. 

 

 
Figur 6-33 Maxtöjningar vid maxlast och laststeget senare då brottet har inletts 
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Figur 6-34 Mid töjningar som illustrerar tangentiell stukning  ut till ca 100 mm från pelaren. Efter denna 

gräns ändras töjningssriktningarna och midtöjningarna illustrerar inte längre tangentiell 
stukningarna. 

 
I Figur 6-33 visas de maximala huvudtöjningana då plattan når sin kapacitet. Där syns tydligt 
de områden där deformationen är som störst och där brottet sker. Den tangentiella stukningen 
i underkant av plattan uppgick innan brottet maximalt till 1,15 promille.  
 
Armeringsspänningen uppnådde flytgränsen redan under laststeg 89. Innan brott indikeras att 
flytspänningen är nådd på flera punkter över pelaren dock inte överallt även om spänningen 
ligger mycket nära flytgränsen. Armeringen har uppnått, eller är mycket nära, flytspänningen 
på en radie av ca 400 mm.  

 
Figur 6-35 Armeringsspänning laststeg 129. Böjarmeringen (vänster) resp.skjuvarmeringen (höger). 
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Figur 6-36 Betongens krossning vid brott. De grå områdena markerar där krossning skett 
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6.2.2.3 Stanskon och tryckzonshöjden 

I likhet med observationer vid försöken slog sprickan upp mellan skjuvarmeringens byglar 
och lämnade dem till största del overksamma. Det medför att lutningen på stanskonen varierar 
från ca 52° till 60°. Som figuren visar indikeras förvisso att området utanför stanskonen på xz-
sidan är väldigt uppsprucken och att sprickan skulle kunna ta även denna väg. Men detta 
flacka sprickområde sträcker sig inte mer än ca 80 mm i in i plattan i y-led samtidigt som en 
kontroll av deformationen av element antyder att sprickan skulle slå upp längs den uppritade 
linjen. En jämförelse med modell 1 där lutningen var mindre påvisar att det är 
skjuvarmeringen som tvingar sprickan till den branta lutningen eftersom den då passerar så få 
armeringsstänger som möjligt. Tryckzonshöjden i plattan innan brottet uppgår till ungefär 55 
mm 
 

 
Figur 6-37 Plattan efter brott med stanskonen markerad 

 
 

 
Figur 6-38 Tryckzonshöjden illustrerad med maximala huvudspänningar uppritade mot en negativ skala 
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6.2.2.4 Sprickförloppet 

I likhet med modell 1 slår de första sprickorna upp i laststeg 3. Sprickorna är då till största del 
radiella böjsprickor men även tangentiella sprickor mellan de radiella har slagit upp. Under 
kommande laststeg ökar dessa sprickor sin utbredning, både på längden och på djupet. När 
draghållfastheten längs symmetriaxlarna har uppnåtts i laststeg 11 har sprickorna på längden 
nått ända ut till plattkanten och ner till ca 2/3 på djupet vid pelaren. Sprickorna börjar då vika 
av mot pelaren.  
 
Eftersom lasten fortsätter öka ökar även sprickornas utbredning. Precis som för modell 1 
verkar hörnet på pelaren som en sprickanvisning då plattan kröker sig kring diagonalen. Då 
den första sprickan längs diagonalen nått ut till ca halva plattan viker den av mot kanterna i 
nya sprickor. Eftersom denna modell klarar mer belastning och större nedböjning än modell 1 
hinner fler sprickor öka i storlek innan brottet uppstår. Under lastförloppet spricker och 
deformeras hela plattan. Men detta beteende ändras vid brottet då hela deformationen 
koncentreras till de element där sprickan slår upp.  
 
I Figur 6-40följer en bildserie som visar plattans uppsprickning samt last vid olika laststeg. 
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Figur 6-39 De största sprickvidderna då plattan uppnått sin kapacitet 
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Figur 6-40 Uppsprickningsförloppet för modell 2 
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Figur 6-40 Uppsprickningsförloppet för modell 2 (forts.) 
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Figur 6-41 Sprickor före resp. vid brott. För tydlighetens skull visas endast sprickor större än 0,1 mm 

 

6.2.2.5 Konvergensredovisning 

Figur 6-42 visar konvergensen för lösningen av modell 2. Samma konvergenskrav som för 
övriga modeller gäller. Som synes i figuren klarar inte lösningen konvergenskravet i laststeg 
4. Men övertrampet är inte så stort (0,0172 respektive 0,0124) att följande resultat behöver 
förkastas. Lösningen hittar konvergens i nästa laststeg och kravet klaras av ända fram till då 
brottet initieras. Resultaten efter laststeg 131, då brottet inleds, måste tas med stor försiktighet 
och kan inte användas för att beskriva plattans beteende då lösningen inte klarade 
konvergenskraven.  
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Figur 6-42 Konvergensredovisning för modell 2 

 
 

Sprickförlopp

LS 131

FF 15

P=458,3 kN

Sprickor: >0,1 mm

Sprickförlopp

LS 131

FF 15

P=458,3 kN

Sprickor: >0,1 mm

Sprickförlopp

LS 133

FF 15

P=453,6 kN

Sprickor: >0,1 mm

Sprickförlopp

LS 133

FF 15

P=453,6 kN

Sprickor: >0,1 mm



Avsnitt 6.2 - Resultat och jämförelser med verkliga försök 

   75 

6.2.3 Modell 3 

Simuleringen av platta 7 har resulterat i en överstyv modell som inte klarar av att beskriva 
plattans duktila beteende. Simuleringen ger förvisso att plattans lastkapacitet ligger nära den 
verkliga lastkapaciteten men nedböjningen är endast ca 20 % utav den verkliga nedböjningen. 
I de två tidigare simuleringarna var plattorna initiellt styvare för att då plattan spruckit upp i 
överkant följa försökskurvan, denna modell däremot uppvisade en betydligt styvare last-
deformationskurva under hela förloppet (Figur 6-43).  
 
Tabell 6-7 Jämförelse av brottslast och nedböjning mellan FE-analys och  försök 

 FE-modell Försök 
Broms platta 7 

Brottlast (kN) 981,2 1006 

VFEM/VFörsök - 0,975 

Nedböjning vid maxlast (mm) 19,7 90 

uFEM/uFörsök - 0,218 

 

6.2.3.1 Last –deformationssamband 

Figur 6-43visar det erhållna last-deformationssambandet för FE-modellen och för försöket. 
Som synes är utseendet på kurvorna helt olika, FE-analysen uppvisar en betydligt styvare 
respons än vad plattan gjorde i verkligheten. Utseendet på last-deformationskurvan för FE-
analysen har likheter med tidigare modeller. Sambandet inleds med en linjär elastisk del upp 
tills att första sprickorna slår upp i plattan vid laststeg 3, därefter följer en icke-linjär del till 
följd av att plattan spricker upp i ovankant. 
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Figur 6-43 Last-deformationssamband modell 3 
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När modellen kommit upp till laststeg 11 har uppsprickningen pågått så långt att armeringen 
till största del upptar spänningarna i ovankant och kurvan övergår då i en linjär del. Denna 
linjära del fortsätter till laststeg 73 då både överkantsarmeringen och armeringsbyglarna 
uppnår flytgränsen. Lasten uppgår då till 845,6 kN och nedböjningen till 13,0 mm. Plattan är 
då även krossad i botten närmast pelaren på en radie av ca 200mm från pelarcentrum samt ca 
300 mm ut från pelaren längs symmetriaxlarna, se Figur 6-44. Att plattan även krossas längs 
symmetriaxlarna kommer av stora tryckspänningar till följd av plattans deformation. Detta 
stämmer överrens med observationer av plattan under försök, då plattan krossades i underkant 
längs hela symmetriaxlarnas längd så att bitar ur betongen föll bort.  
 

 
Figur 6-44 Krossning i botten vid laststeg 73, krossade områden markerade med grått. 

 
 
Under kommande laststeg ökar den krossade zonen i underkant och pga. horisontell 
sprickbildning ökar plattans utbredning i z-led. Denna effekt är tydligast ca 300 mm från 
pelaren. Vid laststeg 99 har den horisontella sprickan blivit så pass vid att några element 
deformeras mer än de andra. Detta illustreras i Figur 6-45. Läsaren bör dock ha i åtanke att 
figuren visar deformationen med 15 gångers förstoring och således ger bilden illusionen av en 
väldigt stor och orealistisk deformation. 
 

 
Figur 6-45 Det krossade området i laststeg 99. Observera att deformationen är uppförstorad 15 gånger 

varför deformationen upplevs som mycket orimlig. 
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Det är då detta förlopp fortgår som modellen i laststeg 107 inte längre hittar konvergens. Det 
är således krossning i underkant längs symmetriaxlarna som sätter gränsen för plattan. Då 
nedböjningsförloppet animeras syns tydligt att hela plattan deformeras ända upp tills brott. 
Detta skiljer sig helt från modell 1 och modell 2 där det var tydliga stansbrott. Atena klarar 
därmed att beskriva typen av brott även om inte deformationen stämmer med verkligheten i 
detta fall. 

6.2.3.2 Spänningar och töjningar 

Att i absoluta siffror beskriva spänningar och töjningar saknar i denna modell relevans då 
överrensstämmelsen med verkligheten är dålig. Däremot redovisas några bilder för att 
åskådliggöra spänningstillståndet i plattan samt visa utnyttjandet av armeringen.  
 
Som synes av vektorerna i Figur 6-46är spänningsflödet till viss del stört av krossningen längs 
symmetriaxlarna. Det krossade området kan inte längre föra över så mycket spänningar och 
spänningarna i detta område måste omlagras. Ytterligare en aspekt som förändrar 
spänningsfältet är det faktum att armeringsbyglarna når ner i underkant av plattan skapar en 
viss asymmetri. Då områden med armering hålls ihop bättre kan således dessa områden ta mer 
last än omgivande betong. 
 
 

 
Figur 6-46 Mid huvudspänningar som illustrerar tangentiella spänningar ut till ca 120 mm från pelaren. 

Efter denna gräns ändras spänningsriktningarna och midspänningarna illustrerar inte längre de 
tangentiella spänningarna. 

 
Figur 6-48 visar min huvudtöjningar i plattan vid maximal last. Vektorerna visar dock alla 
huvudtöjningar och det syns tydligt att de krossade områdena expanderar i z-led, detta 
kommer sig av de horisontella sprickor som uppstår i underkant av plattan. I laststeg 73 
uppnår böjarmeringen först flytgränsen. När brottet väl inträffar flyter all armering på en radie 
av ca 300 mm, se Figur 6-49 Armeringsbyglarna är även de mycket utnyttjade, främst nära 
pelaren där de förhindrar att en skjuvspricka slår upp. Längre ut mot pelarens periferi är 
byglarna betydligt mindre utnyttjade. Vid laststeg 73 når byglarna närmast pelaren flytgränsen 
och i kommande laststeg utvidgas det mest belastade området till följd av att deformationerna 
och att den krossade zonen utvidgas. I underkant av plattan närmast pelaren tar byglarna upp 
tryckspänningar som uppgår till ca 95 % av flytspänningen.  
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Figur 6-47 Min huvudspänningar som illustrerar radiella spänningar ut till ca 120 mm från pelaren. Efter 

denna gräns ändras spänningsriktningarna och minspänningarna illustrerar inte längre de 
radiella spänningarna. 

 
 

 
Figur 6-48 Min huvudtöjningar som illustrerar radiella stukningar ut till ca 120 mm från pelaren. Efter 

denna gräns ändras töjningsriktningarna och Min huvudtöjningar illustrerar inte längre de 
radiella stukningarna. 
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Figur 6-49 Spänning i böjarmeringen vid brott 

 
 

 
Figur 6-50 Spänningen i armeringsbyglarna då flytspänningen först uppnås (laststeg 73) och vid brott 

(laststeg 107) 
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Figur 6-51 Den maximala spänningen i den nedbockade armeringen 

 
 
De nedbockade armeringsjärnen blir under lastförloppen mer och mer belastade men de når 
inte upp till flytspänningen innan plattan går till brott. De största spänningarna finns vid 
pelaren där armeringen kan beskrivas som en galge som plattan hänger i. I underkant av 
plattan påverkas stängerna av små spänningar. 
 

6.2.3.3 Sprickförloppet 

Uppsprickningen av plattan sker såsom för modell 1 och 2, med ökande last växande radiella 
och tangentiella sprickor. De tangentiella sprickorna övergår med ökande last till 
skjuvsprickor. I och med att modell 3 klarar mer last och deformeras mer innan brottet än de 
två tidigare modellerna blir uppsprickningen mer omfattande. Men de största skillnaderna är 
de stora sprickor som uppkommer horisontellt i plattans underkant på grund av krossningen 
samt att ingen skjuvspricka slår upp. Ytterligare en skillnad mot de tidigare modellerna är att 
hela plattan deformeras och spricker upp genom hela lastförloppet, för de plattor som 
genomstansade koncentrerades all deformation till skjuvsprickan vid brottet. 
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Figur 6-52 De största sprickvidderna då plattan uppnått sin maximala kapacitet 

 
 
I Figur 6-53 följer en bildserie som visar plattans uppsprickning samt last vid olika laststeg. 
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Figur 6-53 Uppsprickningsförloppet för modell 3 
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Figur 6-53 Uppsprickningsförloppet för modell 3 (forts.) 
 
 

6.2.3.4 Konvergensredovisning 

Figur 6-54 visar konvergensen för lösningen av modell 3. Samma konvergenskrav som för 
övriga modeller gäller. Som synes i figuren klarar inte lösningen konvergenskravet i laststeg 
9. Men övertrampet är inte så stort (0,0179 respektive 0,0115) att följande resultat behöver 
förkastas. Lösningen hittar konvergens i nästa laststeg och klarar av konvergenskravet fram 
till laststeg 109. Efter detta hittar förvisso lösningen tillbaka i laststeg 110 men tappar återigen 
konvergensen i nästa laststeg varför resultaten inte kan ses som pålitliga ur 
konvergenssynpunkt.  
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Figur 6-54 Konvergensredovisning för modell 3 

 

Sprickförloppet 

LS 103

FF 15

P = 975,6kN

u = 18,9 mm

Sprickförloppet 

LS 103

FF 15

P = 975,6kN

u = 18,9 mm

Sprickförloppet 

LS 107

FF 15

P = 981,2kN

u = 19,7 mm

Sprickförloppet 

LS 107

FF 15

P = 981,2kN

u = 19,7 mm



Icke linjär 3D finit elementanalys av genomstansade armerade betongplattor 

 84

6.3 Parameterstudie 

En parameterstudie över flertalet ingångsparametrar har utförts. I Atena finns många olika 
parametrar i materialmodellerna som inverkar mer eller mindre på resultatet. Material- 
modellen för betong är komplex. Den definieras, dels av traditionella materialegenskaper så 
som, tryck- draghållfasthet, E-modul med flera, dels av ett antal mindre väldokumenterade 
parametrar vilka är särskilt intressanta att studera närmare. Merparten av ingångsvärdena är 
beräknade som funktioner av betongens tryckhållfasthet där formlerna är hämtade från CEB-
FIB Model Code 90 [7]. 
 
Parameterstudien har i huvudsak gjorts för platta 1 (referensplattan utan skjuvarmering). 
Varje enskild ingångsparameter har ökats respektive minskats jämfört med värdena i den 
ursprungliga analysen. 

6.3.1 Elementindelning 

I Atena används som tidigare nämnts en s.k. smeared crack approach för att modulera 
skadade områden (sprickor) i betongen. Metoden är fördelaktig dels för att den är lämplig ur 
beräkningssynpunkt, dels för att mikrosprickor normalt fördelas i betongen snarare än att 
distinkta sprickor uppstår. Det grundläggande problemet med den enklaste formen av smeared 
crack är dock att resultatet av analysen blir starkt beroende av elementindelningen. Sprickorna 
lokaliseras i ett begränsat område vars storlek är beroende av elementets dimensioner. Något 
förenklat kan man säga att det åtgår en större energimängd för att generera en spricka i ett 
stort element jämfört med ett litet. Problemet är välkänt och stor möda har i Atena lagts på att 
minimera denna inverkan. Atena använder en s.k. sprickbandsmodell kombinerad med icke 
linjär brottmekanik för att beskriva betongens beteende. I denna formulering (se Figur 6-55 
nedan) är töjningen i sprickan relaterad till elementets storlek och genom att energin hålls 
konstant minimeras elementberoendet. Dock kan elementberoende resultat ej helt uteslutas 
och därför finns anledning att studera elementindelningen noggrannare. Dessutom finns det 
andra aspekter att ta hänsyn till vid elementindelningen. Flera analyser med alternativa 
elementindelningar har genomförts och last-deformationskurvorna för de olika modellerna 
finns redovisade i Figur 6-57 
 
 

 
Figur 6-55 “Crack opening law” enligt Hordijk [10] 
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För att hålla nere modellernas storlek förfinades elementindelningen endast inom ett område 
runt pelaren där genomstansning förväntas inträffa. Att förfina elementindelningen i hela 
plattan visade sig vara omöjligt med den tillgängliga datorkapaciteten. Övriga parametrar är ej 
förändrade. 
 
Referensmodellen (kurva 1) har lika stora element i hela plattan och uppgår till 6144 st. Kurva 
2 motsvarar en modell med grov elementindelning. Plattan består av 768 element och är i 
likhet med referensmodellen lika stora i hela plattan. Modellerna motsvarande kurva 3,4 och 5 
har en tätare elementindelning runt pelaren och grövre element mot utkanten av plattan. 
Siffrorna inom parantes anger elementstorleken (mm) i området närmast pelaren. Antal 
element i plattan uppgår för, kurva 3 till 13056 st, kurva 4 till 9984 st, och för kurva 5 till 
7098 st. I Figur 6-56 visas den grova elementindelningen samt det principiella utförandet av 
den förfinade elementindelningen. 
 
 

 
Figur 6-56 Grov elementindelning och förfinad indelning nära pelaren 
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Figur 6-57 Elementindelningens inverkan på last-deformationssambandet 
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I samtliga fall tappar plattan sin bärförmåga till följd av genomstansningsbrott. Responsen i 
strukturen är i princip densamma för alla 5 modeller, men skillnad i bärförmågan är som 
synes markant. Troligtvis beror dock de stora variationerna till största del på inkompatibilitet i 
elementindelningen mellan platta och pelare samt även i viss mån mellan fin och grov 
elementindelning i själva plattan. Ytterliggare förklaring till elementberoendet kan vara att 
alltför små element kan ge för styv modell eftersom alla element spricker vilket leder till att 
sprickan ej lokaliseras på ett ställe. Följden kan bli att ingen spricka blir spänningslös och 
därmed kan strukturen överföra mer spänning. 
 
Elementindelningen i referensmodellen är för denna struktur tillräckligt noggrann och 
samtidigt hanterbar beräkningsmässigt. Geometrin i platta respektive pelare gör att valet av 
elementindelning blir begränsad då kompatibilitet i elementindelningen mellan dessa delar har 
mycket stor betydelse. 

6.3.2 Betongens draghållfasthet 

Betongens draghållfasthet varierades i detta fall med tre olika värden enligt Tabell 6-8. Alla 
övriga parametrar har samma värden som i referensmodellen. Resultaten är presenterade i 
Figur 6-58. Samtliga fall resulterar i genomstansningsbrott likt det som inträffar för 
referensmodellen. 
 
Tabell 6-8 Olika värden på draghållfastheten 

Variation Draghållfasthet 
Referensmodell fct=2,28 MPa 
30% högre fct=2,96 MPa 
30% lägre fct=1,60 MPa 
60% lägre fct=0,90 MPa 
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Figur 6-58 Inverkan av betongens draghållfasthet på last-deformationssambandet 

 



Avsnitt 6.3 - Parameterstudie 

   87 

Figur 6-58 visar en jämförelse mellan plattor med olika draghållfasthet. Hög draghållfasthet 
ger initialt en styvare platta då betongen i ovankant klarar högre last innan böjsprickorna 
breder ut sig. Låg draghållfasthet medför också att omfördelningen av spänningen blir 
jämnare då spänningsnivån inte blir så hög innan sprickan bildas. Om spänningsnivån kan 
växa mer innan sprickan slår upp måste högre spänningar omlagras till armeringen då 
sprickan bildas och övergången blir skarpare.  
 
Plattan med lägst draghållfasthet (0,9 MPa) går till brott vid den lägsta lasten och minsta 
nedböjning. De övriga modellerna uppvisar däremot inte, på ett tydligt sätt, det förväntade 
sambandet att ökad draghållfasthet skulle öka den maximala lasten (Menétrey [17] och 
Hallgren [14]). Dessa modeller ger alla en maximal last på omkring 450 MPa. 

6.3.3 Betongens tryckhållfasthet 

Tryckhållfasthetens enskilda inverkan av plattans beteende kontrollerades genom att öka 
respektive minska fcc med 30 %. Övriga parametrar var oförändrade gentemot den 
ursprungliga analysen. 
 
Tabell 6-9 Olika värden på tryckhållfastheten 

Variation Tryckhållfasthet 
Referensplatta fcc=24,9 MPa 
30% högre fcc=32,37 MPa 
30% lägre fcc=17,43 MPa 
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Figur 6-59 Tryckhållfastheten inverkan på last-deformationssambandet 

 
Tidigare parameterstudier utförda av Menétrey [17] och Hallgren [14] har visat att betongens 
tryckhållfasthet påverkar genomstansningslasten i liten utsträckning. I båda dessa fall har 
plattorna ungefär samma relativt höga slankhet som plattorna i detta arbete. 
 
Som framgår av figuren ovan, följer kurvorna varandra mycket väl fram till själva 
stansningsfasen, då kurvan når sin topp för att sedan vända nedåt. I alla tre fallen går plattan 
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till brott till följd av genomstansning. Betongens tryckhållfasthet har enligt dessa resultat 
entydig inverkan på den maximala genomstansningslasten. Lastkapaciteten ökar respektive 
minskar med tryckhållfastheten. I enlighet med de tidigare nämnda studierna är dock 
påverkan relativt liten i förhållande till andra betongparametrar. 

6.3.4 Betongens brottenergi 

Inverkan av brottenergin undersöktes genom att simulera två plattor med 30 % högre 
respektive lägre brottenergi än referensplattan. Övriga parametrar är oförändrade. Betongens 
icke linjära beteende i drag definieras av figuren nedan. Gf är den brottenergi som åtgår för att 
generera en enhetsarea av spänningslös spricka och motsvarar ytan under kurvan. 
 

 
Figur 6-60 Crack opening law enligt Hordijk [10] 

 
Tabell 6-10 Olika värden på betongens brottenergi 

Variation Brottenergi 
Ursprunglig analys GF=57,020 N/m 
30 % högre GF=74,126 N/m 
30 % lägre GF=39,914 N/m 
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Figur 6-61  Brottenergins inverkan på last-deformationssambandet 

 
Figur 6-61 visar last-nedböjningskurvan för dessa tre plattor. Skillnaden mellan plattorna 
uppstår då draghållfastheten först uppnås vartefter hållfastheten sjunker enligt Hordijks 
samband [10]. Sprickorna propagerar fortare då brottenergin är låg. Det kommer sig av att 
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plattans deformationskapacitet ändras. Ju mindre brottenergi ju tidigare blir sprickorna 
spänningslösa och ju fortare böjs plattan. Enligt Hordijks samband minskar sprickvidden vid 
vilken sprickan blir spänningslös då brottenergin sänks. Brottenergin har enligt last-
deformationskurvan mycket stor inverkan på lastkapaciteten. Ett nästintill linjärt samband kan 
skönjas mellan brottenergin och den maximala lasten samt deformationen. Detta stämmer 
överens med teori enligt Hallgren [14]. 
 

6.3.5 Elasticitetsmodulen 

Inverkan har studerats genom att öka respektive minska elasticitetsmodulen med 30 % 
gentemot den ursprungliga analysen. Övriga parametrar är oförändrade. 
 
Tabell 6-11 Olika värden på elasticitetsmodulen 

Variation Elasticitetsmodul 
1. 30 % högre E=39GPa 
2. Ursprunglig analys E=30GPa 
3. 30 % lägre E=21GPa 
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Figur 6-62 Inverkan av betongens E-modul på last-deformationssambandet 

 
Den elasticitetsmodul som anges som indata för modellen är den initiella elasticitetsmodulen 
som används under den linjärt elastiska fasen. Därför spelar den angivna E-modulen roll för 
lutningen på last-deformationskurvan under analysens inledning. Som synes i Figur 6-62 får 
också kurvan en brantare lutning med ökande E-modul. Initiellt mindre styvhet ger en större 
deformation vid samma last vilket innebär att betongen tidigare spricker upp och 
spänningarna måste överföras till armeringen. När väl det inträffat och det är armeringen samt 
plattans geometri som till största delen bestämmer styvheten följer kurvorna varandra, dock 
inbördes förskjutna till följd av olika styvhet i början. Då plattorna väl går till brott har platta 
1 nått en nedböjning på 7,0 mm och en last på 425 kN, platta 2 en nedböjning på 6,8 mm och 
en last på 451 kN och platta 3 en nedböjning på 6,4 mm och en last på 449 kN. 
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6.3.6 Plastisk förskjutning 

Parametern wd definierar betongens uppmjukning efter det att tryckhållfastheten uppnåtts. 
Betongens tryckhållfasthet minskar därefter linjärt enligt Figur 6-63. Den linjära minskningen 
är baserad på en förskjutning, wd, istället för ett töjningssamband i syfte att minska beroendet 
av elementindelningen. Denna teori fungerar på samma sätt som för dragen betong, där 
formen på kurvan samt brottenergin är definierade som materialegenskaper. För tryckt betong 
anges i stället en förskjutning (plastic displacement, wd) som slutpunkt på kurvans minskande 
del. Förskjutningen antas vara oberoende av strukturens storlek och bygger på experiment 
utförda av Van Mier [10]. För normal betong anges wd = 0,5 mm som riktvärde vilket även 
används som standardinställning (default) i Atena. Effekten av denna parameters inverkan på 
resultatet var ej given på förhand och därför har ytterligare två modeller analyserats där 
förskjutningen wd minskats respektive ökats med 40 % jämfört med standardvärdet. 
 

 
Figur 6-63 “Softening displacement law” för betong under tryck [10] 

Tabell 6-12 Varierade värden på plastic displacement, wd 

Variation Plastic displacement 
Referensmodell wd=0,5 mm 
40 % lägre wd=0,3 mm 
40 % högre wd=0,7 mm 
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Figur 6-64 Plastic displacement inverkan på last- deformationssambandet 
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Inverkan på last- deformationssambandet till följd av denna parameter är som synes ytterst 
marginell eller ingen alls. Troligtvis, eftersom en väldigt liten del av betongen i modellerna 
uppnår tryckhållfastheten och därmed lämnar wd nästintill overksam. För strukturer med stora 
tryckpåkänningar och med stora plastiska töjningar bör en eventuell inverkan av denna 
parameter studeras närmare. 
 

6.3.7 Plastisk töjning 

Plastic strain at compressive strength, εcp, definierar den plastiska delen av stukningen vid 
betongens tryckhållfasthet. 

 
Figur 6-65 Spännings- töjningsdiagram för tryckt betong [10] 

 
Om inget annat anges genererar Atena ett standardvärde för εcp med formeln: 

0E
fc

cp =ε   ( 6-1) 

där fcc betongens tryckhållfasthet 
 E0 betongens initiella elasticitetsmodul 
 
Som synes anger formeln egentligen den elastiska delen av töjningen εe. Atena grundar denna 
formulering på antagandet att den elastiska och plastiska stukningen är ungefär lika stora då 
betongens tryckhållfasthet uppnåtts. Parameterstudien är utförd för modell 1 och betongens 
plastiska stukning varierades enligt Tabell 6-13. 
 
Tabell 6-13 Olika värden på betongens plastiska stukning, εcp 

Variation Plastisk stukning 
Referensplatta (default) εcp=8,296e-4 
30 % högre εcp=1,0785e-3 
30 % lägre εcp=5, 807e-4 
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Figur 6-66 Inverkan av betongens plastiska stukning på last- deformationssambandet 

 
Den enskilda inverkan av εcp på strukturens last- deformationssamband är mycket liten. För de 
aktuella analyserna är något samband mellan en förändring av denna parameter och det totala 
strukturella beteendet inte urskiljbart. De små avvikelser som faktiskt syns skulle kunna 
förklaras av rent numeriska störningar. Antagandet att den plastiska och elastiska stukningen 
är ungefär lika stora vid dess tryckhållfasthet gäller för de flesta betongtyper enligt Jan 
Cervenka [21]. Med hänvisning till detta, samt det faktum att parametern i denna analys har 
minimal betydelse, är en ändring av standardvärdet inte befogad. 

6.3.8 Plastic flow 

Parametern β definierar returriktningen i ett Haigh-Vestergaard koordinatsystem för den 
beräkningsalgoritm som används i Atena. I praktiken kan användaren, genom att ändra värdet 
på β, simulera en ökning eller en minskning av materialets volym vid tryckpåkänning. (se 
även beskrivning i avsnitt 5.2.1.2) 
 

• β < 0  Materialet kompakteras vid krossning. 
• β > 0  Materialet expanderar vid krossning. 
• β = 0  Materialets volym ändras inte (standardinställning i Atena). 

 
I detta fall har både modell 1, 2 och 3 analyserats med olika β–värden. För modell 1 sattes β = 
0,5 samt β = -0,5 där övriga parametrar lämnades oförändrade. För modell 2 har endast en 
analys för β = 0,5 gjorts och för modell 3, β = 0,7. 
 
Negativa värden på β är endast relevanta vid mycket höga triaxiella spänningstillstånd [21]. 
Att ett sådant fall skulle förekomma med så pass höga spänningar att materialet märkbart 
kompakteras är högst osannolikt. Teoretiskt är detta en korrekt formulering, men i praktiken 
kommer spänningen i någon riktning minska så att materialet krossas och istället expanderar. 
Så är också fallet för aktuella modellerna, varpå resultat från körningen med negativt 
betavärde inte är relevant och ej kommer att kommenteras. 
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Ett positivt β-värde ger upphov till en volymökning endast i de krossade områdena. Enligt 
last- deformationssambandet uppvisar strukturens övergripande beteende därför minimal 
påverkan. I första fallet (Figur 6-67) uppnår elementen närmast pelaren sin tryckhållfasthet 
först då själva genomstansningsbrottet sker. Därmed förblir strukturens respons oförändrad 
fram till kurvans topp. Efter toppen, under det skede där elementen intill pelaren krossas kan 
en mindre förändring i beteendet skönjas. Inverkan totalt sett är mycket liten eftersom endast 
en mycket liten del av betongen krossas innan stansbrott inträffar. 
 
För modell 2 (Figur 6-68) är parametern β desto mer betydelsefull. Referensmodellen går till 
brott vid en last på 458 kN och en nedböjning på 13,1 mm. Detta kan jämföras med en last på 
491 kN och en nedböjning på 17,1 mm för plattan med β = 0,5. Som framgår i resultaten för 
modell 2 uppnår betongen i plattans underkant sin tryckhållfasthet i ett mycket större område 
än i modell 1. Skjuvarmeringen håller ihop plattan trots att betongen börjar krossas ganska 
tidigt. Ungefär i samma laststeg går det också att se hur kurvorna börjar avvika från varandra. 
Modell 2 med β = 0,5 uppvisar ett last-deformationssamband som bättre stämmer överens 
med försöksresultaten. 
 
Eftersom stora delar av betongen även i modell 3 krossats, har en analys med modifierat β-
värde utförts för denna. Förhoppningen var att det skulle resultera i en bättre beskrivning av 
plattans nedböjning. Resultatet av denna analys är inritad i Figur 6-69 nedan för jämförelse. 
Nedböjningen blev förvisso större, 23,7 mm mot 19,7 mm, men även maxlasten ökade till 
1058 kN. Inverkan av β är i enighet med tidigare resultat, men ingen av analyserna kan sägas 
beskriva förloppet bättre än den andra då båda uppvisar samma överstyvhet. För modell 3 
beror dock den generella överstyvheten av andra faktorer. 
 
Tydligt är att för konstruktioner med stora krossade områden har denna parameter betydande 
inverkan. Att β bör ligga mellan 0-1 för att ge tillförlitliga lösningar är fastställt [21]. Däremot 
är det inte på förhand givet hur β ska ansättas inom detta intervall. 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5

Deformation [mm]

La
st

 [k
N

]

beta = -0,5

beta = 0  (default)

beta = 0,5

 
Figur 6-67 Inverkan av ”plastic flow” på last- deformationssambandet för modell 1 (platta 1) 
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Figur 6-68 Inverkan av ”plastic flow” på last- deformationssambandet för modell 2 (platta 4) 
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Figur 6-69 Inverkan av ”plastic flow” på last- deformationssambandet för modell 3 (platta 7) 

 

6.3.9 Vidhäftning av armering 

I detta arbete har endast den fördefinierade vidhäftningsmodellen, Bond-slip model enligt 
CEB-FIP Model Code 1990 studerats närmare. Som tidigare nämnts i avsnitt 5.3finns 
ytterliggare två modeller att tillgå, men dessa har alltså inte använts. Den aktuella modellen 
bygger på betongens tryckhållfasthet, armeringsdiameter och armeringstyp. Även 
gjutningsförhållanden samt hur armeringen ligger innesluten i betongen har betydelse. 
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Sambandet mellan armeringens glidning (slip) och skjuvkraften i förhållande till omslutande 
betong är beskrivet i Figur 5-12.  
 
Parameterstudien har utförts på modell 2 (platta 4). Eftersom denna platta även har 
skjuvarmering finns större möjligheter att undersöka effekten av vidhäftningen. Tabellen 
nedan anger de ingångsvärden som styr bond-slip modellens beteende och hur dessa är valda 
för de olika studierna. Hur vida armeringen betecknas som ”confined” eller ”unconfied” beror 
på vilken typ av brottmekanism som förväntas vara avgörande. För ytligt belagd armering är 
ett spjälkbrott troligast medan armering djupt inbakad i betongen eller under triaxiellt tryck 
får ett skjuvbrott. Båda varianterna är provade men skillnaden i resultatet är i denna studie 
obefintlig. I sista kolumnen är bond conditions angivna som ”good” eller ”poor”. För 
laboratorieförsök finns anledning och tro att förutsättningarna för åstadkomma en mycket bra 
gjutning torde vara så goda de kan bli, och således borde good användas. För studie 3 är dock 
bond condition satt till poor då effekten av sämsta tänkbara vidhäftning vill undersökas. Vid 
symmetriavgränsningarna är armeringen helt förhindrad att glida. Varje stång är således låst i 
sin ena ändpunkt. 
 
Tabell 6-14 Parametrar för beskrivning av bond-slip relationen för kamstänger enligt CEB-FIP MC90 

(enligt Atena [10]) 

 
 
 
Tabell 6-15 Olika  villkor för parameterstudien 

Parameterstudie Omfattning  Bond conditions 
1 Endast skjuvarmering Confined Good 
2 Endast skjuvarmering Unconfined Good 
3 All armering Unconfined Poor 
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Figur 6-70 Inverkan av en vidhäftningsmodell på last- deformationssambandet 

 
Diagrammet ovan visar att den använda vidhäftnings modellen har väldigt liten påverkan på 
strukturens övergripande beteende. För de två första studierna, där endast skjuvarmeringen är 
inkluderad, följer kurvorna till en början varandra exakt. Själva brottet inträffar dock vid en 
något lägre lastnivå samt lägre deformation. 
 
I den sista studien är även överkantsarmeringen inkluderad och här ses tydligt att den 
armeringen glider något i och med att plattan får stora påkänningar i ovankant. Trots det 
bibehålls lastkapaciteten och plattan går till brott ungefär samtidigt som de övriga modellerna. 
 
Här bör även noteras att vidhäftningsmodellerna är oerhört krävande rent beräkningsmässigt. 
Den extra tidsåtgången för varje analys är påtaglig. 
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7 Diskussion 

7.1 Felkällor och orsaker 

Enligt de tidigare redovisade resultaten samt jämförelser med verkliga försök uppvisar modell 
1 god överensstämmelse med avseende på den maximala lastkapaciteten. Även modell 2 och 
3 ger förhållandevis goda resultat i det avseendet. Gemensamt för samtliga modeller är dock 
att de är väsentligt styvare än de verkliga försöken. Deformationen vid maximal last är 
betydligt lägre i analyserna. Detta fenomen är extra påtagligt för modell 3 där hela strukturens 
respons kraftigt avviker från laboratorieförsöken. Här skiljer sig de två första modellerna från 
modell 3 eftersom dessa, efter uppsprickning, antar samma lutning som försökskurvorna. För 
modell 3 är felkällorna således fler och dessa beskrivs separat längst ner i detta avsnitt. 
 
Nedan redovisas troliga orsaker som bidrar till den generella överstyvheten: 

Den första och mest påtagliga överstyvheten syns direkt i last-deformationssambandet för 
samtliga modeller. Strukturen är initialt betydligt styvare än motsvarande försöksplatta. 
Avvikelser under senare delen av kurvan beror följaktligen till stor del av den initiella 
överstyvheten. Last-deformationskurvorna för försöken och FE-analysen når upp till ungefär 
samma maximala last men nedböjningarna blir inte lika stora. Detta pga. att kurvorna har 
olika punkter då de viker av innan de får ungefär samma lutning. Den stora initiella 
avvikelsen kan i sin tur ha flera förklaringar: 

 För de aktuella försöksplattorna finns tyvärr inga mätdata på betongens elasticitetsmodul. 
I samtliga modeller är den initiella elasticitetsmodulen framräknad enligt MC90 [7] vilken 
enbart utgår från betongens tryckhållfasthet. Värdet i analysen kan här alltså skilja sig 
väsentligt från det verkliga. 

 Imperfektioner i försöksplattorna finns inte representerade i analyserna. Till exempel kan 
försöksplattorna ha initialkrokigheter och krympsprickor efter gjutning, vilka båda kan ge 
upphov till lägre styvhet. 

 
Den valda modellen har perfekt vidhäftning mellan armeringen och betongen vilket även det 
kan vara en källa till överstyvhet. Försök har utförts där vidhäftningen beaktats med hjälp av 
Atenas vidhäftningsmodeller (se avsnitt 6.3.9). Denna studie visade dock på en måttlig 
inverkan. Det faktum att plattan göts i laboratoriemiljö borgar också för att vidhäftningen 
skulle vara så god som möjligt. Men för att få en korrekt uppfattning av huruvida 
vidhäftningen spelar in krävs noggrannare undersökningar av detta samt jämförelser med de 
modeller som används. 
 
Testutrustningens utformning, hur lasten påföres och registreras i laboratorieförsöken kan 
också ge större deformationer. I analysen är upplag m.m. absolut fixa vilket aldrig är fallet i 
verkligheten. Dock kan påpekas att deformationen mättes som skillnaden mellan 
deformationerna vid pelare och vid upplag för att minimera denna inverkan. 
 
Naturliga variationer i betongegenskaperna kan medföra att de uppmätta värdena kan avvika 
från vad som faktiskt var de verkliga. 
 
Ett annat fenomen som kan uppträda i en smeared crack modell är så kallad stress locking. 
Genom att sprickorna i denna typ av modell rent fysiskt aldrig uppstår kommer förskjutningar 
kontinuerligt att överföras även i sprickzoner. I de uppspruckna områdena kommer 
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hållfastheten att sjunka och betongen mjukna, medan angränsande områden fortfarande kan ta 
höga dragspänningar. Härmed ”låses” spänningar i områden som borde vara spänningslösa. 
Detta fenomen kan bidra till den globala överstyvheten. Vid tätare elementindelning kan dess 
inverkan bli ännu större [14]. 
 
Modell 3 
 
Som framgår i avsnitt 6.2.3 uppvisar modell 3 ett last-deformationssamband som kraftigt 
avviker jämfört med försöksresultaten. Den totala deformationen i analysen uppgår endast till 
omkring 20 % av uppmätt värde. Förutom de ovan nämnda felorsaker, som naturligtvis kan 
vara aktuella även för modell 3, finns ytterliggare brister i denna modell: 
Armeringen är i modell 3 är i sin geometriska utformning något förenklad jämfört med 
verkligheten. Bygelarmeringen i modellen är t ex modellerade utan bockningsradie. Troligtvis 
är inverkan av detta mycket marginell då uppstyvningen av elementet endast skulle ändras 
något till riktningen mot den nuvarande modellerade förenklingen. 
Ett stort problem i modell 3 torde vara mängden armering i förhållande till antalet element. 
Plattan innehåller stora mängder armering i flera olika riktningar vilket medför att enskilda 
element i många fall korsas av flertalet armeringstänger. Då armeringen fungerar så att den 
styvar upp elementen i armeringens längdriktning blir det väldigt svårt att fånga upp 
armeringens faktiska verkningssätt. Armeringens komplexitet och omfattning gör att 
modellen blir alltför grov där noggrannheten av varje armeringstångs placering är alltför 
betydande. Möjligen kan en tätare elementindelning bättre fånga upp plattans beteende, men 
modellen skulle ur beräkningsmässig synpunkt bli enormt krävande. 

7.2 Utvärdering av Atena 3D 

Under användandet av ett program framkommer alltid aspekter över programmets utformning 
och funktion. Dessa aspekter kan vara både positiva och negativa ur användarens synvinkel. 
Under arbetet med detta examensarbete har författarna noterat vissa egenskaper hos 
programmet som kan vara av värde för senare användare. I detta avsnitt kommer dessa att 
nämnas och kommenteras. 
 
Det viktigaste med ett FEM-program är att de beräknade resultaten så bra som möjligt 
stämmer överens med verkligheten. Det ställer krav på materialmodeller, beräkningsmodeller 
samt lösningsprocedurer. Att Atena klarar av detta kan konstateras bl.a. i och med resultaten 
av simuleringarna i detta arbete samt verifieringar av programmet utförda av 
programutvecklarna [23]. 
 
I och med att Atena är speciellt utvecklat för armerade betongkonstruktioner finns det stora 
möjligheter att anpassa materialmodellen för betongen. Vid definition av materialet finns flera 
ingångsparametrar fördefinierade och resterande beräknas som funktioner av 
tryckhållfastheten. Alla parametrar kan användaren själv ändra om verkliga värden finns att 
tillgå eller andra värden kan påvisas vara riktigare (se avsnitt 5.6). Vissa parametrar är dock 
inte traditionella betongparametrar utan de är brottmekaniska- eller FEM-relaterade 
parametrar. Då är det mer oklart hur och framförallt när det kan vara befogat att ändra dessa. I 
avsnitt 6.3 beskrivs inverkan av de olika parametrarna. 
 
De simuleringar som utförts inom ramen för detta examensarbete har visat att standard 
inställningar och ekvationer som används för framräkning av parametrar i Atena generellt ger 
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tillfredställande beräkningsresultat. För modeller med mycket armering har dock 
simuleringarna visat sig bli för styva, se avsnitt 6.1.5. 
 
En positiv aspekt med Atena är dess användarvänliga gränssnitt, det är mycket enkelt och går 
relativt fort att bygga upp en modell i Atenas pre-processor. Dock finns begränsningar vad 
gäller geometrin då nuvarande versioner av Atena endast stödjer geometrier uppbyggda med 
räta linjer. Således måste krökta linjer approximeras. Ytterligare en negativ aspekt i pre-
processorn är om ändringar av armeringen i en befintlig modell behöver göras. För att ändra 
dimension eller lägga till en vidhäftningsmodell krävs att varje armerings stång för sig ändras. 
Det saknas även ett snabbt och enkelt sätt för att kontrollera att varje element har blivit 
tilldelat rätt material och rätt egenskaper. 
 
Det mest slående vid användandet av Atena är tidsåtgången. När modeller byggs upp och 
analyseras i 3D blir de fort stora och ju fler effekter som studeras (t ex vidhäftning, 
volymökning genom ändring av β-värdet ) ju längre blir lösningstiden och ju större blir 
modellfilen. För modell 1 tog en körning ungefär 12 timmar för modell 3 växte analystiden 
till mer än 24 timmar. Innan analys bör därför de aspekter som kommer att ha betydelse för 
resultatet noga övervägas. Endast de som kan motiveras bör användas för att minimera 
tidskrävande steg i körningen. Den dator som använts till analyserna har följande prestanda: 
Pentium 4 processor på 3,6 GHz och 1 GB ram-minne. Givetvis har datorns prestanda stor 
inverkan både på beräkningstid och på resultathantering. Eftersom modellfilerna snabbt blir 
väldigt stora (i detta fall uppemot 2 GB) rekommenderas ett stort ram-minne, Cervenka 
Consulting rekommenderar 2 GB. Programmet använder sig annars av stora växlingsfiler mot 
hårddisken vilket troligtvis ökar tidsåtgången avsevärt. 
 
Även vid användandet av post-processorn är tidsåtgången ansenlig. Då analys av resultaten 
till stor del innebär uppritande av olika grafiska bilder är tiden det tar att rita upp varje bild av 
största vikt. Under arbetet med detta examensarbete har cirkatider för varje förändring inom 
ett laststeg noterats till ungefär 15 sekunder. För ett byte mellan laststeg är tidsåtgången ännu 
lägre, genomsnittstiden ligger då runt 2 minuter. Detta medför att arbetsgången tenderar att bli 
ojämn. Då filerna blir väldigt stora blir även tiden för att spara modellen väldigt stor, 
ungefärlig tidsåtgång är 5 minuter. 
 
Stundtals är programmet instabilt. Ett återkommande felmeddelande vid arbete i post-
processorn och i samband med laststegsbyte har varit ”Oåterkalleligt fel”. Vid detta 
felmeddelande måste programmet startas om. Tidsperioden innan programmet har avslutats 
helt och det kan startas om är ungefär 15 minuter under vilken all datorns kapacitet åtgår till 
Atena. Under arbetets gång har noterats att för att förhindra/fördröja detta bör modellen sparas 
efter ca 6-7 laststegsbyten. 
 
För att studera en strukturs beteende fram till brott är det ofta intressant att animera hela 
lastförloppet med olika inställningar för att se hur exempelvis spänningar och töjningar 
varierar. I Atena finns idag ingen funktion för att göra detta, utan användaren måste manuellt 
exportera bilder från olika laststeg och importera dessa i något annat bildbehandlingsprogram. 
Med bakgrund mot hanteringstiden beskriven ovan är detta något som är mycket tidskrävande 
och tvingar användaren att stanna framför datorn. Detta är något som borde kunna 
automatiseras och på så vis spara in tid för användaren. 
 
Resultaten för de laststeg som användaren valt att spara finns naturligtvis att tillgå även i form 
av siffror (under rubriken text output). Resultaten finns sorterade för varje laststeg. 



Icke linjär 3D finit elementanalys av genomstansade armerade betongplattor 

 100

Användaren har inte möjlighet att ändra detta och t ex sortera efter huvudspänningar för ett 
element genom hela lastförloppet. Denna resultathanterare är tyvärr inte användarvänlig. 
Förutom att användaren saknar möjlighet att sortera är det svårt att få en god överblick samt 
att hitta de värden som söks. Det är inte omöjligt att utskriften blir flera hundra sidor lång och 
förflyttningen i dokumentet måste ske en sida i taget. 
 
För att spara minne kan användaren välja vilka laststeg som ska sparas. Eftersom filstorleken 
spelar in på tidsåtgången i post-processorn kan tid sparas på att de resultat som inte behövs 
senare helt enkelt inte sparas. Om användaren väljer att inte spara vissa laststeg finns risken 
att resultaten i ett intressant laststeg missas. För att då inte behöva göra om hela körningen är 
det då eftersträvansvärt att bara behöva göra om analysen från och med det laststeg där 
resultaten behövs. Detta torde vara möjligt i Atena i och med att det är full möjligt att i pre-
processorn inte bara radera icke önskade resultat utan även lägga till laststeg. Under arbetet 
med detta examensarbete har det dock inte visat sig vara möjligt att starta om beräkningarna 
efter radering av resultat och tillägg av nya laststeg. En noggrann övervägning vilka laststeg 
som förväntas vara av intresse måste göras innan själva analysen påbörjas. 
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8 Slutsatser 

Mot bakgrund av de tre simuleringar av olika armerade betongplattor som genomförts under 
detta examensarbete kan slutsatsen att Atena 3D väl klarar av att beskriva beteendet vid 
genomstansning för plattor med normal armeringsmängd. Dock kunde inte beteendet 
beskrivas tillräckligt tillfredställande för plattan som var armerad för ett duktilt brott. Skälet 
till detta kan hänföras till den stora mängden armering i olika riktningar. Armeringens 
komplexitet och omfattning gör att modellen blir alltför grov där noggrannheten av varje 
armeringsstång är alltför betydande. 
 
Simuleringen av platta 1 har kunnat fånga upp stansbrottet samtidigt som brottlasten väldigt 
väl sammanfaller med tillgängliga försök. Även för platta 4 har stansbrottet kunnat fångas upp 
medan brottlasten blivit 8 % högre än för motsvarande försöksplatta. För platta 7 har inte det 
eftersträvade duktila beteendet fångats upp av modellen men modelleringen avbryts tillföljd 
av krossning och deformation av betongen i underkant. Detta är analogt med de observationer 
som gjordes under laboratorieförsöken då betongen i underkant av plattan krossades längs 
symmetriaxlarna så att bitar ur betongen föll bort. Således tyder detta på att Atena hittar rätt 
typ av brott även om resultaten inte fullt ut stämmer överrens med verkligheten.  
 
FE-modellerna uppvisar i samtliga fall ett styvare beteende jämfört med de verkliga försöken 
på respektive plattor. För de två första modellerna (modell 1 och 2) begränsas denna 
överstyvhet till inledningen av pålastningen medan för modell 3 uppvisas ett styvare beteende 
genom hela pålastningsförloppet. Samtliga tre modeller uppnår brottslaster som ligger i nivå 
med de uppmätta brottslasterna (99 %, 108 % resp. 97,5 % av de uppmätta brottslasterna) 
medan nedböjningarna var 68 %, 62,3 % resp. 21,8 % av de verkliga.  
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Figur 8-1 Sammanställning av last-deformationssamband för FE-modeller och försök 
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Brottsförloppet för modell 1 stämmer överrens med det föreslagna brottsförloppet av Hallgren 
[14]. Brottet inleds då det triaxiella spänningstillståndet vid pelartoppen övergår till biaxiellt 
pga. att mothållet för den tredje huvudspänningen försvinner till följd av horisontella sprickor 
i underkant av plattan. När väl det triaxiella spänningstillståndet försvinner finns ingenting 
som kan hålla tillbaka skjuvsprickan och genomstansning är ett faktum. För den 
skjuvarmerade modell 2 är det svårare att helt och fullt isolera en avgörande faktor som styr 
brottet. Plattan klarar till följd av skjuvarmeringen att bära last även då flera av 
integrationspunkterna i underkant av plattan har uppnått tryckhållfastheten, vilken initierade 
brottet för modell 1. 
 
De olika ingångsparametrarna har, som beskrivet i avsnitt 6.3, olika stor inverkan på 
resultatet. Parametrarna har även olika stor inverkan beroende på hur strukturen belastas. I 
Tabell 8-1 redovisas inverkan på beräkningsresultat av de olika ingångsparametrarna. För att 
förkorta beräkningstiden bör användaren noggrant överväga om armeringens vidhäftning 
kommer att ha så stor inverkan att en vidhäftningsmodell bör användas. I denna studie har 
framkommit att vidhäftningsmodeller ger liten inverkan på resultaten men stor inverkan på 
beräkningstiden.  
 
 
Tabell 8-1 Inverkan på resultatet av de olika ingångsparametrarna 

Parameter Inverkan på resultatet 

Elementindelningen 
Stor inverkan på resultatet. Till detta hör även att 
inkompatibilitet mellan olika elementindelningar spelar 
stor roll 

Draghållfastheten Måttlig 

Tryckhållfastheten Måttlig 

Brottenergin Stor 

Elasticitetsmodulen Måttlig 
Plastisk hoptryckning efter uppnådd 
tryckhållfasthet 

Ingen inverkan för modell 1. För modeller med stora 
tryckpåkänningar bör denna parameter studeras närmare. 

Plastisk stukning Ingen inverkan för modell 1. För modeller med stora 
tryckpåkänningar bör denna parameter studeras närmare. 

Plastic flow Ingen inverkan för modell 1. Men för modeller där 
krossning är av betydelse har β-värdet stor inverkan 

Armeringens vidhäftning Mycket liten inverkan 

 
 
 
 

8.1 Förslag till framtida studier 

Under den parameterstudie som genomförts inom ramen för detta examensarbete har 
framkommit hur olika parametrar påverkar lösningen av olika modeller. Något som dock inte 
utretts är hur dessa parametrar bör ändras för att spegla betongens verkliga beteende. Det är 
inte heller givet när det finns en fysisk relevans till modifiering av Atenas standardvärden. En 
noggrannare undersökning av dessa parametrar är därför önskvärd. Det kan då vara lämplig 
med enklare modeller där brottypen är mindre komplex och parametern enskilda inverkan 
lättare kan isoleras.  
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Modell 3 uppvisade genom hela lastförloppet en styvare respons till skillnad från modell 1 
och 2 där denna överstyvhet endast var initiell. Skillnaderna mellan dessa modeller ligger till 
största del i armeringen och det tyder på att modellen av armeringen, där betongelementen 
styvas upp i armeringsstångens riktning, inte är tillräckligt nyanserad då många 
armeringsstänger korsar samma element. En framtida studie av plattor där även armeringen 
modelleras med solidelement borde ge mer korrekta resultat. I detta fall skulle även 
kopplingen mellan armeringen och betongen kunna modelleras närmare. En modell av denna 
typ skulle dock bli mycket stor och kräva mycket stor datorkapacitet varför det ligger i 
framtiden att utföra dessa analyser. 
 
De vidhäftningsmodeller som används i Atena har i denna studie givit liten inverkan på 
resultaten av beräkningen. Därför skulle in noggrannare undersökning om huruvida 
vidhäftning har betydelse vid genomstansning och en noggrannare studie utföras av 
vidhäftningsmodellerna.  
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Bilaga A. Indata för modell 1 

M A T E R I A L S 
M A T E R I A L       1 

Property Value 
Title Steel plate 
Type CC3DElastIsotropic 
Elastic modulus E [MPa] 2,100E+05 
Poisson's ratio µ [–] 0,300 

Specific material weight ρ [MN/m3] 7,850E-02 

Coefficient of thermal expansion α [1/K] 1,200E-05 
M A T E R I A L       2 

Property Value 
Title Concrete 
Type CC3DNonLinCementitious2 
Elastic modulus E [MPa] 3,002E+04 
Poisson's ratio µ [–] 0,200 

Specific material weight ρ [MN/m3] 2,300E-02 

Coefficient of thermal expansion α [1/K] 1,200E-05 
Tensile strength Ft [MPa] 2,281E+00 
Compressive strength Fc [MPa] -2,490E+01 
Specfic fracture energy Gf [MN/m] 5,702E-05 
Critical compressive displacement Wd [m] -5,000E-04 
Exc.,def. the shape of fail.surface e [–] 0,520 
Multiplier for the direction of the pl.flow β [–] 0,000 
Fixed crack model coefficient [–] 1,000 
Plastic strain at compressive strength εcp [–] -8,296E-04 

Onset of non-linear behavior in compression Fc0 [MPa] -4,790E+00 

M A T E R I A L       3 
Property Value 

Title Reinforcement 
Type CCReinforcement 
Elastic modulus E [MPa] 2,100E+05 

Specific material weight ρ [MN/m3] 7,850E-02 

Coefficient of thermal expansion α [1/K] 1,200E-05 
Reinf. type Bilinear 
σy [MPa] 681,000 

M A C R O - E L E M E N T S 
M A C R O E L E M E N T       1 

M A C R O E L E M E N T       1       -       J O I N T S 
Number X [m] Y [m] Z [m] 

1 0,0000 0,0000 -0,1800
2 1,2800 0,0000 -0,1800
3 1,2800 1,2800 -0,1800
4 0,0000 1,2800 -0,1800
5 0,0000 0,0000 0,0000
6 1,2800 0,0000 0,0000
7 1,2800 1,2800 0,0000
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8 0,0000 1,2800 0,0000
M A C R O E L E M E N T       1       -       P R O P E R T I E S 

Type of macroelement standard, azimuth = 0,00°, zenith = 0,00° 
CS Used Material 
1 Yes Ident Material Ratio [%] Direction 

Basic Concrete 
 

M A C R O E L E M E N T       2 
M A C R O E L E M E N T       2       -       J O I N T S 

Number X [m] Y [m] Z [m] 
1 0,0000 0,0000 -0,4800
2 0,1250 0,0000 -0,4800
3 0,1250 0,1250 -0,4800
4 0,0000 0,1250 -0,4800
5 0,0000 0,0000 -0,1800
6 0,1250 0,0000 -0,1800
7 0,1250 0,1250 -0,1800
8 0,0000 0,1250 -0,1800

M A C R O E L E M E N T       2       -       P R O P E R T I E S 
Type of macroelement standard, azimuth = 0,00°, zenith = 0,00° 

CS Used Material 
1 Yes Ident Material Ratio [%] Direction 

Basic Concrete 
 

M A C R O E L E M E N T       3 
M A C R O E L E M E N T       3       -       J O I N T S 

Number X [m] Y [m] Z [m] 
1 0,0000 0,0000 -0,5100
2 0,1250 0,0000 -0,5100
3 0,1250 0,1250 -0,5100
4 0,0000 0,1250 -0,5100
5 0,0000 0,0000 -0,4800
6 0,1250 0,0000 -0,4800
7 0,1250 0,1250 -0,4800
8 0,0000 0,1250 -0,4800

M A C R O E L E M E N T       3       -       P R O P E R T I E S 
Type of macroelement standard, azimuth = 0,00°, zenith = 0,00° 

CS Used Material 
1 Yes Ident Material Ratio [%] Direction 

Basic Steel plate 
 

M A C R O E L E M E N T       4 
M A C R O E L E M E N T       4       -       J O I N T S 

Number X [m] Y [m] Z [m] 
1 0,9600 0,3600 0,0000
2 1,0400 0,3600 0,0000
3 1,0400 0,4400 0,0000
4 0,9600 0,4400 0,0000
5 0,9600 0,3600 0,0100
6 1,0400 0,3600 0,0100
7 1,0400 0,4400 0,0100
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8 0,9600 0,4400 0,0100
9 1,0000 0,4000 0,0100

M A C R O E L E M E N T       4       -       P R O P E R T I E S 
Type of macroelement standard, azimuth = 0,00°, zenith = 0,00° 

CS Used Material 
1 Yes Ident Material Ratio [%] Direction 

Basic Steel plate 
 

M A C R O E L E M E N T       5 
M A C R O E L E M E N T       5       -       J O I N T S 

Number X [m] Y [m] Z [m] 
1 0,3600 0,9600 0,0000
2 0,4400 0,9600 0,0000
3 0,4400 1,0400 0,0000
4 0,3600 1,0400 0,0000
5 0,3600 0,9600 0,0100
6 0,4400 0,9600 0,0100
7 0,4400 1,0400 0,0100
8 0,3600 1,0400 0,0100
9 0,4000 1,0000 0,0100

M A C R O E L E M E N T       5       -       P R O P E R T I E S 
Type of macroelement standard, azimuth = 0,00°, zenith = 0,00° 

CS Used Material 
1 Yes Ident Material Ratio [%] Direction 

Basic Steel plate 
 

L C       1       -       S U P P O R T S 
J O I N T       S U P P O R T S 

Macro. Coordinate Support in dir. of the axis 
/ joint system X Y Z 

4/9 Global free free fixed 
5/9 Global free free fixed 

S U R F A C E       S U P P O R T S 
Macro. Coordinate Support in dir. of the axis 

/ surface system X Y Z 
1/1 Global free fixed free 
1/4 Global fixed free free 
2/1 Global free fixed free 
2/4 Global fixed free free 
3/1 Global free fixed free 
3/4 Global fixed free free 

L C       2       -       L O A D 
S U R F A C E       S U P P O R T S       A N D       P R E S C R I B E D       D E F O R M A T I O N S 

Macro. Coordinate Support and deformation in the 
direction of the axis 

/ surface system X [m] Y [m] Z [m] 
3/5 Global free free fixed: 

1,000E-04
M O N I T O R I N G       P O I N T S 

Number Title Type Quantity -
item 

  Location  
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1 Deflection side Value at node 
Macroelement 2, point 
(0,1250; 0,0000; -
0,1800) [m] 

Displacem
ents - 
Compone
nt 3 

2 Defection corner Value at node 
Macroelement 2, point 
(0,1250; 0,1250; -
0,1800) [m] 

Displacem
ents - 
Compone
nt 3 

3 Load 1 Value at node 
Macroelement 4, point 
(1,0000; 0,4000; 
0,0100) [m] 

Reactions 
- 
Compone
nt 3 

4 Load 2 Value at node 
Macroelement 5, point 
(0,4000; 1,0000; 
0,0100) [m] 

Reactions 
- 
Compone
nt 3 
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Bilaga B. Indata för modell 2 

M A T E R I A L S 
M A T E R I A L       1 

Property Value 
Title Steel plate 
Type CC3DElastIsotropic 
Elastic modulus E [MPa] 2,100E+05 
Poisson's ratio µ [–] 0,300 

Specific material weight ρ [MN/m3] 7,850E-02 

Coefficient of thermal expansion α [1/K] 1,200E-05 
M A T E R I A L       2 

Property Value 
Title Concrete 
Type CC3DNonLinCementitious2 
Elastic modulus E [MPa] 2,584E+04 
Poisson's ratio µ [–] 0,200 

Specific material weight ρ [MN/m3] 2,300E-02 

Coefficient of thermal expansion α [1/K] 1,200E-05 
Tensile strength Ft [MPa] 1,810E+00 
Compressive strength Fc [MPa] -1,760E+01 
Specfic fracture energy Gf [MN/m] 4,525E-05 
Critical compressive displacement Wd [m] -5,000E-04 
Exc.,def. the shape of fail.surface e [–] 0,520 
Multiplier for the direction of the pl.flow β [–] 0,000 
Fixed crack model coefficient [–] 1,000 
Plastic strain at compressive strength εcp [–] -6,811E-04 

Onset of non-linear behavior in compression Fc0 
[MPa] 

-3,801E+00 

M A T E R I A L       3 
Property Value 

Title Reinforcement 
Type CCReinforcement 
Elastic modulus E [MPa] 2,100E+05 

Specific material weight ρ [MN/m3] 7,850E-02 

Coefficient of thermal expansion α [1/K] 1,200E-05 
Reinf. type Bilinear 
σy [MPa] 656,000 

M A T E R I A L       4 
Property Value 

Title Shear Reinforcement  
Type CCReinforcement 
Elastic modulus E [MPa] 2,100E+05 

Specific material weight ρ [MN/m3] 7,850E-02 

Coefficient of thermal expansion α [1/K] 1,200E-05 
Reinf. type Bilinear 
σy [MPa] 442,000 
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M A C R O - E L E M E N T S 
M A C R O E L E M E N T       1 

M A C R O E L E M E N T       1       -       J O I N T S 
Number X [m] Y [m] Z [m] 

1 0,0000 0,0000 -0,1800
2 1,2800 0,0000 -0,1800
3 1,2800 1,2800 -0,1800
4 0,0000 1,2800 -0,1800
5 0,0000 0,0000 0,0000
6 1,2800 0,0000 0,0000
7 1,2800 1,2800 0,0000
8 0,0000 1,2800 0,0000

M A C R O E L E M E N T       1       -       P R O P E R T I E S 
Type of macroelement standard, azimuth = 0,00°, zenith = 0,00° 

CS Used Material 
1 Yes Ident Material Ratio [%] Direction 

Basic Concrete 
 

M A C R O E L E M E N T       2 
M A C R O E L E M E N T       2       -       J O I N T S 

Number X [m] Y [m] Z [m] 
1 0,0000 0,0000 -0,4800
2 0,1250 0,0000 -0,4800
3 0,1250 0,1250 -0,4800
4 0,0000 0,1250 -0,4800
5 0,0000 0,0000 -0,1800
6 0,1250 0,0000 -0,1800
7 0,1250 0,1250 -0,1800
8 0,0000 0,1250 -0,1800

M A C R O E L E M E N T       2       -       P R O P E R T I E S 
Type of macroelement standard, azimuth = 0,00°, zenith = 0,00° 

CS Used Material 
1 Yes Ident Material Ratio [%] Direction 

Basic Concrete 
 

M A C R O E L E M E N T       3 
M A C R O E L E M E N T       3       -       J O I N T S 

Number X [m] Y [m] Z [m] 
1 0,0000 0,0000 -0,5100
2 0,1250 0,0000 -0,5100
3 0,1250 0,1250 -0,5100
4 0,0000 0,1250 -0,5100
5 0,0000 0,0000 -0,4800
6 0,1250 0,0000 -0,4800
7 0,1250 0,1250 -0,4800
8 0,0000 0,1250 -0,4800

M A C R O E L E M E N T       3       -       P R O P E R T I E S 
Type of macroelement standard, azimuth = 0,00°, zenith = 0,00° 

CS Used Material 
1 Yes Ident Material Ratio [%] Direction 

Basic Steel plate 
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M A C R O E L E M E N T       4 

M A C R O E L E M E N T       4       -       J O I N T S 
Number X [m] Y [m] Z [m] 

1 0,9600 0,3600 0,0000
2 1,0400 0,3600 0,0000
3 1,0400 0,4400 0,0000
4 0,9600 0,4400 0,0000
5 0,9600 0,3600 0,0100
6 1,0400 0,3600 0,0100
7 1,0400 0,4400 0,0100
8 0,9600 0,4400 0,0100
9 1,0000 0,4000 0,0100

M A C R O E L E M E N T       4       -       P R O P E R T I E S 
Type of macroelement standard, azimuth = 0,00°, zenith = 0,00° 

CS Used Material 
1 Yes Ident Material Ratio [%] Direction 

Basic Steel plate 
 

M A C R O E L E M E N T       5 
M A C R O E L E M E N T       5       -       J O I N T S 

Number X [m] Y [m] Z [m] 
1 0,3600 0,9600 0,0000
2 0,4400 0,9600 0,0000
3 0,4400 1,0400 0,0000
4 0,3600 1,0400 0,0000
5 0,3600 0,9600 0,0100
6 0,4400 0,9600 0,0100
7 0,4400 1,0400 0,0100
8 0,3600 1,0400 0,0100
9 0,4000 1,0000 0,0100

M A C R O E L E M E N T       5       -       P R O P E R T I E S 
Type of macroelement standard, azimuth = 0,00°, zenith = 0,00° 

CS Used Material 
1 Yes Ident Material Ratio [%] Direction 

Basic Steel plate 
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L C       1       -       S U P P O R T S 

J O I N T       S U P P O R T S 
Macro. Coordinate Support in dir. of the axis 
/ joint system X Y Z 

4/9 Global free free fixed 
5/9 Global free free fixed 

S U R F A C E       S U P P O R T S 
Macro. Coordinate Support in dir. of the axis 

/ surface system X Y Z 
1/1 Global free fixed free 
1/4 Global fixed free free 
2/1 Global free fixed free 
2/4 Global fixed free free 
3/1 Global free fixed free 
3/4 Global fixed free free 

L C       2       -       L O A D 
S U R F A C E       S U P P O R T S       A N D       P R E S C R I B E D       D E F O R M A T I O N S 

Macro. Coordinate Support and deformation in the direction of the axis 
/ surface system X [m] Y [m] Z [m] 

3/5 Global free free fixed: 1,000E-04
M O N I T O R I N G       P O I N T S 

Number Title Type Quantity - item 
  Location  
1 Deflection side Value at node 

Macroelement 2, point (0,1250; 0,0000; -0,1800) 
[m] 

Displacements - 
Component 3 

2 Defection corner Value at node 
Macroelement 2, point (0,1250; 0,1250; -0,1800) 
[m] 

Displacements - 
Component 3 

3 Load 1 Value at node 
Macroelement 4, point (1,0000; 0,4000; 0,0100) 
[m] 

Reactions - Component 
3 

4 Load 2 Value at node 
Macroelement 5, point (0,4000; 1,0000; 0,0100) 
[m] 

Reactions - Component 
3 
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Bilaga C. Indata för modell 3 

M A T E R I A L S 
M A T E R I A L       1 

Property Value 
Title Steel plate 
Type CC3DElastIsotropic 
Elastic modulus E [MPa] 2,100E+05 
Poisson's ratio µ [–] 0,300 

Specific material weight ρ [MN/m3] 7,850E-02 

Coefficient of thermal expansion α [1/K] 1,200E-05 
M A T E R I A L       2 

Property Value 
Title Concrete 
Type CC3DNonLinCementitious2 
Elastic modulus E [MPa] 2,736E+04 
Poisson's ratio µ [–] 0,200 

Specific material weight ρ [MN/m3] 2,300E-02 

Coefficient of thermal expansion α [1/K] 1,200E-05 
Tensile strength Ft [MPa] 1,973E+00 
Compressive strength Fc [MPa] -2,003E+01 
Specfic fracture energy Gf [MN/m] 4,932E-05 
Critical compressive displacement Wd [m] -5,000E-04 
Exc.,def. the shape of fail.surface e [–] 0,520 
Multiplier for the direction of the pl.flow β [–] 0,000 
Fixed crack model coefficient [–] 1,000 
Plastic strain at compressive strength εcp [–] -7,324E-04 

Onset of non-linear behavior in compression Fc0 [MPa] -4,143E+00 

M A T E R I A L       3 
Property Value 

Title Top Reinforcement 
Type CCReinforcement 
Elastic modulus E [MPa] 2,100E+05 

Specific material weight ρ [MN/m3] 7,850E-02 

Coefficient of thermal expansion α [1/K] 1,200E-05 
Reinf. type Bilinear 
σy [MPa] 691,000 

M A T E R I A L       4 
Property Value 

Title Bottom Reinforcement 
Type CCReinforcement 
Elastic modulus E [MPa] 2,100E+05 

Specific material weight ρ [MN/m3] 7,850E-02 

Coefficient of thermal expansion α [1/K] 1,200E-05 
Reinf. type Bilinear 
σy [MPa] 467,000 

M A T E R I A L       5 
Property Value 
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Title Bent bars 
Type CCReinforcement 
Elastic modulus E [MPa] 2,100E+05 

Specific material weight ρ [MN/m3] 7,850E-02 

Coefficient of thermal expansion α [1/K] 1,200E-05 
Reinf. type Bilinear 
σy [MPa] 656,000 

M A T E R I A L       6 
Property Value 

Title Stirrups 
Type CCReinforcement 
Elastic modulus E [MPa] 2,100E+05 

Specific material weight ρ [MN/m3] 7,850E-02 

Coefficient of thermal expansion α [1/K] 1,200E-05 
Reinf. type Bilinear 
σy [MPa] 496,000 

M A C R O - E L E M E N T S 
M A C R O E L E M E N T       1 

M A C R O E L E M E N T       1       -       J O I N T S 
Number X [m] Y [m] Z [m] 

1 0,0000 0,0000 -0,1800
2 1,2800 0,0000 -0,1800
3 1,2800 1,2800 -0,1800
4 0,0000 1,2800 -0,1800
5 0,0000 0,0000 0,0000
6 1,2800 0,0000 0,0000
7 1,2800 1,2800 0,0000
8 0,0000 1,2800 0,0000

M A C R O E L E M E N T       1       -       P R O P E R T I E S 
Type of macroelement standard, azimuth = 0,00°, zenith = 0,00° 

CS Used Material 
1 Yes Ident Material Ratio [%] Direction 

Basic Concrete 
 

M A C R O E L E M E N T       2 
M A C R O E L E M E N T       2       -       J O I N T S 

Number X [m] Y [m] Z [m] 
1 0,0000 0,0000 -0,4800
2 0,1250 0,0000 -0,4800
3 0,1250 0,1250 -0,4800
4 0,0000 0,1250 -0,4800
5 0,0000 0,0000 -0,1800
6 0,1250 0,0000 -0,1800
7 0,1250 0,1250 -0,1800
8 0,0000 0,1250 -0,1800

M A C R O E L E M E N T       2       -       P R O P E R T I E S 
Type of macroelement standard, azimuth = 0,00°, zenith = 0,00° 

CS Used Material 
1 Yes Ident Material Ratio [%] Direction 

Basic Concrete 
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M A C R O E L E M E N T       3 

M A C R O E L E M E N T       3       -       J O I N T S 
Number X [m] Y [m] Z [m] 

1 0,0000 0,0000 -0,5100
2 0,1250 0,0000 -0,5100
3 0,1250 0,1250 -0,5100
4 0,0000 0,1250 -0,5100
5 0,0000 0,0000 -0,4800
6 0,1250 0,0000 -0,4800
7 0,1250 0,1250 -0,4800
8 0,0000 0,1250 -0,4800

M A C R O E L E M E N T       3       -       P R O P E R T I E S 
Type of macroelement standard, azimuth = 0,00°, zenith = 0,00° 

CS Used Material 
1 Yes Ident Material Ratio [%] Direction 

Basic Steel plate 
 

M A C R O E L E M E N T       4 
M A C R O E L E M E N T       4       -       J O I N T S 

Number X [m] Y [m] Z [m] 
1 0,9600 0,3600 0,0000
2 1,0400 0,3600 0,0000
3 1,0400 0,4400 0,0000
4 0,9600 0,4400 0,0000
5 0,9600 0,3600 0,0100
6 1,0400 0,3600 0,0100
7 1,0400 0,4400 0,0100
8 0,9600 0,4400 0,0100
9 1,0000 0,4000 0,0100

M A C R O E L E M E N T       4       -       P R O P E R T I E S 
Type of macroelement standard, azimuth = 0,00°, zenith = 0,00° 

CS Used Material 
1 Yes Ident Material Ratio [%] Direction 

Basic Steel plate 
 

M A C R O E L E M E N T       5 
M A C R O E L E M E N T       5       -       J O I N T S 

Number X [m] Y [m] Z [m] 
1 0,3600 0,9600 0,0000
2 0,4400 0,9600 0,0000
3 0,4400 1,0400 0,0000
4 0,3600 1,0400 0,0000
5 0,3600 0,9600 0,0100
6 0,4400 0,9600 0,0100
7 0,4400 1,0400 0,0100
8 0,3600 1,0400 0,0100
9 0,4000 1,0000 0,0100

M A C R O E L E M E N T       5       -       P R O P E R T I E S 
Type of macroelement standard, azimuth = 0,00°, zenith = 0,00° 

CS Used Material 
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1 Yes Ident Material Ratio [%] Direction 
Basic Steel plate 

 
L C       1       -       S U P P O R T S 

J O I N T       S U P P O R T S 
Macro. Coordinate Support in dir. of the axis 
/ joint system X Y Z 

4/9 Global free free fixed 
5/9 Global free free fixed 

S U R F A C E       S U P P O R T S 
Macro. Coordinate Support in dir. of the axis 

/ surface system X Y Z 
1/1 Global free fixed free 
1/4 Global fixed free free 
2/1 Global free fixed free 
2/4 Global fixed free free 
3/1 Global free fixed free 
3/4 Global fixed free free 

L C       2       -       L O A D 
S U R F A C E       S U P P O R T S       A N D       P R E S C R I B E D       D E F O R M A T I O N S 

Macro. Coordinate Support and deformation in 
the direction of the axis 

/ surface system X [m] Y [m] Z [m] 
3/5 Global free free fixed: 

1,000E-
04 
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Bilaga D. Tolkning av yield/crush info 

Krossning/uppmjukning av betongen startar då tryckhållfastheten har uppnåtts. I Atena 
indikeras det på flera sätt, antingen genom att i ”text output” för varje integrationspunkt 
kontrollera ”Yield/Crush info”. Varje punkt beskrivs då med en siffra. Dessa siffror beskriver 
hur punkten är belastad, 
 

1. Icke uppsprucket material 
18. Betongens härdning innan tryckhållfastheten, fc, har uppnåtts. 
6. Betongens uppmjuknande efter fc har uppnåtts. 
32. Materialet avlastas. 

 
 

Krossningen indikeras även genom plastic strain, equivalent plastic strain och soft/hardening 
parameter. Om equivalent plastic strain är större än ingångsparametern cpε  har materialet 
uppnått sin tryckhållfasthet och börja krossas. Soft/hardening parametern ökas upp till 1 under 
betongens härdande för att sedan sjunka under uppmjuknandet. 
 


