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SAMMANFATTNING 
 
Detta examensarbete undersöker armeringens inverkan på en förankringsskruvs utdrags-
kapacitet. Simuleringar har genomförts i finita elementprogrammet Abaqus. 
 
Studien behandlar ett betongblock, 1.2x1.2x0.3 m, med en förankringsskruv i mitten av 
blocket. Skruven har en diameter på 30 mm och är 220 mm lång, varav de nedersta 20 mm 
omges av en mutter med diametern 45 mm. Undersökningar har gjorts för att se hur 
ytarmering påverkar konstruktionens kapacitet och hur, när och var det kommer spricka 
upp. Armeringen har lagts in som ett rutnät i både överkant och underkant av betongblocket 
och har varierats i täthet. 
 
För att skapa en bra modell har förberedande undersökningar gjorts på materialmodell, 
mesh, elementtyp, elementstorlek och om det går att förenkla modellen genom att ersätta 
skruven med randvillkor. Studien har sedan genomförts för sex olika fall av armeringstäthet. 
 
Resultatet visar att ju tätare armering desto mer utdragslast kan förankringsskruven ta upp. 
Avståndet mellan armeringen och förankringsfästet påverkar också. Ligger första armerings-
stången nära förankringen klarar konstruktionen en större belastning än om armeringen är 
placerad längre ifrån. 
 
Plottar över största plastiska huvudtöjningen indikerar hur mikrosprickor kommer att ut-
vecklas i betongen med start nära skruvskallen och med formen av en kon. Det finns också 
tendenser till att lutningen på konen blir brantare ju tätare armeringen är.  
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ABSTRACT 
 

This M.Sc. thesis examines the influence of reinforcement on the tension capacity of an 
anchor bolt in a concrete structure. Simulations have been made by use of the finite element 
program Abaqus. 
 
The study considers a slab of concrete, 1.2x1.2x0.3 m, with a cast-in headed stud in the 
middle of the slab. The bolt has a diameter of 30 mm and is 220 mm high, where the bottom 
20 mm is a washer with a diameter of 45 mm. Tests have been made to check the influence 
of surface reinforcement on the tension capacity of the bolt, and to see how, when and 
where the failure will occur. Reinforcement has been applied as a grid at the top and the 
bottom of the concrete slab and has been varied in density. 
 
In order to create a reliable model, the impact of a number of different parameters have 
been investigated e.g. material model, mesh, element type, element size and if it is possible 
to simplify the model by replacing the bolt with boundary conditions. The study has then 
been carried out for six different amount of reinforcement. 
 
Simulation results show that the tension capacity of the bolt increases with the amount of 
reinforcement. The distance between the reinforcement and the bolt also makes a diffe-
rence. If the reinforcement is placed close to the bolt, the load bearing capacity will be 
higher than if the reinforcement is placed further away. 
 
Plots of max principal plastic strain indicate how microcracks will develop in the concrete 
starting close to the washer and with a shape of a cone. The inclination of the cone also 
tends to become steeper when the density of the reinforcement is increased.  
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1.   INLEDNING OCH BAKGRUND 
 

Betong är ett bra och ofta använt byggmaterial. Dock är det ett sprött material vilket innebär 
att det inte klarar speciellt höga dragspänningar utan att spricka. För att motverka detta 
läggs det ofta in armering i betongen, gärna i form av ett rutnät av stålstänger. Eftersom stål 
klarar dragspänningar bättre än betong så kommer mycket av dragbelastningen tas upp av 
armeringen, om det är rätt dimensionerat, och hela konstruktionen kommer därför klara 
högre dragpåkänningar innan brott sker. 
 
En dimensioneringsnorm som används för fästplattor inom svensk kärnkraftsindustri är ACI 
349. Denna norm ger möjlighet att tillgodoräkna sig armeringens inverkan, men det framgår 
inte hur detta ska göras. Denna studie syftar därför till att undersöka mer i detalj hur fäst-
plattors kapacitet påverkas av att konstruktionen är armerad.  
 
Våren 2009 gjordes experimentella undersökningar av ytarmeringens inverkan på utdrags-
kapaciteten för en förankringsskruv [1]. Det användes då ett kvadratiskt betongblock med en 
ingjuten förankringsskruv i form av en bult med en mutter nertill. I den aktuella studien har 
samma experiment återskapats i finita elementprogrammet Abaqus. De materialdata som 
använts i laboratorieexperimenten är delvis okända och därför har istället rimliga material-
data för vanlig betong använts. Det har undersökts hur det bäst simuleras i Abaqus genom 
att studera hur elementtyp, elementstorlek, mesh, materialmodell, lösningsmetod och andra 
faktorer påverkar resultatet. Målet med studien är att få fram en fungerande metod för att 
simulera infästningar i armerad betong samt att se hur armeringen påverkar var, hur och när 
brott sker beroende på armeringens täthet. 
 
Det finns olika sätt att ta reda på en konstruktions hållfasthet. Exempelvis genom att göra 
simuleringar i ett finit elementprogram eller genom att göra experiment. Datorsimuleringar 
ger stora möjligheter att snabbt få ut användbara uppgifter om en konstruktions hållfasthet, 
förutsatt att indata är tillräckligt nära de verkliga förhållandena så att resultatet blir till-
förlitligt. En simulering kan aldrig helt ersätta fysiska experiment i laboratorium, men den är 
ett väldigt bra komplement eftersom den går snabbare och är billigare än ett experiment. 
Dessutom kan en numerisk analys ge tydliga indikationer över vad som är av värde att 
undersöka närmare. 
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2.   BETONG OCH ARMERING 
 

Betong är ett material som ofta används i byggnader. Det består av ballast (bergmaterial), 
cementpasta (cement och vatten) och tillsatsmedel. Beroende på proportionerna, framför 
allt mellan vatten och cement, får betongen olika egenskaper. Det avgör hur stor hållfast-
heten blir och hur betongen beter sig vid påfrestningar. Generellt sett är betong väldigt 
känsligt för dragspänning då det är ett sprött material. Tryckspänningar klarar den bättre och 
hållfastheten för tryck är drygt 10 gånger så hög som för drag. 
 
Det tar ett tag för betongen att härda och hållfastheten brukar därför oftast mätas upp först 
efter 28 dygn. Betongen fortsätter torka under lång tid och därmed deformeras, vilket kan 
ge upphov till sprickor. Betong är i allmänhet ett poröst material, vilket innebär att det lätt 
påverkas av fukt i omgivande miljö. När betongen torkar ökar hållfastheten och hur mycket 
starkare materialet blir beror på mängden fukt i omgivningen. I en torr miljö (t ex inomhus) 
blir betongens hållfasthet lägre än i en fuktig miljö. 
 
På grund av sin sprödhet uppstår lätt sprickor i betongen, dels orsakat av pålagd kraft och 
dels på grund av krympning. Därför räknas betong bara som sprickfritt om det kan bevisas 
att det verkligen inte finns några sprickor. De sprickor som finns behöver dock inte innebära 
någon avgörande risk utan är ofta inom de tillåtna gränserna, beroende på vilka krav som 
finns på funktion och utseende för varje enskild konstruktion. 
 
Temperaturen påverkar betongens hållfasthet. Dock går det inte att entydigt säga om den 
förbättrar eller försämrar, utan det beror på vilken betong det gäller samt vilken temperatur 
det är. I kärnkraftverkens miljö är det oftast lite högre temperatur än i vanliga byggnader och 
i det temperaturområdet kan hållfastheten i betongen bli antingen höjd eller sänkt med upp 
till ±20%. 
 
Som tidigare sagts tål betong olika mycket beroende på om belastningen är i drag eller tryck. 
I verkligheten är det sällan ett enaxligt spänningstillstånd, och när det är spänningar i flera 
riktningar beter sig betong lite mer komplext. Vid fleraxiellt spänningstillstånd då det är 
dragspänning i en riktning och tryckspänning i annan kommer hållfastheten i båda rikt-
ningarna att minskas. Däremot blir hållfastheten mycket högre för tryckspänningar i 3-axiellt 
spänningstillstånd än både 2-axiellt och 1-axiellt. Detta torde bero på att när en konstruktion 
trycks ihop i 1 eller 2 riktningar så finns det 1 respektive 2 riktningar där materialet kan vidga 
sig och sprickor bildas. Men när materialet trycks i alla riktningar så finns det inte utrymme 
för en spricka att bildas. Det innebär att lasten kan ökas innan något händer, jämfört med 1- 
och 2-axiellt spänningstillstånd. 
 
För att få konstruktionen att klara högre last kan armering användas, som då tar upp delar av 
lasten. Den kan också påverka betongen så att betongkonstruktionen visar ett mer duktilt 
beteende. Oftast består armeringen av stålstänger, eller stålstänger sammansvetsade till ett 
nät. Det går också att använda icke-metallisk armering med gott resultat. Sådana material är 
lite dyrare men håller i allmänhet längre och i det långa loppet kan det därför bli ekonomiskt 
försvarbart. 
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Mellan armering och omgivande betong uppstår en vidhäftningsspänning. Ju större vidhäft-
ningen är mellan betongen och armeringen desto bättre håller konstruktionen ihop och 
desto mer last kan tas upp. Förankringen av en armeringsstång i betong sker dels genom en 
kemisk vidhäftning mellan materialens ytor, och dels genom friktion, orsakad av ytstrukturen 
på armeringen. Ofta görs armeringsstängerna med ett ytmönster, vilket ökar på friktionen 
mellan materialen. 
 
Brott sker på olika sätt beroende på vad som begränsar. Om skjuvhållfastheten i betongen 
överskrids innebär det att armeringen dras ur betongen och det blir vidhäftningssprickor 
parallellt med armeringsriktningen. Om det däremot är betongens draghållfasthet i arme-
ringens huvudriktning som överskrids först så kommer det bli sprickor i betongen, vinkelrätt 
mot huvudarmeringen. 
 
Armeringen kan korrodera, och då bildas det korrosionsprodukter som ökar på armeringens 
volym. Det i sin tur skapar spjälkkrafter i betongen som töjs och kan spricka, vilket kan 
innebära att armeringen i värsta fall friläggs. Detta uppstår dock mest vid utomhusbruk. Vid 
låg fuktighet och högre temperatur (t ex inomhus) korroderar normalt inte armeringen och 
de små sprickor som eventuellt finns har ingen betydelse beträffande korrosion i arme-
ringen. 
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3.   NUMERISK SIMULERING AV BETONGSTRUKTURER 
 

3.1   Explicit integration 

 

Explicit integration i Abaqus bygger på centraldifferensintegration som innebär att lösningen 
för nästa tidssteg beräknas genom att utnyttja lutningen i den aktuella punkten. Lösnings-
förloppet delas in i ett stort antal små tidssteg. Varje tidssteg går förhållandevis enkelt och 
snabbt att lösa och kräver inte så mycket datorkraft. Det gör explicit metod till en oftast 
smidig metod att använda. Nackdelen är att ett litet fel i ett steg kan komma att öka i 
omfång under beräkningens gång eftersom ingen tillbakakontroll sker utan det hela tiden 
byggs vidare på föregående delresultat. Slutresultatet måste därför kontrolleras noga för att 
säkerställa dess pålitlighet. 
 
Detta kan exempelvis göras genom att undersöka förskjutningen, som kommer börja oscil-
lera med ökad amplitud om lösningen är instabil. Stabiliteten påverkas av steglängden. För 
att minska på beräkningstiden kan mass-skalning användas, vilket möjliggör större tidssteg. 
Men blir de för stora innebär det att värdet i nästa punkt blir felaktigt och lösningen blir 
instabil. 
 

3.2   Implicit integration 

 

Till skillnad från explicit integration så innebär en implicit lösningsmetod att en tillbakablick 
görs till föregående steg för att kontrollera att angivna noggrannhetskriterier uppfyllts. Det 
kan innebära att varje tidssteg får räknas om ett antal gånger, vilket gör hela processen lång-
sammare och mer kostsam och det kan ibland vara svårt att få lösningen att konvergera. 
Dock innebär det att lösningen alltid är stabil och det resultat som fås garanteras uppfylla 
satta konvergenskriterier. 
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3.3   Materialmodeller i Abaqus för betong 

 

Betong är ett material som beter sig väldigt olika beroende på hur det är sammansatt. Därför 
finns det inte ett enkelt sätt att beskriva betong på utan materialmodell väljs utifrån vad som 
är av intresse att undersöka. Abaqus innehåller tre färdiga modeller för betong: concrete 
smeared cracking, concrete damaged plasticity och brittle cracking. För att enklare kunna 
referera till de olika modellerna så namnges de här som modell 1, 2 och 3. 
 

3.3.1   Modell 1 – Concrete smeared cracking 

 

Materialmodellen concrete smeared cracking fokuserar på sprickbildningen i betong. Det är 
oftast av intresse att veta när och hur det spricker och i denna modell hanteras sprickor 
genom att låta materialet bli mjukare vinkelrätt mot sprickans riktning. Mjukheten styrs 
genom att succesivt minska på E-modulen så att den går mot noll. Vid deformationsstyrd last 
innebär detta att kraften på materialet minskar när styvheten minskar. Det motsvarar det 
verkliga förhållandet av att det blir fler och fler småsprickor. Eftersom betong inte är ett 
homogent material kommer det inte heller bli bara en spricka som växer sig större utan det 
verkliga förhållandet är att det uppstår små små sprickor. Tillslut blir de små sprickorna så 
många att området kollapsar helt och det bildas en stor spricka. Det tillståndet motsvaras i 
denna materialmodell av att E-modulen minskat ner till noll. Då kan inte materialet längre ta 
upp någon last. Detta sker dock på integrationspunktsnivå. På global nivå kan konstruktionen 
fortfarande hänga ihop, även om det har uppkommit sprickor lokalt. 
 
Betongens deformation beskrivs på två olika sätt beroende på om den belastas i tryck eller i 
drag. Tryckhållfastheten beskrivs enligt en elastisk-plastisk modell. Till en början deformeras 
betongen elastiskt, men när en viss nivå har uppnåtts börjar den plasticera olinjärt. Plasti-
ceringsförloppet beskrivs genom en spänning-töjnings kurva vilken anges som en tabell. Vid 
avlastning antas elastiskt förlopp med samma E-modul som innan plasticering. I verkligheten 
sker en förändring av E-modulen men det bortses från i denna materialmodell. 
 
I drag används istället ren elastisk deformation tills en spricka initieras. Då startar den 
successiva minskningen av E-modulen tills den blir noll, enligt beskrivningen ovan. Vid en 
avlastning av dragspänning sker en elastisk tillbakagång med förändrad E-modul så att alla 
sprickor antas slutna när materialet är fullt avlastat. Det finns alltså ingen kvarvarande 
deformation efter avlastning i draget tillstånd. 
 
Teorin ses beskriven för enaxligt belastningstillstånd i figur 1. 
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Materialmodellen är endast tillgänglig i Abaqus/Standard, det vill säga implicit integration. 
 

3.3.2   Modell 2 – Concrete damaged plasticity 

 

Concrete damaged plasticity är en materialmodell som har likheter med modell 1, dock med 
vissa viktiga skillnader. Utmärkande för modell 2 är att den kan beskriva cykliska förlopp. 
Genom en skadevariabel och en återhämtningsparameter för både drag- och tryckpåkänning 
kan betongens fysikaliska respons vid lastväxling simuleras, se figur 2. Vid avlastning från 
dragläge som resulterat i sprickbildning kan kvarvarande deformation uppkomma med 
modell 2, dvs sprickorna antas inte stängas helt vid full avlastning. 
 
Det elastiskt-plastiska förloppet för tryckpåkänt material sker i övrigt enligt samma princip 
som modell 1. Även i drag är principen densamma som i modell 1: elastisk deformation fram 
tills sprickor initieras då E-modulen avtar som funktion av skadevariabeln för dragpåkänning 
och lasten omfördelas från områden där E-modulen sjunker till områden där E-modulen inte 
minskar lika snabbt. Till skillnad från modell 1 är skadeparametern i modell 2 en skalär och 
reduktionen av E-modulen vid sprickbildning därmed isotrop. Se figur 2, där ett cykliskt 
enaxligt belastningstillstånd beskrivs. 
 

Figur 1: Beskrivning av teorin i ett enaxligt belastningsförlopp för modell 1. 
Observera koordinataxlarnas riktning. [2] 
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Materialmodellen kan användas både i Abaqus/Standard (implicit integration) och Abaqus/ 
Explicit (explicit integration). De många materialparametrarna ger användaren en stor 
möjlighet till att påverka och kontrollera hur betongen beter sig. Dock är det viktigt att det 
hålls koll på vilka parametrar som gör vad, eftersom resultatet är direkt beroende av vilka 
materialparametrar som matas in. Om skadevariablerna dt och dc inte nyttjas i modell 2 
ändras inte E-modulen vid sprickbildning i drag eller krossning i tryck. 
 

3.3.3   Modell 3 – Brittle cracking 

 

Brittle cracking är en materialmodell som beskriver betong som rent elastisk i tryck. Det 
verkliga förhållandet är att betong plasticeras och spricker både vid drag och tryck, men 
tryckhållfastheten är mycket större än draghållfastheten och därför är det ofta drag-
spänningar som orsakar en slutlig kollaps. I modell 3 har därför fokuserats på att göra en 
enkel och snabb modell för fall där dragspänningar styr förloppet. I drag antas materialet 
förändra sig elastiskt tills draghållfastheten uppnås, då E-modulen minskas och går mot noll. 
Vid en avlastning antas sprickor sluta sig helt, vilket innebär att deformationen återigen blir 
noll. 
 
I tryck, däremot, tas inte hänsyn till att materialet kan förstöras utan antas deformeras 
elastiskt, utan någon begränsning. Oavsett om materialet belastats, så räknas materialet, i 
tryck, som elastiskt med samma E-modul som vid start.  Det gäller även vid avlastning i tryck. 
 
Materialmodellen tillämpas endast tillsammans med explicita lösningsmetoder. 
 

Figur 2: Beskrivning av teorin i ett enaxligt cykliskt belastningsförlopp för modell 2. [3] 
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3.3.4   Undersökning av materialmodellerna 

 

För att få ökad förståelse för materialmodellerna har de testats i en kubisk enelements- 
modell under enaxlig, cyklisk belastning, se figur 3. Detta för att ge större förståelse för hur 
de olika materialparametrarna påverkar och för att se att modellerna beter sig som 
förväntat. 

 
 
 
 

Därefter applicerades de tre materialmodellerna på en axisymmetrisk modell över ett 
betongblock med en ingjuten infästning. (Se vidare under rubriken Modell.) 
 
Resultatet visar att modell 1 var svår att få att konvergera. Det finns många olika saker som 
kan förändras för att få en lösning att konvergera lättare, exempelvis genom att minska 
minsta tillåtna steglängd, eller att förändra värdet på antal iterationer, tolerans med mera. 
Konvergensproblemet för modell 1 var dock inte lätt att övervinna och modellen övergavs 
därför till förmån för materialmodell 2 som konvergerade lättare. 
 
Modell 3 är snabb och ger alltid en lösning. Dock krävs det noggranna kontroller eftersom 
det är en explicit lösning som lätt kan bli instabil. 
 
Då modell 2 visade sig konvergera bra, och då det enbart fanns utrymme för att fortsätta 
arbetet med en modell, valdes modell 2. Modell 2 kan dessutom användas både med implicit 
och explicit integration vilket gör att jämförelsen av de två integrationsmetoderna blir tydlig. 
Det blir då samma materialbeskrivning och materialparametrar, så skillnader mellan de båda 
lösningssätten kan enkelt tas fram. 
  

Figur 3: Modell över kubiskt enelement med enaxlig, pålagd, cyklisk förskjutning. 
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3.3.5   Materialparametrar för materialmodel 2 - Concrete damaged plasticity 

 

Valet av materialparametrar för modell 2 har grundat sig på rekommendationer från Daniel 
Eriksson och Tobias Gasch i studien ”Finite element modeling of reinforced concrete and 
verification of the concrete material models available in Abaqus” [4] samt experimentella 
värden för draghållfasthet och tryckhållfasthet i en vanlig betong. Istället för att utgå från 
medelkubhållfastheten, fcu, och utifrån den ta fram värden på draghållfastheten, ft, och 
tryckhållfastheten, fc, har här de experimentella värdena på drag- och tryckhållfastheten 
använts och utifrån förhållandet mellan fc och fcu respektive ft och fcu, tagits fram ett 
medelvärde på fcu. 
 
Det resulterade i följande materialparametrar: 
Tryckhållfastheten fc = 37.6 MPa 
Draghållfastheten ft = 3.07 MPa 
Ekvationerna  fc = 0.85·fcu och 
 ft = 0.24·fcu

2/3 ger medelvärdet på 
Medelkubhållfastheten fcu = 45.0 MPa 
 (fc och ft anges här i MPa, och svaret fås i enheten MPa) 
Begynnande elasticitetsmodul Ec = (6000 – 15.5·fcu) ·fcu

1/2 = 35.57 GPa 
 (fcu anges här i MPa, och svaret fås i enheten MPa) 
Poissons konstant ν = 0.2 
Töjningen vid fc εc0 = 2·fc/Ec = 0.00253 
Brottenergin Gf = 25·10-6·ft = 76.75 Pa·m 
Sprickbredden ωc = 5.14·Gf/ft = 1.285·10-4 m 
Sträckgränsen σs = 0.3·fc = 11.28 MPa (gäller endast i tryck) 
 
De valda parametrarna svarar mot betongbeteckningen C40/50. I figur 4 ses en skiss över 
förhållandet mellan spänning och töjning för de valda materialparametrarna. 
 

 
 
 
 
 

Concrete Compressive Hardening 

 

Fram till σs deformeras betongen, i tryck, elastiskt med elastisitetsmodulen Ec, men därefter 
fås förhållandet mellan tryckspänning och töjning som σc = fc· (kx-x2)/(1+(k-2)x), med x = ε/εc0 

Figur 4: Skiss över spänning-töjningsförhållandet för materialmodell 2, 
med några av de materialparametrar som använts i undersökningen. 
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där σc är tryckspänningen i betongen, fc är tryckhållfastheten och k är en krökningspara-
meter. x är den normaliserade töjningen, ε är töjningen och εc0 är töjningen vid spänningen 
fc. 
 
I punkten där det elastiska beteendet övergår till olinjärt ska linjen med lutningen Ec passa 
ihop med hårdhetsfunktionen. Därifrån kan k lösas ut, och sedan kan ett antal punkter på 
deformationskurvan i tryck tas fram. 
 
Enligt rekommendationer från Daniel Eriksson och Tobias Gasch [4] börjar betong bete sig 
olinjärt i tryck vid ungefär 30% av tryckhållfastheten fc. Det ger i detta fall en tryckspänning 
på 11.28 MPa och töjning på 3.171e-4. Om det insättes i uttrycket för σc fås k=3.7006. 
Utifrån detta har sedan punkter tagits fram, med töjningssteglängden ca 1e-4 tills töjningen 
ε=3.270e-3 uppnåtts då materialet antagits avta linjärt ner mot noll, enligt figur 4. 
 

Concrete Tension Stiffening 

 

I modell 2 finns det tre olika sätt att beskriva hur betong beter sig i drag när mikrosprickor 
börjar bildas. Antingen beskrivs förhållandet mellan spänning och töjning, mellan spänning 
och förskjutning, eller genom att brottenergin ges direkt som en materialegenskap. Enligt 
Daniel Eriksson och Tobias Gasch [4] rekommenderas förskjutnings-beskrivningen eftersom 
töjnings-beskrivningen innebär ett meshberoende. Vid alternativet spänning-förskjutning 
definieras två punkter. Den första punkten är vid ft då materialet inte längre beter sig elas-
tiskt utan mikrosprickor börjar bildas och hållfastheten försämras. Den andra punkten är 
deformationen då sprickan är helt öppen, ωc, och spänningen alltså är noll. Mellan dessa två 
punkter antas ett linjärt förlopp. 
 

Concrete Damaged Plasticity  

 

5 olika parametrar ska uppges: 
1. Utvidgningsvinkeln ψ. Om vinkeln är liten (undre gräns 0°) innebär det ett väldigt 

sprött beteende, och vid en stor vinkel (för betong är ψmax=56.3°, vilket är 
friktionsvinkeln) resulterar det i ett duktilt beteende. För vanlig betong ligger vinkeln 
runt 30° vilket också är det värde som använts i denna studie. 

2. ”Flow potential eccentricity” ε definierar med vilken hastighet den plastiska 
potentialen närmar sig asymptoten. Standardvärdet i Abaqus är 0.1, och om inga 
experimentella värden finns tillgängliga bör default-värdet användas, vilket är fallet 
här. 

3. Tredje parametern beskriver förhållandet mellan inledande tvåaxliga sträckgränsen i 
tryck och inledande enaxliga sträckgränsen i tryck. Abaqus default-värde 1.16 har 
använts. 

4. Hur materialet beter sig vid fleraxligt tillstånd beskrivs av en parameter Kc. Rekom-
menderat värde 2/3 har använts. 

5. Slutligen behöver en viskositetsparameter anges. Den underlättar konvergens vid 
implicit beräkning. Ett rimligt värde är µ=10-7, vilket är hämtat från studien av Daniel 
Eriksson och Tobias Gasch [4] och använt i undersökningen. 
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Modell 2 tillämpar en förändring av E-modulen vid cyklisk last. Hur den förändras anges som 
compression damage samt tension damage. Dessa har dock uteslutits ur material-
beskrivningen eftersom ingen cyklisk last förekommer i denna studie. 
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4.   MODELL 
 

De numeriska simuleringarna i detta projekt har utförts på ett kvadratiskt betongblock med 
en bult i mitten. Betongblocket är 1.2 m x 1.2 m och 0.3 m högt. Bulten i sin tur är 30 mm i 
diameter och 220 mm hög där en mutter med diametern 45 mm sitter på den nedersta 
delen, 20 mm. Av symmetriskäl har endast en fjärdedel av betongblocket modellerats i 
Abaqus. En bild på betongblocket som helhet kan se i figur 5 och den del som modellerats i 
Abaqus kan ses i figur 6. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

En axisymmetrisk modell har även använts för att göra vissa förberedande undersökningar 
över till exempel meshstorlek och randvillkor. Den axisymmetriska modellen blir en cylinder 
med radien 0.6 m och höjden 0.3 m, enligt figur 7. Bulten har samma dimensioner som i det 
3-dimensionella fallet. (Se mer i Appendix A) 

Figur 5: Det kvadratiska betongblock som undersökningarna gjorts på, med en 

kvart utskuren i bilden för att skruvens placering lättare ska kunna ses. 

Figur 6: Bild över den 3-dimensionella modellen 

som använts, med dimensioner. 
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För armering har använts runda stålstänger som lagts in i 3D-modellen som ett rutnät i x-y-
planet, 30 mm från ovansidan samt 30 mm från undersidan. Tätheten har varierat, allt från 
ingen armering till 50 mm mellan varje stång, och antingen 12 eller 16 mm i diameter. Sex 
olika fall har undersökts: 

1. Ingen armering. 
2. Armering med 300 mm mellan stängerna, 150 mm till skruvens mitt och en diameter 

på 12 mm. 
3. Armering med 150 mm mellan stängerna, 100 mm till skruvens mitt och en diameter 

på 16 mm. 
4. Armering med 150 mm mellan stängerna, 50 mm till skruvens mitt och en diameter 

på 16 mm. 
5. Armering med 100 mm mellan stängerna, 50 mm till skruvens mitt och en diameter 

på 16 mm. 
6. Armering med 50 mm mellan stängerna, 50 mm till skruvens mitt och en diameter på 

16 mm. 
 
För att enklare kunna studera olika fall har det undersökts huruvida det går att parametri-
sera modellen så att armeringens täthet och placering, modellens dimensioner samt mesh-
ningen enkelt kan förändras. Detta visade sig vara komplicerat (se Appendix B) och i denna 
studie har därför separata input-filer skapats för varje fall. 
 

4.1   Mesh 

 

En bra FEM-modell är direkt beroende av en bra mesh. En finare mesh ger normalt ett nog-
grannare resultat, men också längre beräkningstid. Därför måste en avvägning göras över 
hur grov mesh som kan användas och ändå få tillräcklig noggrannhet. 
 
Modellen har skapats i Abaqus/CAE som tre delar: en 0.2 m hög topp-del, en 0.02 m hög 
mittendel och slutligen en 0.08 m hög bottendel. Se figur 8. 

Figur 7: Bild över axisymmetriska modellen med 

dimensioner. Y-axeln har använts som symmetriaxel. 
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En viktig faktor vid val av mesh är armering, som måste kunna läggas in som ett rutnät och 
vars täthet också ska kunna förändras. Därför valdes kubiska element. Den cylinderformade 
ytan (där skruven sitter) gör dock att Abaqus/CAE inte själv kan göra en mesh med kubiska 
element. Antingen måste tetraed-element användas eller så måste en bottom-up mesh ut-
nyttjas, vilket innebär att ett mesh-mönster väljs på bottenytan som sen dras ut i höjdled så 
att hela delen blir meshad. I denna studie har strukturerad bottom-up mesh använts efter-
som det ger bäst kontroll över hur modellen ser ut och fungerar och dessutom gör det lätt 
att lägga in armering. För att få en mesh som stämmer överens mellan de olika delarna har 
indelningar gjorts enligt figur 9. 

 
 
 
 

Figur 8: Bild över hur modellen har indelats i 3 delar. 

Figur 9: Bottenytans indelning för att skapa meshen. 
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I Abaqus/CAE har sedan valts strukturerad mesh och elementstorleken 0.01 m (se mer om 
elementstorleken nedan). Av naturliga skäl blir elementstorleken annorlunda där elementen 
inte får en kubisk form. Elementtyp har här valts aktivt utifrån uppgifterna om element-
storlek 0.01 m, strukturerad mesh samt de indelningar av ytan som gjorts. Slutligen har de 
olika delarna satts samman med hjälp av kommandot ”merge” på noderna. 
 

För att spara tid har en axisymmetrisk och oarmerad modell använts för att undersöka vilken 
elementstorlek som ger tillräcklig noggrannhet. Den axisymmetriska modellen blir en cylind-
risk variant över betongblocket istället för ett rätblock, men på grund av att det är cirkulära 
randvillkor som låser blocket i höjdled (se mer under avsnittet Randvillkor) kommer hörnen i 
rätblocks-modellen inte göra någon större skillnad vid låga laster och den axisymmetriska 
modellen ger därför ett resultat som är jämförbart med modellen för ett rätblock.  
 

De olika elementstorlekar som har undersökts är 0.005, 0.01 och 0.025 m. Det som är 
viktigast att undersöka är dragspänningen i olika riktningar eftersom det är den som orsakar 
sprickorna som förväntas dominera brottförloppet vid utdrag av förankringen. 
 
Elementstorleken 0.025 m ger en väldigt grov mesh där elementen närmast avfasningen blir 
rätt långt ifrån kubiska och plottarna över dragspänningen i x- och y-riktningen ger förvisso 
en fingervisning över var det kommer börja spricka, men det är omotiverat onoggrant. 
 
När olika spänningsplottar (figur 10-15) för elementstorlekarna 0.005 och 0.01 m jämförs ses 
att de är väldigt lika. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 10: σmax för elementstorleken 0.01 m. Figur 11: σmax för elementstorleken 0.005 m. 

Figur 12: σx för elementstorleken 0.01 m. Figur 13: σx för elementstorleken 0.005 m. 
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Elementstorleken 0.005 m ger mjukare kurvor och något högre resp. lägre spänningar i vissa 
fall, men det är väldigt liten skillnad. En plot över summan av reaktionskrafterna som 
funktion av förskjutningen (medelvärdet av förskjutningen för noderna på belastningsytan 
där förskjutningen för origo subtraherats) kan ses i figur 16. Där ses att det skiljer lite mellan 
de båda elementstorlekarna, men det är en relativt liten skillnad och motiverar inte den 
extra tidsåtgång som krävs för att ha den finare meshen. I den axisymmetriska modellen tar 
det ungefär 4 gånger så lång tid att använda elementstorleken 0.005 m jämfört med 0.01 m, 
och när en 3D-modell används kommer denna tidsskillnad att ökas på ytterligare.  Element-
storleken 0.01 m ger nästan lika bra noggrannhet och är helt klart att föredra i detta fall. 

 
 
 
 

4.2   Element 

 

Elementtypen är vald bland annat utifrån att den ska ge bra förståelse över programmets 
beräkningar samt att det ska gå att enkelt lägga in ett rutnät av armering. Därför har kubiska 
element använts. I en enkel modell av en balk som utsätts för ett rent böjmoment har 
undersökningar gjorts över hur 8-noders respektive 20-noders element beter sig. Material-
modell 2 har nyttjats. 

Figur 14: σy för elementstorleken 0.01 m. Figur 15: σy för elementstorleken 0.005 m. 

Figur 16: Plot över kraft som funktion av förskjutning för de 3 olika elementstorlekarna. 
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För att få en så enkel modell som möjligt har simuleringen gjort på en liten skiva, med en 
elementbredds tjocklek, av en momentbelastad balk (se figur 17). Momentet har applicerats 
genom att lägga in 2 stela ytor, en på var sida om balkskivans bakre yta, med kontaktvillkor 
så att bakre ytan helt följer de stela ytornas rörelse. De stela ytorna har kopplats till var sin 
referenspunkt som belastats med en föreskriven rotation kring y-axeln på 0.0005 radianer 
respektive -0.0005 radianer. Det ger effekten av ett rent böjmoment på balken så att de 
plana ytorna förblir plana. Av symmetriskäl har bara halva bredden modellerats och 
randvillkor har lagts in enligt figur 18. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

När den positiva böjspänningen underst i balkskivan uppnår betongens draghållfasthet 
påbörjas sprickbildningen. Fortsatt lastpåläggning innebär att området med max drag-
spänning kommer att röra sig uppåt då avlastning sker nederst i balkskivan pga sprick-
bildning. Figur 19 visar detta för fallet med 20-noders element. Undersökningarna visar att 
20-noders element ger lite högre spänningar än 8-noders element men också ett oväntat 
fenomen i nederkanten, se figur 19. Eftersom balken är helt symmetrisk och belastad med 
ett rent böjmoment bör spänningen i balkens axialriktning vara konstant längs y-axeln och 
den ”kuperade” gräns som ses mellan de två nedersta spänningsområdena borde inte 

Figur 17: Balk som använts för att studera olika elementtyper. 

Figur 18: Balkskivan, som var den faktiska modelleringen av balken i Abaqus. 
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existera. När plottar över spänningen i x- och y-riktningen, liksom de tre olika skjuv-
spänningarna, studeras, ses att det blir lokala spänningar på vissa ställen i nedre delen av 
balken. Eftersom det är ett rent böjmoment stämmer detta inte överens med det förväntade 
resultatet, och elementtypen känns något opålitlig. 
 

 
 
 
 

Vad gäller 8-noders element har inverkan av reducerad integration studerats. Reducerad 
integration innebär att det används en lägre ordnings integration för att ta fram element-
styvheten. Det innebär i praktiken att körtiden blir kortare. För att undersöka vilken inverkan 
det har testas reducerade respektive oreducerade element på balkmodellen. För oredu-
cerade element uppstår ett spänningsfenomen mellan elementen, bestående av spänningar i 
x- och y-riktningen samt skjuvspänningar i xy-riktningen. Det blir också ett mer asymmetriskt 
mönster ibland. Detta är inte önskvärt och när samma saker undersöks för reducerade 
element så blir det mer likt ett förväntat resultat. Se figur 20 och 21. 
 
 

 
 
 
 

20-noders element ger ett resultat som inte stämmer överens med det förväntade. 
Dessutom kräver den elementtypen längre körningstid än ett 8-noders element. I balk-
studien är tidsåtgången 4 gånger så stor, vilket också gör att 8-noders element hellre 
används. 
 
Vad gäller oreducerade 8-noders element uppstår icke-fysikaliska spänningar mellan ele-
menten. När reducerade 8-noders brick-element används fås ett förväntat och rimligt 
resultat och därför har den elementtypen ansetts som mest tillförlitlig. 
 
Elementet som har använts i den fortsatta studien har i Abaqus beteckningen C3D8R. 

Figur 19: σmax för 20-noders brick-element, C3D20R. 

Figur 20: σx för oreducerade element, C3D8. Figur 21: σx för reducerade element, C3D8R. 
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4.3   Randvillkor 

 

Av symmetriskäl har bara en fjärdedel av betongblocket modellerats i Abaqus. För att få 
samma resultat som om modellen varit hel, har symmetrirandvillkor lagts på. 
 
Alla noder som ligger på ytan där y=0 har låsts i y-led. Alla noder på ytan där x=0 har låsts i x-
led. Detta för att kompensera för att ¾ av betongblocket inte är modellerat. 
 
Vid experimentella försök har blocket låsts i z-led genom att placera en cirkulär stålring i 
ytterkanten på blockets ovansida [1]. För att få ett så likt resultat som möjligt i denna studie 
har noderna i en 5 cm bred cirkelbåge, med en ytterradie på 0.6 m, låsts i z-led. 
 
Slutligen har randvillkor lagts på för att motsvara skruvens inverkan. Se vidare under 
rubriken Skruv. Ett cylinderkoordinatsystem har införts och tilldelats noderna på den krökta 
ytan, enligt figur 22. Dessa noder har låsts i radiell riktning. Noderna på krökta ytans kant har 
dock behållit ett kartesiskt koordinatsystem eftersom de har andra randvillkor också. Och 
dessa noder har fått låsas i x-led respektive y-led, för att motsvara låsning i radiell riktning. 
 

 
 
 
 

4.4   Last 

 

I de experimentella försöken belastas konstruktionen genom att det läggs på en föreskriven 
hastighet på skruven så att den dras ut från betongen, rakt upp i z-led [1]. Denna kraft 
fortplantas i skruven och tas upp av betongen genom friktion mellan skruven och betongen, 
samt vid mutterns ovansida där geometrin medför att stor belastning kommer hamna. 
Skruven är inte förankrad i betongen undertill utan det är bara vanlig ytkontakt där, vilket 
innebär att skruven kommer släppa helt från underlaget när den belastas med en 
utdragskraft. I denna modellering har friktionen försummats helt. Därför har kraften 
modellerats som ett tryck på betongytan enligt figur 23. 
 

Figur 22: 3D-modellen med de pålagda randvillkoren. 
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I verkligheten kommer det uppstå höga spänningar precis vid sidan av skruven vid ovansidan 
av betongblocket, orsakat dels av friktionen och dels av att utdragsbelastningen ger ett 
globalt böjmoment i betongblocket. Skruvhalsen kommer därför släppa från betongen i ett 
tidigt skede. Detta bedöms dock ha mindre inverkan eftersom syftet är att ta reda på hur 
armeringen påverkar konstruktionens hållfasthet. Huruvida skruvhalsen och betongen är i 
kontakt med varandra eller inte bedöms inte nämnvärt påverka var och hur konstruktionen 
slutligen kollapsar, och därför är de höga spänningarna vid skruvhalsen inte av så stort 
intresse i denna studie. För att minska modellens storlek och beräkningstid har skruven 
ersatts med randvillkor och last direkt på betongen. Se vidare under rubriken Skruv. 
 

4.5   Skruv 

 

Det är önskvärt att begränsa storleken på modellen för att minska tiden för körningen och 
åtgången av datorkraft. Därför har det undersökts om denna studie går att göra utan att 
modellera skruven, men ändå bibehålla resultatets trovärdighet. 
 
Eftersom infästningen består av stål, som har avsevärt högre E-modul och sträckgräns σs än 
betong, kommer det i praktiken innebära att betongen vid skruvhalsen inte kan förflytta sig 
så mycket i negativ radiell riktning, vilket eventuellt skulle kunna hanteras genom att låsa 
den ytan i radiell riktning. Det ligger också nära till hands att anta att i stort sett hela utdrags-
kraften kommer appliceras på betongen som ett tryck på ytan ovanför muttern efterhand 
som kontakten mellan skruvhalsen och betongen släpper. 
 
För att undersöka detta har en axisymmetrisk, oarmerad modell använts. I ena fallet är både 
skruven och betongen modellerade och kontaktvillkor finns mellan betongen och skruven, 
förutom vid skruvens bottensida där inga kontaktvillkor finns, enligt figur 24. När skruven 
belastas med en utdragskraft kommer det inte finns kontakt mellan stål och betong vid 
skruvens undersida och därför har den ytan lämnats utan kontaktvillkor. Det kontaktvillkor 
som använts är att betong- och stålytan kan glida mot varandra men inte passera varandra. 
Kontakten mellan skruvhals och betong har antagits friktionsfri. Kraften läggs på som ett 
negativt tryck på skruvens ovansida. 

Figur 23: Schematisk beskrivning över var trycklasten appliceras. 
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I andra fallet är bara betong-delen simulerad. Den yta som simulerar kontakten med skruv-
halsen är låst i radiell riktning. Kraften läggs på som ett tryck på den yta som egentligen 
ligger emot mutterns ovansida. Se figur 25. 
 

 
 
 
 
 

För att se om en radiell låsning är jämförbar med kontaktvillkor mot stål, har kraft-defor-
mationsplot samt spänningplottar undersökts (figur 26-28). Plottarna visar absolutbeloppet 
av den totala reaktionskraften i y-led som en funktion av medelvärdet av nodernas förskjut-
ning i y-led på ytan ovanför muttern, respektive största huvudspänningen. Observera att i 
den axisymmetriska modellen är y-axeln den vertikala axeln. 
 

 
 
 
 
 
 

Figur 24: Betong och skruv, med kontaktvillkorsytorna och lastytan markerade. 

Figur 25: Betong utan skruv, med låst sida och tryck inritade. 

Figur 26: σmax för modellen med skruv. Figur 27: σmax för modellen utan skruv. 
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Som synes följs inte kraft-förskjutningskurvorna åt hela tiden i de båda fallen, men skillnaden 
anses tillräckligt liten för att motivera den mindre och enklare modellen, där bara betongen 
modelleras. Det blir också en ganska hög spänning vid övre vänstra hörnet i det fall då 
skruven ersatts med en låst yta. Detta beror på att det blir ett globalt böjmoment på 
konstruktionen som gör att de övre noderna vill förflytta sig i radiell riktning. Detta är inte 
möjligt vid den ytan som är låst, vilket resulterar i förhöjda spänningar i radiell riktning just 
där. Det området är dock inte av så stort intresse i denna studie eftersom eventuella sprickor 
där inte kommer göra att hela konstruktionen kollapsar, utan det sker längre in i betongen. 
 
Undersökningarna visar att en modell, där skruven ersätts med en radiell låsning på övre 
vänstra ytan och utdragskraften ersätts med ett tryck direkt på betongytan vid mutterns 
ovansida, är jämförbart med det mer realistiska fallet av kontaktytor och last på skruven. Det 
ger kortare körningar och är därför den modell som använts i studien. 
 

4.6   Armering 

 

Armeringen kan simuleras på flera olika sätt i Abaqus. I denna studie har embedded truss-
element använts. Truss-elementen har definierats utifrån de noder som strukturerar upp 
betongen, vilket innebär att armeringen hamnar precis i skarven mellan betongelement. 
Detta kringgår oönskade effekter av standard-restriktioner som kan finnas när noderna för 
armeringen placeras inuti ett element i det omgivande materialet. Tvärsnittsarean på stål-
stängerna anges för att få rätt massa och styvhet. Däremot ersätter inte truss-elementen 
motsvarande volym av betongen utan betongens volym är lika stor som i det oarmerade 
fallet. 
 
Fördelen med att använda denna simuleringsteknik för armering är att den är lätthanterlig 
och enkel att förstå, och eventuella problem som kan uppstå vid användande av kontaktytor 
undviks. 
 

Figur 28: Kraft-förskjutningsplot för modellerna med skruv och utan skruv. 
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Denna studie har gjorts för sex olika fall, där armeringen i samtliga fall bestått av ett rutnät 
med konstant avstånd mellan stängerna. Armeringen har lagts in både upptill och nertill i 
betongen, med avståndet 30 mm in från respektive yta.  Materialet stål, som antagits bete 
sig elastiskt idealplastiskt med E=200 GPa, v=0.3 och σs=500 MPa, har använts. 
De sex fallen som undersökts är: 

1. Ingen armering. 
2. Armering med 300 mm mellan stängerna, 150 mm till skruvens mitt och en diameter 

på 12 mm. 
3. Armering med 150 mm mellan stängerna, 100 mm till skruvens mitt och en diameter 

på 16 mm. 
4. Armering med 150 mm mellan stängerna, 50 mm till skruvens mitt och en diameter 

på 16 mm. 
5. Armering med 100 mm mellan stängerna, 50 mm till skruvens mitt och en diameter 

på 16 mm. 
6. Armering med 50 mm mellan stängerna, 50 mm till skruvens mitt och en diameter på 

16 mm. 
 
Armeringen är placerad i ett symmetriskt rutmönster i x-y-planet enligt figurer nedan. 
 

        
 
 
 

         
 
 
 

Figur 31: Armeringens placering i x-z-planet för fall 4. Figur 32: Armeringens placering i x-z-planet för fall 5. 

Figur 29: Armeringens placering i x-z-planet för fall 2. Figur 30: Armeringens placering i x-z-planet för fall 3. 
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Figur 33: Armeringens placering i x-z-planet för fall 6. 
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5.   RESULTAT 
 

För att hålla isär de olika fallen som har studerats så namnges de enligt Tabell 1. 
 
 
 

Namn Beskrivning 

Utan armering Helt utan armering. 

#300 150 mm till skruvens mitt. 300 mm mellan stängerna. Diameter 12 mm. Se figur 29 

#150 alt2 100 mm till skruvens mitt. 150 mm mellan stängerna. Diameter 16 mm. Se figur 30 

#150 alt1 50 mm till skruvens mitt. 150 mm mellan stängerna. Diameter 16 mm. Se figur 31 

#100 50 mm till skruvens mitt. 100 mm mellan stängerna. Diameter 16 mm. Se figur 32 

#50 50 mm till skruvens mitt. 50 mm mellan stängerna. Diameter 16 mm. Se figur 33 

 
 

För att analysera resultatet har den vertikala kraften plottats som funktion av förskjutningen 
(se figur 34). För kraften har absolutbeloppet av summan av reaktionskrafterna i z-led 
använts, och förskjutningen har tagits fram som medelvärdet av de tryckpålagda nodernas 
förskjutning i z-led med reducering av origos förskjutning i z-led. 

 
 
 
 

Figur 34: Kraft-förskjutningsplot för de 6 olika fallen av armeringstäthet. 

Notera att kraften på hela betongblocket är fyra gånger större. 

Tabell 1: Benämning på de sex olika fallen som undersökts. 
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Grafen visar att ju tätare armering, desto mer last klarar konstruktionen att ta upp. 
Dessutom visar #150 alt1 och #150 alt2 att konstruktionen klarar mer om armeringen startar 
närmare infästningen. Kurvornas utplaning beror på att konstruktionen börjar spricka och 
därmed deformeras utan att mer last behöver läggas på, tillsammans med att belastningen 
är kraftstyrd. 
 
När konstruktionen börjar spricka upp blir laststegen i Abaqus väldigt små, storleksordningen 
10-7. Trots det förändras spänningsbilden relativt mycket och för att lättare kunna jämföra 
resultaten från de olika fallen har det utgåtts ifrån förskjutningen istället för pålagd last. 
Bilder har tagits fram för samma förskjutningar i alla körningarna. Dessutom har samma 
färgskala använts för att lättare se skillnader och likheter. Framför allt har största huvud-
spänningen och största plastiska huvudtöjningen studerats (se figur 35 och 36). Bilderna kan 
ses i större storlek i Appendix C. 
 
Största plastiska huvudtöjningen ger en tydlig indikation över vilka områden som blivit 
skadade och var det kommer spricka. Den visar plastisk töjning både pga tryck- och drag-
belastning, men studeras plottar över tryckrelaterad ekvivalent plastisk töjning ses att den 
huvudsakligen uppkommer lokalt runt skruvhuvudet (se Appendix D). Det innebär att de 
plastiska töjningarna längre in i blocket till största delen är orsakade av dragspänningar. (För 
att närmare se på förhållandet mellan största huvudspänningen, största plastiska 
huvudtöjningen, tryckrelaterad ekvivalent plastisk töjning och dragrelaterad ekvivalent 
plastisk töjning kan Appendix E studeras.) Utifrån bilderna ses att betongen verkar spricka 
upp som en kon. Det finns också tendenser till att den konen smalnar av ju tätare armering 
det är, och ju närmare skruvhuvudet armeringen startar. 
 
Det är också intressant att studera förloppet från det att tryck appliceras tills betongen 
spricker. Därför har bilder studerats för en vertikal förskjutning på 0.25 mm, 0.5 mm, 0.75 
mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm samt 4.5 mm. Bilderna kan ses i Appendix D. 
 
Beträffande armeringen så visar en plot över största huvudspänningen att den största 
kraften tas upp av armeringen närmast skruven, vilket också kan förväntas. Det ses också att 
spänningen ganska snabbt avtar, och redan 150 mm från skruven är spänningen relativt låg 
jämfört med vad den är på armeringsstången närmast skruven. Plottar över största huvud-
spänningen för #50 vid olika tidpunkter kan ses i figur 37.  
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#50, δ = 4.5 mm, σ = 437 MPa #100, δ = 4.5 mm, σ = 430 MPa 

#150 alt1, δ = 4.5 mm, σ = 427 MPa #150 alt2, δ = 4.5 mm, σ = 420 MPa 

#300, δ = 4.5 mm, σ = 414 MPa Utan armering, δ = 4.5 mm, σ = 411 MPa 

Figur 35: Största huvudspänningen vid 4.5 mm förskjutning för de sex olika fallen. 

σ anger pålagd tryckspänning på betongen vid skruvskallen. 

De vita cirklarna markerar de övre armeringsstängernas placering. 



~ 28 ~ 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

#50, δ = 4.5 mm, σ = 437 MPa #100, δ = 4.5 mm, σ = 430 MPa 

#150 alt1, δ = 4.5 mm, σ = 427 MPa #150 alt2, δ = 4.5 mm, σ = 420 MPa 

#300, δ = 4.5 mm, σ = 414 MPa Utan armering, δ = 4.5 mm, σ = 411 MPa 

Figur 36: Största plastiska huvudtöjningen vid 4.5 mm förskjutning för de sex olika fallen. 

σ anger pålagd tryckspänning på betongen vid skruvskallen. 

De vita cirklarna markerar de övre armeringsstängernas placering. 
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δ = 0.25 mm, σ = 278 MPa 

δ = 0.5 mm, σ = 385 MPa δ = 0.75 mm, σ = 428 MPa 

δ = 1 mm, σ = 437 MPa δ = 2 mm, σ = 437 MPa 

δ = 4.5 mm, σ = 437 MPa δ = 3 mm, σ = 437 MPa 

Figur 37: Största huvudspänningen i armeringen för #50. 

σ anger pålagd tryckspänning på betongen vid skruvskallen. 
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6.   DISKUSSION 
 

I förståelsen av hur konstruktionen påverkas är det viktigt att beakta att det finns en global 
och en lokal lastpåverkan, där den lokala också innehåller fälteffekter från armeringen. 
Utdragslasten från skruven påverkar betongen med ett lokalt tryck, men det blir också en 
global böjning av hela betongblocket. Dessa båda effekter samverkar till att ge ett komplext 
spänningsfält. För att särskilja vad de har för inverkan gjordes ett försök på den axi-
symmetriska modellen, där hela underlaget var låst i vertikal riktning (se Appendix F). 
Testerna visar att lokalt runt skruvhuvudet är det de lokala spänningarna, orsakade av 
skruvskallens kontakt med betongen, som dominerar oavsett randvillkor i botten. De globala 
böjspänningarna börjar inverka längre in i blocket, och mot ovansidan. 
 
Den materialmodell som har använts fungerar så att när den positiva spänningen nått en viss 
gräns börjar materialet spricka. För det enaxliga fallet innebär detta att spänningen minskar 
vid fortsatt deformation av materialet. Det fenomenet syns när spänningen i betongblocket 
under hela förloppet studeras. Först ökar spänningen till max-gränsen och därefter minskar 
den. Vid en ögonblicksbild ses bara var det är låga spänningar, men inte om de är låga för att 
det har börjat spricka eller om de är låga för att området inte är så belastat. Det kan endast 
förstås genom att beakta spänningshistoriken i området. 
 
Vid betraktande av en animering över största huvudspänningen kan ses att när last läggs på 
uppkommer de största dragspänningarna vid konstruktionens ovansida i ett cirkelsektor-
område samt en bit ner vid skruvhalsen. Dessa spänningar uppkommer framför allt pga den 
globala böjningen av betongblocket. Detta område av höga dragspänningar vandrar sen 
längre in i blocket, och längre ner, allteftersom de lokala spänningarna från skruvhuvudet 
interagerar med de globala böjspänningarna. Anledningen till att spänningarna i betongen 
minskar är ofta att sprickor har börjat bildas. Här är plottarna över största plastiska huvud-
töjningen till hjälp för att tolka spänningsbilden. Om töjningen är låg i ett område beror 
spänningsminskningen snarare på att belastningen där minskat på grund av att de 
omgivande elementen deformerats och belastningen omformats. Är töjningen hög har 
sprickor bildats och området deformerats. 
 
När förloppet studeras framgår det att en konformad spricka utvecklas av mindre sprickor 
som växer ihop till en större. Det ser ut som små bubblor som växer tills de har vuxit ihop. 
Detta kan ses både vid plottar av största huvudspänningen och största plastiska huvud-
töjningen. 
 
När området kring skruvhalsens övre del jämförs så ses en ganska tydlig skillnad mellan utan 
armering eller #300 och de övriga fallen. För fallen utan armering och #300 uppkommer det 
stora plastiska töjningar från ovansidan och en bit ner i blocket närmast skruvhalsen. Detta 
område minskar när mer armering läggs in och istället uppträder ett område ca 5 cm in i 
blocket, format som en spets som går ner i blocket. Detta fenomen uppträder även vid 
plottning av största huvudspänningen. Det orsakas troligtvis av att när armeringsmängden 
ökar så ökar också betongblockets styvhet och därmed minskar den globala böjningen. Den 
globala böjningen ger störst spänningar nära betongblockets mitt, men ju mindre de globala 
böjspänningarna är, desto större inverkan får de lokala spänningarna från skruvhuvudet, och 
därmed förändras spänningsbilden. Vid första anblicken är det lätt att anta att placeringen 
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av armeringen har betydelse i det fallet, eftersom ”spetsen” uppträder där första 
armeringsstången befinner sig för både #50, #100 och #150 alt1. Detta motsägs dock av 
#150 alt2 som har en liknande spets på ungefär samma ställe, trots att första armeringen 
börjar 50 mm längre in i blocket. Det verkar därför som att mängden armering har större 
betydelse för spetsen än den faktiska placeringen. Effekten av de höga spänningarna i 
området runt skruvhalsen påverkas sannolikt även av ett randvillkor som låser noder vid 
skruvhalsen i x-riktningen (radiell riktning). På grund av den globala böjningen försöker 
området närmast skruvhalsen röra sig i positiv x-riktning, vilket inte är möjligt i denna 
modell. Det förhöjer spänningarna och därmed också plastiska töjningen. Se mer under 
rubriken Skruv. 
 
Bilder över konstruktionens ovansida ger tecken på att #150 alt2 kommer spricka upp i bitar 
vid ytan. Dock oklart varför. 
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7.   JÄMFÖRELSE MED EXPERIMENTELLA RESULTAT 
 

Det har gjorts experimentella studier på utdragskapaciteten för armerad betong [1]. Totalt 
har 66 tester gjorts, och några av dem har simulerats här i denna studie. Alla nödvändiga 
data har inte varit tillgängliga och några resulterande värden kan därför inte jämföras. Men 
däremot är det intressant att se om samma effekter går att se även i en datorsimulering. 
 
De experimentella undersökningarna visar att konstruktionen kan bära upp mer last när 
armeringen finns, vilket också finita element-simuleringen visar. Båda metoderna kan också 
fastställa att konstruktionens hållfasthet beror på var armeringen placeras. Däremot visar 
experimenten att det finns en gräns då mer armering försämrar resultatet, vilket inte går att 
se i de undersökningar som gjorts i denna studie. 
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8.   FÖRSLAG TILL VIDARE UNDERSÖKNINGAR 
 

Det finns många intressanta aspekter som bör undersökas, men som inte varit möjliga att 
göra i detta examensarbete pga tidsbrist. Därför finns stora möjligheter till vidare forskning 
på området. 
 
I denna studie har endast en materialmodell i Abaqus använts, och lösningsmetoden har 
varit implicit. Det är intressant att undersöka om en explicit metod skulle ge ett användbart 
resultat. Det skulle kunna minska ner körtiden och därmed möjliggöra flera undersökningar 
på samma tid. Det skulle också vara intressant att gå djupare in på hur betong kan beskrivas i 
ett finit elementprogram, och se mer i detalj hur andra materialmodeller skulle kunna 
användas. 
 
Det skulle också vara väldigt intressant att genomföra undersökningarna deformationsstyrt 
istället för laststyrt. Då ses troligtvis lättare vad som händer när konstruktionen börjar 
spricka. I denna studie gjordes ett deformationsstyrt försök, men då det innebar väldigt lång 
körtid valdes istället en laststyrd undersökning. 
 
Ett möjligt nästa steg är att undersöka vad som händer när flera förankringsskruvar placeras 
bredvid varandra, vilket är fallet med fästplattor. En simulering över skjuvjärns inverkan 
skulle också vara värdefull. 
 
Djupare studier över den globala böjningens inverkan behövs. Det har framkommit att den 
har en stor inverkan och att betongtjockleken påverkar, men spänningsbilden kommer även 
förändras beroende på hur djupt in i betongen som förankringsskruven är placerad. Det 
behövs mer information på det området för en praktisk tillämpning. 
 
Ett annat förslag är att studera tvärkraftskapaciteten. Och att undersöka vad som händer när 
förankringen är belägen nära en kant. 
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10.   APPENDIX A - JÄMFÖRELSE MELLAN AXISYMMETRISK MODELL OCH 3D-MODELL 
 

I flera av de förberedande undersökningarna har en axisymmetrisk modell använts istället 
för en 3D-modell. Detta för att minska körningstiden och möjliggöra fler tester på kortare 
tid. För att resultaten för den axisymmetriska modellen ska vara användbara för planeringen 
av 3D-analyserna krävs att modellerna ger jämförbara resultat. Det som i huvudsak skiljer de 
båda modellerna åt är att den axisymmetriska modellen är en cylinderformad modell, med 
radien 0.6 m, medan 3D-modellen består av ett rätblock med längd och bredd 1.2 m. De har 
också olika elementtyper. 3D-modellen består av C3D8R-element medan den axisym-
metriska modellen består av CAX4R-element, vilket är den axisymmetriska elementtypen 
som bäst motsvarar C3D8R. För att se hur väl den axisymmetriska modellen motsvarar den 
3-dimensionella har plottar tagits fram och jämförts. 
 
Bilderna nedan visar att de båda modellerna ger väldigt lika resultat. Jämförelsen är gjord 
när konstruktionen belastas med 300 MPa, vilket är det tryck som använts vid de tester där 
den axisymmetriska modellen har utnyttjats. Det innebär att de tester som gjorts på den 
axisymmetriska modellen går att applicera på den 3-dimensionella modellen. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

σmax för 3D-modell. σmax för axisymmetrisk modell. 

σx för 3D-modell. σx för axisymmetrisk modell. 
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σz för 3D-modell. σy (motsvarar σz i 3D-modellen) för 

axisymmetrisk modell. 
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11.   APPENDIX B - PARAMETRISERING 
 

En önskvärd funktion för att underlätta denna studie är att få en parametriserad modell på 
så sätt att olika geometriparametrar enkelt kan ändras och resultat för en förändrad modell 
fås. Studien syftar bland annat till att se hur armering påverkar sprickbildningen och då är 
det praktiskt att enkelt kunna förändra bredd, längd och höjd på betongblocket samt 
diameter och täthet på armeringen. Detta visade sig dock vara besvärligt i Abaqus. 
 
Det har i huvudsak tittats på två olika sätt att skriva en fil. Antingen som py-fil, bestående av 
Pythonkod, eller som inputfil. Båda varianterna kan enkelt genereras från Abaqus/CAE eller 
skrivas på egen hand. 
 
Modellen har byggts i Abaqus/CAE och för att kunna hantera armeringen på ett bra sätt 
samt att få ut ett tillförlitligt resultat har en strukturerad bottom-up mesh använts. Modellen 
har delats upp i 3 delar och varje del har meshats var för sig och sedan har delarna samman-
kopplats. Det innebär att den färdiga modellen i Abaqus/CAE består av noder och element, 
vilket gör att alla randvillkor och laster måste läggas på element eller noder. Av symmetriskäl 
är endast en fjärdedel av modellen uppritad och istället ligger det randvillkor på sidorna för 
att skapa samma förutsättningar som för en hel modell. Ett rent praktiskt problem uppstår 
då när alla noder eller element där det föreligger ett randvillkor eller en last måste väljas 
manuellt i Abaqus/CAE eftersom det är ett mycket stort antal. 
 
Ett annat alternativ är att inte bygga modellen i 3 delar, utan göra den i ett helt stycke och 
sen använda kommandot ”Partition cell” för att kunna dela upp modellen i 3 underdelar. Då 
är det möjligt att välja olika mesh på de olika delarna, men de är fortfarande en 
sammanhängande bit. Det innebär att randvillkor och laster kan läggas på geometrier så som 
sidor och linjer och alla noder och element väljs därmed automatiskt av programmet. Detta 
alternativ skulle göra det möjligt att generera en Python-fil som kan parametriseras. Dock 
finns det ett problem: Abaqus/CAE tillåter inte strukturerad bottom-up mesh på en del som 
sitter ihop med en annan del utan i så fall måste en annan mesh väljas. 
 
Resultatet blir ett val mellan den önskade meshen och parametriseringen. I denna under-
sökning valdes att istället för parametrisering skapa olika input-filer, en för varje geometri-
fall. Noderna för randvillkoren på sidorna togs fram genom att, från input-filen, kopiera alla 
noder och selektera de som önskades i ett Excel-ark. Noderna för cirkelbågen på betongens 
ovansida togs fram helt manuellt. 
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12.   APPENDIX C - RESULTATBILDER FÖR 3D-MODELLEN 
 

12.1   Största huvudspänningen vid 4.5 mm förskjutning 

 
De vita cirklarna markerar de övre armeringsstängernas placering. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

#300 

Utan armering 
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#150 alt1 

#150 alt2 
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#50 

#100 
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12.2   Största plastiska huvudtöjningen 

vid 4.5 mm förskjutning 

 
De vita cirklarna markerar de övre armerings- 
stängernas placering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
#300 

Utan armering 
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#150 alt1 

#150 alt2 
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#50 

#100 
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13.   APPENDIX D - RESULTATBILDER FÖR 3D-MODELLEN 
 

13.1   Största huvudspänningen - utan armering 

  

δ = 0.25 mm, σ = 273 MPa 

δ = 0.5 mm, σ = 368 MPa δ = 0.75 mm, σ = 403 MPa 

δ = 1 mm, σ = 411 MPa δ = 2 mm, σ = 411 MPa 

δ = 3 mm, σ = 411 MPa δ = 4.5 mm, σ = 411 MPa 
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13.2   Största huvudspänningen - #300 

 
  

δ = 0.25 mm, σ = 275 MPa 

δ = 0.5 mm, σ = 369 MPa 
δ = 0.75 mm, σ = 410 MPa 

δ = 1 mm, σ = 414 MPa δ = 2 mm, σ = 414 MPa 

δ = 3 mm, σ = 414 MPa δ = 4.5 mm, σ = 414 MPa 
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13.3   Största huvudspänningen - #150 alt2 

 
  

δ = 0.25 mm, σ = 276 MPa 

δ = 0.5 mm, σ = 375 MPa δ = 0.75 mm, σ = 413 MPa 

δ = 1 mm, σ = 420 MPa δ = 2 mm, σ = 420 MPa 

δ = 3 mm, σ = 420 MPa δ = 4.5 mm, σ = 420 MPa 
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13.4   Största huvudspänningen - #150 alt1 

 
 
  

δ = 0.25 mm, σ = 278 MPa 

δ = 0.5 mm, σ = 378 MPa δ = 0.75 mm, σ = 418 MPa 

δ = 1 mm, σ = 427 MPa δ = 2 mm, σ = 427 MPa 

δ = 3 mm, σ = 427 MPa δ = 4.5 mm, σ = 427 MPa 
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13.5   Största huvudspänningen - #100 

 
  

δ = 0.25 mm, σ = 282 MPa 

δ = 0.5 mm, σ = 384 MPa δ = 0.75 mm, σ = 422 MPa 

δ = 1 mm, σ = 430 MPa δ = 2 mm, σ = 430 MPa 

δ = 3 mm, σ = 430 MPa δ = 4.5 mm, σ = 430 MPa 



~ 49 ~ 

13.6   Största huvudspänningen - #50 

 
  

δ = 0.25 mm, σ = 278 MPa 

δ = 0.5 mm, σ = 385 MPa δ = 0.75 mm, σ = 428 MPa 

δ = 1 mm, σ = 437 MPa δ = 2 mm, σ = 437 MPa 

δ = 3 mm, σ = 437 MPa δ = 4.5 mm, σ = 437 MPa 
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13.7   Största plastiska huvudtöjningen – utan armering 

 
  

δ = 0.25 mm, σ = 273 MPa 

δ = 0.5 mm, σ = 368 MPa δ = 0.75 mm, σ = 403 MPa 

δ = 1 mm, σ = 411 MPa δ = 2 mm, σ = 411 MPa 

δ = 3 mm, σ = 411 MPa δ = 4.5 mm, σ = 411 MPa 
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13.8   Största plastiska huvudtöjningen – #300 

 
  

δ = 0.25 mm, σ = 275 MPa 

δ = 0.5 mm, σ = 369 MPa δ = 0.75 mm, σ = 410 MPa 

δ = 1 mm, σ = 414 MPa δ = 2 mm, σ = 414 MPa 

δ = 3 mm, σ = 414 MPa δ = 4.5 mm, σ = 414 MPa 
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13.9   Största plastiska huvudtöjningen – #150 alt2 

 
  

δ = 0.25 mm, σ = 276 MPa 

δ = 0.5 mm, σ = 375 MPa δ = 0.75 mm, σ = 413 MPa 

δ = 1 mm, σ = 420 MPa δ = 2 mm, σ = 420 MPa 

δ = 3 mm, σ = 420 MPa δ = 4.5 mm, σ = 420 MPa 
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13.10   Största plastiska huvudtöjningen – #150 alt1 

 
  

δ = 0.25 mm, σ = 278 MPa 

δ = 0.5 mm, σ = 378 MPa δ = 0.75 mm, σ = 418 MPa 

δ = 1 mm, σ = 427 MPa δ = 2 mm, σ = 427 MPa 

δ = 3 mm, σ = 427 MPa δ = 4.5 mm, σ = 427 MPa 
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13.11   Största plastiska huvudtöjningen – #100 

 
  

δ = 0.25 mm, σ = 282 MPa 

δ = 0.5 mm, σ = 384 MPa δ = 0.75 mm, σ = 422 MPa 

δ = 1 mm, σ = 430 MPa δ = 2 mm, σ = 430 MPa 

δ = 3 mm, σ = 430 MPa δ = 4.5 mm, σ = 430 MPa 
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13.12   Största plastiska huvudtöjningen – #50 

 
  

δ = 0.25 mm, σ = 278 MPa 

δ = 0.5 mm, σ = 385 MPa δ = 0.75 mm, σ = 428 MPa 

δ = 1 mm, σ = 437 MPa δ = 2 mm, σ = 437 MPa 

δ = 3 mm, σ = 437 MPa δ = 4.5 mm, σ = 437 MPa 
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13.13   Tryckrelaterad ekvivalent plastisk töjning – utan armering 

 
  

δ = 0.25 mm, σ = 273 MPa 

δ = 0.5 mm, σ = 368 MPa δ = 0.75 mm, σ = 403 MPa 

δ = 1 mm, σ = 411 MPa δ = 2 mm, σ = 411 MPa 

δ = 3 mm, σ = 411 MPa δ = 4.5 mm, σ = 411 MPa 
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13.14   Tryckrelaterad ekvivalent plastisk töjning – #300 

 
  

δ = 0.25 mm, σ = 275 MPa 

δ = 0.5 mm, σ = 369 MPa δ = 0.75 mm, σ = 410 MPa 

δ = 1 mm, σ = 414 MPa δ = 2 mm, σ = 414 MPa 

δ = 3 mm, σ = 414 MPa δ = 4.5 mm, σ = 414 MPa 
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13.15   Tryckrelaterad ekvivalent plastisk töjning – #150 alt2 

 
  

δ = 0.25 mm, σ = 276 MPa 

δ = 0.5 mm, σ = 375 MPa δ = 0.75 mm, σ = 413 MPa 

δ = 1 mm, σ = 420 MPa δ = 2 mm, σ = 420 MPa 

δ = 3 mm, σ = 420 MPa δ = 4.5 mm, σ = 420 MPa 
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13.16   Tryckrelaterad ekvivalent plastisk töjning – #150 alt1 

 
 
  

δ = 0.25 mm, σ = 278 MPa 

δ = 0.5 mm, σ = 378 MPa δ = 0.75 mm, σ = 418 MPa 

δ = 1 mm, σ = 427 MPa δ = 2 mm, σ = 427 MPa 

δ = 3 mm, σ = 427 MPa δ = 4.5 mm, σ = 427 MPa 
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13.17   Tryckrelaterad ekvivalent plastisk töjning – #100 

 
  

δ = 0.25 mm, σ = 282 MPa 

δ = 0.5 mm, σ = 384 MPa δ = 0.75 mm, σ = 422 MPa 

δ = 1 mm, σ = 430 MPa δ = 2 mm, σ = 430 MPa 

δ = 3 mm, σ = 430 MPa δ = 4.5 mm, σ = 430 MPa 
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13.18   Tryckrelaterad ekvivalent plastisk töjning – #50 

 
  

δ = 0.25 mm, σ = 278 MPa 

δ = 0.5 mm, σ = 385 MPa δ = 0.75 mm, σ = 428 MPa 

δ = 1 mm, σ = 437 MPa δ = 2 mm, σ = 437 MPa 

δ = 3 mm, σ = 437 MPa δ = 4.5 mm, σ = 437 MPa 
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14.   APPENDIX E - RESULTAT FÖR AXISYMMETRISK MODELL 
 

14.1   Största huvudspänningen 

 
  

δ = 0.25 mm, σ = 240 MPa 

δ = 0.5 mm, σ = 363 MPa δ = 0.75 mm, σ = 390 MPa 

δ = 1 mm, σ = 406 MPa δ = 2 mm, σ = 409 MPa 

δ = 3 mm, σ = 409 MPa δ = 4.5 mm, σ = 409 MPa 
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14.2   Största plastiska huvudtöjningen 

 
 
  

δ = 0.25 mm, σ = 240 MPa 

δ = 0.5 mm, σ = 363 MPa δ = 0.75 mm, σ = 390 MPa 

δ = 1 mm, σ = 406 MPa δ = 2 mm, σ = 409 MPa 

δ = 3 mm, σ = 409 MPa δ = 4.5 mm, σ = 409 MPa 
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14.3   Tryckrelaterad ekvivalent plastisk töjning 

 

δ = 0.25 mm, σ = 240 MPa 

δ = 0.5 mm, σ = 363 MPa δ = 0.75 mm, σ = 390 MPa 

δ = 1 mm, σ = 406 MPa δ = 2 mm, σ = 409 MPa 

δ = 3 mm, σ = 409 MPa δ = 4.5 mm, σ = 409 MPa 
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14.4   Dragrelaterad ekvivalent plastisk töjning 

 

  

δ = 0.25 mm, σ = 240 MPa 

δ = 0.5 mm, σ = 363 MPa δ = 0.75 mm, σ = 390 MPa 

δ = 1 mm, σ = 406 MPa δ = 2 mm, σ = 409 MPa 

δ = 3 mm, σ = 409 MPa δ = 4.5 mm, σ = 409 MPa 
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15.   APPENDIX F - UNDERSÖKNING MED LÅST BOTTENYTA 
 

I denna studie har ett experiment, där en förankringsskruv i ett betongblock belastas med en 
utdragslast, varit utgångspunkt för simuleringar. I experimentet används ett stöd i form av 
en stålring mot betongblockets ovansida för att ta upp den vertikala kraften [1]. Det innebär 
att när infästningen sen belastas kommer hela blocket böja sig och bottenytans mitt släpper 
från underlaget. Detta är det förhållande som har simulerats i Abaqus. 
 
För att förstå hur den globala böjningen av betongblocket inverkar på sprickbildningen i 
betongen i förankringsskruvens närhet har denna effekt eliminerats genom att betong-
blockets botten låsts i vertikalled. Detta är svårt att göra i verkliga experiment men lätt i en 
simulering. Testet har gjorts på en axisymmetrisk modell, och samma förhållanden har gällt 
som för den riktiga simuleringen, förutom att noderna på bottenytan är låsta i vertikalled. 
 
Undersökningen visar att det, ur ett globalt perspektiv, blir andra deformationer och 
spänningar när bottenytan är låst jämfört med när den är fri att släppa. Spänningarna i nedre 
delen av blocket ökar och hela spänningsbilden blir annorlunda. Dock ses att i området runt 
belastningsytan är spänningarna och förskjutningarna ungefär desamma som vid olåst 
botten, vilket visar att de deformationer och spänningar som uppstår lokalt nära belastnings-
ytan inte påverkas nämnvärt av den globala utböjningen, i detta fall. Det skulle troligtvis bli 
ett annat resultat om skruven var mer ytligt placerad eftersom dragspänningarna pga global 
utböjning är större närmare blockets ovansida. När betongens undre yta inte är fixerad 
innebär det att hela blocket kommer böja sig, och det uppstår böjspänningar. När dessa 
samverkar med de lokala spänningarna från skruven förändras spänningsfältet och det blir 
höga spänningar även längre in i blocket, vilket kan ses i plotten över största huvudspän-
ningen. I grafen över kraften som funktion av förskjutningen nedan ses också tydligt att det 
blir stora skillnader i de båda olika modellerna. 
 
Detta resultat ger en liten fingervisning om vad som händer när betongblockets tjocklek är 
stor. Då kommer den nedre delen av blocket förhålla sig i det närmaste plan, i kontakt med 
underlaget, och det kan jämföras med att låsa bottenytan. Att det blir så pass stora 
skillnader om bottenytan är låst eller inte visar att det är viktigt att välja en representativ 
tjocklek vid simuleringar. 
 

 
σmax för fri botten. 
 

σmax för låst botten. 
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σx för fri botten. 

σy för fri botten. 

σx för låst botten. 

σy för låst botten. 
 

Plot över kraft som funktion av förskjutningen 

för fallet låst botten samt fri botten. 
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