
EXAMENSARBETE

2004:107 CIV

BJÖRN ZAKRISSON

Simulering av sprängverkan
med finita elementmetoden

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET

Institutionen för  Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik
Avdelningen för Hållfasthetslära

2004:107 CIV • ISSN: 1402 - 1617 • ISRN: LTU - EX - - 04/107 - - SE



Luleå tekniska universitet  Förord 
 
 

Förord 
 
Detta examensarbete utfördes på uppdrag av Alvis Hägglunds AB och bestod i att 
utvärdera hur goda möjligheter företaget har för att simulera sprängverkan i syfte att 
förbättra minskyddet på företagets produkter. Arbetet ingår i civilingenjörs-
utbildningen vid Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik, med 
inriktning mot Tillämpad mekanik vid Luleå tekniska universitet. 
 
Arbetet har utförts under tiden 030921-040315 på beräkningsavdelningen vid Alvis 
Hägglunds AB i Örnsköldsvik. Arbetet började med en veckas introduktionskurs i 
programmet Abaqus tillsammans med övriga på beräkningsavdelningen, vilket har 
varit till stor hjälp även om många delar i mitt arbete inte täcktes av denna kurs. Det 
andra programmet, Autodyn-2d, har jag lärt mig på egen hand med hjälp av 
Autodyns övningsexempel och programmanual, samt viss hjälp av personer som 
använder programmet. Som litteratur har jag använt mig av både böcker och 
vetenskapliga artiklar. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till min mecenat på Alvis Hägglunds, Göran A Westman, 
som har hjälpt mig på ett mycket förmånligt sätt. Även min handledare, Hans 
Nordström, förtjänar ett stort tack för att han tagit sig tid att hjälpa mig med mina 
många och djupa funderingar. Jan Möller, Pekka Silvola och Tore Gustafsson på 
Alvis Hägglunds förtjänar ett tack för deras hjälp med litteratur samt deras stora 
intresse för mitt arbete under resans gång. Min examinator vid LTU, Karl-Gustav 
Sundin, har tagit sig tid till några långa telefonsamtal för att få mig på rätt köl. Även 
Håkan Hansson och Staffan Nilsson på FOI har via telefon hjälpt mig att få svar på 
några funderingar kring Autodyn. Bertus Hechter på Alvis OMC i Sydafrika har 
bidragit med värdefulla upplysningar om materialparametrar för Weldox 700E till 
materialmodellen Johnson-Cook, utan dessa hade resultatet i detta arbete blivit långt 
från vad det är idag. Professor Gerald N. Nurick, University of Cape Town, 
Sydafrika, förtjänar också han ett tack för visad hjälpsamhet. 
 
Förutom nämnda personer så ska alla som jag glömt tacka men som ändå på något 
vis känner sig delaktiga i detta arbete känna sig förtjänta av ett stort tack.  
 
Den allmänt trevliga stämningen på företaget och det trevliga bemötandet från 
personalen har gjort att jag uppskattat min tid under examensarbetet på Alvis 
Hägglunds väldigt mycket. 
 
 
Örnsköldsvik den 15 mars 2004 
 
 
 
__________________________________ 
 
Björn Zakrisson
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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete har utförts för att undersöka vilka möjligheter Alvis Hägglunds 
AB har att med hjälp av datorsimulering förbättra minskyddet på företagets 
produkter. Två olika beräkningsprogram har utvärderats, Abaqus/Explicit samt 
Autodyn-2d, som båda baseras på FEM (Finita elementmetoden). Som grund för 
utvärderingen har mätdata från ett verkligt experiment använts som referens. 
En jämförelse mellan olika materialbeskrivningar har samtidigt utförts, för att 
undersöka skillnaden dem emellan. Dessa är Johnson-Cook’s materialmodell samt 
två olika varianter av en traditionell, klassisk plasticitetsmodell.  
 
I Autodyn har en tillståndsekvation som heter JWL använts, för att beskriva 
sprängämnets tryckuppbyggnad från detonation till verkan på plåten. I Abaqus har, 
förutom simuleringar med JWL’s tillståndsekvation, även en impulslast simulerats. 
 
Samtliga resultat i Autodyn stämmer väl överens med de uppmätta värdena då 
Johnson-Cook’s materialmodell använts, vilket tyder på att Autodyn är ett bra 
program för att simulera sprängverkan. 
 
Vid simuleringarna i Abaqus/Explicit beräknades deformationsförloppet bra då 
Johnson-Cook’s materialmodell användes, medan den maximala deformations-
hastigheten överskattades vid simulering med JWL’s tillståndsekvation men 
underskattades vid simulering av impulslast. 
Då den klassiska plasticitetsmodellen användes visades att max deformation 
beräknas relativt bra, medan den kvarstående deformationen samt hastigheten blir 
väldigt osäker. Om möjligt bör därför helst en materialmodell som tar hänsyn till 
effekter av töjningshastighet, materialets treaxlighet samt termiskt mjuknande (som 
t.ex. Johnson-Cook) användas om mer exakta resultat önskas vid beräkning av de 
stora deformationer som kan uppstå som följd av en sprängning. 
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Abstract 
 
The purpose of this thesis is to examine the possibilities for Alvis Hägglunds AB to 
use computer code simulations in order to improve the mine protection of the 
company’s vehicles. Two computer codes have been evaluated, Abaqus/Explicit and 
Autodyn-2d, both based on the FEM (Finite element method). The validation is 
based on measured data from a real experiment, which is used as a reference. At the 
same time a comparison of different material models have been made, as an attempt 
to study some differences between the models. The two models are Johnson-Cook 
and a traditional, rate-independent plasticity model. 
 
In order to describe the pressure history produced by the explosive, an equation of 
state called JWL has been used in Autodyn. Besides the JWL equation of state, 
impulse loads applied directly on the plate have been simulated in Abaqus. 
 
All the results in Autodyn match the measured values fairly well when Johnson-
Cook’s plasticity model was used. This leads to the conclusion that Autodyn is a 
good code to use in simulation of blast effects. 
 
The simulations in Abaqus/Explicit showed good results for the deformation when 
Johnson-Cook’s plasticity model was used, regardless of the pressure distribution. 
Another conclusion is that Abaqus overestimates the maximum velocity of the plate 
when simulating the explosive with the JWL equation of state, and underestimates 
the velocity when simulating with an impulse load.  
When the classical plasticity model was used, it was shown that the maximum 
deformation was calculated relatively well, while the results of the remaining 
deformation and the velocity of the plate is very poor when compared to the 
measured values. Therefore, one should use a plasticity model that accounts for 
effects such as strain rates, triaxiality of the material and thermal softening (for 
example Johnson-Cook), for a dynamic load such as a mine blast explosion. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Denna rapport behandlar möjligheterna att med hjälp av datorsimuleringar stödja 
utvecklingsprocessen för Alvis Hägglunds produkter. Alvis Hägglunds AB är ett 
företag som främst arbetar inom försvarsindustrin, bland annat genom utveckling och 
tillverkning av bandgående fordon. Allt större krav ställs från kund att företagets 
fordon ska kunna klara av det minhot som militära fordon kan utsättas för när de 
verkar i skarpt läge, t.ex. vid internationell tjänst. I och med att ett verkligt 
sprängförsök på ett attrappfordon eller komplett fordon blir väldigt dyrt, både genom 
utvecklingsarbete samt materialkostnad, finns mycket pengar att spara om 
beräkningsprogram kan utnyttjas i större utsträckning i framtiden. I och med att det 
är så kostsamt utförs verkliga försök väldigt sparsamt, och det ges därför mycket 
begränsade möjligheter att optimera produkten. I ett beräkningsprogram kan däremot 
t.ex. geometrin eller styvheten lättare ändras, för att sedan köra om beräkningen en 
gång till och se vilken förbättring som förändringen gav, utan att kostnaden blir 
särskilt markant.  
Största problemet med de resultat som datorberäkningar ger är att det bara skapar en 
bild av verkligheten. För att kunna lita på de resultat som ett beräkningsprogram ger, 
bör därför vissa praktiska experiment, där mätningar är utförda, återskapas i en 
datorberäkning för att därefter jämföra de beräknade resultaten med de uppmätta. 
Detta ger då en bild av hur pass bra en beräkningsmodell är för att beskriva ett 
specifikt problem. Stämmer de beräknade resultaten bra med de uppmätta, ger det 
större tilltro till de resultat beräkningen ger i andra sammanhang, även om den ena 
situationen skiljer sig från den andra.  
 

1.2 Syfte  
 
Syftet med detta examensarbete är att simulera en sprängverkan mot plåt på olika sätt 
i beräkningskoderna Abaqus/Explicit och Autodyn, för att därefter jämföra 
beräkningsresultaten mot mätdata från ett utfört försök. Detta för att utreda vilka 
möjligheter Alvis Hägglunds har för att i framtiden med hjälp av datorsimulering 
förbättra minskyddet på företagets produkter.  
 
I arbetet ingår även att göra en litteraturstudie för att beskriva fysiken bakom 
problemet.  
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1.3 Begränsningar 
 
Arbetet begränsas till att utföra beräkningarna i programmen Abaqus/Explicit samt 
Autodyn-2D. De enda försök som simuleras i beräkningsprogrammen begränsas till 
att ett sprängämne detonerar fritt hängande i luften. Vid detoneringen inkluderas 
därmed ingen reflektionsfaktor, vilket hade varit fallet om sprängämnet legat på en 
plan yta. Svenska försvarets sprängämne Sprängdeg M/46 samt Trotyl (TNT) har 
använts för att säkerställa de indata som behövdes för att simulera försöket. En annan 
begränsning är att ingen värmeeffekt från spränggaserna inkluderas i beräkningarna i 
Abaqus.  
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2 Allmänt om minor och sprängämnen 
 

2.1 Grundläggande teori 
 
En explosion är ett väldigt snabbt förlopp, tryckvågen rör sig snabbare än ljudets 
hastighet i den ostörda luften framför vågen, men hastigheten minskar ju längre bort 
från detonationspunkten vågfronten kommer. Därmed avtar samtidigt trycket i 
tryckvågen med avståndet [1]. En tryckvåg består av dels en övertrycksfas, och dels 
en undertrycksfas, se figur 1 som visar tryck-tidshistorien av en tryckvåg vid en fast 
mätpunkt i luften. Där visas även tidsvaraktigheten, td, vilken definieras av 
övertrycksfasens varaktighet. Varaktigheten på övertrycksfasen ökar med avståndet 
från sprängladdningen. Undertrycksfasen är vanligtvis längre än övertrycksfasen, 
men övertrycksfasen har betydligt högre magnitud. Därför brukar det ofta vara 
övertrycksfasen som är den mest relevanta, när det gäller beräkningar och 
beskrivningar om vilken last som verkar på olika strukturer.  
 
 
 

 
Figur 1 Bilden visar en typisk tryck-tidkurva för ett sprängämne, registrerad vid 

en fast mätpunkt i luften. Tryckvågen rör sig från vänster till höger i 
figuren. 

 
Olika sprängämnen har olika högt energiinnehåll, vilket ger tryckvågen olika 
maximalt tryck, varaktighet och impulstäthet beroende på vilket sprängämne som har 
genererat tryckvågen. Med impulstäthet menas det tryck som verkar på en yta under 
en viss tid, dvs.  
 

 ,∫∫ ⋅=
⋅

== tdtPdt
A

tF
A
IIs   Ekv. 1 

 

td 
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där I är impuls i Ns och A är area i m2. F är kraft i Newton, t är tid i sekunder och P 
är således tryck i N/m2. 
 
Den mest naturliga laddningsgeometrin för ett sprängämne är en sfärisk geometri. 
Vid annan laddningsgeometri än sfärisk blir det på korta avstånd en koncentration av 
tryckvågen i de riktningar som är vinkelrät mot laddningens ytor. På längre avstånd 
kommer vågen allt mer att övergå till en sfärisk form. Detta medför att den 
koncentration av tryckvågen som uppstår vid korta avstånd kan utnyttjas vid 
specifika tillämpningar. Även var detoneringen i sprängämnet sker har betydelse för 
hur stötvågen fortplantar sig [2].  
 
Vid en tryckvågsfront bildas två zoner, en där tryckvågen fortplantar sig, och en där 
det fortfarande är ostört medium, dvs. dit tryckvågen ännu inte har hunnit anlända. 
Nu menas inte att hastighet, densitet, tryck och temperatur kan ändra sig 
diskontinuerligt, utan dessa storheter ändrar sig under kontinuerliga former under en 
väldigt kort tidsperiod, så att man i många fall kan göra den approximationen att 
detta stegvisa språng fungerar som en front.  
 
Via lagar för massans bevarande, rörelsemängdslagen och energins bevarande kan en 
ekvation som beskriver ett förhållande mellan tryck och densitet härledas för olika 
medium, där tryck ges som funktion av inversen på densiteten, dvs. specifik volym. 
En sådan kurva kallas Hugoniot-kurva. Det är av naturliga skäl vanligast att beskriva 
tryckvågor i luft, men i figur 2 ges Hugoniot-kurvan för både ett odetonerat 
sprängämne samt reaktionsgaserna.  
 

2.2 Detonation 
 
För att ett sprängämne skall detonera, krävs att det påverkas av en tryckvågsimpuls. 
Vid själva detonationen uppstår en explosiv förbränning, som fortplantar sig 
snabbare än ljudets hastighet i sprängämnet. Denna förbränning leder således till 
värme- och gasutveckling, stötvågor samt extremt höga tryck.  
I en och samma graf kan det odetonerade sprängämnets respektive spränggasernas 
Hugoniot-kurva ritas in, se figur 2. Därefter ritas även den så kallade Rayleigh-linjen 
in. 
Rayleigh-linjen ges av  
 

 ,11
22

1

12

12
DUpp ρ

ρρ

−=
−

−  Ekv. 2 

 
där UD är stötvågens hastighet. Inversen av densiteten, t.ex. 1/ρ2, kan även i viss 
litteratur skrivas som V2 och betecknar då den specifika volymen för tillstånd 2.   
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Figur 2 En typisk Hugoniot-kurva, för både det odetonerade sprängämnet och 

reaktionsgaserna. Även de olika fallen för Rayleigh-linjerna återges. 
 
 
Tre olika fall kan uppstå beroende på var Rayleigh-linjen skär Hugoniot-kurvan, och 
samtliga tre fall åskådliggörs i figur 2. Om Rayleigh-linjen inte skär Huginot-kurvan 
för spränggaserna, kommer sprängämnet inte att detonera över huvud taget. Detta 
beror på att stötvågens hastighet då är lägre än detonationshastigheten för 
sprängämnet, och den energi som stötvågen genererar kommer inte upp i den nivå 
som krävs för att starta detoneringen. Om Rayleigh-linjen däremot är tangenten till 
spränggasernas Hugoniot-kurva, motsvarar det en ideal detonation. Då är stötvågens 
hastighet exakt lika med detonationshastigheten för sprängämnet, och denna punkt 
kallas allmänt för Chapman-Jouget punkten (CJ-punkten). Det tryck som råder där 
denna Reyleigh-linje skär Hugoniot-kurvan för det odetonerade sprängämnet är det 
maximala övertryck som uppstår i stötvågsfronten. Det trycket kallas för von 
Neumann-spiken, PN, som normalt överstiger Pcj med ca 25-30 %, se figur 3. 
 

 
Figur 3 von Neumann-spiken, uppkommer vid detonation av ett sprängämne. 
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Rayleigh-linjen kan dessutom skära kurvan i två punkter. Detta fall är lite speciellt. 
En detonationsvåg genom ett medium efterföljs av förtunningsvågor. Om detonation 
sker vid en skärningspunkt ovanför CJ-punkten, kommer detonationen omedelbart att 
övergå till CJ-detonation i och med att dessa förtunningsvågor hinner upp 
detonationsvågen och försvagar den. Om detonationen sker vid skärningspunkten 
under CJ-punkten, hinner förtunningsvågorna aldrig upp detonationsvågen. Antingen 
övergår denna detonation till CJ-detonation, eller så upphör detonationen. 
 
Den energi som avges vid en detonation är inte särskilt hög, det är i stället 
hastigheten som energin avges med som är väldigt hög. Detonationsprodukterna är 
gaser, som befinner sig under högt tryck, och expansionen av dessa gaser utvecklar 
därför en väldigt hög effekt. Som exempel kan sägas att sprängämnet TNT har en 
uppmätt energi på ca 4,7 kJ/g [3], medan t.ex. dieselolja har en energi på 41,9 
kJ/g[4]. För en mina på 5 kg TNT innebär det en total energi på 23,4 MJ. Om all 
denna energi skulle överföras till ett fordon på 20 ton, skulle det innebära att fordonet 
skulle flyga 120 m upp i luften. I verkligheten lättar ett militärt fordon på 20 ton bara 
ca 40 cm från marken vid en påkörning av en fordonsmina, vilket innebär att bara ca 
80 kJ har överförts till fordonet. Resten av energin har spridits ut åt sidorna i luften 
under fordonet.  
 
Detonationshastigheten varierar med diametern på laddningen. För en cylindrisk 
laddning, med propageringsriktningen parallell med cylinderaxeln, kommer 
detonationshastigheten att avta under en specifik diameter. Detta beror på att 
detonationsgaserna försvinner i sidled, och det minskar det totala trycket. För 
sprängämnet RDX är denna specifika diameter ca 10 cm. 
 

2.3 Reflekterat övertryck  
 
En tryckvåg som möter en plan vägg beter sig annorlunda än den tryckvåg som 
expanderar oförhindrat i ett och samma medium. Det reflekterade övertrycket är det 
tryck som framsidan på strukturen upplever när den träffas av en stötvåg.  
Då en tryckvåg träffar en yta på en struktur, uppstår en reflektion av tryckvågen. Är 
den infallande vågen plan, upplever dessutom hela framsidan detta tryck vid samma 
tid. Detta reflekterade övertryck är märkbart högre än det övertryck som råder där 
tryckvågen inte reflekteras. Detta bidrar till att luften flödar längs plåten ut mot 
sidorna, dvs. från det högre trycket till det lägre. Hastigheten på detta flöde är 
ursprungligen ungefär lika med ljudhastigheten, och avtar med tiden. När den luft 
som flödar längs med plåten når plåtens kant, uppstår en lättnad i trycket och det 
reflekterade trycket avtar därefter linjärt med tiden tills stagnationsövertrycket är 
uppnått. Stagnationsövertrycket beskriver trycket på strukturens framsida efter att 
den reflekterade tryckvågen har dött ut, och är bara något högre än det för en 
oreflekterad stötvåg i luft [3]. 
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3 Referensexperiment 
 
Det experiment som simuleringarna ska återskapa grundar sig på ett arbete beställd 
av Försvarets Materielverk (FMV) som utfördes av Åkers Krutbruk samt FMV under 
sommar/höst 2002 [5]. Avsikten var att undersöka vilka skallagar som kan användas 
för att dimensionera sprängningsförsök under realistiska och kostnadsbesparande 
former. Några fördelar med detta är att mindre materialåtgång och svagare laddning 
av sprängämne blir möjlig. Den svagare explosionsladdningen leder till att försök 
enklare skall kunna utföras av företag på egen hand, och tillgång till ett skjutfält för 
att få tillstånd att utföra sprängningar behövs alltså inte i samma utsträckning. 
 
Själva sprängningen är begränsad till att omfatta ett fritt hängande sprängämne i 
luften. Detta innebär att ingen reflekterande tryckvåg uppstår vid detonationen, vilket 
hade varit fallet om sprängämnet legat mot en yta, t.ex. marken. Vid detonationen 
uppstår en tryckvåg som träffar en stålplåt som ligger på en rigg rakt nedanför 
sprängämnet, se figur 4.  
Ytterdimensionerna på de kvadratiska plåtarna är 600 eller 1200 mm, vilket även 
medför att två olika riggar måste användas i försöken. De båda riggarna har således 
motsvarande ytterdimension som de båda plåtstorlekarna. Riggen har ett cylindriskt 
hål i mitten med en diameter på 500 mm respektive 1000 mm, för att tillåta plåten att 
deformera ner i riggen. Plåten ligger helt fritt på denna rigg, och syftet med det är att 
förenkla randvillkoret. Om plåten är fastspänd är det svårt att veta vilka krafter som 
egentligen verkar på plåten, och det blir samtidigt svårare att avgöra hur stor 
betydelse inspänningen har för resultatet. 
 

 
 
Figur 4 Bild på försöksuppställningen. Bilden till vänster visar sprängämnet som 

”hänger fritt” i luften, ovanför plåten som ligger på riggen. Den högra 
bilden visar själva riggen, med det blyrör som mäter den maximala 
förskjutningen. 

 
De material som inkluderas i sprängningsförsöket är Armox 370T klass 2 (A370T), 
Armox 440T (A440T) samt Weldox 700E (W700E), med flest försök utfört med 
A370T. I och med att försöken utfördes med syfte att skala plåtens storlek, så 
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varierar tjocklekarna på plåtarna samt plåtarnas ytterdimensioner mellan olika 
försök.  
 
Som sprängämne användes Sprängdeg m/46, och även sprängladdningens storlek 
varierar i försöken. Sprängladdningen har geometrin av en cylinder, där diametern är 
tre gånger så stor som höjden, och där den plana sidan är riktad mot plåten (se även 
vänstra bilden i figur 4). Avståndet mellan den nedersta ytan på sprängämnet och 
plåten är 250 mm i den lilla riggen, och 500 mm i den stora riggen. För en utförlig 
beskrivning av vilka dimensioner som gäller vid experimenten, se tabell 1. 
 
 
Tabell 1 Laddningsvikter, laddningsavstånd samt materialtjocklekar för 

referensexperimentet 
  A370T A440T W700E 

Massa 
sprängdeg [kg] 

Avstånd 
[mm] 

Tjocklek [mm] Tjocklek [mm] Tjocklek [mm] 

0,125 250 5 - - 
0,5 250 5 10 4 
0,5 250 10 - 8 
1 500 10 - - 
4 500 10 - - 
4 500 20 - - 

 
 
De mätresultat som registrerades under experimenten är den maximala 
deformationen av plåten, den kvarstående deformationen av plåten, samt den 
maximala hastigheten som mittpunkten på plåten har under deformationsförloppet. 
För att mäta den maximala deformationen av plåten användes s.k. blytuber, vilka är 
tunnväggiga rör av bly. Dessa är placerade så att de inte ska börja deformeras förrän 
plåten nästan nått sin maximala deformation, detta för att mätningen inte ska störa 
det egentliga deformationsförloppet. För att bestämma den maximala hastigheten 
användes en dopplerradar, som var monterad inuti riggen. De mätresultat som rör 
försöksfallen i tabell 1 återges i bilaga 1. 
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4 Skalningslagar 
 
Med hjälp av skalningslagar framtagna för sprängämnen kan man på ett smidigt sätt 
få en bild av vilken tryckvågs-karakteristik, varaktighet, impulstäthet m.m. som 
verkar under specifika förhållanden. Detta är möjligt genom att man med känd massa 
sprängämne och känt avstånd (verkligt avstånd) till den punkt som tryckfördelningen 
skall verka, kan beräkna vilket skalat avstånd som gäller, enligt bilaga 2. När man vet 
vilken skalad sträcka som gäller för det specifika fall man är intresserad av, kan man 
ur tabeller eller diagram läsa av vilka data som gäller för referensfallet, som 
vanligtvis är 1 kg TNT. Detta innebär att om man för två olika massor TNT och 
verkligt avstånd har samma skalat avstånd, gäller t.ex. samma max övertryck och 
impuls för de båda fallen. Detta sätt att skala sprängämnen kallas Hopkinson-
skalning. 
 
De skallagar som är intressant i detta fall är skalat avstånd 
 

 ,
3 m
Rr =  Ekv. 3 

skalad varaktighet 
 

 
3 m
t

t d
ds
= , Ekv. 4 

 
och skalad impuls enligt 
 

 ( )
3

//
m
AIAI s = , Ekv. 5 

 
där r är skalat avstånd som ges enheten [m/kg(1/3)], R är verkligt avstånd i meter, och 
m är den verkliga laddningsvikten i kg. Subindex s menar att det är skalat värde som 
avses.  
 
I boken Explosive shocks in air (referens [3]) finns tryckvågsdata för 1 kg TNT 
tabellerat (bilaga 3), från detonation ända upp till 500 m från detonationspunkten. I 
bilaga 4 och 5 ges ett diagram med max övertryck samt impulstäthet uppmätt för 
TNT, som kan avläsas vid olika skalade avstånd [2]. Med dessa skalningslagar fås en 
möjlighet att använda sig av referensdata för att bestämma vilka parametrar som 
gäller vid ett visst avstånd och massa TNT. 
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5  TNT-ekvivalens 
 
TNT är ett vanligt sprängämne, som ofta används i både civila och militära 
sammanhang. Det är dessutom det sprängämne som är mest dokumenterat, med 
mätvärden som oftast är framtagna med 1 kg TNT som ett referensmått. Är man 
intresserad av att veta sprängämnets verkan för en annan laddning än 1 kg, kan man 
via skallagarna få reda på vilket referensavstånd som representerar den specifika 
laddningens verkan. I tabeller med dessa referensmätningar kan då oftast värden på 
bland annat max övertryck, tryckvågens varaktighet samt impulstätheten avläsas för 
önskat referensavstånd.  
 
I och med att det är dyrt, omständligt och ofta farligt att utföra mätningar på olika 
explosionsämnens egenskaper, är det väldigt vanligt att man använder sig av en 
ekvivalens mellan det önskade sprängämnet och sprängämnet TNT, en så kallad 
TNT-ekvivalens. Användandet av en ekvivalens vid beräkningar leder alltid till en 
approximation, och är en viss felkälla. Man bör därför vara försiktig vid användandet 
av ekvivalens, och i största möjliga mån istället använda data för det specifika 
sprängämne man är intresserad av. Olika sprängämnen har olika egenskaper, och det 
leder till en begränsning vid användandet av en ekvivalens. Detta kan leda till att 
olika ekvivalenser för t.ex. både positivt övertryck och impulstäthet måste tas fram 
under de förhållanden som man är intresserad av. Användandet av en TNT- 
ekvivalens är dessutom beroende av avståndet, det vill säga att ju längre bort från 
sprängämnets detonationspunkt man kommer, ju bättre approximering med hjälp av 
ekvivalensen bör man få. När man kommer närmare detonationspunkten kommer 
skillnaden mellan sprängämnens olika begynnelseegenskaper att spela större roll, och 
det finns en risk att användandet av ekvivalensen blir en än större felkälla. 
 
Skillnaden mellan sprängdeg och TNT är inte så stor, de har båda ungefär samma 
initiella förbränningshastighet (6914 respektive 6930 m/s [6], [7]), medan Pcj skiljer 
sig något (18,4 resp. 21 GPa). Dessutom kan olika tillsatser i specifika sprängämnen 
bidra till att större del av sprängämnet binds ihop och verkligen förbränns i 
explosionen.  
 
Det finns väldigt lite mätdata på sprängdegs tryckbeteende i luft registrerat, men 
rapporten Effekt av spegling (referens [8]) behandlar experiment som bland annat är 
utförda för att bestämma sprängdegs TNT- ekvivalens för både positivt övertryck och 
impulstäthet. Den ekvivalensfaktor som denna rapport kom fram till var 1,20 ± 0,07 
med avseende på det positiva övertrycket, och 1,16 ± 0,05 med avseende på 
impulstätheten. Det är dessa ekvivalensfaktorer som framöver används i denna 
rapport. Dessa ekvivalenser är framtagna för ett skalat avstånd mellan 0,85-9,69 
m/kg(1/3), medan de försök som utfördes i referensexperimentet har ett skalat avstånd 
mellan ca 0,3-0,5 m/kg(1/3). I och med att sprängdeg och TNT har något olika initiella 
förbränningsegenskaper är dock ekvivalenser som är framtagna vid motsvarande 
skalade avstånd att föredra. 
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6  Analytisk och empirisk beräkning 
 
Via fysikaliska samband och tillståndsekvationer för berörda material kan man 
beräkna tryckfördelningen med avseende på tiden i ett endimensionellt fall. För mer 
komplexa geometrier kan numeriska simuleringar via datorer behövas för att en 
beräkning skall vara realiserbar. Många dynamiska problem bör därför inte lösas 
analytiskt om ett realistiskt resultat önskas.  De datorkoder som kan beskriva 
strömningsförlopp mellan olika delar i lösningen som det är frågan om vid 
detonation, stötvågsutbredning i gaser etc. kallas allmänt för Hydrokod. 
 
Ett analytiskt samband har framställts av Gurney, som 1943 härledde ett antal 
ekvationer som ger den slutgiltiga hastigheten för ett material i olika utformningar 
som är i direktkontakt med sprängämne. Den drivande faktorn är kvoten mellan 
materialets massa och sprängämnets massa. Teoretiskt beräknade värden från Gurney 
ekvationen och experimentella försök har visat sig stämma väldigt bra, och trots 
ekvationens enkelhet har den visat sig vara väl så bra jämfört med mer sofistikerade 
ekvationer. En begränsning är dock att den bara sträcker sig till den slutgiltiga 
hastigheten. 
 
Det är allmänt lättare att härleda samband för problem där sprängämnet är i 
direktkontakt med en struktur, än om det är ett avstånd i luft mellan sprängämne och 
plåt, dvs. ett så kallat ”stand-off”-avstånd. En hel del experiment samt 
datorsimuleringar är utförda av bl.a. Nurick [9], där plåtens beteende vid en tryckvåg 
studeras. För att förenkla lastfallet, utbreds ett slags skum på plåten, som 
sprängämnet verkar mot. På så vis sprids lasten ut uniformt över hela plåten. 
Det är dessutom svårt att beräkna deformationer och andra parametrar analytiskt när 
plasticering av ett material uppstår, i och med att detta beteende är olinjärt. 
Detta leder till att många forskningsresultat är väldigt koncentrerade till just det fallet 
och de randvillkor som studerades, och är svårt att använda generellt. 
 

6.1  Empiriska formler 
 
Det händer ofta att man saknar tillgång till olika data för ett sprängämne. I sådana 
fall kan det vara av stor vikt att använda sig av en analytisk form av 
tryckfördelningen utan att behöva göra några experiment och mätningar själv. En 
enkel och allmän form på ett analytiskt samband av detta slag är svår att 
åstadkomma. Via uppmätta data kan man istället via nätverksekvationer (Bode) 
åstadkomma ett allmänt samband, som fungerar som om den vore en analytisk form 
[3]. Formler av denna typ kan vara till stor användning om man t.ex. vill skapa en 
programmeringsrutin av något slag. Det kan då vara lättare att använda sig av 
formler istället för diagram för att erhålla de data man söker. Några sådana formler är 
framtagna för de data som finns tabellerat i bilaga 3, där några olika storheter ges 
som en funktion av det skalade avståndet, r, som har enheten m/kg(1/3) [3]. 
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Övertrycket i enheten bar för en oförhindrad stötvåg i luft ges av 
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där r är det skalade avstånd för det fall man vill undersöka. 
 
Det reflekterade övertrycket går att bestämma via formler som grundar sig på 
energins bevarande samt olika Rankine-Hugoniot samband [3]. Det reflekterade 
övertrycket bestäms av tryckvågens machtal, och machtalet är kvoten mellan 
stötvågens fronthastighet, ux, och ljudets hastighet, ax, 
 

 .
x

x
x a

u
M =  Ekv. 7 

Machtalet kan även skrivas i form av det statiska övertrycket, p,  
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Med machtalet kan man därefter beräkna det reflekterade övertrycket, Pr,  
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Detta innebär att ekvation 9 inte är ett empiriskt samband, utan härstammar från 
fysikaliska samband. 
 
I bilaga 6 återges en graf över det empiriskt beräknade övertrycket för den fria 
tryckvågen, samt det reflekterade övertrycket. Kurvan för den ostörda tryckvågen 
stämmer med de uppmätta data från [3], och något annat vore konstigt i och med att 
det är dessa data som har genererat de empiriska sambanden. Jämförs kurvan för den 
ostörda tryckvågen istället med de data som bilaga 4 visar, är det däremot stor 
skillnad, medan den reflekterande tryckvågens kurva stämmer bättre överens. Vad 
skillnaden mellan de data för den ostörda tryckvågen mellan de båda källorna kan 
bero på är svårt att säga. Det kan t.ex. bero på olika antaganden, olika mätutrustning, 
olika noggrannhet m.m.  
Många källor där uppmätta data som representerar sprängämnens verkan presenteras 
skiljer sig ofta från varandra, framför allt nära detonationspunkten, i och med att 
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dessa data kan vara baserade på dels experiment, dels analyser samt 
datorsimuleringar [10]. Det kan därför vara bra att använda sig av flera olika källor 
när man är intresserad av uppmätta data för sprängämnens verkan, framför allt i och 
med att de kan skilja sig något mellan varandra nära detonationspunkten. Helst bör 
man använda sig av data som är framtaget under de förhållanden som gäller vid 
respektive fall, för att minska fel i de antaganden som görs. 
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7  Material 
 

7.1  Stål 
 
De tre stålmaterial som undersöktes i referensexperimentet som beskrivs i kapitel 3 
är Weldox 700E, Armox 370T klass 2 samt Armox 440T, samtliga tillverkade av 
SSAB Oxelösund. Materialblad från tillverkaren för dessa stål återfinns i bilaga 7, 8 
och 9, och en dragprovkurva för Armox 440T återfinns i bilaga 10.  
 
Weldox är ett extra höghållfast konstruktionsstål, där numret i namnet (i detta fall 
700) anger den lägsta sträckgräns som tillverkaren garanterar. Bokstaven som följer 
efter numret (E) anger den klass som beskriver vilken temperatur som slaghetsprovet 
utförts vid (se bil. 7). Weldox är ett termomekaniskt (TM) valsat ferritiskt strukturellt 
stål som har hög hållfasthet och duktilitet. Duktiliteten ökar dessutom vid ökande 
temperatur [11]. Plåten har mycket goda kallbockningsegenskaper samt mycket god 
svetsbarhet. 
 
Armox har av SSAB getts benämningen skyddsplåt, och används ofta i olika 
skyddsapplikationer, t.ex. i försvarsindustrin. Armox har utmärkta ballistiska 
egenskaper i kombination med en hög hårdhet och styrka, men är samtidigt lätt att 
bearbeta. Plåten går dessutom att bocka i v-form eller genom rulbockning, och har 
utmärkta svetsegenskaper. Numret i namnet, här 370 och 440, anger hårdheten i 
brinell, men om det finns flera klasser för materialet kan detta värde vara något 
annorlunda. Specifikationen för klass 2 beträffande Armox 370T ges i bilaga 8 [12]. 
 

7.2  Sprängämnen 
 
Sprängdeg 
 
Vid mitten av 40-talet arbetades ett sprängämne fram av Sveriges försvarsmakt, med 
kravet att det skulle gå att framställa ur inhemska råvaror. Resultatet blev Sprängdeg 
m/46, vilket innehåller 86 % PETN (Pentyl) och 14 % mineralolja. Detonations-
hastigheten och sprängverkanseffekten är dock lägre för sprängdeg än för ren pentyl, 
men tillsatsen av mineralolja gör sprängämnet i stället mindre känsligt för transport 
och hantering, vilket samtidigt leder till en mycket god formbarhet. Formbarheten 
ökar dessutom vid ökande temperatur. Sprängdeg m/46 är samtidigt okänslig för 
väta, slag, beskjutning samt köld [13]. 
 



Luleå tekniska universitet  Simulering av sprängverkan 
  med finita elementmetoden 
 
 

20 

TNT 
 
Sprängämnet TNT började för första gången produceras år 1891 i Tyskland, för att 
runt år 1912 användas av flera arméer, förutom Tysklands även den amerikanska 
marinen samt armén.  
TNT smälter vid ca 80 grader celsius och är i smält form så kemiskt stabil att upp till 
några ton kan hållas i flytande form under flera dygn. TNT är ett homogent material 
som inte innehåller några tillsatser, och är dessutom olösligt i vatten. På grund av sin 
gjutbarhet, goda stabilitet och låga känslighet i förening med god sprängverkan och 
lågt pris har TNT blivit ett av de viktigaste militära sprängämnena. Dessa faktorer 
har tillsammans bidragit till att TNT nu fungerar som en standard för jämförelser vid 
explosioner, men den främsta anledningen är att sprängämnet har visat sig ge bra 
jämförelsevärden vid upprepningar av samma försök [14]. 
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8  Materialmodeller 
 

8.1  Ideal gas 
 
Tillståndsekvationen Ideal gas bygger på den ideala gaslagen, och beskriver trycket 
och energiinnehållet i en gas. I detta fall är det luft som är den gas som skall 
beskrivas. 
 
Ideala gaslagen kan skrivas som 
 
 ( ),1−= γρEp  Ekv. 10 
 
där p är trycket, ρ är densiteten, E är den inre energin och  
 

 ,
v

p

c
c

=γ  Ekv. 11 

 
där cp är värmekapaciteten vid konstant tryck, medan cv är värmekapaciteten vid 
konstant volym. Detta förhållande är 1,4 för luft. Luftens densitet sätts till 1,225 
kg/m3, vilket motsvarar luftens densitet vid 25 grader celsius. Då luftens absoluta 
tryck vid 25 grader celsius är 101,3 x 103 Pa ger det ett begynnelsevärde för luftens 
energi på 206,8 x 103 J/Kg.  
 

8.2  Tillståndsekvationen JWL för sprängämnen 
 
Tillståndsekvationen Jones-Wilkens-Lee (JWL) beskriver det tryck i ett sprängämne 
som genereras av den kemiska energin som frigörs vid en detonation [15]. 
Parametrarna A, B, r1, r2 och ω har tagits fram för en hel del sprängämnen via 
dynamiska experiment. Värdet på dessa parametrar är beroende av varandra, dvs. en 
konstant bör inte ändras utan att hänsyn tas till de övriga parametrarna samtidigt.  
JWL’s tillståndsekvation ges av: 
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där A och B har enhet i Pa och den inre energin E har enheten J/m3. ω kallas 
Gruneisen’s koefficient, och är en adiabatisk konstant för stora expansioner. 0ρ  är 
referensdensiteten i kg/m3, dvs. den densitet sprängämnet har innan detonation, 
och ρ är den densitet som fortlöpande ändras för spränggaserna efter detonation har 
skett. Övriga parametrar är dimensionslösa. Via bilaga 11 är det möjligt att se vilka 
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olika val av enheter som kan följas för konvertering till andra enheter, för att 
konsistens i ekvationen ska följas. 
 
För parametrar till JWL’s tillståndsekvation för sprängdeg och TNT, se tabell 2. 
Parametrarna för TNT är hämtade ur [7], medan parametrarna för sprängdeg är 
beräknat via programmet Sheetah version 1.29, och är hämtade från [6]. 
Parametrarna för sprängdeg är framtagna med en materialsammansättning på 84 % 
PETN (Pentyl) och 16 % smörjolja. Detta är en liten skillnad jämfört med dagens 
värde på sprängdeg, dvs. 86/14, men detta innebär en så liten skillnad att den 
ignoreras i detta fall. 
 
 
Tabell 2  JWL-parametrar för sprängdeg och TNT 
Parametrar Sprängdeg TNT 
Densitet 1,5x103 kg/m3 1,63x103 kg/m3 
C.J. tryck 1,84x1010 GPa 2,1x1010 Pa 
Detonationshastighet 6,914x103 m/s 6,93x103 m/s 
C.J. energi 8,03x109 J/m3 6,00x109 J/m3 
A 4,60x1011 Pa 3,738x1011 Pa 
B 7,01x109 Pa 3,747x109 Pa 
R1 4,72 4,15 
R2 1,03 0,90 
ω 0,30 0,35 
 
 
JWL är en modifierad form av tillståndsekvationen för ideal gas, där de exponentiella 
termerna förstyvar ekvationen vid höga densiteter. Vid en stor expansion blir därför 
de två exponentiella termerna i tillståndsekvationen i princip försumbara, och 
spränggasernas beteende går mot en ideal gas, se Ekv. 10. Den adiabatiska 
parametern för den ideala gasen, γ, är då relaterad till den adiabatiska parametern för 
sprängämnet, ω, via  
 
 .1+≡ωγ  Ekv. 13 
 
För att undvika dessa numeriska fel bör sprängämnets tillståndsekvation bytas från 
JWL till Ideal gas när spränggaserna har expanderat till ca 10 ggr sin ursprungliga 
volym enligt [16]. Då byts referensdensiteten samtidigt till 0,1 kg/m3, vilket bättre 
beskriver spränggasernas referensdensitet samt nollställer kompressionen för 
modellen. 
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8.3  Klassisk plasticitet 
 
Den klassiska plasticitetsmodellen baseras på ett antagande om isotropt hårdnande av 
materialet. Med det menas att flytytan har samma kriterium för plasticitet i alla tre 
riktningarna. Den bygger på von Mises plasticitetskriterium, som ges av  
 
 ,03

02 =− yJ σ  Ekv. 14 
 
där 

0yσ  är sträckgränsen för materialet, och J2 ges av  
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där Sij är deviatorspänningen. Ett associerat plastiskt flöde används, vilket innebär att 
den plastiska deformationshastighetens riktning är normal till flytytan.  
 

8.4  Johnson-Cook 
 
Flytspänningens beroende av töjningshastighet kan vara mycket viktigt i 
beräkningskoder för att de ska beskriva en realistisk deformation av materialet. 
Allmänt gäller att hållfastheten blir högre vid höga töjningshastigheter, samt att stål 
övergår från att vara duktilt till mera sprött när töjningshastigheten ökar [4].  
Vid hållfasthetsmässiga beräkningar är det därför ofta konservativt att inte beakta 
töjningshastighetens effekter, men i detta fall när en plastisk nedböjning skall 
beräknas och jämföras mot ett experimentellt värde är det av stor vikt att om möjligt 
inkludera töjningshastigheten i beräkningarna. Det är dock relativt kostsamt att utföra 
de dynamiska och termiska experiment som krävs för att bestämma 
materialkonstanterna.  
 
Problem som är relaterade till en dynamisk last så som en penetrationmekanism, 
kollision eller explosion, resulterar i en spänning-töjning respons som är påverkad av 
höga töjningar, höga töjningshastigheter, termiskt mjuknande och varierande 
spänningstillstånd beroende på tiden.  
 
Vid låga och konstanta töjningshastigheter används ofta för metaller ett 
deformationshårdnande enligt  
 
 nκεσσ += 0 , Ekv. 16 
 
där σ0 är flytspänningen, κ och n är materialparametrar som definierar materialets 
töjningshårdnande. 



Luleå tekniska universitet  Simulering av sprängverkan 
  med finita elementmetoden 
 
 

24 

Töjningshastighetens effekt kan mycket enkelt beskrivas som  
 

 
.

lnεασ , Ekv. 17 
 
och detta samband är väldigt ofta observerat vid töjningshastigheter som inte är 
alltför höga.  
Temperaturens effekt för flytspänningen ges av  
 
 ( )[ ]m

r T *1−=σσ , Ekv. 18 
 
där m är en materialparameter, och termen T* beskrivs som  
 

 
rM

r

TT
TTT
−
−

=* , Ekv. 19 

 
där TM är smältpunkten och Tr är referenstemperaturen där σr, referensspänningen, är 
uppmätt. T är den temperatur som spänningen σ beräknas för [4]. Dessa ekvationer är 
typiska kurvanpassningar, dvs. empiriska ekvationer som grundar sig på 
experimentella data snarare än fysiska samband [11]. Dessa grundläggande samband 
leder till den empiriska materialmodellen Johnson-Cook, 
 

 ( ) ( )[ ]mn TCB *

0

.

.

0 1ln1 −⋅













+⋅+=

ε

εεσσ , Ekv. 20 

där parametrarna σ0, B, C, n och m är experimentellt framtagna. 0

.
ε  är 

töjningshastighetens referens. 
 
Vid bestämmande av konstanterna i materialmodellen studeras effekterna av 
töjningshastighet, temperatur och spänningens treaxlighet för styrka och duktilitet. 
Materialegenskaperna ges från tre olika dragprov: kvasistatiskt test med mjuka och 
notchade prov, kvasistatiska test vid stigande temperaturer samt dynamiska tester 
över många olika töjningshastigheter.  
 
Johnson-Cook modellen beskriver responsen för många metaller bra. Konstanter är 
redan framtagna för en mängd material, vilket leder till att denna modell är lättare att 
använda än övriga. Ett problem med modellen är att alla parametrar är kopplade till 
varandra, dvs. likt JWL’s beskrivning av tillståndsekvationen för sprängämnen bör 
inte någon konstant ändras utan att hänsyn tas till de övriga parametrarna samtidigt. 
Ett problem för företag inom försvarsindustrin är att det ofta är mycket speciella 
material som används, som kanske inte används så ofta av andra företag. Detta leder 
till att det är svårare att erhålla materialdata för det specifika materialet. En följd kan 
lätt bli att materialparametrar för ett ”liknande” material används. Istället bör 
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experiment med det rätta materialet utföras och jämföras med beräkningar för att 
våga lita på beräkningarna fullt ut. 
 
Parametrarna till materialmodellen Johnson-Cook för Weldox 700E ges enligt tabell 
3 nedan [11]. 
 
 
Tabell 3  Johnson-Cook parametrar för Weldox 700E 
Weldox 700E   
Flytspänning A 8,59x108 Pa 
Töjningshårdnande B 3,29x108 Pa 
Töjningshårdnande n 0,579 
Töjningshastighet hårdnande C 0,0115 
Temperatur mjuknande m 1,071 
Referens töjningshastighet 

0

.
ε  

5x10-4 s-1 

Rumstemperatur Tr 293 K 
Smälttemperatur TM 1800 K 
 
Den maximala töjningshastigheten i fastställandet av dessa Johnson-Cook 
parametrarna är enligt ca 1000 s-1 [11]. 
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9  Beräkningsprogram 
 

9.1  Explicit tidsintegrering, beräkningstid 
 
Elementstorleken har stor betydelse i en numerisk FE-beräkning, dels för att många 
element leder till fler ekvationer som skall lösas, vilket leder till en lång 
simuleringstid, dels för att många element kan behövas för att erhålla en 
konvergerande lösning. Beroende på vilka datorresurser man har, måste dessa 
aspekter tas i beaktande. Elementens storlek måste därför ställas i proportion till 
vilka datorresurser man har samt vilken noggrannhet man önskar sig av beräkningens 
resultat. I en explicit beräkningskod är det dessutom inte bara antalet element som 
styr hur lång tid beräkningen tar. Ett dynamiskt förlopp delas upp i tidsteg, som 
tillsammans motsvarar hela tidsförloppet. Dessa tidsteg måste vara mindre än en 
maximal storlek, för att beräkningen skall kunna betraktas som stabil. Mellan varje 
tidssteg beräknar programmet den maximala frekvensen i varje element för att 
bestämma vilken storlek på nästa tidssteg som är lämpligt enligt  
 

 ,2

maxω
=∆t   Ekv. 21 

 
där ∆t är det stabila tidsteget och ωmax är elementets maximala egenfrekvens. Det 
element i systemet som då har den högsta egenfrekvensen styr vilket tidssteg som 
gäller i det nästkommande tidssteget. För en övergripande förståelse går det bra att 
göra vissa förenklingar och antaganden. En modell för att bestämma det stabila 
tidssteget är 
 

 ,min

dC
L

t =∆  Ekv. 22 

 
där Lmin är den minsta elementlängden och Cd är våghastigheten genom ett element. 
Cd definieras av 
 

 ,2
ρ
µλ +

=dC  Ekv. 23 

 
där  
 

 ( )( )υυ
υλ

211 −+
=

E , Ekv. 24 

 
och  
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 ( )υµ
+

=
12
E , Ekv. 25 

 
definieras av Lamés konstanter [17]. 
Antal tidsteg som behövs motsvaras alltså därför av 
 

 ,
t

Tn
∆

=   Ekv. 26 

 
där T är den totala simulerade tiden av det dynamiska förloppet. Minskas den minsta 
elementstorleken leder detta alltså till att det stabila tidsteget minskas, vilket ger att 
det blir fler tidsteg som skall beräknas och hela beräkningstiden blir längre. Ökas 
dessutom totala antalet element i beräkningen, blir beräkningstiden som tidigare 
nämnts än längre. 
 
Som exempel kan sägas att om elementnätet i ett 2-dimensionellt system förfinas 
med en faktor 2 ökar totala simuleringstiden med en faktor 8, dvs. 4 ggr så många 
element och en halvering av det ursprungliga tidsteget. I ett 3-dimensionellt system 
ger samma förfining på elementnätet på motsvarande sätt en ökad simuleringstid med 
en faktor 16. Detta är bra att ha i åtanke när det gäller val av elementnät. I och med 
att tidssteget till viss del styrs av den minsta elementlängden i systemet, är det 
samtidigt bra att försöka undvika små element där de egentligen inte behövs. Detta 
bidrar till en effektiv beräkning.  
 

9.2  Elementformulering 
 
Det finns tre sätt att beskriva rörelse i elementnäten i dessa sammanhang. De är via 
Euler-beskrivning, Lagrange-beskrivning, eller en kombination av de båda som 
kallas Arbitrary Lagrangian-Eulerian (ALE). Euler- och Lagrangeformuleringen 
beskriver samma sak, men på olika sätt. Med Lagrange är det materialet som är 
referens, och en punkt på materialet följer med materialet när det rör på sig allt 
eftersom tiden går. Med Euler är det rummet som är referens, dvs. samma punkt är 
på samma ställe hela tiden, och materialet flödar förbi. Man kan alltså säga att 
Lagrange är materialreferens, medan Euler är rumsreferens. Detta är av stor 
betydelse i dessa sammanhang, i och med att det är frågan om höga 
deformationshastigheter, stora deformationer och korta tidsförlopp. Vid en 
Lagrangebeskrivning är det därför stor risk att elementnätet blir för distorderat 
(hoptryckt eller utdraget), vilket så småningom leder till att beräkningen stannar i 
förtid. Går det att applicera en Eulerbeskrivning på elementnätet istället, beskrivs 
flödet genom nätet och inget element blir distorderat. Beräkningen fortgår därmed 
tills lösningen är klar. En nackdel är dock att en Eulerbeskrivning är mindre exakt än 
en Lagrange, vilket leder till att små element måste användas. Följden av detta blir 
att beräkningstiden ökar avsevärt [4]. 
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9.3  Autodyn 
 
Autodyn använder sig av en explicit tidsintegrering, och är en så kallad hydrokod. 
Med det menas att programmet har möjlighet att simulera vätske- och gasflöde, samt 
strukturella responser under höga hastigheter och korta tidsförlopp. Autodyn har 
dessutom möjlighet att beskriva elementnätet med antingen Euler, Lagrange eller 
ALE-formulering. Vid Lagrange och ALE-formulering finns samtidigt möjlighet att 
ansätta ett brottkriterium för materialet, som då tillåter beräkningen att eliminera de 
element som uppfyller dessa kriterium allt eftersom de inträffar. Vid Euler-
formulering går det dessutom att ansätta ett randvillkor som tillåter t.ex. en gas att 
flöda ut ur beräkningsmodellen. Det är samtidigt enkelt att stanna en beräkning innan 
den är klar, modifiera den genom att t.ex. lägga till material, ta bort material eller 
ändra materialmodeller, för att sedan återuppta beräkningen igen från där den 
stannades. På så sätt kan beräkningstiden effektiviseras, genom att man t.ex. kan 
plocka in material i modellen först när de verkligen tillför någonting i beräkningen.  
Autodyn finns tillgänglig i 1d, 2d- och 3d miljöer, där en funktion som kallas 
”Remap” kan spara hastighetsvektorerna i t.ex. 1d-miljö, för att sedan extrapolera in 
vektorerna till sitt respektive radiella avstånd i 2d-miljö. Detta tillåter att en 
simulering av en sprängning först kan simuleras i 1d till och med att tryckvågen når 
en struktur. Därefter överförs beräkningen till 2d, där sedan det dynamiska förloppet 
fullföljs. Detta förkortar den totala simuleringstiden avsevärt jämfört med om hela 
beräkningen hade utförts i 2d. En nackdel är att det är svårt att tillämpa olika 
laddningsgeometrier i 1d. I regel är det sfäriska geometrier som beskrivs i 1d. 
 
Detta gör Autodyn till ett kraftfullt verktyg i t.ex. försvarsindustrin, när beräkningar 
inom minsprängning och penetrationsförlopp till följd av ballistiskt skydd ska 
utföras. 
 
 
9.3.1  Materialmodeller i Autodyn 
 
 I Autodyn ges goda möjligheter till att använda sig av olika materialmodeller. För att 
simulera gaser och sprängämnen finns t.ex. tillståndsekvationer som Ideal gas och 
JWL, och för strukturer går Johnson-Cook’s materialmodell bra att använda. Även 
andra materialmodeller och tillståndsekvationer finns implementerade, men i och 
med att dessa inte används i detta arbete utelämnas de här.  
Autodyn har samtidigt ett materialbibliotek implementerat, där många 
materialparametrar för en hel del vanliga material och materialmodeller är 
registrerade. Detta underlättar när materialet i modellen ska initieras, framför allt i 
och med att programmet automatiskt räknar om enheterna i parametrarna till det val 
av enheter som man initierat när man skapat sin modell. De olika enheter som tillåts 
för att beräkningen ska vara konsistens mellan olika variabler ges i bilaga 11. 
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9.4  Abaqus 
 
Abaqus kan räkna med både implicit och explicit tidsintegrering vid dynamiska 
problem. Den explicita delen av programmet har tillkommit först på senare år av 
programmets historia. Detta innebär dock att det är den implicita delen som är den 
som är mest utvecklad. Implicit tidsintegrering lämpar sig inte så bra till att beräkna 
stora olinjära deformationer under korta tidsförlopp. Därför används den explicita 
tidsintegreringen i detta arbete. I Abaqus går det att applicera Lagrange-element på 
en part, och upptäcker man sedan att elementnätet blir allt för distorderat i 
beräkningen, går det att använda sig av en adaptiv meshning enligt ALE-tekniken. 
Det går dessutom att ansätta ett Eulervillkor på en yta, som då tillåter material att 
flöda in och ut genom Euler-ytan. Detta fungerar dock bara i en och samma part, 
vilket innebär att flödesgränsen mellan sprängdeg och luft inte går att beskriva på 
samma sätt som i Autodyn. Detta sätt att använda en Euler-yta på en part lämpar sig 
istället bättre när man t.ex. simulerar en rullformning av en plåt, då plåten plasticerar 
och på så vis tillåts flöda ut ur modellen.  
 
Abaqus har inte samma möjlighet som Autodyn att ändra tillståndsekvationen från 
JWL till Ideal gas när sprängämnet har expanderat 10 gånger sin ursprungliga volym, 
i och med att Abaqus inte kan avbryta en simulering för att utföra ändringar i 
beräkningsmodellen. Detta måste i sådana fall utföras som ett automatiskt steg i 
beräkningen, ett så kallat ”step”, vilket medför att det blir svårare att förutse när 
materialet har expanderat så pass mycket. Samtidigt är detta problem inte beskrivet i 
Abaqus manualer för hur tillståndsekvationerna för JWL ska användas, vilket 
däremot är fallet i Autodyn. Därmed utförs detta steg inte i beräkningen när 
simuleringarna med JWL utförs i Abaqus. 
 
Det är enkelt i Abaqus att spara olika variabler för efterbehandling i diagramform 
eller att visualisera den utbredning variablerna har i elementen.  
 
 
9.4.1  Materialmodeller i Abaqus 
 
Abaqus har möjlighet att tillämpa tillståndsekvationen JWL för explosiva material. 
Det går även att använda sig av en tillståndsekvation som beskriver Ideal gas om så 
önskas. Problemet är bara att det som tidigare nämnts inte går att ansätta en 
Eulerbeskrivning på ett elementnät eller mellan två materialgränser, vilket innebär att 
det inte går att beskriva att sprängämnet flödar in i luften. En annan metod är att 
ansätta ett kontaktvillkor på sprängämnets yta och en yta på den struktur som man 
vill att den ska verka mot. På så vis går det att simulera sprängverkan med JWL’s 
tillståndsekvationer som en krock istället. Luftens egenskaper och bidrag till 
sprängverkan ignoreras då, fast med tanke på de höga tryck som uppstår i 
spränggserna kan detta betraktas som ett rimligt antagande. Om man simulerar en 
innesluten detonation av t.ex. ett sprängämne som omsluts av ett rör, går det alldeles 
utmärkt att använda sig av denna metod.  
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Det går att använda sig av både Johnson-Cook och den klassiska materialmodellen 
om så önskas, men Abaqus har inget inbyggt materialbibliotek, så parametrar till de 
ämnen man vill beskriva i tillståndsekvationerna och de övriga materialmodellerna 
måste initieras av användaren. 
 
 
9.4.2  Programmets möjligheter till simulering av impulslast 
 
En möjlighet till att simulera en tryckvåg är att ansätta en impuls på ett material. 
Detta kan göras via att ett tryck som funktion av tiden, dvs. en tryckimpuls, initieras i 
programmet. Denna tryckimpuls verkar därefter på en specifik yta på materialet till 
och med att varaktigheten för tryckimpulsen har gått ut.  
Det finns ett kommando i Abaqus som heter Incident wave, och det kommandot 
lämpar sig bra för att beskriva en tryckvåg som har uppstått från t.ex. ett sprängämne. 
Man kan ansätta en sfärisk utbredning av den inkommande vågen, där man anger 
vilket avstånd från träffytan som tryckvågen initierats från. Detta avstånd är således 
den initiella radie som den sfäriska utbredningen beskrivs med. Denna radie ökas 
därefter allteftersom tiden går.  
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10  FE-formulering 
 
Av de 3 material som användes i experimentet som beskrivs i referens [5] är det 
enbart för Weldox 700E som materialparametrar till Johnson-Cook’s materialmodell 
har erhållits. I och med att det är den mest tillförlitliga materialmodellen, 
koncentreras beräkningarna mot detta material. En kort beskrivning av 
materialmodellen ges i kapitel 8.4. 

10.1  Autodyn 
 
Merparten av simuleringarna i Autodyn utfördes i 2d-versionen av programmet. De 
bilder som presenteras i rapporten har x-axeln som symmetriaxel. De övriga ränderna 
har ett randvillkor som tillåter luften att flöda fritt ut ur modellen, om inte annat 
anges. Plåten ges en initiell temperatur på 293 K (ca 20°C). 
En utredning om vilken betydelse luftens inre energi har i beräkningarna utförs i 
punkt 10.1.3. I princip undersöks där om trycket ändrar sig markant om man 
simulerar med luft i atmosfärstryck eller då luften har ett nästan obefintligt lufttryck. 
 
 
10.1.1  Lämplig elementstorlek 
 
I och med att ett gasflöde i Autodyn simuleras med en Eulerformulering på 
elementnätet, innebär det att ett fint elementnät krävs för att lösningen ska ge så bra 
lösning som möjligt. Ett Lagrangenät behöver dock inte ha lika liten elementstorlek 
för att beräkningen ska ge jämförbar noggrannhet. Ingen parameterstudie för 
elementstorkekens inverkan på resultatet har utförts i Autodyn, men tidigare 
undersökningar har visat att en elementstorkek i ett Eulernät mellan 1-3 mm ger en 
tillräckligt god noggrannhet i Autodyn när man simulerar ett sprängämne som 
detonerar i luft [18]. I och med att inte så många simuleringar utfördes i Autodyn, 
samt för att vara säker på att eliminera eventuella felkällor i beräkningen, användes 
en elementstorlek på 1x1 mm både i luftens och sprängämnets Eulerelement samt vid 
Lagrangeformuleringen av elementnätet i plåten. 
 
 
10.1.2 Verifiering av JWL-konstanter 
 
I och med att de konstanter till JWL’s materialmodell för sprängdeg som beskrevs i 
kapitel 8.2 inte är experimentellt framtagna, utan framtagna via ett program som 
simulerar kemiska reaktioner, beslöts att återskapa ett försök med sprängdeg i 
Autodyn. Detta för att få en bild av hur pass väl JWL-konstanterna för sprängdeg 
stämmer med uppmätta data.  
 
Många sprängningar är utförda med Sprängdeg m/46 som sprängämne, bland annat 
av FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut) samt FMV, men det är dock inte så 
många försök där tryckhistoriken finns registrerad. En av de försök där maximala 



Luleå tekniska universitet  Simulering av sprängverkan 
  med finita elementmetoden 
 
 

32 

trycket, specifik impuls samt tidsvaraktighet har registrerats är Effekt av spegling 
(referens [8]). I det arbetet har försök med sfäriska klot av sprängdeg med massan 
200 gram utförts med sprängämnet fritt hängande i luft, dvs. utan inverkan av 
reflektionstryck från mark eller annan struktur. Därefter har mätdata registrerats på 
olika avstånd, men bara de 5 närmaste avstånden tas med i beräkningsmodellen, se 
figur 5. Detta för att hålla beräkningsmodellen inom rimlig storlek, samt att den låga 
vikten på sprängämnet och de långa avstånden medför att de skalade avstånden blir 
större än de som uppstår i försöken i denna rapport. Beräkningsmodellen är en 
axisymmetrisk modell, där luften och sprängämnet har en Eulerbeskrivning på 
elementnätet.  
 

 
 
 
 
 
 
Figur 5 200 gram sprängdeg detonerar i luft. Denna modell simulerades i 

Autodyn-2D, och trycket registrerades vid 11 mätpunkter. 
 
Resultatet vid de olika mätpunkterna från både beräkningen och experimentet ges i 
bilaga 12, med en jämförelse mellan beräkningsresultatet och de uppmätta värdena, 
där kvoten mellan det beräknade värdet över det uppmätta värdet, visas. Detta 
benämns som Kvot i bilagans tabell. De resultat som är av intresse är max övertryck, 
impulstäthet samt i viss mån varaktigheten på impulsen. Det är den maximala 
positiva impulstätheten som har återgivits. På de tre närmaste avstånden är det 
medeltalet av de tre mätpunkterna som återges i bilaga 12.  

200 gram 
Sprängdeg m/46 

0,5 m           0,2 m     0,2 m 

1,3 m 
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För resultatet från simuleringen i mätpunkt 5, se figur 6. 
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Figur 6 Statiskt övertryck samt den impulstäthet som integralen av den kurvan 

ger. Detta motsvarar mätpunkt 5 i figur 5. 
 
Resultaten från beräkningen överskattar de uppmätta värdena något. Medelvärdet av 
de fem mätpunkterna ger att trycket överskattas med 15 %, varaktigheten med 67 % 
och impulsen överskattas med 17 %. Olika felkällor kan vara att få försök utfördes 
vid de ursprungliga mätningarna och att det kan vara en osäkerhet på 
mätutrustningen. I och med att parametrarna till JWL’s tillståndsekvation är 
anpassade mot mätdata eller simuleringar, finns det en maximal och lägstanivå för 
trycket som dessa data gäller för, men denna räckvidd har inte angetts i den källa 
som parametrarna är hämtade från [6]. I stället användes den analogi som beskrevs i 
kapitel 8.2, dvs. att tillståndsekvationen JWL ändras till Ideal gas då spränggaserna 
expanderat mer än 10 ggr sin ursprungliga volym. Med detta i åtanke anses dessa 
parametrar ändå utgöra en god grund för att simulera sprängdegs egenskaper med de 
givna konstanterna till JWL’s tillståndsekvation.  
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10.1.3 Luftens inre energi 
 

När element i Autodyn fylls med en gas, måste en inre energi initieras enligt kapitel 
8.1. Detta ger ett initiellt tryck i gasen, och kan på så sätt ge luften ett tryck som 
motsvarar atmosfärstryck, om så önskas. Simuleringar som utförts under arbetets 
gång har visat att simuleringstiden blir längre (i och med att tidssteget minskar) när 
luften ges ett tryck motsvarande atmosfärstryck jämfört med när luften har ett tryck 
som är så litet så det i princip är obefintligt. Med detta som grund utfördes 2 fall där 
luften fylls med en inre energi på 206,8 x 103 J/kg (101,3 x 103 Pa) i det ena fallet, 
och 206,8 x 10-3 J/kg (101,3x10-3 Pa) i det andra. Simuleringarna utfördes i 
respektive fall med Autodyns 1d-modell, där 0,5 kg sprängdeg detonerades och 
simuleringstiden sträcker sig till strax innan tryckfronten nått randen. Därefter sparas 
hastighetsvektorerna i modellen, och via Autodyns ”remap”-funktion extrapoleras 
hastigheten över till motsvarande radiella avstånd i 2d-modellen (figur 7). Där 
registrerades sedan trycket med avseende på tiden 25 cm från detonationspunkten, 
dvs. alldeles vid den högra randen. Den högra randen är fast, vilket innebär att allt 
tryck reflekteras, medan den vänstra och övre randen tillåter luften att flöda ut ur 
modellen.  

 

Figur 7 En bild på hur hastighetsvektorerna utbreder sig i 2d, efter att den 
importerats från 1d via Autodyns remap-funktion. 

 
En jämförelse av tryckets tidshistoria mellan de båda fallen ges i figur 8, där det 
framgår att skillnaden mellan de båda fallen i princip är försumbar. Den totala 
simuleringstiden var något kortare i det fallet där luften beskrevs med försumbart 
tryck, men skillnaden är inte så markant i detta fall i och med att remap-funktionen 
har använts. Skillnaden hade med största sannolikhet varit större om hela 
simuleringen hade utförts i 2d, istället för att använda sig av remap-funktionen.  
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Med detta som grund konstateras att det i detta fall går att beskriva sprängförloppet 
med luften i väldigt lågt tryck utan att förlora nämnvärt med information av 
tryckhistoriken.  
 

Jämförelse mellan simulering av sprängdeg 
i luft med atmosfärstryck och försumbart tryck
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Figur 8 Diagrammet visar skillnaden i det reflekterade trycket mellan ett fall då 

luften beskrivs i atmosfärstryck och obefintligt tryck. 
 

10.2  Abaqus 
 
Simuleringarna i Abaqus utfördes i en 3-dimensionell modell som motsvaras av en 
fjärdedel av hela strukturen, med symmetrivillkor ansatta både i x- och y-riktningen. 
I referensexperimentet, som beskrivs i kapitel 3, ingår en rigg som plåten ligger på 
och sedermera deformeras mot. Denna rigg modelleras 5 cm hög, trots att den i 
praktiken är större. Detta för att den övriga delen av riggen inte har någon funktion i 
beräkningen, utan skulle bara förlänga beräkningstiden. Ytterdimensionerna på den 
lilla riggen är 30x30 cm (1/4 av full modell) samt en innerradie på 25 cm. Den stora 
riggen har ytterdimensionerna 60x60 cm, med innerradien på 50 cm. Riggen är i 
verkligheten av betong, men ges i detta fall materialdata motsvarande Weldox 700E 
med materialmodell Johnson-Cook. Alla element i riggen ges ett stelt randvillkor, för 
att simulera att riggens element inte kommer att deformeras i beräkningen. Om 
riggen hade bidragit mer till beräkningen än sin geometri, om den t.ex. hade 
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deformerats, hade en sådan förenkling av riggens material och beteende inte varit 
möjlig, utan en materialmodell som beskriver betongs egenskaper hade använts.  
Plåten modelleras 30x30 cm (1/4 av full modell) för den lilla riggen och 60x60 cm 
för den stora, och ett kontaktvillkor mellan plåtens undersida och riggens ovansida 
ansätts. Detta ger att när en last ansätts på plåtens ovansida, kommer detta 
kontaktvillkor att leda till att plåten och riggen samverkar under det dynamiska 
förloppet. Inget friktionsvillkor ansätts för denna kontakt. Plåten ges även en initiell 
temperatur på 293 K (ca 20°C). Max och kvarstående deformation samt max 
hastighet för plåtens mittpunkt registreras i beräkningen för att kunna jämföra 
resultaten mot de från referensexperimentet. Translationen och hastigheten är enkel 
att spara direkt i beräkningen för mittnoden. När plåten har tagit upp den energi som 
tryckvågen har överfört, kommer plåten att fjädra upp från riggen, och så småningom 
lätta från den. Detta gör att även translationen för en nod som ligger an mot riggen 
måste sparas, för att kunna beräkna den kvarstående deformationen, se figur 9. Om 
translationen för denna nod subtraheras från mittnodens, ges då ett mått på den totala 
deformationen. I bilaga 13 återges ett sådant diagram. För att sedan bestämma den 
kvarstående deformationen tas medelvärdet av de värden som kurvan konvergerar 
mot. 
 
 

 
 
Figur 9 Rigg och plåt sedd underifrån. En fjärdedel av försöket är återskapat i 

simuleringen, övriga ytor ansätts med symmetrivillkor. Här ser vi även 
den nod som ligger an mot riggen, som sparar data för beräkningen av 
den kvarstående deformationen. 

 

Nod som 
ligger an 
mot riggen 
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10.2.1  Lämplig elementstorlek 
 
Som underlag för vilken elementstorlek och hur många element som skall användas 
vid resultatberäkningarna är olika simuleringar utförda med olika antal element både 
på plåtens yta samt längs plåtens tjocklek. Plåten beskrivs som 4 mm tjock, av 
materialet W700E med Johnson-Cook som materialmodell. Här är simuleringarna 
utförda med samma materialparametrar och förutsättningar för både rigg och plåt. 
Även impulsen är den samma för dessa simuleringar. I övrigt beskrivs geometrin i 
kapitel 10.2 ovan. För att simulera sprängverkan på plåten används Abaqus Incident 
wave-kommando, med sfärisk utbredning av den inkommande tryckvågen (för 
indatafil se bilaga 14). Denna impuls motsvaras av en linjärt avtagande tryckvåg med 
maximalt tryck på 50,67 MPa och en tidsvaraktighet på 0,1588 ms. Ingen hänsyn är 
tagen till om detta är den bästa impulsen för att simulera 0,5 kg sprängdeg under 
dessa förhållanden, utan dessa resultat ger bara en bild på vilken elementstorlek som 
ger det mest relevanta resultatet under rimlig simuleringstid. En redogörelse för 
vilken impuls som bäst beskriver förloppet ges i kapitel 10.2.2, Indata impulslast. 
 
Simuleringarna genomfördes i tre olika omgångar. I alla omgångar var det samma 
elementstorlek på själva plåten, men med olika antal element på tjockleken. Detta för 
att se om någon större skillnad på resultatet ges om tjockleken innehåller fler element 
än ett, samtidigt som att tidsteget minskas via en mindre minsta elementlängd. 
Därmed återges resultaten mot hur många element som plåten hade i tjockleken, dvs. 
ett element har benämningen 1 i resultatet, 2 element har benämningen 2 osv.  
De resultat som simuleringarna gav är max förskjutning samt max hastighet för den 
mittersta punkten på plåten. Dessa resultat jämförs då för respektive fall mot 
elementlängd, antal element samt beräkningstid, se bilaga 15 och 16. Detta ger då en 
bild av vid vilken elementlängd och antal element på tjockleken som lösningen 
börjar konvergera, samt hur tidskrävande beräkningen är. Sett över samtliga resultat 
är det fallet då tjockleken har 2 element som visar det jämnaste beteendet. Då 
tjockleken bara har ett element uppvisas kraftiga skillnader i hastigheten över de 
olika fallen, och skillnaden i resultat mellan fallet då tjockleken har 2 element eller 3 
element är liten, samtidigt som simuleringstiden är större för fallet med 3 element.  
 
Med dessa resultat som grund väljs en elementlängd på plåtens yta till 6 mm, samt 2 
st. element på tjockleken när en tjocklek på 4 eller 5 mm simuleras. Vid högre 
tjocklekar används 3 element i plåtens tjocklek. Detta ger totalt 5000 element av 
typen C3D8R då det är två element i tjockleken, och 7500 st. element då det är tre 
element i tjockleken. 
Riggen ges en uniform genomsnittlig elementlängd på 10 mm, vilket innebär att den 
innehåller totalt 1655 st. element av typen C3D8R. 
 
Tidiga simuleringar med sprängdeg beskrivet av tillståndsekvationen JWL gav att 
elementnätet blir allt för distorderat då kontakten mot plåten inträffar (För indatafil 
se bilaga 17). Detta problem kunde inte lösas med hjälp av Abaqus ALE-teknik, utan 
hjälptes endast av att elementstorleken förstorades så att de element som blir 
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hoptryckt vid kontakten tillåter denna distordering. Ingen större utredning av vilka 
nodplaceringar som passar bäst har utförts, utan sprängämnet gavs en uniform max 
elementlängd på 5 mm, vilket ger ett totalt antal element på 1557 st C3D8R element. 
För en bild av elementnätet för en modell med sprängämne, se figur 10. 
Sprängämnet ansätts här inte något randvillkor, utan är helt fritt hängande i luften. 

 
 
Figur 10  Bild på elementens utseende för rigg (underst), plåt samt sprängdeg 

(överst). Ett kontaktvillkor är ansatt mellan sprängämnets utsida  och 
plåtens ovansida, vilket tillåter deformationen att ske utan inverkan av 
luft .Modellen är ¼ av full modell, med symmetrivillkor ansatta. 

 
 
10.2.2  Indata impulslast 
 
En tryckvåg för en fast punkt i luften, där trycket beskrivs med avseende på tiden, 
har tidigare presenterats i figur 1 och 6. I detta fall är det den reflekterande 
tryckimpulsen som är av intresse, i och med att lufttrycket byggs upp mot plåten 
under deformationsförloppet. De enda data som har hittats under litteraturstudien för 
detta arbete som återger det reflekterade övertrycket samt den reflekterande 
impulstätheten för TNT är diagrammen i bilagorna 4 och 5 [2]. I och med att det inte 
finns data registrerade för sprängdeg så användes de TNT-ekvivalenser för trycket 
samt den specifika impulsen som beskrevs i kapitel 5, dvs. 1,2 för övertrycket samt 
1,16 för impulstätheten. Detta innebär att de värden på sprängdegs massa kontra dess 
avstånd till detonationspunkten (allmänt kallad ”stand-off”) ger olika skalade avstånd 
för övertrycket samt impulstätheten. De värden för sprängdeg och ”stand-off”-
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avstånd som ges i tabell 1 används för att räkna ut de skalade avstånden för 
sprängdegs TNT-ekvivalenser visas i tabell 4. 
 
 
Tabell 4 Skalade avstånd för de ekvivalenta vikter TNT som gäller från 

referensexperimentet. 
  Övertrycket: Impulstätheten: 

Massa 
sprängdeg [kg] 

Stand-off [m] Ekv. massa 
TNT [kg]: 

Skalat avstånd 
[m/kg(1/3)] : 

Ekv. massa 
TNT [kg]: 

Skalat avstånd 
[m/kg(1/3)]: 

0,125 0,25 0,15 0,471 0,145 0,476 
0,5 0,25 0,6 0,296 0,58 0,300 
1 0,5 1,2 0,471 1,16 0,476 
4 0,5 4,8 0,296 4,64 0,300 

 
 
Noterbart i tabell 4 är att det är exakt samma skalade avstånd för 4 kg sprängdeg och 
0,5 kg sprängdeg, respektive 1 kg och 0,125 kg, med dess respektive ”stant-off”-
avstånd. 
 
I vissa fall finns ingen exakt kurva där trycket avtar med tiden, och då kan det hända 
att lasten måste förenklas. Man kan då använda sig av en ekvivalent triangulärpuls 
för att förenkla en dynamisk last. Det finns även olika alternativ för hur den 
triangulära pulsen ska beskrivas, antingen med det verkliga maxtrycket, eller med 
den verkliga tidsvaraktigheten. Valet sägs inte vara avgörande, i och med att det är 
den totala impulstätheten som är viktig, och inte de exakta detaljerna om själva 
tidshistorien [3]. I indata från bilaga 4 och 5 finns ingen varaktighet återgiven, utan 
den måste istället integreras fram via impulstätheten. Detta innebär att impulstätheten 
i detta fall är en konstant, och att eventuellt trycket och varaktigheten tillåts variera. I 
detta fall görs det via att en tryckimpuls ansätts med ett max initiellt övertryck, som 
avtar linjärt tills trycket sjunkit ner till noll, se figur 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11 En ekvivalent triangulärpuls, som kan användas som last när kurvor för 

trycket med avseende på tiden saknas. 
 

P [MPa]

t [ms]

td

ImpulstäthetP



Luleå tekniska universitet  Simulering av sprängverkan 
  med finita elementmetoden 
 
 

40 

Impulstätheten ges av integralen av tryck-tid kurvan, och om den antas vara linjärt 
avtagande, så är impulstätheten  
 

 ,5,0 max dtP
A
I

⋅⋅=  Ekv. 27 

 
där td är impulsens varaktighet. Detta ger att varaktigheten ges av 
 

 .
2

maxP
A
I

td







⋅

=   Ekv. 28 

 
Då det maximala trycket i amplitudkurvan minskas från 100 % till ett lägre tryck i en 
ny simulering ges alltså amplitudkurvans varaktighet av detta samband. 
 
Med de skalade avstånden från tabell 4 ges för 0,5 och 4 kg sprängdeg ett maximalt 
reflekterat övertryck på 76,9 MPa, och en reflekterad impulstäthet på 4089 PaS enligt 
bilaga 4 och 5. Motsvarande värde för 0,125 och 1 kg sprängdeg blir således 33,8 
MPa och 949,7 PaS. 
 
Samma simuleringsmodell som i kapitel 10.2.1 användes här, fast i detta fall med 
den elementlängd som slutsatserna i det avsnittet visade på, dvs. 6 mm på plåten 
samt 2 st. element genom tjockleken, som är 4 mm.   
 
Dessa simuleringar jämförs med det verkliga experimentets uppmätta värden på max 
deformation, kvarstående deformation och max hastighet för plåtens mittpunkt i 
bilaga 18. Där visas vilken skillnad de olika impulsvarianterna ger, och med dessa 
resultat som grund väljs ett förhållande för max övertrycket på 65 %, men med den 
ursprungliga impulstätheten, i fortsatta simuleringar. Skillnaden mellan de olika 
impulsvarianterna är inte stor, men maxhastigheten för plåtens mittpunkt 
underskattas minst vid detta förhållande. Detta ger, för de skalade avstånd som 
respektive laddning har, att impulslasten simuleras med tabell 5 som grund. 
 
 
Tabell 5 Ekvivalenta triangelpulser för de olika laddningsvikterna. 

Massa 
sprängdeg [kg] : 

Tryck 
[MPa] : 

Impulstäthet 
[PaS] : 

Td [ms] :

0,125 21,95 949,73 0,0865 
0,5 49,96 4089,02 0,1637 
1 21,95 949,73 0,0865 
4 49,96 4089,02 0,1637 
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11  Resultat 
 
I resultaten är flera olika fall simulerade, där variabler som material, tjocklek, 
ytterdimensioner, avstånd till detonationspunkt, impulslast samt materialmodell 
varierar. För att åskådliggöra resultaten på ett mer lättförståeligt sätt, upprättas 
lastfall enligt tabell 6 som sedan följs i nedanstående punkter. Benämningen på 
respektive materialmodell är att med J-C menas att plåten beskrivs med Johnson-
Cook’s materialmodell, vM Mtrlblad menas att von Mises materialmodell används, 
med en linjär plasticitetskurva där sträckgräns, brottgräns och plastisk töjning vid 
brottgränsen ges av tillverkarens materialblad (bilaga 7-9). vM Dragprov har en 
plasticitetskurva som kommer från en dragprovskurva (se bilaga 10). Se figur 12 för 
en beskrivning av hur vM Mtrlblad och vM Dragprov ser ut. 
 
 

 
 
Figur 12  Kurvan visar ett materials plasticering från sträckgränsen, σy till 

brottgränsen, σb, där även den maximala plastiska brottöjningen, 
,max

pε återges. De olika fallen vM Mtrlblad och vM Dragprov är 
beskrivna i figuren. 
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Tabell 6 Lastfallsbeskrivning för simuleringarna 
Lastfall : Ytterdim. 

[mm] : 
Tjocklek [mm] : Massa 

sprängdeg [kg] :
Materialmodell : Indata : 

1 W700E 600x600 4 0,5 J-C JWL 
2 W700E 600x600 8 0,5 J-C JWL 
3 W700E 600x600 4 0,5 J-C Impuls 
4 W700E 600x600 8 0,5 J-C Impuls 
5 W700E 600x600 4 0,5 vM Mtrlblad Impuls 
6 W700E 600x600 8 0,5 vM Mtrlblad Impuls 
1 A440T 600x600 10 0,5 vM Dragprov Impuls 
2 A440T 600x600 10 0,5 vM Mtrlblad Impuls 
1 A370T 600x600 5 0,125 vM Mtrlblad Impuls 
2 A370T 600x600 5 0,5 vM Mtrlblad Impuls 
3 A370T 600x600 10 0,5 vM Mtrlblad Impuls 
4 A370T 1200x1200 10 1 vM Mtrlblad Impuls 
5 A370T 1200x1200 10 4 vM Mtrlblad Impuls 
6 A370T 1200x1200 20 4 vM Mtrlblad Impuls 

 

11.1  Simulering i Autodyn 
 
 
11.1.1 Simulering av Weldox 700E 
 
Från referensexperimentet som beskrevs i kapitel 3 är det bara Weldox 700E som 
värden för materialmodellen Johnson-Cook har erhållits (se kapitel 8.4), därför 
simulerades enbart de försöken i Autodyn. Den axisymmetriska simuleringsmodellen 
visas i figur 13. 7 stycken punkter registrerar beräkningens variabler i luften, den 
första 25 cm från sprängämnets framkant, och de övriga 6 ges vid 5 cm avstånd från 
varandra tills plåtens ände har nåtts. I övrigt följer två mätpunkter med plåtens 
deformation, en vid plåtens mitt, och en där plåten ligger an mot riggens kant, detta 
för att bestämma den kvarstående deformationen. Sprängämnet är Sprängdeg m/46, 
och JWL’s tillståndsekvation beskriver dess egenskaper. När sprängämnets 
reaktionsgaser har expanderat ca 10 ggr sin ursprungliga volym, ändras tillstånds-
ekvationen för sprängämnet till Ideal gas, samt att densiteten reduceras till 0,1 kg/m3. 
När sedan trycket har verkat färdigt på plåten, elimineras luften och sprängämnet 
från beräkningen, i och med att de inte längre tillför något till beräkningen. Detta 
bidrar till att programmet kan slutföra beräkningen av plåtens deformation på ett 
mindre tidskrävande sätt.  
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Figur 13 Geometrin av den axisymmetriska modellen som simulerades i 

Autodyn2d. Bilden är enbart för geometrins förståelse, de dimensioner 
som visas på bilden behöver nödvändigtvis inte gälla i själva modellen. 

 
För lastfall 1W700E återges tryckhistoriken och den specifika impulsen för mätpunkt 
1-7 i bilaga 19, med en tabell för de maximala tryck och impulser som uppstår vid 
respektive punkter. Dessa mätpunkter är fast placerade i Eulernätet. Här inses hur det 
reflekterade trycket byggs upp till att bli väldigt högt i mitten på plåten, för att 
därefter successivt avta ut mot plåtens ände. För plåten återges förskjutningen i x-led 
samt hastighetens tidsförlopp i bilaga 20. En sekvens på fyra bilder som visar 
tryckutbredningen under förloppet visas i bilaga 21. Två av dessa bilder är tagna 
efter att luften och sprängämnet har eliminerats ur beräkningsmodellen. 
Förskjutningen och hastigheten för simuleringen av lastfall 2W700E återges i bilaga 
22. Tryckhistoriken och impulstätheten återges inte här, i och med att det är samma 
laddning och avstånd som verkar här som vid simuleringen av 1W700E. Resultaten 
återges även i tabell 7 med en jämförelse med de uppmätta resultaten. Detta görs via 
en kvot mellan det beräknade och det uppmätta värdet. 
 
 
Tabell 7 Resultatjämförelse mellan simulering i Autodyn och uppmätta värden 

 Max def. [mm] : Kvarstående def. [mm] : Max hastighet [m/s] : 
Lastfall : Beräknad Uppmätt Kvot Beräknad Uppmätt Kvot Beräknad Uppmätt Kvot 
1W700E 82,3 89,0 0,92 75,9 78,3 0,97 276,0 280,0 0,99 
2W700E 39,2 43,3 0,91 25,0 28,0 0,89 142,0 160,0 0,89 
 
 
Dessa resultat visar att Autodyn-2D simulerar detta sprängförlopp med god 
jämförbarhet. Framför allt beräknar Autodyn hastigheten med mycket gott resultat.  

Sprängdeg

Plåt

Rigg

y

x
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11.2  Simulering i Abaqus 
 
Simuleringsmodellen i Abaqus utfördes i 3d, där endast en fjärdedel av modellen 
ritas upp, medan övriga delar ersätts med symmetrivillkor. Samma geometriska 
modell av rigg och plåt används i alla lastfall, utom för 4-6A370T, där en ny modell 
upprättades i och med att både plåten och riggen är dubbelt så stor.  
 
 
11.2.1  Simulering av Weldox 700E med JWL 
 
För simulering med JWL’s beskrivning av tillståndsekvationen för sprängämnen, 
måste sprängämnets geometri läggas till den ursprungliga modell av plåt och rigg 
som beskrevs ovan. I Abaqus går det inte att simulera att spränggaserna flödar in i 
luften, utan istället ansätts en kontaktyta på sprängämnet samt plåtens ovansida, och 
på detta sätt simuleras sprängningen som en krock mellan dessa två ytor istället.  
 
Enbart lastfall 1W700E och 2W700E återskapades i detta försök. Detta utfördes med 
tre olika enhetskonventioner, set D, E och G enligt bilaga 11, för att samtidigt 
undersöka om skillnader i resultatet råder mellan olika enhetsval. En bildsekvens av 
lastfall 1W700E simulerat med enhetsset D återges i bilaga 23. Resultaten återges i 
tabell 8 med en jämförelse med de uppmätta värdena, som beskrivs som en kvot 
mellan det beräknade och det uppmätta. 
 
 
Tabell 8 Resultatjämförelse för olika enhetsset vid simulering med 

tillståndsekvation JWL i Abaqus 
 1W700E 1W700E 1W700E 2W700E 2W700E 2W700E

 Set C Set E Set G Set C Set E Set G 
Max def. [mm] :  
Beräknad : 82,1 75,9 74,5 41,7 40,6 39,3 
Uppmätt : 89,0 89,0 89,0 43,3 43,3 43,3 
Kvot: 0,92 0,85 0,84 0,96 0,94 0,91 
   
Kvarst. def. [mm] :  
Beräknad : 77,8 70,1 69,8 35,9 35,6 34,3 
Uppmätt : 78,3 78,3 78,3 28,0 28,0 28,0 
Kvot: 0,99 0,90 0,89 1,28 1,27 1,22 
   
Max hast. [m/s] :  
Beräknad : 446,4 384,2 415,6 222,1 274,3 218,3 
Uppmätt : 280,0 280,0 280,0 160,0 160,0 160,0 
Kvot: 1,59 1,37 1,48 1,39 1,71 1,36 
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Dessa resultat ger att enhetsset C, dvs. [cm, g, µs], generellt ger bäst resultat sett över 
alla variabler. Detta är dock ganska ovanliga enheter i normala sammanhang, men 
när det är frågan om dessa sprängförlopp kan de ibland vara bra i och med att 
trycktermerna får enheten Mbar, vilket oftast ger en låg potens. Däremot, i och med 
att det är ovanliga enheter, ger det större ansvar åt den som skriver in 
materialparametrarna i t.ex. JWL-beskrivningen och Johnson-Cook. Noterbart är att 
alla dessa försök överskattar hastigheten grovt, medan max deformation och 
kvarstående deformation är inom rimlighetens gränser. 
 
En naturlig reaktion när man ser dessa resultat är att det verkar konstigt att det blir 
olika resultat beroende på vilka enheter man väljer att simulera i. En förklaring är att 
det kan bli olika numeriska avrundningar beroende på vilka enheter beräkningen 
utförs i.  
 
 
11.2.2  Simulering via impulslast 
 
Abaqus har möjligheten att simulera en sfärisk impulslast på en yta, där avståndet 
från detonationspunkten till plåten anges för att programmet ska kunna beräkna 
vilken radie den inkommande tryckvågen ska anlända med. Denna impuls ges via 
kommandot Incident wave, och måste föregås av kommandot Incident wave fluid 
property, som beskriver vilket medium som vågen färdas genom (se bilaga 14 för 
indatafil). Lastfallen 3-6W700E, 1-2A440T samt 1-6A370T simuleras på detta sätt. I 
och med det simuleras alltså flera olika beskrivningar på materialbeteendet, samt att 
storleken på sprängladdningen varieras i vissa fall. Dessa resultat ger därmed en 
grund för hur bra detta beräkningssätt fungerar, samt hur känsligt resultatet är för 
vissa materialbeskrivningar och olika indata. Ingen enhetsjämförelse genomfördes i 
detta fall, utan det är SI-enheter som används. 
 
Resultaten för lastfallen återges i tabell 9 med en jämförelse med de uppmätta 
värdena, som beskrivs som en kvot mellan de beräknade och de uppmätta värdena.  
 
Tabell 9 Resultatjämförelse mellan simulering med impulslast i Abaqus och 

uppmätta värden 
Max def. [mm] : Kvarstående def. [mm] : Max hastighet [m/s] :

Lastfall Beräknad Uppmätt Kvot Beräknad Uppmätt Kvot Beräknad Uppmätt Kvot
3W700E 91,2 89 1,02 77,5 78,3 0,99 192,7 280 0,69
4W700E 43,2 43,3 1 30,6 28 1,09 104,2 160 0,65
5W700E 102,2 89 1,15 89,2 78,3 1,14 161,1 280 0,58
6W700E 47,2 43,3 1,09 38,9 28 1,39 84,2 160 0,53

1A440T 33,6 31,7 1,06 14,5 4,7 3,09 96,3 105 0,92
2A440T 34 31,7 1,07 17,8 4,7 3,79 97,2 105 0,93

1A370T 23,1 22,6 1,02 0,6 5,3 0,12 61,5 82 0,75
2A370T 75,9 59,7 1,27 66 46,7 1,41 136,7 220 0,62
3A370T 36,1 32,9 1,1 26 8 3,25 81,7 110 0,74
4A370T 27,6 48,7 0,57 1,1 13,7 0,08 26,8 95 0,28
5A370T 79,8 106 0,75 47,3 84 0,56 77 220 0,35
6A370T 41,6 60,5 0,69 15,1 11,3 1,33 58,4 110 0,53  



Luleå tekniska universitet  Simulering av sprängverkan 
  med finita elementmetoden 
 
 

46 

En bildsekvens av deformationsförloppet för lastfallet 3W700E ges i bilaga 24. 
Resultaten i tabell 9 ger att Johnson-Cook är en relativt pålitlig materialmodell, i och 
med att kombinationen av resultaten för både max deformation och kvarstående 
deformation bäst uppskattas av lastfallen 3W700E och 4W700E. Den kvarstående 
deformationen för 4W700E ges även i bilaga 13. Jämförs dessutom dessa värden 
med 5W700E och 6W700E, ges en bild av skillnaden mellan Johnson-Cook’s 
materialmodell och den enaxliga, linjära beskrivningen på plasticitetskurvan. Den 
senare överskattar i detta fall både max och kvarstående förskjutning.  
 
Lastfallen 1A440T och 2A440T visar att en beskrivning av plasticitetskurvan via ett 
dragprov, eller ännu mer förenklat med en rät linje via materialbladet, inte ger så stor 
skillnad.  
 
Lastfallen 1A370-6A370 har alla samma materialmodell, medan massan sprängdeg 
samt avståndet från detonationspunkten varierar tillsammans med tjocklek, och i viss 
mån, ytterdimensionen på plåten. Dessa resultat ger att den maximala deformationen 
ger ett relativt rättvist resultat för de små plåtarna, medan den underskattas för de 
stora plåtarna. Inget avvikande resultat uppstod mellan de olika laddningsstorlekarna.  
Den kvarstående deformationen är svår att uppskatta för samtliga fall, och för de 
båda mindre laddningarna, 1A370T och 4A370T, blev den i det närmaste obefintlig. 
Man måste dessutom öka simuleringstiden för att få ett någorlunda rättvist resultat på 
de mindre laddningarna. En graf för den kvarstående deformationen för lastfall 
4A370T ges i bilaga 25. 
 
För samtliga lastfall underskattas den maximala hastigheten, jämfört med den 
uppmätta. 
 
 
11.2.3  Impulslast med indata från Autodyn-simulering 
 
I och med att tryckhistorien kan lagras vid en simulering i Autodyn, är det i detta fall 
intressant att undersöka om det är möjligt att använda sig av dessa tryckdata som 
indata till den tryckvåg som beskrivs i Abaqus Incident wave-kommando. På detta 
sätt skulle problemet med att hitta tillförlitlig indata för att beskriva tryckvågen i 
Abaqus kunna lösas genom en kombination av de båda programmen.  
 
De sju mätpunkter i kapitel 11.1.1 som lagrat tryckdata återges i bilaga 19. Hela 
tryckhistorien, dvs. trycket med avseende på tiden, går att skriva ut till en fil från 
Autodyn, därefter går det via efterbehandling i Microsoft Excel att föra in dessa 
värden som indata till en tryckimpuls i Abaqus. I Abaqus definierar man en yta som 
en viss tryckimpuls ska verka på, och i och med att det är 7 stycken tryckimpulser i 
detta fall måste plåtens yta partitioneras, så att man kan avgränsa de olika ytorna från 
varandra. Därför delas plåten in i olika sektioner, som respektive tryckimpuls ska 
verka på så att rätt tryckdata hamnar på ungefär samma sektion på plåten som den 
gjorde i simuleringen i Autodyn. Figur 14 visar fördelningen på hur ytorna delas upp. 
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I och med att tryckimpulserna har en sfärisk utbredning borde dessa partitioner 
egentligen vara cirkulära, för att beskriva utbredningen på plåten på det mest 
verklighetstrogna sättet. Detta leder i sin tur till att elementen inte går att beskriva 
som perfekt rektangulära element, utan elementen skulle istället få en betydligt sämre 
geometri som ofta leder till att elementen lättare blir distorderade. Därför delas plåten 
upp med räta linjer enligt figur 14, vilket samtidigt tillåter perfekt rektangulära 
element. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14 Partitioneringen av plåten, sedd ovanifrån, där respektive nummer på 

ytorna ger vilken tryckvåg från simuleringen utförd i Autodyn som 
appliceras. 

 
Detta försök utfördes med lastfallet 3W700E, med elementnät som beskrivs i kapitel 
10.2.1. Denna simulering avbryts efter ett tag, i och med att elementen blir alltför 
distorderade av den höga lasten. 
 
Ett till försök utfördes, men då med det medeltryck och medelimpuls som visas i 
bilaga 19. Där användes samma resonemang att ansätta triangelpulsen på som i punkt 
10.2.2, dvs. den puls som används i simuleringen är 65 % av detta medeltryck. Detta 
ger då ett maximalt tryck på 88,4 MPa och en varaktighet på 0,0884 ms. Den här 
gången ansätts endast denna tryckimpuls, och tillåts verka över hela plåtens övre yta 
via en sfärisk utbredning.  
 
Detta resultat ger att plåtens maximala deformation underskattades med 3.5 %, den 
kvarstående med 6.7 %, medan den maximala hastigheten underskattades med 41 %. 
Detta ger ett motsvarande resultat som när man använde sig av det maximala tryck 
och den impulstäthet som härstammar från bilaga 4 och 5. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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12  Diskussion 
 

12.1 Simuleringar 
 
De resultat som redovisas i kapitel 11 visar att Alvis Hägglunds har möjligheter att 
simulera sprängverkan via FE-programmen Abaqus/Explicit samt Autodyn-2d, där 
de bästa resultaten ges av beräkningarna utförda i Autodyn. Vid dessa beräkningar 
gavs ett godtagbart resultat för samtliga fall, dvs. max deformation, kvarstående 
deformation samt max hastighet för plåtens mittpunkt. Dessa goda resultat beror 
troligen främst på att Autodyn kan beskriva ett elementnät med Euler-formulering, 
och på så sätt kan simulera hela det fysiska förloppet från detonation av sprängämne 
till verkan på plåt, vilket ger en mycket realistisk tryckuppbyggnad på plåten. En 
annan förklaring kan vara att materialparametrarna till materialmodellen Johnson-
Cook för stålet för Weldox 700E har god noggrannhet, och därför beskriver 
materialets egenskaper under dessa förhållanden bra.  
 
Nackdelen med Autodyn är att det är något tidskrävande simuleringar på grund av att 
ett fint Eulernät måste användas, samt att det kan vara besvärligt att definiera mer 
komplicerade geometrier i och med att Alvis Hägglunds inte har tillgång till någon 
preprocessor till Autodyn. 
 
Vid beräkningarna i Abaqus/Explicit var skillnaden i resultaten större, både vid en 
jämförelse för samma lastfall men olika beräkningssätt, samt samma lastfall men 
med olika materialmodeller. Då Weldox 700E simulerades med Johnson-Cook’s 
materialmodell gavs jämförbara värden i resultatet för maximal samt kvarstående 
deformation. Den maximala hastigheten överskattades dock vid simulering med 
sprängdeg via JWL’s tillståndsekvation, och underskattades vid simulering via 
impulslast. En orsak till att den maximala hastigheten överskattades vid simulering 
med JWL’s tillståndsekvation kan vara att tryckutbredningen inte blir lika exakt som 
vid simuleringarna i Autodyn, i och med att luften inte kan beskrivas i detta fall.  
Att den maximala hastigheten underskattades vid simulering av tryckvågen via 
impulslast i Abaqus kan bero på att tryckpulsen förenklades som en linjärt avtagande 
funktion av tiden. En verklig tryckvåg i detta fall ser ut som de i bilaga 19, dvs. 
exponentiellt avtagande där det maximala trycket är störst i mitten av plåten och 
mindre ut mot kanterna. Det faktum att simuleringarna utfördes med en sfärisk 
utbredning av impulslasten ger dock att ett avtagande av maxtrycket inkluderas vid 
beräkningarna, men om trycket avtar med rimliga proportioner kan diskuteras.  
Om båda dessa simuleringar samtidigt jämförs med simuleringarna i Autodyn, tyder 
detta på att Johnson-Cook är en bra modell för att beskriva den plastiska 
deformationen av ett material, samt att den hastighet som plåten upplever under det 
dynamiska förloppet är starkt kopplat till formuleringen av tryckvågen som verkar på 
den.  
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Då förenklade materialmodeller används, som t.ex. det enaxliga dragprovet eller den 
linjära beskrivningen av plasticeringskurvan, ges ganska bra resultat på den 
maximala deformationen, men sämre för den kvarstående och den maximala 
hastigheten. Att den kvarstående deformationen inte beräknas på ett bra sätt med 
denna materialbeskrivning kan förklaras genom att materialets plasticering är dåligt 
formulerat. Det dragprov som använts är framtaget för ett enaxligt fall, därmed har 
ingen beskrivning av treaxligheten i materialet inkluderats. Ingen hänsyn har heller 
tagits till töjningshastighetens effekt eller eventuellt termiskt mjuknande. Den linjära 
beskrivningen av plasticitetskurvan är dessutom ytterligare en förenkling av ett 
konventionellt dragprovsdiagram, men skillnaden i resultatet mellan de båda (se 
tabell 9) är inte särskilt markant.  
 
Ett mått på en människas chans att överleva en krock eller minsprängning är starkt 
kopplat till den acceleration som människan utsätts för, och anges i litteraturen ofta i 
form av g-kraft. Därför är det viktigt att deformationshistorien beräknas rätt när 
simuleringen innefattar strukturella delar i anslutning till ställen där personal 
befinner sig, t.ex. stolar. Vid en horisontell acceleration är det främst hjärnan som 
utsätts för störst risk, men vid en vertikal acceleration utsätts t.ex. även ryggraden för 
en mycket stor belastning. I och med att mätningarna från referensexperimentet bara 
angav ett värde för deformation och hastighet, och inte hela tidshistorien, är det 
därför relevant att resultatet för båda variablerna i beräkningen stämmer väl med 
mätningarna. Det ger då en bild om även tidshistorien kan vara rimlig. 
 
I de jämförelser mellan beräkningarnas resultat och de uppmätta värdena som 
redovisas i kapitel 11 finns vissa osäkerheter. En sprängverkan är en komplicerad 
process, framför allt om det är ett avstånd mellan sprängämnet och den struktur som 
tryckvågen verkar mot. Detta leder till att en hel del förenklingar måste göras för att 
över huvud taget kunna simulera detta fysikaliska förlopp i ett beräkningsprogram. 
Förenklingar leder i de flesta fall till att fel i resultatet kan uppstå, och för att förvissa 
sig om att de resultat som ges i beräkningarna är godtagbara, bör förenklingarna vara 
så få som möjligt för att begränsa felkällorna. Får att få så realistiska resultat som 
möjligt i beräkningarna har dessutom faktorer som elementstorlek, 
materialparametrar samt randvillkor en stor betydelse. När man som i detta fall 
jämför beräkningsresultaten mot uppmätta värden, måste man dessutom ta 
mätinstrumentens och mätmetodernas noggrannhet i beaktande. I slutändan är det 
ändå den person som har utfört beräkningarna och utvärderat resultaten som avgör 
om det är rimliga resultat som beräkningarna har gett eller inte. 
 
Vid användande av empiriskt framtagna materialmodeller, som Johnson-Cook och 
JWL, kan det vara av intresse att kontrollera att det tillstånd som simuleras inte ligger 
utanför det tillstånd som materialparametrarna är framtagna inom. En simulering som 
arbetar utanför detta område kan leda till att materialets beteende beskrivs på ett 
felaktigt sätt. 
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Sammanfattningsvis anser jag att om ett problem med en enkel geometri ska 
simuleras bör i första hand Autodyn användas, i och med att tryckets uppbyggnad 
beskrivs på ett bra sätt. Om hastigheten eller accelerationen ska återges för en viss 
punkt är det enbart simuleringarna i Autodyn som har gett nöjaktiga resultat. 
För mer komplicerade geometrier, samt om en snabb beräkning önskas, kan 
Abaqus/Explicit användas för att skapa en god bild av den maximala samt den 
kvarstående förskjutningen. 
 
Om möjligt bör Johnson-Cook’s materialmodell användas, men om man måste 
använda sig av en enklare beskrivning av plasticeringsförloppet bör man vara beredd 
på att den kvarstående deformationen kan vara osäker. 
 
 

12.2 Fortsatt arbete 
 
Ett förslag till fortsatt arbete är att simulera flera av lastfallen i Autodyn, för att få en 
bild om plåtens hastighet kan beräknas bra även med de sämre material-
definitionerna.  
 
Det skulle även vara intressant att simulera fler försök utförda med varierad massa 
sprängämne samt varierade plåtstorlekar för ett material där Johnson-Cook’s 
materialparametrar är definierade. Detta är möjligt om försök på Weldox 700E utförs 
på samma sätt som Armox 370T, alternativt om materialparametrar för Armox 370T 
erhålls. 
 
En utredning av varför den maximala hastigheten underskattas vid simulering av 
impulslast i Abaqus kan vara lämplig att utföra, eventuellt genom att försöka 
åstadkomma en mer verklighetstrogen beskrivning av tryckpulsens utseende.  
 
Om en koppling mellan simuleringar i de båda programmen enligt kapitel 11.2.3 går 
att utveckla för Abaqus skulle möjligheterna och effektiviteten i beräkningarna öka 
avsevärt, och detta bör om möjligt studeras vidare. 
 
Det är av intresse i framtiden att simulera större strukturer än vad denna rapport 
behandlar, t.ex. en bottenplatta till ett stridsfordon eller större delar av skrovet. Detta 
bör göras med skalelement istället för solidelement, för att hålla beräkningstiden på 
rimlig nivå. Därför bör de simuleringar som behandlas här även utföras med 
skalelement, för att få en bild av hur bra resultaten blir med dessa element, innan 
större strukturer simuleras. 
 
Det kan även vara av intresse att om möjligt utföra dessa simuleringar i andra 
program som kan beräkna sprängverkan, t.ex. MSC.Dytran och LS-Dyna. 
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Bilaga 1 Mätresultat från referensexperimentet 
 
 
 
 
 
 

 Massa 
sprängdeg [kg] 

Längd [m] Tjocklek 
[mm] 

Max def. 
[mm] 

Kvarst. def. 
[mm] 

Max hast. 
[m/s] 

A370T 0,125 0,25 5 22,6 5,3 82,0 
 0,5 0,25 5 59,7 46,7 220,0 
 0,5 0,25 10 32,9 8,0 110,0 
 1 0,5 10 48,7 13,7 90-100 
 4 0,5 10 106,0 84,0 220,0 
 4 0,5 20 60,5 11,3 110,0 

A440T 0,5 0,25 10 31,7 4,7 105,0 
W700E 0,5 0,25 4 89,0 78,3 280,0 

 0,5 0,25 8 43,3 28,7 150,0 
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Bilaga 2 Härledning av skalningslagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Två stycken sprängladdningar av olika storlek. Den vänstra laddningen benämns referensladdning. 
Med r menas ett visst avstånd från laddningens centrumpunkt, och med subindex 0 menas radien på 
den sfäriska laddningen. En sfärisk laddning ger dessutom att vågutbredningen är sfärisk. 
 
Det gäller enligt Grundläggande stridsdelsfysik [2] att godtyckliga tryckvågskarakteristika har samma 
förhållande mellan laddningsradierna samt ett visst avstånd från respektive laddning enligt  

,
0
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R
r

R
r
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vilket ger ( ) ,
0

0








⋅=

R
rRprp  där p är trycket. 

Detta gäller då båda laddningar är av samma sprängämne, laddningarna har likformighet samt att det 
uppstår en ideal detonation. 
 
Om då referensladdningen är 1 kg, radien är r0, och att den betraktade laddningen har massan m kg, 
ges vid en sfärisk geometri att 
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Detta kallas Hopkinson-skalning [2]. 
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Bilaga 3 Tabellerade data vid skalade avstånd  
 för 1 kg TNT 
 
Utdrag av tabell ur Explosive shocks in air [3]. Samtliga värden är framtagna 
för sfäriska laddningar med 1 kg TNT. 
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Bilaga 4 Diagram på tryck vid skalade avstånd  
 för 1 kg TNT 
 
Tryckstorheter som funktion av det skalade avståndet för sfärisk laddning av trotyl, densitet 1520 
kg/m3 [2]. 
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Bilaga 5 Diagram på impulstäthet vid skalade avstånd för  
 1 kg TNT  
 
Impulstäthet som funktion av det skalade avståndet för sfärisk laddning av trotyl, densitet 1520 kg/m3 

[2]. 
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Bilaga 6 Diagram på tryck framtaget via empiriskt och  
 analytiskt samband 
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Bilaga 7 Materialblad för Weldox 700 
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Bilaga 8 Materialblad för Armox 370T 
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Bilaga 9 Materialblad för Armox 440T 
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Bilaga 10 Dragprovkurva för Armox 440T 
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Bilaga 11 Konvertering mellan enheter för 
 tillståndsekvation JWL 
 
Utdrag ur Autodyn’s manual. 
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Bilaga 12 Resultat för verifiering av JWL-konstanter  
 
 
 

Övertryck [MPa] :
Mätpunkter: Skalat avstånd: Beräknad: Uppmätt: Kvot:

1 0,85 1,75 1,41 1,24
2 1,20 0,85 0,70 1,23
3 1,54 0,46 0,38 1,21
4 1,88 0,26 0,25 1,04
5 2,22 0,17 0,17 1,04

Skalad varaktighet [ms/kg(1/3)] :
Mätpunkter: Skalat avstånd: Beräknad: Uppmätt: Kvot:

1 0,85 0,77 0,49 1,58
2 1,20 0,92 0,58 1,59
3 1,54 1,05 1,01 1,03
4 1,88 2,93 1,47 1,99
5 2,22 3,55 1,67 2,13

Skalad impuls [MPa*ms/kg(1/3)]
Mätpunkter: Skalat avstånd: Beräknad: Uppmätt: Kvot:

1 0,85 0,20 0,15 1,30
2 1,20 0,14 0,12 1,20
3 1,54 0,11 0,10 1,20
4 1,88 0,09 0,09 1,07
5 2,22 0,08 0,07 1,10  
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Bilaga 13 Deformationskurva för Weldox 700E, t=8mm 
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Bilaga 14 Abaqus indatafil med impulslastsimulering 
 
Utdrag ur indatafil till Abaqus från simulering med impulslast. 
 
 
*Amplitude, name=meshSizeImpulse 
0., 5.067+07, 0.0001588, 0. 
**  
** MATERIALS 
**  
*Material, name=W700E 
*Density 
7850., 
*Elastic 
 2.1e+11, 0.3 
*Plastic, hardening=JOHNSON COOK 
 8.59e+08, 3.29e+08,    0.579,    1.071,    1800.,     293. 
*Rate Dependent, type=JOHNSON COOK 
 0.015, 0.0005 
*Incident wave property, name=shock, 
type=sphere 
0,0,0,0,0,0 
0,0,0.250 
*Incident wave fluid property 
131940,1.189 
*physical constants, absolute zero=0, stefanboltzmann=5.6697e-8 
*Initial conditions, type=temperature 
w700, 293 
**  
** INTERACTION PROPERTIES 
**  
*Surface Interaction, name=IntProp-1 
*Friction 
0., 
**  
** STEP: Step-1 
**  
*Step, name=Step-1 
*Dynamic, Explicit 
, 0.004 
*Bulk Viscosity 
0.06, 1.2 
**  
*Incident wave, property = shock, pressure amplitude = meshSizeImpulse  
W700N, 1 
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Bilaga 15 Elementstorlekens betydelse för deformationen 
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Bilaga 16 Elementstorlekens betydelse för hastigheten 
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Bilaga 17 Abaqus indatafil med JWL-simulering 
 
Utdrag ur indatafil till Abaqus från simulering med tillståndsekvationen JWL. 
 
 
** MATERIALS 
**  
*Material, name=W700E 
*Density 
7850., 
*Elastic 
 2.1e+11, 0.3 
*Plastic, hardening=JOHNSON COOK 
 8.59e+08, 3.29e+08,    0.579,    1.071,    1800.,     300. 
*Rate Dependent, type=JOHNSON COOK 
 0.0115, 0.0005 
*Material, name=sprdeg 
*Density 
1500., 
*Eos, type=JWL 
6914.,  4.6e+11, 7.01e+09,     0.35,     4.15,      0.9, ,       0. 
*DetonationPoint 
0.,       0., 0.268064,       0. 
*Physical constants, absolute zero=0, stefanboltzmann=5.6697e-8 
*Initial conditions, type=temperature 
Plate, 293 
*Initial conditions, type=specific energy 
explosive, 3.680981595e6 
**  
** INTERACTION PROPERTIES 
**  
*Surface Interaction, name=IntProp-1 
*Friction 
0., 
**  
** STEP: Step-1 
**  
*Step, name=Step-1 
*Dynamic, Explicit 
, 0.002 
*Bulk Viscosity 
0.06, 1.2 

**
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Bilaga 18 Undersökning av ekvivalent triangelpuls 
 
 

Max deformation [mm] :
Tryck [Mpa] : Impulstäthet [PaS]: Td [ms] : Beräknad: Uppmätt: Kvot:

100% 76,86 4089,0 0,106 94,5 89,0 1,06
90% 69,18 4089,0 0,118 93,8 89,0 1,05
80% 61,49 4089,0 0,133 92,9 89,0 1,04
70% 53,80 4089,0 0,152 91,8 89,0 1,03
65% 49,96 4089,0 0,164 91,1 89,0 1,02
60% 46,12 4089,0 0,177 90,3 89,0 1,01
55% 42,27 4089,0 0,193 89,3 89,0 1,00
50% 38,43 4089,0 0,213 88,0 89,0 0,99

Kvarstående deformation [mm] :
Tryck [Mpa] : Impulstäthet [PaS]: Td [ms] : Beräknad: Uppmätt: Kvot:

100% 76,9 4089,0 0,106 82,9 78,3 1,06
90% 69,2 4089,0 0,118 82,8 78,3 1,06
80% 61,5 4089,0 0,133 82,6 78,3 1,05
70% 53,8 4089,0 0,152 81,4 78,3 1,04
65% 50,0 4089,0 0,164 81,1 78,3 1,04
60% 46,1 4089,0 0,177 79,5 78,3 1,02
55% 42,3 4089,0 0,193 78,3 78,3 1,00
50% 38,4 4089,0 0,213 77,2 78,3 0,99

Max hastighet [m/s] :
Tryck [Mpa] : Impulstäthet [PaS]: Td [ms] : Beräknad: Uppmätt: Kvot:

100% 76,9 4089,0 0,106 188,8 280,0 0,67
90% 69,2 4089,0 0,118 188,8 280,0 0,67
80% 61,5 4089,0 0,133 188,2 280,0 0,67
70% 53,8 4089,0 0,152 187,2 280,0 0,67
65% 50,0 4089,0 0,164 192,7 280,0 0,69
60% 46,1 4089,0 0,177 182,3 280,0 0,65
55% 42,3 4089,0 0,193 171,9 281,0 0,61
50% 38,4 4089,0 0,213 170,8 280,0 0,61  
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Bilaga 19 Lufttryck och impulstäthet för 0,5 kg  
 Sprängdeg i Autodyn 
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Mätpunkt 1 Mätpunkt 2 Mätpunkt 3 Mätpunkt 4 Mätpunkt 5 Mätpunkt 6 Mätpunkt 7 Medel:

Max Tryck [kPa]: 422988 262618 125237 65011,8 25551,6 9188,32 2814,35 130487,01
Max Impulstäthet 
[kPa*ms] : 10011,6 7649,52 4283,44 2341,16 1156,13 596,93 204,397 3749,0253  
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Bilaga 20 Hastighet- och deformation för W700E,  
 t=4mm, i Autodyn 
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Bilaga 21 Tryckutbredning W700E, 0,5 kg  
 Sprängdeg i Autodyn 
 
 
 
Konturbilder med den absoluta hastighetsvektorn utritade. I de båda övre bilderna är luften och 
sprängdegen fortfarande kvar i beräkningsmodellen. 
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Bilaga 22 Hastighet- och deformation för W700E,  
 t=8mm, i Autodyn 
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Bilaga 23 Deformationssekvenser för tillståndsekvation  
 JWL i Abaqus 
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Bilaga 24 Deformationssekvenser,simulering med impulslast 
 i Abaqus 
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Bilaga 25 Kvarstående deformation för A370T, t=10mm, 
 med impulslast motsvarande 1 kg Sprängdeg i 
 Abaqus 
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