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i

Sammanfattning 

En experimentell studie har genomförts avseende ett modellmaterials förmåga att uppta 

detonationsenergi vid sprängning. Försöken har genomförts med kopparrör med godstjockleken 

5,0 mm och inre diametern 100 mm. Rören har fodrats med finpartikelbetong, varvid den inre 

diametern reduceras till 44,5 mm. Explosivämnet NSP 711 har använts vid försöken vilket ur vår 

synpunkt kan anses ge en ideal detonation. Vid försöken registreras kopparrörets förskjutningar i ett 

flertal punkter. 

FEM-simuleringar har genomförts för försöken, varvid de registrerade förskjutningarna för 

kopparrören jämförts med förskjutningar beräknade vid simuleringarna. Indata för finpartikelbetong 

och koppar anpassas sedan tills en acceptabel överrensstämmelse uppnåtts. Energiomsättning vid 

försöken har därefter uppskattats baserat på simuleringsresultaten. 

Nyckelord 

Detonik, detonationsenergi, explosivämne, sprängämne, sprängdeg, kontaktverkan, experiment, 

simulering, FEM, NSP 71, NSP 711. 
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Summary 

An experimental study regarding a model material’s ability to absorb energy during blasting has been 

carried out. The tests were performed using copper pipes with a wall thickness of 5,0 mm and an inner 

diameter of 100 mm. An inner layer of mortar was cured inside the copper pipes, reducing the inner 

diameter to 44,5 mm. The plastic explosive NSP 711 was used for the tests, which from our viewpoint 

is considered to detonate ideally. The displacements of the copper pipe were registered at several 

locations during the tests. 

FEM simulations were conducted based on the test set up, and the calculated displacements of the 

copper pipe were compared with the displacements obtained from the tests. The input data for grout 

and copper in the simulations were adjusted until a fair agreement was obtained between simulation 

results and test data. The simulations are thereafter used to estimate the transmitted energy to the 

mortar and the copper pipe. 

Keywords 

Explosives, detonation energy, plastic explosive, contact detonation, experiments, simulations, FEM, 

NSP 71, NSP 711. 
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1. Introduktion 

Civila explosivämnens arbetsförmåga har tidigare studerats vid Swebrec/SveBeFo. För dessa studier 

har s.k. cylinderförsök använts. Försöksmetodiken utvecklades för att bestämma tillståndsdata 

(equation of state, EOS) för främst militära typer av explosivämnen (Souers och Haselman, 1994). En 

sammanställning av de tidigare genomförda cylinderförsöken vid Swebrec/SveBeFo med civila 

explosivämnen av olika typer har publicerats av Esen m.fl. (2005). Kompletterande cylinderförsök har 

därefter genomförts (Nyberg m. fl., 2009). Dessutom har en förbättrad utvärderingsmetodik tillämpats 

på emulsion E682 med och utan tillsats av 6 % aluminium (Hansson, 2009). Denna förbättrade 

utvecklingsmetodik baseras på explicit FEM-simulering och därmed får man en kontroll av att de 

använda parametrarna för explosivämnet återger den experimentellt bestämda Guerney-energin. 

En viktig frågeställning är hur stor del av ett explosivämnes energi som utnyttjas till nyttigt arbete vid 

sprängning av berg. Studier har till exempel redovisats av Ouchterlony m.fl. (2003) och Sanchidrián 

m.fl. (2007). Vid energiberäkningar genomförda i dessa studier har en stor del av den tillgängliga 

energin i explosivämnet inte återfunnits som fragmenteringsenergi, stötvågsenergi i mark och luft, 

eller som restenergi i spränggaserna. Då energi inte kan försvinna ur systemet, måste denna energi 

omsättas via andra mekanismer som inte har kvantifierats. I huvudsak är det den energi som kan 

utnyttjas för fragmentering av bergmassan som är av intresse, men även den överförda kinetiska 

energin till den brutna bergvolymen är av intresse. En ny försöksuppställning har därför utvärderats 

för att studera energiöverföringen från ett detonerande explosivämne till ett omkringliggande material. 

Den nya försöksuppställningen baseras på den tidigare uppställningen för cylinderförsöken, men 

ytterliggare ett material introduceras mellan explosivämnet och kopparröret. För denna studie valdes 

ett tidigare använt modellmaterial, bestående av en finpartikelbetong med ballast av finkornig 

magnetit (Johansson, 2008). Försöken har genomförts med kopparrör med ett foder av 

finpartikelbetong, detta har innerdiametern 44,5 mm. Vid dessa inledande försök användes en 

pentylbaserad sprängdeg som ur vår synpunkt har ideala detonationsegenskaper. Vid detonation av 

laddningen har kopparrörets deformation uppmätts med både svepkamera och kontaktpinnar, varvid 

överförd energi till kopparröret vid försöket kan bedömas. 

Inledande FEM-simuleringar har även genomförts för att studera de dominerade fenomenen som 

uppstår vid försöken och som resulterar i de registrerade förskjutningarna för kopparrören. 

Simuleringsresultaten används även för att bestämma energiomsättningen vid försöken. 
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2. Experimentell studie 

Denna nya försöksuppställning baseras på den tidigare uppställningen för cylinderförsök, med 

ytterliggare ett material mellan explosivämnet och kopparröret. För denna studie valdes ett tidigare 

använt modellmaterial, bestående av en finpartikelbetong med ballast av magnetit. Detta materials 

egenskaper och sammansättning har redovisats av Johansson (2008). 

Försöken har genomförts med cirka 0,99 m långa kopparrör med innerdiametern 100 mm och 

godstjockleken 5,0 mm. I rören gjuts ett foder av finpartikelbetong. Fodret har innerdiametern 

44,5 mm som därmed bestämmer laddningsdiametern. Vid dessa inledande försök användes 

explosivämnet NSP 711. Vid detonation av laddningen har kopparrörets deformation uppmätts med 

både svepkamera (Cordinkamera modell 116) och kontaktpinnar, varvid överförd energi till 

kopparröret vid försöket kan bedömas. Fördelen med svepkameran är att en kontinuerlig registrering 

erhålls, dvs. tidsupplösningen är hög. Begränsningen är att endast en kamera finns tillgänglig och 

någon bedömning av hastighetsvariationerna för olika mätpunkter kan inte studeras. Därför används 

även fyra mätgrupper med kontaktpinnar (Dynasen CA 1041) för att studera eventuella variationer av 

kopparrörens deformation. Denna försöksuppställning ger en möjlighet att bedöma skillnader mellan 

de två mätmetoderna. 

2.1. Materiel 

Vid tidigare cylinderförsök har mjukglödgade kopparrör använts. Kopparrör från samma 

tillverkningssats har använts vid dessa försök. Rörens dimensioner kontrollerades i samband 

försöksplaneringen och ett rör av sämre kvalitet valdes för försök nr 2009-1. De nominella måtten för 

kopparrörens väggtjocklek framgår av Tabell 2.1. De uppmätta värdena för kopparrören framgår av 

figurer 2.1 till 2.4. Tjockleken som anges är beräknat från placeringen av svepkamerans 

registreringspunkt på rören och med positiva värden i riktning moturs då röret beaktas ovanifrån. Vid 

val av svepkamerans registeringspunkt har kopparrörets tjockleksvariation beaktats, varvid 

cylinderväggens tjocklek är nära rörets nominella värde vid denna mätpunkt. 

Tabell 2.1. Nominella dimensioner för kopparrör. 

Längd Ytterdiameter Innerdiameter 

992 mm 110 mm 100 mm 
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Figur 2.1. Uppmätta dimensioner för kopparrör använt vid försök nr 2009-1. 
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Figur 2.2. Uppmätta dimensioner för kopparrör använt vid försök nr 2009-2. 
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Figur 2.3. Uppmätta dimensioner för kopparrör använt vid försök nr 2009-3. 
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Figur 2.4. Uppmätta dimensioner för kopparrör använt vid försök nr 2009-4. 

I kopparrören gjuts ett foder av finpartikelbetong med innerdiametern 44,5 mm. För denna studie 

valdes en tidigare använd finpartikelbetong med ballast av magnetit (Johansson, 2008). Betongreceptet 

framgår av Tabell 2.2. En provgjutning i ett genomskinligt plaströr genomfördes också för att studera 

utflytningen och risken för bildning av större porer i betongen vid gjutningen, se Figur 2.5. 
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Figur 2.5. Prov från testgjutning av finpartikelbetongen i plaströr. 

Materialegenskaperna för finpartikelbetongen 28 dygn efter gjutning har tidigare redovisats av 

Johansson (2008), men den aktuella gjutningen provades också avseende materialets tryckhållfasthet 

för att erhålla jämförande värden. Provkropparna tillverkades 2009-03-17 vid Luleå tekniska 

universitet. Se tabeller 2.3 till 2.5.  

Tabell 2.2. Recept för finpartikelbetong med magnetitballast (Johansson, 2008). 

Innehåll Mass-% 

Portlandcement, bygg 25,6 

Vatten 12,6 

Glenium 51 (plasticerare) 0,3 

Tributylfosfat (antiskummedel) 0,1 

Magnetitballast, diameter 0 - 0,25 mm 29,7 

Kvartssandballast, diameter 0 - 0,50 mm 
Rådasand M 0,20 mm 

31,7 
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Tabell 2.3. Materialegenskaper för finpartikelbetong med magnetitmalms ballast (Johansson, 2008). 

Typ av provning Provkropp Värde 

 Höjd/Längd Kärndiameter  

Tryckhållfasthet 82 mm 42 mm 50,7 ±4,8 MPa 

Elasticitetsmodul 82 mm 42 mm 21,9 GPa 

Poissons tal,   82 mm 42 mm 0,22 

Spräckhållfasthet 21 mm 42 mm 5,23 ±0,35 MPa 

P-vågshastighet -- 42 mm 3808 ±73 m/s 

Densitet -- -- 2511 ±25 kg/m³ 

 

Tabell 2.4. Kompletterande materialprovning av finpartikelbetong med magnetitmalmsballast efter ca 

28 dygn. 

Provkropp 
nr 

Datum Provkroppsdimension 
Tryck-

hållfasthet 
Densitet 

SW1 2009-04-14 Cylinder, 50,6 mm H=101,3 mm 52,5 MPa 2589 kg/m³ 

SW2 2009-04-14 Cylinder, 50,7 mm H=100,8 mm 52,2 MPa 2584 kg/m³ 

SW3 2009-04-14 Cylinder, 50,6 mm H=101,0 mm 52,2 MPa 2589 kg/m³ 

SW4 2009-04-15 Cylinder, 50,7 mm H=101,0 mm 54,8 MPa 2593 kg/m³ 

SW5 2009-04-15 Cylinder, 50,7 mm H=100,8 mm 55,3 MPa 2581 kg/m³ 

SW1-5 Medelvärde, cylindrar 53,4 MPa 2587 kg/m³ 

Provkropp 
nr 

Datum Provkroppsdimension 
Tryck-

hållfasthet 
Densitet 

KUB1 2009-04-14 
Kub, L=100,8 mm, B=95,0 mm, 

H=100,6 mm 
56,8 MPa 2581 kg/m³ 

KUB2 2009-04-14 
Kub, L=100,7 mm, B=96,0 mm, 

H=100,5 mm 
55,8 MPa 2578 kg/m³ 

KUB3 2009-04-14 
Kub, L=100,0 mm, B=94,8 mm, 

H=100,5 mm 
54,8 MPa 2573 kg/m³ 

KUB4 2009-04-14 
Kub, L=150,2 mm, B=144,9 mm, 

H=150,1 mm 
53,2 MPa 2531 kg/m³ 
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Tabell 2.5. Kompletterande materialprovning av finpartikelbetong med magnetitmalmsballast efter 

85 dygn. Provkropparna är vattenlagrade fr.o.m. 28 dygns ålder. 

Provkropp 
nr 

Datum Provkroppsdimension 
Tryck-

hållfasthet 
Densitet 

SW6 2009-06-10 Cylinder, 50,7 mm H=101,0 mm 61,1 MPa 2608 kg/m³ 

SW7 2009-06-10 Cylinder, 50,6 mm H=100,9 mm 61,4 MPa 2610 kg/m³ 

SW8 2009-06-10 Cylinder, 50,7 mm H=101,2 mm 63,0 MPa 2607 kg/m³ 

SW9 2009-06-10 Cylinder, 50,7 mm H=101,5 mm 61,0 MPa 2608 kg/m³ 

SW10 2009-06-10 Cylinder, 50,7 mm H=100,3 mm 59,7 MPa 2609 kg/m³ 

SW6-10 Medelvärde 61,2 MPa 2608 kg/m³ 

 

Identifikation och mått på betongfodret för provobjekten anges i Tabell 2.6. Dessutom kontrollmättes 

finpartikelbetongens tjockleksvariationen inför försök nr 2009-4. De uppmätta värdena framgår av 

Figur 2.6. Det nominella värdet är 27,75 mm baserat på innerdiametern 44,5 mm. 

Tabell 2.6. Identifikation av rör. 

Försök nr Kopparrör nr Längd 
Längd av rör fyllt med 

finpartikelbetong 
Håldiameter i foder av 

finpartikelbetong 

2009-1 311 992 mm Approximativt 975 mm 44,5 mm 

2009-2 304 992 mm Approximativt 977 mm 44,5 mm 

2009-3 301 992 mm Approximativt 975 mm 44,5 mm 

2009-4 302 992 mm Approximativt 973 mm 44,5 mm 
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Figur 2.6. Uppmätt tjocklek för foder av finpartikelbetongen vid försök nr 2009-4. 

Vid försöken användes explosivämnet NSP 711. Detta är en pentylbaserad sprängdeg med ur vår 

synpunkt ideala detonationsegenskaper. Explosivämnet NSP 71 med den militära beteckningen m/46 

har tidigare karakteriserats av FOI (Helte m.fl., 2006), dessutom har skillnaden mellan explosivämnet 

NSP 71 och NSP 711 bedömts vara försumbar ur verkanssynpunkt. I den senare varianten NSP 711 är 

ett spårämne tillsatt för att underlätta detektering av sprängämnet. Densiteten för explosivämnet är 

1.5×10³ kg/m³ och detonationshastigheten ca 7680 m/s (Helte m.fl., 2006). Provkroppen innehåller ca 

2,3 kg av explosivämnet NSP 711. 

2.2. Försöksmetodik 

Försöksmetodiken har utvecklats i samband med att preliminära försöksresultat blev tillgängliga och 

kompletterande mätningar ansågs nödvändiga. I korthet registreras förskjutningarna i ett flertal 

punkter för ett betongfodrat kopparrör vid detonation av en sprängdegsladdning. 

2.2.1. Försöksuppställning 

Försöksuppställningen visas i Figur 2.7 nedan, med argonblixten placerad längs bort i bild till höger. 

Den ytfolierade spegeln för vinkling av strålgången till svepkameran visas i bildens nederkant. 

Kopparröret är placerat vertikalt och fristående från bordet med de monterade kontaktpinnarna på 

bordets övre skiva, se Figur 2.8. Provobjektet, dvs. kopparröret med fyllning av betong och sprängdeg, 

placeras med den plana betongytan uppåt, dvs. provobjektet ligger endast an via kopparrörets 
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anliggningsyta då ca 15 mm betong saknas i provobjektets nedre ände. På den övre änden av 

provobjektet placeras ett PVC-rör med ett centralt monterat tändhattsläge. Detta PVC-rör innehåller en 

NSP 711 laddning med diametern 45,0 mm och höjden 29 mm, se även Figur 2.9. Detaljerna avseende 

registreringar med kontaktpinnar och svepkamera redovisas längre fram i rapporten. 

 

Figur 2.7. Försöksuppställning visad med ytfolierad spegel i förgrunden och argonblixt i bakgrunden. 

Kring laddningen finns stålplåtar som skyddar omgivningen för splitter. Till höger, utanför bilden, finns 

en betongvägg som skyddar bunkern mot splitter. 
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Figur 2.8. Stöd för provobjektets nedre ände. 

2.2.2. Registrering av rördeformationer och detonationsförlopp 

Den jonisering som erhålls vid detonationsfronten i samband med detonation av ett explosivämne, 

utnyttjas för att bestämma en referenstid vid försöken, se koaxialkabeln i Figur 2.9. En registrering 

erhålls då koaxialkabeln kortsluts vid detonationsfronten passage. Vid försök nr 2009-3 och 2009-4 

kompletterades även registreringarna med en joniseringsgivare placerad i nedre änden av laddningen, 

detta för att direkt bestämma detonationshastigheten för NSP 711 med en tvåpunktsmätning. Denna 

mätning av detonationshastigheten påverkas inte av lokala variationer i deformationsfältet för 

finpartikelbetongen och kopparröret. För den direkta mätning av detonationsfrontens ankomsttider 

utnyttjas som för kontaktpinnarna s.k. pulslådor. Detta är pulsgivande elektronik som reagerar på en 

kortskutning av anslutande kabel/kontaktpinne. 

 

Figur 2.9. Placering av mätpunkt för referenstid 19 mm under punkten för initiering av 

försöksladdningen. Givaren består av en koaxialkabel som stuckits in några mm i laddningen. 
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Fördröjning i de pulslådorna har av tillverkaren uppmätts till 0,2 s. Denna fördröjning har vi bortsett 

ifrån, då det sannolikt endast finns små variationer mellan pulslådornas funktion. Denna fördröjning 

uppstår även vid registreringen av referenstiden vid försöket, dvs. tidpunkten då detonationsfronten 

passerar joniseringsgivaren ca 19 mm under initieringspunkten. Därmed påverkas inte de registrerade 

ankomsttiderna och beräknade förskjutningar under förutsättning att fördröjningarna är likvärdiga för 

de olika pulslådorna. 

Fyra grupper av kontaktpinnar är anslutna till pulslådor och en svepkamera användes för att registrera 

kopparrörets deformationsförlopp. Detta ger en möjlighet att bedöma rörets deformationshastighet i 

flera mätpunkter. Placeringen av de olika mätgrupperna och de använda kontaktpinnarna vid de olika 

försöken framgår av Figur 2.10 och tabeller 2.7 till 2.11. Registreringarna från kontaktpinnarna 

redovisas i rapportens appendix. Dessa mätdata används även för att uppskatta detonationshastigheten 

för explosivämnet, detta då mätning sker på två olika höjder på kopparröret med kontaktpinnar. 

Kontaktpinnarna i varje enskild mätgrupp är inkopplade på en egen pulslåda, varefter data från de fyra 

pulslådorna registreras på skilda kanaler för lagring i ett oscilloskop. Ett LeCroy 9354A 500 MHz 

oscilloskop användes för att registrerar pulserna från kontaktpinnarnas och joniseringsgivarnas 

kortslutning. Samplingshastigheten för oscilloskopet var vid försöken 100 MS/s, detta resulterar i en 

inspelningstid på 0,50 ms. 

 

 

Figur 2.10. Placering av kontaktpinnar vid försök nr 2009-1, mätgrupp nr 4 är placerad 200 mm under 

mätgrupp nr 1.  

Mätgrupp 1 Mätgrupp 2 

Mätgrupp 3 

Mätgrupp 4 
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Tabell 2.7. Placeringar av mätgrupper. 

Mätgrupp nr Avstånd från rörets nedre ände 

 Försök nr 2009-1 
Försök nr 2009-2 

till 2009-4 

Vinkel i förhållande 
till svepkamera * 

1 605 mm 600 mm 0° 

2 605 mm 600 mm -120° 

3 605 mm 600 mm  120° 

4 405 mm 400 mm 0° 

Svepkamera 500 mm 500 mm 0° 

Kommentar: * Positiv vinkel anger rotation moturs vid beaktande av 
försöksuppställningen ovanifrån. Vinkeln som anges avser mittersta kontaktpinnen för 
mätgrupper nr 1 till 4. Detta är kontaktpinne nr 5 för alla försöken och mätgrupperna, 
utom för mätgrupperna nr 1 och 4 vid försök 2009-4 då kontaktpinne nr 4 avses. Detta 
pga. att antalet kontaktpinnar har utökats i detta försök, se Tabell 2.11. 

Tabell 2.8. Avstånd mellan kopparrörets yta och kontaktpinnarna.  

Kontaktpinne 
nr 

Nominellt avstånd till 
kopparrör 

Kontaktpinne 
nr 

Nominellt avstånd till 
kopparrör 

1 0,2 mm 5 37,8 mm 

2 9,6 mm 7 56,6 mm 

3 19,0 mm 9 75,4 mm 

4 28,4 mm 10 84,8 mm 
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Tabell 2.9. Kontaktpinnar använda för försök nr 2009-1.  

Kontakt-
pinne nr 

Använda givarplaceringar för försök nr 2009-1,  
med vinkel i förhållande till svepkamera * 

 Mätgrupp nr 1  Mätgrupp nr 2 Mätgrupp nr 3 Mätgrupp nr 4 

1 8° -112° 128° 8° 

2 -- -- -- -- 

3 4° -- -- -- 

4 -- -- -- -- 

5 0° -120° 120° 0° 

7 -4° -- -- -- 

9 -8° -132° 112° -8° 

10 -12° -- -- -- 

Kommentar: * Positiv vinkel anger rotation moturs vid beaktande av försöksuppställningen 
ovanifrån. 

Tabell 2.10. Kontaktpinnar använda för försök nr 2009-2 och 2009-3.  

Kontakt-
pinne nr 

Använda givarplaceringar för försök nr 2009-2 och 2009-3, 
med vinkel i förhållande till svepkamera * 

 Mätgrupp nr 1  Mätgrupp nr 2 Mätgrupp nr 3 Mätgrupp nr 4 

1 12° -112° 128° 8° 

2 8° -- -- -- 

3 4° -- -- -- 

4 -- -- -- -- 

5 0° -120° 120° 0° 

7 -4° -- -- -- 

9 -8° -132° 112° -8° 

10 -12° -- -- -- 

Kommentar: * Positiv vinkel anger rotation moturs vid beaktande av försöksuppställningen 
ovanifrån. 
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Tabell 2.11. Kontaktpinnar använda för försök nr 2009-4.  

Kontakt-
pinne nr 

Använda givarplaceringar för försök nr 2009-4,  
med vinkel i förhållande till svepkamera * 

 Mätgrupp nr 1  Mätgrupp nr 2 Mätgrupp nr 3 Mätgrupp nr 4 

1 12° -112° 128° 12° 

2 8° -- -- 8° 

3 4° -116° 124° 4° 

4 0° -- -- 0° 

5 -4° -120° 120° -4° 

7 -8° -- -- -- 

9 -12° -132° 112° -12° 

10 -- -- -- -- 

Kommentar: * Positiv vinkel anger rotation moturs vid beaktande av försöksuppställningen 
ovanifrån. 

 

Före försöket används Cordinkameran för att exponera en stillbild med en längdskala för bestämning 

av avbildningsskalan på filmen, se Figur 2.11. Under försöken är Cordinkamerans styrenhet 

sammankopplad med tändaggregatet från Teledyne Reynolds Inc. FE 106 för EBW-sprängkapslar 

("Exploding BridgeWire detonator"). Sprängkapseln RP80 av EBW-typ från Teledyne Risi Inc. har 

använts vid försöken, denna typ av sprängkapslar har utvecklats för militära tillämpningars krav på 

säkerhet och korta tändtider. Fördröjningen av synkroniseringspuls/tändpuls anpassas sedan så att 

registrering av rörets förskjutning kan ske på filmen. Denna synkroniseringspuls används även för 

extern triggning av oscilloskopet. Vidare gäller att tidsskalan, även benämnd skrivhastighet ("write 

speed"), på filmen bestäms av rotationshastigheten för Cordinkamerans spegel. Vid försöken användes 

skrivhastigheten 1,20 mm/s, detta ger en motsvarande registreringstid på 0,258 ms.  

En explosivämnesdriven argonblixt synkroniseras med tändpulsen för belysning av filmen under tiden 

för rörets deformation. Tidpunkterna för initieringen av försöksladdning och argonblixt anpassas 

genom val av längderna på de anslutna pentylstubinerna med detonationshastigheten ca 7293 m/s 

(PETN 10 g/m). För att i största utsträckning skydda svepkameran från splitter, placeras laddingen i 

skydd bakom en stålvägg och en ytfolierad spegel används för att vinkla strålgången approximativt 

90°, samt ett 20 mm skyddsglas är monterat i skyddsbunkerns vägg. Se även tidigare Figur 2.7. 
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Figur 2.11. Referensbild exponerad med Cordinkameran före försök nr 2009-4. 

2.3. Försöksdata 

Då mätpunkten för referenstiden i försöken (tref) är placerad ca 19 mm under sprängkapseln registreras 

inte initieringstidpunkten, se tidigare Figur 2.9. Då försöksgeometrin inte är identisk med den 

nominella geometri som används i simuleringarna, bl.a. är kopparröret endast 992 mm vid försöken, 

har en fiktiv initieringstidpunkt (t0) beräknats för försöken med hänsyn tagen till 

detonationshastigheten för NSP 711. För diagram med absoluttid anges denna från beräknade 

initieringstidpunkten (t0) och inte från den registrerade referenstiden i försöken. Detta för att senare 

enkelt göra en direkt jämförelse mellan data från försök och simuleringar. I rapportens appendix finns 

registreringarna från försöken sammanställda i tabellform. I figurerna anges försök nr och mätgrupp nr 

avskilt med kolon. En kort sammanställning av de genomförda försöken visas i Tabell 2.12 nedan. 

Tabell 2.12. Försökssammanställning. 

Försök 
nr 

Kopparrör 
nr 

Datum Massa NSP 711 * 
Uppmätt detonationshastighet 

för NSP 711 

   
Beräknad 

massa 
Kontrollvägd 

massa 
Kontaktpinnar 

Joniserings-
givare 

2009-1 311 2009-09-09 2,35 kg -- 7680 m/s -- 

2009-2 304 2009-09-16 2,35 kg -- 7477 m/s -- 

2009-3 301 2009-10-06 2,34 kg 2,28 kg 7746 m/s 7687 m/s 

2009-4 302 2009-10-20 2,34 kg 2,31 kg 7752 m/s 7761 m/s 

Kommentar: * Massan NSP 711 avser endast mängden explosivämne inuti provkroppen. En mindre 
mängd NSP 711, 0,07 kg, används för initieringen av försöksladdningen (se Figur 2.9). 

 

Registreringar från kontaktpinnarna för försök nr 2009-1 visas i Figur 2.12. Fördröjningen av 

inspelningen beräknad från initieringen av laddningen var vid detta försök felinställt, varvid en del av 
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deformationsförloppet inte har registrerats. Bilden från svepkameran kan inte heller anses ha 

godtagbar kvalitet, utan endast ett fåtal datapunkter avseende det initiala förskjutningsförloppet har 

ansetts möjliga att bestämma vid detta försök. Se Figur 2.13. 
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Figur 2.12. Registrering från kontaktpinnar vid försök nr 2009-1. 
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Figur 2.13. Deformation av kopparrör bestämd från svepbild från försök nr 2009-1. 



 

Utvärdering av två-lagers cylinderförsök........ Swebrec Rapport 2010:1 

18

De resterande tre försöken (2009-2 till 2009-4) har resulterat i avsevärt bättre registreringar, främst 

vad det gäller kvaliteten avseende svepkamerans registreringar. Registreringarna från dessa försök 

visas i figurer 2.14 till 2.19. För det senaste försöket, dvs. 2009-4, utökades antalet kontaktpinnar för 

att få en förbättrad bestämning av kopparrörets förskjutningar. 
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Figur 2.14. Registrering från kontaktpinnar vid försök nr 2009-2. 
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Figur 2.15. Deformation av kopparrör bestämd från svepbild från försök nr 2009-2. 
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Figur 2.16. Registrering från kontaktpinnar vid försök nr 2009-3. 
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Figur 2.17. Deformation av kopparrör bestämd från svepbild från försök nr 2009-3. 
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Figur 2.18. Registrering från kontaktpinnar vid försök nr 2009-4. 
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Figur 2.19. Deformation av kopparrör bestämd från svepbild från försök nr 2009-4. 
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De efter försöken återfunna kopparfragmenten visas i figurer 2.20 till 2.23. Vid en första granskning 

av fragmenten visar det sig att storleksvariationen är betydande, samt att även variationen av 

fragmentens tjocklek är stor. Detta tyder på att de lokala variationerna av kopparrörens deformation är 

större än för de tidigare genomförda cylinderförsöken av till exempel Esen m.fl. (2005), samt att 

brottillstånd uppträder i kopparrören vid en mindre förflyttning av rörväggarna än för de tidigare 

utförda cylinderförsöken. 

 

Figur 2.20. Kopparfragment återfunna efter försök nr 2009-1. Stållinjalens längd är 300 mm. 

 

Figur 2.21. Kopparfragment återfunna efter försök nr 2009-2. Stållinjalens längd är 300 mm. 
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Figur 2.22. Kopparfragment återfunna efter försök nr 2009-3. Stållinjalens längd är 300 mm. 

 

Figur 2.23. Kopparfragment återfunna efter försök nr 2009-4. Stållinjalens längd är 300 mm. 
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2.4. Diskussion av försöksdata 

Resultaten av försöken visas som försöksdata i figurer 2.24 till 2.26. Överlag verkar registreringarna 

hålla en god kvalitet avseende repeterbarheten, samt att även registreringar från kontaktpinnar och 

svepkamera ger likvärdiga resultat. Tidsupplösningen för den senare metoden är dock överlägsen, 

varvid trender avseende deformationshastigheten kan identifieras. Det framgår att 

deformationsförloppet grovt kan delas in i två delar, med nästan konstanta fast olika hastigheter under 

dessa två faser. Anpassningar till uppmätta förskjutningar av kopparrören, samt diskussion av de 

bakomliggande fenomenen diskuteras senare i rapporten.  
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Figur 2.24. Registreringar från kontaktpinnar vid försök nr 2009-1 till 2009-4. 
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Figur 2.25. Deformation av kopparrör bestämd från svepbilder för försök nr 2009-2 till 2009-4. 
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Figur 2.26. Sammanställning av deformationer av kopparrör bestämda från kontaktpinnar och 

svepbilder. 
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I Tabell 2.13 visas anpassningar till de vid försöken uppmätta förskjutningarna i figurerna ovan, för att 

uppskatta den radiella expansionshastigheten. Då endast ett fåtal mätpunkter med kontaktpinnar 

existerar för den andra delen av rörets expansionsförlopp, har anpassningar till dessa data inte ansetts 

användbara. Dessa registreringar motsvarar deformationer på mer än 40 mm. Anpassningar till data 

från svepkameran redovisas senare i rapporten för bägge deformationsfaserna. Den linjära 

anpassningen till försöksdata från kontaktpinnar vid försök nr 2009-4 visas i Figur 2.27. Beaktas alla 

försöken och alla kontaktpinnar med placering på ett avstånd mindre än 40 mm från kopparröret ger en 

linjär anpassning hastigheten 510 m/s, se Figur 2.28. Skillnaden mellan de högsta och lägsta uppmätta 

hastigheterna under första deformationsfasen är 23 m/s, baserat på resultat från kontaktpinnar. Detta är 

mindre än 5 % av den hastighet som kopparröret kan anses erhålla i samband med den första 

accelerationsfasen. 

Tabell 2.13. Linjär anpassning till registreringar från kontaktpinnar med radiellt avstånd mindre än 

40 mm från kopparröret, dvs. kontaktpinnar med nr 1 till 5 *. 

Försök nr 
Hastighet för 
mätgrupp nr 1 

Hastighet för 
mätgrupp nr 2 

Hastighet för 
mätgrupp nr 3 

Hastighet för 
mätgrupp nr 4 

Medelvärde 
mätgrupp nr 1-4 

2009-1 498 m/s 506 m/s 507 m/s -- 504 m/s 

2009-2 512 m/s 513 m/s 513 m/s 505 m/s 511 m/s 

2009-3 516 m/s 520 m/s 511 m/s 521 m/s 517 m/s 

2009-4 506 m/s 509 m/s 513 m/s 508 m/s 509 m/s 

Medelvärde för försök 2009-1 till 2009-4 510 m/s 

Kommentar: * Observera att olika antal kontaktpinnar har använts och även att mätvärden ej erhållits 
för alla mätpunkterna vid de olika försöken för placering av kontaktpinnar nr 1 till 5, se rapportens 
appendix. 
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Figur 2.27. Linjär anpassning till registreringar från kontaktpinnar vid försök 2009-4, del I av 

deformationsförloppet. 
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Figur 2.28. Linjär anpassning till registreringar från kontaktpinnar vid försök 2009-1 till 2009-4, del I av 

deformationsförloppet. 
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Vid en linjär anpassning av data från svepkameran erhålls medelhastigheten 507 m/s för försöken nr 

2009-2 till 2009-4 för förskjutningar mindre än 40 mm, med skillnaden mellan högsta och lägsta 

uppmätta hastighet beräknad till 36 m/s. Detta värde motsvarar ca 7% av bedömd initialhastighet för 

kopparröret. Se Tabell 2.14 och Figur 2.29 nedan. Anpassas däremot samma data till en 

andragradsfunktion erhålls initialhastigheten 512 m/s för försöken nr 2009-2 till 2009-4 för 

förskjutningar mindre än 40 mm, med skillnaden mellan högsta och lägsta uppmätta hastighet 

beräknad till 45 m/s. Detta värde motsvarar knappt 9% av den bedömda initialhastigheten för 

kopparröret. Se Tabell 2.15 och Figur 2.30 nedan. Anpassningen till en andragradsfunktion indikerar 

att en mindre retardation erhålls för kopparröret under denna deformationsfas. Detta kan förklaras av 

det plastiska arbete som utförs då kopparröret deformeras, samt den sannolika separationen av 

betongfodret från kopparröret. En jämförelse mellan de båda anpassningarna visas i Figur 2.31. Se 

även senare redovisade simuleringsresultat i rapporten, för simulering nr NSC_d45_m46_30b 

diskuteras denna interaktion mer i detalj. 

Tabell 2.14. Linjär anpassning till svepkameradata för förskjutningar mindre än 40 mm från kopparrörets 

utsida. 

 
Försök nr 

2009-2 
Försök nr 
2009-3 

Försök nr 
2009-4 

Data från försök nr 
2009-2 till 2009-4 

Medelhastighet 493 m/s 529 m/s 503 m/s 507 m/s 

R2-värde 1,000 1,000 1,000 0,997 

 

Tabell 2.15. Anpassning till en andragradsfunktion av från svepkameradata för förskjutningar mindre än 

40 mm från kopparrörets utsida. 

 
Försök nr 

2009-2 
Försök nr 
2009-3 

Försök nr 
2009-4 

Data från försök nr 
2009-2 till 2009-4 

Initialhastighet 487 m/s 532 m/s 512 m/s 512 m/s 

R2-värde 1,000 1,000 1,000 0,997 
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Figur 2.29. Linjär anpassning till svepkamera data från försök nr 2009-2 till 2009-4, del I av 

deformationsförloppet. 
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Figur 2.30. Anpassning av andragradsekvation till svepkameradata från försök nr 2009-2 till 2009-4, del 

I av deformationsförloppet. 
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Figur 2.31. Jämförelse mellan linjär anpassning och anpassning till en andragradsekvation för 

svepkameradata från försök nr 2009-2 till 2009-4, del I av deformationsförloppet. 

En andra markant acceleration inleder den andra delen av deformationsförloppet, preliminärt kan 

denna anses inträffa vid ca 40 mm deformation av kopparröret i radiell riktning. Då endast ett fåtal 

registreringar existerar från kontaktpinnar med större avstånd än 40 mm från kopparröret har 

anpassningar till data i detta intervall endast genomförts för registreringar från svepkameran. Dessa 

data gör det också möjligt att bestämma tidpunkten då den andra accelerationsfasen inträffar. 

Anpassningar har genomförts både till en linjär funktion och till en andragradsekvation, även för den 

senare delen av deformationsförloppet, varvid anpassningarna indikerar närmast konstant hastighet 

eller en mycket svag acceleration för kopparhöljets rörelse under denna deformationsfas. I samband 

med att deformationerna av kopparhöljet ökar erhålls lokala töjningskoncentrationer. Detta förlopp 

inträffar sannolikt mycket tidigare för dessa försök än för de tidigare genomförda cylinderproven. 

Brottillstånd kommer därmed att uppstå vid en mindre förskjutning av kopparrörets utsida för dessa 

försök. Detta kan vara en av anledningarna till att kopparröret får en relativt sett konstant hastighet 

eller t.o.m. ökar något i hastighet även efter den tydliga accelerationsfasen som inträffar i samband 

med att finpartikelbetong har återkompakterats vid kopparrörets insida. 

Sannolikt uppträder inte brottfenomenen vid samma tidpunkt som återkompakteringen, men en 

inverkan på deformationsförloppet sker sannolikt under den andra delen av deformationsförloppet då 

brottutvecklingen inträffar i kopparröret. Däremot blir det svårt att bedöma inverkan från 

brottutvecklingen i kopparröret utan kompletterande data, till exempel från fotografering av rörets 
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uppsprickning vid försöken. Detta kan åstadkommas med Cordinkameran inställd på s.k. "framing 

mode" vid försöken, samt med en ändring av argonblixtens placering. För den linjära anpassningen 

blir den radiella hastigheten 609 m/s för kopparröret, se Figur 2.32. Anpassning till en 

andragradsekvation visas i Figur 2.33, samt en jämförelse avseende förskjutningarna för de båda 

anpassningarna i Figur 2.34. 
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Figur 2.32. Linjär anpassning till svepkameradata från försök nr 2009-2 till 2009-4, del II. 
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Figur 2.33. Anpassning av andragradsekvation till svepkameradata från försök nr 2009-2 till 2009-4, del 

II av deformationsförloppet. 
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Figur 2.34. Jämförelse mellan linjär anpassning och anpassning till en andragradsekvation för 

svepkameradata från försök nr 2009-2 till 2009-4, del II av deformationsförloppet. 
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Vid en kombination av anpassningarna till de uppmätta förskjutningarna under de två 

deformationsfaserna kan tidpunkten för den andra kraftiga accelerationen av kopparröret bestämmas. 

Denna tidpunkt varierar något beroende på vilka två anpassningar som kombineras. I Figur 2.35 visas 

kombinationen av andragradsanpassningen för den första delen av deformationsförloppet och den 

linjära anpassningen till den andra delen av deformationsförloppet. Detta ger en brytpunkt mellan de 

två funktionerna vid ca 0,080 ms och 40,2 mm uppmätt radiell förskjutning av kopparrörets utsida. 

Även data från svepbilder och registreringar från kontaktpinnar visas i Figur 2.35. Används däremot 

anpassningarna till andragradsfunktioner för båda delarna av deformationsförloppet ändras 

brytpunkten till ca 0,078 ms, detta motsvarar 39,3 mm radiell förskjutning av rörets utsida. Se Figur 

2.36. Figur 2.37 visar de linjära anpassningar för båda delarna av deformationsförloppet, varvid 

brytpunkten infaller efter 0,081 ms och 41,1 mm. 
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Figur 2.35. Jämförelse mellan alla mätdata och anpassningar till svepkameradata, första delen med 

anpassning till andragradsekvation och andra delen med linjär anpassning. 
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Figur 2.36. Jämförelse mellan alla mätdata och anpassningar till svepkameradata, både första och 

andra delen av deformationsförloppet är anpassade till andragradsekvationer. 
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Figur 2.37. Jämförelse mellan alla mätdata och anpassningar till svepkameradata, både första och 

andra delen av deformationsförloppet med linjär anpassning. 
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En av svepkamerans fördelar är att den ger en kontinuerlig registrering av deformationsförloppet, 

dessutom påverkas inte den geometriska upplösningen av provcylinderns dimension under 

förutsättning att optiken anpassas till fotograferingsavståndet. För registreringar med kontaktpinnar är 

monteringen av de enskilda pinnarna och även hållarens läge helt avgörande för noggrannheten vid 

mätningen, den relativa noggrannheten kan i detta fall anses vara beroende av provcylinderns 

dimension. Då endast tre registreringar med svepkameran genomfördes, detta pga. inkörningsproblem 

för den aktuella försöksuppställningen, är underlaget för en mer omfattande analys för begränsat. Det 

får dock anses att bägge försöksmetoderna ger likvärdiga värden på de registrerade förskjutningarna 

och något systemfel inte verkar föreligga för någon av metoderna. Däremot råder det en osäkerhet om 

hur stor del av försöksspridningen som beror på variationer mellan de olika försöken och variationer 

för deformation för ett enskilt provobjekt i skilda punkter, dvs. kan härledas till fysikaliska fenomen 

för provobjektets beteende. Antalet kontaktpinnar bör även utökas, om den senare delen av förloppet 

ska studeras med denna typ av registrering. I detta sammanhang finns ett problem avseende 

brottutvecklingen i kopparröret då denna mätteknik kräver en kortslutning av kontaktpinnarna. Detta 

åstadkoms inte i de fall brott utvecklas i kopparröret vid den aktuella mätpunkten för kontaktpinnen. 

Oavsett ovanstående så gäller det att experimentellt underlag från flera försök är nödvändiga för att en 

utvärdering ska vara möjlig att genomföra, detta då spridningen för de uppmätta förskjutningarna kan 

anses vara betydande. 
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3. Inledande numerisk studie 

I denna rapport redovisas en kortfattad sammanfattning av simuleringsverksamheten. En stor del av 

arbetet har utgjorts av utvärdering av de olika tillgängliga materialmodellerna i LS-DYNA version nr 

971 R4.2 för denna komplicerade belastningssituation, med höga tryck, snabba deformationer och 

även mycket stora deformationer. Baserat på tidigare simuleringar av cylinderförsök (Hansson, 2009), 

används för dessa simuleringar en rotationssymmetrisk ALE-formulering (Arbitrary Lagrange 

Eulerian) med ett stationärt elementnät. Detta för att möjliggöra simuleringar med stora deformationer 

av både explosivämne och fasta material. Då den två-dimensionella ALE-formuleringen inkluderades i 

LS-DYNA så sent som 2009 har utvärderingen krävt en mer omfattande arbetsinsats än vad som är 

normalt. Den valda materialmodellen måste dels fungera med den valda numeriska formuleringen, 

men även återge försökens karakteristiska resultat. 

En avgörande begränsning är att bara ett fåtal materialmodeller är verifierade avseende användande 

tillsammans med ALE i LS-DYNA. Ett ytterligare ett antal materialmodeller är implementerade för 

ALE, men ej verifierade i nuläget. Ytterligare en begränsning är att vissa materialmodeller endast är 

implementerade för 3D-solidelement och ej för generellt användande. Ett flertal materialmodeller som 

initialt bedömdes som användbara för modellering av betong, har därför i ett senare skede bedömts att 

inte vara användbara. Det finns en möjlighet att ett flertal av dessa modeller i framtiden kan utvecklas 

för att bättre svara mot de uppställda kraven, men detta ligger för närvarande utanför Swebrecs 

verksamhetsområde och kräver långtgående samarbete med till exempel LSTC (Livermore Software 

Technology Corporation i USA) och/eller ERAB (Engineering Research AB i Sverige). 

3.1. Materialmodellering 

Här lämnas en kortfattad beskrivning av de använda materialmodellerna. En mindre parameterstudie 

genomfördes för att identifiera några av de styrande parametrarna. Begränsningen är dock att ett flertal 

olika materialmodeller med tillhörande parameteruppsättningar kan anpassas för att ge acceptabla 

förskjutningsvärden för kopparröret vid jämförelse med de tidigare redovisade försöksresultaten. 

Observera dock att flera materialmodeller använder samma beteckningar på olika av 

materialparametrar, men värdena för dessa parametrar är naturligtvis inte utbytbara mellan de olika 

materialmodellerna. 

3.1.1. Materialmodell för koppar 

Grűneisens tillståndsekvation (N. N., 2007) används tillsammans med en av Johnson och Cook (1985) 

publicerad materialmodell för kopparn. Indata för dessa materialmodeller beskrivs av ekvationerna 3.1 

till 3.3, med parametervärden angivna i tabeller 3.1 till 3.3. De angivna data från litteraturen har i flera 

fall justerats för att erhålla ett acceptabelt simuleringsresultat vilket ansågs nödvändigt då det saknas 
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verifierande provningar av den aktuella kopparn. Det råder dessutom en stor osäkerhet om den 

använda materialmodellen kan utnyttjas för att med tillräckligt hög noggrannhet beskriva kopparn vid 

dessa belastningssituationer. 

PS USCU   (Ekvation. 3.1) 

där SU  är stötvågshastigheten,  

 PU  är partikelhastigheten och 

 C  och S  är materialparametrar. 

Tabell 3.1. Stötvågsdata för koppar (Marsh, 1980). 

Parameter  Värde 

Densitet,   8924 kg/m3 

C  3,91×103 m/s 

S  1,51 
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 (Ekvation 3.2) 

där A , B , n ,C , m  är hållfasthetsparametrar, 

 T  är temperatur, 

 roomT   är referenstemperatur, 

 meltT   är smälttemperaturen och 

 0   är lika med 1.0 s-1. 
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 (Ekvation 3.3) 

där 1D , 2D , 3D , 4D , 5D  är brottparametrar för materialet, 

 T , roomT , meltT , och 0  med definition enligt tidigare, 

  m*  där  m  är medelvärdet av huvudspänningarna och 

      är effektivspänningen. 
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Tabell 3.2. Hållfasthetsdata använda för kopparrör. 

Parameter 
Värden enligt Johnson och 

Cook (1985) 
Värden med ett antaget 

reducerat töjningshårdnande * 

G   46 GPa 46 GPa 

E  124 GPa 124 GPa 

  0,34 0,34 

A   90 MPa  90 MPa 

B  292 MPa * 146 MPa 

n  0,31 0,31 

C  0,025 0,025 

m  1,09 1,09 

meltT  1356 K 1356 K 

roomT   293 K  293 K 

pC  383 J/KgK 383 J/KgK 

Kommentar: * Kursiv stil anger originaldata (Johnson och Cook, 1985). 

Tabell 3.3. Brottparametrar använda för kopparrör. 

Parameter  
Värden enligt  

Johnson och Cook (1985) 
Antagen förenklad brottmodell 

baserad på effektivtöjning 

1D  0,54     0,80 * 

2D  4,89 0,0 

3D  -3,03 0,0 

4D  0,014 0,0 

5D  1,12 0,0 

Kommentar: * Simuleringar har även genomförts med värdena 0,65 och 1,00 för 
den plastiska brottöjningen, men dessa redovisas inte i denna rapport. 
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3.1.2. Materialmodell för explosivämnet NSP 71/711 

Trycket för de expanderande gaserna enligt JWL-tillståndsekvationen ges av ekvation 3.4 nedan 

(Souers och Haselman, 1994). Tillståndet beräknas stegvis från initialtillståndet vid numeriskt 

simulering varvid parametern C  inte anges som indata, då systemet i detta fall blir överbestämt. 

Ekvationen kombineras med en s.k. "programmed burn" algoritm för att bestämma 

detonationstidpunkten för explosivämnet i modellen. Indata till materialmodellen anges i Tabell 3.4. 

     1
21 expexp)(  CvvRBvRAvPs  (Ekvation. 3.4) 

där 21,,,, RRCBA  och   är materialparametrar och 

 0VVv   där V är den specifika volymen, dvs. 1V , samt  

   0V  är den initiala specifika volymen, dvs. 00 1 V  

 

Tabell 3.4. Använda materialparametrar för sprängdeg NSP 71/711 (Helte m.fl., 2006). 

Parameter Värde Parameter Värde 

Densitet,   1,5×10³ kg/m3 A  759,9 GPa 

Detonationshastighet 7680 m/s B  12,56 GPa 

Detonationstryck, cjP  21,15 GPa  1R  5,1 

0E  7,05 kJ/cm³ 2R  1,5 

-- --   0,29 

 

3.1.3. Materialmodell för finpartikelbetong 

En genomgång av materialmodeller för explicit FE-modellering avseende betongstrukturers respons 

vid detonationer har redovisats av Tu och Lu (2009), dock beaktar studien inte de speciella krav som 

ställs avseende möjligheterna att simulera kontaktverkan från explosivämnen. I samband med att de 

här redovisade simuleringarna genomförts, har ett flertal materialmodeller för betong utvärderats för 

användning vid simuleringar av kontaktdetonationer. För att simulera betongs och/eller bergs beteende 

vid denna typ av belastning, krävs materialmodeller som på ett acceptabelt sätt kan beskriva 

materialens beteende vid de aktuella tillstånden, samt en numerisk metodik som kan hantera de stora 

deformationer som uppstår. Ett flertal av de tillgängliga materialmodellerna som kan användas för att 

studera betong med LS-DYNA kan inte användas i kombination med den valda lösningsmetodiken, 

medan andra materialmodeller saknar väsentliga komponenter för att beskriva betongen på ett 

acceptabelt sätt. 
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Efter en genomgång av materialmodellerna valdes modell nr 16, benämnd "material pseudo tensor". 

Materialmodellen är implementerad för ALE och kan användas med 2D-element, så dessa 

grundläggande krav är uppfyllda. Även om materialmodellen inte tillhör de senare generationerna 

avseende beskrivning av betongs beteende, så finns ett antal grundkomponenter som har ansetts 

viktiga representerade. Materialmodellen beaktar tryckberoende hållfasthet för det intakta materialet 

och använder en separat flytyta för att beskriva den tryckberoende hållfastheten för det krossade 

materialet. Migrationen från det intakta materialets egenskaper till det krossade materialets egenskaper 

sker via en skadefunktion. Denna hållfasthetsmodell kan användas tillsammans med en porös 

tillståndsekvation med kompaktering, varvid även denna del av betongens beteende kan beaktas.  

För en mer omfattande beskrivning av materialmodellens modellparametrar och möjligheter att 

beskriva olika materials beteende hänvisas till "LS-DYNA Keyword User's Manual version 971" (N. 

N., 2007). Då den största delen av finpartikelbetongens deformation bedöms ske i fullskadat tillstånd, 

har inverkan på den initiala hållfastheten av töjningshastigheten bortsetts ifrån. Den använda 

tabulerade skadefunktionen för betong är föreslagen av Whirley och Hallquist (1991) för den aktuella 

materialmodellen, se även Tabell 3.7. Använda materialparametrar för finpartikelbetongen redovisas i 

Tabell 3.5. 

Tabell 3.5. Gemensamma materialparametrar för alla simuleringar med finpartikelbetong. 

Parameter Värde Parameter Värde 

Densitet,   2511 kg/m3 cut  5,23 MPa 

Skjuvmodul, G  8,975 GPa 1b  1,25 

  0,22   Enligt Tabell 3.7. 

 

Den tryckberoende hållfastheten för det intakta och det fullskadade betongmaterialet beräknas enligt 

ekvationer 3.5a och 3.5b nedan. För det fullskadade materialet förutsätts att draghållfastheten är noll, 

dvs. parametern fa0  är noll för alla simuleringar. Använda materialparametrar för den tryckberonde 

hållfastheten redovisas i Tabell 3.6 och visas i Figur 3.1. Två olika omgångar parameterdata har 

använts avseende betongens hållfasthet, dessa är parameterdata med beteckningarna "Y1/R1" för låg 

hållfasthet och "Y2/R2" för hög hållfsathet. 
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  (Ekvation 3.5a) 
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  (Ekvation 3.5b) 

där 0a , 1a , 2a , fa0 , fa1 är parametrar anpassade till hållfasthetsdata och  

 P  är trycket. 

 

Tabell 3.6. Tryckberoende hållfasthetsdata för simuleringar med finpartikelbetong, se även Figur 3.1. 

Parameter 
Indata för antagen låg 

betonghållfasthet: Y1/R1 
Indata för antagen hög 

betonghållfasthet: Y2/R2 

0a  12,675×106 Pa 12,675×106 Pa 

1a  0,333 0,400 

2a  6,575×10-9 Pa-1 2,762×10-9 Pa-1 

fa0  0,0 Pa 0,0 Pa 

fa1  0,385 0,385 
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Figur 3.1. Använd hållfasthet för intakt och fullskadat material med antagen låg respektive hög 

betonghållfasthet, parameterdata Y1/R1 och Y2/R2. 
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Hållfastheten för delvis skadat material beräknas enligt ekvation 3.6 nedan. 

 failedfailedyield   max  (Ekvation 3.6) 

där   ges av Tabell 3.7 nedan och beror av värdet på skadefunktionen   definierad enligt 
ekvation 3.7. 

p

b

cut

d
Pp




















0

1

1  (Ekvation 3.7) 

där cut  är maximal tillåten dragspänning, 

 P  är trycket, 

 p  är plastisk töjning och 

 1b är en materialparameter. 

 

Tabell 3.7. Tabulerade värden för skadefunktion med för bestämning av skadeutveckling för betongen 

(Whirley och Hallquist, 1991). Gäller för värdet 1,25 på parametern b1. 

Värde för 
skadefunktion,   

Skalfaktor för 
hållfasthet,   

Värde för 
skadefunktion,   

Skalfaktor för 
hållfasthet,   

0,0 0,309 9,67×10-4 0,383 

8,62×10-6 0,543 1,41×10-3 0,247 

2,15×10-5 0,543 1,97×10-3 0,173 

3,14×10-5 0,975 2,59×10-3 0,136 

3,95×10-4 1,000 3,27×10-3 0,114 

5,17×10-4 0,790 4,00×10-3 0,086 

6,38×10-4 0,630 4,79×10-3 0,056 

7,98×10-4 0,489 0,909 0,0 

 

För närvarande har vi inte tillgång till några tillståndsdata för den aktuella finpartikelbetongen. Därför 

har som indata för den porösa kompakteringen använts erfarenhetsmässigt antagna generiska 

tillståndsdata. Se figurer 3.2 och 3.3. Bulkmodulen för avlastning och återkompaktering till tidigare 

belastat tillstånd varierar från 13,04 GPa för det intakta materialet och till 40,0 GPa respektive 

35,0 GPa, för EOS nr 6 respektive EOS nr 7, för det fullkompakterade materialet. 
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Figur 3.2. Använda tillståndsdata för kompaktering av betong, EOS nr 6 och 7 vid låga tryck. 
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Figur 3.3. Använda tillståndsdata för kompaktering av betong, EOS nr 6 och 7 vid höga tryck. 
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3.2. Modellgeometrier 

Två-dimensionell rotationssymmetri har valts för den geometriska beskrivningen av försöket, detta för 

att få hanterbara beräkningstider för simuleringarna. Kopparrörets och betongfodrets längder är i 

simuleringarna 1000 mm och explosivämnet är förlängt 30 mm utanför betongfodret i den ände 

initieringen sker, varvid initiering av explosivämnet sker 30 mm från rörets ände. Två olika diametrar 

användes för explosivämnet i simuleringarna, dessa var 44,5 mm respektive 45,0 mm. Detta för att 

undersöka inverkan av betongfodrets tjockleksvariation på utkasthastigheten. Figur 3.4 visar den 

geometriska modellen som använts vid simuleringarna, där de yttre begränsningslinjerna utgörs av s.k. 

"outflow boundaries" och begränsar det område som beaktas i  simuleringen. Detta område motsvarar 

125 mm radiell expansion av kopparröret. 

 

Figur 3.4. Geometrisk modell för simuleringarna. 

Den geometriska upplösningen för simuleringarna av försöken med finpartikelbetong är approximativt 

0,5 mm × 0,5 mm. Denna upplösning bestämdes med utgångspunkt från tidigare simuleringar av 

cylinderförsök (Hansson, 2009) och någon separat studie avseende elementstorlekens betydelse har 

inte genomförts. Detta då en reducering av elementen ger upphov till en förlängd beräkningstid och 

detta bedömdes för närvarande inte vara genomförbart för modeller med betongfoder med den 

tillgängliga datorkapaciteten. Anledningen till att simuleringar med ett grövre elementnät inte använts 

för att bedöma inverkan av elementstorlek är att upplösningen skulle bli för dålig och resultatet inte 

tillförlitligt. Detta har baserats på erfarenhetsmässiga överväganden. I framtiden bör en mer 

omfattande studie även innefatta en studie av elementstorlekens inverkan, men för närvarande finns 

det ett flertal begränsningar som bedöms ha större betydelse för bedömningen av 

simuleringsresultatens relevans. 
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3.3. Simulering av försök med betongfoder 

I denna rapport redovisas endast ett mindre antal av de genomförda simuleringarna, med utgångspunkt 

från de initialt bedömda dominerande parametrarna. Alla simuleringar har genomförts med 2D ALE- 

element (Arbitrary Lagrangian Euler) med utnyttjande av ett i rummet fixerat elementnät, detta för att 

inte problem ska uppstå pga. kontaktproblem och kraftigt deformerade element.  

Då kopparrörets utkastvinkel har bedömts som liten kan skillnaderna mellan rörets uppmätta radiella 

hastighet vinkelrätt rörets ursprungliga yta, partikelhastigheten i horisontell riktning för materialet (Vx) 

och partikelhastigheten (Vabs) för materialet försummas. Detta gäller även förskjutningarna i de 

aktuella riktningarna. Detta antagande baseras på den stora skillnaden mellan detonationshastigheten 

för NSP 71/711 och rörets utkasthastighet. De radiella förskjutningar och förskjutningshastigheter som 

redovisas avser mittpunkten på rörets mantelyta, dvs. 530 mm från initieringspunkten för 

explosivämnet. Noggrannheten för den bestämda förskjutningshastigheten påverkas av den valda 

geometriska upplösningen för modellerna, detta då spännings- och deformationstillstånd beräknas på 

elementnivå. I praktiken gäller de beräknade värdena i mittpunkten för de element som representerar 

kopparrörets yttre skikt under simuleringsförloppet. 

Även vid beräkning av den upptagna energin i de olika materialen har det antagits att endast den 

horisontella belastningskomponenten behöver beaktas för dessa inledande simuleringar och axiella 

rörelser har bortsetts ifrån. Dessa antaganden förenklar utvärdering avsevärt och har bedömts att ge en 

försumbar inverkan på resultatet. 

I Tabell 3.8 visas en kort sammanställning av redovisade simuleringarna, inkl simuleringsspecifika 

indataparametrar. En sammanställning av kopparrörets hastigheter för de olika simuleringarna 

redovisas i Tabell 3.9. 
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Tabell 3.8. Identifikationsnummer för simuleringar, samt specifika modellparametrar. 

Simulering nr 
Diameter för 

explosivämne
Betong-

parametrar 
Kopparparametrar 

NSC_d45_m46_41b 
Brottmodell enligt Johnson and 
Cook original data, B=292 MPa 

NSC_d45_m46_27b Ingen brottmodell, B=292 MPa 

NSC_d45_m46_28b 
Plastisk brottöjning 0,80 

B=292 MPa 

NSC_d45_m46_45b Ingen brottmodell, B=146 MPa 

NSC_d45_m46_38b 

44,5 mm 
EOS nr 7 

Y2/R2 

Plastisk brottöjning 0,80 
B=146 MPa 

NSC_d45_m46_29b Ingen brottmodell, B=292 MPa 

NSC_d45_m46_30b 
Plastisk brottöjning 0,80 

B=292 MPa 

NSC_d45_m46_44b Ingen brottmodell, B=146 MPa 

NSC_d45_m46_43b 

44,5 mm 
EOS nr 7 

Y1/R1 

Plastisk brottöjning 0,80 
B=146 MPa 

NSC_d45_m46_36b 44,5 mm 
EOS nr 6 

Y1/R1 
Plastisk brottöjning 0,80 

B=146 MPa 

NSC_d45_m46_38 45,0 mm 
EOS nr 7 

Y2/R2 
Plastisk brottöjning 0,80 

B=146 MPa 

NSC_d45_m46_30 45,0 mm 
EOS nr 7 

Y1/R1 
Plastisk brottöjning 0,80 

B=292 MPa 
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Tabell 3.9. Sammanställning av uppskattade radiella förskjutningshastigheter för simuleringarna. 

Simulering nr 
Uppskattad 

initialhastighet* 

Tid för andra 
accelerations-

fasen 

Uppskattad hastighet 
innan andra 

accelerationsfasen 

Uppskattad hastighet 
efter andra 

accelerationsfasen 

NSC_d45_m46_41b 517 m/s 0,092 ms 517 m/s 616 m/s 

NSC_d45_m46_27b 

NSC_d45_m46_28b 
511 m/s 0,081 ms 481 m/s 590 m/s 

NSC_d45_m46_45b 

NSC_d45_m46_38b 
511 m/s 0,085 ms 495 m/s 601 m/s 

NSC_d45_m46_29b 

NSC_d45_m46_30b 

520 m/s 0,079 ms 492 m/s 608 m/s 

NSC_d45_m46_44b 

NSC_d45_m46_43b 
524 m/s 0,082 ms 506 m/s 617 m/s 

NSC_d45_m46_36b 506 m/s 0,072 ms 494 m/s 604 m/s 

NSC_d45_m46_38 520 m/s 0,084 ms 503 m/s 610 m/s 

NSC_d45_m46_30 530 m/s 0,078 ms 500 m/s 617 m/s 

Kommentar: * Avser uppskattad radiell partikelhastighet för mantelytan efter två interna 
stötvågsreflektioner i kopparröret. 

 

Resultat från en simulering med utnyttjande av ursprungliga materialdata för kopparn enligt Johnson 

och Cook (1985) visas i Figur 3.5. Initialhastigheten för kopparröret blir då ca 517 m/s vid användande 

av EOS nr 7 kombinerad med hållfasthetsdata parametrar Y2/R2. Denna kombination av indata 

resulterar i att kopparrörets hastighet är något för hög under den första delen av deformationsförloppet, 

varvid den andra dominerande accelerationsfasen av kopparröret inträffar först vid ca 0,092 ms. Under 

den andra delens deformation är kopparrörets hastighet ca 616 m/s, dvs. något högre medelhastighet 

än vad som erhölls under denna del av deformationen vid försöken. Någon signifikant ändring av 

kopparrörets radiella hastighet kan varken noteras mellan de båda accelerationsfaserna eller efter den 

andra accelerationsfasen. Noteras bör att den här använda brottmodellen och de publicerade 

materialparametrarna inte har verifierats avseende denna typ av belastning.  
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Troligtvis utvecklas brott för tidigt i denna simulering, varvid kopparmaterialet inte kan ta upp något 

mer plastiskt arbete. Ytterligare en komplicerande faktor är att brottutveckling i kopparröret egentligen 

inte kan studeras med en 2D-modell, då variationer för töjningarna inte kan beaktas längs rörets 

omkrets. För dessa simuleringar är det primära inte att studera olika typer av brottmodeller, men en 

uppskattning av deformationstillståndet vid fragmentering av cylindern är nödvändig för att bedöma 

den plastiska deformation av kopparröret som kan utnyttjas under deformationsförloppet. Då 

kopparröret inte längre deformeras plastiskt upphör den retarderade kraften som den tangentiala 

spänningen utsatt kopparröret för, detta påverkar i sin tur interaktionen med betongfodret på 

kopparrörets insida. För de övriga simuleringar som beaktar brott i kopparröret har därför en enklare 

brottmodell med en uppskattad brottöjning med värdet 0,80 använts. 
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Figur 3.5. Jämförelse mellan simulering nr NSC_d45_m46_41b och försöksdata. 

Elimineras brottmodellen från materialmodellen erhålls en plasticitetsmodell avseende kopparns 

materialegenskaper, i detta fall är det sannolikt att det plastiska arbetet i kopparröret under 

deformationsförloppet överskattas. Resultatet från denna simulering utan brottmodell visas i Figur 3.6. 

De beräknade förskjutningarna för simuleringen med motsvarande materialdata, men med den 

förenklade brottmodellen med villkoret 0,80 plastisk töjning visas i Figur 3.7. För bägge dessa 

modeller är initialhastigheten ca 511 m/s och hastigheten efter den andra accelerationsfasen ca 

590 m/s. Den andra accelerationsfasen inträffar efter 0,081 ms för båda dessa simuleringar. 
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För simulering nr NSC_d45_m46_27b utan brottmodell reduceras kopparrörets radiella hastighet 

under den andra delen av accelerationsförloppet för att vid den relativa tiden 0,14 ms vara ca 567 m/s. 

För simulering nr NSC_d45_m46_28b är hastighetsreducering mindre och hastigheten vid 

motsvarande tidpunkt är 582 m/s. 
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Figur 3.6. Jämförelse mellan simulering nr NSC_d45_m46_27b och försöksdata. 
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Figur 3.7. Jämförelse mellan simulering nr NSC_d45_m46_28b och försöksdata. 
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Resultatet från två simuleringar med samma betongdata som de ovanstående simuleringar, men med 

reducerad hållfasthet för kopparröret visas i figurer 3.8 och 3.9. Kopparns hållfasthet har reducerats 

genom att deformationshårdnandet i materialmodellen har reducerats, dvs. värdet på parametern B  

har reducerats till 146 MPa. Se Tabell 3.2. För simulering nr NSC_d45_m46_45b har inget 

brottvillkor använts, medan för simulering nr NSC_d45_m46_38b har 0,80 plastisk töjning använts 

som brottvillkor. Den initiala radiella hastigheten för kopparröret är ca 511 m/s även för dessa 

simuleringar.  

Reduceringen av kopparrörets radiella hastighet innan tidpunkten för den andra accelerationsfasen är 

mindre än för de tidigare redovisade simuleringarna, detta resulterar i att tidpunkten för den andra 

accelerationsfasen förskjuts från 0,081 ms till 0,085 ms. De radiella förskjutningshastigheterna för 

mittpunkten på kopparrörets mantelyta är ca 495 m/s innan den andra accelerationsfasen och 601 m/s 

efter denna accelerationsfas. Detta gäller för bägge dessa modeller. För simuleringen utan brottvillkor 

är den radiella förskjutningshastigheten reducerad till ca 589 m/s vid den relativa tiden 0,14 ms, 

medan simuleringen nr NSC_d45_m46_38b med brottvillkor resulterar i den radiella 

förskjutningshastigheten ca 598 m/s vid denna tidpunkt. 
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Figur 3.8. Jämförelse mellan simulering nr NSC_d45_m46_45b och försöksdata. 



 

Utvärdering av två-lagers cylinderförsök........ Swebrec Rapport 2010:1 

50

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16

Relative time (ms)

M
ea

su
re

d 
ra

di
al

 w
al

l d
is

pl
ac

em
en

t (
m

) 
.

Streak cam 2009-2

Streak cam 2009-3

Streak cam 2009-4

Sim. wall X-disp

Part I/II: 2:nd/1:st order

Id.:    NSC_d45_m46_38b
HE:   NSP71, D44.5 mm
NSC: EOS7, Y2/R2
Cu:   Fail eps 0.80, B=146 MPa
        Strain rate enhancement

Load approx. 
at 0.085 ms

 

Figur 3.9. Jämförelse mellan simulering nr NSC_d45_m46_38b och försöksdata. 

En ökning av explosivämnets diameter till 45,0 mm för simulering nr NSC_d45_m46_38 ger som 

förväntat en något ökad radiell förskjutningshastighet, samt en mindre reducering av tiden fram till 

andra accelerationsfasen från 0,085 ms till 0,084 ms. Se Figur 3.10. Den radiella initialhastigheten för 

denna simulering är ca 520 m/s, varefter hastigheten sjunker till 503 m/s innan andra 

accelerationsfasen. Den andra accelerationsfasen ökar radiella förskjutningshastigheten för 

kopparrörets utsida till ca 610 m/s och förskjutningshastigheten efter 0,14 ms är ca 608 m/s. Dessa 

radiella förskjutningshastigheter är mellan 8 och 10 m/s högre än för motsvarande simulering med 

diametern 44,5 mm för explosivämnet. 
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Figur 3.10. Jämförelse mellan simulering nr NSC_d45_m46_38 med diameter 45,0 mm för 

explosivämnet och försöksdata. 

Simuleringar har även genomförts med en reducering av betongens antagna tryckberoende hållfasthet, 

dvs. med hållfasthets parametrar Y1/R1. För simulering nr NSC_d45_m46_29b som visas i Figur 3.11 

används inget brottvilkor för kopparröret, resultatet är som tidigare att kopparrörets hastighet minskar 

mer än vad som kan anses acceptabelt under den andra delen av deformationsförloppet. 

Initialhastigheten för kopparröret är för denna simulering ca 520 m/s, en reducering av hastigheten 

sker sedan ner till ca 492 m/s innan den andra accelerationsfasen inträffar vid 0,079 ms och 

hastigheten snabbt ökar till ca 608 m/s. Vid den relativa tiden 0,14 ms har hastigheten sjunkit till ca 

586 m/s, detta är endast 19 m/s högre hastighet än vad som erhölls för simulering nr 

NSC_d45_m46_27b med hållfasthetsparametrar Y2/R2, trots en kraftigt reduktion av den 

tryckberoende hållfastheten för finpartikelbetongen. Detta överensstämmer även med Wicklein och 

Riedel (2002) som anser att materialets hållfasthet endast har en mindre inverkan då betong utsätts för 

mycket höga tryck vid en kontaktdetonation  

Introduceras ett brottvillkor baserat på det plastiska töjningsvärdet 0,80 ändras 

förskjutningshastigheterna under den senare delen av deformationsförloppet. I Figur 3.12 visas 

beräknade förskjutningar för simulering nr NSC_d45_m46_30b då detta brottvillkor har beaktats i 

simuleringen. Vid den relativa tiden 0,14 ms har hastigheten reducerats till ca 600 m/s, vilket är 18 m/s 

högre hastighet än för simulering nr NSC_d45_m46_28b med hållfasthetsparametrar Y2/R2. 

Hastighetsreduceringen för de två simuleringarna med hållfasthetsparametrar Y1/R1 under den första 

delen av deformationsförloppet bedöms vara något för stor vid jämförelse med de tidigare redovisade 



 

Utvärdering av två-lagers cylinderförsök........ Swebrec Rapport 2010:1 

52

försöksdata. Detta kan tyda på att hållfastheten för kopparn överskattas av de aktuella 

hållfasthetsparametrarna vid denna belastningssituation eller att tillståndsekvationen för betongen inte 

kan hantera av- och pålastningen på ett acceptabelt sätt. Då det dessutom saknas en definierad gränsyta 

mellan materialen, kan detta resultera i att energi överförs från kopparröret till finpartikelbetongen 

även då materialen har separerats vid försöken. Detta fenomen kommer att diskuteras senare i 

rapporten. 
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Figur 3.11. Jämförelse mellan simulering nr NSC_d45_m46_29b och försöksdata. 
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Figur 3.12. Jämförelse mellan simulering nr NSC_d45_m46_30b och försöksdata. 

De beräknade radiella spänningarna för simulering nr NSC_d45_m46_30b visas vid två tidpunkter i 

figurer 3.13 och 3.14, motsvarande tiderna då de två accelerationsfaserna inträffar nära rörets 

mantelytas mittpunkt. Den radiella förskjutningshastigheten vid dessa två tidpunkter visas i figurer 

3.15 och 3.16. Vid en analys av betongens förskjutningshastigheter, framgår det att den första 

reflekterade stötvågen från kopparrörets insida kraftigt reducerar förskjutningshastigheten i 

betongfodret. Detta medför att en ny accelerationsfas inte kan inträffa förrän finpartikelbetongen har 

återkompakterat vid kopparrörets insida, vilket sker för denna simulering vid den relativa tiden ca 

0,079 ms. Vid denna tidpunkt har innerdiametern för betongfodret ökats med en faktor på ca 3,7 och 

arean för hålet har därmed ökats med en faktor på ca 13,5. För explosivämnet NSP 71/711 är 

detonationsenergin 5,39 kJ/cm3 vid motsvarande expansion, dvs. den axiella expansionen har 

försummats. Baserat på simuleringen inträffar en tredje accelerationsfas eventuellt efter 0,10 m radiell 

deformation av kopparröret, men denna ligger utanför det mätområde som är relevant att studera pga. 

begränsningar i kopparrörets deformationskapacitet. 
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a)  

b)  

Figur 3.13. Spänning i radiell riktning vid relativa tiden ca 0,003 ms för simulering nr 

NSC_d45_m46_30b. Explosivämnet är gråmarkerat. Enhet: Pa. 

a)  

b)  

Figur 3.14. Spänning i radiell riktning vid relativa tiden ca 0,083 ms för simulering nr 

NSC_d45_m46_30b. Explosivämnet är gråmarkerat. Enhet: Pa. 
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a)  

b)  

Figur 3.15. Hastighet i radiell riktning vid relativa tiden ca 0,003 ms för simulering nr 

NSC_d45_m46_30b. Enhet: m/s. 

a)  

b)  

Figur 3.16. Hastighet i radiell riktning vid relativa tiden ca 0,083 ms för simulering nr 

NSC_d45_m46_30b. Enhet: m/s. 

En ökning av explosivämnets diameter till 45,0 mm för simulering nr NSC_d45_m46_30 ger som för 

det tidigare fallet med hållfasthetsparametrar Y2/R2 en något ökad radiell förskjutningshastighet, samt 

en mindre reducering av tiden fram till andra accelerationsfasen. Se Figur 3.17.  
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Den radiella initialhastigheten för denna simulering är ca 530 m/s, varefter hastigheten sjunker till 

500 m/s innan andra accelerationsfasen. Den andra accelerationsfasen inträffar vid 0,078 ms och ökar 

radiella förskjutningshastigheten för kopparrörets utsida till ca 617 m/s. Förskjutningshastigheten 

reduceras sedan till ca 609 m/s efter 0,14 ms. Dessa hastigheter är mellan 7 och 10 m/s högre än för 

motsvarande simulering med diametern 44,5 mm för explosivämnet. 
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Figur 3.17. Jämförelse mellan simulering nr NSC_d45_m46_30 och försöksdata. 

En reduktion av hållfastheten för kopparn har som tidigare provats och även använts i kombination 

med den låga hållfastheten för betongen, dvs. med hållfasthetsparametrar Y1/R1. Kopparns hållfasthet 

har som innan reducerats med avseende på deformationshårdnandet, dvs. värdet på parametern B  har 

reducerats till 146 MPa. Detta resulterar i att brytpunkten i förskjutningskurvan förflyttas från 

0,079 ms till 0,082 ms. Initialhastigheterna för bägge dessa modeller med reducerat värde på B  som 

visas i figurer 3.18 och 3.19 är ca 524 m/s, varefter hastigheten sjunker till 506 m/s innan den andra 

accelerationsfasen inleds. För bägge simuleringarna gäller att hastigheten efter den andra 

accelerationsfasen är ca 617 m/s. Den radiella förskjutningshastigheten efter relativa tiden 0,14 ms är 

för simuleringen utan brottvillkor ca 604 ms och för simuleringen med 0,80 plastisk töjning som 

brottvillkor ca 614 m/s. För simulering nr NSC_d45_m46_38b med den högre antagna 

betonghållfastheten, dvs. parameterdata Y2/R2, erhölls hastigheten 598 m/s efter 0,14 ms. Denna lägre 

förskjutningshastighet kan anses bero på större energiupptagning pga. den högre hållfastheten. Notera 

dock att denna kraftiga ändring av den tryckberoende hållfastheten endast reducerar hastigheten vid 

tiden 0,14 ms med ca 16 m/s, dvs. 2,6 %. 
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Figur 3.18. Jämförelse mellan simulering nr NSC_d45_m46_44b och försöksdata. 
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Figur 3.19. Jämförelse mellan simulering nr NSC_d45_m46_43b och försöksdata. 

En ändring av tillståndsekvationen för simulering nr NSC_d45_m46_36b, till EOS nr 6 istället för 

EOS nr 7 med en ökning av bulkmodulen för det fullkompakterade materialet från 35 GPa till 40 GPa, 

förkortar tiden fram till den andra accelerationsfasen för röret med ca 0,010 ms till 0,072 ms. Den 
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radiella initialhastigheten för kopparrörets yta reduceras till ca 506 m/s och hastigheten sjunker sedan 

till ca 494 m/s innan andra accelerationsfasen inleds med en snabb hastighetsökning till ca 604 m/s. 

Den radiella förskjutningshastigheten efter 0,14 ms är ca 599 m/s. Den beräknade förskjutningen för 

simuleringen visas i Figur 3.20. Hastighetsreduktion för kopparröret beror sannolikt på en större 

energiupptagning i betongfodret då tillståndsekvationen ändras från EOS nr 7, dock är 

hastighetsreduktionen för kopparrörets utsida vid tiden 0,14 ms endast ca 15 m/s eller 2,4% vid 

jämförelse med simulering nr NSC_d45_m46_43b. 
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Figur 3.20. Jämförelse mellan simulering nr NSC_d45_m46_36b och försöksdata. 

3.4. Diskussion av simuleringsresultat 

Flera uppsättningar av materialdata visade sig ge beräknade förskjutningar inom den vid försöket 

uppmätta spridningen. Då egenskaperna för olika typer av betong, samt även olika typer av 

bergmaterial, under denna typ av belastningssituation kan variera betydligt ger detta upphov till en 

osäkerhet avseende utvecklingen av försöksmetodiken. I denna rapport har dock endast ett mindre 

antal simuleringar redovisats, med intentionen att beskriva de väsentliga fenomen som uppstår vid 

försöken. Försöken ger upphov till en kompaktering av finpartikelbetongen under den första 

stötvågsbelastningen, pga. impedansskillnaden i gränsytan mellan finpartikelbetong och koppar 

accelereras kopparröret och betongfodrets rörelse retarderas. Detta resulterar i att den volym som 

erhålls mellan de expanderande spränggaserna och kopparröret ökar, därmed kommer kopparröret inte 

att accelereras igen förrän betongmaterialet som fyller upp denna volymen har återkompakterats. 
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Fenomenet styrs till största delen av materialens tillståndsekvationer, men påverkas även av 

materialens hållfasthet. 

Det föreligger stor osäkerhet avseende den aktuella finpartikelbetongens egenskaper, detta då en enkel 

betongmodell med generiska indata för betong har använts vid simuleringarna. För den aktuella 

finpartikelbetongen saknas t.ex. för närvarande både experimentellt bestämda tryckberoende 

hållfasthet och stötvågsdata. Detta medför att simuleringsresultaten endast kan anses ge indikationer 

avseende de styrande fenomenen vid försöken. Förskjutningshastigheterna vid betongfodrets inre yta 

och kopparrörets yttre yta för simulering nr NSC_d45_m46_30b visas i Figur 3.21, se även tidigare 

Figur 3.12 avseende kopparrörets beräknade förskjutning. Figur 3.22 visar en grov uppskattning av 

finpartikelbetongens tvärsnittsarea under simuleringen, relativt den ursprungliga area. 
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Figur 3.21. Beräknade förskjutningshastigheter för betongfodrets inre yta och kopparrörets yttre yta 

för simulering nr NSC_d45_m46_30b. 
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Figur 3.22. Grov uppskattning av tvärsnittsarean för finpartikelbetongen relativt den ursprungliga 

tvärsnittsarean för simulering nr NSC_d45_m46_30b. 

Den uppskattade överförda energin till finpartikelbetongen från explosivämnet och från 

finpartikelbetongen till kopparröret visas för simulering nr NSC_d45_m46_30b i Figur 3.23. 

Referensenergin 0E  för NSP 711 är 4,7 MJ/kg (Helte m.fl., 2006), detta ger 11,0 MJ/m laddning för 

vid håldiametern 44,5 mm. Detonationsenergin vid expansionen 13,5 ggr är 8,4 MJ/m laddning 

(3.6 MJ/kg), vilket ungefär motsvarar tidpunkten 0,083 ms och trycket ca 36 MPa i spränggaserna. 

Denna tidpunkten inträffar strax efter den andra accelerationsfasen, varvid det kan uppskattas att 

energimängderna 7,7 MJ/m laddning (3,3 MJ/kg) överförts till betongfodret från explosivämnet och 

3.1 MJ/m (1.3 MJ/kg) vidare till kopparröret. Det kan nämnas att vid trycket 100 MPa i spränggaserna 

är detonationsenergin 8,0 % lägre än vid trycket 36 MPa för NSP 71/711. Den sammanlagda 

rörelseenergin för finpartikelbetongen och kopparröret är approximativt 5,4 MJ/m laddningslängd 

(2.3 MJ/kg), varav ca 2,8 MJ/m eller 1,2 MJ/kg explosivämne omsatts till rörelseenergi för betongen. 

Den plastiska deformationen av kopparröret är approximativt 0,4 MJ/m laddning (<0,2 MJ/kg), varvid 

förluster till luften på rörets utsida har försummats. Se Tabell 3.10. 
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Figur 3.23. Uppskattad energi överförd till finpartikelbetong från explosivämne och till koppar från 

finpartikelbetong för simulering nr NSC_d45_m46_30b. Referensenergin 0E  är 4.7 MJ/kg för NSP 71/711, 

detta motsvarar 11,0 MJ/m för en laddning med diametern 44,5 mm. 

 

Tabell 3.10. Uppskattad energier vid expansionen 13,5 ggr för simulering nr NSC_D45_m46_30b. 

Uppskattad energifördelning 
Material  Benämning 

(MJ/m) * (MJ/kg) # (%) 

Referensenergi, 0E  10,8 4,7 --- 

Detonationsenergi @36 MPa 8,4 3,6 100 NSP 711 

Kinetisk energi 0,7 0,3 8 

Inre energi och förluster 1,8  0,8 22 
Betong 

Kinetisk energi 2,8 1,2 33 

Inre energi och plastiskt arbete 0,4 0,2 5 
Koppar 

Kinetisk energi 2,6 1,1 31 

Kommentar: * Avser energi per meter laddning, med 2,3 kg NSP 711 per meter.  

 # Avser energi per kg explosivämne. 
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Sammanfattningsvis är förlusten av energi i betongfodret ca 1,8 MJ/m laddning eller 0,8 MJ/kg. Detta 

motsvarar ca 22 % av detonationsenergin vid den aktuella expansionen. Observera att en del av denna 

energi kommer att återföras till rörelseenergi vid den fortsatta expansionen av betongfodret. Till 

största delen återfinns alltså detonationsenergin därmed som rörelseenergi i systemet (73 %), denna 

fördelas på spränggaserna, finpartikelbetongen och kopparröret. Till största delen har den resterande 

delen på 5 % av detonationsenergin upptagits som plastiskt arbete i kopparröret enligt ovan. Se tabell 

3.10. 

Av Figur 3.23 framgår det även att energin något förenklat överförs till kopparröret vid endast två 

tidpunkter, vilket resulterar i de tidigare diskuterade accelerationsförloppen av kopparrörets mantelyta. 

Enligt tidigare diskussion saknas gränsytor mellan materialen i simuleringen/modellen, vilket medför 

att materialen inte kan separera och den överförda energin mellan materialen kan vara svår att 

bestämma då flera material hanteras i samma ALE-element. Detta kan vara en av anledningarna till att 

den överförda energin mellan finpartikelbetong och koppar ser ut att reduceras under den senare delen 

av simuleringen, dvs. energin transporteras från kopparröret till betongen. 

För att studera kontaktverkan mot betong och andra s.k. spröda material används normalt mer 

avancerade materialmodeller (Riedel, 2000, Wicklein och Riedel, 2002). Då det endast finns mycket 

begränsade materialdata tillgängliga för den aktuella finpartikelbetongen, är det sannolikt att 

tillståndsdata för höga tryck och tri-axiella hållfasthetsdata är nödvändiga att bestämma experimentellt 

inför fortsatta studier. Materialparametrar till en mer avancerad materialmodell för betong kan sedan 

anpassas till dessa försöksdata. Detta kan möjliggöra en bättre bedömning avseende materialets 

beteende, både avseende materialets hållfasthetsegenskaper och kompaktering vid dessa 

belastningssituationer. Detta anses nödvändigt för att säkerställa att de erhållna beräkningsresultaten 

kan omsättas till ett fysiskt beteende för finpartikelbetongen. En ytterligare faktor som försvårar 

simuleringen är den avlastning som sker av betongen då den reflekterade kompressionsvågen från 

kopparrörets insida passerar genom betongfodret, samt den pålastning som sedan sker av materialet 

innan den andra accelerationsfasen. 

För att studera denna typ av fenomen är det nödvändigt att beskriva ett flertal olika avancerade 

beteenden i ett och samma beräkningsprogram. Förutom de solida materialen ska även explosivämnets 

beteende beskrivas med acceptabel noggrannhet, samt interaktionen mellan explosivämnet och de 

solida materialen. Detta ökar ytterligare komplexiteten för det aktuella fallet. Dessutom ökar 

osäkerheten avseende eventuella simuleringsresultaten om det använda explosivämnets egenskaper är 

sämre kända. 

Även den aktuella materialmodellen och valda materialparametrarna för kopparn kan behöva verifieras 

under liknade belastningssituationer som vid försöken, även om den aktuella materialmodellen 

(Johnson och Cook, 1985) har blivit mer eller mindre en standard för beräkning av metallers 
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deformation vid dynamisk belastning. Materialmodellen förutsätter att inverkan på hållfastheten av 

stora töjningar, höga töjningshastigheter och temperaturökning kan bestämmas var för sig. Provning 

bör även genomföras med en kombination av dessa effekter för att verifiera att de framtagna 

materialparametrarna beskriver materialets beteende på ett acceptabelt sätt. Vid materialprovning är 

det dessutom svårt att åstadkomma de aktuella töjningshastigheterna under kontrollerade former, 

vilket ytterligare försvårar situationen.  

För cylinderprov med militära explosivämnen är trycket i spränggaserna högre och 

deformationshastigheten för cylindern är högre än för denna försöksuppställning med betongfoder, 

detta gör att en relativt sett större andel av energin överförs till rörelseenergi i det först nämnda fallet. 

Detta medför att förhållandet mellan rörelseenergi och plastiskt arbete för kopparcylindern skiljer sig i 

dessa två fall. För ett normalt cylinderprov blir deformationerna betydande innan röret av mjukglödgat 

koppar går till brott, i praktiken betyder det att detta material kan anses plastiskt under den relevanta 

delen av registreringsförloppet vid försöken och även under motsvarande deformationsförlopp vid en 

FEM-simulering. Simuleringar av denna typ av försök har tidigare redovisats (Hansson, 2009). 

Baserat på de återfunna kopparfragmenten verkar detta inte vara fallet då kopparn omsluter ett 

betongrör med explosivämne, utan brott uppstår tidigare i kopparröret. Se även figurer 2.20 till 2.23. 

Osäkerheten avseende kopparns beteende är dock betydligt mindre än osäkerheten avseende 

materialbeteendet för den använda finpartikelbetongen. 

Antagandet avseende 2D-rotationssymmetri för simuleringarna ger upphov till stora förenklingar, bl.a. 

är det inte möjligt att beskriva lokaliseringen av deformationerna i kopparröret. Detta resulterar i att 

det plastiska arbetet i kopparen inte kan bestämmas på ett korrekt sätt då simuleringen inte beaktar 

töjningsvariationer längs rörets omkrets, vidare så är det inte möjligt att hantera brottutvecklingen i 

materialet på ett lämpligt sätt. Den senare begränsningen är en naturlig följd av att töjningarnas 

lokalisering inte kan beaktas. För simuleringar av cylinderförsök uppstår inte detta fenomen i lika stor 

utsträckning enligt diskussion ovan. Den tvådimensionella lösningen kan däremot anses hantera 

deformationen av finpartikelbetongen på ett acceptabelt sätt, detta då det kan antas att materialet 

främst utsätts för stora deformationer i fullskadat tillstånd. 

Utnyttjandet av ALE-formuleringen med ett fast elementnät och de fördelar detta ger avseende 

möjligheten att undvika numeriska problem avseende kraftigt deformerade element, ger upphov till en 

diffus gränsyta mellan materialen i simuleringen. Detta gör att det är svårt att hantera gränsytan mellan 

finpartikelbetong och koppar på ett bra sätt. Materialen kan i simuleringen inte separeras fysiskt, detta 

skulle kräva att ett material för att hantera vakuum definieras i simuleringen. Detta kan vara svårt att 

hantera numeriskt och kräver antagligen vidareutveckling av den aktuella programvaran LS-DYNA, 

eller utveckling av ny programvara. Förutom detta, ger inkluderandet av ännu ett material i 

simuleringarna att dessa kompliceras ytterligare. 
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4. Sammanfattning 

Både kontaktpinnar och svepkamera har gett värdefulla mätdata för försöksutvärderingen, dock 

framstår användandet av en svepkamera vid denna typ av försök som absolut nödvändig. Detta då 

mätningen blir kontinuerlig och förändringar i hastigheten orsakade av till exempel stötvågsfenomen 

kan studeras. I praktiken medför detta i huvudsak att data från svepkameran har använts för 

utvärdering och jämförelse med beräknade simuleringsresultat. En begränsning har dock varit att 

endast en svepkamera finns tillgänglig för försöksverksamheten, därför har kompletterande mätningar 

avseende hastighetsvariationer i olika punkter på kopparröret genomförts med kontaktpinnar. För 

bägge metoderna gäller att en likartad spridning erhållits mellan enskilda mätningar. För att erhålla ett 

statistikt säkerställt försöksresultat anses det nödvändigt med ett relativt stort antal försök och 

registreringar, varvid de genomförda försöken bara kan anses ge en indikation avseende de styrande 

fenomenen. Det är även sannolikt att kopparröret fragmenteras innan mätförloppet är slutfört. Detta 

kan vara en av de bidragande orsakerna till svårigheterna att få registreringar från alla använda 

kontaktpinnar vid försöken, speciellt för mätpunkterna långt ifrån kopparrörets ursprungliga läge. 

Vid utvärderingen av försöken med hjälp av explicita FEM-simuleringar har de uppmätta 

deformationerna för kopparröret kunnat härledas till materialens beteenden och egenskaper under 

denna typ av belastning. En försvårande faktor är att till skillnad från de tidigare utförda 

cylinderförsöken (Esen m.fl., 2005) erhålls ingen direkt koppling mellan explosivämnets expansion 

och kopparrörets deformation, utan interaktionen påverkas kraftigt av stötvågsfenomen som 

uppkommer i betong- och kopparcylindrarna. Vid försöken som hittills genomförts med utnyttjande av 

sprängdeg NSP 711 registreras två tydliga accelerationsfaser för kopparröret, varav den första 

accelerationsfasen infaller i samband med att den första stötvågen reflekteras i gränsytan mellan 

finpartikelbetong och koppar. I samband med detta kan det även antas att kontakten mellan 

finpartikelbetong och koppar upphör. Efter detta sker en tryckavlastning av finpartikelbetongen och en 

ny accelerationsfas inträder inte för kopparröret förrän den nu krossade finpartikelbetong har 

återkompakterad vid gränsytan mot kopparröret. 

Baserat på simuleringarna är det inte troligt att en andra återkompaktering av betongen och tredje 

accelerationsfas för kopparn inträffar under det aktuella mätförloppet. Resultat är att kopparröret 

frikopplas från sprängämnets expansion under större delen av deformationsförloppet. Stora svårigheter 

uppkommer därmed avseende hur responsen för detta fristående kopparrör med betongfodring ska 

kunna omsättas till energiupptagning i bergmaterial vid sprängning i ett borrhål.  
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Försöket tillåter dessutom en radiell expansion av materialet, motsvarande en ökning av hålarean med 

faktorn 13,5 under 0,08 ms för en typisk simuleringar, detta skapar en möjlighet för de expanderande 

gaserna att uträtta ett expansionsarbete på finpartikelbetongen under en relativt kort tid. En lika stor 

expansion av ett borrhål är inte trolig vid sprängning i berg under den initiala delen av förloppet, även 

om den radiella sprickbildningen runt ett borrhål kan anses bidra till en reducering av borrhålsväggens 

deformationsmotstånd. Detta komplicerar ytterligare utvärderingen av försöken och jämförelse med 

sprängning i borrhål. 

Vid försöken med de betongfodrade kopparrören beräknades att då sprängaserna expanderat till 13,5 

gånger den initiala volymen och trycket reducerats till ca 36 MPa i spränggaserna, har 22 % av 

detonationsenergin åtgått för att deformera och kompaktera betongfodret. Observera att en del av 

denna energi kommer att återföras till rörelseenergi vid expansion av betongfodret. Till största delen 

återfinns detonationsenergin som rörelseenergi i systemet, denna fördelas på spränggaserna, 

finpartikelbetongen och kopparröret och uppgår till 73 % av detonationsenergin vid denna tidpunkt. 

Den resterande delen av detonationsenergin, ca 5 %, har i huvudsak upptagit som plastiskt arbete i 

kopparröret, men en liten del av energin överförs från kopparröret till omgivande luft i form av en 

stötvåg. Det bör även nämnas att detonationsenergin är 8,0 % lägre vid trycket 100 MPa än vid trycket 

36 MPa för det aktuella sprängämnet NSP 71/711, det senare trycket används ofta som referenstryck 

avseende tillgänglig detonationsenergi för ett civilt sprängämne. 

Omsättning av detonationsenergin vid bergssprängning har beräknats av Sanchidrián m.fl. (2007), 

varvid den beräknade detonationsenergin för aktuella sprängämnen vid trycket 100 MPa har använts 

som referens. Av den beräknade detonationsenergin vid trycket 100 MPa anges att endast mellan 15 % 

och 23 % används för fragmentering av bergmassan, seismisk energi och kastenergi. Den resterade 

delen på av detonationsenergin har inte kunnat registreras vid de försöken. För dessa två fall, 

cylinderförsök med foder av finpartikelbetong och sprängning i ett borrhål, skiljer sig randvillkoren 

avsevärt. Detta medför att det inte är självklart i vilken utsträckning som jämförelser kan göras mellan 

dessa två fall. 
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5. Fortsatt forskning och utveckling 

Den i rapporten utvärderade försöksmetodiken med ett betongfodrat kopparrör skapar en relativt 

komplicerad interaktion mellan explosivämne, finpartikelbetong och kopparrör, vilket resulterar i att 

finpartikelbetongen utsätts för en initial stötvåg följt av en reflekterad stötvåg från gränsytan mot 

kopparröret. Detta medför att finpartikelbetongen först accelereras för att sedan retarderas av den 

reflekterade stötvågen, därefter sker en relativt sett långsam återkompaktering av detta material. 

Försöksmetodiken medför även en stor radiell expansion av både de expanderande gaserna och de 

solida materialen. Dessa fenomen ger upphov till oklarheter avseende hur provobjektets beteende vid 

försöket kan relateras till förhållanden vid sprängning i ett borrhål. Fortsatta arbeten är därför 

nödvändiga för att bedöma kopplingen av försöksresultaten till bergssprängning. 

Enligt tidigare diskussioner avseende simuleringarna bör egenskaperna för den använda 

finpartikelbetongen karakteriseras avseende beteendet vid höga tryck och vid snabba deformationer 

med hjälp av materialprovning. Tillgången till data från denna typ av provning ger även en bättre 

möjlighet att säkerställa att valda materialmodeller för finpartikelbetongen i framtiden ger relevanta 

simuleringsresultat för andra försöksuppställningar än den nu provade. I samband med detta kan det 

nämnas att möjligheterna att simulera s.k. spröda material, till exempel betong och bergmaterial, 

utsatta för kontaktverkan för närvarande kan vara bättre med ANSYS AUTODYN. Detta då betong- 

och kerammodeller, till exempel RHT-modellen (Riedel, 2000) och "Johnson-Holmquist's brittle 

damage model" (Johnson och Holmquist, 1994), är verifierade för användning med de ALE- och 

Eulerformulering som används i ANSYS AUTODYN. Enligt tidigare diskussion i kapitel tre är för 

närvarande endast ett mindre antalet materialmodeller i LS-DYNA verifierade för användning med 

denna typ av lösningsalgoritmer, vilket utgör en begränsning avseende simuleringar av interaktion 

mellan bergmaterial och explosivämne. 

Olika typer av civila sprängämnen, t.ex. ANFO och emulsioner, anses ge olika sprängningsresultat och 

vara mer eller mindre lämpliga i olika typer av bergmaterial. Detta kan studeras med kompletterande 

FEM-simuleringar som utnyttjar avancerade materialmodeller, i kombination med representativa 

geometrier avseende bergssprängning. Simuleringarna kan omfatta olika typer av civila sprängämnen i 

kombination med olika typer av bergmaterial. De beaktade bergmaterialen kommer att uppvisa skilda 

beteenden beroende på sina hållfasthets- och stötvågsegenskaper, varvid en optimering av civila 

sprängämnens egenskaper i förhållande till olika bergmassors egenskaper kan studeras. Denna typ av 

studier kan i framtiden bidra till att öka förståelsen av energiöverföringen från sprängämnen till 

bergmassan, men kräver en god förståelse för bergmaterialens egenskaper vid höga tryck och snabba 

belastningar för att relevanta resultat ska erhållas. 
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Vid framtida försök bör svårigheterna att karakterisera icke-ideala explosivämnen tas i beaktande. 

Osäkerheterna avseende icke-ideala explosivämnes beteende, dvs. i praktiken bestämning av 

sambandet mellan tryck och volym för skilda förhållanden, resulterar i osäkerheter avseende 

interaktionen mellan explosivämne och finpartikelbetong. Vid fortsatta detonikstudier bör icke-ideala 

sprängämnes beteende studeras. Detta kan göras genom att termokemiska analyser kombineras med 

data från experimentell verksamhet och FEM-simuleringar. Nödvändiga experimentella resultat kan 

erhållas från mätningar av detonationsfrontens krökning och expansionsförloppet vid cylinderförsök. 

Denna typ av experimentell verksamhet har tidigare bedrivits vid Swebrec (Deng m.fl., 1999, Esen 

m.fl., 2005 och Nyberg m.fl., 2009). Den metodik som tidigare använts vid utvärderingarna av dessa 

försök måste dock anses ha stora brister och behöver förbättras för att en framtida bedömning av civila 

sprängämnens egenskaper ska vara möjlig. Detta forskningsarbete kommer att kräva betydande 

resurser för att genomföras och för att aktuella sprängämnens verkan ska kunna bedömas. 

Noteras kan att ovanstående problem inte föreligger i lika stor utsträckning för de explosivämnen som 

används militärt, utan dessa kan i de flesta fall anses detonera idealt. Därmed påverkas inte 

detonationsförloppet av det omgivande materialet vid de här aktuella diametrarna, varvid 

detonationsenergin för dessa explosivämnen relativt enkelt kan bestämmas från den tidigare typen av 

cylinderförsök utan finpartikelbetong (Souers och Haselman, 1994). Detta beaktades vid valet av 

explosivämne för studien i denna rapport, då sprängämnet NSP 71/711 anses frigöra en identisk 

energimängd vid detonation inuti betongfodret som vid detonation i ett kopparrör. 
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Appendix: Mätdata och svepbilder. 

Registreringar från kontaktpinnar anges i tabeller A1 till A4. Tiden för registreringarna är 
approximativt beräknade från tiden för initiering av nominell initieringspunkt, dvs. 430 mm ovanför 
kontaktpinnar i mätgrupperna nr 1 till 3. Mätgrupperna nr 1 till 3 är fördelade med 120° delning runt 
provobjektet. Mätgrupp nr 4 är lokaliserad 200 mm lodrätt under mätgrupp nr 1. 

Tabell A1. Registreringar från kontaktpinnar vid försök nr 2009-1. 

Kontakt-
pinne nr 

Nominellt 
avstånd 

Ankomsttid för 
mätgrupp nr 1 

Ankomsttid för 
mätgrupp nr 2 

Ankomsttid för 
mätgrupp nr 3 

Ankomsttid för 
mätgrupp nr 4 

1   0,2 mm   64,71 s   64,39 s   64,41 s   90,75 s 

2   9,6 mm -- -- -- -- 

3 19,0 mm 102,57 s -- -- -- 

4 28,4 mm -- -- -- -- 

5 37,8 mm 140,13 s 138,71 s 138,56 s -- 

6 47,2 mm -- -- -- -- 

7 56,6 mm -- -- -- -- 

8 66,0 mm -- -- -- -- 

9 75,4 mm -- -- -- -- 

10 84,8 mm -- -- -- -- 

Tabell A2. Registreringar från kontaktpinnar vid försök nr 2009-2. 

Kontakt-
pinne nr 

Nominellt 
avstånd 

Ankomsttid 
mätgrupp nr 1 

Ankomsttid 
mätgrupp nr 2 

Ankomsttid 
mätgrupp nr 3 

Ankomsttid 
mätgrupp nr 4 

1   0,2 mm   65,00 s   64,52 s   64,89 s   91,75 s 

2   9,6 mm   83,59 s -- -- -- 

3 19,0 mm 101,66 s -- -- -- 

4 28,4 mm -- -- -- -- 

5 37,8 mm 138,38 s 137,78 s 138,17 s 166,16 s 

6 47,2 mm -- -- -- -- 

7 56,6 mm 169,82 s -- -- -- 

8 66,0 mm -- -- -- -- 

9 75,4 mm 201,62 s 199,69 s 200,98 s 229,44 s 

10 84,8 mm -- -- -- -- 
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Tabell A3. Registreringar från kontaktpinnar vid försök nr 2009-3. 

Kontakt-
pinne nr 

Nominellt 
avstånd 

Ankomsttid 
mätgrupp nr 1 

Ankomsttid 
mätgrupp nr 2 

Ankomsttid 
mätgrupp nr 3 

Ankomsttid 
mätgrupp nr 4 

1   0,2 mm   64,64 s   64,32 s   64,35 s   90,46 s 

2   9,6 mm   83,04 s -- -- -- 

3 19,0 mm -- -- -- -- 

4 28,4 mm -- -- -- -- 

5 37,8 mm 137,53 s 136,67 s 137,92 s 162,58 s 

6 47,2 mm -- -- -- -- 

7 56,6 mm -- -- -- -- 

8 66,0 mm -- -- -- -- 

9 75,4 mm 201,53 s 197,23 s 201,53 s 225,24 s 

10 84,8 mm -- -- -- -- 

Tabell A4. Registreringar från kontaktpinnar vid försök nr 2009-4. 

Kontakt-
pinne nr 

Nominellt 
avstånd 

Ankomsttid 
mätgrupp nr 1 

Ankomsttid 
mätgrupp nr 2 

Ankomsttid 
mätgrupp nr 3 

Ankomsttid 
mätgrupp nr 4 

1   0,2 mm   64,74 s   64,30 s   64,37 s   90,54 s 

2   9,6 mm   83,41 s -- -- 109,45 s 

3 19,0 mm -- 101,23 s 100,98 s 127,64 s 

4 28,4 mm 120,41 s -- -- 146,06 s 

5 37,8 mm -- 138,21 s 137,66 s 164,28 s 

6 47,2 mm -- -- -- -- 

7 56,6 mm 171,71 s -- -- -- 

8 66,0 mm -- -- -- -- 

9 75,4 mm 201,61 s 203,04 s 199,79 s 226,21 s 

10 84,8 mm -- -- -- -- 
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Avlästa förskjutningar från svepbilder från försök nr 2009-2 till 2009-3 anges i Tabell A5. En absolut 
referenstid saknas för dessa mätningar, utan tiden anges från förskjutningens bedömda starttidpunkt. 

Tabell A5. Avlästa förskjutningar från svepbilder, försök nr 2009-2 till 2009-4. 

Försök nr 2009-2 Försök nr 2009-3 Försök nr 2009-4 

Förskjutning Relativ tid Förskjutning Relativ tid Förskjutning Relativ tid 

  0.00 mm   0.0 s   0,00 mm   0,0 s   0,00 mm   0,0 s 

  2,12 mm   3,8 s   2,09 mm   4,4 s   0,72 mm   1,8 s 

  4,48 mm   8,6 s   4,41 mm   8,4 s   3,13 mm   6,6 s 

  6,84 mm 13,7 s   6,73 mm 13,0 s   5,54 mm 11,2 s 

  9,20 mm 19,2 s   9,05 mm 17,4 s   7,95 mm 15,8 s 

11,56 mm 23,6 s 11,37 mm 21,5 s 10,36 mm 20,5 s 

13,92 mm 28,3 s 13,69 mm 25,8 s 12,77 mm 25,2 s 

16,28 mm 33,3 s 16,01 mm 30,1 s 15,18 mm 29,8 s 

18,64 mm 38,2 s 18,33 mm 34,4 s 17,59 mm 34,5 s 

23,36 mm 47,6 s 20,65 mm 38,8 s 20,00 mm 39,4 s 

28,08 mm 56,9 s 25,30 mm 47,7 s 22,41 mm 44,3 s 

32,80 mm 66,5 s 29,94 mm 56,4 s 24,82 mm 49,1 s 

37,52 mm 75,7 s 34,58 mm 65,6 s 27,23 mm 54,0 s 

42,24 mm 83,7 s 39,22 mm 74,6 s 29,64 mm 59,0 s 

46,96 mm 91,6 s 43,86 mm 82,9 s 32,05 mm 64,0 s 

51,68 mm 99,4 s 48,50 mm 91,1 s 34,45 mm 68,9 s 

56,40 mm 107,2 s 53,14 mm 98,4 s 36,86 mm 73,8 s 

61,12 mm 114,9 s 57,78 mm 105,8 s 41,68 mm 83,0 s 

65,83 mm 122,7 s 62,43 mm 113,1 s 46,50 mm 91,6 s 

  67,07 mm 120,7 s 51,32 mm 99,7 s 

  71,71 mm 128,4 s 56,14 mm 108,0 s 

  76,35 mm 135,3 s 60,96 mm 116,0 s 

    65,78 mm 124,0 s 

    70,60 mm 131,9 s 

    75,41 mm 139,0 s 

    80,23 mm 146,8 s 
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Bilder från svepkameran visas i Figur A1 nedan. Bildernas bredd har skalats upp med faktorn 1,5× i 

förhållande till höjden för att vara mer åskådliga.  

             

Figur A1. Svepbilder från försök 2009-1 till 2009-4, i nummerordning från vänster. 
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