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Sammanfattning 

Genomslagsgummin är komponenter som används i fordonschassin till hjul- eller hyttupphängningen för 

att undvika kraftiga kollisioner mellan exempelvis framaxeln och ramen då fjädringen bottnar. Vid 

genomslag genomgår dessa komponenter hastiga kompressionsförlopp med stora deformationer. 

Eftersom materialkarakteristiken för gummi är kraftigt olinjär blir dynamiken i systemet svår att 

beskriva. 

De beräkningsmodeller som finns att tillgå i MBS-programvaran Adams idag är mycket förenklade och 

beskriver inte dessa förlopp på ett tillfredsställande sätt. Målet med detta examensarbete var att utifrån 

resultaten från dynamisk provning utveckla en beräkningsmodell som beskriver kraften som verkar på 

gummit som en funktion av kompressionsförskjutning och -hastighet. Den framtagna modellen 

implementerades sedan som en subrutin till Adams. 

Fyra olika genomslagsgummin provades kvasistatiskt i en hydraulisk press och dynamiskt i en fallrigg 

som var konstruerad för detta ändamål. I testriggen släpptes flera fallande vikter med olika massor ner 

på gummit från ett flertal fallhöjder och kraften mättes tillsammans med gummits 

deformationsförskjutning. 

Utifrån mätresultaten formulerades en modell innehållandes ett elastiskt, och ett viskoelastiskt 

kraftbidrag tillsammans med en hastighetsoberoende friktionskomponent. Modellen använder 14 

parametrar som identifieras med hjälp av kvasistatiska och dynamiska mätresultat för den aktuella 

komponenten. Modellen verifierades genom att utföra dynamiska simuleringar av de uppmätta förloppen 

på en virtuell testrigg skapad i Adams/View och jämföra simuleringsresultaten med de experimentella 

mätningarna. 

För två av de testade genomslagsgummina utfördes FEM-analyser där det kunde konstateras att viss 

karakteristik kan erhållas utan att provning krävs av en fysisk komponent. 
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Abstract 

Bump stops are components used in the truck chassis for the wheel suspension and cab suspension. 

Their main purpose is to reduce the impact between e.g. front axle and frame when the suspension 

bottoms. In these situations, the bump stop undergoes compressions with large deformations and high 

velocities. The dynamics of these components are difficult to describe since the material characteristics 

for rubber are highly non-linear. 

The simulation models that are available for the MBS software Adams are highly simplified and do not 

describe these events in a satisfactory manner. Hence the goal for this thesis work was to develop a 

simulation model for bump stops based on the results from dynamic testing. The simulation model uses 

the variables displacement and velocity to calculate the force being transferred through the bump stop.  

Four different bump stops were subjected to quasi-static and dynamic loading while the force and 

displacement were measured. The experiments were carried out in a hydraulic press and a test rig 

designed for this purpose where several weights were dropped onto the bump stop from different 

heights. 

A simulation model consisting of an elastic and a visco-elastic force response along with a rate-

independent friction model was derived based on the experimental data. The model includes 14 

parameters that can be identified through quasi-static and dynamic measurements of the particular 

component. 

A subroutine was written in order to implement the proposed model in Adams and a virtual model of the 

test rig was created. A number of dynamic simulations were performed in order to verify the model by 

comparing the results to experimental data. 

A FE-analysis was carried out on two of the tested bump stops and it was found that some of the bump 

stop characteristics could possibly be obtained without performing any experiments on physical 

components. 
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1 Inledning 

1.1 Företaget 
Scania är ett företag som grundades redan år 1891 under namnet Vagnfabriksaktiebolaget i Södertelge 

(VABIS). År 1911 gick företaget samman med skånska Maskinfabriksaktiebolaget Scania. Idag är 

Scania ett globalt företag som tillverkar lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och 

marinmotorer. Lastbilarna är det huvudsakliga produktområdet och står för 61 % av företagets 

nettoomsättning (Scania AB, 2013). 

Totalt har Scania cirka 38000 anställda. Av dessa arbetar 3400 med forskning och utveckling, vars 

verksamhet är förlagd i Södertälje där även huvudkontoret finns (Scania AB, 2013). På gruppen 

Dynamics and strength analysis (RTCC) arbetar cirka 20 civilingenjörer och doktorer med att utföra 

hållfasthetsanalyser och fordonsdynamiksimuleringar på lastbilschassin. Detta görs med hjälp av finita 

elementmetoden (FEM) eller stelkroppsdynamik (MBS). Analyserna sker under utvecklingsarbetet av 

nya komponenter till chassit och görs i samarbete med berörda konstruktörer. MBS används på RTCC  

till att bestämma vilka lastfall som är relevanta för hållfasthetsberäkningar på olika komponenter eller att 

simulera lastbilens egenskaper såsom komfort och vägegenskaper 

1.2 Bakgrund 
Genomslagsgummin sitter monterade i nästan alla fordonschassin och har till syfte att undvika kraftiga 

kollisioner mellan olika rörliga delar. Ett exempel på en sådan applikation är genomslagsgummit i 

framaxeln som begränsar framaxelns vertikala rörelse uppåt. Hur denna typiskt monteras visas i Figur 1.  

 

Figur 1. Genomslagsgummi monterat på framaxeln 

Vid genomslag, d.v.s. då fjädringen bottnar, förhindrar genomslagsgummit att bladfjädrarna slår i ramen 

och minskar därmed risken att dessa komponenter skadas samtidigt som komforten för föraren ökar. 

Exempel på situationer då genomslag kan uppstå är vid körning över trottoarkanter eller hål och gropar i 

vägen. 

Andra applikationer för genomslagsgummin är i hyttupphängningen och på bakaxeln. 

Genomslagsgummin är tillverkade av gummimaterial såsom naturgummi (polyisopren) eller 

polyuretanskum och kan ha olika utseende geometriskt. För personbilar med MacPhersonupphängning 

och vissa hyttupphängningar i lastbilar är genomslagsgummit format som en ihålig veckad cylinder som 

monteras på stötdämparstången. Externa genomslagsgummin är vanligare på lastbilar och dessa kan 

formges fritt inom den tillgängliga volymen för att erhålla önskad karakteristik. 

Kraften som överförs via genomslagsgummit utgör en betydande del av belastningen i vertikalled som 

verkar på chassit (Austrell & Wirje, 2007). Därför är god kännedom om genomslagsgummits 

egenskaper viktigt vid beräkning av lastfall då den omgivande strukturen ska dimensioneras. Vid 

körning över trottoarkanter med personbil är kraftbidraget från genomslagsgummit dominerande jämfört 

med de krafter som överförs via hjulupphängningens fjäder och dämpare (von Chappius, Mavros, King, 

& Rahnejat, 2013). 
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1.3 Problembeskrivning 
För att kunna utföra noggranna dynamiska simuleringar av mekaniska system där genomslagsgummin 

ingår krävs en numerisk modell som beskriver genomslagsgummits karakteristik. Vid ett genomslag 

genomgår materialet stora kompressionstöjningar och för dessa situationer saknas enkla, 

beräkningseffektiva modeller som beskriver gummits egenskaper. I MBS-programvaran som används på 

Scania finns inget fördefinierat kraftelement som återger genomslagsgumminas dynamiska beteende på 

ett tillfredsställande sätt. 

Dagens modeller kräver att experimentella mätningar görs på en befintlig komponent innan de kan 

simuleras. Detta innebär att ett konstruktionsförslag inte kan utvärderas förrän en prototyp har 

tillverkats. 

1.4 Mål 
Examensarbetets mål är att utveckla en endimensionell beräkningsmodell för genomslagsgummi som 

väl överensstämmer med experimentella data. Modellen ska även implementeras som en subrutin för 

MBS-programvaran Adams för att kunna användas vid stelkroppsdynamisk helfordonssimulering. 

Därutöver ska även en strategi formuleras för identifiering av modellparametrar för ett godtyckligt 

genomslagsgummi. 

1.5 Avgränsningar 
Mätningarna och den framtagna modellen kommer endast att behandla ren kompression av 

genomslagsgummit i en dimension. Eventuell skjuvning kommer inte att ingå i modellen. Modellen 

kommer att vara förskjutnings- och hastighetsstyrd, dvs. att den omvandlar tidssignaler av förskjutning 

och hastighet till tidssignaler av kraft genom genomslagsgummit. 

Under de experimentella testerna kommer endast en komponent av varje typ att provas. De eventuella 

variationer som kan uppstå mellan genomslagsgummin som har olika tillverkningsdatum eller är 

tillverkade i olika produktionsanläggningar eller -maskiner kommer inte att omfattas av examensarbetet. 

Mätningarna genomförs vid rumstemperatur och den framtagna modellen kommer inte att ta hänsyn till 

temperaturberoendet hos gummit och hur detta påverkar de dynamiska egenskaperna. 
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2 Teori 

2.1 Stelkroppsdynamik – MBS 

2.1.1 Allmänt om MBS 

Ett stelkropssdynamiskt system (MBS) består av ett antal stela eller flexibla kroppar som är 

sammankopplade med ett antal leder och därmed bildar ett mekaniskt system där lederna begränsar de 

relativa rörelserna mellan kropparna (MSC Software). Detta används för att modellera systemets 

dynamiska beteende. 

Med hjälp av MBS kan man exempelvis studera hur ett mekaniskt system rör sig då det utsätts för vissa 

krafter, vilket benämns forward dynamics. Det går även att simulera det omvända, d.v.s. vilka krafter 

som krävs för att systemet ska röra sig på ett visst sätt. Då kallas det inverse dynamics (MSC Software). 

Inom dynamiken skiljer man även på kinematik, som beskriver rörelser hos ett system utan att relatera 

dessa till krafterna som orsakar rörelserna, och kinetik, som utifrån de krafter som verkar på kropparna 

bestämmer rörelserna dessa orsakar. 

Beräkningarna utförs genom att numeriskt lösa rörelseekvationen för systemet givet ett antal rand- och 

begynnelsevillkor som begränsar systemets frihetsgrader. Rörelseekvationerna är differentialekvationer 

som beskriver sambandet mellan rörelse och pålagda krafter och moment som  funktion av tid. Det finns 

ett antal olika numeriska algoritmer, solvers, att välja mellan för att lösa dessa differentialekvationer. 

Det finns ett stort antal programvaror som används för att utföra MBS-simuleringar. I programvaran 

skapas en virtuell prototyp av produkten som ska analyseras, ofta utgående ifrån dess CAD-geometri. 

Komplexa system delas ofta in i ett antal subsystem och komponenter. Ett exempel på en MBS-

programvara är Adams/Car som är speciellt utvecklat för att simulera fordonsdynamik. 

Ibland finns det behov av att använda kraftelement i modellen som inte kan beskrivas av linjära eller 

olinjära fjädrar och dämpare. Då kan användaren själv definiera en komponent med hjälp av subrutiner. 

För Adams kan dessa skrivas i programmeringsspråken Fortran eller C. 

2.1.2 MBS i produktutvecklingsprocessen 

MBS kan användas vid flera tillfällen under produktutvecklingsprocessen. I de tidiga faserna används 

MBS till att utvärdera och jämföra olika koncept. Detaljnoggrannheten vid dessa simuleringar är låg och 

arbetet begränsas ofta av en snäv tidsram. Mer noggranna analyser genomförs senare i 

utvecklingsarbetet under detaljkonstruktions- och testfaserna. Då finns mer information om produkten 

att tillgå såsom detaljerade CAD-modeller, testresultat från mätningar på prototyper och ökad förståelse 

för produkten (Larsson, 2001).  

Ju senare i utvecklingsprocessen man befinner sig desto noggrannare bör resultaten från MBS-

beräkningarna vara. Om experimentella data finns att tillgå kan dessa även användas för att verifiera 

simuleringsmodellerna. Detta möjliggör att beteendet hos koncept eller produkter som inte har testats 

fysiskt kan förutsägas. Dynamiska analyser kan användas mer fördelaktigt om de utförs tidigare i 

utvecklingsprocessen. Då kan MBS användas till att driva produktutvecklingen istället för att användas 

till verifiering (Larsson, 2001). 

2.2 Mekaniska egenskaper hos gummi 
Gummi är en sammansättning mellan en elastomer och ett antal tillsatsmaterial (LTU). Elastomerer är 

polymerer som har gummiliknande egenskaper vid rumstemperatur, vilket innebär att materialet kan 

utsättas för stora deformationer och därefter elastiskt återgå till dess ursprungliga form (Callister & 

Rethwisch, 2011). Elastomerer är uppbyggda av långa molekylkedjor som även är tvärbundna. Vid 

obelastat tillstånd är materialet amorft och molekylkedjorna är mycket tvinnade och intrasslade med 

varandra. 

Genom att utsätta materialet för en dragbelastning kommer polymerkedjorna delvis att tvinnas upp och 

rätas ut, vilket ger en förlängning av kedjorna i spänningens riktning och därmed en elastisk deformation 

(Callister & Rethwisch, 2011). Vid avlastning återgår kedjorna till deras tidigare konformationer och det 

makroskopiska stycket gummi återgår till dess ursprungliga form. Detta förlopp illustreras i Figur 2 där 

tvärbindningarna markeras av punkter. 
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Figur 2. Polymerkedjor i vila (t.v.) och utsatta för dragspänning (t.h.) 

Polymera material såsom gummi är viskoelastiska, vilket innebär att de för en konstant spänning 

uppvisar en tidsberoende deformation. På grund av det viskoelastiska beteendet kan styvheten hos ett 

polymert material inte beskrivas med ett enda värde på elasticitetsmodulen, utan hänsyn måste tas till 

dess tids-, belastnings- och temperaturberoende. De viskoelastiska egenskaperna kommer sig av de 

mekanismer som beskriver molekylkedjornas relativa rörelse. 

Om ett polymert material utsätts för en harmonisk belastning kommer spänningen   att vara 

fasförskjuten mot töjningen   med en vinkel  . Kvoten mellan   och   bildar den komplexa modulen    

som i sin tur kan beskrivas i termer av lagringsmodul    och förlustmodul     enligt 

   
 

 
 

   
 (    )

   
   

 
  

  
    

  

  
      

  

  
              ( 1 ) 

Kvoten mellan förlust- och lagringsmodulen anger hur stora de mekaniska förlusterna i materialet är 

under dynamisk belastning. Denna benämns förlustfaktor och fås av 

     
   

  
  ( 2 ) 

Figur 3 visar hur komplex modul och förlustfaktor beror av temperaturen vid en konstant frekvens för ett 

amorft polymert material. Ett gummi befinner sig vid rumstemperatur i gummiområdet där stora 

segment av polymerkedjor tillåts röra sig. Om temperaturen sänks närmar det sig 

huvudtrasitionsområdet där molekylrörelserna begränsas och dämpningen når sitt maxima samtidigt som 

styvheten ökar dramatiskt. Om frekvensen ökas gäller generellt att läget på temperaturskalan 

parallellförskjuts mot högre temperaturer (LTU). 
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Figur 3. Påverkan av temperatur för polymerers dynamiska egenskaper (LTU) 

Kimrök är ett förstärkande fyllnadsmedel som tillsätts i gummimaterial i halter mellan 20-50 %. Detta 

ökar gummits brottförlängning, nötningsbeständighet och rivhållfasthet avsevärt samtidigt som det 

fungerar som UV-skydd (LTU). 

Om gummi innehållande fyllnadsmedel utsätts för ett dragprov kommer spännings- töjningskurvan inte 

att bli likadan om provet upprepas (Mullins, 1947). För kommande cykler har gummit blivit mjukare 

och spänningarna blir därmed lägre. Detta illustreras i Figur 4. 

 

Figur 4. Cyklisk belastning av gummiprov 
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Denna effekt beror på att agglomerat, d.v.s. formationer av fyllnadspartiklar, bryts ner och interagerar 

med polymerkedjorna. Vid normala temperaturer är återhämtningen mycket långsam och dessa 

förändringar kan därför betraktas som permanenta (Mullins, 1947). 

2.3 Allmänna gummimodeller för dynamikändamål 

2.3.1 Enkla modeller för viskoelasticitet 

För ett linjärt elastiskt material råder ett linjärt samband mellan spänning och töjning. Detta brukar 

symboliseras med ett fjäderelement. Ett linjärt visköst material uppvisar ett proportionellt förhållande 

mellan spänning och töjningshastighet, vilket symboliseras med ett dämparelement. Linjära 

viskoelastiska material kan beskrivas med kombinationer av linjära fjäder- och dämparelement (Lundh, 

2000) och ett enkelt exempel på en sådan modell är Maxwellelementet. Detta består av ett linjärt 

fjäderelement och ett dämparelement i serie, vilket illustreras i Figur 5. 

 

Figur 5. Maxwellelement 

Den konstitutiva ekvationen (Lundh, 2000) är 

 ̇  
 

 
  ̇  

 

 
  ( 3 ) 

 

där 

 ̇ är töjningshastigheten [s
-1

] 

 ̇ är spänningens tidsderivata [MPa/s] 

  är spänning [MPa] 

  är linjär styvhet i fjäderelementet [MPa] 

  är linjär viskositet i dämpelementet [MPa ∙ s] 

Med begynnelsevillkoret  ( )    kan ekvation ( 3 ) lösas (Sundström, 1998) enligt 

 ( )  ∫   (   )  ⁄   

  
  

 

  

  ( 4 ) 

Andra linjärt viskoelastiska modeller som är vanligt förekommande är Kelvinmodellen och Standard 

Linear Solid, SLS. Kelvinmodellen består av ett fjäderelement parallellkopplat med ett dämparelement 

och SLS består av ett Kelvinelement i serie med en linjär fjäder (Sundström, 1998). 
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2.3.2 Bergs friktionsmodell 

Då ett gummi deformeras uppstår friktion mellan polymerkedjorna och fyllnadsmedlet i gummit p.g.a. 

relativ rörelse. Detta ger upphov till förluster som är oberoende av deformationshastigheten. En modell 

för att beskriva friktionen hos fjäderelement av gummi formulerades av Mats Berg (1998). Enligt den 

beror friktionskraften    av förskjutningen   enligt 

  ( )       
(    )(          ( ̇)     )

  (      ( ̇)  
   

     
)     ( ̇)  (    )

 
( 5 ) 

där 

 ̇ är deformationshastighet [mm/s] 

    är kraften där  ̇ senast ändrade riktning [N] 

   är förskjutningen där  ̇ senast ändrade riktning [mm] 

      är den maximala friktionskraften som uppnås [N] 

   är en parameter som beskriver hur snabbt         uppnås [mm] 

Modellen använder endast två parametrar (   och      ). Vid vändlägena är lutningen alltid        ⁄  

medan lutningen närmar sig noll då      eller      (Berg, 1998). Modellen och dess parametrar 

illustreras i Figur 6. 

 

Figur 6. Bergs friktionsmodell 

2.4 Befintliga modeller av genomslagsgummin i MBS 

2.4.1 Bumpstops i Adams/Car 

I programvaran Adams/Car kan ett genomslagsgummi modelleras med hjälp av verktyget Bumpstop. Ett 

sådant element bestämmer förhållandet mellan kraft, förskjutning och hastighet för två olika 

komponenter (MSC. Software, 2013a). Kraften beräknas utifrån avståndet mellan två punkter med hjälp 

av en fjäder och en dämpare som är parallellkopplade. 

Karakteristiken hos fjäder- och dämparelementen kan antingen vara linjära eller olinjära. I det senare 

fallet definieras dessa av spline-kurvor som användaren får ange. På motsvarande sätt definieras kraften 

i dämparelementet som funktion av hastigheten och den totala kraften i genomslagsgummit fås genom 

att addera de båda krafterna. 

Denna typ av modell är enkel att använda, men svår att anpassa för att få hystereseffekten att 

överensstämma med experimentella data (von Chappius et al., 2013). 
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2.4.2 Viskoelastisk modell med förstärkningsfunktion 

En beräkningsmodell för genomslagsgummit i en framvagn av MacPherson-typ för personbilar gjordes 

av Austrell & Wirje (2007). Modellen består av ett linjärt viskoelastiskt Maxwellelement kombinerat 

med en förstärkningsfunktion som beskriver det progressiva beteendet hos genomslagsgummit. Kraften 

  och förskjutningen   omvandlas till nominell spänning   och töjning   enligt 

  
 

 
 ( 6 ) 

och 

  
 

 
 ( 7 ) 

där 

  är den genomsnittsliga tvärsnittsarean [mm
2
] 

  är genomslagsgummits ursprungliga längd [mm] 

Den nominella spänningen   i den riktning genomslagsgummit belastas beräknas enligt 

    (     ) ( 8 ) 

där 

  är en dimensionslös förstärkningsfunktion som endast beror av töjningen 

   är en modellparameter [MPa] 

   är spänningen i Maxwellmodellen [MPa] 

Den progressiva karakteristiken i spänning-töjningsdiagrammet beskrivs av förstärkningsfunktionen  . 

Denna förstärker även skillnaden mellan pålastnings- och avlastningskurvorna så att även hysteresen 

ökar med töjningen (Austrell & Wirje, 2007). Förstärkningsfunktionen    består av en linjär och en 

olinjär term enligt 

          
  ( 9 ) 

där   ,    och   är parametrar som anpassas efter den dynamiska pålastningskurvan. Genom att 

dividera    med en enhetsspänning (ex. 1 MPa) fås en dimensionslös förstärkning  . Den viskoelastiska 

spänningstermen beräknas inkrementellt där endast det förra tidssteget behöver beaktas (Austrell & 

Wirje, 2007). Detta görs enligt 

             ( 
(
   
  

)
  )  

    

 
(   

(
   
  

)
) ( 10 ) 

där 

          är viskoelastiska spänningen vid förra tidssteget [MPa] 

   är en parameter som beskriver den elastiska styvheten hos Maxwellelementet [MPa] 

   är relaxationstiden för Maxwellelementet [s] 

Relaxationstiden    erhålles genom att dividera viskositeten i Maxwellelements dämparelement med 

styvheten i dess fjäderelement enligt 

   
 

  
  ( 11 ) 

 

  



9 

2.4.3 Responsyta för kraft genom genomslagsgummi 

För att undvika komplexiteten av att ställa upp en reologisk modell av genomslagsgummit och 

identifiera parametrarna för detta kan man istället utgå ifrån experimentella mätningar av kraften genom 

gummit där deformationen och deformationshastigheten är styrda. Genom att betrakta deformationen   

och dess hastighet   som oberoende variabler kan kraften mappas upp som en funktion av dessa (von 

Chappius et al., 2013). 

Nödvändiga mätdata fås genom att utsätta genomslagsgummit för en harmonisk kompressionsrörelse 

med konstant vinkelfrekvens   och mäta kraften som uppstår. Detta upprepas för ett finit antal 

amplituder. Den uppmätta kraften beskrivs sedan som en funktion av fasvinkeln 

     ( 12 ) 

där   är tiden [s]. Förskjutningen kan bestämmas enligt 

 ( )      (  ) ( 13 ) 

där   är amplituden [mm]. Genom att derivera ekvation ( 13 ) med avseende på tiden fås hastigheten   

enligt 

 ( )       (  ). ( 14 ) 

Division med   ger en generaliserad hastighet med enheten [mm/rad]. Om   och den generaliserade 

hastigheten för de olika amplituderna ritas upp i fasplanet fås koncentriska cirklar, vilket illustreras i 

Figur 7. De röda kurvorna visar exempel på hur den uppmätta kraften kan se ut. 

 

Figur 7. Kraft som funktion av förskjutning och generaliserad hastighet (von Chappius et al.) 

För ett godtyckligt tillstånd (   ) kan fasvinkeln   och radien   approximeras enligt 

     
 

  ⁄
 ( 15 ) 
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och 

  √   (  ⁄ )   ( 16 ) 

Därefter kan kraften   bestämmas utifrån den uppmätta kraften vid   och  . Om det aktuella tillståndet 

skulle befinna sig mellan två mätpunkter i fasvinkel eller mellan två av de testade amplituderna 

interpoleras kraften fram genom att använda en kubisk spline-kurva där de aktuella koefficienterna 

hämtas från en tredimensionell matris (von Chappius et al., 2013). 
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3 Metodik 
För att kunna uppfylla de uppsatta målen för arbetet genomfördes följande aktiviteter: 

 Experimentella mätningar på ett antal befintliga komponenter som mäter kraft som funktion av 

förskjutning vid ett fallförlopp då vikter släpps från en viss höjd 

 Utveckling av en endimensionell beräkningsmodell för genomslagsgummi som överensstämmer 

med experimentella data 

 Implementering av den framtagna modellen i Adams och verifiering 

 Modellering av genomslagsgummin med hjälp av FEM för att undersöka möjligheten att 

simulera komponenter som ännu inte tillverkats 

De experimentella mätningarna genomfördes tidigt i projektet och användes till att beskriva förloppen 

som ska simuleras och som referens då modellen formulerades. De kvasistatiska mätningarna användes 

senare för att identifiera vissa modellparametrar och de dynamiska mätningarna användes till att 

verifiera den framtagna modellen. Mätningarnas genomförande beskrivs i avsnitt 4.1. 

En matematisk modell formulerades utifrån resultaten från mätningarna och jämfördes mot mätdata i 

Matlab. Där var deformationsförskjutningen tagen från mätresultaten och endast kraften i 

genomslagsgummit var beräknad. 

När modellen fungerade tillfredsställande med styrd förskjutning implementerades den i Adams där 

även testriggen var modellerad. Detta gjordes genom att skriva en subrutin till Adams i 

programmeringsspråket Fortran. Simuleringar gjordes av samma dynamiska förlopp som de uppmätta 

och resultaten jämfördes mot experimentella mätdata för att verifiera den framtagna modellen. 

Till sist gjordes även FEM-analyser på två av de testade genomslagsgummina. Detta gjordes för att 

undersöka om modellparametrar kan identifieras utan att behöva utföra provning av tillverkade 

prototyper, utan istället simulera komponenter i konceptstadiet av utvecklingsprocessen. 

Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att formulera en beräkningsmodell utgående ifrån befintliga 

materialmodeller för gummi och använda de experimentella testerna till att verifiera denna. Risken med 

en sådan metodik är att överensstämmelsen mellan modellen och mätresultaten blir dålig eftersom 

fullständiga modeller som kan appliceras på dessa problem saknas. Utan experimentella data finns ingen 

kunskap om materialkarakteristiken och andra svårigheter uppstår då påverkan av gumminas geometri 

ska formuleras. Kraften i genomslagsgummina kan endast undersökas genom provning av fysiska 

komponenter (von Chappius et al. 2013). 
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4 Experimentella tester 

4.1 Genomförande 

4.1.1 Testrigg och provämnen 

Experimentella tester utfördes på befintliga genomslagsgummin för att mäta dess kraft och förskjutning 

under hastiga kompressionsförlopp. Detta gjordes genom att låta en vikt falla på genomslagsgummit från 

en viss höjd och mäta kraften som verkar på gummit och dess kompression under ett fallförlopp. 

Testerna genomfördes på hållfasthetstekniska laboratoriet vid Kungliga tekniska högskolan. De 

komponenter som testades redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1. Testade genomslagsgummin 

Benämning Komponent Material 

FA_PROG Progressivt genomslagsgummi mellan ram och framaxel Naturgummi med 

kimrökstillsats 

FA_STD Standard genomslagsgummi mellan ram och framaxel Naturgummi med 

kimrökstillsats 

HE_PUR Externt monterat genomslagsgummi för hyttupphängning Polyuretanskum 

HI_PUR Genomslagsgummi för hyttupphängning monterat på 

stötdämparstången 

Polyuretanskum 

Två av de provade genomslagsgummina är tillverkade i naturgummi med kimrök som förstärkande 

fyllnadsmedel. Dessa är tänkta att användas i framaxelapplikationen och den ena är geometriskt 

utformad som en veckad cylinder för att få en mer progressiv karakteristik. De två övriga 

genomslagsgummina är tillverkade i polyuretanskum och ska användas till hyttupphängningen. 

Den testrigg som användes visas i Figur 8. Riggen är konstruerad för att imitera de krafter som verkar på 

genomslagsgummit i en lastbil under svåra körförhållanden. Ett antal vikter staplades ovanpå den svarta 

balken som sedan lyftes upp till en fästanordning där den säkrades med en sprint. Fästanordningen är 

justerbar i höjdled och vikterna släpptes ner på den testade komponenten genom att avlägsna sprinten. 

Höjderna valdes för att återspegla de kompressionshastigheter som råder vid verklig drift. 
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Figur 8. Testrigg 

Det testade genomslagsgummit var placerat ovanpå en lastcell i botten av testriggen som mätte kraften 

som verkade på gummit. Avståndet från genomslagsgummits ursprungsläge till den fallande vikten 

mättes med hjälp av två laseravståndsmätare och utifrån detta kunde genomslagsgummits kompression 

bestämmas enligt 

  {
                       
                     

 ( 17 ) 

där 

  är genomslagsgummits kompression [mm] 

  är avståndet till den fallande vikten [mm] 

Två lasrar användes för att kompensera för att vikterna eventuellt vickar då dessa bromsas upp av 

genomslagsgummit. Lastcellen, avståndslasrarna och genomslagsgummits placering visas i Figur 9. En 

detaljerad beskrivning av den mätutrustning som användes finns i Bilaga 1. 



14 

 

Figur 9. Placering av genomslagsgummi, avståndsmätare och lastcell 

För varje enskilt test loggades viktens position och kraften i lastcellen under hela fall- och 

kollisionsförloppet med samplingsfrekvensen 10 kHz. Samplingsfrekvensen valdes så att den är 

tillräckligt hög för att få bra upplösning vid vändlägena. 

4.1.2 Förbehandling och kvasistatiska mätningar 

De båda genomslagsgummina som var tillverkade av naturgummi förbehandlades för att minska 

påverkan av Mullins effekt (Mullins, 1947). Detta gjordes före de dynamiska testerna. Komponenterna 

placerades i en hydraulisk press där de långsamt komprimerades för att sedan avlastas. Detta upprepades 

så att totalt fyra lastcykler genomfördes på varje gummi. 

Efter att förbehandlingen genomförts gjordes kvasistatiska mätningar på de fyra olika 

genomslagsgummina för att undersöka hur dessa beter sig utan påverkan av tröghetseffekter. Dessa 

mätningar gjordes i samma hydrauliska press som förbehandlingen genomfördes. Vid de kvasistatiska 

mätningarna komprimerades och avlastades gummina mycket långsamt medan kraften och 

förskjutningen mättes. 

4.1.3 Dynamiska mätningar 

Samtliga tester gjordes vid rumstemperatur, vilken var cirka 23 °C. Genom att ändra den fallande 

viktens massa och fallhöjd kunde viktens hastighet och dess kinetiska energi i kollisionsögonblicket 

anpassas. För varje komponent valdes tre olika massor (A, B och C) tillsammans med tre olika fallhöjder 

(1, 2 och 3) som kombinerades för att uppnå önskad kollisionshastighet och maximal kraft genom 

genomslagsgummit. För det interna polyuretangummit användes endast en fallhöjd. De fallhöjder och 

massor som användes vid samtliga mätningar visas i Tabell 2 där även kollisionshastigheter och kinetisk 

energi vid kollisionsögonblicket framgår.  

Tabell 2. Mätningar som utfördes på samtliga genomslagsgummin 

Komponent och körning Fallhöjd Massa Kollisionshastighet Kinetisk energi 

 

[mm] [kg] [m/s] [J] 

FA_PROG_A1 200 66 2,0 129 

FA_PROG_B1 200 106 2,0 208 

FA_PROG_C1 200 186 2,0 365 

FA_PROG_A2 440 66 2,9 285 

FA_PROG_B2 440 106 2,9 457 

FA_PROG_C2 440 186 2,9 802 

FA_PROG_A3 650 65 3,6 420 

FA_PROG_B3 650 106 3,6 675 
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Komponent och körning Fallhöjd Massa Kollisionshastighet Kinetisk energi 

 

[mm] [kg] [m/s] [J] 

FA_STD_A1 100 37 1,4 36 

FA_STD_B1 100 66 1,4 65 

FA_STD_C1 100 146 1,4 143 

FA_STD_A2 200 37 2,0 73 

FA_STD_B2 200 66 2,0 129 

FA_STD_A3 460 37 3,0 167 

HE_PUR_A1 70 66 1,2 45 

HE_PUR_B1 70 106 1,2 73 

HE_PUR_C1 70 186 1,2 128 

HE_PUR_A2 120 66 1,5 78 

HE_PUR_B2 120 106 1,5 125 

HE_PUR_A3 200 66 2,0 129 

HI_PUR_A1 70 66 1,2 45 

HI_PUR_B1 70 106 1,2 73 

HI_PUR_C1 70 186 1,2 128 

4.1.4 Databearbetning 

Resultatet från mätningarna exporterades som .MAT-filer och all databearbetning skedde sedan  i 

Matlab. Signalerna från de båda avståndsmätningarna medelvärdesbildades för att kompensera för att 

vikterna kan vicka på balken på vilken de är placerade. Signalerna från avståndsgivarna var även 

fördröjda med 2000 µs (MICRO-EPSILON GmbH, u.å.) från det att mätningen sker tills givaren sänder 

ut signalen och den når datainsamlingsenheten. Denna fördröjning beror på att viss databearbetning 

utfördes av givarnas hårdvara. För att kompensera för denna tidsförskjutning skiftades det uppmätta 

avståndet 20 tidssteg bakåt i förhållande till kraftsignalen, vars data samlades in i realtid. 

Utifrån mätningarnas rådata upptäcktes en störning i avståndsmätningen som kunde härledas till de 

vibrationer som uppstår i testriggen då den är i rörelse. Dessa störningar eliminerades genom att använda 

ett femte gradens Butterworth lågpassfilter på signalen med en brytfrekvens på 300 Hz. 

Denna filtertyp är konstruerad för att magnituden i passbandet ska vara så plan som möjligt (Figliola & 

Beasley, 2011) och har därmed liten påverkan frekvenserna inom passbandet. Ett visst mätbrus kunde 

även detekteras på signalen från lastcellen. Denna filtrerades på motsvarande sätt med ett lågpassfilter 

där brytfrekvensen är 2500 Hz. Filtreringen illustreras i Figur 10 där rådata jämförs med de filtrerade 

signalerna. Figuren visar en förstoring kring området där maximala kraften inträffar i kraft-

förskjutningsdiagrammet. 
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Figur 10. Lågpassfiltrering av mätsignaler 

Cutoff-frekvenserna valdes så att filtreringen jämnar ut mätstörningarna, men samtidigt bibehåller 

maximala kraften, hystereseffekten och karakteristiken vid islaget. 

Efter att filtreringen tillämpats på samtliga mätningar sorterades den första studsen för respektive 

körning ut och resultatet sparades i separata datafiler. Dessa kom sedan att användas för anpassning och 

validering av en matematisk modell. 

4.2 Resultat 
Deformationsförskjutningen för det progressiva genomslagsgummit som funktion av tiden visas för ett 

mätförlopp i det övre diagrammet i Figur 11. Här är temperaturen 23 °C och en vikt med massan 66 kg 

släpptes från 200 mm höjd. Vikten studsar ett antal gånger på genomslagsgummit vilket illustreras av de 

sju fristående kurvorna i diagrammet. Under tiden mellan dessa är den fallande massan inte i kontakt 

med gummit. Vid mätförloppets slut stabiliserar sig systemet och jämvikt nås vid en statisk förskjutning 

beroende på vikternas tyngd. Förskjutningen anges i procent av den ursprungliga längden. 
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Figur 11. Deformation och kraft som funktion av tid 

Tiden för de olika studsförloppen ökar för varje studs, vilket illustreras av pulsbredderna i figuren. Lägre 

kollisionshastighet ger längre förlopp. Det nedre diagrammet visar den uppmätta kraften i 

genomslagsgummit som funktion av tiden för samma mätförlopp. 

Kraft- förskjutningsdiagrammet för hela förloppet med alla studsar visas i Figur 12. Ur figuren framgår 

den påtagliga hystereseffekten som senare ska efterliknas i den framtagna modellen. Motsvarande 

diagram för de övriga genomslagsgummina visas i Bilaga 2. 

 

Figur 12. Kraft- förskjutningsdiagram 
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Första studsen för alla körningar med genomslagsgummit FA_PROG visas i Figur 13. Kurvor med 

samma färg representerar mätningar med samma kollisionshastighet och för kurvor med samma linjestil 

är den pålagda massan lika stor. Figuren visar att samtliga förlopp inledningsvis följer samma kurva vid 

pålastning och faller tillbaka till en gemensam avlastningskurva. 

Resultatet av den kvasistatiska mätningen för en belastningscykel visas som den gröna kurvan i figuren. 

Den kvasistatiska pålastningskurvan skär igenom vändlägena för de dynamiska mätförloppen. En annan 

observation är att de kvasistatiska förlusterna är påtagliga, vilket illustreras av den inneslutna arean för 

den gröna kurvan. Kraften för de dynamiska förloppen är genomgående högre än för den kvasistatiska 

mätningen. Motsvarande diagram för övriga genomslagsgummin som testades sammanfattas i Bilaga 3.  

 

Figur 13. Första studs för alla mätningar FA_PROG 
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5 Endimensionell modell 

5.1 Genomförande 

5.1.1 Ansats och antaganden 

Den modell som formulerades bygger på antagandet att kraften som överförs i genomslagsgummit kan 

delas upp i ett elastiskt kraftbidrag, en friktionskraft och ett viskoelastiskt kraftbidrag som är 

parallellkopplade. Detta antagande gjordes för att kunna dela upp kraften genom gummit i tre olika 

förskjutnings- eller hastighetsberoende termer. Det faktum att hystereseffekten är påtaglig även för de 

kvasistatiska mätningarna då hastigheten blir försumbar implicerar användandet av en friktionsmodell 

som ger förluster som endast beror av förskjutningen. 

Modellen illustreras i Figur 14. Den elastiska kraften beskrivs av de två parallellkopplade 

fjäderelementen till vänster i figuren. Ett av dessa har utöver en olinjär karakteristik även en frigång. 

Symbolen i mitten illustrerar friktionsmodellen och till höger visas den viskoelastiska modellen som 

består av ett olinjärt Maxwellelement parallellt med ett fjäderelement med frigång. Diskussion kring 

denna formulering följer i avsnitt 8.3. 

 

Figur 14. Reologisk modell av genomslagsgummi 

Den totala kraften genom genomslagsgummit kan skrivas som summan av bidragen från respektive 

element enligt  

                     ( 18 ) 

där  

       är det elastiska kraftbidraget [N] 

      är friktionskraften [N] 

      är det viskoelastiska kraftbidraget [N] 
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Av dessa beror        och       endast av förskjutningen   medan termen       ska vara formulerad så att 

den går mot noll vid mycket små hastigheter. På så sätt fås en modell som fångar både den kvasistatiska 

och den dynamiska karakteristiken hos de testade komponenterna. 

5.1.2 Elastisk modell 

Det elastiska kraftbidraget i genomslagsgummit antas beskrivas av två parallellkopplade fjäderelement 

som är oberoende av hastighet och inte ger några energiförluster. Karakteristiken för detta fås av 

resultaten från de kvasistatiska mätningarna. 

Genom att anta att kraften är linjär mot förskjutningen upp till ett visst värde      kan pålastningskurvan 

beskrivas som en funktion av förskjutningen med hjälp av 6 parametrar.  

  ( )  {
                                                                                      

          (      )
     (      )

              
 ( 19 ) 

där 

  är kompressionsförskjutningen [mm] 

     är den förskjutning upp till vilken kraften är linjär [mm] 

     är linjära styvheten då        [N/mm] 

     är en koefficient [N/mm
α
] 

    är en koefficient [N/mm
β
] 

  är en exponent [-] 

  är en exponent [-] 

Det är denna kurva som beskriver kraften som verkar på gummit då det komprimeras. Vid 

avlastning avtar kraften plötsligt och följer en annan kurva på tillbakavägen. Denna 

avlastningskurva antas kunna beskrivas som ett andragradspolynom enligt 

  ( )              ( 20 ) 

där 

     är en koefficient [N/mm] 

    är en koefficient [N/mm
2
] 

Kraften genom den tänkta elastiska fjädern ansätts som medelvärdet av på- och 

avlastningskurvorna och ges av 

      ( )  
  ( )    ( )

 
 ( 21 ) 

Genom att utgå ifrån    och    formuleras en förstärkningsfunktion  ( )  som används till 

friktionsmodellen. Denna fås av 

 ( )  
  ( )    ( )

 
  ( 22 ) 

Den heldragna röda kurvan i Figur 15 visar ett exempel på det elastiska kraftbidraget genom gummit 

som funktion av förskjutningen och den rödstreckade kurvan visar förstärkningsfunktionen  ( ). Som 

en jämförelse visas även de kvasistatiska mätresultaten och de beräknade på- och avlastningskurvorna. 
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Figur 15. Elastiskt kraftbidrag och förstärkningsfunktion 

5.1.3 Friktionsmodell 

För att modellera friktionsbidraget har Bergs friktionsmodell (Berg, 1998) använts som utgångspunkt. 

Tillsammans med förstärkningsfunktionen  ( ) och en konstantterm     kan friktionsbidraget beskrivas 

enligt 

     ( )       ( )  ( ( )     ) ( 23 ) 

där 

    är en parameter som anger den initiala hysteresen [N] 

Funktionen       är Bergs friktionsmodell som normaliserats genom att använda en dimensionslös 

parameter        . Detta beskrivs enligt 

     ( )       
(    )(      ( ̇)     )

  (      ( ̇)     )     ( ̇)  (    )
 ( 24 ) 

där    och parametern    är samma som i ekvation ( 5 ), och där     fungerar på motsvarande sätt men 

blir dimensionslös. Denna funktion befinner sig alltid i intervallet         ( )   , vilket illustreras 

av Figur 16 som visar       för en studscykel. 
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Figur 16. Bergs friktionsmodell normaliserad 

Genom att förstärka denna funktion enligt ekvation ( 23 ) får totala kraften från friktionsmodellen ett 

utseende enligt Figur 17. Parametern     kan avläsas ur figuren som avståndet mellan den horisontella 

axeln och friktionskraften på tillbakavägen vid noll förskjutning. Friktionsmodellen beskriver de 

hastighetsoberoende förlusterna i gummit och genom att addera       med        fås ett utseende snarlikt 

det kvasistatiska mätresultatet. 

 

Figur 17. Exempel på friktionskraft för en belastningscykel 

5.1.4 Viskoelastisk modell 

För att beskriva det kraftbidrag som beror av viskoelastiska effekter har ett fjäderelement med frigång 

använts tillsammans med ett olinjärt Maxwellelement som endast verkar i kompressionsriktningen. 

Ekvation ( 3 ) kan beskrivas i termer av kraft och förskjutning enligt 

  

  
 

 

  
 
  

  
 

 

  
  ( 25 ) 



23 

där 

   är styvheten i den linjära fjädern [N/mm] 

   är dämpningen i dämparelementet [Ns/mm] 

För små tidssteg kan detta lösas inkrementellt enligt 

     (       )      (  
  

  
)     ( 26 ) 

där 

   är kraften vid aktuellt tidssteg [N] 

     är kraften vid förra tidssteget [N] 

   är förskjutningen vid aktuellt tidssteg [mm] 

     är förskjutningen vid förra tidssteget [mm] 

   är tidssteget [s] 

Ett fjäderelement med linjär styvhet är formulerat så att det går i ingrepp vid förskjutningen       . 

Kraften som detta ger upphov till fås då av 

    {
                       

                  
 ( 27 ) 

 

där     är fjäderelementets styvhet. I kompressionsriktningen tillkommer kraften genom 

Maxwellelementet       och en olinjär förstärkningsterm. Det viskoelastiska kraftbidraget kan då 

skrivas som 

      {
                                                              ̇   

             ̇(      )
         ̇   

 ( 28 ) 

där    är en modellparameter som anger koefficienten för den olinjära förstärkningstermen. 

Om man antar att ansatsen i ekvation ( 18 ) och den uppmätta dynamiska kraften      är riktiga kan det 

viskoelastiska kraftbidraget uppskattas genom att ta 

           (            )  ( 29 ) 

Detta ger för ett av mätförloppen de svartstreckade kurvorna i Figur 18 där viskösa kraftbidraget visas 

som funktion av deformationsförskjutning. De mörkgula kurvorna visar den beräknade kraftbidraget 

      där parametrar valts för att efterlikna den svarta kurvan. 
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Figur 18. Exempel på viskoelastiskt bidrag 

5.1.5 Identifiering av parametrar 

Den framtagna modellen använder sig totalt av 14 parametrar som beskriver genomslagsgummits 

karakteristik. Åtta av dessa parametrar beskriver gummits elastiska karakteristik, två är kopplade till 

friktionsmodellen och de övriga fyra beskriver den viskoelastiska kraften. 

Den första parametern att identifiera är     . Denna avläses ur den kvasistatiska pålastningskurvan som 

förskjutningen upp till vilken kraften är linjär. Rent fysikaliskt kan denna förskjutning representeras av 

förskjutningen då självkontakt uppstår i vecken för FA_PROG eller den förskjutning då gasbubblorna i 

polyuretangummina har komprimerats. Styvheten för det linjära fjäderelementet      fås av 

     
    (    )

    
 ( 30 ) 

där     (    )  är kraften för den kvasistatiska pålastningskurvan vid förskjutningen     . De två 

exponenterna   och   gissas och koefficienterna beräknas med hjälp av minstakvadratmetoden enligt 

[
   

   
]  (   )  (   ̅) ( 31 ) 

där kolonnvektorn  ̅ och matrisen   fås av 

 ̅    ̅        ̅ ( 32 ) 

och 

  [( ̅      )
 ( ̅      )

 ] ( 33 ) 

där  ̅ är en kolonnvektor med de uppmätta kvasistatiska förskjutningarna som är större än      och  ̅ är 

den uppmätta kraften för pålastningskurvan vid dessa förskjutningar. Ekvationerna ( 31 ) till ( 33 ) 

upprepas för olika uppsättningar av exponenter   och   tills god överensstämmelse fås med den 
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uppmätta pålastningskurvan. Exponenterna bör vara större än 1 för att pålastningskurvan ska vara 

kontinuerlig. 

I Figur 19 visas den beräknade pålastningskurvan som den heldragna linjen, medan de mätpunkter som 

användes vid minstakvadratanpassningen illustreras av ringarna. Figuren visar även parametrarna      

och      inritade. 

 

Figur 19. Identifiering av elastiska parametrar 

Även de två koefficienterna för avlastningskurvan fås med hjälp av minstakvadratmetoden. Detta görs 

enligt 

[
   

   
]  (   )  (   ̅) ( 34 ) 

där  ̅ är den uppmätta kraften för avlastningskurvan och   denna gång fås av 

  [ ̅  ̅ ]. ( 35 ) 

Till friktionsmodellen väljs parametrarna    och     så att summan av det beräknade elastiska 

kraftbidraget och friktionskraften matchar kurvan från det uppmätta kvasistatiska förloppet. Lutningen 

vid vändlägena bestäms med hjälp av   , medan     används för att vid behov öka storleken på de 

hastighetsoberoende förlusterna. 

De återstående fyra parametrarna   ,   ,     och    anpassas för att efterlikna differensen mellan 

uppmätt kraft för ett dynamiskt förlopp och summan av beräknad elastisk kraft och friktionskraft. Ett 

exempel på detta visas i Figur 18 där den mörkgula kurvan ska efterlikna den svartstreckade. Denna 

process kräver en del iterationer och det finns ingen uttalad strategi för detta. 
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5.1.6 Implementering i Matlab 

Modellen som är beskriven i delavsnitten ovan implementerades i Matlab. Resultat från denna modell 

jämfördes med resultaten från de dynamiska mätningarna. Förskjutnings- och tidssignalen från 

mätningarna lästes in och utifrån dessa beräknades kraften enligt ekvationerna ( 18 ) till ( 28 ). 

5.2 Beräkningsresultat i Matlab 

5.2.1 Kvasistatiskt 

Den streckade kurvan i Figur 20 visar resultaten från de kvasistatiska mätningarna för FA_PROG och 

den heldragna visar den simulerade kraften för samma förlopp. Här har en triangelformad förskjutning 

med hastigheten 1 mm/s använts som insignal. Eftersom den hastighetsberoende viskoelastiska termen 

blir försumbar vid dessa låga hastigheter visar den heldragna kurvan summan av        och      . 

 

Figur 20. Kvasistatiskt förlopp för FA_PROG 

Det simulerade kvasistatiska förloppet jämfört med mätningarna för de övriga genomslagsgummina i 

visas i Bilaga 4. 

5.2.2 Dynamiskt 

Figur 21 visar en jämförelse mellan mätresultat och beräknad kraft för ett helt studsförlopp. Eftersom 

förskjutningen och hastigheten är styrd inträffar vändlägena vid exakt samma förskjutningar som för 

mätningarna. Vid krafttoppen för första studsen är den beräknade kraften 3,6 % högre än den uppmätta. 
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Figur 21. Simulering av helt studsförlopp FA_STD 

En jämförelse mellan uppmätt och simulerad kraft för samtliga mätningar visas i Figur 22. Här visas 

endast första studsen för varje fallförlopp. Streckade kurvor visar mätresultat och heldragna kurvor visar 

beräkningsresultat från modellen. De blå kurvorna representerar mätningar med initialhastigheten 

1,4 m/s medan de röda och svarta kurvorna visar körningar med 2,0 m/s respektive 3,0 m/s 

initialhastighet. 

För samtliga mätförlopp är den beräknade kraften vid krafttoppen inom 3,4 % från den uppmätta. Den 

beräknade kraften vid snabbaste förloppet (svart kurva) är något hög jämfört med mätresultaten i 

intervallet 10 – 40 %. 
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Figur 22. Simulerad kraft för första studs FA_STD 

Motsvarande diagram för det progressiva framaxelgenomslagsgummit visas i Figur 23. Här 

representerar blå, röda och svarta kurvor initialhastigheterna 2,0 m/s, 2,9 m/s respektive 3,6 m/s. För 

mätningen med 2,0 m/s initialhastighet och 106 kg pålagd massa blev den beräknade krafttoppen 3,7 % 

högre än den uppmätta. Skillnaden mellan uppmätt och beräknad kraft var mindre för de övriga 

körningarna. 

 

Figur 23. Simulerad kraft för första studs FA_PROG 

Skillnaden mellan den beräknade krafttoppen och den uppmätta var typiskt 8,3 % för det externa 

genomslagsgummit till hyttupphängningen och 1,7 % för det interna. 
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6 Implementering i Adams 

6.1 Genomförande 

6.1.1 Subrutin 

En subrutin till MBS-programvaran Adams skrevs för att beräkna kraften i genomslagsgummit enligt 

den föreslagna modellen. Subrutinen är skriven i programmeringsspråket Fortran och tar in data om de 

aktuella markörernas position och hastighet som argument tillsammans med en matris innehållandes 

modellparametrarna för det simulerade genomslagsgummit. 

Funktionen returnerar den totala kraften som överförs i genomslagsgummit beräknad enligt metoden 

beskriven i avsnitt 5.1. 

6.1.2 Modellering av testrigg 

En virtuell modell av testriggen gjordes i pre-processorn Adams/View. Modellen visas i Figur 24, där 

den fallande massan illustreras av den gröna sfären. Den röda sfären är en referenskropp som är fastlåst 

med en fixed joint. Till denna är den fallande massan kopplad via en translational joint som endast 

tillåter vertikal rörelse. Kraften som överförs via genomslagsgummit är av typen single component force 

och illustreras av den röda pilen överst i figuren. I modellen ingår även tyngdaccerelationen som är satt 

till 9,806 m/s
2
 och visas som den nedåtriktade röda pilen nederst i figuren. 

 

Figur 24. Adamsmodell av testriggen 

6.1.3 Dynamiska simuleringar 

De förlopp som mättes under de experimentella testerna simulerades i Adams med modellen beskriven 

ovan. Massan och fallhöjden anpassades utifrån de olika mätförloppen och dynamiska simuleringar 

gjordes med simuleringstiden 3 s och ett maximalt tidssteg på 0,1 ms. Simuleringar gjordes för båda 

framaxelgenomslagsgummina och för det interna gummit till hyttupphängningen. 
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6.2 Resultat 
Resultatet från ett simuleringsförlopp för framaxelgenomslaggummit av standardtyp visas som den 

mörkgula kurvan i Figur 25. Här är hela förloppet simulerat, inklusive förskjutningar och hastigheter. 

Detta visas i figuren genom att vändlägena inte inträffar vid exakt samma förskjutningar som för det 

uppmätta förloppet, vilket den svartstreckade kurvan visar. För första cykeln är den simulerade 

krafttoppen 1,0 % högre än den uppmätta. För samtliga simulerade förlopp är skillnaden typiskt 1,7 % 

vad det gäller krafttoppen, men maximala skillnaden är 5,9 %. 

 

Figur 25. Simuleringsresultat jämfört med mätresultat för helt studsförlopp 

Ett liknande förlopp för det progressiva genomslagsgummit visas i Figur 26. Här blir de simulerade 

förlusterna något för små för första studsen, vilket illustreras av att den inneslutna arean är mindre än för 

den uppmätta kurvan. Detta resulterar i att den fallande massan i simuleringen har högre kinetisk energi 

vid nästföljande studs, vars vändläge inträffar vid en större förskjutning än den uppmätta. 

För detta genomslagsgummi var skillnaden mellan simulerad och uppmätt krafttopp maximalt 7,7 %, 

medan det typiska värdet var 3,0 %. Simuleringarna av det interna polyuretangummit gav krafttoppar 

som skiljde sig 10,0 % från de uppmätta värdena. 
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Figur 26. Simuleringsresultat FA_PROG 
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7 FEM-analys 

7.1 Genomförande 
För de båda solida genomslagsgummina gjordes analyser med hjälp av FEM för att undersöka om den 

statiska karakteristiken kan simuleras utan att använda sig av mätningar på befintliga komponenter. 

Geometrin för det progressiva framaxelgenomslagsgummit hämtades från en befintlig solidmodell från 

vilken en tvådimensionell modell av dess axisymmetriska tvärsnitt skapades. Till meshen användes 

elementklassen quad4 som ger 4-nodiga isoparametriska element. Elementtypen valdes till 82 vilket är 

lämpligt för axisymmetriska inkopmressibla applikationer (MSC. Software, 2013b) 

För gummit användes Bidermans materialmodell (Mackermann & Verron, 2006) med parametrar enligt 

Tabell 3. För denna typ av materialmodell måste det säkerställas att materialparametrarna inte resulterar 

i ett ofysikaliskt beteende (Kari, 2003). För stålplattan användes en elasticitetsmodul på 210 GPa och 

Poissons tal 0,3. Denna anses vara stel i förhållande till gummit och dess materialparametrar har 

sannolikt ringa betydelse för simuleringen. Kontaktytorna som deformerar gummit sattes att vara stela. 

Tabell 3. Materialparametrar 

Parameter Värde 

     0,36 

     -0,034 

     0,0084 

     0,26 

 

Kontaktkropparna gummi och stål är fastlåsta relativt varandra. Stålplattan är dessutom fastlåst mot en 

stel fix linje, medan en annan stel linje rör sig relativt denna. Kontakt sker mellan gummit och de båda 

linjerna samt självkontakt för gummit. 

Under ett simuleringsförlopp rör sig den gröna kontaktkroppen i positiv x-riktning en viss sträcka och 

deformerar gummit. En adaptiv mesh användes med uppdateringsintervall var femte inkrement. 

Beräkningarna utfördes med hjälp av lösaren MSC. Marc. 

Figur 27 visar ett exempel på en rotationssymetrisk modell i odeformerat och deformerat tillstånd. De 

lilafärgade elementen representerar gummit, medan de röda och gula linjerna illustrerar de stela 

kontaktkropparna. 

 

Figur 27. Exempel på rotationssymmetrisk modell 

Efter genomförda beräkningar skapades ett kraft- förskjutningsdiagram över kraften i den stillastående 

kontaktkroppen som funktion av läget för den andra. 
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För FA_STD användes en tredimensionell mesh med tetraederformade 4-nodiga element eftersom detta 

genomslagsgummi inte är rotationssymmetriskt. Även denna elementtyp, 157, är lämplig för 

inkompressibla material (MSC. Software, 2013b). Kontaktkropparna blir här två stela ytor. I övrigt var 

genomförandet snarlikt det för det progressiva genomslagsgummit. 

7.2 Resultat 
För det progressiva framaxelgummit kunde simuleringar endast göras upp till cirka 51 % 

kompressionsförskjutning. Kraft- förskjutningsdiagrammet visas i Figur 28. Kraften verkar vara linjär 

mot förskjutningen upp till cirka 21 % av den ursprungliga längden, varpå den ökar exponentiellt. Detta 

beteende beror på självkontakt i vecken som uppstår vid denna förskjutning, vilket resulterar i en 

kontinuerlig styvhetsökning. 

 

Figur 28. Kraft- förskjutningsdiagram av FEM-resultat för FA_PROG 

En jämförelse mellan FEM-resultatet och de kvasistatiska mätningarna visas i Figur 29. Här syns att 

styvhetskurvan från FEM-beräkningarna följer pålastningskurvan för de kvasistatiska mätningarna inom 

cirka 10 %. 
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Figur 29. Jämförelse mellan FEM-resultat och kvasistatiska mätningar FA_PROG 

Genom att beräkna tangenten i varje punkt på den beräknade styvhetskurvan, d.v.s. derivera kraften med 

avseende på förskjutning fås den statiska styvheten i genomslagsgummit som funktion av förskjutning 

enligt Figur 30. 

 

Figur 30. Beräknad styvhet som funktion av deformationsförskjutning 

Denna figur illustrerar det progressiva beteendet hos detta genomslagsgummi. Upp till 21 % är 

styvheten konstant, vilket ger ett linjärt förhållande mellan kraft och förskjutning, vilket observerades i 
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Figur 28. Därefter ökar styvheten linjärt upp till cirka 50 %. Hur karakteristiken ser ut vid större 

deformationer framgår inte av denna simulering. 

För den tredimensionella modellen av FA_STD visas kraft- förskjutningsdiagrammet tillsammans med 

kvasistatiska mätresultat i Figur 31. Denna simulering gjordes upp till en deformation på 52 %, vilket är 

det område som genomslagsgummit ska verka inom. Skillnaden mellan kvasistatiska pålastningskurvan 

och FEM-resultaten är här maximalt 11 %. 

 

Figur 31. FEM-resultat och kvasistatiska mätningar för FA_STD 
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8 Diskussion 

8.1 Mätmetodik och -resultat 
Mätresultaten från fallriggen ger en god beskrivning av hur kraften genom de olika genomslagsgummina 

ser ut vid hastiga kompressionsförlopp då gummit befinner sig vid rumstemperatur. De eventuella 

felkällor som upptäcktes under mätningarnas gång anses ha måttlig påverkan på resultatet. 

Riggen som användes anses vara stel i förhållande till det deformerade gummit. En viss flexibilitet 

observerades dock via de fallande vikterna som kunde vicka något. Detta kompenserades genom att 

placera genomslagsgummit mitt under balken med vikterna centrerade ovanpå, samt att mäta med två 

olika avståndsgivare på var sin sida av balken och medelvärdesbilda utsignalerna.  

Laseravståndsmätarna hade en maximal samplingsfrekvens på 2,5 kHz, vilket är lägre än 

samplingsfrekvensen som användes för datainsamlingsenheten. Detta gav en förskjutningssignal med ett 

något hackigt utseende i tidsplanet, vilket gjorde det nödvändigt att filtrera dessa signaler. Eftersom 

avståndsmätarna sände ut sina mätvärden med en viss tidsfördröjning och inte i realtid är det svårt att 

exakt kunna avgöra vilken förskjutning som inträffade samtidigt som en viss kraft. 

De provade komponenterna var tillverkade i två olika material för vilka materialkarakteristiken skiljer 

sig åt en hel del. För polyuretanskum blir karakteristiken mycket progressiv beroende på att gasbubblor 

inuti gummit ska komprimeras. Detta resulterar i att materialet är mjukt upp till en viss förskjutning för 

att därefter bli mycket styvt. Detta framgår av mätresultaten i Bilaga 2. Inuti det externa 

genomslagsgummit finns en skruv monterad för att hålla gummit på plats. Vid stora förskjutningar kan 

kontakt med denna skruv uppstå, vilket ger en mycket styv karakteristik. 

För ett av genomslagsgummina, HE_PUR, låg den kvasistatiska pålastningskurvan helt eller delvis över 

den dynamiska. Felet var så stort att det försvårade identifieringen av modellparametrar. Därför ansågs 

det inte vara meningsfullt att utföra dynamiska simuleringar av denna komponent. 

Det är osannolikt att gummit skulle bli mindre styvt då det utsätts för ett dynamiskt förlopp. En möjlig 

förklaring är att de testade komponenterna kan ha mjuknat något under de dynamiska mätningarna och 

därför borde de kvasistatiska mätningarna upprepats efteråt för att avgöra om de kvasistatiska 

egenskaperna förändrats. Gummits egenskaper kan även ha påverkats av den uppvärmning av materialet 

som de dynamiska förloppen ger upphov till. En annan förklaring kan vara att skruven inuti 

genomslagsgummit kan ha deformerats plastiskt under de dynamiska förloppen och därigenom förändrat 

gummits karakteristik. 

8.2 FEM-beräkningar 
FEM-analyserna av framaxelgenomslagsgummina visade att den kvasistatiska pålastningskurvan kunde 

erhållas utan att provning av ett tillverkat gummi är nödvändigt. Med andra materialparametrar skulle 

även avlastningskurvan kunna simuleras och då kan gummits kvasistatiska karakteristik erhållas för ett 

konceptuellt genomslagsgummi utan att prototyptillverkning är nödvändig. Detta förutsätter att två 

uppsättningar materialparametrar är kända, vilka kan fås utifrån materialprov. 

För det progressiva framaxelgenomslagsgummit är geometrin så komplex att programvaran fick 

problem med att lösa  beräkningar med stora förskjutningar. Detta beror sannolikt på problem med den 

adaptiva meshen. För FA_STD gick det att simulera kompressioner inom det intervall som är aktuellt för 

de dynamiska simuleringsförloppen. 

Materialparametrarna som användes i FE-modellerna har ingen koppling till något materialprov och är 

inte verifierade. Det är inte heller bekräftat att de båda framaxelgenomslagsgummina är tillverkade i 

exakt samma material. De båda genomslagsgummina för hyttupphängningen kunde inte simuleras med 

hjälp av FEM eftersom de är tillverkade i ett skummaterial och för detta fanns ingen lämplig 

materialmodell att tillgå. 
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8.3 MBS-modell 
Den föreslagna MBS-modellen beskriver kraften som verkar på genomslagsgummit väl för både 

kvasistatiska förlopp och dynamiska förlopp med styrd förskjutning. Vid dynamisk simulering återges 

mätförloppen på ett tillfredsställande sätt. Allra bäst blir överensstämmelsen för första studsen medan 

vändlägena för de nästkommande studsarna kan skilja sig något inom acceptabla nivåer från 

mätresultaten. 

Antalet modellparametrar är mer än dubbelt så många än för Austrells och Wirjes (2007) modell, men 

den föreslagna modellen fungerar bättre vid simulering av förlopp med olika kollisionshastigheter och 

kan dessutom återge den kvasistatiska hystereseffekten. 

De 10 modellparametrar som kopplas till genomslagsgummits elastiska och hastighetsoberoende 

egenskaper är enkla att identifiera utifrån kvasistatiska mätresultat. För att finna de återstående fyra 

parametrarna som beskriver det hastighetsberoende kraftbidraget krävs en del iterationer. Ett förslag kan 

vara att användaren anger en startgissning som ger acceptabla resultat och därefter låter en 

optimeringsprogramvara iterera fram de parametrar som ger bäst resultat.  

I Matlab användes en given förskjutningssignal från de experimentella mätningarna, medan 

förskjutningen i Adams/Car beräknas utifrån kraften vid förra tidssteget. Detta är sannolikt den 

huvudsakliga anledningen till att beräkningsresultaten i Matlab och Adams skiljer sig åt något. 

De genomslagsgummina som är tänkta att monteras mellan framaxel och ram är begränsade till att 

deformeras maximalt 65 % eller 50 % för FA_PROG respektive FA_STD. Denna begränsning kommer 

sig av en metallklack som är monterad i framvagnen som vid mycket kraftiga genomslag ska förhindra 

kollision mellan känsliga komponenter. Till MBS-modellen har parametrar valts så att modellen 

fungerar optimalt upp till dessa deformationsförskjutningar. Vad som händer vid större förskjutningar är 

ej av intresse för MBS-analyserna eftersom dessa fall aldrig kommer att inträffa på en verklig lastbil 

p.g.a. metallklacken som går i ingrepp då. 

För det linjära fjäderelementet som beskrivs i ekvation ( 27 ) kunde inget hastighetsberoende påvisas 

utifrån de dynamiska mätningarna. Därför sattes fjäderstyvheten     att vara en konstant 

modellparameter. Detta är inte en helt korrekt formulering eftersom det viskoelastiska kraftbidraget ska 

gå mot noll vid mycket långsamma förlopp. När modellen implementerades formulerades den så att 

detta fjäderelement endast är i ingrepp vid dynamiska förlopp med en initialhastighet över ett visst 

tröskelvärde. Kompletterande mätningar med lägre kollisionshastigheter än de tidigare provade krävs för 

att utreda i vilket hastighetsintervall som den nuvarande formuleringen är giltig. 

Så som den viskoelastiska modellen är formulerad uppstår ett knä vid        beroende på att det 

linjära fjäderelementet går i ingrepp där.  Eftersom denna styvhet     är liten i förhållande till den 

elastiska styvheten för de testade komponenterna anses detta inte ha någon större betydelse. För att 

undvika detta knä kan fjäderelementet formuleras så att det blir olinjärt med noll initial styvhet. 

Alternativt kan en avrundningsfunktion användas. 

En begränsning med modellen är att den endast är giltig vid den temperatur som rådde vid provningen 

av det aktuella genomslagsgummit. Gummits dynamiska egenskaper ändras kraftigt med temperaturen, 

vilket inte är inkluderat i denna modell. Om simuleringar ska göras för annan temperatur måste nya 

experimentella mätningar genomföras på gummit vid den önskade temperaturen och därefter identifieras 

de modellparametrar som beskriver dessa förlopp. Ett förslag kan vara att göra analyser på ”worst case” 

-scenarion, d.v.s. hur genomslagsgummit presterar vid extrem kyla eller extrem hetta. 
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8.4 Framtida arbete 
Följande aktiviteter är förslag på framtida arbete för att förbättra den föreslagna modellen och underlätta 

regelbunden användning av denna i de simuleringsmiljöer som används på Scania: 

 Formulering av målfunktioner till optimeringsprogramvara för att underlätta identifiering av 

modellparametrar 

 Upprepning av de kvasistatiska mätningarna på exakt samma komponenter för att avgöra om 

den kvasistatiska karakteristiken förändrats av de dynamiska mätningarna 

 Omformulering av fjäderelementet i viskoelastiska kraftbidraget så att det blir 

hastighetsberoende 

o Till detta krävs kompletterande mätningar vid lägre kollisionshastigheter än de tidigare 

uppmätta för att kartlägga vad som sker i detta hastighetsintervall 

 Skapande av ett User element i Adams/Car för att integrera beräkningsmodellen som ett 

kraftelement och enkelt kunna använda den i de stelkroppsdynamiska helfordonsmodeller som 

används 
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9 Slutsats 
Den beräkningsmodell som utvecklats beskriver karakteristiken hos de testade komponenterna på ett 

tillfredsställande sätt för både styrd förskjutning och helt simulerade dynamiska förlopp. Modellen är 

redo att användas för MBS-simuleringar av mekaniska system där de provade genomslagsgummina 

ingår. 

Till modellen används 14 parametrar som tillsammans beskriver både den kvasistatiska och dynamiska 

karakteristiken hos ett genomslagsgummi. Av dessa parametrar är 10 enkla att identifiera utifrån ett 

kvasistatiskt mätförlopp. De övriga 4 kräver viss iteration, men även dessa kan identifieras manuellt. 

Förekomsten av modellparametrar möjliggör att parameterstudier kan utföras för att se hur 

genomslagsgummits egenskaper påverkas av att exempelvis den elastiska styvhetskurvan ändras. 

De ekvationer som används vid beräkning av kraften innehåller endast grundläggande matematiska 

operationer och ingen tidshistorik annat än förra tidssteget behöver lagras för att utföra beräkningarna. 

Detta ger en mycket kort beräkningstid och därmed blir modellen beräkningseffektiv. 

FEM-simuleringar av genomslagsgummina kan användas till att uppskatta det elastiska kraftbidraget i 

MBS-modellen förutsatt att materialparametrarna är kända. Det är ännu inte utrett hur den kvasistatiska 

hystereseffekten kan härledas utan att utföra mätningar på befintlig komponent.  
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Bilaga 1. Mätutrustning 

Laseravståndsmätare 

Mätdonnummer: 31120157 & 31120158 

Modell:  MICRO-EPSILON optoNCDT 1700 ILD1700-750 

Mätområde: 200 - 950 mm 

Upplösning:  50µm 

Linjäritet: ±0,1 % FSO 

Datablad finns (2014-05-21): 

http://www.micro-epsilon.com/download/products/_laser-sensor/dax--optoNCDT-1700--

en.html 

Lastcell 

Mätdonnummer: 11410409 

Modell:   LOAD INDICATOR AC 100 

Mätområde: 0 - 100 kN 

Linjäritet: ±0,5 % av N.O. 

Datablad finns (2014-05-21): 

http://www.loadindicator.se/produkter/kraftgivare/AC/AC100_sv.pdf 

Datainsamlingsenhet 

Mätdonnummer: 28100222 

Modell:   DEWETRON DEWE 43V 

Antal kanaler: 8 

Upplösning: 24 bitar 

Noggrannhet: ±0,1 % range, ±0,5 mV 

Samplingsfrekvens: 204,8 kS/s  

Datablad finns (2014-05-21): 

http://www.systemtech.se/fileadmin/resources/datasheets/dewetron/2011/dewetron_usb-devices-

24-bit_e.pdf 

  



 

  



 

Bilaga 2. Dynamiska mätresultat 

Nedan följer exempel på dynamiska mätresultat för samtliga provade komponenter. Ur dessa framgår 

skillnaden mellan de olika genomslagsgumminas karakteristik. 

 

 



 

 

 

  



 

Bilaga 3. Jämförelse mellan dynamiska och kvasistatiska mätresultat 

Figurerna nedan visar första studsen för de dynamiska mätresultaten jämfört med det kvasistatiska 

mätförloppet för de fyra olika genomslagsgummina. 

 

 



 

 

 

  



 

Bilaga 4. Simulerade kvasistatiska förlopp 

Nedan visas summan det elastiska kraftbidraget och friktionskraften från den framtagna modellen 

jämfört med de kvasistatiska mätresultaten. 

FA_PROG: 

 

FA_STD: 

 

  



 

HE_PUR: 

 

HI_PUR: 

 

  



 

 


