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Abstract 
During a truck crash, several types of structural failures occur, for example in spot welds. To 
be able to predict and simulate a correct deformation- and failure behaviour of the truck, these 
spot weld failures need to be modelled in a realistic way. 
Today, the spot welds are modelled by non-deformable connections without failure criteria. 
 
The aim for this work has been to predict spot weld failure with the aid of a calculations 
model. The model includes failure criteria that create a better correlation with a real crash 
scenario. 
 
In this master thesis work, different failure models have been investigated and failure 
parameters for a couple of welded material combinations have been identified. To be able to 
verify the models, component testing and crash tests where failure occurs have been available.  
 
The results show that, in the component testing, failure can be predicted but the results from 
the simulations are strongly dependant on the placement of the weld element in relation to the 
nodes of the shell mesh. Some placements underestimate the resulting force in the element 
while others overestimate the force. The failure model gives a brittle failure behaviour which 
means that less energy is dissipated than what is expected in real crashes. 
 
Correct material data and a good description of the strain rate hardening are important to 
obtain realistic results from the simulations. 
 
For the complete truck model, the failure parameters can only be used for the crash situation 
that they have been adjusted for. Scania is recommended to use mapped shell meshes on the 
parts that are to be connected and tie these together with beam elements that are given a 
specific spot weld material where failure parameters can be set. 
Consideration to the placement of the weld element must be taken when the failure 
parameters are set. When new designs are made, this failure model can be used with the 
identified parameters to determine if failure occurs or not. 



 

 

Sammanfattning 
Under en krock med lastbil inträffar det olika typer av brott i strukturen, till exempel i 
punktsvetsar. För att kunna prediktera och simulera ett korrekt deformations- och 
brottbeteende hos lastbilshytten krävs att dessa svetsbrott efterliknas på ett realistiskt sätt. 
Idag modelleras punktsvetsarna med hjälp av ej deformerbara sammankopplingar utan 
brottvillkor. Målet med arbetet är att med hjälp av en beräkningsmodell med brottvillkor på 
punktsvetsar kunna förutse punktsvetsbrott och på så sätt bättre kunna simulera ett verkligt 
krockförlopp. 
 
I detta examensarbete har olika brottmodeller undersökts och brottparametrar för diverse 
hopsvetsade materialkombinationer har tagits fram. För verifiering av modellerna har 
komponentprov samt fysiska krockprov där brott uppstår varit tillgängliga. 
 
Resultaten visar att i komponentproven kan brott förutspås men resultaten från simuleringarna 
är starkt beroende av placeringen på svetselementet i förhållande till skalnätets noder. Vissa 
placeringar underskattar den resulterande kraften i elementet medan andra överskattar den.  
Brottmodellen som används ger spröda brott vilket innebär att mindre energi tas upp i svetsen 
än vad som faktiskt sker i verkligheten. Rätt materialdata och en korrekt beskrivning av 
töjningshastighetshårdnandet är viktigt för att det krockfall som simuleras ska ge realistiska 
resultat. 
 
I helbilsmodell gäller att brottparametrarna bara kan användas för det krockfall som de har 
justerats för. Scania rekommenderas att använda anpassade elementnät på de delar som ska 
sammankopplas och förbinda dessa med balkelement som ges ett specifikt punktsvetsmaterial 
där brottparametrar kan anges. Hänsyn till placeringen av svetselementet måste tas när 
parametrarna sätts. Vid nykonstruktion kan denna brottmodell användas med framtagna 
parametrar för att säga om brott uppstår eller inte.  
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1. Inledning 
Inledningskapitlet ger en bakgrund till varför detta examensarbete har utförts samt vad målet 
med arbetet har varit. 

1.1 Bakgrund 
Under en krock med lastbil förekommer det olika typer av brott i strukturen, till exempel i 
punktsvetsar. För att kunna förutse och simulera ett korrekt deformations- och brottbeteende 
hos hytten krävs att dessa svetsbrott efterliknas på ett realistiskt sätt. Idag testas alla 
lastbilsmodeller enligt Svenska slagprovserien vilken har de tuffaste kraven i världen när det 
gäller hållfasthet på hyttstrukturen [1]. Det sista av tre moment kallas slag med pendel 

bakifrån och är det krockfall som kommer att analyseras i den här rapporten eftersom det 
uppstår brott i punktsvetsar just under det provet. 
 
Slag med pendel bakifrån, eller slag i rygg som det också kallas, går till på så sätt att en 
pendel slår in i lastbilshytten bakifrån. När detta sker så förekommer brott i punktsvetsar på 
baksidan av hytten. 
 
Idag modelleras dessa punktsvetsar med hjälp av stela balkelement (ej deformerbara 
sammankopplingar) som är elementnätsberoende. Med elementnätsberoende menas att 
elementnätet som representerar strukturen i beräkningsmodellen måste anpassas så att 
nodpunkter läggs där en punktsvets ska placeras. Att anpassa elementnätet på detta sätt är ett 
tålamodskrävande och tidsödande jobb. Målsättningen är att istället använda punktsvetsar 
som är oberoende av placering. Fördelen med dessa är att svetsarna kan placeras godtyckligt 
mellan två delar som ska sammankopplas utan att behöva anpassa några elementnät. 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att implementera ett brottvillkor på punktsvetsar i befintliga 
beräkningsmodeller av lastbilen. För verifiering av modellen finns det redan utförda 
komponentprov samt fysiska krockprov där brott förekommer. 

1.3 Målformulering 
Målet med arbetet är att med hjälp av en beräkningsmodell med brottvillkor på punktsvetsar 
kunna prediktera punktsvetsbrott och på så sätt bättre kunna simulera ett verkligt krockförlopp 
i beräkningsprogrammet LS-DYNA. 

1.4 Avgränsningar 
Svetsarna som i första hand påverkas under slag i rygg är de som är placerade i bakre delen av 
hytten. Simuleringarna av komponentprov har därför begränsats till de prov som utförts med 
material som förekommer på baksidan av hytten samt ett höghållfast stål. 

1.5 Problemformulering 
Frågor som ska besvaras under examensarbetets gång är följande 

• Går det att efterlikna brotten i provbitarna med simuleringar? 
• Går det att använda samma brottkoefficienter för alla punktsvetsar och material? 
• Vilka är för och nackdelar med de olika brottmetoderna? 
• Vilken är den, ur Scanias synvinkel, effektivaste metoden att analysera brott? 
• Om brott ska undvikas i nykonstruktion, vad är då en acceptabel kraftnivå? 
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2. Scania 
Scania grundades 1891 och är en av världens äldsta tillverkare av lastbilar. De har sedan 
starten tillverkat drygt en miljon bussar och lastbilar och är idag en av världens ledande 
tillverkare av fordon för tunga transporter. Scania är en av branschens mest lönsamma 
tillverkare och har verksamheter i Europa, Latinamerika, Asien, Afrika och Australien. 
Fordonen skräddarsys för varje kunds behov. Ju bättre anpassat fordonet är för uppgiften 
desto bättre blir transportekonomin för kunden. Scanias utvecklingsarbete och forskning 
bedrivs vid Scania Tekniskt Centrum i Södertälje där ungefär 1500 personer är anställda [1]. 

2.1 Hyttberäkningsgruppen 
Hyttberäkningsgruppen, RCCC har till uppgift att stödja hyttutvecklingsprocessen på Scania 
genom att utföra alla typer av hållfasthetsberäkningar inklusive krockanalyser för 
hyttutvecklings ansvarsområde. Krockanalyser utförs även för helbilsutveckling. Eftersom det 
idag läggs stor vikt på säkerhetsrelaterade frågor så är gruppen representerad i Scanias 
trafiksäkerhetsteam och i internationella organisationer för framtagande av nya lagkrav inom 
säkerhetsområdet. 

3. Metod 
Arbetsgången som följts i denna rapport kan delas in i tre huvuddelar, litteraturstudier, 
analysdel och rapportskrivning. De första veckorna ägnades uteslutande åt litteraturstudier för 
att få en bakgrund och en ökad förståelse för problemet. Analysdelen inleddes med att lära 
känna programvarorna för att sedan bli mer och mer inriktad mot själva problemet. Slutligen 
så koncentrerades arbetet på att sammanfatta och knyta samman resultaten från 
informationssökningen och simuleringarna till en färdig rapport. 

3.1 Litteraturstudie 
Den första litteraturen som gicks igenom var de rapporter som skrivits av Kimab [7], [8] 
(Kimab hette tidigare Institutet för metallforskning). Rapporterna beskriver hur provningen av 
de svetsade bitarna gått till samt resultaten från dem. Det här arbetet bygger till stor del på 
resultaten från dessa rapporter. Mycket information har hittats på Internet, bland annat 
dokument från LS-DYNA-konferenser som beskriver hur olika funktioner i programmet 
fungerar samt hur framtiden väntas se ut. ERAB som är återförsäljare och fungerar som 
support för LS-DYNA i Sverige har rådfrågats vid ett antal tillfällen. Det har också varit 
hjälpsamt att läsa examensarbeten som utförts tidigare på Scania. Mycket av informationen 
från litteraturstudien är sammanfattat i teoriavsnittet, kapitel 4, här nedan.  

4. Teori 
Teoriavsnittet är tänkt att ge kortfattade fakta om de olika områden som rapporten berör. 

4.1 Finita elementmetoden 
Ur matematisk synpunkt så kan Finita elementmetoden ses som en numerisk metod för att 
lösa partiella differentialekvationer. Tekniken bakom FEM är nära förknippat med de 
matrismetoder som utvecklades under 50-talet för att lösa strukturmekanikproblem. 
Utnyttjandet av matriser är ett nödvändigt sätt att strukturera upp stora ekvationssystem som 
ska lösas. I en FE-modell så delas strukturen upp i ett stort antal små element. Varje sådant 
element kopplas till ett antal ekvationer som anger relationen mellan krafter och förskjutning 
av noderna. För stora modeller så kan antalet ekvationer uppgå till flera hundratusen. Med 
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sådana stora mängder data så är det lätt att förstå varför datorer används för att lösa 
problemen [16]. 
För krockanalyser där stora deformationer, plasticering av material, deformationshårdnande 
och kontakter tas med i modellen så blir problemet olinjärt. Under deformationsförloppet sker 
så stora förändringar av geometri, materialegenskaper och/eller randvillkor att dessa måste 
uppdateras flera gånger under beräkningen. FE-ekvationen löses alltså flera gånger och 
resultaten från föregående lösning används för att uppdatera beräkningsmodellen och lösa 
nästa tidssteg. Om dessa steg hålls tillräckligt små så ger ekvationen en bra beskrivning av 
nästa laststeg. 

4.1.1 Lösningsmetod 

Numeriska lösningar på problem benämns ofta som antingen explicita eller implicita 
lösningar. När en direkt beräkning av de beroende variablerna kan beskrivas i form av kända 
storheter så benämns beräkningen explicit. När de beroende variablerna är definierad av 
kopplade set av ekvationer och antingen en matris eller iterativa tekniker krävs för att få fram 
en lösning så benämns lösningen implicit [15]. 
Den explicita metoden används ofta för att lösa ickelinjära problem och lämpar sig för att 
användas vid snabba förlopp med stora deformationer såsom krock. Följaktligen löses 
problemet explicit genom stegvis tidsintegrering från ett känt begynnelsetillstånd. 
Jämviktsekvationen ställs upp för ett känt tillstånd vid tiden tn och löser sedan ekvationen vid 
det okända tillståndet tn+1, med ett tidssteg på ∆t. 
Fördelen jämfört med implicit lösare är att körningen av modellen blir mindre tidsödande då 
olinjära problem, som kräver korta tidssteg, ska lösas. Vid implicit metod så inverteras 
nämligen en styvhetsmatris i varje tidssteg. 

4.2 Element 
I en FE-modell så delas geometrin upp i ett antal finita element, dessa förbinds med noder och 
tillsammans bildar de ett elementnät. Upplösningen och därmed noggrannheten i en modell 
ökar i regel med finare elementnät. Lastbilsmodellen består av bland annat skalelement, stela 
kroppar, fjädrar och balkelement. Skalelementen som bygger upp lastbilen består till stor del 
av underintegrerade element. Karakteristiskt för dessa är att de endast har en 
integrationspunkt istället för fyra som är fallet för fullt integrerade element. Fullt integrerade 
element är mer noggranna men de kräver också mer CPU-kraft och beräkningarna tar 
följaktligen längre tid att utföra. En nackdel med underintegrerade element är att 
timglasenergi kan uppstå, mer om det i timglasenergiavsnittet 4.14. 

4.2.1 Skalelement 

Kan ta upp böjande moment och krafter i ytans normalriktning men har ingen rotationstyvhet 
i den riktningen av den anledningen att i standard skalteori finns det inget motstånd mot 
rotation kring normalaxeln. 

4.2.2 Balkelement 

Balkelementet har tre frihetsgrader per nod och kan bära drag- och trycklast samt ta hänsyn 
till skjuvdeformation. Den gemensamma egenskapen för skal och balkar är att kunna ta upp 
böjande moment och krafter i normalriktningen 

4.2.3 Tredimensionella solidelement 

Sidorna i ett solidelement kan ses som plana element som belastas och deformeras endast i sitt 
eget plan. De kan bära drag-, tryck- och skjuvbelastningar. Noderna har vardera fått tre 
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translationsfrihetsgrader men inga rotationer. Detta är viktigt att veta då solidelement kopplas 
till andra element eftersom noderna i solidelementet inte kan uppta böjande moment [16]. 

4.3 Simulering 
Simuleringarna i detta arbete utförs i tre steg med hjälp av tre olika programvaror. Dessa är 
beskrivna nedan. 

4.3.1 Preprocessor 

Det är sällan som användaren kommer i kontakt med själva FEM-programmet utan istället 
används en pre-processor som är ett grafiskt användargränssnitt som sköter kommunikationen 
med beräkningsmjukvaran [16]. I framställningen av denna rapport så har ANSA använts som 
pre-processor. Med hjälp av ANSA så prepareras alla indata. Här delas strukturen upp i 
element och randvillkoren anges, det vill säga eventuella krafter och låsningar som verkar på 
noderna, samt materialegenskaper. Sedan exporteras denna information till en fil som 
beräkningsprogrammet, i detta fall LS-DYNA, kan förstå.  

4.3.2 Lösare 

Det FE-program som används i simuleringarna är LS-DYNA som är lämpar sig väl för att 
lösa icke-linjära problem med explicit metod. Beräkningarna sker på ett datorkluster som 
enbart används till beräkningar. Det består idag av nio ”noder” det vill säga nio stycken 
sammankopplade PC-datorer med dubbla processorer. Anledningen till att beräkningarna görs 
på klustret är att det är väldigt processorkrävande uträkningar som görs och för att de ska gå 
så snabbt som möjligt så delas problemet upp och beräkningarna utförs på flera processorer 
samtidigt. På detta sätt så kan problemet lösas mycket snabbare. 

4.3.3 Postprocessor 

Resultaten från beräkningarna skrivs ofta till en utdatafil och kan omfatta hundratals sidor 
med värden på förskjutningar och spänningar vilket gör det oerhört svårt att överblicka. 
Därför använder man sig av en post-processor där man kan få resultaten presenterade för sig 
grafiskt. Det primära resultatet från en FE-beräkning är förskjutningen av noderna. Utifrån 
dessa resultat kan sedan till exempel spänningar beräknas. 

4.4 Svenska slagprovsserien 
Enligt svenska bestämmelser ska hytten till en lastbil med totalvikt på över 7 ton klara 
Svenska slagprovsserien. För att godkännas krävs att hytten under provning inte deformeras 
mer än att det ur säkerhetssynpunkt finns tillräckligt med utrymme för förare samt 
passagerare. Dessutom kontrolleras att dörrarna förblir stängda under testerna samt att hyttens 
samtliga fästen skall förbli funktionsdugliga ur hållfasthetssynpunkt [5]. Det är ett fysiskt test 
bestående av 3 moment som ska utföras i en särskild ordning på en och samma hytt. För testet 
gäller att dörrarna skall vara stängda men ej låsta samt att riktning eller reparation ej får 
utföras under provningen. 
Det första momentet, statisk vertikalbelastning, går generellt till på så sätt att en last på 147 
kN fördelas över den bärande strukturen på hytten med hjälp av lämpligt mellanlägg. Vid 
provning belastas först hytten så att eventuell hyttfjädring bringas till ändläge. Från detta läge 
fortsätts belastningen i ett plan som parallellförskjuts vertikalt under provningen, se figur 
4.4.1. nedan. 
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Figur 4.4.1. Illustration av Svenska slagprovseriens tre moment. 

 
I moment B, Slag med pendel framifrån, så låter man en pendel slå in i A-stolpen med en 
infallsvinkel på 15° sett till lastbilens längdriktning. Pendeln som ska väga mellan 1000-1500 
kg är upphängd så att den kommer i kontakt med lastbilsstrukturen direkt under sin 
rotationspunkt. Slagenergin måste vara minst 29,4 kJ. 
Det sista momentet och det för den här rapportens mest intressanta fall, Slag med pendel 

bakifrån, går till på så sätt att lastbilen fixeras i testanordningen, där förspänningskraften i A 
uppgår till mellan 10-15 kN, se figur 4.4.2. Pendeln ska träffa bakväggen på hytten, halvvägs 
mellan golv och innertak. Även här gäller att pendeln som väger mellan 1000-1500 kg ska 
komma i kontakt med hytten direkt under sin rotationspunkt. 

 
Figur 4.4.2. Fixering av lastbil vid slag med pendel bakifrån [5]. 

 

4.5 Komponentprov 
Kimab (tidigare IM, Institutet för metallforskning) har utfört drag – och fläkprov i hög 
hastighet på ett antal punktsvetsade provbitar av varierande material på uppdrag av bland 
annat Scania CV AB. Töjningshastigheter på upp till 20 m/s har undersökts. Syftet med 
provningen har varit att undersöka energiabsorberingen samt maximalt upptagen kraft i de 
punktsvetsade proven. Även töjningshastighetens påverkan undersöktes. I 
experimentuppställningen så mäts accelerationen med hjälp av en accelerometer varpå 
hastigheten och förskjutningen kan beräknas. På grund av det snabba dynamiska förloppet så 
kan dragkraften inte mätas på ett tillfredställande sätt med en konventionell kraftmätare. 
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Kraften mäts istället med hjälp av en töjningsmätare som är positionerad på provet. Genom att 
genomföra statisk kalibrering av töjningsmätaren före varje provning kan kraften i 
höghastighetsprovet uppskattas. Deformationen i provet påverkar det elektriska motståndet i 
töjningsmätaren som kan mätas och sedan konverteras för att erhålla den applicerade kraften. 
Provplåtarna var utformade enligt figur 4.5.1 nedan. 

 
Figur 4.5.1. Provplåtarnas utformning för skjuvning till vänster och fläkning till höger. 

 
Eftersom syftet med denna rapport är att implementera punktsvetsar med brottvillkor i 
befintliga lastbilsmodeller och sedan verifiera dessa mot slag i rygg så är det materialen som 
används i bakväggen och i angränsande delar på lastbilshytten som är intressanta. Det är i 
första hand nedanstående kombinationer av stål som är aktuella. 

• DX54+RP260 
• RP260+RP260 

I själva verket så är RP260 inte det material som används i bakväggen men eftersom 
komponentproven som utförts inte har inkluderat det egentliga materialet så används RP260 
istället. Materialegenskaperna för det verkliga materialet och RP260 anses vara likvärdiga. De 
mekaniska egenskaperna är listade i tabell 4.6.1 nedan. 
 
Material Rp0.2 [MPa] Rm [MPa] 
DX54 172 295 
RP260 260 380 
Tabell 4.5.1 Materialegenskaper för DX54 och RP260 

 

4.6 Kort om punktsvetsning 
Punktsvetsning är den mest kända motståndsvetsmetoden för tunn plåt upp till 5 mm 
godstjocklek [10]. Hos fordon så är sammankoppling med punktsvetsar en av de vanligaste 
metoderna för att koppla ihop delar av strukturen. Den icke-kontinuerliga sammankopplingen 
som erhålls har inflytande inte bara på styvheten hos den slutliga strukturen utan också på det 
lokala och globala deformationsbeteendet [11]. 
Vid själva svetsprocessen används stavformade elektroder för att applicera tryck samt leda 
ström genom arbetsstyckets svetsställe. De parametrar som påverkar svetsen är följande. 

• Anläggningstid - elektroderna går ihop och ansätts där svets ska utföras. 
Arbetstyckena kläms ihop och svetstrycket (elektrodkraften) byggs upp. 

• Svetsström - Då svetsström går igenom arbetstycket bildas värme till följd av 
kontaktmotstånd. 

Töjningsmätare 
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• Svetstid - den tid då svetsström tillförs arbetsstycket. Tiden skall vara så lång att en 
korrekt svetslinsdiameter byggs upp. 

• Elektrodkraft - när arbetsstyckets smälttemperatur uppnåtts välls arbetstyckets delar 
ihop genom inverkan av elektrodkraften. 

• Kyltid - efter att svetsströmmen slutat flyta hålls arbetsstycket inspänt mellan 
elektroderna och kyls. 

4.7 Brottmekanik hos punktsvetsar 
Det är olika parametrar som påverkar hållfastheten hos svetsen, bland annat de som nämns 
ovan i kapitel 4.6 men även svetsdiameter och plåttjockleken har betydelse. I princip så måste 
därför en sammankoppling med punktsvets modelleras av ett 3-dimensionellt kontinuum för 
att innehålla alla effekter som är involverade [11]. 
 
Punktsvetsning är en välkänd teknik sedan flera år tillbaka men det finns liten kunskap om 
hur punktsvetsen uppträder under enstaka kraftfulla impulslaster. Det antas dock att brott sker 
på ett liknande sätt som vid statisk provning, även om draghastigheten förväntas ha en viss 
betydelse vid höga hastighetslaster. Kunskapen om hur svetsen uppträder vid just impulslaster 
är en viktig del för att kunna få fram en verklighetstrogen representation i FE-modeller för 
krocksimuleringar. Svetsprocessen i sig själv har ett stort inflytande på materialegenskaperna 
i och i närheten av punktsvetsen. Punktsvetsar är till exempel inte lika duktila som det 
omgivande materialet på grund av de förändringar i materialet som de lokalt höga 
temperaturerna orsakar. I en FE-modell avsedd för krocksimulering så kan inte allt för 
detaljerade modeller implementeras i de tusentals punktsvetsar som finns på grund av 
effektivitetsskäl. Alternativa modeller som är mer kostnadseffektiva måste därför tas fram där 
endast de viktigaste effekterna tas med [11]. 

4.8 Materialets töjningshastighetsberoende 
Ett materials egenskaper kan ändras av olika anledningar. Deformationshårdnande beror på att 
det bildas fler och fler dislokationer i materialet ju mer det deformeras. Dessa dislokationer 
hindrar då varandras rörelse och en större kraft behövs för att dislokationerna ska komma 
förbi dessa hinder, materialet deformationshårdnar. Deformationshårdnandet är dessutom 
hastighetsberoende. För till exempel stål så ökar sträckgränsen, Rp0.2, med ökad 
töjningshastighet. Krock innebär snabba förlopp och hänsyn måste därför tas till att materialet 
kommer hårdna med en hög töjningshastighet. 
 
Många material blir också sprödare vid snabba förlopp på samma sätt som vid låga 
temperaturer. Energiabsorbtionen i materialen blir därför lägre med ökad hastighet [8]. 
Töjningshastighetsberoendet är störst vid låga temperaturer och vid små töjningar.  
 
Dragprov vid hastigheter högre än 0,5/s (25mm/s) kan betraktas som adiabatiska. Det innebär 
att den deformationsvärme som utvecklas i stålet stannar där och ger en värmeökning till följd 
av att värmen inte hinner ledas bort eller utstråla till omgivningen [9]. 

4.9 Materialmodell 
Lena Brundin tar i rapporten från sitt sommarjobb [9] upp olika materialmodeller som 
matematiskt beskriver sambandet mellan sann töjning och sann spänning vid höga 
töjningshastigheter. De som nämns är Johnson-Cook, Cowper-Symonds och SSAB:s 
beräkningsprogram som använder sig av Engströms samband. Brundins slutsats är att 
Cowper-Symonds ekvation är den modell som ger bäst resultat. Den beskriver 



 

10 

transformeringen av flytspänning i statiskt tillstånd vid olika töjningshastigheter. Det är dock 
viktigt att välja rätt materialkonstanter för att få fram bra resultat. Cowper-Symonds är också 
den modell som används vid simuleringarna idag på Scania. 

4.9.1 Cowper-Symonds 

Cowper-Symonds modell kan bäst representera material som uppvisar ett kraftigt 
deformationshårdnande. Ett vanligt beteende för töjningskurvorna är att 
deformationshårdnandet till följd av hastighetsökningen är störst vid små töjningar [9]. 
Den faktor som skalar den statiska flytspänningen, ( )p

effy εσ , beskrivs av ekvation 1 

p

C

1

1 







+

ε&
  (1) 

där ε& är töjningshastigheten och C och p är töjningshastighetsparametrar för materialet. Den 
dynamiska flytspänningen, ( )p

eff

p

effy εεσ &, , blir då som i ekvation 2, där skalningsfaktorn 

multipliceras med den statiska flytspänningen vilket ger den dynamiska flytspänningen. 
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Den statiska flytspänningen, ( )p

eff

s

y εσ , definieras vanligtvis av en lastkurva [12]. 

4.10. Representation av punktsvetsar vid simulering 
I LS-DYNA finns det ett antal olika möjligheter att modellera en svets med brottvillkor. Den 
metod som ger flest möjligheter att definiera brott är att använda antingen ett balkelement 
eller solidelement och sedan ge dem ett specifikt punktsvetsmaterial där brottvillkor kan 
definieras. Det senaste som tillkommit i LS-DYNA version 970, revision 5434 är Toyotas två 
bidrag till svetsmodellering. Båda modellerna är knutna till det specifika punktsvetsmaterialet, 
där den ena är avsedd för balkelement och den andra för solidelement.  
 
I bakgrundsavsnittet nämns att en flexibel sammankoppling av delar är något som eftersträvas 
vid modellering av punktsvetsar. Detta åstadkoms genom att koppla samman noder låsta till 
ytelement (inte elementnätsnoder), se figur 4.10.1 nedan. Denna egenskap kan reducera 
timglasexcitationen om noderna är placerade innanför ytelementens gränser. Se avsnitt 4.14 
för information om timglasenergi. 

 
Figur 4.10.1. Elementnätsoberoende sammankoppling av skalelement med balkelement till 

vänster och solidelement till höger. 

 
Den elementnätsoberoende sammankopplingen sker genom att en kontakt definieras mellan 
svetselementet och skalnätet. För ytterligare information om olika kontakter se avsnitt 4.12. 



 

11 

4.10.1 Placeringsberoende för svetselement 

Även om modellerna sägs vara elementnätsoberoende så kan olika simuleringsresultat 
erhållas för olika placeringar av svetselementet. Senare i denna rapport undersöks 
placeringsberoendet för balkelement men för bestämning av solidelementets 
placeringsberoende så har en litteraturstudie gjorts där resultaten sammanfattats här. 
 
Den bästa placeringen för ett svetselement är att placera det i mitten av skalelementet [4], 
enligt a-placeringen i figur 4.10.1.1 nedan. För solidelement så ger en förskjuten placering 
enligt b-placeringen i samma figur ett något styvare svar. Detta eftersom geometrin på 
soldelementet introducerar en annan styvhet med varje ny placering relativt skalnätet. Detta 
skulle kunna elimineras om ett väldigt fint elementnät används. För stora modeller som 
används vid krocksimuleringar där elementkantlängden på skalelementen ligger mellan 5-10 
mm så är storleksordningen, ett svetselement per skalelement en mer realistisk modell. Den 
sämsta placeringen är c-placeringen enligt figur 4.10.1.1 nedan där ett betydligt styvare svar 
erhålls. Ett sätt att komma runt detta skulle kunna vara att anpassa elementnätet så att denna 
placering undviks [11]. 
 
Ett annat problem som kan dyka upp beroende på hur placeringen av elementet blir, är att i 
vissa konfigurationer så uppstår konstgjorda kontaktkrafter som är av parasitisk natur. Dessa 
stör de interna punktsvetskrafterna och i sin tur spänningarna. Uträkning av brottkriteriet som 
är baserat på dessa parasitiska krafter orsakar ofysikaliska och även oförutsägbara brott av 
solidelementet. Det som märks är att de interna krafterna avviker från de externa och dessa 
ska vanligtvis vara lika. Den sämsta placeringen är då svetselementet ligger rakt över noden 
och då är fördelat lika över 4 skalelement. För att undvika dessa fiktiva krafter så 
rekommenderas det för LS-DYNA att skala tjockleken kring punktsvetsen. Detta kan 
åstadkommas genom att en skalningsfaktor (SPOTHIN) anges i input-filen till LS-DYNA. 
Viktigt att känna till är att den skalningen endast fungerar då rätt sorts kontaktdefinition 
(CONTACT_SPOTWELD) mellan svets och skalnät används. Då kontakttjockleken kring 
solidelementet skalas minskar kontaktkrafterna drastiskt. Dessa krafter förekommer nu bara i 
fall då kraftig deformation äger rum vilket inte är intressant eftersom brott i punktsvetsar 
oftast sker vid moderata deformationer [17]. 
 

 
Figur 4.10.1.1. Möjliga placeringar av solidelement. 

 

4.11 Punktsvetsmaterial, MAT_SPOTWELD 
Detta material kan användas tillsammans med balkelement av typ 9 (svetselement) och 
solidelement av typ 1 (hexagon, konstant spänning och en integrationspunkt). Svetselementen 
kan placeras mellan två deformerbara skalytor och låsas med en kontakt vilket eliminerar 
behovet av närliggande noder vid punktsvetspositionen. Punktsvetsmaterialet är kopplat till 

a) b) c) 
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fyra stycken brottmodeller. I denna rapport har brottmodell nummer två använts. Den orsakar 
brott i svetsen om resultanterna är utanför brottytan som definieras av nedanstående ekvation. 
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Täljarna i ekvationen är resultanterna som räknats ut i det lokala koordinatsystemet i 
tvärsnittet, se figur 4.11.1. nedan. Nämnarna, det vill säga brottparametrarna, matas in i input-
filen till LS-DYNA. För solida element så räknas resultanterna ut från nodpunkterna. Om 
någon av brottparametrarna sätts till noll ignoreras denna och övriga parametrar definierar 
brottytan. 

 
Figur 4.11.1. Elementnätsoberoende punktsvets med lokalt koordinatsystem 

 
Parametrarna som kan användas för att definiera brottytan är den resulterande kraften i axiell 
riktning (NRR), de resulterande krafterna i s- respektive t-riktning (NRS och NRT), 
torsionsmomentet (MRR) och slutligen de resulterande momenten kring s- respektive t-axeln 
(MSS och MTT). Om så önskas kan resultanterna filtreras innan brott undersöks. 
 
Toyota har tagit fram två egna varianter som bygger på detta material, en för balkelement och 
en för solidelement. Båda två är spänningsbaserade brottmodeller där brottkriterier definieras 
mellan de delar som sammankopplas. Hänsyn till töjningshastigheten kan tas i dessa två 
modeller genom att definiera skalningskurvor för brottspänningarna. För utförligare 
information om hur dessa modeller fungerar, se Bilaga 1. 

4.12 Kontakter 
Generellt för de flesta FE-program är att man använder sig av kontakter, vilket också är fallet 
för LS-DYNA. Delar som kan tänkas komma i kontakt med varandra måste få kontakten 
definierad. En kontakt måste, som nämnts tidigare, även definieras för de 
elementnätsoberoende punktsvetsarna. 
I LS-DYNA så undersöks eventuella penetrationer av en slavnod på ett mastersegment i varje 
tidssteg. Det kan vara bekvämt att definiera så kallade single surface-kontakter som behandlar 
varje potentiell kontaktsituation i modellen [13]. 

4.12.1 CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE 

Krockanalyser innebär stora deformationer. Detta gör att det kan vara svårt att på förhand veta 
var och hur kontakter kommer att uppstå, för att inte säga omöjligt. Av detta skäl så 
rekommenderas det att den automatiserade kontaktsökningsalgoritmen används. Dessa är 
icke-orienterade vilket betyder att de kan upptäcka penetrationer från vilken sida av 
skalelementet som helst. Även egenkontakt tas hänsyn till. Om modellen är korrekt definierad 
så är denna kontaktsökningsalgoritm mycket pålitlig och exakt, den är dock CPU-krävande. 

s 

t 
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4.12.2 CONTACT_SPOTWELD 

Den här kontakten, som i LS-DYNA benämns som typ 7, är en kinematisk låsningsmetod som 
låser slavnoder till ett mastersegement och hanterar frihetsgrader i både translation och 
rotationsriktningen. Kontakten kombineras med balkelement eller solidelement och används 
tillsammans med det specifika svetsmaterialet och kan på så sätt definiera brott. 

4.12.3 CONTACT_TIED_SHELL_EDGE_TO_SURFACE 

Binder både translationsriktningar och rotationsriktningar av noder till en yta och kan liksom 
föregående kontakt kombineras med balkelement men även med solidelement och 
svetsmaterial. Är av typ 7. 

4.12.4 CONTACT_TIED_SURFACE_TO_SURFACE 

Slavnoderna är låsta till att röra sig med master-ytan. Denna typ av kontakt ska generellt sett 
endast användas med solidelement eftersom rotationsfrihetsgraderna hos slavnoden inte är 
låsta. Binder ytor med frihetsgrader i translationsriktningarna. 

4.12.5 CONTACT_FORCE_TRANSDUCER_PENALTY 

En kontakt av detta slag genererar inga kontaktkrafter och påverkar följaktligen inte resultatet 
från simuleringarna. Syftet med den är att mäta kontaktkrafter som genereras av andra 
kontakter. Vanligtvis används den tillsammans med kontakten CONTACT_AUTOMATIC_ 
SINGLE_SURFACE eftersom den sistnämnda ej skriver kontaktkrafter till utfilen. 

4.13. Svetsmodeller 
För detta arbete skulle några svetsmodeller undersökas för att se vilken som bäst kunde 
representera en verklig svets. De svetsmodeller som ansetts som tillräckligt intressant för att 
undersökas vidare är de som följer här nedan. 

4.13.1. Svetsmodell 1 

Svetsmodell 1 består av ett stelt balkelement tillsammans med ett låsningskommando 
(CONSTRAINED_SPOTWELD). Syftet med modellen är att definiera masslösa punktsvetsar 
mellan icke intilliggande nodpar. Punktsvetsen är ett stelt balkelement som sammankopplar 
rotationer och nodförskjutningar mellan nodparen. Svetsarna måste kopplas till noder som har 
rotationströghet det vill säga balkar eller skal. Noderna får ej ha samma koordinater. En 
elementnätsberoende modell på så sätt att svetselementet måste kopplas mellan noder på 
skalnäten Brott i punktsvetsen kan definieras genom att ange brottkraft i normalriktningen, Sn, 
och brottkraft vid skjuvning, Ss. Svetsen går sedan sönder när ekvation 4 uppfylls.  
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Parametrarna n och m väljs godtyckligt, men är vanligtvis i storleksordningen 2. I stället för 
kraftbaserad brottmodell eller som komplement till denna, så kan plastisk töjning vid brott 
definieras. Även en tidsgräns för hur länge svetsen ska hålla kan definieras om så önskas [12]. 
Detta är den modell som används i lastbilsmodellen i dag men då utan brottvillkor. 
 
Stelkroppskopplingar när låsningar används leder ofta till lokalt stela strukturer. Detta leder 
till slutsatsen att använda riktiga balkelement med specifikt punktsvetsmaterial är bättre. 
Nackdelen med den senare är den korta längden på balkelementet vilket resulterar i en hög 
frekvens (kan dock reduceras med hjälp av masskalning vilket oftast inte påverkar trögheten 
för den globala strukturen) [11]. 
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4.13.2. Svetsmodell 2 

Svetsmodell 2 är en färdig funktion i LS-DYNA som består av en kontakt, speciellt framtagen 
för punktsvetsar (CONTACT_SPOTWELD), och ett balkelement för punktsvetsar som är 
baserat på Hughes-Lius balkformulering. Balkelementet ges det specifika 
punktsvetsmaterialet (MAT_SPOTWELD) för att kunna definiera brott. Kontakten gör att 
balkelementet kan placeras mellan två deformerbara skalytor oberoende av skalytornas 
respektive elementnät, den är med andra ord elementnätsoberoende. Noderna på balken 
(slavnoderna) kopplas till master-segmentet (skalytornas mittytor). Största möjliga längd på 
balkelementet erhålls då om balkelementen går från mittyta till mittyta mellan de två skalen. 
Denna längd blir sedan den som bestämmer det maximala tidssteget för dessa element. För att 
minimera masskalningen som är nödvändig för att beräkningen ska få ett rimligt tidssteg 
måste balken som modellerar punktsvetsen vara så lång som möjligt, detta är särskilt viktigt 
när denna kontaktdefinition används [3]. 

4.13.3. Svetsmodell 3  

Det senaste inom punktsvetssimulering är att använda solidelement för att representera 
svetsen. Svetsmodell 3 består därför av ett sexsidigt, underintegrerat solidelement som ges det 
specifika punktsvetsmaterialet (MAT_SPOTWELD). När det gäller solidelement så kan 
specifikt punktsvetsmaterial bara användas tillsammans med underintegrerade element. För 
att uppnå elementnätsoberoende så definieras även här en kontakt 
(CONTACT_TIED_SHELL_EDGE_TO_SURFACE) mellan svetselementet och skalnätet.  
För fina elementnät med skalelementstorlekar upp till fyra mm så är det effektivt att använda 
3-dimensionella solidelement direkt som punktsvetsar. Ett element verkar vara tillräckligt för 
att representera styvheten i normalriktningen samt skjuvriktningen. Men varken för böjning 
eller vridning så är det en bra representation [11]. Åsikterna går isär när det gäller hur stor 
betydelse en korrekt beskrivning av böjning i punktsvetsen har för att, i simuleringarna, 
efterlikna brott på ett realistiskt sätt. Schweizerhof et. Al. (2001)[11] hävdar att böjning inte 
riktigt är ett problem för realistiskt påkända punktsvetsar medan Seeger et. Al. (2005)[17] 
hävdar att böjspänningen är en viktig komponent för att beskriva fläkdominerade lastfall. 
En nackdel med denna modell är att på grund av att underintegrerade element måste användas 
så finns risken för timglasenergi i elementet [17]. Masskalning kan vara nödvändigt för grövre 
elementnät [11]. För mer information om timglasenergi och masskalning se avsnitt 4.14 och 
4.15. 

4.13.4. Svetsmodell 4 

Svetsmodell 4 består av samma speciella balkelement för punktsvetsar som i svetsmodell 2. 
Balkelementet ges det specifika punktsvetsmaterialet (MAT_SPOTWELD) och samma 
kontaktdefinition som i svetsmodell 3 väljs (CONTACT_TIED_SHELL_EDGE_TO_ 
SURFACE). Denna kontakt är av samma typ (typ 7) som punktsvetskontakten som används i 
svetsmodell 2. Längden på balkelementet bestämmer det maximala tidssteget för dessa 
element och masskalning kan därför var nödvändigt. 

4.13.5. Svetsmodell 5 

Svetsmodell 5 är Toyotas framtagna svetsmodell för solidelement. Den består av ett 
underintegrerat solidelement som ges Toyotas punktsvetsmaterial (MAT_SPOTWELD_ 
_DAMAGE-FAILURE), se Bilaga 1 för hur det fungerar. Den enda kontakten som kan 
används med denna modell är CONTACT_TIED_SURFACE_TO_SURFACE. 
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4.14 Timglasenergi 
Underintegrerade element används ofta i explicita lösare. Dessa element kan skjuvas, det vill 
säga deformeras utan att någon töjningsenergi introduceras. Anledningen är att elementen 
endast innehåller en integrationspunkt som ligger i mitten av elementet. FE-program 
motverkar detta genom att införa så kallad timglasenergi. I situationer då elementet skulle 
skjuvas så motverkar timglasenergin detta förlopp. Hög timglasenergi är ett tecken på att 
elementnätet kanske måste ses över. Helst så ska den ej överstiga 5 % av den inre energin för 
att anses ge ett tillförlitligt svar. I verkligheten så ligger den ofta mellan 10-15 % i hel 
lastbilsmodell [14]. Den inre energin inkluderar elastisk töjningsenergi samt det arbete som 
utförs för att plastiskt deformera delen.  
 

 
Figur 4.14.1. Underintegrerat element som utsätts för timglasenergi. 

 

4.15 Masskalning 
Masskalning innebär att icke-fysikalisk massa läggs på strukturen för att få ett längre explicit 
tidssteg. Detta påverkar resultaten (kraft är lika med massa multiplicerat med acceleration). 
Ibland är effekterna obetydliga och i de fallen så är det försvarbart att lägga till icke-fysikalisk 
massa. Exempel på en sådan situation är då endast ett fåtal element involveras i ett icke-
kritiskt område [3]. 
 
I input-filen till LS-DYNA anges ett kontrollkort för tidssteget. En parameter, DT2MS, anger 
tidssteget för masskalade lösningar. I de simuleringar som har gjorts i denna rapport så har 
denna parameter haft ett negativt värde, vilket innebär att masskalning är påslagen. För det 
specifika svetsmaterialet kan en masskalningsparameter för punktsvetsarna anges, se Bilaga 1. 
Det rekommenderas däremot att då DT2MS har ett negativt värde, det vill säga att 
masskalning är påslagen, så ska masskalning för svetsarna sättas till noll eftersom det inte 
finns någon anledning att införa två masskalningskriterier [3].  
 
Masströgheten på punktsvetsar skalas under det första tidssteget så att deras stabila tidssteg 
blir t∆ . Under de flesta omständigheterna så är masströgheten hos svetselementet tillräckligt 
låg för att en skalning av dem ska ha en försumbar påverkan på den globala strukturen [12]. 

5. Simulering - Genomförande 
Den stora delen av detta arbete är simuleringarna som genomförts. Efter att litteraturstudien 
gjorts, inleddes först en period då programvarorna provades och olika möjligheter 
undersöktes. Ganska snart inriktades arbetet mot att modellera provplåtarna som nämns i 
avsnitt 4.5. I detta kapitel beskrivs hur de olika simuleringarna har genomförts. 

N3 

N2 N1 

N4 
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5.1. Elementnätsberoende 
I teoriavsnittet 4.10.1 redogörs för elementnätsberoendet då solidelement används för att 
modellera svetsen. I detta kapitel undersöks hur placeringen påverkar resultaten då 
balkelement används istället. Även påverkan av storleken på skalelementen undersöktes. 

5.1.1 Placeringsbetydelse av svetselement 

För att undersöka hur balkens placering påverkar den resulterande kraften i svetselementet så 
genomfördes två test, ett skjuvprov och ett fläkprov. Modeller har byggts för att testa 
elementnätsberoendet då balkelement används. För att minimera eventuella felkällor så 
gjordes dessa plåtar ”stora”, se skjuvning- respektive fläkningsavsnitten nedan för exakta 
dimensioner. Anledningen till att dimensionerna är större än i provning var att när 
svetselementet flyttades så skulle den förflyttningen vara liten i förhållande till hur stora 
plåtarna var. Olika placeringar av svetselementet i förhållande till elementnätet har provats, 
för de olika placeringskonfigurationerna se figur 6.1.1.1.1 i resultatkapitlet. 

5.1.1.1 Skjuvning 

Dimensionerna på provbitarna för denna simulering är 114x177 mm i y- respektive x-led 
enligt figur 5.1.1.1.1 nedan. I samma figur syns att på grund av att provuppställningen är 
asymmetrisk, (infästningsplanet och dragplanet ligger på olika höjd relativt z-axeln) så 
kommer plåtarna att naturligt böja sig för att få en symmetrisk kraftdistribution genom 
plåtarna. Randvillkor och låsningar anges på samma sätt som beskrivs i kapitel 5.2. 

 
Figur 5.1.1.1.1 Modelluppställning för undersökning av placeringspåverkan för balkelement 

vid skjuvning. 

 
Dragriktningen är i x-led och draghastigheten är 10 m/s. Elementkantlängden på skalnätet är 
10 mm. 

5.1.1.2 Fläkning 

Vid fläktestet så modellerades två kvadratiska plåtar där ena plåten låstes i alla riktningar och 
randen på den andra gavs en hastighet på 10 m/s. 
Plattorna gjordes 140x140 mm med en kantelementlängd på 5 mm, se figur 5.1.1.2.1 nedan. 
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Figur 5.1.1.2.1 Fläkuppställning för bestämning av placeringspåverkan av svetselement. 

 

5.1.2 Elementstorlekens inverkan 

Det är viktigt att veta elementstorlekens påverkan på resultaten. Idag används på hytten ett nät 
med element som har en medelkantlängd på mellan 5 och 10 mm. Ju finare elementnät som 
används desto mer tidskrävande beräkningar. Som kan ses i resultatkapitlet så betyder 
placeringen av svetselementet väldigt mycket för resultaten. Detta medför i sin tur 
begränsningar för hur elementstorlekens inverkan ska undersökas. Av denna anledning 
används den elementnätsberoende svetsmodellen (svetsmodell 1) för att ge svar på denna 
fråga. I resultaten kan det ses att nät med medelkantlängder på upp till 10 mm konvergerar 
mot samma resultat. Därför kan sägas att för nät upp till denna längd ger tillfredställande 
resultat. 

5.2 Provplåtsimulering 
Provplåtarna har modellerats i ANSA för att efterlikna verklighetens plåtar. I själva verket så 
är det mittytorna på plåtarna som modellerats, dessa ges sedan en tjocklek som stämmer 
överens med verkligheten. Beräkningsnätet skapas efter att kanterna givits en indelning för att 
styra elementstorleken. För att undvika timglasenergi så används fullt integrerade 
skalelement. I helbilsmodellen används underintegrerade element men där anses inte 
timglasexcitering vara ett problem.  
För balkelement så ges svetselementet en diameter och materialparametrarna som styr brott 
läggs in, det sistnämnda gäller även för solidelement men de kan geometriskt modelleras för 
att få den storlek som den verkliga svetsen är. Plasticering av själva svetsen sker i regel inte i 
verkligheten utan eventuell plasticering sker i så fall i materialet runt svetsen. I 
simuleringarna har, för svetsen, en hög sträckgräns valts med en hög hårdningsmodul för att 
undvika att svetsen plasticerar. Detta anses inte påverka resultaten på ett negativt sätt. 
Modellerna förenklas på så sätt att greppytan, där infästning av provbitarna sker under 
provning (illustrerad som A i figur 5.2.1 nedan), inte modelleras utan randvillkoren läggs på 
kanten, B, där greppytan slutar. I den stationära änden så låses alla frihetsgrader längs med B 
och på den andra plåtens motsvarande kant appliceras en draghastighet och frihetsgraderna i 
alla riktningar utom dragriktningen låses. Draghastigheten som appliceras är rampad och går 
från 0 till 10 m/s på 0,1 ms. Rampningen gör att pålastningen sker lite mjukare och 
krafttoppar som kan orsaka för tidigt brott undviks. 
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Figur 5.2.1. Förenkling av provplåtsuppställningen. 

 
Mellan de två plåtarna måste en kontakt definieras. Den kontakt som rekommenderas vid 
krocksimuleringar är CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE och därför används 
den även här. Olika material har testats, och det är då främst de material som förekommer i 
och runt bakväggen på hytten. I tabell 5.2.1 nedan presenteras de kombinationer som 
simulerats och med vilken typ av svetselement som använts.  
 
Kombination Balkelement Solidelement 
DX54+DX54 ja ja 
RP260+RP260 ja nej 
DX54+RP260 ja ja 
DP600+DP600 ja nej 
Tabell 5.2.1. Svetssimuleringsmatris. 

 
För att beskriva töjningshastighetshårdnandet så används materialparametrar framtagna av 
Porthén (2005)[6]. Utifrån dessa simuleringar så har värden på de olika brottparametrarna i 
punktsvetsmaterialet tagits fram. 

5.2.1 Skjuvning 

De två planen som avdelar elementnätet vid kortändorna på plåtarna, i figur 5.2.1.1, är till för 
att mäta den resulterande kraften genom de planen. Dessa har lagts till för att enklare kunna 
jämföra med resultaten från de fysiska provningarna. Dessa plan kommer hädanefter att 
benämnas kraftplan. 

 
Figur 5.2.1.1 skjuvning 5,4 mm elementnät med balkelement som svets till vänster och 

solidelement till höger. 
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Den ena av plåtarna ges en kontaktkraftmätare för att kunna studera kontaktkraften mellan 
plåtarna, se kapitel 4.12.5 för mer information om kontaktkraftmätare. 

5.2.2 Fläkning 

Även vid fläksimulering läggs kraftplan till. Här har också samma kontaktkraftmätare som 
nämns ovan lagts till. 

 
Figur 5.2.2.1 Fläkning 5,4 mm elementnät med balkelement som svets till vänster och 

solidelement till höger. 

 
I fläkproven så mäts dragkraften indirekt med hjälp av töjningsmätare placerade i dragplanet. 
Placeringen av kraftplanet i simuleringarna motsvarar töjningsmätarens placering i prov. På 
grund av kontaktkrafterna som uppstår mellan de båda plåtarna så kommer dragkraften och 
den resulterande svetskraften i dragriktningen ej att vara lika, se figur 5.2.2.2 samt 
ekvationerna som följer. 
I simuleringarna erhålls dragkraften ur kraftplanen, nackdelen med dem är dock att efter 
svetsbrott så oscillerar den kraften oerhört och beskriver inte längre händelseförloppet på ett 
tillfredställande sätt. Detta gör dem något olämpliga för jämförelse med fysisk provning. 
Simuleringen utförs med konstant draghastighet, med undantag för den tid rampningen av 
hastigheten tar. Med konstant hastighet kommer accelerationen att vara 0. Med detta i 
baktanke så går det att få fram dragkraften genom att ställa upp ett uttryck för den 
kraftjämvikt som måste gälla i dragriktningen, se figur 5.2.2.2 nedan. 

 
Figur 5.2.2.2. Kraftjämvikt vid fläkprovning.. 

 
Kraftjämvikt i x-led måste uppfyllas, se ekvation 5. 

∑ = 0xF  (5) 

vilket ger 

kontaktsvetsdrag FFF +=  (6) 

Fkontakt 

Fdrag 

Fsvets z 

x
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Ovanstående samband kan sedan användas för att erhålla en mer representativ dragkraft från 
simuleringarna. För att verifiera sambandet jämförs kurvans utseende fram till brott med 
kraften från kraftplanen. 

5.3 Implementering i R-hytt 
För att få ett kvitto på om de framtagna parametrarna kan tillämpas på en hel hytt så har 
svetsmodellen implementerats i en CR19-hytt där slag bakifrån simuleras. Anledningen till att 
en R-hytt valdes var på grund av att det fanns en färdig simuleringsmodell av den. Genom att 
i pre-processorn ANSA konvertera befintliga svetsar till så kallade connection points och 
sedan lägga in önskad svetsmodellsformulering, i det här fallet LS-DYNA balk- eller 
solidelement med punktsvetsmaterial så kan de berörda svetsarna bytas ut och 
svetsmodellerna kan undersökas. De svetsar som är berörda är de i bakväggen och de som 
ligger i angränsning till den. 

 
Figur 5.3.1.Uppställning för Slag bakifrån för en CR19-hytt. 

 
De befintliga svetsarna är placerade så att de sammanbinder två intilliggande nodpunkter, 
enligt svetsmodell 1. Dessa görs om till connection points, eller sammankopplingspunkter, 
som innehåller information om svetsen [2]. De hamnar ungefär mitt emellan skalnoderna. 
Positionen kan variera på grund av den aritmetiska noggrannheten. När sedan 
sammankopplingspunkterna görs om till t.ex. balkelement så projiceras balkelementnoderna 
till att ligga på skalnätet. Beroende på hur väl matchningen av elementnätet gjorts så hamnar 
balkelementets noder olika långt ifrån skalnätets noder, se figur 5.3.2 nedan.  
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Figur 5.3.2. Konvertering av stelt balkelement till LS-DYNAs balkelement. 

 

5.4 Implementering i CP14-hytt 
För att kunna verifiera parametrarna som tagits fram i provplåtsimuleringarna så byggdes en 
lastbilsmodell upp. En CP14-hytt importerades till samma fil som ett CR14-chassi och 
pendelupphängningen hämtades från den föregående CR19-modellen. Förenklingar av hyttorn 
samt torpedfästen modellerades upp med hjälp av bland annat stela balkelement, se figur 
5.4.1.1. Pendelanordningen flyttades för att passa in på den nya hyttens kortare längd och 
lägre höjd. Samma förfarande som för implementeringen i R-hytt användes nu för CP14-
hytten. Befintliga svetsar i den bakre delen av hytten konverterades till önskade punktsvetsar 
på samma sätt som för R-hytten.  

5.4.1 Diskretisering av hyttinfästning 

Aktuella hyttorn och torpedfästen fanns inte tillgängliga i form av skalelementmodeller. På 
grund av detta så togs de färdiga hyttornen från R-hytten och de modifierades för att passa till 
den lägre P-hytten. Torpedfästena byggdes upp av stela balkelement enligt figur 5.4.1.1 
nedan.  

 
Figur 5.4.1.1. Förenkling av torpedfäste och hyttorn. 

Connection point 

Stelt balkelement LS-DYNA balkelement 
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Även den bakre hyttfjädringen var tvungen att justeras på grund av den lägre hytthöjden. Inga 
större modifikationer behövde göras utan infästningen bestående av stångelement anpassades 
till den nya hytten. 

5.4.2 Kontaktdefinitioner 

Eftersom en krocksituation simuleras så innebär det stora deformationer. Detta innebär i sin 
tur att det är svårt att förutse vilka delar/ytor som kommer att komma i kontakt med varandra. 
Som nämns i teoriavsnittet så är AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE en bra kontaktalgoritm 
att använda i krocksimuleringar. Hela hytten ges denna kontakt.  
Kontakten som hör till svetsarna definieras automatiskt då sammankopplingspunkterna 
transformeras till svetselement. Då balkelement valts erhålls CONTACT_TIED_EDGE_TO_ 
SURFACE. 

5.4.3 Definition av brottparametrar 

När svetsarna skapas så ges de automatiskt ett punktsvetsmaterial med standardvärden för 
elasticitetsmodul, densitet och Poissons ratio. Eftersom dessa parametrar varierar väldigt lite 
bland olika stålsorter så anses dessa standardvärden vara acceptabla. Samma parametrar som i 
provplåtsimuleringarna används också här. 

 
Figur 5.4.3.1. Halva bakväggen med markerade svetselement som är utbytta. 

 
Bara brottparametrar för RP260+RP260 samt DX54+RP260 införs, det förekommer 
sammansättningar med DX54+DX54 också men dessa innehåller inte några kritiska svetsar 
och är ej utsatta för krafterna på samma sätt. Därför har även dessa fått samma parametrar 
som för en DX54+RP260-svetsning. I figur 5.4.3.1 ovan kan de utbytta svetsarna ses. 

5.5 Validering – Slag i A-stolpe 
För att ytterligare verifiera de framtagna parametrarna så läggs svetsdefinitionen in i en 
modell där slag i A-stolpe simuleras. Vid simulering används en CR14-hytt där svetsarna i 
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främre och bakre hörnet av hytten byts ut, se Bilaga 3 för placering av dessa. Totalt 157 
stycken svetsar byts ut. Materialet i hytten uppdateras eftersom brottparametrarna har 
konfigurerats med de materialen och materialspecifika hårdnandekoefficienter. 

5.6 Återkoppling till provplåt 
Efter genomförda helbilsimuleringar och att vissa justeringar av brottparametrarna gjorts så 
kontrolleras hur dessa justeringar påverkar resultaten i provplåtssimuleringen av 
kombinationen DX54+RP260. 

6 Resultat 
Simuleringarna där elementnätsberoendet undersöks samt provplåtsimuleringarna är gjorda 
med kurvor för material i leverenstillstånd.  
Tidigt upptäcktes att svetsmodell 2 och 4 uppförde sig på identiskt sätt. Därför fanns det ingen 
rimlig anledning till att gå vidare med båda, vilket begränsar simuleringen till en balkmodell. 
Förutom den elementnätsberoende modellen som används som referens, svetsmodell 1, så 
kvarstår då två solidmodeller att undersöka. Svetsmodell 5, utvecklad av Toyota, är en så pass 
ny formulering att den inte finns representerad i ANSA. Detta gör den lite mer omständlig att 
använda särskilt för helbilsimuleringar då brottspänningar ska definieras mellan de olika 
parterna. Av denna anledning så undersöks den andra brottmodellen som innehåller 
solidelement för att se om den ger några simuleringsproblem som kan härledas tillbaka till 
användningen av solidelementet i sig själv. Av dessa anledningar så kvarstår då två modeller 
att undersöka, en balkelement- och en solidelementmodell. 

6.1 Elementnätsberoende 
Resultaten från dessa undersökningar av elementnätsberoendet är viktiga för att kunna tolka 
de fortsatta simuleringsresultaten och avgöra rimligheten i dem. 
 Solidelementets placeringsberoende behandlas i teoriavsnittet 4.10.1. 

6.1.1 Placeringsberoende av punktsvets 

Under tiden för litteraturstudierna fanns indikationer på att placeringen av svetselement kunde 
ha inverkan på resultatet. I de tidiga simuleringarna där elementstorlekens påverkan 
undersöktes så upptäcktes att för vissa elementstorlekar erhölls avvikande resultat. En 
utredning av placeringsberoendet gjordes och resultaten från den utredningen kan ses nedan.  

6.1.1.1 Balkelement 

Det mest realistiska resultatet erhålls om balkelementet som representerar svetsen placeras 
mitt i elementet som i g i figuren nedan [4], [11]. Därför har g utsetts till referens när 
jämförelse med övriga placeringar gjorts. Svetsmodell 2 är den modell som använts fast utan 
brottvillkor inlagda. 
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Figur 6.1.1.1.1. Placeringar av balkelementet som undersökts. 

 
Vid skjuvprovning så har dragriktningen varit i x-led och vid fläkprovning så har 
dragriktningen varit i z-led. I stapeldiagrammet nedan kan dessa jämförelser skådas där den 
resulterande kraften i punktsvetsen vid en viss töjning presenteras som en procentsats av g-
placeringens resulterande kraft vid samma töjning. 
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Figur 6.1.1.1.2.  Svetselements placeringsbetydelse i skjuvprovet. 

 
Det är tydligt att i skjuvfallet så blir den resulterande kraften lägre i övriga placeringar än för 
g-placeringen. Placering mitt på noden ger en kraftig underskattning av kraften, knappt 60 % 
av referensplaceringens. Detta visar på ett tydligt beroende av placeringen. Samma slutsatser 
dras även av Schweizerhof et. Al. (2001)[11]. Från andra undersökningar kan sägas att den 
globala styvheten påverkas starkt av placeringen av balkelementen [17]. Värt att nämna här är 
att i d – och f-konfigurationerna så får vi som väntat lika resultat i fläkningsprovet eftersom 
placeringarna är likvärdiga i det lastfallet. En kontroll av hur Svetsmodell 1 uppför sig i 
samma prov har gjorts. I fläkning fås närmast identiskt lika resultat som i c, det vill säga en 
underskattning av kraften jämfört med g-placeringen. I skjuvprovet så ses en viss skillnad, 
svetsmodell 1 är något styvare till en början men ger sedan liknande svar som c-placeringen. 

6.1.2 Elementstorlekens inverkan 

För att helt koppla bort påverkan av placeringen av svetselementet så användes nu den 
elementnätsberoende modellen, svetsmodell 1. Resultaten kommer från simulering av 
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skjuvprov för två DX54-plåtar. En tydlig trend kan utläsas. För identiska brottparametrar har 
tiden för brott plottats mot korresponderande elementlängd och resultaten syns i figur 6.1.2.1 
nedan. 
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Figur 6.1.2.1. Elementstorlekens påverkan för DX54+DX54 utsatt för skjuvning. 

 
Från figur 6.1.2.1 ovan kan det utläsas att resultaten konvergerar mot samma tid för brott. Nät 
med medelkantlängd på elementen upp till 10 mm ger likvärdiga resultat. Däremot syns att 20 
mm elementlängd på skalnätet ger brott mycket tidigare. Ju finare nät som används desto mer 
exakt väntas lösningen bli. Här tycks resultaten från 20 mm nätet skilja så pass mycket från de 
finare nätens resultat vilket tyder på att det är för grovt för att ge tillfredställande svar i 
simuleringar. Grövre elementnät ger generellt sett ett styvare svar än ett finare nät [11] och 
följaktligen sker brott tidigare. Fortsatta simuleringar görs med elementkantlängderna 5 och 
10 mm eftersom resultaten från de simuleringarna inte tycks påverkas nämnvärt av storleken 
på elementnätet. 

6.2 Provplåtssimulering 
Detta kapitel sammanfattar resultaten från provplåtsimuleringarna och jämför dem med de 
verkliga proven som utfördes av Kimab. Resultaten från simuleringarna jämförs med en 
förenklad avbildning av de resultatkurvor som Kimab kommit fram till i sina tester. 
Anledningen till att endast förenklade avbildningar används för jämförelse är på grund av att 
fullständig data från dragproven ej har varit tillgängligt. Önskvärt är om man kan hitta några 
parametrar som kan beskriva brott i skjuvning samt några som beskriver brott i fläkning. Det 
är även eftertraktat att brottkraften uppnås vid rätt tid, detta ställer självklart krav på att 
materialmodellen är korrekt samt att töjningshårdnandet beskrivs på ett så korrekt sätt som 
möjligt. 

6.2.1 Balkelementmodell 

I simuleringarna med balkelement som punktsvets så har svetsmodell 2 används för att 
representera svetsen. I de första simuleringarna, då maximal draghastighet lades på direkt, 
kunde kraften öka oerhört snabbt och mycket för att sedan sjunka tillbaka lika snabbt. Dessa 
krafttoppar kan undvikas om hastigheten rampas till maximal hastighet under 0,1 ms istället. 
För att sedan undvika ytterligare oscilleringar som kan ge för tidigt brott så används filtrering 
innan brott undersöks, se Bilaga 1 för mer information om hur detta görs. 
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6.2.1.1 DX54+DX54 – Skjuvning 

DX54 och likvärdiga material är relativt ofta förekommande i lastbilshytten. Vid provning så 
sker brott i svetsen genom att sprickan propagerar genom svetsen i ett plan som är parallellt 
med plåtytorna. 

 
Figur 6.2.1.1.1. Dragkraften som funktion av förskjutning vid provning, kurva A, samt 

resultat från skjuvsimulering för 5,4 och 10 mm elementnät, kurva B respektive C. 

 
Att simuleringen med den finare elementnätsindelningen skulle ge brott tidigare var väntat 
eftersom placeringen av svetselementet i 5,4 mm-simuleringen är optimal (g-placering) 
medan för 10 mm så har vi en b-placering som underskattar kraften i elementet vilket ger 
brott senare. I skjuvsimuleringen så sker brott till största del på grund av skjuvkraften. Den 
resulterande axiella kraften samt de resulterande momenten kring s- och t-axeln har liten 
betydelse.  

6.2.1.2 DX54+DX54 – Fläkning 

Vid provning sker brott genom att sprickan propagerar endast i en plåt, det vill säga att 
svetsen slits ut ur den ena plåten. Att simuleringen med 10 mm-nätet går sönder tidigare är 
väntat eftersom den e-placering av svetsen som erhålls överskattar kraften i svetselementet. 
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Figur 6.2.1.2.1. Dragkraften som funktion av förskjutning vid provning, kurva A, samt 

resultat från fläksimulering för 10 och 5,4 mm elementnät, kurva B respektive C. 

 
Momenten kring s- och t-axeln är här högre än i skjuvsimuleringen medan den resulterande 
kraften i axiell- samt skjuvriktning har mindre betydelse. Torsionsmomentet kan inte knytas 
till antingen skjuv- eller fläkbrott så därför används den ej för att beskriva brott. Det är dock 
möjligt att beskriva fläkbrott med de två parametrar som anger moment kring s- och t-axeln 
och skjuvbrott med övriga tre. I tabell 6.2.1.2.1 nedan så kan de framtagna parametrarna för 
DX54+DX54 ses. 
 
Provning NRR NRS NRT MRR MSS MTT 

DX54+DX54 4 10,5 10,5 - 4 4 
Tabell 6.2.1.2.1. Brottparametrar i MAT_SPOTWELD  för kombinationen DX54+DX54. 

6.2.1.3 RP260+RP260 – Skjuvning 

Material som har liknande materialegenskaper som RP260 används i bakvägg och tak på 
lastbilen. Vid skjuvprovning av RP260 så sker brott på tre olika sätt. Antingen genom 
sprickpropagering genom svetsen, sprickpropagering i den ena plåten eller sprickpropagering 
i båda plåtarna. 
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Figur 6.2.1.3.1. Dragkraften som funktion av förskjutning vid provning, kurva A, samt 

resultat från skjuvsimulering för 5,4 och 10 mm elementnät, kurva B respektive C. 

 
Kurva C i figur 6.2.1.3.1 ovan ser ut att stämma bra överens med provkurvan. Om placeringen 
av svetselementet undersöks i den simuleringen ses dock att en underskattning av den 
resulterande kraften fås jämfört med en optimalt placerad punktsvets vid samma förskjutning. 
Kurva B erhålls från en simulering med optimalt placerad punktsvets. Materialet i 
simuleringen tycks ej plasticera vid samma spänning (kraft) som provkurvan. 

6.2.1.4 RP260+RP260 – Fläkning 

Sprickpropagering i endast en plåt, brott sker genom att svetsen slits ut ur den ena plåten. Av 
samma orsak som tidigare så är det förväntat resultat att det grövre nätet med den mindre 
fördelaktiga placeringen av svetselementet ger brott tidigare. 

 
Figur 6.2.1.4.1. Dragkraften som funktion av förskjutning vid provning, kurva A, samt 

resultat från fläksimulering för 5,4 och 10 mm elementnät, kurva B respektive C. 

 
Det grövre elementnätet, med den ofördelaktiga placeringen, kurva C, överskattar värdet på 
resultanterna jämfört med den optimalt placerade svetsen i kurva B. Detta ger då brott 
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tidigare. Kurva B följer provkurvan bra till att börja med och uppnår maxkraft vid samma 
förskjutning som i prov. I tabell 6.2.1.4.1 nedan så kan de framtagna parametrarna för 
RP260+RP260 ses. 
 
Provning NRR NRS NRT MRR  MSS  MTT 
RP260+RP260 4 10 10 - 4 4 
Tabell 6.2.1.4.1. Brottparametrar i MAT_SPOTWELD för kombinationen RP260+RP260. 

6.2.1.5 DX54+RP260 – Skjuvning 

Den vanligaste materialkombinationen i den bakre delen av hytten är denna.  
Kurvorna från de två simuleringarna följer varandra nära men med den ofördelaktiga 
svetselementsplaceringen sker brott senare på grund av underskattning av kraften. 

 
Figur 6.2.1.5.1. Dragkraften som funktion av förskjutning vid provning, kurva A, samt 

resultat från skjuvsimulering för 5,4 och 10 mm elementnät, kurva B respektive C. 

 
Materialet i simuleringen visar ingen tendens till att plasticera vid de kraft/spänningsnivåer 
som provet plasticerar vid. Denna plasticering kan dock ses i simuleringarna om 
brottgränserna höjs. 

6.2.1.6 DX54+RP260 – Fläkning 

Brott i simuleringar sker vid ungefär rätt tidpunkt och vid rätt kraft. Kraften i plåtarna ökar 
dock inte på samma sätt som vid provning. 
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Figur 6.2.1.6.1. Dragkraften som funktion av förskjutning vid provning, kurva A, samt 

resultat från fläksimulering för 5,4 och 10 mm elementnät, kurva B respektive C. 

 
Brott sker tidigare då grövre elementnät används med överskattad kraft i svetselementet som 
resultat på grund av placering av elementet. I tabell 6.2.1.6.1 nedan så kan de framtagna 
parametrarna för DX54+RP260 ses. 
 
Provning NRR NRS NRT MRR  MSS  MTT 
DX54+RP260 3 7,5 7,5 - 4,5 5 
Tabell 6.2.1.6.1. Brottparametrar i MAT_SPOTWELD  för kombinationen DX54+RP260. 

6.2.1.7 DP600+DP600 – Skjuvning 

DP600 är ett höghållfast stål som undersöks just av den anledningen för att se om 
sammanfogning av höghållfasta stål också kan efterliknas vid simuleringar. Endast simulering 
med 5,4 mm medelelementkantslängd har undersökts eftersom denna kombination av material 
ej kommer att undersökas i helbilsmodellen. Vid provning sker sprickpropagering genom 
svetsen i ett plan som ligger parallellt med plåtytorna. I simulering sker brott mycket tidigare 
än i det verkliga provet. 
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Figur 6.2.1.7.1. Dragkraften som funktion av förskjutning vid provning, kurva A, samt 

resultat från skjuvsimulering för 5,4 mm elementnät, kurva B. 

 
Ingen tendens till plasticering av material kan ses i simuleringen. 

6.2.1.8 DP600+DP600 – Fläkning 

Vid provning sker sprickpropagering i ena plåten vilket ger en utdragning av svetsen. Får 
brott senare i simuleringar än i prov. 

 
Figur 6.2.1.8.1. Dragkraften som funktion av förskjutning vid provning, kurva A, samt 

resultat från fläksimulering för 5,4 mm elementnät, kurva B.  

 
Förlängningen är här mycket längre än i övriga prov, den axiella kraften i svetsen bidrar 
därför till brott i större utsträckning än i tidigare material. 
I tabell 6.2.1.8.1 nedan så kan de framtagna parametrarna för DP600+DP600 ses.  
 
Provning NRR NRS NRT MRR  MSS  MTT 
DP600+DP600 25 19 19 - 32 32 
Tabell 6.2.1.8.1. Brottparametrar i MATSPOTWELD för kombinationen DP600+DP600. 
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6.2.2 Solidelementmodell 

Svetsmodell 3 är inte lika väl undersökt som balkmodellen på grund av problem som uppstod 
i samband med användningen av solidelement. Det första problemet var att filtreringen, som 
kan göras innan brott undersöks, inte fungerade. Detta har rapporterats till ERAB [4], 
återförsäljaren av LS-DYNA i Sverige, som erkänt det som en bugg i programmet. Det andra 
problemet som upptäcktes var att då en körning gjordes kunde resultaten påverkas på så sätt 
att en förändrad geometri på skalnätet erhölls efteråt. Förändringen bestod av att noder 
flyttats, ofta från randen till en nod tillhörande svetselementet. Samma fil kunde köras 
upprepande gånger och då inte innehålla den förändringen för att sedan dyka upp igen. ERAB 
[4] menar att den enda förklaringen är att det måste bero på en speciell klusternod. Ingen 
enskild klusternod har kunnat knytas till problemet utan felet inträffar på flera noder. 
Sammanlagt har 30 simuleringar gjorts för att undersöka problemet och resultaten från dem 
kan ses i bilaga 6.  Värt att notera är att om revision 5434a används istället för revision 6548 
så uppstår inte problemet. 
Det sista problemet som upplevts då solidelement används är att kraftjämvikten som nämns i 
avsnitt 5.2.2 ej uppfylls då 10 mm elementnät används.  

 
Figur 6.2.2.1 Obalans i kraftjämvikt vid simulering med solidelement. 

 
Kurvorna i figur 6.2.2.1 ovan visar hur svetskraften subtraherat med kontaktkraften (Fsvets- 
Fkontakt) är högre än dragkrafterna från de båda kraftplanen. Placeringen av svetselementet är i 
både fläk- och skjuvningssimuleirng ofördelaktiga. Problemet kan inte avhjälpas genom att 
skala tjockleken kring svetselementet som nämns i avsnitt 4.10.1 eftersom den 
skalningsparametern enbart kan användas då CONTACT_SPOTWELD används. Detta 
fenomen har inte utretts vidare utan accepterats tills vidare. På grund av de tre problem som 
uppstått i samband med användningen av solidelement så görs simuleringar begränsade till 
två materialkombinationer, 5,4 mm elementnät samt att körningarna görs i LS-DYNA version 
mpp970, revision 5434a. 

6.2.2.1 DX54+DX54 – Skjuvning 

Svetsens diameter är 7 mm så det solida svetselementet är större än de enskilda skalelementen 
som är 5,4mm. Jämfört med simuleringarna med balkelement så sker brott tidigare. 
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Figur 6.2.2.1.1. Dragkraften som funktion av förskjutning vid provning, kurva A, samt 

resultat från skjuvsimulering för 5,4 mm elementnät, kurva B. 

 

6.2.2.2 DX54+DX54 – Fläkning 

Även här sker brott tidigare än i fallet med balkelement. Att kurvan från simuleringen 
överstiger provningskurvan är acceptabelt eftersom en resultatkurva från provning vid 10 m/s 
faktiskt uppgår till den nivån. 

 
Figur 6.2.2.2.1. Dragkraften som funktion av förskjutning vid provning, kurva A, samt 

resultat från fläksimulering för 5,4 mm elementnät, kurva B. 

 
I tabell 6.2.2.2.1 nedan så kan de framtagna parametrarna för DX54+DX54 från 
solidelementsimuleringen ses. 
 
Provning NRR NRS NRT MRR  MSS  MTT 
DX54+DX54 5 12 12 - 10 10 
Tabell 6.2.2.2.1. Brottparametrar i MAT_SPOTWELD för kombinationen DX54+DX54. 
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6.2.2.3 DX54+RP260 – Skjuvning 

Brott sker tidigt och ingen tendens till att materialet plasticerar i simuleringen. Om brottiden 
från provning ska efterliknas så blir kraften i svetsen för hög i simuleringarna. 

 
Figur 6.2.2.3.1. Dragkraften som funktion av förskjutning vid provning, kurva A, samt 

resultat från skjuvsimulering för 5,4 mm elementnät, kurva B. 

6.2.2.4 DX54+RP260 – Fläkning 

Brott sker tidigare än i balksimuleringen och inte vid samma förlängning som i provning. 

 
Figur 6.2.2.4.1. Dragkraften som funktion av förskjutning vid provning, kurva A, samt 

resultat från fläksimulering för 5,4 mm elementnät, kurva B. 

 
I tabell 6.2.2.4.1 nedan så kan de framtagna parametrarna för DX54+RP260 från 
solidelementsimuleringen ses. 
 

 

Tabell 6.2.2.4.1. Brottparametrar i MAT_SPOTWELD för kombinationen DX54+RP260. 

Provning NRR NRS NRT MRR  MSS  MTT 
DX54+RP260 4 8 8 - 9 9 
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6.2.3 Sammanfattning av resultat från provplåtsimuleringen 

För alla simuleringar gäller att plasticering av materialet sker för sent eller inte alls. Detta 
innebär att mindre energi tas upp. Det som dock står klart från simuleringarna är att det i fallet 
med balkelement går att använda två parametrar för beskrivning av brott i fläkning och tre för 
skjuvning. Rotation kring normalaxeln på balkelement är inte ett bra val för att styra brott 
eftersom den inte kan knytas till en specifik brottyp. För solidelement gäller samma. 

6.3 Implementering i R-hytt 
Denna simulering jämfördes med fotografier från en provning av en CP14-hytt. Även om det 
inte är samma hytt så borde påkänningarna och följaktligen svetsbrott uppträda på samma 
ställen vilket också var fallet. Det anses troligt att brottmodellen kan implementeras i en 
CP14-helbilsmodell med positiva resultat eftersom brott uppstår på rätt ställe. Av denna 
anledning så gjordes inga fler simuleringar på R-hytt. 

6.4 Implementering i P-hytt 
Efter första simuleringen framstår det tydligt att brott uppstår för lätt. De parametrar som har 
störst betydelse är resulterande kraft i axiell riktning samt resulterande moment kring s- och t-
axeln vilket vittnar om att fläkning är det dominerande lastfallet. Att den resulterande kraften 
i axiell riktning bidrar så starkt till brott ger med framtagna parametrar för många brott 
eftersom den parametern inte hade någon större påverkan i provplåtssimuleringarna. 
Brottgränsen för den resulterande axiella kraften höjs därmed för att inte svetsarna ska gå 
sönder för lätt. 
Om placeringen av svetselementen undersöks, ses att matchningen av skalnäten på 
lastbilshytten ej är perfekt eftersom balkelementsnoderna hamnar en bit ifrån skalnätens 
noder. Med fläkning som brottmekanism, och den placering av svetselementen som erhållits 
finns risk för överskattning kraften i svetselementet vilket får till följd att brott sker för tidigt. 
Brottparametrarna för RP260+RP260 ändrades inte eftersom de fångar förloppet på ett bra 
sätt. Efter ett antal körningar så valdes till slut ett antal parametrar som ansågs fånga slaget i 
rygg på ett tillfredställande sätt. Dessa kan beskådas i tabell 6.4.1 nedan. 
 
Provning NRR NRS NRT MRR  MSS  MTT 
DX54+RP260 8,5 7,5 7,5 - 4,5 5 
RP260+RP260 4 10 10 - 4 4 
Tabell 6.4.1. Brottparametrari MAT_SPOTWELD  för användning under slag bakifrån i 

CP14-hytt. 

 
En verifiering av simuleringsresultatets riktighet har gjorts genom att se att energibalanserna 
stämmer och att sliding-energin och timglasenergins förhållande till den inre energin ej är för 
höga. 

6.5 Verifiering mot slag i A-stolpe 
Samma parametrar som de som tagits fram i CP14-simuleringen används här för att se om de 
även kan efterlikna beteendet hos svetsarna under slag i A-stolpe. I simuleringarna sker 38 
stycken svetsbrott, jämfört med 1 brott i verkligt prov. Den axiella kraften i svetselementet är 
starkast bidragande till brott och alla brott sker i det främre hörnet av hytten. Strukturen blir 
vekare av de svetsbrott som sker i simuleringen vilket ger att deformationen av hytten blir 
mer påtaglig jämfört med då inga brottvillkor lagts in. 
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6.6 Återknytning till provplåtar 
När de nya värdena för DX54+RP260-sammansättningen återknyts till 
provplåtsimuleringarna igen så märks en marginell skillnad i resultatet. Den enda parametern 
som har ändrats är resulterande axiell kraft vid brott, NRR, vilken inte hade någon större 
påverkan i provplåtsimuleringarna. 

7. Diskussion och slutsatser 
I svetsmodell 1 så kan två parametrar anges för att styra brott. Utifrån de simuleringar som 
gjorts med svetsmodell 2 och 3 så dras slutsatsen att de två brottparametrarna för svetsmodell 
1 inte är tillräckliga för att kunna beskriva brott i punktsvetsar på ett tillfredställande sätt. 
Någon simulering för att verifiera detta har dock ej genomförts. 
 
Då svetsmodell 2 och 3 används så kan brotten i provbitarna till viss del efterliknas med 
simuleringar men samma brottkoefficienter för olika material går inte att använda. Under 
simuleringarna tas inte lika mycket energi upp som i verklig provning. I verkligheten sker ofta 
en viss plasticering runt svetsen i samband med brott som inte kan fångas i simuleringen. 
 
Rätt materialdata är väldigt viktigt när simuleringar ska göras. I skjuvfallen så är lutningen på 
kurvorna från simulering och provning relativt lika och bör även vara det om 
materialkurvorna stämmer. Plasticering av materialet i simulering sker i regel inte alls eller 
för sent jämfört med provning. I provbitar där brott uppstår i form av sprickbildning rakt 
igenom svetsen (spröda brott) så visar provkurvan en plasticering. Denna plasticering måste 
följaktligen ske i provplåten och eftersom simuleringarna inte fångar detta så dras slutsatsen 
att töjningshastighetshårdnadet överskattas med Cowper-Symonds metod.  
 
I fläksimuleringarna så fås i regel ett mjukare svar än från provning. Anledningen till att de 
upplevs som mjukare kan ha sin förklaring i att provplåtarna deformationshårdnat då de 
bockats, kombinerat med att simuleringsmodellen inte är tillräckligt styv vilket gör att den 
deformeras och kraften i svetsen ökar inte lika snabbt.  
 
Den axiella kraften i svetselementet spelar en stor roll i helbilsmodell medan den i 
provplåtsimuleringarna inte alls påverkar brott. Detta beror främst på de korta tiderna fram till 
brott i provplåtsimuleringarna där den axiella kraften inte hinner öka tillräckligt. Från 
simuleringar utan brottvilkor kan det ses att den axiella kraften ökar efter ett tag och spelar då 
en större roll i båda provuppställningarna. Om plasticering av materialet fångats på ett bättre 
sätt i provplåtsimuleringarna så hade den axiella kraften kommit att spelat en större roll även 
där. 
 
Slutsatserna från CP14-simuleringarna är att det går att efterlikna verkligt prov men 
parametrarna är tvungna att modifieras för att erhålla mer realistiska resultat. När sedan 
samma parametrar används i modellen för slag i A-stolpe så fås inte lika bra resultat. I 
simuleringarna uppstår brott där det i verkligheten inte gör det. Om resultanterna studeras så 
ses att i fallet för slag i rygg så sker brott oftast till följd av att 2 resultanter är höga och övriga 
relativt låga. För slag i A-stolpe så verkar brottmekanismen vara mer komplicerad. Det är 
oftast fler resultanter som är betydande vilket ger att brott sker till följd av samspelet dem 
emellan i större grad. Detta leder till slutsatsen att tillämpningen av brottmodellen i annat 
lastfall än det som parametrarna justerats för, ej är att tillråda. 
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Resultaten påverkas starkt av placeringen av svetselementet. Det är därför svårt att dra några 
slutsatser om hur väl en simulering med icke matchade skalnät skulle stämma. Vissa svetsar 
skulle underskatta svetskraften medan andra skulle överskatta den. En oerhört stor 
osäkerhetsfaktor skulle förknippas med resultatet. Av denna anledning så anses ingen av de 
modeller som provats vara ett bra alternativ om icke matchande skalelementnät används. När 
det gäller solidelement så tycks de vara något mindre känsliga för placeringen än balkelement. 

7.1 För och nackdelar med de olika brottmetoderna 
Nackdelen med alla modellerna som provats är riskerna kring det ”spröda brott” beteendet 
som kan introducera artificiella spänningsvågor i strukturen vilket kan orsaka vidare 
orealistiska simuleringsresultat. Detta har undersökts och tendenser till dessa spänningsvågor 
har kunnat ses orsaka brott. När en svets går sönder får kringliggande svetsar hantera en 
kraftimpuls som i vissa fall visat sig vara tillräcklig för att orsaka brott. Tidssteget anses vara 
tillräckligt litet för att beskriva förloppet på ett bra sätt. 
 
Fördelar med solidelement 

• Axiell- rotation- och böjstyvhet. 
• Den verkliga storleken på svetsen kan modelleras geometriskt. 
• Trenden pekar på att solidelement är framtiden när det gäller att modellera 

punktsvetsar vilket innebär att utvecklingen framförallt kommer att inriktas mot 
svetsmodeller för solidelement. 

Nackdelar 

• Masskalning kan vara nödvändig. 
• Tillsammans med det specifika punktsvetsmaterialet kan bara underintegrerade 

solidelement användas vilket ger risk för timglasbildning i svetselementet. 
• Det finns risk för parasitiska kontaktkrafter som kan ge oförutsägbara brott av 

svetselementet. 
• Osäkerhet kring simuleringarna som har gett problem med filtrering av resultanter, 

korrupt geometri samt obalans i kraftjämvikten i modellen.  
 
Vad som orsakat felet med korrupt elementnät är i dagsläget oklart och en djupare förståelse 
av hur datorklustret är uppbyggt och fungerar krävs för att några slutsatser ska kunna dras om 
dess tillförlitlighet. Att problemet inte uppstår då revision 5434a används hjälper inte speciellt 
mycket eftersom den tidigare har visat sig vara otillförlitlig när det gäller 
punktsvetsnumrering.  
För simuleringarna med 10 mm elementnät så stämmer inte kraftjämvikten som nämns i 
avsnitt 5.2.2. Hur detta kommer sig är oklart och kan heller inte förklaras av ERAB [4]. 
 
Fördel med balkelement 

• Enkla att använda, inga problem med simuleringarna har upplevts. 
Nackdelar med balkelement 

• Visar stort beroende med avseende på placering. 
• Kan ej överföra torsionsmoment kring normalaxeln. 

7.2 Den effektivaste metoden att analysera brott 
Den effektivaste metoden, ur Scanias synvinkel, är att använda matchande skalelementnät och 
förbinda dem med balkelement som ges punktsvetsmaterial med inställda parametrar. Viktigt 
är att materialparametrar och töjningshårdnade beskrivs på ett realistiskt sätt samt att 
placeringen av svetselementen tas hänsyn till då parametrarna sätts. 
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7.3 Acceptabel kraftnivå vid nykonstruktion 
Krafterna som uppmätts i svetsarna har varit kraftigt beroende av placeringen, att då peka på 
ett precist värde som krafterna ej får överstiga blir svårt. De brottparametrar som tagits fram 
kan dock fungera som en fingervisning på hur höga krafter som ska tillåtas i svetsen. Vid 
simulering av dessa måste dock hänsyn till svetselementets placering tas i beaktande. Som 
slutsats kan sägas att om en simulering med framtagna brottparametrar, från detta arbete, görs 
och brott ej uppstår så är risken för brott i verkligheten liten. Om brottmekansimen är 
fläkning, vilket det oftast är, så är modellen konservativ förutom i det fallet där svetselementet 
är placerat i nodpunkterna eller mitt på en elementkant. 

7.4 Fortsatt arbete 
Många frågetecken kvarstår. Det viktigaste för att få bra resultat från en simulering är att 
materialet beskrivs på ett bra sätt. I simuleringarna av provplåtar i denna rapport finns det 
brister i detta. För att få fram bra brottparametrar för svetsen krävs att materialet i plåten 
uppför sig som i verkligheten. Framför allt är det nog beskrivningen av det 
hastighetsberoende töjningshårdnandet som måste förbättras. 
 
Eftersom solidelement anses vara framtiden när det gäller simulering av svetsar så vore en 
djupare undersökning om varför problemen med solidelementsimuleringarna uppstod och om 
det är möjligt att åtgärda detta problem. Med det pågående utbytet av beräkningsklustret så 
finns ypperliga möjligheter att inom kort testa om problemen med korrupt skalnät erhålls även 
där. 
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Bilaga 1. Punktsvetsmaterial, MAT_SPOTWELD 
Grundläggande information om detta material finns i rapportdelen avsnitt 4.11. Här följer en 
något mer ingående beskrivning av materialet. Som redan nämnts så kan punktsvetsmaterialet 
användas tillsammans med balkelement av typ 9 och solidelement av typ 1. Svetselementen 
kan placeras mellan två deformerbara skalytor och låsas med en typ 7 kontakt vilket 
eliminerar behovet av närliggande noder vid punktsvetspositionen. Det är föreslaget att 
inkludera alla punktsvetsar, som står för slavnoderna, och punktsvetsmaterialen, som 
definierar master-segmenten, i en enda typ 7 kontakt. Som låsningsmetod så är multipla typ 7 
kontakter behandlade oberoende av varandra vilket kan leda till problem ifall de delar 
nodpunkter. Punktsvetsmaterialet är kopplat till fyra brottmodeller. Brottmodell nummer två 
som har använts i denna rapport orsakar brott i svetsen om resultanterna är utanför brottytan 
som definieras av nedanstående ekvation. 
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Täljarna i ekvationen är resultanterna som räknats ut i det lokala koordinatsystemet i 
tvärsnittet. Nämnarna, det vill säga brottparametrarna, matas in i materialkortet i input-filen 
till LS-DYNA. För solida element så räknas resultanterna ut från nodpunkterna. Nedan i 
tabell 1.1 och 1.2 kan materialkorten ses och sedan följer en förklaring till de parametrar som 
kan användas. 
 
Variable MID RO E PR SIGY ET DT TFAIL 
Type I F F F F F F F 
Tabell 1.1. Materialkort 1. 

 
I materialkort 1 skrivs densitet, elasticitetsmodul, Poissons ratio, sträckgräns och 
hårdningsmodul in. DT är tidsteget för masskalning och TFAIL är tid för brott (TFAIL 
använts ej i simuleringarna). De olika typerna av input är antingen ”I” för heltal och ”F” för 
flyttal. Om någon av nedanstående parametrar sätts till noll ignoreras denna och övriga 
definierar brottytan. 
 
Variable EFAIL NRR NRS NRT MRR MSS MTT NF 
Type F F F F F F F F 
Tabell 1.2. Materialkort 2. 

 

 
Bild 1.1. Elementnätsoberoende punktsvets med lokalt koordinatsystem 

 
Parametrar som kan användas för att beskriva brott 

• EFAIL är effektiv plastisk töjning vid brott. 
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• NRR är resulterande kraft i axiell riktning vid brott. 
• NRS är resulterande kraft i det lokala koordinatsystemets s-riktning vid brott. 
• NRT är resulterande kraft i det lokala koordinatsystemets t-riktning vid brott. 
• MRR är resulterande torsionsmoment vid brott. 
• MSS är resulterande moment kring det lokala koordinatsystemets s-axel vid brott. 
• MTT är resulterande moment kring det lokala koordinatsystemets t-axel vid brott. 
• NF är antalet kraftvektorer som lagras för filtrering. Då NF är skilt från noll så filtreras 

resultanterna innan brott undersöks. 
 
Automatiskt fås den kraftresultantbaserade brottmodellen som nämnts ovan men genom att 
definiera ett tredje materialkort, se tabell 1.3, och sätta OPT=7 samt modifiera kommandot för 
materialet till MAT_SPOTWELD_DAMAGE-FAILURE så kan en spänningsbaserad 
brottmodell för solidelement framtagen av Toyota användas istället. 
 
Variable RS OPT FVAL TRUE_T 
Type F F F F 
Tabell 1.3. Materialkort 3 för MAT_SPOTWELD_DAMAGE_FAILURE 

 
RS är den töjning som ger sprickbildning, OPT anger vilken brottmodell som ska användas. 
FVAL är en brottparameter som inte är aktuell då OPT=7. TRUE_T är sann 
punktsvetstjocklek och är applicerbar då solidelement används. Det är tänkt att den ska 
reducera momentbidraget och på så sätt möjliggöra en mer korrekt skjuvrepresentation där 
artificiellt tjocka svetselement används. 
Då denna modell väljs måste brottkriterier definieras mellan olika delar efter kommandot 
DEFINE_SPOTWELD_FAILURE_RESULTANTS. Möjligheten att definiera globala 
brottspänningar i normalriktning och tvärsnittsriktningen innebär att alla punktsvetsar får 
samma brottkriterier. Detta val kan kompletteras med den andra möjligheten vilken är att 
definiera en tabell med individuella brottspänningar mellan de olika delarna. Dessa 
individuella villkor åsidosätter det globala villkoret för de berörda delarna. Hänsyn till 
töjningshastigheten kan göras genom att definiera skalningskurvor för brottspänningarna. 
Svetsen går sönder om spänningarna hamnar utanför brottytan som definieras av ekvation (2) 
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Spänningarna räknas ut med hjälp av resultanterna genom att använda enkel balkteori enligt 
de två nedanstående ekvationerna. 

Z

MM

A

N rtrsrr

rr

22
+

+=σ   (3) 

A

NN

Z

M rtrsrr

22

2

+
+=τ  (4) 

Där tvärsnittsarean på svetselementet ges av 

4

2d
A π=   (5) 

och böjmotståndet för ett cirkulärt tvärsnitt ges av 
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där d är roten ur arean för ytan av ett solidelement dividerat med pi. Toyota har även tagit 
fram en liknande modell för användning av balkelement [18], [19]. 



 

IV 

Bilaga 2. Undersökning av kluster 
Simuleringar med solidelement medförde ibland problem i form av att noder på skalnätet, 
tillhörande provplåtarna, flyttades. Detta kunde enligt ERAB [4] bero på en viss klusternod. I 
tabell 2.1 nedan visas resultaten från den undersökningen och i bild 2.1 ses det korrupta 
elementnätet som erhålls. Simuleringarna kördes med LS-DYNA version mpp970, revision 
6548. 
 
Klusternod Status Status Status Status Status Status Status 
1 ok             
2 fel fel ok ok ok ok fel 
3 ok ok ok ok       
4 ok ok ok fel ok     
5 ok ok ok ok fel ok   
6 ok ok ok ok       
7 ok             
8 ok             
9 ok             

Tabell 2.1. Undersökning av klusternoder. 

 

 
Bild 2.1. Korrupt elementnät som kan erhållas då solidelement används. 
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Bilaga 3. Placering av utbytta svetsar vid slag i A-stolpe 

 
Bild 3.1. Utbytta svetsar i övre främre hörnet. 

 
Bild 3.2. Utbytta svetsar i övre bakre hörnet. 

 




