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Förord  
 
Detta examensarbete om 20 poäng har gjorts på uppdrag av Gestamp R&D som avslutning på 
civilingenjörsprogrammet Maskinteknik vid Luleå tekniska universitet. Examensarbete har 
utförts under perioden juni till december 2005 vid Gestamp R&D i Luleå.  
 
Jag vill ta tillfället i akt och tacka anställda på Gestamp R&D i Luleå för deras stöd och vilja 
att hjälpa mig med alla upptänkliga problem som kommit under resans gång. Ett särskilt tack 
riktas till Produktutveckling främre och bakre krock och min handledare Magnus Juntti vid 
Gestamp R&D. Även examinator Hans-Åke Häggblad vid Luleå tekniska universitet förtjänar 
ett stort tack. 
 
 
Luleå, December 2005 
 
Hans Åhlin
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Sammanfattning 
 
Gestamp R&D i Luleå utvecklar stötfångare, sidokrockskydd och andra 
krocksäkerhetskomponenter åt bilindustrin. Dessa delar har till uppgift att vid krockar 
deformeras och absorbera den tillförda energin. Kring krockskyddens utformning finns ett 
antal lagar och regler. Alla dessa måste tas i beaktade när ett ny produkt utvecklas. På 
Gestamp R&D används CAD-programmet I-DEAS för att ta fram lämpliga geometrier till 
ovan nämnda produkter. Krocksimuleringarna av dessa utförs i FEM-programmet LS-Dyna.  
 
Detta examensarbete berör geometriutveckling av ett stötfångarsystem i syfte att passa ett nytt 
krockprov. Det nya provet kommer från RCAR (Research Council for Automobile Repairs) 
och är framtaget för att ge bättre representation av en lågfartskrock mellan två bilar, där den 
ena kör in i den andra bakifrån.  
 
Huvuduppgiften i examensarbete är att förbättra förmågan att motstå ”underride” vid dessa 
krockprov genom att designa ett nytt stötfångarsystem. ”Underride” innebär att en av bilarnas 
stötfångare glider in under den andres i krocken. Detta medför stora och kostsamma skador på 
de inblandade bilarna. 
 
Det nya framtagna systemet består av krockboxar, stötfångarskena och täcklock. Det 
framtagna slutgiltiga konceptet visas i figur nedan. 
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Konceptet innehåller förlängda krockboxar som stöder upp stötfångarskenas övre fläns. 
Stötfångarskena har tre intryckningar i bakkant, vilket ger ett ökat böjmotstånd i livet. Även 
skenans liv ändras till att i framkant ha en cirkelbågeform och raka sidor i övrigt. Täcklocket 
är en vidareutveckling av det traditionellt släta. Delen av täcklocket som kommer i ingrepp 
med barriären i krocken är veckat.  
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Abstract 
Gestamp R&D in Luleå develops bumper, side impact beams and other safety components for 
the car industry. These parts are made to deform and absorb the energy in car crashes. There 
are several laws and regulations regarding the performance of the crash safety components, all 
which have to be considered when developing a new product. 
At Gestamp R&D the CAD-software I-DEAS is used to create the geometry for the products 
and the crash simulations are done in the FEM-software Ls-dyna.  
 
The aim of this master thesis is to develop a front bumper that is able to stand up to 
regulations concerning a new crash test. The new test is from RCAR (Research Council for 
Automobile Repairs) and is developed to give a better representation of a low speed crash 
involving two cars, where one car hits the other from behind. 
 
The task is therefore to improve the ability to resist underride at this test by redesigning a 
bumper system. Underride is when the bumper of one car is sliding in under bumper of the 
other car. This behaviour is unwanted since it causes a great deal of expensive repairs.  
 
This new bumper system consists of crash boxes, a crossbar and a coverplate.  The final 
concept for bumper geometry is on display in the figure below.  
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The concept consists of extended crash boxes which supports the forward upper flange of the 
crossbar. The crossbar has three indentations in the rear edge, which gives an increased 
bending resistance in the waist of the bar. The bar is also altered to have a form of an arc in 
the front and straight sides further back. The coverplate is a further development of the 
traditionally flat one. The part of the cover which is in contact with the barrier in the crash is 
corrugated. 
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1. Inledning  
 
1.1 Bakgrund  
Gestamp R&D Luleå utvecklar säkerhetskomponenter för personbilar. Exempel på 
komponenter kan vara sidokrockskydd, stötfångare och diverse andra karosskomponenter. 
Utvecklingsarbetet av produkterna görs i nära samarbete med olika biltillverkare och på denna 
typ av produkter finns ett antal lagkrav och krav från olika försäkringsbolag. Dessa krav 
måste uppfyllas för att bilen skall kunna säljas. Ett nytt så kallat ”bumper to bumper”-prov 
skall införas. I det nya provet krockas en bil mot en barriär, vars underkant ligger på höjden 
455 mm från marken. Barriären är 4 tum hög och klädd med plast framtill och orsaken till 
detta är att försöka efterlikna en krock mellan två verkliga stötfångare. Bild på barriären finns 
i Figur 1.1 
 

 
Figur 1.1: Bild på den kommande barriären till nya ”Bumper to Bumper”-provet 

 
1.2 Syfte och mål 
Examensarbetets syfte är att utveckla ett stötfångarkoncept som är optimerat mot det 
kommande”Bumper to bumper”-provet från RCAR, vilket ställer högre krav på stötfångarens 
kompabilitet med andra stötfångare vid krock än tidigare.   
 
Stötfångarsystemet baseras på modeller i ett stötfångarprojekt under utveckling vid Gestamp 
R&D. Det nya systemet anpassas designmässigt för att undgå ”underride” i krocksimuleringar 
med ”Bumper to bumper”-barriären. Begreppet ”underride” förklaras vidare i kapitel 2.1. 
 
1.3 Avgränsningar  
Delar som inte innefattas i arbetet är att verifiera de dynamiska modeller som används vid 
beräkningarna. Simuleringarna på den framtagna geometrin kommer heller inte att valideras i 
verkligt krockprov med bil.  
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2. Metod 
 
2.1 Krocksimulering ”Bumper to bumper”-prov 
För närvarande används en simuleringsmodell vid Gestamp R&D som bygger på att en 
massnod binds till stötfångarsystemet. Denna massnod är i simuleringen fri att röra sig x-led 
samtidigt som den är låst i y-och z-led. Här representerar x-led bilens längriktning, det vill 
säga krockriktningen i ett ”bumper to bumper”-prov, y-led är riktningen i sidled och z-led 
representerar vertikalriktningen. Figur 2.1 ger en bild på hur koordinatsystemet definieras i 
förhållande till bilen vid krockberäkningarna. Bilden med koordinatsystemet är hämtad ur [1]. 

 
Figur 2.1 Definition av koordinatsystemet i krockberäkningarna. 

För att få ett mer verklighetstroget krockförlopp vad gäller en bils dynamiska egenskaper 
reduceras massnodens massa till 70-80% av testbilens tjänstevikt.  
I ”Bumper to bumper”-provet har bilens dynamiska egenskaper mycket större påverkan på 
resultatet än vid nuvarande typer av krockprov. Därför kommer massnoden, som vanligtvis 
används i simuleringarna, att ersättas med en dynamisk modell av en bil. 
 
Hos Gestamp R&D finns en förenklad dynamisk bilmodell att tillgå och denna används vid 
krocksimuleringarna. En beskrivning av modellen finns i dokumentet ”Dynamic impact 
calculation model” [2]. Med hjälp av denna modell inkluderas större delar av de dynamiska 
effekterna vid krocksimuleringen.  
 
I ”bumper to bumper”-provet har företeelsen ”underride” en central roll. ”Underride” vid 
denna typ av krock innebär att bilen som testas niger när den kommer i kontakt med barriären 
och gilder in under densamma. Resultatet blir att stora skador uppstår på testbilens grill och 
huv. Denna typ av skador är mycket kostsamma att reparera,  vilket i sin tur medför höga 
kostnader för försäkringsbolagen. Det är på grund av detta som ”bumper to bumper”-provet 
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kommit till. Tanken är det skall likna ett verkligt krockscenario där två bilar som krockar inte 
har samma höjd på sina stötfångare. I en rapport från Thatcham, [3], finns statistik från 
verkliga krockar samt ett antal utförda och utvärderade ”Bumper to bumper”- krockprov. 
Denna rapport tar också upp förslag på hur ett ”bumper to bumper”-prov skall utformas.  
 
2.2 Design stötfångarsystem 
För närvarande designas stötfångarna hos Gestamp R&D enligt två koncept. Det ena 
konceptet har tredelad lösning där man använder sig av täcklock, stötfångarskena och 
krockboxar. Det andra konceptet kallas monoblock. Där ersätts delarna i det första konceptet 
med ett monoblock som har liknande egenskap som alla de andra delarna kombinerat. Endast 
den tredelade modellen används här. 
 
2.3 Mätning av stötfångarens prestanda i krocksimuleringarna 
Hur skall ”underride” mätas i siffror?  
Denna fråga har inte ett självklart svar. För att få ett bra och enkelt mått mäts z-leds 
förskjutningen vid den maximala x-leds förskjutningen. Här kan ett maximalt accepterbart z-
leds mått sättas för en viss offset mellan barriär och stötfångare. Detta är kanske inte det bästa 
måtten för att ge ett mätbart värde på denna typ av problematik. Till exempel tas inte med vad 
som händer efter den maximala inträngningen i x-led. Retardationen kan i detta fall vara 
intressant men anses vara av underordnad betydelse gentemot det ovan nämnda värdet. Detta 
mått jämförs sedan för de olika koncepten. Ett specificerat värde på detta mått där säkerheten 
mot ”underride” anses tillräcklig sätts som gräns för att en simulering skall betraktas som 
godkänd. Kombinerar man detta värde med en graf över förskjutningen i z-led mot 
förskjutningen i x-led fås en bra bild över hela krockförloppet. 
 
Rent konkret går mätningen i simuleringarna till på följande sätt: 
En nod, att mäta förskjutningar på, läggs till i FEM-modellen. Denna nod placeras mellan 
krockboxarna i bilen tänkta centrum i y-led. I x-led läggs den så nära stötfångarskenan, utan 
att störa deformationen av stötfångarskenan, som möjligt för att ge en korrekt bild över 
förskjutningar i x och z-led. Noden fästs med stelelement till monteringsplattorna. I Figur 2.2 
visas en stötfångare och barriär med noden utsatt. Att denna typ av lösning används beror på 
att den dynamiska modellen är uppbyggd med fjädrar och trögheter. Görs mätningarna på 
någon av de noder som ingår i den fås inte ett korrekt resultat. Att mätningen inte görs på 
någon nod i täcklock eller skena beror på att de under krockförloppen deformeras kraftigt, 
vilket gör att de inte blir lämpliga positioner att mäta på.   
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Figur 2.2: Bild över var mätnoden ligger relativt stötfångaren 

 
2.4 Antagande om oberoende mellan stötfångarskena, täcklock och 
krockboxar 
För att förenkla hela design- och urvalsprocessen görs antagandet att förändringarna i skenan, 
täcklocket och krockboxarna är oberoende av varandra. Detta antagande förenklar 
utvecklingsprocessen avsevärt genom att till exempel geometriska förändringar av täcklocket 
görs och skenan hålls konstant. Jämförande simuleringar av dessa olika täcklock kan 
genomföras och utvärderas. Detta fortgår tills ett täcklock med de önskade egenskaperna 
erhålls. Modifiering av den tänkta stötfångarskenan görs sedan och modellen paras ihop med 
det framtagna täcklocket. Ytterligare simuleringar genomförs med de nya konstellationerna 
och resultat jämförs. Denna process fortgår tills den optimala lösningen vad gäller vikt och 
prestanda för hela stötfångarsystemet hittats. 
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3. Barriär 
 
3.1 Modellens uppbyggnad 
Barriären är 4 tum hög i krockriktningen och består av stål, vilket i Figur 3.1 är i färgen 
magenta. Den är täckt med en plast längst fram (rött i Figur 3.1) och ett skum bakom plasten 
(blått i Figur 3.1) på krockytan. Stålet i barriären räknas i simuleringarna som en stelkropp. 
Skummet är i simuleringarna av typen BASF Neopolen P, 50 kg/m3 4 km/h. Plasten i 
simuleringarna väljs som Ford C214 Fascia plast Gestamp R&D:s materiallista. Detta efter 
överläggning med medarbetare och handledare på Gestamp R&D. 
 
 

 
Figur 3.1 Krockbarriären i I-deas för nya ”bumper to bumper”-provet 

 
3.2 Funktion  
Tidigare barriärer som använts vid frontkrocktester har endast bestått av plana väggar 
uppställda i olika vinklar. Denna nya typ av barriär ger ett krockscenario som mer liknar det 
mellan två bilar. Att barriären förses med både skum och plast på krockytan ger större 
möjlighet till att stötfångaren, på bilen som krocktestas, glider av barriären. Detta ger upphov 
till helt nya typer av krockskador.  
 
3.3 Verklig barriär 
Den verkliga barriären består av 3 delar. En del i stål som sitter längst bak och 2 delar i plast. 
I Bilaga A visas bilder på samtliga delar. De två plastdelarna har samma typer av egenskaper 
som fasciaplasten och skummet som sitter framför en verklig stötfångare. Barriären visas i 
Figur 3.2. 
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Figur 3.2: "Bumper to bumper"-barriär 

 
3.4 Barriäroffset i simuleringarna 
 
I simuleringarna är offsethöjden mellan barriärens och skenas respektive överkanter 33,8 mm. 
I Figur 3.3 visas en förklarande bild över offsetinställningarna. Samma höjd har även använts 
i krockproven. 

 
Figur 3.3: Bild av offsethöjden mellan barriär och stötfångarskena 



Stötfångare optimerad för det nya IIHS/Thatcham-provet                             Hans Åhlin  

__________________________________________________________________________________________ 
15 

 

4. Dynamik modeller 
 
4.1 Dynamic impact calculation model 
Hos Gestamp R&D finns en befintlig dynamikmodell av en bil. I modellen har ett antal av en 
exempelbils dynamiska parametrar lagts in i form av fjädar och trögheter. En beskrivning av 
modellen finns i dokumentet Dynamic impact calculation model [2]. Figur 4.1 visar en bild 
över dynamikmodellen i I-deas där de gröna och ljusblå fyrkanterna representerar massor och  
de röda detaljerna representerar fjädrar och trögheter. 
 

 
Figur 4.1: Dynamic impact calculation model I–deas 

 
De valbara parametrarna för den dynamiska modellen ställs in i samråd med handledare på 
Gestamp R&D. I modellen används totalvikten på 1500 kg, detta för att representera en bil i 
medelklassen. Denna vikt ses dock som den reducerade krockvikten till 90%. Dessa 
simuleringar bör alltså motsvara en total bilmassa på ca 1667 kg. Detta är i sig inte intressant i 
de interna jämförelserna mellan de olika koncepten, då alla är kopplade till samma 
dynamikmodell med samma vikt. Modellen är inte utprovad efter denna specifika vikt men 
bör dock ge ett liknande dynamiskt uppträdande som en bil i denna storleksklass.  
 
4.2 FEM-modell av krockvagn på Gestamp R&D 
Av den krockvagn som används på Gestamp för verifierade provning finns en FEM-modell. 
Denna FEM-modell har hjul med däck som kan rulla mot det tänkta underlaget. Dessa hjul är 
förbundna mot chassit med ”revolute joints”. Modellen finns vidare beskriven i [4]. Modellen 
tas in i I-deas och sammanfogas med ett befintligt krocksystem som skall krocktestas. Figur 
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4.2 visar hur FEM-modellen med krockvagn ser ut i I-deas. 

 
Figur 4.2: FEM-modellen med krockvagn i I-deas 

I en uppstartssekvens av simuleringen släpps vagnen ner mot den i modellen tänkta marken 
för att uppnå ett jämviktsläge. Detta görs för att vagnen skall sätta sig och däcken tryckas ihop 
något. När detta är genomfört startas simuleringen om på nytt med de nya nod- och 
elementlägen. Även de spänningstillstånd som däck och andra parter har vid jämviktsläget tas 
med i omstarten.  
 
Vid omstarten ges vagnen en initiell hastighet på 10 km/h i krockriktningen. Hjulen ges en 
initell rotationshastighet på 8,2 rad/s, vilket motsvarar en translationshastighet på 10 km/h vid 
ytterradien. Mätningar av förskjutningar sker och en animering med det tänkta krockförloppet 
erhålls. Friktionskoefficienten mellan däck och markplanet sätts enligt [4] till 0,4. 
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5. Finita element modell 
 
5.1 Introduktion 
Finita element metoden bygger på att man delar upp en geometri i ett antal mindre bitar. 
Randvillkor och begynnelsevillkor för beräkningen ges och sedan sker beräkningarna för vart 
och ett av de uppdelade mindre elementen. Ur allt detta fås sedan en helhet där till exempel 
deformationbeteende, spänningar och krafter som verkar i olika punkter ges. Metoden som 
används är icke linjär FEM-analys med explicit lösare. Information och tillvägagångssätt om 
detta erhålls t.ex. ur [5]-[8]. 
 
5.2 Modell 
En specifik del i stötfångarsystemet modelleras i I-deas och exporteras sedan ut som en iges-
geometri. Denna geometri meshas med hjälp av programmet Hypermesh. En automatisk 
”meshcheck” utförs också i detta steg och varnar för olika problem med meshen. En unv-fil 
med det färdiga FEM-nätet importeras till I-deas igen. Väl inne i I-deas utförs ytterligare en 
manuell ”meshcheck” för att kontrollera så att nätet inte innehåller hål, warpade element, 
accepterbara storlekar på elementen samt att elementens max- och minvinklar håller sig inom 
de tillåtna värdena. När ”meshchecken” är slutförd och eventuella fel rättats till, sätts sedan 
denna ihop med de andra delarna i en stor FEM-modell över hela stötfångarsystemet. Dessa 
delar sätts också ihop med den dynamiska bilmodellen. Slutligen införs stelelement, mellan 
valda noder, som skall representera svetsar. Hela detta paket exporteras ut ur I-deas i form av 
ytterligare en unv-fil (I-deas simulation universal file). Denna unv-fil körs i ett program 
skapat på Gestamp som heter Fec, vilket skapar en keyword-fil till LS-dyna. I programmet 
finns ett antal förprogrammerade krockförlopp anpassade för olika krockprov. Här finns 
möjlighet att ställa in krockhastighet, vilket typ av krockprov som simuleras, tjocklekar på 
olika delar, material och mycket mer. Slutligen fås en i Ls-dyna körbar keyword-fil. 
 
5.3 Randvillkor och begynnelsevillkor  
Randvillkoren bestäms av dynamikmodellens egenskaper, hur barriären är modellerad samt 
stötfångarens egen geometri. För övrigt används samma inställningar som för närvarande 
används vid krocksimuleringar vid Gestamp. Begynnelsevillkoren bestäms av bilens 
starthastighet och höjderna på de olika delarna.  
 
5.4 Meshdesign 
Delarnas meshdesign beror naturligtvis på hur de ser ut geometriskt. I meshen bestäms 
storleken på elementen i Hypermesh. Storleken på elementens sidor ligger i detta specifika 
fall mellan 2 och 10 mm. Detta för att få bra och stabila beräkningar i kombination med 
försvarlig beräkningstid. Elementens ”warping” ligger under 15 grader. Måtten på elementens 
vinklar (quad inc ang i I-deas) ligger mellan 45 till 135 grader. Alla dessa mått bestämmer 
tillsammans vilken kvalitet meshen har. Värden som beskrivits ovan är standardvärden som 
används vid just denna typ av krockberäkningar vid Gestamp R&D. De värden som ligger 
utanför de acceptabla, efter den automatiska meshningen, korrigeras sedan manuellt i I-deas 
innan krocksimulering.  
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6. Stötfångargeometri 
 
6.1 Utgångsgeometri 
Som utgångsgeometri används CAD-modeller från ett pågående projekt inom Gestamp R&D. 
Stötfångarsystemet består av täcklock, skena, krockboxar. I CAD-modellerna finns också 
sidobalkar och fästplattor representerade.  
 
6.2 Täcklock  
Täcklocken i simuleringarna består av materialet Docol 420 om ej annat anges.  
 
6.2.1 Koncept för utformning av täcklock 
Det finns två huvudkoncept för utformning av täcklocket. De två är om man skall ha ett 
täcklock med eller utan rilla. Tanken med en rilla är då att den skall kunna göra att 
stötfångaren ”fastnar” på barriären. Detta skall jämföras med täcklocket utan rilla som har 
bättre förmåga att hålla ihop stötfångarskenan och förhindra att den gäspar ut vid krocken. 
Vissa restriktioner om täcklockets utformning finns, tjockleken bör hålla sig inom 0,8 till 1,5 
mm och ytterkanten får inte överskrida originaltäcklockets utbredning.  
  

 
6.2.2 Slätt täcklock 
Detta är den enklaste varianten av täcklock man kan använda sig av. Geometrin ses i Figur 
6.1. 
 

 
Figur 6.1: Slätt täcklock 

6.2.3 Rilla längs hela täcklocket 
Längs hela täcklocket görs en rilla i form av en halvcirkel med en släppvinkel mot täcklockets 
frontyta. Geometrin ses i Figur 6.2. 

 
Figur 6.2: Täcklock med halvcirkulär rilla 

6.2.4 Rilla längs en kortare bit av täcklocket 
Längs en kortare bit av täcklocket görs en rilla i form av en halvcirkel med en släppvinkel mot 
täcklockets frontyta. Geometrin ses i Figur 6.3. 
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Figur 6.3: Täcklock med kort halvcirkulär rilla 

 
 
6.2.5 Rilla utextruderad från täcklockets centrumlinje. 
Rillan utbreder sig utefter en kortare bit av täcklocket. Rillan har utseendet av en halvcirkel 
med släppvinklar. Denna variant har dock inte något konstant djup utan rillan är utextruderad 
i y-led , ur täcklocket. Geometrin ses i Figur 6.4. 

 
Figur 6.4: Täcklock med extruderad halvcirkulär rilla i centrum 

 
6.2.6 Rilla med raka kanter utextruderad  från täcklockets centrumlinje 
Mitt på täcklocket görs en rilla i form av en ”fyrkant” med sluttande sidor. De sluttande 
sidorna är för att underlätta tillverkningsprocessen och undvika sprickbildning på grund av 
stora töjningar. Geometrin ses i Figur 6.5. 
 

 
Figur 6.5: Täcklock med utextruderad rilla och raka kanter i centrum 

 
6.2.7 Korrugerat täcklock 
För att ytterligare styva upp täcklocket införs ett korrugerat mönster kring centrumlinjen. 
Detta ger utseendet i Figur 6.6. 
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Figur 6.6:  Täcklock med korrugerat mönster 

 
 
6.2.8 Originalgeometri  
Figur 6.7 visar hur originalgeometrin från projektet vid Gestamp R&D ser ut. En rilla utbreder 
sig från mitten av skenan och i den finns två intryckningar inlagda.  

 
Figur 6.7: Originalgeometri täcklock 

 
6.3 Stötfångarskena 
Stötfångarskenan i simuleringarna består av materialet Boron 02. 
 
6.3.1 Koncept till modifiering av skena 
Här är tanken att genom geometriförändringar skapa en skena vars styvhet och böjmotstånd är 
anpassat till bumper to bumper provet. Genom denna typ av förändringar kan en 
viktminskning uppnås vilket i sin tur ger mindre materialkostnad och i förlängningen en lägre 
totalvikt på den fiktiva bilen som skall genomgå denna typ av tester.    
Geometriförändringar av skenan kan göras i oändligt antal kombinationer. Ett antal 
begränsningar finns dock. Geometrin kring infästningen till krockboxarna hålls konstant. 
Skenans frontyta följer täcklockets yta och indirekt fascians yta. Bredden på skenans gap i 
framkant håller sig efter samma linjer som originalskenan. Detta för att det behövs släta ytor 
mellan skena och täcklock för att punktsvetsning ska kunna genomföras. 
 
6.3.2 Utformning av skenans liv 
Fyra olika varianter på tvärsnittet testas. I Figur 6.8 visas en bild på ett typiskt tvärsnitt på en 
stötfångarskena. Måttet a respresenterar höjden på gapet i skenans framkant och måttet b 
höjden på skenans bakkant. I jämförelsen mellan olika typer av utformning av skenans liv 
hålls a-måttet konstant. Alla de olika varianterna modelleras med släppvinkel på minimum 5 
grader för att underlätta eventuell tillverkning. 
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Figur 6.8: Stötfångarskena i genomskärning snittet ligger längs y=0. 

De fyra varianterna visas i Figur 6.9 numrerade från 1 till 4. Nummer 1 har en rak del i början 
och en cirkelbåge del mot skenans bakkant. Nummer 2 har det motsatta upplägget med 
cirkelbågeform mot skenans framkant och rak del mot den bakre delen. Nummer 3 har raka 
kanter från front till bakyta. Nummer 4 har  liknade utformning som nummer 1 men med 
minskat b-mått.  

 
Figur 6.9: Bild över de olika varianterna på utformning av skenans liv 

Testerna av vilken modell som lämpar sig bäst i detta prov genomförs och sedan väljs den 
variant med bäst resultat ut för ytterligare geometriförändringar. Samtliga tester utförs med en 
tjocklek på skenan av 1,7 och 1,8 mm, ett slätt täcklock 0,8 mm tjockt samt 2 mm tjocka 
original krockboxar. Gränsen för en godkänd simulering sätts till att det negativa 
förskjutningsmåttet i z-led ej får överstiga 55mm. 
 

6.3.3 Modifiering av skenans bakkant 
Sex förslag på hur en modifiering av skenans bakkant kan se ut presenteras nedan. 
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6.3.3.1 Tre intryckningar i skenans bakkant  
Tre intryckningar läggs in i skenans bakkant. Förhoppningen med detta är att skenan skall få 
ett bättre motstånd mot att gäspa ut vid krocken. En annan önskvärd sak att uppnå är att 
skenan formar sig efter barriären vid krocken. Detta gör att kontaktytan mellan barriären och 
stötfångaren ökar vid krocken. Geometrin visas i Figur 6.10. 

 
Figur 6.10: Stötfångarskena med tre intryckningar i bakkant 

  
6.3.3.2 Modifiering av skenans bakkant enligt en sinusfunktion. 
Svepet av skenan styrs i bakkant av en sinusfunktion. Det gör att skenan får utseende som 
visas i Figur 6.11. Denna utformning görs för att öka skenans böjmotstånd. Tanken är att 
skenans front och bakyta skall skilja sig så mycket geometriskt från varandra som möjligt.  

 
Figur 6.11: Stötfångarskena med bakkant styrd enligt en sinusfunktion 
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6.3.3.3 Fördjupning av skenans liv i kring centrumlinjen.. 
Skenans liv fördjupas i centrum. Detta för att ge bättre motstånd mot att flänsarna skall gäspa 
ut vid krock. Geometrin visas i Figur 6.12. 

 
Figur 6.12: Stötfångarskena med fördjupat liv. 

6.3.3.4 Förminskning av skenans liv i kring centrumlinjen. 
Skenans liv förminskas i centrum. Detta innebär att bakkanten får en geometrisk avvikelse 
jämfört med frontytan, vilket bör ge upphov till ökat böjmotstånd i liven vid böjning kring y-
axeln.  Figur 6.13 visar en bild på geometrin. 

 
Figur 6.13: Stötfångarskena med förminskat djup i livet. 

6.3.3.5 Stötfångarskena med förstorade flänsar. 
Stötfångarskena med förstorande flänsar, vilket bör ge ett ökat böjmotstånd. Figur 6.14 visar 
en bild på geometrin. 

 
Figur 6.14: Stötfångarskena med förstorade flänsar 
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6.3.3.6 Stötfångarskena i originalutförande. 
Stötfångarskenan i originalutförande enligt pågående projekt vid Gestamp R&D. I Figur 6.15 
visas geometrin. 

 
Figur 6.15: Stötfångarskena i originalutförande 

 
6.4 Krockboxar  
Krockboxarnas uppgift är i krocksekvensen deformeras och ta upp maximalt med energi. I 
detta krockprov bör de även hålla emot så att stötfångarskenan inte tippar bakåt. 
Krockboxarna i simuleringarna består av materialet Docol 420. 
 
6.4.1 Originalutförande  
I Figur 6.16 visas krockboxen till originalgeometrin. Krockboxarnas flänsar (1 i bilden) 
svetsas till stötfångarskenan och krockboxarnas bakkant (2 i bilden) svetsas mot en 
monteringsplatta som i sin tur fästs vid bilens sidobalkar. 
 

 
Figur 6.16: Krockbox i originalutförande 

 
6.4.2 Modifierad lång överhalva 
För att förstärka stötfångarskenans överkant dras krockboxens övre halva ända fram till 
skenans frontyta. Figur 6.17 visar den modifierade krockboxens utseende. Detta bör göra att 
det vid krocken försvåras att skenan vrider sig och glider av barriären.  
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Figur 6.17: Krockbox med modifierad lång överhalva 

6.5 Slutgiltig geometri till stötfångarsystem 
 
6.5.1 Försöksplanering och utvärdering av de olika delarna 
Förslaget till det slutgiltiga stötfångarsystemet består av boxar vars ovandel är förlängda i 
enlighet med kapitel 6.4.2. Ett täcklock som är veckat enligt kapitel 6.2.7. Formgivningen av 
skenan görs enligt kapitel 6.3.3.1.  
 
En enkel försöksplanering görs för att kunna utvärdera på vilken del, extra vikt bör läggas för 
att största resultatförbättring gällande z-ledsförskjutning i ”Bumper to bumper”-provet.  
 
Tabell 6.1 visar vilken tjockleksförändring som görs på varje del för att erhålla jämförbar 
viktökning på systemet. Att lägga på ca 200 gram faller sig ganska naturligt då detta innebär 
tjockleksökningar på 0,1 respektive och 0,2 mm på de berörda delarna. 
  
Part Area [mm2] Variation i tjocklek 

[mm] 
Volymsförändring 
[mm3] 

Viktförändring [kg] 

Täcklock 122513 0,2 24502 0,192
Stötfångarskena 266045 0,1 26604 0,209
Krockboxar 140560 0,2 28112 0,221
Tabell 6.1: Tabell över viktförändring vid tjockleksvariation 

Detta ger i sin tur, tillsammans med tidigare utförda simuleringar, värden mellan vilka 
tjocklekarna är lämpliga att variera. Tabell 6.2 visar mellan vilka värden tjocklekarna varieras. 
 
Faktorer Värde – [mm] Värde + [mm]
Täcklock 0,8 1,0
Stötfångarskena 1,6 1,7
Krockboxar 1,5 1,7

Tabell 6.2: Faktorer till försöksplanering 

 
Ett antal simuleringar utförs, där tjocklekarna på komponenterna som ingår i 
stötfångarsystemet kommer att varieras enligt en bestämd modell. Vilka värden som skall 
kombineras ihop bestäms med hjälp av försöksplanering i enlighet med excelarket 
”fractional_4in8.xls” som tillhandahölls av Gestamp R&D. Värdena som erhålls från 
simuleringarna utvärderas med samma excelark för att få en tabell över vilka delar som ger 
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bästa prestanda kontra viktökning. Resultatet av denna utvärdering tas upp under kapitel 
8.4.2. där effekterna av ändringarna jämförs.  
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7. Krockprov 
 
Krockprovning av befintligt system utförs vid Gestamps R&D:s egen krockbana och resultatet 
filmas. Filmen jämförs med animeringar från FEM-simuleringarna med krockvagnsmodellen. 
Vid krockprovet finns ingen bra möjlighet att montera givare för att mäta förskjutningen i z-
led på liknande sätt som i simuleringarna. På krockvagnen sitter dock ett antal andra givare 
som mäter acceleration och kraftupptagning under krocken. Baserat på dessa mätningar 
räknas energiupptagning från krocken fram.  
 
Två krockprov utförs, ett med frontbumpersystem i originalutförande och ytterligare ett av 
samma typ av system med den skillnaden att täcklocket ersätts med ett slätt dito med 
tjockleken 0,8 mm i materialet Docol 500 istället för Docol 420. Vikten på vagnen är 1355 kg, 
vilket representerar ca 80 procent av bilens totalvikt. FEM-simuleringar av samma 
krockscenario jämförs med testerna. Figur 7.1 visar en bild på originalstötfångarsystemet, 
fastsatt på krockvagnen. Figur 7.2 visar hur ”Bumper to bumper”-barriären och 
stötfångarsystemet med slätt täcklock ser ut innan krocktestet.  
 

 
Figur 7.1: Original stötfångarsystem, innan krock, fastsatt på krockvagnen 
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Figur 7.2: ”Bumper to bumper” barriären och stötfångarsystemet med slätt täcklock innan krocktestet  
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8. Resultat 
 
För att jämföra de olika koncepten av täcklock, stötfångarskenor och krockboxar plottas 
mätvärden för z-leds förskjutning upp mot tjocklekar på respektive del i diagram. Figur 8.1 
visar mätpunktens förskjutning i x och z-led i krocksimuleringen. Ur indata till denna graf fås 
värdet på z-leds förskjutningen den maximala x-ledsförskjutningen. Här fås en jämförelse 
mellan de olika koncepten där det tydligt ses vilka varianter som ger bäst testresultat kontra 
tjocklek.  
 
I Figur 8-8.3 i kapitel 8.1-8.3 visar en jämförelser mellan olika koncepten på täcklock, 
stötfångarskena och krockboxar, vad gäller tjocklek mot förskjutning i z-led. 
 
Kapitel 8.4 visar det slutliga stötfångarkonceptet samt en tjockleksutvärdering av detta. 
 
En jämförelse avseende vikten på det slutliga stötfångarkonceptet och originalstötfångaren  
görs under 8.5.  
 
Resultaten från krockproven och jämförelse med simuleringar av samma scenario finns i 
kapitel 8.6.  
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Figur 8.1: Exempel på mätpunktens förskjutning i x och z-led i en krocksimulering. 
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8.1 Jämförelse olika täcklock 
Figur 8.2 visar en jämförelse, gällande z-ledsförskjutning ”bumper to bumper”-provet, mellan 
olika täcklocksgeometrier. I jämförelsen mellan täcklocken är stötfångarskena 1,8 mm tjock 
och har geometri som originalskenan i kapitel 6.3.3.6. Krockboxarna är 2,0 mm tjocka och i 
originalutförande som i  kapitel 6.4.1. 
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Koncept  Finns under kapitel 
Slät 6.2.2 
Rund_ex_25 6.2.5 
Rund_hela_25 6.2.3 
Rund_kort_25 6.2.4 
Rak_ex_25 6.2.6 
Veckad 6.2.7 
Us-original 6.2.8 

Figur 8.2: Jämförelse täcklock gällande z-ledsförskjutning i ”Bumper to bumper”-provet 

I jämförelsen ses att med två täcklock med tjockleken 0,8 mm klarar av att motstå 
”underrride”. De två täcklocken är det helt släta och det korrugerade. Det korrugerade klarar 
dock”underrride”-kravet med större marginal.  
 
8.2 Jämförelse olika krockskenor 
 
Figur 8.3 visar en jämförelse, gällande z-ledsförskjutning i ”bumper to bumper”-provet, 
mellan olika geometrier på stötfångarskenan. I jämförelsen mellan samtliga stötfångarskenor 
är täcklocket 0,8 mm tjockt och har geometri enligt kapitel 6.2.3. Krockboxarna är 2,0 mm 
tjocka och i originalutförande som i kapitel 6.4.1. 
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Utvärdering Stötfångarskena
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Koncept  Finns under kapitel 
Original 6.3.3.6 
Bula bakåt 6.3.3.3 
Fläns 40 mm 6.3.3.5 
Bula framåt 6.3.3.4 
Sinkurva 6.3.3.2 
Tre intryckningar 6.3.3.1 

Figur 8.3: Jämförelse stötfångarskena gällande z-ledsförskjutning i ”Bumper to bumper”-provet 

Jämförelsen mellan stötfångarskenorna visar att skenan med tre intryckningar ger bäst 
resultat. I denna konfiguration klara den ”underride”-kravet vid tjockleken 1,6 mm.  
 
 
8.2.1 Jämförelsen mellan utformning av stötfångarskenans liv 
Utformningen av stötfångarskenas liv utvärderas. Resultatet finns upptaget i Tabell 8.1. 
 

 

Tabell 8.1 : Tabell över z-leds displacement för olika typ av liv på stötfångarskenan 

 Utformning 
skenans liv från 
frontytan 

Disp z-led i mm 
tjocklek 1,7 mm 

Disp z-led i mm 
tjocklek 1,8 mm 

Alt 1 Rak cirkelbåge -56,31 -52,12
Alt 2 Cirkelbåge rak -52,50 -49,03
Alt 3 Rak -57,47 -52,14
Alt 4 Rak djup cirkelbåge -56,53 -53,79
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I Tabell 8.1 ses att det bästa alternativet angående utformning är där tvärsnitten har 
utformning enligt alt 3. Vilket innebär stötfångarskenan övre och nedre liv antar formen av en 
cirkelbåge närmast frontytan för att övergå till raka kanter närmare skenas bakkant. 
 
8.3 Jämförelse olika krockboxar. 
Figur 8.4 visar en jämförelse, gällande z-ledsförskjutning i ”bumper to bumper”-provet, 
mellan olika geometrier på krockboxarna. I jämförelsen mellan båda krockboxmodellerna är 
täcklocket 0,8 mm tjockt och har geometri enligt kapitel 6.2.3. Stötfångarskena är 1.6 mm 
tjock och har geometri med tre intryckningar i bakkant enligt kapitel 6.3.3.1. 
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Koncept  Finns under kapitel 
Original 6.4.1 
Long 6.4.2 

Figur 8.4: Jämförelse krockboxar gällande z-ledsförskjutning i ”Bumper to bumper”-provet 

I jämförelsen mellan de två krockboxvarianterna klarar de förlängda krockboxarna 
”underride” kravet vid tjockleken 1,5 mm och originalet vid en tjocklek på 1,7 mm. 
 
8.4 Resultat av konceptframtagning 
 
8.4.1 Utvärdering koncept 
Baserat på resultaten från utvärderingarna av koncepten till de tre delarna i  
stötfångarsystemet fås ett sammantaget koncept med de bästa egenskaperna.  
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Detta koncept består av ett veckat täcklock, en stötfångarskena med tre breda intryckningar i 
bakkant och livet utformat enligt alternativ två under kapitel 6.3.2 samt de förlängda 
krockboxarna.  
 
Figur 8.5 visar det slutgiltiga systemet i sin helhet bestående av krockboxar, stötfångarskena 
och täcklock. 

 
Figur 8.5: Det slutgiltiga konceptet till stötfångarsystem 

 
8.4.2 Utvärdering tjocklekar 
En utvärdering av tjocklekar görs på det slutgiltiga konceptet till stötfångarsystemet. 
 
I Tabell 8.2 anges vilken effekt, i millimeter z-ledsförskjutning,  en tjockleksförändring  av en 
del i systemet har. Denna tjockleksförändring motsvarar en viktändring av stötfångarsystemet 
på 200 gram. ”Medel –” kolumnen i tabellen motsvarar medelvärdet av alla simuleringar då 
den valda delen har den mindre av de två  vikterna. ”Medel +” motsvarar  medelvärdet då en 
del förtjockats så att 200 g lagts till systemvikten. 
 
  

  Medel – [mm] Medel + [mm] Effekt [mm] 
Täcklock -38,12 -37,13 0,99 
Stötfångarskena -37,97 -37,28 0,70 
Krockboxar -46,23 -29,02 17,21 

Tabell 8.2: Tabell med effekter av tjocklek och material till de ingående komponenterna i 
stötfångarsystemet. 

I Tabell 8,2 ses att en förtjockning av krockboxarna motsvarande ca 200 gram i vikt ger större 
inverkan på resultatet i ”underride”-mätningarna än motsvarande förtjockning av 
stötfångarskenan eller täcklocket gör.  
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8.5 Viktjämförelse mellan original och modifierat stötfångarsystem 
I Tabell 8.3 visas totalvikterna av 2 olika stötfångarsystem. Överst originalstötfångarsystemet 
med förtjockade delar för att klara en maximal z-leds förskjutning på 55 mm i ”bumper to 
bumper”-provet. Under det slutgiltiga konceptet med tjocklekar valda för att klara ovan 
nämnda maximala z-leds förskjutning på 55 mm. 
 

Täcklock 
tjocklek 
[mm] 

massa 
[kg] 

Krock-
boxar  

tjocklek 
[mm] 

massa 
[kg] 

Stötfångar-
skena 

tjockle
k [mm] 

massa 
[kg] 

total vikt 
[kg] 

original 1,5 1,485 Original 1,8 1,789 Original 1,8 3,715 6,99

veckad 0,7 0,688 Long 1,5 1,655
Tre 
intryckningar 1,5 3,133 5,48

Tabell 8.3: Tabell över vikten av det förtjockade original stötfångarsystemet och det slutliga konceptet 

 
I Tabell 8.3 ses att det slutgiltiga konceptet gällande stötfångarskena, krockboxar och täcklock 
får vikten 5,48 kg. För att få originalgeometrin att klara samma gräns vad gäller z-
ledförskjutning blir vikten 6.99 kg. Originalgeometrin i nuvarande utförande väger 5.78 kg 
och klarar i simuleringarna inte att undvika ”underride”.  
 
Vikterna i Tabell 8.3 tas fram genom att delens area beräknas från skalmodellen i I-deas, 
denna har multiplicerats med tjockleken. Slutligen har vikten för alla delar summerats. Någon 
reduktion i vikt på grund av eventuella förtunningar i tillverkning görs ej. 
 
8.6 Resultat krockprov med krockvagn 
Vid krockprovning filmades krockförloppet med höghastighetskamera. Filmerna jämförs med 
animeringarna från FEM-simuleringarna med krockvagnen.  
 
Bilder från krockförloppet i krockprov och motsvarande simuleringar finns i Bilaga B. Bilder 
av barriär och stötfångare efter krockprovet finns i Bilaga C. 
 
8.6.1 Originalsystem 
Mätningen ger i detta fall ett z-ledsmått på –30,1 mm. Animationen visar stora likheter med 
det filmade krockförloppet. Både animeringen från krocksimuleringen och filmen från det 
praktiska testet visar att stötfångaren fastnar på barriären. Figur 8.7 visar en jämförelse 
gällande energi- och kraftupptagning i diagramform mellan simulering och krocktest. 
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Bumper to bumper krocktest vs simulering original 
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Figur 8.7: Jämförelse krockprov och simulering originalsystem 

Energikurvorna följer varandra väldigt bra i upprampningen endast efter att vagnen börjat 
retardera skiljer de sig åt. Kraftkurvorna följer också varandra bra i upprampningsekvensen 
toppkraften för simuleringen är något högre än den från krockprovet. Toppen på kraftkurvan 
från simuleringen är också något spetsigare än motsvarande topp från krockprovet.    
 
8.6.2 Originalsystem med slätt täcklock 
Mätningen ger i detta fall ett z-ledsmått på –23,6 mm. Animationen från beräkningen visar 
stora likheter med det filmade krockförloppet. Både animeringen från krocksimuleringen och 
filmen från det praktiska testet visar att stötfångaren fastnar på barriären. Figur 8.8 visar en 
jämförelse, gällande energi- och kraftupptagning, i diagramform mellan simuleringen och 
krocktestet. 
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Bumper to bumper krocktest vs simulering
E88 slätt täcklock 0,8mm i docol 500
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Figur 8.8: Jämförelse krockprov och simulering originalsystem med slätt täcklock 

 
Energikurvorna följer varandra väldigt bra i början av upprampningen men när de börjar 
närma sig toppvärdet skiljer de sig åt gällande maximal inträngning.  När vagnen börjar 
retardera skiljer även den kvarvarande energimängden sig åt.  
Kraftkurvorna följer också varandra bra i upprampningsekvensen toppkraften för 
simuleringen är högre än den från krockprovet. Toppen på kraftkurvan från simuleringen är 
också mycket spetsigare än motsvarande topp från krockprovet. En skillnad mellan 
krockprovet och simuleringen är att skenan viker sig på mitten i krockprovet men inte i 
simuleringen.    
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9. Diskussion och slutsatser 
 
9.1 Generella lösningar 
För att erhålla ett bra resultat är det viktigt att ha ett tillräckligt överlapp mellan barriär och 
stötfångare. Om detta är ett möjligt scenario bör stötfångaren byggas så att största möjliga 
överlapp erhålls.  
 
9.2 Vidareutveckling 
För att vidareutveckla de olika koncepten bör någon form av prototyp tillverkas baserat på de 
cad-modeller som tagits fram för krocktest. Dessa tester bör göras med en riktig bil då 
krockvagnens egenskaper inte är tillräckligt representativa för ett verkligt krockscenario.  
 
Den numera fastställda utformning av ”Bumper to bumper”-barriären skiljer sig från den 
FEM-modell av barriären som använts i simuleringarna. En uppdatering av barriärens 
utformning i FEM-modellen är önskvärd. 
 
9.3 Offsetinställningar 
Inom detta examensarbete finns mycket utrymme för diskussion gällande 
offsetinställningarna. I början av examensarbetet sattes barriären på en fix höjd relativt 
stötfångaren. Denna höjd visar sig inte helt överensstämma med den höjd som det verkliga 
provet kommer att vara på. Dock används denna höjd även fortsättningsvis under 
examensarbete för att få jämförbara värden från de olika simuleringarna.  
 
Alla simuleringar är alltså baserade på en specifik höjd, skulle denna ändras något är det inte 
säkert att man får samma resultat ur simuleringarna. Det troligast vore dock att den inbördes 
ordningen mellan de olika modeller av täcklock, skena och boxar vad gäller prestanda enligt 
de mätningar som görs kommer att vara lika. 
  
9.4 Dynamisk modell. 
Detta är ju som namnet säger bara en modellen av verkligheten som uppfyller de viktigaste 
dynamiska effekterna, men dock inte alla effekter. Man skulle också kunna diskutera 
tyngdpunktens placering gentemot stötfångaren och barriären. Modellen är baserad på 
mätningar från en Ford Focus medan vikterna som sattes för simuleringarna representerade en 
något tyngre bil i medelklassen. Troligen representeras dock de mest vitala dynamiska 
egenskaperna på ett riktigt sätt. 
 
9.5 Plast och skum 
I simuleringar används en barriär som är klädd med skum och plast framtill. Vid 
examensarbetes start var det den enda modell som fanns att tillgå. Nu är det dock fastställt att 
den kommande barriären kommer att klädas med två olika plaster istället. Denna förändring 
gör det svårare att sia om hur bra modellen representerar verkligheten. FEM-modellen av 
barriären bör göras mer lik den numera fastslagna barriären för kontrollerande simuleringar.  
 
I simuleringarna har även friktionen för stål mot stål används mellan alla delar. Denna 
parameter bör i framtida tester ändras då man vet mer om friktionskoefficienten mellan stålet 
och plasten på barriären. 
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9.6 ”Underride”? 
Kravet för att klara ”underride” sätts till att z-ledsförskjutningen inte får överstiga 55 mm vid 
maximal x-ledsförskjutning. Att måttet sätts till 55 mm har att göra med okulärbesiktningen 
av de simuleringar som genomförts. Ligger detta värde kring 55 mm ser simuleringarna 
godtagbara ut. Måttet som väljs ger ett bestämt entydigt värde från varje godtagbar 
simulering. Dock säger inte detta värde något om hur rörelsen och deformationen av 
stötfångaren ser ut. En komplettering av detta värde tas fram genom att plotta z-förskjutning 
mot x-förskjutning. I detta diagram får man en bild över mätpunktens rörelse i krocken. Om 
man tittar på den grafiska tolkningen av simuleringarna fås också en bra bild över 
händelseförloppet.  
Det ideala scenariot man skulle kunna tänka sig vid krock är att stötfångaren fastnar på 
barriären. Detta är en sak som endast ses vid okulärbesiktning av animeringen från 
simuleringen.  
 
9.7 Täcklockets utformning 
Vid en granskning av de utförda simuleringarna, då endast täcklockets geometri ändrats ses 
att varianten med veckat täcklock ger de bästa egenskaperna i ”bumper to bumper”-provet. 
Detta skall jämföras med det släta täcklocket som är enklare att forma och de täcklock med en 
rilla i framkant som är anpassade till olika typer av pendelprov. De olika typerna av täcklock 
med rilla i ger klart sämre resultat vad gäller z-ledsförskjutning för systemet än varianter utan 
rilla.  
 
Två former på rillans tvärsnitt gällande de utextruderade rillorna i kapitel 6.2.5 och 6.2.6 
undersöktes, men detta visade sig vara av underordnad betydelse. Man skulle eventuellt kunna 
fortsätta utredning om ett optimalt djup på dessa rillor. Att täcklocken med utextruderad rilla 
fungerar bättre än varianterna med svepta rillor i kapitel 6.2.3, 6.2.4 och 6.2.8 beror troligen 
radien på rillans bakkant skiljer sig mer från den radie som frontytan har.   
 
Att täcklocken utan rilla har ett bättre beteende i ”bumper to bumper”-provet beror troligen på 
att de håller ihop skenan bättre och under krockförloppet bildas en mindre rilla naturligt i 
täcklocket. Att funktionen för det korrugerade täcklocket fungerar ännu bättre kan troligen 
hänföras till att detta täcklock tar upp mer krockenergi initiellt medan vecken rätas ut och den 
ovan nämnda naturliga rillan bildas. 
 
9.8 Stötfångarskenans utformning 
Det huvudsakliga med utformningen av stötfångarskenan är att förändra geometrin för att 
styva upp den övre flänsen. Uppnår man detta förbättras funktionen vid ”bumper to bumper” 
krockar. Den modell som fungerar bäst av de jämförda är den som visas i kap 4.1.1, med tre 
intryckningar i skenans bakkant.  
 
Utformning av skenans gap spelar viss roll för prestandan i detta prov. Den modell som 
fungerar bäst i simuleringarna är alternativet med en cirkelbågeform närmast skenans frontyta 
och raka delar med enbart släppvinkel mot skenans bakkant. 
 
Dessa två koncept kombineras för att skapa en skena med ytterligare förbättrade egenskaper.  
 
Skenan med tre intryckningar viker sig på mitten i krockprovet. Detta ser inte bra ut i 
animeringarna dock ger det den fördelen att större del av skenan kommer i kontakt med 
barriären. I krockögonblicket måste skenan endera vridas eller böjas för att ta upp den 
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tillförda kraften.  I detta fall styrs valet genom att skenan förtunnas i mittsektionen och viker 
sig där. Detta gör att möjligheten till vridning minskas.  
 
Alternativet med en skena med förminskat djup i livet kring centrumlinjen visar också bra 
värden på förskjutningen i z-led. Här är deformationsbeteendet liknade det i modellen tre 
intryckningar. Centrum på skena böjs i krocken i stället för att vridas. Vilket gör att denna 
skena stannar kvar på barriären under krockförloppet. 
 
Skenan med tre intryckningar fungerar något bättre än de andra skenorna med enbart det 
förminskade djupet av livet i kapitel 6.3.3.4. Anledning till att skenan med tre intryckningar 
valdes var viktfördelen. ”Underride”-kravet uppfylls när plåten till modellen med tre 
intryckningar är en tiondels millimeter tunnare än motsvarande skena med förtunnat liv kring 
centrumlinjen. Båda modellerna ger dock bra prestanda i provet och skulle kunna vara 
tänkbara alternativ vad gäller vidareutveckling. 
 
Generellt ses att de skenor med bakkant som avviker geometriskt från böjning av frontytan får 
bättre värden i simuleringarna.  Resultaten visar dock inte på några extremt stora skillnader 
mellan de olika modellerna. 
 
9.9 Krockboxarnas utformning 
Enda förändringen som genomförts på boxarna är att förlänga övre halvan så den når ända 
fram till bakkanten av skenans frontyta. Att förlänga krockboxen gav bättre prestanda i 
”bumper to bumper” simuleringarna. Detta främst då denna variant av krockbox hjälper till att 
hålla emot övre flänsen vid krocken. I kapitel 6.2 finns ytterligare information och bild på den 
förlängda krockboxen.   
 
Den långa boxen har större ytarea än standardboxen, men kan dock göras 0,2 mm tunnare plåt 
och ändå uppfylla underridekravet. Detta gör att den långa boxen får en knapp viktfördel för 
samma prestanda. Ytterligare modifiering av den långa boxen skulle vara önskvärd för 
viktoptimering såväl som optimering av bucklingsbeteendet. I nuläget har denna förlängda 
box inte något speciellt bra bucklingsbeteende. Även en utbredning av den förlängda boxens 
kontaktyta med skena är önskbart för ytterligare stödja skenans övre fläns. 
 
9.10 Friktion 
Friktionen inverkar på hur modellerna rör sig mot varandra och skulle kunna vara en viktig 
del i denna utredning. På grund av tidsbrist och svårighet att ta fram bra indata för att ställa in 
friktionen, valdes det att inte behandla denna del av problematiken.  Inställningarna som 
användes i simuleringarna är de som normalt används vid krocksimuleringarna på Gestamp 
R&D.  
 
9.11 Krockprov 
I de krockprov som genomförts har stötfångarsystemen uppträtt på önskat sätt. Tillägas bör 
dock att dessa prov görs med en krockvagn istället för riktig bil. Vagnens chassi kan anses 
vara stelt, de dynamiska egenskaper som fås vid krocktesterna kan hänföras till däcken som 
trycks ihop. Om man jämför detta med en riktig bil som har bl.a. fjädring, dämpare, andra 
trögheter och styvheter fås ett helt annat uppförande vid krock. Bilens front är troligtvis mera 
benägen att niga än krockvagnens dito. I krocken med vagnen får man dock en indikation på 
hur bra en modell av en stötfångare fungerar. Jämförelse mellan de olika kan alltså göras då 
de baseras på samma krockhöjder. 
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Slutsatserna man kunde dra av dessa tester är att animeringarna från simuleringarna och 
filmerna från de verkliga krockproven visar stora likheter vad gäller samspelet mellan 
stötfångarsystemet och barriären.  
 
Från krockproven erhölls data angående inträngning, kraft samt energi. Dessa data jämfördes 
med data från simuleringarna. Jämförelse mellan krocktest och simulering kan ses i Figur 8.7 
och 8.8. I fallet med originalsystem visar diagrammen på stora likheter vad gäller kraft- och 
energiupptagning. Jämförelsen av krockprovet och simuleringen för systemet med det släta 
täcklocket visar på en markant högre toppkraft i simuleringen. Detta beror på att skenan viker 
sig i provet men ej i simuleringen.  
 
I de två krocktester som genomfördes visade det sig att stötfångarsystemet med det släta 
täcklocket fungerade bättre, än originalsystemet med rilla, enligt de prestandamätningar som 
görs. Originalsystemet fick en z-ledsförskjutning på –30,1 mm och det med slätt täcklock en 
förskjutning på –23,6 mm. Även filmerna från krocksimuleringar visar på liknade förlopp där 
systemet med slätt täcklock klarar sig något bättre. 
 
Tilläggas bör dock att det krockprov som genomförts gjorts på en förutbestämd offsethöjd 
mellan barriär och bumper och alltså inte den numera bestämda kommande provhöjden för 
”Bumper to bumper”-prov. 
 
9.12 Slutligt koncept 
Det slutliga konceptet består av 0,7 mm tjockt täcklock med en korrugerad del i centrum 
enligt kapitel 6.2.7. Stötfångarskena har tre intryckningar i bakkant enligt kapitel 6.3.3.1 och 
är 1,5 mm tjock. Krockboxar är förlängda enligt kapitel 6.4.2 och har tjockleken 1,5 mm. 
Denna helhet väger 5.48 kg och har en z-ledsförskjutning på –50,9 mm.  
 
Jämför detta med originalsystemet som väger 5,78 kg och inte klarar kravet på z-
ledsförskjutning utan glider in under barriären i simuleringarna. Täcklocket har tjockleken 
1mm, stötfångarskenan 1,6 mm och krockboxarna 1,5 mm 
 
För att originalsystemet skall ha samma prestanda som det optimerade konceptet i 
”underride”-mätningar måste delarna förtjockas. De tre nya tjocklekarna blir: täcklocket 1,5 
mm, stötfångarskena 1,8 mm och krockboxarna 1,8 mm. Vikten för det förtjockade 
originalsystemet blir då 6.99 kg. 
 
I denna jämförelse blir alltså det framtagna konceptet ca 1,5 kg lättare än originalsystemet 
med jämförbar prestanda i ”bumper to bumper”-provet. Beaktas bör att det slutliga konceptet 
endast är anpassat för detta prov medan originalsystem är anpassat för ytterligare ett antal 
krockprov. Detta innebär att modifikationer som kan påverka vikten kanske blir nödvändiga 
för att klara andra krockprov.   
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Bilaga A - Barriärbilder 

 

 
Bild av ”Bumper to bumper”-barriären på plats i krockhallen 

 

 
Bild av BTB-barriären med plasthöjet avtaget 

 
 



 

 
Närbild framifrån på plasten som skall representera skummet framför en vanlig stötfångare 

 

 
Närbild bakifrån på plasten som skall representera skummet framför en vanlig stötfångare 



 

 
Närbild från sidan på plasten som skall representera skummet framför en vanlig stötfångare 

 

 
Närbild bakifrån på plasten som skall representera fasciaplasten på en vanlig stötfångare.  

 



Bilaga B – Krockförlopp 

Krockprov originalgeometri 
 

Simulering originalgeometri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga B – Krockförlopp 

Krockprov slätt täcklock 
 

 
 

Simulering slätt täcklock 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga C - Bilder efter krocktesterna 

 
 

 
Plastdelarna av barriären efter krocktest. 

 



Bilaga C - Bilder efter krocktesterna 

 
Barriären efter krocktestet, små men synliga skador på den orangea täckplasten 

 



Bilaga C - Bilder efter krocktesterna 

 
Närbild på den blå plastdelen av barriären efter krocktest, med synliga skador 



Bilaga C - Bilder efter krocktesterna 

 
Originalstötfångarsystemet efter krocktest 

 



Bilaga C - Bilder efter krocktesterna 

 
Originalstötfångarsystem med slätt täcklock efter krock. Tydligt veck i mitten av skenan och det har 
bildats en intryckning i täcklocket motsvarande en rilla.  
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