
  

  

Utveckling av låsningsmekanismen 
hos kulleden BJ1000 

 

 

 

 

 

NADIA JAMALEDDINE 
SANDY LAHDO 

 

 

  

Examensarbete 
Stockholm, Sverige 2013 

 

 



2 

 

  



3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Utveckling av låsningsmekanismen 
hos kulleden BJ1000 

 
 
 

Nadia Jamaleddine 
Sandy Lahdo 

 
 
 

 

Examensarbete MMKB 2013:16 MKNB 062 

KTH  Industriell teknik och management 

Maskinkonstruktion 

 SE-100 44  STOCKHOLM  



1 

 



1 

 

 

 
 

 
 

 Examensarbete  MMKB 2013:16 MKNB 062 

 

Utveckling av låsningsmekanismen hos kulleden 
BJ1000 

   
  Nadia Jamaleddine 

Sandy Lahdo 

Godkänt 

2013-06-17 

Examinator 

Ulf Sellgren 

Handledare 

Ulf Sellgren 

 Uppdragsgivare 

Dredge Yard 

Kontaktperson 

Basel Yousef 

Sammanfattning 
Denna rapport handlar om utvecklingen av en mudderverkskomponent. Mudderverk används till 

muddring, d.v.s. gräva eller suga upp bottensegment i syfte av att exempelvis bygga öar eller 

fördjupa en hamn.  

Dredge Yard är ett produktutvecklandeföretag i Dubai som konstruerar och utvecklar dessa typer 

av komponenter. I dagsläget håller Dredge Yard på att ta fram ett nytt koncept för sin nuvarande 

kulled BJ1000. Denna produkt är en kulled som sammankopplar rör från mudderverk till önskad 

plats över sjö-/havsytan, dessutom tillför kulleden flexibilitet till rören som krävs på grund av 

vågrörelser.  

Den nuvarande kulleden har en del problem och låset är ett av dem. Låsningsmekanismen hos 

denna kulled är placerad på ett sådant sätt att den ökar ytterdiametern på kulleden och detta gör 

att den blir mindre kompakt vilket medför till att den blir svårhanterlig. Dessutom är låset i 

dagsläget osmidigt, omodernt och tidskrävande vid produktion. 

Projektets huvudsakliga syfte är att förbättra och utveckla den nuvarande kulledens 

låsningsmekanism så att en enklare och smidigare låsningsmekanism uppnås. Materialet är givet 

av uppdragsgivaren och är rostfritt stål.  

För att modellera det nya konceptet till låsningsmekanismen gjordes en CAD-modell i Inventor 

som sedan analyserades med hjälp av FEM-analyser i ANSYS.  

Resultatet som fås är en enkel låsningsmekanism, som låses med hjälp av två blockeringshinder 

som sammanfogas med hjälp av en bult. Bulten utsätts för en maximal spänning på 22,44 MPa 

med en säkerhetsfaktor på 9,22. Dessutom har den nya kulleden en ytterdiameter på 1764 mm 

vilket är betydligt mindre än den nuvarande versionen av BJ1000 som har en ytterdiameter på 

2 220 mm.  
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Abstract 
This paper is about the development of a dredger component. Dredgers are used for dredging, 

that is to dig or to suck up the ground segment for the purpose of building islands or deepening a 

harbour. 

Dredge Yard is a product development company in Dubai that designs and develops these types 

of components. At the moment, Dredge Yard is developing a new concept for its current product 

ball joint BJ1000. This product is a ball joint which connects the pipes from the dredger to the 

desired location over the sea. The ball joint also adds flexibility to the pipes that is required due 

to wave action. 

The current joint has a few problems and the lock is one of them. The locking mechanism of this 

ball joint is positioned so that it increases the outer diameter of the joint, which makes it less 

compact and harder to handle. The lock is at the same time inflexible, outdated, and time 

consuming during production. 

The project's main purpose is to improve and develop the locking mechanism of the existing ball 

joint so that a simpler and more flexible locking mechanism can be achieved. The material of the 

joint is stainless steel and it’s given by the commissioner. 

To model the new concept of the locking mechanism, a CAD model in Inventor is made and then 

analysed by using FEM-analysis in ANSYS. 

The result obtained is a simple locking mechanism, which is locked by two blocking barriers that 

are joined together by a locking pin. The bolt is subjected to a maximum stress of 22,44 MPa 

with a safety factor of 9,22. In addition, the new ball joint has an outer diameter of 1764 mm, 

which is much smaller than the current version BJ1000 which has an outer diameter of 2220 mm. 
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NOMENKLATUR 

I detta kapitel listas alla beteckningar och förkortningar som används i denna 

kandidatexamensrapport.  

Beteckningar 

Symbol Beskrivning  

   Töjning (-) 

max   Maximal spänning (Pa) 

s   Sträckgräns (Pa) 

 A Tvärsnittsarea ( 2mm ) 

E   Elasticitetsmodul (Pa) 

fF  Friktionskraft (N) 

övreF  Övre skalets tyngdkraft (N) 

 g Tyngdacceleration ( 2/m s ) 

L   Blockeringshindrenas totala bredd (mm) 

övrem  Massan på det övre skalet (kg) 

N Normalkraft (N) 

Förkortningar 

CAD Computer Aided Design 

FEM Finita Elementmetoden 

SF Säkerhetsfaktor 

TD Total deformation 
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1 INTRODUKTION 

I detta kapitel beskrivs bakgrund, syfte, avgränsning och metod för det utförda 

kandidatexamensarbetet. 

1.1 Bakgrund 

Denna rapport handlar om utvecklingen av en mudderverkskompontent. Mudderverk används till 

muddring, d.v.s. gräva eller suga upp bottensegment i syfte av att exempelvis bygga öar eller 

fördjupa en hamn. Mudderverksindustrin har en växande marknad med en ständig utveckling av 

tillhörande komponenter. Dredge Yard är ett produktutvecklandeföretag i Dubai som konstruerar 

och utvecklar dessa komponenter.  

I dagsläget håller Dredge Yard på att ta fram ett nytt koncept för sin nuvarande kulled BJ1000. 

Denna produkt är en kulled som sammankopplar rör från mudderverk till önskad plats över sjö-

/havsytan, dessutom tillför kulleden flexibilitet till rören som krävs på grund av vågrörelser. 

Andra funktioner som den bidrar med är tätning av rör och upptagande av axialkrafter. Den 

nuvarande kulleden har ett antal problem och behöver därför förbättringar i konstruktionen. 

Huvudproblemen med den nuvarande kulleden är: 

 Kulleden behöver smörjas ofta, med ett icke miljövänligt smörjmedel, för att den ska 

kunna vara korrosionshärdig och flexibel.  

 Materialet kullederna är gjorda av rostar lätt vilket medför att rören blir mindre 

flexibla. 

 Låsningsmekanismen hos kulleden är placerad på så sätt att den ökar ytterdiametern 

på kulleden och detta gör att den blir mindre kompakt vilket leder till att den blir 

svårhanterlig. Låsen är även i dagsläget osmidiga, omoderna och tidskrävande vid 

produktion. 

 

 

 

Figur 1. Kulleden ”Ball Joint”  
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1.2 Syfte 

Projektets huvudsakliga syfte är att förbättra och utveckla den nuvarande kulledens 

låsningsmekanism då den för tillfället är osmidig och ger en oönskad ökad ytterdiameter på 

kulleden. Syftet är även att utveckla ett koncept som uppdragsgivaren är nöjd med. 

Uppdragsgivaren vill ha ett eller flera alternativa konceptförslag till det nuvarande problemet 

med kulledens låsning. Därefter skall den optimalaste lösningen väljas, och eventuellt tillämpas 

på den nya versionen av företaget Dredge Yards kulled BJ1000. Enligt uppdragsgivaren är målet 

med detta uppdrag att lyckas få ett enklare och smidigare låsningssystem.  

1.3 Avgränsning 

Som tidigare nämnt har den nuvarande kulleden BJ1000 ett antal problem som kräver lösningar 

respektive förbättringar. I detta projekt skall dock endast problemet som omfattar kulledens 

låsningsmekanism tas till hänsyn. Fokusen kommer alltså att ligga på att hitta alternativa 

lösningar till dagslägets låsningsmekanism hos kulleden. Företaget Dredge Yard har redan 

bestämt materialet för den nya kulledens skal, trots det kommer en enkel jämförelse att göras 

mellan olika material som företaget hade kunnat tänka sig använda. Detta görs för att få en 

inblick till varför företaget valt det material som de gjort. 

För att undersöka konstruktionens hållfasthet kommer endast beräkningar som rör spänning och 

deformation att göras. 

1.4 Metod 

Metoder som huvudsakligen kommer att användas för att ta fram ett nytt koncept kommer i 

första hand att vara informationssökningar och studier kring existerande låsningsmekanismer för 

andra typer av tillämpningar. Informationssökningen kommer även att ske under studiebesök i 

företagets tillverkningsfabrik. Detta för att få en bra förutsättning till att hitta bästa möjliga 

koncept. Vid konceptutvecklingen kommer det även användas en hel del CAD-modellering. För 

att samarbetet med företaget skall ske så smidigt som möjligt så kommer modelleringen göras i 

Inventor (2013). Detta innebär att kunskaper i Inventor måste införskaffas. Det vinnande 

konceptet kommer att väljas med hjälp av en Pugh-matris. För vidare utveckling av det valda 

konceptet kommer FEM-analyser göras i programmet ANSYS (2012). För att göra en enkel 

jämförelse mellan olika material för kulledens skal kommer en simulering i MATLAB(2012) att 

utföras.  
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2 REFERENSRAM 

Detta kapitel presenterar den teoretiska referensramen som utgör utgångspunkten för den 

utförda produktutvecklingen. 

2.1 Kulleden ”BJ1000” i dagsläget 

Kulledens huvudsakliga funktion är att sammankoppla rör och möjliggöra flexibilitet hos rören 

som är önskade vid vågrörelser. Kulleden klarar snedställningar upp till 15° och har en vikt på 

6,48 ton vilket visas i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Data för den befintliga kulleden. Dredge Yard (2013) 

BJ1000  

Skalens material Kolstål 

Ytterdiameter 2 220 mm 

Inrediameter 1 066 mm 

Maximalt inretryck 30 Bar 

Snedställning 15° 

Övre skalets vikt 1450 kg 

Undre skalets vikt 2860 kg 

Total vikt (inklusive 

resterande komponenter) 

6 480 kg 

 

Denna typ av kulled används främst inom mudderverksindustrin och tillverkas även i andra olika 

storlekar. Dessa används oftast i korossiva miljöer och utsätts för både inre- och 

yttrepåfrestningar, därför är det viktigt att de konstrueras på ett sådant sätt att de får en hög 

hållfasthet. 

 

Figur 2. Kulledens ingående komponenter 
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I dagsläget har kulleden BJ1000 som tidigare nämnt ett antal aspekter som skall förbättras. I 

detta projekt dock skall endast en aspekt behandlas, och denna är låsningsmekanismen. 

I Figur 2 framgår kulledens komponenter, de så kallade klorna ingår i komponentens 

låsningsmekanism. Den nuvarande kulleden har sex stycken klor som är placerade centralt på 

kulans ytterdiameter, detta medför att kulleden får en större maximal ytterdiameter. Följderna 

blir en icke kompakt kulled som i sin tur blir svårhanterlig vid montering med bland annat rör. 

 

 

Figur 3. Kulleden BJ1000 i dagsläget. 

 

I Figur 3 visas den nuvarande kulleden med en markering kring låset. Eftersom de radiella 

krafterna inte är stora räcker det med att endast låsa en av dem sex klorna. Det finns dock en 

möjlighet till att kunna låsa alla sex klor. Anledningen till detta är dels för att vid installationen 

av kulleden ska montören kunna välja den klo som han/hon kommer lättast åt, och dels för att 

uppnå en jämn viktfördelning. 

 

Den högra bilden i Figur 2 visar monteringsordningen för kulleden. Det övre skalet vrids tills det 

att dess inbyggda blockeringsmekanism (se markering i Figur 3) möter klorna, det är denna 

mekanism som låser kulleden axiellt. För att sedan låsa kulleden radiellt tillsätts en bult (se 

markering i Figur 3) som sätts fast med en mutter och en kedja. 

 

Som tidigare nämnt är den nuvarande låsningsmekanismen tidskrävande vid produktionen trots 

att konceptet är väldigt enkelt. Dessutom bidrar låsningsmekanismen, speciellt klorna, till en allt 

för stor ytterdiameter och därför behövs ett nytt koncept för låsningsmekanismen som passar den 

nya kulleden.  
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2.2 Den nya kulleden ”Greaseless Bearing Ball Joint” 

Den nya kulleden ska konstrueras på ett sådant vis att huvudproblemet med den nuvarande 

kulleden skall försvinna. Det nya konceptet ska bland annat vara smörjfri, gjort av rostfritt 

material (se Tabell 2) och lätthanterligt.  

 

Tabell 2. Data för den nya kulleden. Dredge Yard (2013) 

Nya BJ1000  

Skalens material Rostfritt stål 

Ytterdiameter - 

Inrediameter 1 066 mm 

Maximalt inretryck 30 Bar 

Snedställning 15° 

Övre skalets vikt 1690 kg 

Undre skalets vikt 780 kg 

Total vikt(inklusive 

resterande komponenter) 

5 500 kg 

 

Den nya kulledens ytterdiameter är fortfarande okänd och fås så fort ett fullständigt koncept har 

tagits fram.  

 

Figur 4. En skiss som Dredge Yard har gjort på kulleden “Greaseless Bearing Ball Joint” 

 

Utvecklingen av låsningsmekanismen, som är projektets fokus, ska bidra till att den nya kulleden 

blir mer lätthanterlig. En orsak till att den nuvarande kulleden är svårhanterlig är för att den får 

en oönskad ökad ytterdiameter på grund av placeringen av klorna. Därför ska dessa klor i den 

nya konstruktionen av kulleden flyttas ned så att kulans ytterdiameter ungefärligt sammanfaller 

med diametern som klorna skapar (se Figur 4). I samband med detta ska även antalet klor utökas 

från sex klor till åtta mindre klor. Detta gör att kulleden blir mer kompakt, vilket är önskat.  
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Låsningsmekanismen för produkten ”Greaseless Bearing Ball Joint” måste uppnå vissa krav som 

uppdragsgivaren önskar. Kraven är följande: 

 

 Enkel att producera. 

 Enkel konstruktion för låsningsmekanismen, den ska vara enkel att montera och 

demontera. 

 Konkurrenskraftigt koncept på låsningsmekanismen. 

 Ekonomisk, skall inte vara för dyr. 

 Låga toleranser för att underlätta tillverkningen. 

 En konstruktion med en hög hållfasthet på låsningen. 

 Ergonomisk användning. 

 En konstruktion som inte ökar kulledens ytterdiameter. 

2.3 Materialet rostfritt stål 

Rostfritt stål är en järnlegering som består till största del av krom, men även molybden, nickel 

och kväve.  Rostfritt stål har en mycket god förmåga att motstå angrepp i korrosivamiljöer, detta 

eftersom det i oxiderade miljöer bildas ett väldigt tunt, osynligt passivskikt på ytan, som skyddar 

mot angrepp, NE (2013). Det rostfria stålet som företaget Dredge Yard valt har en densitet på 
37,750 / cmg , E-modul på 196 GPa och en sträckgräns på 200 MPa, Dredge Yard (2013). 

2.4 Befintliga låsningsmekanismer i liknade branscher 

Ett antal olika låsningsmekanismer finns och tillämpas i mudderverksbranschen men även i 

andra liknande branscher. Dessa skall studeras för att få bredare kunskaper inför konstruktionen 

av den nya låsningsmekanismen. 

  

2.4.1  Konkurrenten VOSTA LMG:s låsningsmekanism 

VOSTA LMG är ett företag som konstruerar och tillverkar kulleder med en erfarenhet på över 

30år.  

 

Figur 5. Bild på VOSTA LMG:s kulled, VostaLmg (2013) 

 

Kulleden i Figur 5 visar VOSTA LMG:s låsningsmekanism som är likt Dredge Yards 

låsningsmekanism med den inbyggda blockeringsmekanismen i det översta skalet. Skillnaden 

mellan företagens låsningsmekanismer är att VOSTA använder sig av en låsningsplatta istället 

för Dredge Yards bultlåsning(se Figur 3). VOSTAS låsningsmekanism består alltså av en 

låsningsplatta vars funktion är att fixera kulleden radiellt. Det vill säga att den fungerar som ett 



7 

 

slags hinder från att det övre- och undre skalet ska kunna skruvas ifrån varandra. I Figur 5 

framgår den gula plattan som fälls upp vid låsningen för att sedan föra in en bult där plattan är 

fäst med det undre skalet. Fördelen med denna lösning är att den enkelt kan placeras och tas bort 

jämfört med bultlåsningen då det inte finns ett behov av att få hålen att sammanfalla i vertikalled.  

 

2.4.2  Låsningsmekanism med hjälp av flera bultar 

Vissa företag, bland annat i vattenrengöringsbranschen, använder sig av en annan låsningsmetod 

som är lite mer lämplig för lättare modeller. 

 

 

Figur 6. Låsning med hjälp av flera bultar (Altona, 2013) 

 

Låsningen sker genom att ett antal bultar sätts fast i varje hål som visas i Figur 6. Fördelen med 

denna metod är att det är en väldigt enkel låsningsmekanism samt att belastningen per bult blir 

mindre då denna belastning fördelas över flera mekanismer. Nackdelen med denna lösning är att 

den är tidskrävande vid montering och demontering då det är ett stort antal bultar som skall låsas.  
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3 KONCEPTUTVECKLING 

Detta kapitel beskriver arbetsprocessen som ledde fram till det uppnådda resultatet för 

kandidatexamensarbetet. Här precenteras även dessa resultat.  

3.1 Kravspecifikation 

Utöver de krav som presenteras i kapitlet 2.2 så finns även mätbara krav som sätts på den nya 

låsningsmekanismen: 

 

 Kulleden skall ha en möjlighet att låsas på varannan klo, alltså på fyra olika klor.  

 Låset ska klara av att hålla emot de krafter som den utsätts för. 

3.2 Koncept 

Syftet med låset är att endast hindra kulleden från att vridas radiellt medan klornas uppgift är att 

hindra kulleden från att dess två delar tas isär. 

 

3.2.1  Koncept 1 – Det L-formade låset 

Detta lås konstruerades med fokus på två av de givna kraven, det vill säga ett lås som möjliggör 

enkel montering och demontering och som inte ökar kulledens ytterdiameter. Detta lås monteras 

genom att en L-formad spake fästs med hjälp av en låsningspinne i ett ingjutet fäste. Detta fäste 

finns ingjutet i varannan klo för att ge användaren en möjlighet att välja vart låset ska sitta. En 

översiktlig bild på låsningsmekanismen visas i Figur 7.   

 

 

Figur 7. L-låset (utan ingjutna fästen på de resterande tre klorna) 
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Figur 8.  Närbild på L-låset 

 

I Figur 8 framgår det att det L-formade låset består av en L-formad spake, ett ingjutet fäste på 

övre skalets klor samt en låsningspinne. Låsningsmekanismen sker genom att ett inbyggt 

blockeringshinder på det understa skalet stoppar rotationen medurs mellan skalen. Medan L-

spaken stoppar rotationen moturs. Detta visas i Figur 9. Låspinnen möjliggör att L-spaken kan 

vridas vertikalt för att sedan låsas vid önskad position.  

Denna låsningsmekanism har inspirerats av konkurrenten VOSTA LMG:s låsningsmekanism(se 

delkapitel 2.4.1). 

   

 

Figur 9. En vy som visar hur låsningsmekanismen fungerar. 

 

Fördelen med detta lås är som tidigare nämnt att den är enkel att montera. Låset är även väldigt 

kompakt och har en snygg design, dessutom ökar inte denna låsningsmekanism ytterdiametern 

på kulleden.  

Nackdelen med detta koncept är att den består av en lös del (L-spaken) som är konstruerad 

specifikt för denna kulled. Skulle denna del försvinna så tar det längre tid att ersätta den i 

jämförelse med exempelvis en standard bult.  
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3.2.2  Koncept 2 – Bultlåset 

Vid konceptutvecklingen av denna typ av lås har fokusen legat vid att hitta en enkel lösning. 

Detta lås består endast av en bult med mutter samt ingjutna delar på varannan klo. Principen går 

ut på att vrida ena skalet så att hålen på de ingjutna delarna sammanfaller och alltså fungerar som 

ett blockeringshinder (se Figur 10 och Figur 11).  

Bultlåset har inspirerats av kulleden som beskrivs i delkapitlet 2.4.2 men även av det befintliga 

låset som Dredge Yard använder idag. 

 

 

Figur 10. Bultlåset när den är olåst. 

 

 

Figur 11. Kulleden då den är låst med hjälp av blockeringshinder och en bult. 

 

Fördelen med detta lås är att det är ett enkelt och ekonomiskt koncept som inte kräver många 

procedurer vid låsning och tillverkning. Det som skiljer detta koncept från den nuvarande 

låsningsmekanismen är att hindret på det undre skalet har här även använts som låsningen, alltså 
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har hindret på det undre skalet en dubbelfunktion nu. Dessutom ökar inte denna 

låsningsmekanism yttrediametern på kulleden, vilket är mycket önskat. Det negativa med detta 

koncept är att det är oönskat att borra hål genom större solida konstruktioner då det bland annat 

är tidskrävande. Ännu en nackdel med denna konstruktion är de ingjutna fästena som bör finnas 

på fyra av åtta klor för att uppfylla de givna kraven. Dessa fästen leder till en mindre kompakt 

konstruktion vilket är något man inte vill uppnå.     

3.3 Värdering av koncept 

För att kunna värdera de olika konceptens styrkor och svagheter med avseende på de krav som 

listats i kapitel 2.2 kommer en Pugh-matris att tillämpas. Koncepten kommer att jämföras med 

en referens som är det befintliga låset som Dredge Yard använder idag. Denna har ett värde på 

noll och koncepten som presenterats i kapitlet 3.2 kommer att värderas i en skala mellan -2 och 

2. Kriterierna kommer även att viktas med en skala på 1 till 5, där ett mindre viktigt kriterium 

tilldelas värdet 1 och ett mycket viktigt kriterium tilldelas värdet 5. Detta värde som kriterierna 

tilldelas multipliceras därefter med det värde som koncepten har tilldelats, detta ger den viktade 

summan. Det koncept som kommer att väljas är det med den högsta totala viktade summan.  

 

Tabell 3. Pugh-matris för värdering av de olika koncepten 

 Viktning Referens L-lås Bultlås 

Ekonomisk vid 

tillverkning 

4 0 -1 +1 

Lätt att tillverka/ enkelt 

koncept 

5 0 -1 +1 

Enkel 

montering/demontering 

5 0 0 0 

Konkurrenskraftigt 

koncept 

3 0 +2 0 

Ökar inte kulledens 

ytterdiameter 

4 0 +2 +2 

Viktad summa   5 17 

 

Ur Figur 3 fås det vinnande konceptet, vilket är Bultlåset. Vidare analyser görs på detta koncept. 
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3.4 Det valda konceptet ”Bultlåset” 

I detta delkapitel presenteras det valda konceptets komponenter och dess funktioner.  

 

 

Figur 12. Detaljerad bild på kulleden med tillhörande komponenter.  

 

 

I Figur 13 visas kulledens skal som delas in i ett övre skal och ett undre skal. Dessa består av åtta 

stycken klor respektive klossar vars funktion är att fixera kulleden axiellt. I fyra av dessa 

kommer det att finnas blockeringshinder vars syfte är att fixera kulleden. Beroende på vilket 

hinder som är lättillgängligast för användaren så kommer det låsas med hjälp av en bult och en 

mutter. Bulten har ett cirkulärt tvärsnitt med en diameter på 30 mm. Blockeringshindrenas totala 

bredd då de är sammanfogade är 77,85 mm.  
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3.5 Vidare utveckling av det valda konceptet 

För att undersöka det valda konceptets hållfasthet används programmet ANSYS 14.5. Faktorer 

som ska undersökas är deformation av låset, spänningar och säkerhetsfaktorn på bulten.    

Då det antas att krafterna på låset ej varierar med tiden utan är konstanta så analyseras låset med 

hjälp av den inbyggda funktionen ” Static structual” i ANSYS.  

 

3.4.1  Kraftdimensionering 

För att utföra dessa FEM-analyser i ANSYS måste först normalkraften som uppstår på låset 

beräknas. 

 

 

Figur 13. Närbild på blockeringshinder och lås med friläggning av krafterna. 

 

Låset påverkas inte direkt av några yttre- eller inrekrafter förutom de krafter som uppkommer då 

bulten fixerar de både skalen radiellt. Alltså bidrar övre skalet, som är den blåa delen i Figur 13, 

med en tyngdkraft som bulten måste hålla emot. Denna tyngdkraft ska beräknas och fås genom 

multiplicering av tyngdaccelerationen, som är 
29,81 /m s , med övre skalets massa som är (enligt 

Tabell 2) 1690kg. Tyngdkraften fås alltså enligt, 

 

 övre övreF m g  ,  (1) 

 

och blir 16 579,0N. Normalkraften i Figur 13 fås genom sambandet, 

 

 övreN F  , (2) 

 

alltså fås en normalkraft på 16 579,0 N som nu kan användas i FEM-analyserna.  

  



15 

 

3.4.2  FEM-analyser i ANSYS 

I Figur 14 visas hur kraften övreF  appliceras genom hålet på låset för att simulera kraften som 

bulten måste hålla emot. Detta för att analysera kraftens påverkan på låset och 

blockeringshindret.  

 

 

Figur 14. Närbild på blockeringshinder och lås med den pålagda kraften övreF  i ANSYS. 

 

För att sträva efter att låsa kulleden på så sätt som återspeglar det beräknade fallet så behövs ett 

antal randvillkor tillsättas i ANSYS. Randvillkoren kommer att bestämmas dels enligt Figur 15 

och dels genom antagandet att de resterande delarna av övre och undre skalet i förhållande till 

blockeringshindren kan antas vara stela. Figur 15 visar när kulledens skal med dess tillhörande 

komponenter är monterande med röret.  

 

Figur 15. Kulled med dess tillhörande komponenter 
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Med hjälp av Figur 15 har randvillkoren ”Remote Displacement" satts. Randvillkoret tillåter 

endast rotation kring y-axeln och translationsrörelse i z- och x-led (se Figur 16, markering B och 

C). Detta randvillkor är uppdelat för både undre och övre skal separat. Att translationen i y-led är 

låst beror på att komponenten har yttre infästningar (se Figur 15, markering A) som förhindrar 

rörelsen. Detsamma gäller för rotation kring x- och z-axel. 

 

Figur 16 visar de satta randvillkoren på figuren och den pålagda kraften.  

 

 

Figur 16. Fixeringar och pålagd kraft i ANSYS. 

 

 

De små hålen (Figur 16, markering D) och de ovala hålen (Figur 16, markering E) på det övre 

skalet har även fixerats för att minska på spänningarna vid beräkningarna. Nu när randvillkoren 

är satta kan analyser kring spänning och deformation utföras. 
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För att beräkna spänningen används Von-Mises effektivspänning, resultatet visas i Figur 17 och 

Figur 18. 

 

 

Figur 17. Von-Mises effektivspänning på låset. 

 

I Figur 17 visas spänningarna som uppstår på blockeringshindren. Dessa spänningar har ett värde 

på över 1,6 MPa. Dock så utsätts bulten för de största spänningarna som uppnås, se Figur 18. 

 

 

 

Figur 18. Maxspänning i bulten. 

 

Den maximala spänningen max , blir alltså 22,44 MPa och uppstår på bulten. En säkerhetsfaktor 

beräknas även i ANSYS för att undersöka om den pålagda maximala spänningen utgör någon 

risk för konstruktionen, detta visas i Figur 19.  
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Figur 19. Minsta säkerhetsfaktorn uppstår på bulten.  

 

 

Figur 19 visar att säkerhetsfaktorn blir 9,22 på bulten. 

 

Deformationen på låsningsmekanismen analyseras och resultatet visas i Figur 20 och Figur 21.   

 

  

Figur 20. Deformationen på låset vid den pålagda kraften. 
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Figur 21. Närbild på deformationen av låset 

 

Figur 20 och Figur 21 visar att den maximala deformationen som uppstår är på 0,01 mm och 

hamnar på låsets nedre del.  

 

3.4.3  Verifiering av FEM-analys 

För verifiering av resultaten som fåtts av FEM-analysen beräknas säkerhetsfaktorn analytiskt. 

Friktionskraften, fF , fås enligt följande ekvation, 

 

 fF N .  (3) 

 

Där normalkraften har ett värde på 16 579,0 N och friktionskoefficienten,  , är 0,8 för stål mot 

stål enligt företaget Dredge Yard. Detta ger ett värde för friktionskraften på 13263 N. 

 

För att få den maximala spänningen på låset används följande formel,  

 

 max

fF

A
  , (4) 

 

där A är bultens tvärsnittsarea. Bulten har en diameter på 30 mm vilket ger en tvärsnittsarea på 
2706,86mm . Med detta fås spänningen, max , till 18,76 MPa. 

 

Säkerhetsfaktorn, SF , fås genom att dividera sträckgränsen, s , för rostfritt stål med den 

beräknade spänningen enligt ekvationen, 

 

 
max

sSF



  . (5) 

 

Sträckgränsen, som är den högsta spänningen som stålet tål innan den börjar deformeras 

plastiskt, är för stål 200MPa enligt företaget Dredge Yard. Alltså fås säkerhetsfaktorn till 10,70.  
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För att verifiera deformationen som fåtts i ANSYS görs beräkning på detta.  Först beräknas 

töjningen,  , enligt följande formel, Sundström (1998), 

 

 max

E


   , (6) 

 

där max  är 18,76 MPa och E-modulen är 196 GPa, Sundström (1998). Då fås töjningen till 

59,57 10
 mm. Den totala deformationen, TD, fås genom följande kvot, 

 

 TD L ,  (7) 

 

där L är blockeringshindrenas totala bredd och har värdet 77,85 mm. Detta ger att den totala 

deformationen är 0,0075 mm. 

 

För att visa hur låset deformerades av den pålagda kraften plottades deformationen med en stark 

skalad deformation (se Figur 22. Närbild på låset vid deformeringen (med starkt skalad 

deformation) av den pålagda kraften. 

 

 

Figur 22. Närbild på låset vid deformeringen (med starkt skalad deformation) av den pålagda kraften. 

 

Deformationsplotten i Figur 22 visar att effekterna av randvillkoren som sattes i ANSYS, 

uppfyller förväntningarna av hur låset skulle deformeras av den pålagda kraften i det 

överdimensionerade fallet. Men detta scenario kommer inte att ske i det verkliga fallet då kraften 

inte kommer fokuseras på låset utan fördelas i resten av blockeringshindren.  
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3.4.4  Dimensionering av ytterdiametern 

Ett av kraven var att förminska kulledens ytterdiameter så att en kompakt kulled kan uppnås.  

 

 

Figur 23. Bild på kulleden med en markering som visar kulledens ytterdiameter. 

 

Figur 23 visar att det nya konceptet för låset, bultlåset, som är konstruerad på ett sådant vis att 

den inte påverkar kulledens ytterdiameter. Den slutliga ytterdiametern på kulleden fås till 1764 

mm.  

 

3.4.5  Materialjämförelse 

För att få en inblick till varför materialet rostfritt stål valdes kommer tre olika material att 

jämföras med varandra gällande styvhet, maximal spänning och totaldeformation. De material 

som valts att jämföras är material som Dredge Yard hade kunnat tänka sig använda. Dessa 

presenteras i Tabell 4. För att kunna utföra denna jämförelse beräknas en ny tyngdkraft för det 

övre skalet för respektive material (se bilaga A). 

 

Tabell 4. Sammanställning av data för tre olika material. Densitet och E-modul har fåtts från ANSYS (2013) 

Material nummer Material Densitet [
3/g cm ] E-modul [GPa] 

övreF  [kN] 

1. Gjutjärn 7,22 110 15,430 

2. Rostfritt stål 7,75 193 16,579 

3. Konstruktionsstål 7,85 200 16,776 

 

Resultatet av denna undersökning presenteras i Figur 24 och Figur 25. 
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Figur 24. En graf som visar den maximala spänningen som funktion av densitet för resp. material. 

 

Grafen i Figur 24 visar hur den maximala spänningen som uppkommer på låset varierar 

beroende på material och respektive densitet. Resultatet är att den högsta spänningen ges av 

konstruktionsstål, 23,57 MPa. Den lägsta spänningen ges av gjutjärn, 20,81 MPa. 

 

 

Figur 25. En graf som visar den maximala deformationen som funktion av E-modulen för resp. material. 

 

Grafen i Figur 25 visar hur den totala deformationen på komponenten varierar beroende på 

material och respektive E-modul. Resultatet är att den högsta deformationen uppkommer hos 

gjutjärn, 21,49 um. Den lägsta deformationen uppkommer vid rostfritt stål eller 

konstruktionsstål, 13,14 um  
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  4 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel diskuteras och sammanfattas de resultat som uppnåtts. Även slutsatserna av 

kandidatexamensarbetet presenterats i detta kapitel. 

4.1 Diskussion 

4.1.1  Konceptutveckling 

Under konceptutvecklingen har ett antal koncept modellerats men endast två har presenterats i 

denna rapport. Detta på grund av dem begränsningar som sattes av företaget, exempelvis 

ekonomiska begräsningar. Man kan tycka att de två presenterade koncept inte är innovativa och 

påminner om det befintliga låset, men detta gjordes eftersom man med tiden insåg att detta är 

vad företaget egentligen vill ha. Alltså har ett av syftena uppnåtts, att göra uppdragsgivaren nöjd. 

Ytterligare en faktor som begränsade konceptutvecklingen var tillverkningsaspekten. Vid 

studiebesöken insågs det att det viktigaste kravet på konceptet är att det ska vara ett enkelt 

koncept. Detta är viktigt eftersom företaget vill kunna gjuta större delen av skalen, om möjligt så 

gjuts även låset i samband med skalet. Därför var mindre detaljer oönskade då dessa behövde 

behandlas efter gjutningen. Bullåset som valdes kommer att uppfylla detta krav eftersom det 

kommer kunna gjutas i samma form med skalet. Den enda efterbehandlingen som krävs är att 

borra ett hål genom blockeringshindrena.    

 

Vid jämförelse samt val av koncept användes en Pugh-matris. Matrisen visade att bultlåset var 

mer fördelaktig i jämförelse med L-låset. L-låset ansågs vara mindre ekonomisk vid 

tillverkningen eftersom den krävde fler specialgjorda komponenter än vad bultlåset gjorde. L-

låset krävde bland annat en L-formad spake som inte skulle vara lätt att ersätta vid förlust. 

Däremot är bulten som används för bultlåset standardiserad och lättillgänglig. Tanken är att alla 

lösa delar ska vara standardiserade så de är lätta att ersätta vid förlust. Då man låser kulleden 

över sjö-/havsytan så är det lätt att denna försvinner och därför är det viktigt att just dessa 

komponenter är standardiserade. På grund av detta ansågs bultlåset även vara mer fördelaktig i 

tillverkningsaspekten då inga specialgjorda komponenter krävs, vilket förkortar 

produktionstiden. Det som var fördelaktigt med L-låset var att det var ett mer konkurrenskraftigt 

koncept då den skiljer sig från de vanliga låsen i marknaden och hade en mer estetisk design. 

 

4.1.2  Kraftdimensionering och FEM-analyser 

Vid kraftdimensioneringen gjordes en del överdimensioneringar genom att det antagits att hela 

massan för övre skalet hänger på låset, vilket inte stämmer i praktiken då det kommer att finnas 

blockeringshinder på fyra av åtta klor. Detta innebär att alla dessa hinder hjälper till att ta upp 

tyngdkraften som fås av övre skalet, alltså är kraften fördelad över alla blockeringshinder och 

inte bara det hinder som låset placeras i. Anledningen till att detta gjordes trots vetskapen om 

detta var för att beräkningar gjordes i enlighet med företagets beräkningsmetoder.  

Normalkraften som fås ut och som sedan används i FEM-analyserna är alltså överdimensionerad, 

detta innebär att även de resultat som fås i ANSYS blir överdimensionerade. Det är mot dessa 

resultat som låset dimensioneras mot. Då konstruktionen visade sig klara av spänningen den 

utsatts för så behövdes inga omdimensioneringar göras.  

I FEM-analysen erhölls en maximalspänning på bulten som var 22,44 MPa med en 

säkerhetsfaktor på 9,22. Enligt verifieringen blev maximala spänningen på bulten 18,76 MPa 

med en säkerhetsfaktor på 10,70. Resultaten som fåtts på dessa två olika sätt skiljer sig till en del 

och detta kan dels bero på felskattningar i ANSYS och dels för att fixeringarna i ANSYS gör att 

belastningarna fördelas på ett annat sätt än vad som antas i verifierings beräkningar. Det kan 



24 

 

även bero på modelleringsfel i CAD-modellen. Ett exempel på en förenkling i CAD-modellen 

har varit att endast ett av fyra blockeringshinder har modellerats. Ett annat modelleringsfel i 

CAD-modellen finns i blockeringshindret som tillhör undre skalet. Blockeringshindrena är 

vinklade på ett sätt som gör att en liten extra ”vägg” måste tilläggas i modellen så att muttern kan 

placeras rätt vid användning av funktionen ”mate” i Inventor. I praktiken kommer hela 

blockeringshindret på undre- respektive övre skalet vara en och samma del. Om man tittar på 

Figur 22 kan man se detta modelleringsfel då ett hack i högra nedre kant syns. 

Den maximala totala deformationen som erhölls i FEM var 0,01 mm och den totala 

deformationen vid verifieringen blev 0,0075 mm. Här finns även en liten skillnad mellan 

resultaten. Denna skillnad kan troligtvis bero på att vid verifieringsberäkningarna antogs 

blockeringshindren vara helt solida vilket de inte kommer att vara i teorin och vilket de inte är i 

ANSYS. Då blockeringshindren har ett hål igenom gör detta att konstruktionen på låset har 

lättare att deformeras då den inte är lika massiv som en solid del. 

Trots avvikelsen i resultaten mellan ANSYS och verifieringsberäkningarna så anses dessa 

resultat vara rimliga och realistiska.  

Inga vidare undersökningar har utförts på muttern då fokusen har legat på att hitta rätt diameter 

till bulten istället då det är den som utsätts för den maximala spänningen. Därför har det antagits 

att muttern kommer att hålla då bulten håller. Ett alternativt låsningsförslag till bult och en 

mutter är att använda en låsningspinne med samma diameter som bulten.  

Vid placeringen av randvillkoren valdes ”Remote Displacement” som låste kulleden i rotationen 

kring x- och z-led samt translationsrörelsen i y-led. Rotationen kring y-axeln innebär i 

verkligheten att klornas sidoytor kommer att pressas mot varandra och orsaka en spänning på 

låset. Men på grund av överdimensioneringen att all belastning hamnar på låset kommer klorna 

inte att uppvisa någon spänning i ANSYS-analysen. Rörelsen i x- och z-led innebär egentligen 

att klornas längdytor kommer att pressas mot varandra och på samma sätt orsaka en spänning på 

låset. Överdimensioneringen gör igen att detta randvillkor inte heller är relevant. 

 

4.1.3  Materialjämförelse 

Vid materialjämförelsen valdes tre material att jämföras med hänsyn till spänning och 

deformation. Eftersom dimensionen på kulleden inte förändras från material till material kommer 

den totala massan att förändras på grund av olika densiteter. Detta är en orsak till att belastningen 

(den maximala spänningen) är olika för de olika materialen, som Figur 24 visar. Grafen visar 

spänningen som en funktion av densiteten och som resultaten visar finns det inget linjärt 

samband mellan dessa. Den uppkomna spänningen är således oberoende av densiteten hos 

materialen. Detta kan anses motsägelsefullt, då en högre densitet innebär en större massa och 

därmed större belastning. En tänkbar orsak till detta resultat kan vara att olika material har olika 

formstrukturer och olika förmågor att fördela belastningen mer jämnt över hela komponenten. 

Figur 25 visar ett diagram över den totala deformationen som en funktion av styvheten hos 

materialen. Som grafen visar är det tydligt att ju högre styvhet materialet har desto lägre blir 

deformationen. Jämför vi grafen i Figur 24 med grafen i Figur 25 kan vi observera att det inte 

finns något uppenbart samband mellan den maximala spänningen och den totala deformationen 

mellan materialen. Exempelvis kan vi jämföra gjutjärn i de båda graferna. Vi ser tydligt att trots 

att den maximala spänningen, som är den lägsta av de jämförda materialen, är låg så har den 

totala deformationen varit väldigt hög. Slutsatsen kan dras att oberoende av hur mycket 

materialet belastas kommer deformationen nästan enbart bero på styvheten hos materialet, E-

modulen. 

Vid val av material är det huvudsakligen mest lämpligt att välja material som ger så liten 

deformation som möjligt, oavsett spänningar som uppkommer i materialet. Av denna 
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undersökning är det därmed rimligt att kunna dra slutsatsen att rostfritt stål eller 

konstruktionsstål är de mest lämpliga materialen att välja för kulledens skal.  

Företaget Dredge Yard har visserligen tagit hänsyn till fler aspekter än vad som gjorts i denna 

undersökning kring material, exempelvis den ekonomiska aspekten och materialets 

korrosionsbeständighet. Undersökningen som gjorts i denna rapport valdes att utföras med 

endast de aspekter som är relevanta för syftet i denna kandidatexamensrapport.  

 

4.2 Slutsatser 

 Konceptet uppfyller uppdragsgivarens krav och därför är syftet uppnått. 

 

 Låset har blivit smidigare än det ursprungliga låset då blockeringshindrena har fått en 

ytterligare funktion, vilken är att fixera. 

 

 Den högsta spänningen som uppkommer hamnar på bulten, därför har en diameter på 30 

mm valts. 

 

 Resultat från ANSYS och verifieringen visar att låset kommer att hålla i praktiken. 

 

 Den nya låsningsmekanismen bidrar inte till någon ökad ytterdiameter på kulleden.  

 

 Resultat visar att materialet rostfritt stål som valts av företaget Dredge Yard är ett 

lämpligt material då endast aspekter som styvhet, maximalspänning och deformation tas 

till hänsyn. 



26 

 

  



27 

 

5 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer for mera detaljerade lösningar och framtida arbete. 

5.1 Rekommendationer 

Grova överdimensioneringar har gjorts vid beräkning av krafter på låset då beräkningarna gjorts i 

enlighet med de metoder som används i företaget. Rekommendationen är att utföra utförligare 

beräkningar kring kraften för att slippa överdimensionera och i sin tur slippa en hel del 

materialspillo. För ytterligare noggranna beräkningar kan det hänsyn tas till faktorer som 

vibration och nötning som uppkommer vid användning av kullåset. Ännu en faktor som kan tas 

till hänsyn är temperaturpåverkan då temperatur påverkar bland annat konstruktionens styvhet. 

5.2 Framtida arbete 

Dimensioneringen och kraftanalysen har i denna undersökning gjorts efter en begränsad 

dimension och ett bestämt material som uppdragsgivaren valt. Detta har gjort att den massan som 

kulleden får, blir indirekt bestämd. Följaktligen blir således även belastningen på 

låsningsmekanismen bestämd, då denna är beroende av tyngden på kulleden. I en framtida 

undersökning kan det rekommenderas att man här inför en automatiserad modell (i exempelvis 

MATLAB) som möjliggör analyser för olika typer av kulleder. Detta genom att exempelvis låta 

modellen ha material (Densitet, E-modul, etc.) och dimensioner (diameter, höjd, etc.) som indata 

varefter simuleringen ger som utdata, en fullanalyserad FEM-modell och belastningar på 

komponenten. Då företaget har flera storlekar av deras kulleder så skulle denna metod vara 

användbar då företaget väljer att tillämpa detta lås på deras resterande storlekar.  

 

Om tid och ekonomiska resurser finns så kan ännu ett framtida arbete handla om att utveckla en 

låsningsmekanism som medför en låsning som kan ske automatiskt. Detta kan exempelvis göras 

med hjälp av en fjädrande- eller magnetisk mekanism vid monteringen. En av dessa svårigheter 

är att hitta en demontering som även den skall ske automatiskt, alltså ingen manuell 

demontering. En annan svårighet är att skydda magnetmekanismen från korrosion och annan typ 

av utmattning/brott som uppkommer i havsvatten. 

Anledningen till att det rekommenderas att hitta en automatisklåsning är för att kunna uppnå en 

ergonomisk användning av kulleden. Då kulleden är väldigt stor och tung blir monteringen och 

demonteringen svårhanterliga, speciellt eftersom detta sker då kulleden placeras på sjö-

/havsytan.  
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7 BILAGA A: MATLABKOD 

I denna bilaga presenteras MATLAB koden som används för materialjämförelsen i denna 

rapport. 

V= 0.217848851349; % Volym för övre skal(m^3), fåtts ur INVENTOR. 

 
%Densiteter (kg/m^3) 
D_zink= 7138; 
D_Gjut= 7220; 
D_Rost= 7750; 
D_Stal= 7850; 
g=9.81; 

 
%Krafter som matas in i ANSYS (N) 
F_Zink=(D_zink*V)*g 
F_Gjut=(D_Gjut*V)*g 
F_Rost=(D_Rost*V)*g 
F_Stal=(D_Stal*V)*g 
  

 
%mat1-3 = [gc_iron, stainless_steel, struct_steel) 
%ämne = [E-modulus, (Bulk-modulus), (Shear-modulus), density (g/cm^3)] 
mat1 = [11, 8.33, 4.2969, 7.22*10^-10] * 10^10; 
mat2 = [19.6, 16.93, 7.3664, 7.75*10^-10] * 10^10; 
mat3 = [20, 16.667*10^11, 7.6923, 7.85*10^-10] * 10^10;  

  
%E-moduler 
youngs_mods = [mat1(1), mat2(1), mat3(1)]; 
densities = [mat1(4), mat2(4), mat3(4)]; 

  
%stresses = [mat1, mat2, mat3] - Mata in värden från ansys 
von_mises_stress = [20.814, 22.441, 23.574] * 10^6; 

  
%deformations  = [mat1, mat2, mat3] - Mata in värden från ansys (mm) 
total_deformation = [0.021485, 0.013138, 0.013138]; 

  
%strains  = [mat1, mat2, mat3] - Mata in värden från ansys 
%total_strain = [0.0001855 , 0.0001012, 0.0001012]; 

  

  
figure(1); 
plot([densities; densities], [0 0 0; von_mises_stress * 10^-6], 'b'); 
hold on; 
plot(densities, von_mises_stress * 10^-6, 'or'); 
grid on; 
axis([2,10,7.0,24]); 
xlabel('Densitet (g/cm^3)'); 
ylabel('Maximal spänning (MPa)'); 
title('Maximal spänning som funktion av densiteten för resp. material'); 

  

  
figure(2); 
plot(youngs_mods * 10^-9, total_deformation * 10^3); 
hold on; 
plot(youngs_mods * 10^-9, total_deformation * 10^3, 'or'); 
grid on; 
xlabel('E-modul (GPa)'); 
ylabel('Deformation (um)'); 
title('Maximal deformation som funktion av E-modulen för resp. material'); 


