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Sammanfattning 
Målet med detta arbete är att konstruera en infästning mellan en dysa och en pod. En pod är vad som kan liknas 

en utombordsmotor för stora fartyg som sitter på utsidan av skrovet och kan rotera 360˚. En dysa är en stor 

stålring som kan sättas runt propellern, dysan ger förenklat en ökad framdrivningskraft och är lämplig för 

användning vid fartygstillämpningar där det handlar om låga hastigheter.  

Arbetet utförs på uppdrag av Rolls Royce AB i Kristinehamn. Kraven som ställdes på konstruktionen var att den 

skulle vara lätt att anpassa och att det skulle gå att montera och demontera dysan. Problemformuleringen för 

arbetet är att en ny infästning behövs för att kunna fästa dysan i poden. 

Resultatet av arbetet blev en övre och en nedre infästning på dysan. Den övre infästningen består av två 

parallella plåtar som skruvas ihop med en svetsad infästning på dysan. Den nedre infästningen består av en 

vinge med en strömningsvänlig profil som skruvas fast på ett stag. Båda infästningarna består av ett 

skruvförband, två styrpinnar och sprängskruv. Konstruktionen parametriserades i CAD så att om dysans storlek 

ändras så följer infästningarna med. Hela arbetet resulterade i ett konstruktionsförslag. 

Konstruktionen har dimensionerats med hjälp av en lastanalys och hållfasthetsberäkningar för att uppskatta 

infästningarnas nedböjning. Skruvförbanden har dimensionerats med enklare beräkningar och styrpinnarna har 

dimensionerat för att uppta skjuvspänningar. 

Slutsatsen som dras av arbetet är att konstruktionen är en lämplig lösning på problemet och rekommendationen 

är att det är värt att undersöka denna lösning vidare. Vidare arbete som behöver utföras är nogrannare 

dimensionering av konstruktionen, ingen hänsyn har tagits till utmattning eller vridning då det inte fanns tid 

inom arbetets tidsram för detta.   

Juni 2014 
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Abstract 
The goal of this thesis is to design an attachment between a duct and a pod. A pod is what could be compared to 

an outboard engine for larger vessels. The pod is placed on the outside of the ship’s hull and can rotate 360˚. A 

duct is a large steel ring that can be placed around the propeller on the pod to increase the propulsion force of 

the ship in lower velocities. The thesis is written for Rolls Royce AB in Kristinehamn.  

The demanded requirements of the design are: it must be easy to adapt to different sizes and shapes of pod 

houses, the duct must be able to be mounted and dismounted from the pod. 

The result from this thesis is that an upper and a lower attachment were designed. The upper attachment 

consists of two parallel steel plates which are bolted together with a screw plate that is welded to the pod 

house. The lower attachment is basically a wing with a streamlined profile which is bolted to a stay. Both 

attachments consist of bolted joints, two guide pins and bursting screws. The design is controlled by parameters 

in CAD, meaning that if you change the size of the duct the attachments automatically adapts themselves to the 

new dimensions. The total result from this thesis is a design suggestion and not an actual manufactured product. 

The design is dimensioned by a load analysis and strength calculations. The dimensions of the bolts are 

determined by basic load calculation and the guide pins are dimensioned to withstand the shear forces that 

occur. 

The conclusion of this thesis is that the developed attachment solution is a good way to solve this problem and 

the personal recommendation is that it should be developed further. Further design work that needs to be done 

with the attachment is a more thorough analysis of the strength and especially with fatigue, since no account 

has been taken considering fatigue.  
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Figur 1. Mermaid PUSH, Rolls Royce POD av 

skjutande typ med en dysa(”ringen” kring 

propellern) 

1. Inledning 
Rapporten är upplagd på så sätt att denna inledning följs av en genomförandefas som i sin tur följs av de resultat 

som framkommit av arbetet. Resultaten diskuteras i ett diskussionskapitel och därefter följer ett kapitel med 

slutsatser från examensarbetet. Slutligen ligger ett kapitel med referenser, tackord och allra sist i rapporten 

bifogas alla bilagor. 

1.1 Bakgrund 
Detta examensarbete utförs som avslutande kurs i högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Karlstads 

universitet, fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. Arbetets storlek ligger på 22.5 hp.  

Examensarbetet utförs på uppdrag av Rolls Royce AB i Kristinehamn. Handledare samt uppdragsgivare på 

företaget är Andreas Eriksson. Rolls Royce AB är ett världsledande företag inom tillverkning av motorer till 

flygplan och framdrivningssystem till fartyg. Företaget är indelat i fyra huvudområden: civilt flyg, militärt flyg, 

marin samt en energiavdelning. Inom den marina delen tillverkar Rolls Royce bl.a. styrsystem till fartyg, 

vattenjetaggregat, propellrar och pod system. Företaget levererar sina produkter över hela världen men Rolls-

Royces verksamhet i Kristinehamn började 1999. Rolls-Royce AB köpte upp företaget Vickers där det 

Kristinehamnsbaserade företaget KaMeWa ingick, KaMeWa tillverkade sin produkt Kamewapropellern med 

ställbara blad och även vattenjetaggregat.  

Mermaid POD är en av Rolls-Royces produktserier och en pod är vad som kan liknas en utombordsmotor för 

stora fartyg. En av fördelarna med att använda sig av en pod är att enheten kan rotera 360˚ vilket ger en hög 

manöverbarhet även för större fartyg. Det finns två typer av podar: en skjutande typ samt en dragande. 

Skillnaden mellan dessa är att en dragande pod drar fram fartyget genom vattnet så att vattnet först träffar 

propellern, som sedan strömmar mot resten av poden. En skjutande pod sitter i motsatt riktning så att vattnet 

istället träffar poden först och propellern sist. För fartyg som färdas i lägre hastigheter kan en dysa fästas på 

Poden vilket kan ses i Figur 1. Dysan ger bättre vattenflöde genom propellern vid låga hastigheter. 
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1.2 Problemformulering 
Anledningen till detta arbete är att Rolls Royce vill ta fram en ny infästning till en dyspod. Det finns en tidigare 

infästning men den är gammal och en alternativ lösning skall undersökas. Det ställs höga krav på infästningen då 

spelrummet mellan propellern och dysan är litet så infästningen måste vara såpass styv att dess rörelser vid drift 

inte påverkar propellern. Andra aspekter att ta hänsyn till är: 

 Hållfasthet 

 Tillverkningsbarhet 

 Vilken typ av förband som används 

 Montering/demontering 

 Infästningen lätt skall kunna anpassas i CAD för att passa flera storlekar och former av podar  

 Vissa underhållskrav uppfyllas. 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att konstruera en anpassad infästning för en dysa som skall fästas på nästa 

generations Mermaid POD av skjutande typ. 

Målet med detta examensarbete är att ta fram en ny typ av infästning som skall användas på en dyspod, 

infästningen skall lätt kunna anpassas till olika former och storlekar av POD. Infästningen skall dimensioneras 

och utformas på så sätt att det blir enklast möjliga konstruktion som löser de problem som specificerats i 

problemformuleringen. Det som arbetet slutligen skall resultera i är ett färdigt konstruktionsförslag i form av en 

CAD modell samt bakomliggande beräkningar för att styrka denna. 

1.4 Avgränsningar 
Avgränsningar i arbetet är att ingen FEM1 analys kommer utföras, endast överslagsberäkningar för att 

dimensionera konstruktionen. Ingen hänsyn tas till materialvalet då infästningen ska tillverkas i samma material 

som dysan som specificeras av företaget, den enda hänsyn som tas till materialvalet är att infästningarna 

dimensioneras efter givet material. 

  

                                                           
1 Finit elementmetod, metod för att numeriskt analysera belastningsfall. 
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2. Genomförande 

2.1 Projektplanering 
Examensarbetet inleddes med att en projektplan skrevsJohannesson et al. (2004). I projektplanen specificerades 

arbetet med bakgrund, syfte, problemformulering, mål, preliminära avgränsningar samt en grovt uppskattad 

tidsplan. Dessutom gjordes en inledande riskbedömning för att uppskatta vad som skulle kunna hindra detta 

arbete från att slutföras och hur stora dessa risker uppskattades vara. Projektplanen lämnades sedan in till 

respektive handledare på universitetet samt företaget. Projektplanen godkändes efter revidering av 

uppdragsgivaren. 

En del i projektplanering var att hitta information om hur ett produktutvecklingsprojekt kan drivas framåt och 

vilka moment som bör ingå. När dessa moment identifierats gjordes försök att identifiera vilka moment som är 

kritiska för just detta projekt, vilket/vilka moment som uppskattades vara mest tidskrävande. 

Arbetet strukturerades upp enligt produktutvecklingsprocessen som presenteras av Johannesson et al. (2004) 

enligt följande flöde: 

1. Projektplanering 

2. Förstudie 

3. Konceptgenerering 

4. Konceptval 

5. Konstruktion 

6. Avslutande fas 

Projektplaneringen innehöll framtagningen av en projektplan samt en preliminär tidsplan. I förstudien samlades 

information för att få bättre förståelse för problemformuleringen och avgränsningen av arbetet. Efter förstudien 

följer konceptframtagningsprocessen, där ett antal koncept tas fram och utvärderas. Slutligen så väljs ett av 

dessa koncept och det är det som utvecklas och arbetas med till den slutgiltiga konstruktionen. Den avslutande 

fasen innebär slutkonstruktion, färdigställandet av rapporten samt slutpresentationen. 

2.2 Förstudie 

2.2.1 Research 

Förstudien inleddes med att information samlades in för den aktuella tillämpningen för att få inspiration 

gällande utformning, hur utformningen på konstruktionen såg ut och vilka krav som ställdes på denna. För att 

bättre förstå uppgiften utfördes en studie i hur propeller och dysa fungerade ihop med varandra. Sedan 

undersöktes hur tidigare tekniska lösningar från andra företag och applikationer sett ut. Information söktes 

främst på internet med vissa nyckelord. Även konkurrentlösningar granskades för att få inspiration, dock så 

undersöktes inte företagets gamla infästning för att inte bli låst vid den lösningen. 
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Figur 2. CAD modell av Pod med dysa, rödringade zonerna visar var 

det är tänkt att infästningarna skall vara placerade. 

 

2.2.2 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen ställdes upp för att identifiera vilka funktionella samt icke-funktionella krav som ställdes på 

konstruktionen. För att identifiera dessa användes den uppdragsbeskrivning som ligger till grund för 

examensarbetet, data från förstudien samt ytterligare undersökning av problemet. Kravspecifikationen togs 

fram i diskussion med uppdragsgivaren och godkändes även av denne. 

2.2.3 Analys av gränssnitt 

En parameteranalys av gränssnittet gjordes för att kunna uppskatta vilka parametrar som skall användas vid 

beräkningarna för att dimensionera konstruktionen. 

Problemet delades upp  två delar, då det skulle krävas en väldigt stor och klumpig infästning om endast en skulle 

användas så delades problemet in i en övre infästning och en nedre infästning. Den övre infästningen beräknas 

hålla i dysan i höjdled och längdled samtidigt som den nedre infästningen fokuseras främst på att hålla fast 

dysan i sidled och längdled. Infästningarna visas i Figur 2, de röda ringarna omfattar områdena där 

infästningarna skall placeras. Poden i figuren är dock en dragande pod och CAD modellen som används i 

projektet är en skjutande pod men figuren illustrerar i vilka områden dysan skall fästas på ett bra sätt. 

  

 

Massan för en storlek på dysa var given och med hjälp av den dysstorleken beräknades ett förhållande mellan 

vikt och diameter för att uppskatta dysans massa vid största möjliga propellerstorlek. Data för den 

dysa(diameter 4500mm) som användes var given från företaget och ett vikt/diameter förhållande beräknades 

enligt ekvationen nedan: 

  

  
 

  

  
         

Där    är den givna massan och    är den givna diametern, detta förhållande användes för att med hjälp av 

största propellerdiametern    beräkna största massan på dysan   . 
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Figur 3. De beräkningar som användes för nedböjning av övre infästningen 

där f är nedböjningen. Bilden är hämtad från (Björk sjätte upplagan). 

För att kunna uppskatta vilka dimensioner som krävs för att få en tillräckligt styv infästning utfördes 

överslagsberäkningar för böjning(Figur 3) för hållfastheten två vanliga tvärsnitt(KKR-rör2 samt en plåt med 

fyrkantsprofil). Den kraft som användes var dysans egenvikt. 

 

 

De parametrar som undersöktes var vilket spann på propellerdiameter som används för att kunna bestämma 

största och minsta dysstorlek. Den klarning(Avståndet från propellerns spets till dysans innerkant) som är mellan 

dysan och propellern analyserades också för att kunna se vilka rörelser som tillåts maximalt under drift. De 

krafter som verkar på dysan är dysans egenvikt, en kraft på dysan om poden svänger så att dysan ej längre ligger 

i samma riktning som vattenflödet. Denna kraft blir som störst om poden skulle vridas 90˚ relativt vattenflödet 

men en skjutande pod kan maximalt vridas 35˚(Givet av Rolls Royce AB). För att beräkna denna kraft användes 

formeln för strömningsmotstånd enligt University of Sydney (2005): 

   
  

          
        

Där    är dysans strömningsmotstånd,    är den sökta kraften,   vätskans densitet,   vätskans hastighet relativt 

dysan samt A som är den projicerade arean som ligger vinkelrätt gentemot vätskans flödesriktning. För att ta 

reda på vilket    dysan har ställdes en analys av liknande fall upp där en serie på värden för många fall av 

strömningsmotstånd jämfördes mot varandra för att få ett uppskattat värde för dysans   (Tabell 4 i 

resultatdelen) . 

2.3 Konceptgenerering 
Konceptgenereringen grundades på en given CAD modell som innehöll en pod och dysa som är framtagen av 

Rolls Royce AB. Koncepten delades in i tre delkoncept, ett koncept för infästningens struktur, ett för infästningen 

i poden och ett för tvärsnittet på infästningen. De olika koncepten skissades upp med papper och penna för att 

spara tid. Metodiken för att ta fram koncept var brainstorming som baserades på tekniska tillämpningar som 

framkommit från förstudien blandat med egna idéer. Koncepten skissades upp och diskuterades med de 

anställda på företaget för att kombinera dessa till nya koncept. Delkoncepten kombinerades sedan till ett antal 

totaltkoncept med hjälp av en morfologisk matris (Johannesson et al. 2004). 

2.4 Konceptval 
Konceptvalet utfördes med hjälp av utvärderingsprocessen (Figur 4) enligt Ulrich och Eppinger taget ur 

Johannesson et al.(2004) där en elimineringsmatris ställs upp för att sålla bort delkoncept. I 

elimineringsmatrisen jämfördes varje delkoncept med de krav som ställts upp i kravspecifikationen och togs bort 

om de inte uppfyllde alla krav. När de delkoncept som ej uppfyllt kravspecifikationen eliminerats ställdes en 

                                                           
2 KKR-rör(Kallformat konstruktionsrör, fyrkantsrör med dimensionerna höjd x bredd x tjocklek 



   
 

10 
 

Figur 4. Utvärderingsprocessen enligt Ulrich och Eppinger. 

morfologisk matris upp för att kombinera delkoncepten till totallösningar. När dessa kombinerats ställdes en 

relativ beslutsmatris upp för att rangordna de nya koncepten mot kraven i kravspecifikationen. De koncept som 

fick bäst rangordning i beslutsmatrisen skissades upp i CAD och presenterades sedan för uppdragsgivaren. I 

diskussion med uppdragsgivaren valdes ett koncept som gick vidare för fortsatt utveckling. Kriterieviktsmetoden 

som ses på bilden i Figur 4 användes ej då den ersattes av diskussion med uppdragsgivaren istället. 

 

 

2.5 Konstruktion 

2.5.1 Utformning av infästningar 

Utformningen av infästningarna undersöktes med hänsyn till aspekter som montering, kraftupptagning och 

strömningsegenskaper. Detta gjordes för att ta reda på hur dysan ska monteras och hur den ska hamna rätt 

samt för att kunna dimensionera hela konstruktionen. Utformningen undersöktes med inspiration från 

Sundström et al. (2000).  

2.5.2 Dimensionering 

De ingående delarna i konstruktionen dimensionerades med hållfasthetsberäkningar för maximal last. 

Laster 

För att kunna dimensionera infästningen utfördes en statiskjämviktsanalys för att identifiera de krafter som 

verkar på dysan. Dysans egenvikt och sidokrafter togs fram i förstudien i analysen av gränssnittet. En statisk 

jämviktsberäkning ställdes upp för att bestämma hur krafterna fördelades på de båda infästningarna.  

Dimensionering av dubbla plåtar, övre infästningen 

De två plåtar som skall ta upp all last i den övre infästningen dimensionerades beräkning av tröghetsmoment I, 

en höjd på plåten bestämdes samt en maximal tillåten spänning. Med hjälp av dessa beräknades en minimal 

bredd som krävs på plåtarna för att klara av spänningarna i plåten(Björk, sjätte upplagan). 

Dimensionering av vinge, nedre infästningen 

Den nedre infästningen utsätts för en böjande kraft och en knäckande kraft, för den böjande kraften 

dimensionerades vingen på samma sätt som de dubbla plåtarna för den övre infästningen. Knäcklasten 

dimensionerades enligt Eulers knäckfall nr 4(Sundström 2008). 
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Dimensionering av skruvförband 

Skruvarna i den övre infästningen utsätts för både drag och skjuvkraft, då skruvar är betydligt svagare för 

skjuvkrafter(Colly Components 1995) så är det dessa krafter som blir dimensionerande. Skruvarna hjälper dock 

till att uppta skjuvkrafter med hjälp av det friktionsbidrag som orsakas av förspänningskraften. 

Den nedre infästningen utsätts endast för skjuvkrafter. 

Målet med dimensioneringen av skruvförbandet var att få ett rimligt antal skruvar per förband för att inte få så 

många ingående delar. 

Dimensionering av styrpinnar 

Styrpinnarna dimensionerades för att hjälpa skruvarna ta upp skjuvkrafter genom att definitionen av 

skjuvmotstånd användes(Björk, sjätte upplagan). Styrpinnarna dimensioneras konservativt, med det menas att 

styrpinnarna skall kunna uppta alla skjuvkrafter utan skruvarnas bidrag. 

2.5.3 Slutkonstruktion 

Här beskrivs slutkonstruktionen av infästningarna, tillvägagångssättet i CAD för att parameterisera 

infästningarna så de lätt kan anpassas samt hur toleranssättningen av infästningarna utförts. 

Utformning av infästningar 

Utformningen av infästningarna skedde genom att kombinera de komponenter som dimensionerades för 

vardera infästning samt ta hänsyn till monteringskrav och andra externa krav som trycktester och 

korrosionsskydd. 

CAD Parameterisering 

För att infästningen lätt skall kunna anpassas till olika former och storlekar av Podar ritades infästningarna i CAD 

på så sätt att de följer med om dysans storlek skulle ändras. Detta görs genom att vissa mått blir låsta i CAD och 

vissa mått styrs av parametrar(variabler) som beror på andra komponenter, i detta fall är det dysans storlek som 

styr infästningarnas position. 

Toleranser 

Alla hål som konstruerades för förbanden toleranssattes med lägestoleransen3 för att hamna rätt i förhållande 

till varandra. Styrpinnarnas hål måste ha en sådan tolerans att pinnen inte trillar ur eller vara för snäv så att 

pinnen fastnar helt i hålet.  

Kostnadsjämförelse 

Den nya lösningens kostnad jämfördes med den gamla. Det som jämfördes var pris per kilo. Inga jämförelser 

gjordes med tanke på bearbetningskostnad. 

 

 

  

                                                           
3Lägestolerans: Beskriver en tillåten avvikelse för t.ex. positionen eller diametern för ett hål. 
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Tabell 1. Riskbedömningen som ställdes upp inför projektstarten. 

3 Resultat 

3.1 Projektplanering 
Den preliminära tidplanen som ställdes upp i projektplanen visas i Bilaga 1. En riskbedömning inför projekt 

ställdes upp för att försöka förutsäga vilka risker som finns vid projektgenomförandet. Riskbedömningen visas i 

tabell 1. Risktalet beräknades med formeln: 

              

Där S står för sannolikhet, K för konsekvens och R för risktal. För varje risk föreslås en åtgärd för att försöka 

uppskatta hur problemet kan lösas för att arbetet skall kunna fortgå. 

 

Riskbeskrivning S K R Föreslagen åtgärd 

Sjukdom 2 1 2 Ökad arbetsinsats vid 
tillfrisknande 

Ändring av uppdrag 1 4 4 Omformulering av projektet 
Företaget går i konkurs 1 4 4 Kontakta lärare 

Bristande kunskap 2 2 4 Öka arbetsinsatsen, be om 
hjälp 

Mål uppnås ej p.g.a. för stort projekt 2 3 6 Avgränsa och meddela 
uppdragsgivare 

Förlust av dokumentation 1 4 4 Spara på olika ställen 
 

3.2 Förstudie 

3.2.1 Research 

Allmän teori bakom tekniken med dysor hittades i Carlton (2007). Infästningen måste beroende på placering ha 

bra strömningsegenskaper då detta påverkar propellerns och podens verkningsgrad och bränsleförbrukning. Den 

research som utfördes gav exempel på hur infästningar för liknande lastfall i följande tillämpningar: 

 Jetmotorer 

 Diverse upphängningar 

 Tvättmaskinstrummor 

Infästningar för jetmotorer har en strömlinjeformad utformning och ett liknande lastfall så därför var detta en 

lämplig tillämpning att analysera , se exempel på infästning i Figur 5. 

 

 

 

 

 



   
 

13 
 

Figur 5. Rolls Royce-tillverkad flygplansmotor Trent XWB med strömlinjeformad 

infästning. 

Figur 6. Rolls Royce azimuth 

thruster typ US med dysa. 

 

 

För att undersöka liknande tillämpningar samt dysinfästningar från konkurrenter och även andra dysprodukter 

från Rolls Royce användes ett antal nyckelord vid researchfasen för sökning av information, dessa följer nedan: 

 Ducted propeller 

 Propeller nozzle 

 Kort nozzle 

 Duct 

 Jet engine 

 Spray nozzle 

 Dysa 

 Thruster 

Denna sökning gav ett antal resultat på olika lösningar för dysinfästning, som sökmotor användes främst Google 

Scholar. Exempel på sådana lösningar kan ses i Figur 6 och 7. Den vanligaste lösningen är en infästning placerad 

högst upp på dysan för att hålla dysan i höjdled och två armar i en vinkel i den nedre delen av dysan för att klara 

av att hålla i dysan i sidled och höjdled (beroende på vinkeln), ju större vinkeln blir desto mindre hjälper armarna 

till i höjdled men desto mer i sidled. 
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Figur 7. ABBs Azipod med dysa. 

Figur 8. Illustration av klarning mellan dysa och skrov. 

 

 

3.2.2 Kravspecifikation 

De viktigaste kraven på infästningarna är att de skall hålla dysan i en fixerad position kring propellern, vara 

lättanpassade samt att dysan skall gå att montera och demontera. Kravspecifikationen i sin helhet kan läsas i 

Bilaga 2. 

3.2.3 Analys av gränssnitt 

Analysen av gränssnittet gav ett antal parametrar. Propellerdiametern på den pod som används i 

examensarbetet kan variera mellan 3.5m och 5.4m. 

Propellern ska ha en klarning i förhållande till skrovet som är större än eller lika med 15 % eller helst 20-30 % av 

den totala propellerdiametern(Figur 8). 

Spalten mellan propellerns spets och dysans innerdiameter är totalt 1 % av dysans diameter. Är propellerns 

diameter 4500mm så är spalten totalt ca 45mm (22.5mm på varje sida). 

Lastfallet för infästningen kan ses som böjning av en balk som 

belastats med en punktlast längst ut.  

Den givna dysans massa var 18 ton för en propellerdiameter 

på 4.5m, största propellerdiameter för poden i CAD modellen 

är 5.4m. Största massan på dysa beräknades följaktligen: 

  

   
 

  

   
         

Vilket gav att: 

                    

För hållfasthetsberäkningarna valdes ett tvärsnitt på ett KKR-rör och en plåt med rektangulärt tvärsnitt. KKR-

röret hade dimensionerna 200x100x10mm och plåten 300x20. Indata för de båda beräkningarna kan läsas ur 

tabell 2. Tröghetsmomentet för KKR-röret hämtades ur (Björk Sjätte upplagan) och för plåtens tvärsnitt 

beräknades det med formeln: 
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Tabell 2. Indata för överslagsberäkningar, hållfasthet. 

Figur 9. Illustration av plåttvärsnitt och dysans maximala avstånd från poden. 

Där b är bredden och h är höjden på plåten. 

  
         

  
        

                    

Längden 0,7m(Figur 9) är det största avståndet som dysan kan hamna på i förhållande till poden. Detta kommer 

orsaka den största påverkan på nedböjningen.  

 

 

(Från ekv 5)Gravitationskraft dysa F(N): 216000 

Längd L(m): 0,7 

E-modul E(GPa): 2,1E+11 

Tröghetsmoment KKR-rör I(m4): 0,0000261 

Tröghetsmoment Rektangulärt tvärsnitt I(m4): 0,000045 
 

Nedböjningen för KKR-röret beräknades enligt: 
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Tabell 3. Indata för 

strömningsanalys 

Nedböjningen för plåten beräknades på samma sätt: 

  
           

                  
         

                

Den kraft som vattnet verkar på dysan med beräknades fram med hjälp av formeln för strömningsmotstånd och 

för att kunna göra detta måste det klargöras vad dysan har för strömningsmotstånd. Denna analys resulterade i 

ett samband mellan strömningsmotstånd och kraft. En kraft beräknades för varje Cd värde från 0,4 till 2,5 då 

detta behandlar i stort sett alla möjliga fall av strömningsmotstånd(The Engineering toolbox). 

   
  

          
         

Hastigheten som användes i beräkningarna var den maximala hastigheten som poden kommer köra i och arean 

är den största projicerade ytan som ligger i vattnets riktning när podens svängt 35°. Indata som användes vid 

beräkningarna kan läsas i tabell 3. Resultaten från beräkningarna kan avläsas i Tabell 4 och sambandet kan ses i 

Figur 10. Den projicerade arean hämtades från CAD-modellen och hastigheten som användes var 17knop eller 

8.75m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Densitet(Kg/m3): 1000 

Area(m2): 10,5 

Hastighet(m/s): 8,75 
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Tabell 4. Beräknade krafter för varje Cd med exempel på tillämpningar. 

Figur 10. Sambandet mellan vattnets kraft Fd beroende på vilket strömningsmotstånd Cd som används. 

 

Ex. tillämpning 
Drag Coefficient Cd -
Strömningsmotstånd Kraft Cd 

Halv sfär 0,4 160781,3 

Sfär 0,5 200976,6 

  0,6 241171,9 

  0,7 281367,2 

Buss/lastbil 0,8 321562,5 

  0,9 361757,8 

  1 401953,1 

  1,1 442148,4 

Cylinder 1,2 482343,8 

  1,3 522539,1 

  1,4 562734,4 

Dysan 1,5 602929,7 

  1,6 643125 

  1,7 683320,3 

Tåg 1,8 723515,6 

  1,9 763710,9 

  2 803906,3 

Rektangulär låda 2,1 844101,6 

  2,2 884296,9 

  2,3 924492,2 

  2,4 964687,5 

  2,5 1004883 
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Av detta kan det antas att dysan har något högre strömningsmotstånd(enhetslöst) än en cylinder, så ett 

antagande görs att dysan har ett strömningsmotstånd på 1,5. På den största dysstorleken med en area på 

10,5   verkar en kraft på 602 929N vilket avrundas till 603kN. 

3.3 Konceptgenerering 

3.3.1 Brainstorming 

De profiler som undersöktes för tvärsnittet var I-profiler, fyrkantsrör, strömlinjeformade böjda plåtar samt enkla 

plåtkonstruktioner. Skall I-profiler eller fyrkantsrör användas måste ytterligare åtgärder göras för att få dessa 

mer strömlinjeformade för att dess plana ytor inte ska påverka poden negativt genom nedsatt verkningsgrad och 

bränsleförbrukning.  

3.3.2 Konceptval övre infästningen 

De koncept som skissades upp för den övre infästningen kan ses i Bilaga 3. Elimineringsmatrisen för 

delkoncepten kan avläsas i Tabell 7, den morfologiska matrisen med kombinerade koncept kan ses i Tabell 5 och 

6 och den relativa beslutsmatrisen i Tabell 8. Anledningen till varför de specifika koncepten sållades bort i 

elimineringsmatrisen kan läsas i kommentarsfältet i Tabell 7. Från beslutsmatrisen sållades ytterligare två 

koncept bort och de övriga fyra koncepten skissades upp i CAD och presenterades för uppdragsgivaren. 

 

 

 

 

 

Den morfologiska matrisen genererade fyra koncept, anledningen till att det inte blev fler är att vissa 

kombinationer är omöjliga att realisera så dessa togs ej med. 

 

Koncept 1 
Fastskruvad i 

podens 
överkant 

Dubbla plåtar Skruvhål i 
podens överkant 

Koncept 2 Fäst över 
dysan 

KKR-rör(plåtklätt) 
Fastsvetsad 
infästning 

Koncept 3 Fäst över 
dysan 

Strömlinjeformad 
böjd plåt 

Fastsvetsad 
infästning 

Koncept 4 Fäst över 
dysan Dubbla plåtar 

Fastsvetsad 
infästning 

 

 

 

 

 

Tabell 5. Morfologisk matris för att kombinera delkoncepten. 

Tabell 6. De konceptkombinationer som framkom ur den morfologiska 

matrisen. 
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Elimineringsmatris 
för: Konceptval 1                                   

Elimineringskriterier     
(+) Ja                                     
(-) Nej                               
(?) Mer info krävs         
(!) Kontroll 
produktspec   

 

Lö
sn

in
g 

H
ål

la
 d

ys
an

 i 
rä

tt
 p

o
si

ti
o

n
 

Ti
llv

er
kn

in
gs

b
ar

/m
o

n
te

rb
ar

 

Lä
tt

an
p

as
sa

d 

St
rö

m
n

in
gs

an
pa

ss
ad

 

En
ke

l 
Beslut:                               
(+) Fullfölj lösning         
(-) Eliminera lösning    
(?) Sök mer info           
(!) Kontroll 
Produktspec                      
Kommentar: Beslut 

Struktur 1 + + + + +   + 

 
2 + + + + +   + 

 
3 + -       Dysan för nära poden - 

 
4 + + + -   Dåliga strömningseg. - 

 
                

Tvärsnitt 1 + + + + +   + 

 
2 + + + + +   + 

 
3 + + + + - Onödig - 

 
4 + + + -   Dåliga strömningseg. - 

 
5 -         Onödig - 

 
6 + + + + +   + 

 
7 -         Risk för ostadighet - 

 
                

Infästning 1 + + -     Svåranpassad - 

 
2 + + + + +   + 

 
3 + + + + +   + 

 

Kriterium Alternativ 

  1ref) 2 3 4 

Krav: Håller fast dysan 

R
ef

er
en

s + - 0 

Krav: Lättanpassad 0 0 0 

Önskemål: Enkel - - 0 

Summa +   1 0 0 

Summa 0   1 1 3 

Summa -   1 2 0 

Nettovärde 0 0 – 2 0 

Rangordning 1 1 2 1 

Vidareutveckling Ja Ja Nej Ja 

Tabell 8. Relativ beslutsmatris för den övre infästningen. 

Tabell 7. Elimineringsmatris för den övre infästningen. 
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Figur 11. CAD bild på det valda 

konceptet för den övre infästningen. 

 

Kriterium 
Alternativ 

1(ref) 2 3 

Krav: Håller fast dysan 

R
ef

er
en

s + + 

Krav: Lättanpassad - + 

Önskemål: Enkel - + 

Summa +   1 3 

Summa 0   0 0 

Summa -   2 0 

Nettovärde 0 – 1 3 

Rangordning 2 3 1 

Vidareutveckling Ja Nej Ja 
 Tabell 4. Relativ beslutsmatris för 

koncepten för den nedre 

infästningen. 

Tabell 9. Relativ beslutsmatris för koncepten för den 

nedre infästningen. 

 

Kriterium 
Alternativ 

1(ref) 2 3 

Krav: Håller fast dysan 

R
ef

er
en

s + + 

Krav: Lättanpassad - + 

Önskemål: Enkel - + 

Summa +   1 3 

Summa 0   0 0 

Summa -   2 0 

Nettovärde 0 – 1 3 

Rangordning 2 3 1 

Vidareutveckling Ja Nej Ja 
 Tabell 4. Relativ beslutsmatris för koncepten för den 

nedre infästningen. 

Det slutgiltiga konceptvalet som togs fram i diskussion med uppdragsgivaren blev Koncept nr 4(Tabell 8) 

Konceptet består av en fastsvetsad infästning som är fäst över dysan vars tvärsnitt är två plåtar(Figur 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Konceptval nedre infästningen 

Skisser på de koncept som togs fram för den nedre infästningen visas i Bilaga 4. 

Precis som för det övre konceptet användes här en elimineringsmatris, här klarade sig alla koncepten förbi det 

stadiet då de uppfyllde alla kraven så matrisen visas ej är. Konceptens rangordnades mot varandra i en relativ 

beslutsmatris (Tabell 9).  

 

 

Det slutgiltiga konceptvalet för den nedre infästningen blev en plan balk (Figur 12). Denna lösning är den 

enklaste möjliga lösningen samt så är den lättanpassad. Det är även den lösning som bäst kommer ta upp laster i 

sidled, eftersom den är helt plan i samma riktning som den största sidokraften så kommer den utsättas för 

främst en knäcklast. Att den tar upp sidokrafter så bra kommer dock gå ut över dess förmåga att ta upp laster i 

höjdled då den får en längre momentarm vilket ställer högre krav på den övre infästningen hållfasthetsmässigt. 

Vingen skruvas fast i ett stag som sitter fastsvetsat i podhuset. 
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Figur 12. CAD bild på det valda konceptet för nedre infästningen. 

 

Kriterium 
Alternativ 

1(ref) 2 3 

Krav: Håller fast dysan 

R
ef

er
en

s + + 

Krav: Lättanpassad - + 

Önskemål: Enkel - + 

Summa +   1 3 

Summa 0   0 0 

Summa -   2 0 

Nettovärde 0 – 1 3 

Rangordning 2 3 1 

Vidareutveckling Ja Nej Ja 
 Tabell 4. Relativ beslutsmatris för koncepten för den nedre 

infästningen. 

 

 

3.4 Utformning av infästning 
Ur analysen av utformningen för infästningarna framkom att de skulle bestå av ett skruvförband och styrpinnar 

för att styra dysan i rätt position vid montering och även uppta skjuvlaster i förbanden detta togs fram i 

diskussion med Eriksson4. Utifall korrosion skulle uppstå i någon av de anliggande ytorna så behövdes ett par hål 

för sprängskruv för båda infästningarna. Sprängskruvens funktion är att genom gängade hål trycka på den 

anlagda plåten för att tvinga den utåt.  

För att få en kortare längd på vingen och spara material försänks den en aning från podhuset för att inte hamna i 

mitten av dysans diameter där den är som störst. Försänkningen är strömlinjeformad med en Nacaprofil(Kroo 

2014). Av den anledningen måste förbandet för den nedre infästningen fördelas över den profilen. 

3.5 Dimensionering 
Här beskrivs processen med att dimensionera de ingående komponenterna. Diskussion kring hållfasthetsfrågor 

och förenklingar fördes med Andergrahn5. 

Laster 

Ett resultat från lastanalysen var att dysan i sig kommer ge upphov till en thrustkraft6 i axiell led enligt Rolls-

Royces gamla dysritning(Bifogas ej). 

                                                           
4
 Andreas Eriksson Manager, Application Engineering Rolls Royce AB 

5 Jerry Andergrahn beräkningsingenjör Alten 
6 Thrustkraft, en kraft som uppkommer av ett tryckfall i dysans framkant som gör att dysan vill tryck ”sig själv” framåt. 
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Figur 13. Frilagd dysa. Illustration av 

det statiska jämviktsfallet. 

 

Kriterium 
Alternativ 

1(ref) 2 3 

Krav: Håller fast dysan 

R
ef

er
en

s + + 

Krav: Lättanpassad - + 

Önskemål: Enkel - + 

Summa +   1 3 

Summa 0   0 0 

Summa -   2 0 

Nettovärde 0 – 1 3 

Rangordning 2 3 1 

Vidareutveckling Ja Nej Ja 
 Tabell 4. Relativ beslutsmatris för 

koncepten för den nedre 

infästningen. 

Tabell 10. Indata för beräkningar. Krafter och sträckor visas i Figur 13. 

Indata är specificerat av Rolls Royce AB. 

 

Kriterium 
Alternativ 

1(ref) 2 3 

Krav: Håller fast dysan 

R
ef

er
en

s + + 

Krav: Lättanpassad - + 

Önskemål: Enkel - + 

Summa +   1 3 

Summa 0   0 0 

Summa -   2 0 

Nettovärde 0 – 1 3 

Rangordning 2 3 1 

Vidareutveckling Ja Nej Ja 
 Tabell 4. Relativ beslutsmatris för koncepten för den nedre 

infästningen. 

Den statiska jämviktsanalysen ställdes upp efter lastfallet i Figur 13. Den övre infästningen antas uppta all kraft i 

vertikal led(Ay)  därav att ingen kraftresultant i vertikal led(By) kan ses i den nedre infästningen(Bx). 

 

 

 

En kraftanalys av krafterna i y-led ställdes upp först för att identifiera Ay: 

                

Vilket ger: 

              

Indata för följande beräkningar visas i Tabell 10.  

 

Thrustkraft Fd(N): 680000 
Dysans tyngd(N): 230000 

Sträcka Y1(m): 1 

Sträcka Y2(m): 4.4 
Sträcka X1(m): 1.2 

Sedan ställdes en momentjämvikt upp kring B: 

                               

    
           

  
          

    
                   

         
          

Vilket ger att: 
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Figur 14. Bild av lastfallet för den övre infästningen, den streckade blå rektangeln är en illustrerad balk med avståndet till 

tyngdpunkten. Den gula rektangeln visar en mer korrekt bild av den verkliga balken. Bilden är inte skalenlig. Figuren i det vänstra 

hörnet är densamma som Figur 11 för att visa vart lastfallet är. 

 

Kriterium 
Alternativ 

1(ref) 2 3 

Krav: Håller fast dysan 

R
ef

er
en

s + + 

Krav: Lättanpassad - + 

Önskemål: Enkel - + 

Summa +   1 3 

Summa 0   0 0 

Summa -   2 0 

Nettovärde 0 – 1 3 

Rangordning 2 3 1 

Vidareutveckling Ja Nej Ja 
 Tabell 4. Relativ beslutsmatris för koncepten för den nedre infästningen. 

Tabell 11. Indata för momentberäkningar. Resultanterna visas i Figur 14 

och beräknades med grundläggande mekanik. 

R 

Kriterium 
Alternativ 

1(ref) 2 3 

Krav: Håller fast dysan 

R
ef

er
en

s + + 

Krav: Lättanpassad - + 

Önskemål: Enkel - + 

Summa +   1 3 

Summa 0   0 0 

Summa -   2 0 

Nettovärde 0 – 1 3 

Rangordning 2 3 1 

Vidareutveckling Ja Nej Ja 
 Tabell 4. Relativ beslutsmatris för koncepten för den nedre infästningen. 

Därefter ställdes en ekvation för krafterna i X-led upp för att identifiera Bx: 

                    

                  

                             

                          

3.5.1 Dimensionering av dubbla plåtar, övre infästningen 

För att ta reda på momenten som verkar på plåtarna ställdes ett lastfall upp för den övre infästningen(Figur 14). 

 

 

 

 

 Indata 

L1(m): 0,54 

L2(m): 3 
H(m): 1,6 

Resultant X-led Fx(kN): 73 

Resultant Y-led Fy(kN): 254 

 

Momentet beräknades genom          där F är kraft och L sträcka. Enligt definition(Björk sjätte upplagan) 

och delat med två då momentet delas över två plåtar. Maximalt moment kommer ske vid Ma då denna punkt 

ligger längst ifrån tyngdpunkten. 
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Figur 15. Bestämda indata för den infästa balken. 

 

Kriterium 
Alternativ 

1(ref) 2 3 

Krav: Håller fast dysan 

R
ef

er
en

s + + 

Krav: Lättanpassad - + 

Önskemål: Enkel - + 

Summa +   1 3 

Summa 0   0 0 

Summa -   2 0 

Nettovärde 0 – 1 3 

Rangordning 2 3 1 

Vidareutveckling Ja Nej Ja 
 Tabell 4. Relativ beslutsmatris för koncepten för den 

nedre infästningen. 

En största höjd på balken bestämdes till 450mm då detta ger bra utrymme för skruvförbandet, en lutning på 

balken bestäms till 45˚(Mitt emellan 0 och 90 grader) och högsta tillåtna spänning är 100Mpa(Givet av 

företaget). Detta ger en höjd mitt på balken som är ca 320mm(Figur 15) Med hjälp av det nu kända momentet 

och minsta spänningen kunde ett minsta tillåtet böjmotstånd W bestämmas för balkarna. Definitionen för 

spänningen hämtades från (Björk, sjätte upplagan). 

 

 

      
    

     
            

      
    

     
          

      
        

       
          

                          

Med hjälp av detta kunde en minsta bredd på balken nu beräknas då definitionen för böjmotstånd ser ut som 

följande: 

     (
    

 
)         

Alltså: 

  
    

  
         

     
           

     
           

                      

Balken som valdes har ett största tvärsnitt på 450mm(Figur 15) och en bredd på 100mm. För att beräkna 

nedböjningen av denna balk beräknades först tröghetsmomentet(I) för balken, alla ekvationer för detta 

hämtades ur (Björk, sjätte upplagan): 
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Tabell 12. Indata för beräkningar av nedre infästningen.Kraften F1 hämtades från 

Tabell 4 och kraften F2 från Tabell 10(Thrustkraft). 

 

Kriterium 
Alternativ 

1(ref) 2 3 

Krav: Håller fast dysan 

R
ef

er
en

s + + 

Krav: Lättanpassad - + 

Önskemål: Enkel - + 

Summa +   1 3 

Summa 0   0 0 

Summa -   2 0 

Nettovärde 0 – 1 3 

Rangordning 2 3 1 

Vidareutveckling Ja Nej Ja 
 Tabell 4. Relativ beslutsmatris för koncepten för den nedre infästningen. 

   
    

  
          

   
        

  
          

                      

Nedböjningen f: 

  
       

     
         

  
              

                  
         

                          

Vid värsta tänkbara lastfall så är tillåtna nedböjningen 4.6mm, med resonemanget att om gravitationskraften 

multipliceras med tre och spalten mellan propeller och dysa är 21mm så skulle absolut tillåten nedböjning vara 

2/3 av spalten. Denna nedböjning skulle vara 14mm men i detta fallet när gravitationskraften multiplicerats med 

ett så är tillåten nedböjning 1/3 av 14mm alltså ca 4.6mm. Av detta ses att den beräknade nedböjningen 0,99 är 

klart godkänd. 

3.5.2 Dimensionering av vinge, nedre infästningen 

Lastfallet för den nedre infästningen kan ses i Figur 17. Indata till beräkningarna kan ses i Tabell 12. Formlerna 

för knäckningen hämtades ur (Sundström 2008) och för nedböjningen är det samma formler som för den övre 

infästningen.  

 

 Indata 

F1(N): 602929 

F2(N): 276023/halva 
L(m): 2.25 

 

Tvärsnittet på vingen antas vara rektangulärt och dimensionerades på samma sätt som den övre infästningen, 

genom att bestämma en bredd i detta fall och sedan beräkna minsta möjliga höjd(Tjocklek) på vingen. Minsta 

tillåtna spänning är 100Mpa. Bredden på vingen tvärsnitt sattes till 0,7m. Är bredden större är det risk att den 

går in i propellern och är den blir det svårt att få in den i dysan från podhuset, så 0,7m är en lagom bredd. 
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Figur 17. Nedre infästningens lastfall, F1 är den knäckande 

lasten som fås av vattenströmmar mot dysan och F2 den 

böjande kraften som ges av dysans tryckkraft. 

Figur 16. Hur krafterna anta verka på vingen. 

 

 

 

 

 

Beräkning av maximalt moment i halva vingen: 

                  

                         

         08Nm=664kNm         

Sedan beräknades minsta tillåtna böjmotstånd: 
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Alltså: 

     (
    

 
)         

     √
    

 
         

     √
        

   
         

                    

Valda dimensioner på vingen är 700x80mm. För att beräkna knäckkraften för vingen användes Eulers knäckfall 

nr 4(Sundström 2008). Tröghetsmomentet för vingen är: 

   
    

  
         

   
         

  
         

                    

Den fria knäcklängden på vingen är         . Knäckkraften blev alltså: 

   
       

  
          

   
                  

     
         

                               

Säkerhetsfaktorn mot knäckning blev då 226. Att den blev så stor är för att thrustkraften blir den 

dimensionerande kraften. 

Sedan beräknades utböjningen som uppstår på grund av dysans thrustkraft, beräkningarna inleddes med att 

beräkna träghetsmomentet Iy för vingens böjriktning:  

   
    

  
         

   
         

  
         

                       

Utböjningen f: 
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Figur 18. Belastningen på skruvförbandet i den övre 

infästningen, Fs1 är det ställe med störst böjpåkänning och T är 

skjuvkraften som förbandet utsätts för. 

Tabell 13. Höjdmått för skruvlaster. 

 

Kriterium 
Alternativ 

1(ref) 2 3 

Krav: Håller fast dysan 

R
ef

er
en

s + + 

Krav: Lättanpassad - + 

Önskemål: Enkel - + 

Summa +   1 3 

Summa 0   0 0 

Summa -   2 0 

Nettovärde 0 – 1 3 

Rangordning 2 3 1 

Vidareutveckling Ja Nej Ja 

  
       

     
         

  
            

                   
         

                        

En utböjning på 2,1mm på en sträcka på ca 2.5m är godkänt. 

 

 

 

3.5.3 Dimensionering av skruvförband 

Övre infästningen 

För den övre infästningen ser belastningen på skruvarna förenklat ut som i Figur 18. Den maximala kraft som 

verkar på skruvarna är: 

 

 

 

 

 
Indata 

H1(m): 0,45 

H2(m): 0,30015 

H3(m): 0,1503 
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Figur 19. Tänkt hålbild för den nedre infästningen. 

Tabell 14. Indata för skruvar. 

 

Kriterium 
Alternativ 

1(ref) 2 3 

Krav: Håller fast dysan 

R
ef

er
en

s + + 

Krav: Lättanpassad - + 

Önskemål: Enkel - + 

Summa +   1 3 

  0 0 

                          

För att beräkna skjuvkraften så tas förspänningskraften för respektive skruvtyp multiplicerat med 

friktionskoefficienten(Swedish fasteners network 2009) µ=0.1. De skruvtyper det stod mellan för den övre 

infästningen var M30 och M36. Se tabell 10 för resultaten från beräkningarna. Skruvdata hämtades från (Colly 

Components 1995). 

Det skulle krävas 10st M30 skruvar för att klara av skjuvlasten medans det bara skulle kräva 7st M36, det 

slutgiltiga valet blev 6st M36 då det tillkommer styrpinnar som hjälper till att uppta skjuvlasten. 

 

 

 

Nedre infästningen 

Den nedre infästningen utsätts endast för skjuvkrafter då alla krafter ligger i skruvarnas skjuvriktning. Därför 

valdes M36 skruvar även till detta förbandet, av anledningen att de främst skall hålla vingen i position, 

styrpinnarna dimensionerades för att kunna ta upp största delen av skjuvlasten.  

Antalet skruvar som valdes var åtta stycken. Därav att enligt analys som den för den övre infästningen så krävs 

det 19st M36 skruvar för att kunna uppta hela skjuvlasten. Att antalet skruvar blev åtta stycken var för att det 

blir en bra hålbild(Figur 19) på den tänkta profilen som vingen skruvas på i kombination med styrpinnarna och 

sprängskruven. I Tabell 14 blir skjuvkraften som upptas för en M36 35500N/skruv, så för den nedre infästningen 

om åtta skruvar används så kan de ta upp en skjuvlast på totalt 284000N.   

 

 

 

 
Skruvstorlek μ Förspänningskraft(N) T(N) Min Antal Skruv 

M30 0,1 240000 24000 10 

M36 0,1 355000 35500 7 
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3.5.4 Dimensionering av styrpinnar 

Styrpinnarnas funktion är att styra dysan i position vid montering samt ta upp skjuvkrafter. Styrpinnarna 

dimensionerades efter att en maximal tillåten skjuvspänningen var angiven,             och den kraft som 

skall upptas av pinnarna. Kraften som varje pinne dimensioneras för var för den övre infästningen 200kN och för 

den nedre 600kN. För att beräkna fram vilken radie pinnarna skulle ha användes definitionen av 

skjuvspänningen τ samt definitionen för en  cirkels area. 

  
 

 
 

 

    
         

  √
 

   
         

För den övre infästningen: 

  √
      

         
                     

För den nedre infästningen: 

  √
      

         
                     

För den övre infästningen valdes en styrpinne med en radie på 20mm och för den nedre en styrpinne med radie 

35mm. 

3.6 Konstruktion 
I detta kapitel beskrivs utformningen av de slutgiltiga konstruktionslösningarna för infästningarna. För att rita 

konstruktionen användes CAD programmet Unigraphics NX 7.5(Siemens). 

3.6.1 Utformning av övre infästningen 

Slutkonstruktionen av den övre infästningen kan ses i Figur 20. Då de dubbla plåtarna fick en så stor 

bredd(100mm) dras M36 skruvarna genom dessa, dels för att spara utrymme och dels för att få en större 

sträcklängd på skruven(Figur 21). De dubbla plåtarna svetsas i dysan samt den i bilden mörkblå skruvplåten.  
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Figur 20. Övre infästningen 

Figur 21. Övre infästningen, illustration över lösningen för att 

få ökad sträcklängd. 

 

  

De röda plåtarna som kan ses i Figur 22 sitter horisontellt vinklade för att underlätta svetsning. Infästningen 

innesluts i en tunn skyddsplåt(5mm) för att inget vatten skall strömma ”in” i infästningen och försämra 

verkningsgraden. I den nedre av de röda plåtarna i  Figur 22 sitter även en plugg för att kunna trycktesta 

hålrummet som bildas där samt kunna tömma utrymmet på vätska.  

Styrpinnarna sitter placerade över varandra och hålen för dessa täcks för med VSTI pluggar7 för att förhindra att 

vatten tar sig in och korroderar materialet. Bredvid vardera av styrpinnarnas hål placeras ett gängat hål för en 

sprängskruv storlek M24.  

 

 

                                                           
7 Rörgängade tätningsplugg. 
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Figur 22. Övre infästningen, det hålrum som uppstår mellan 

de horisontella plåtarna(röda) med en VSTI plugg i botten. 

(Dold sidoplåt) 
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Figur 23. Nedre infästningen. 

Figur 24. Nedre infästningen, vingens profil med en elliptisk framkant och en anti-singing 

kant. 

3.6.2 Utformning av den nedre infästningen 

Den nedre infästningen i sin helhet visas i Figur 23. Vingen är infäst på en stålkonstruktion med Nacaprofil, 

stålkonstruktionen är utformad så att alla gängade hål och andra hål finns på en bearbetad yta. Utöver hålbilden 

så finns ytterligare en stålform som fungerar som ett mekaniskt stopp som är till för att underlätta vid 

montering. Vid monteringen tar infästningen i stoppet, men stoppet tar inte upp någon last då det är ett 

spelrum mellan stoppet och vingen för att lättare kunna passa in vingen på hålen.  

 

 

Vingens profil är formad för att ge bättre strömningsegenskaper med en elliptisk framkant och en anti-

singing(referens: HydroComp) kant i bakkant(Figur 24). Singing är ett fenomen som kan uppstå hos propellrar i 

drift vilket skapar ett högfrekvent ljud. Propellern ”sjunger” och anti-singing kanten är till för att förhindra att 

detta händer då målet är att poden skall gå så tyst som möjligt. Anti-singing kantens vinkel skall vara mellan 18° 

och 30° för att fungera korrekt. Vinkeln i denna konstruktion är 19°. 

 

 

Den ände på vingen som svetsas i dysan har en radie(ses mot dysan i Figur 23) i änden mot propellern för att 

minska spänningskoncentrationen som skulle uppstå vid ett skarpt hörn. Där det mekaniska stoppet(Figur 25) 

ska stöta i på vingen är det urfräst så att det är en plan yta som stöter i stoppet(Figur 26 och 27). Även här finns 

radier för att få en lägre spänningskoncentration(Teori spänningskoncentrationer Sundström (2000)). 



   
 

34 
 

Figur 25. Nedre infästningen, staget med det mekaniska stoppet. 

Figur 26. Nedre infästningen, urfräsning ur vingen där det mekaniska stoppet skall stöta i. 

Figur 27. Nedre infästningen, vingen i position med urfräsningen vid det mekaniska stoppet. Här 

visas även skruvförbandet. 
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Figur 28. Nedre infästningen, lösningen för 

styrpinnarna(Sprängskiss). 

Figur 29. Nedre infästningen, lösningen för 

styrpinnarna(Monterad). 

Då styrpinnarna för vingen har för stor diameter för att kunna använda VSTI plugg konstruerades en 

lösning(Figur 28 och 29) där styrpinnen förs in, sedan täcks hålet med en plugg. En M20 skruv går genom 

pluggen och styrpinnen och drar åt i ett hål gängat över styrpinnen. Pluggen tätas axiellt med en o-ring och 

skruven tätas med en tredobricka. En tredobricka(även känt som gummistålbricka) är en stålbricka med en 

gummiring i för att täta axiellt. O-ringens dimensioner hämtades från NewDealSeals. Utformningen på denna 

lösning togs fram i diskussion med Nilsson8. 

 

 

Skruvförbandet består av åtta stycken symmetriskt utplacerade M36 skruvar och ett gängat M24 hål för 

sprängskruv. Skruvförbandet placerades så nära kanten och så brett isär som möjligt för att få ett så litet 

moment som möjligt. 

3.6.3 CAD parameterisering 

För att anpassa infästningen i CAD infördes en parameter som kallades för ”Skala”. Variabeln skala styrde dysans 

storlek. Variabeln infördes i lägesmåttet för den övre infästningen så att dess höjdläge multiplicerades med 

skalfaktorn vilket var det enda som krävdes för att infästningen skulle följa med. 

Den nedre infästningen anpassades på liknande sätt, höjden styrs av ett referensplan som lätt kan anpassas 

genom att ändra planets höjdmått. För att vingen skall följa med dysan vid storleksändringar så delades vingens 

vinkel med skalfaktorn. Ju mindre dysan blir desto större blir vingens vinkel och vice versa.  

 

 

 

 

                                                           
8 Tomas Nilsson Senior Design Engineer - Design Partner Engineering AB 
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Figur 30. Monteringsteg för montering av dysa. 

Tabell 15. Materialkostnadsjämförelse. 

3.6.4 Kostnadsjämförelse 

Kostnaden för den nya konstruktionen jämfört mot den gamla kan avläsas i Tabell 15. 

 

 Pris/kg Gamla inf. 
Vikt 

Gamla inf. Pris Nya inf. 
vikt 

Nya inf. pris Besparing 

Övre infästningen 10 1550kg 15500kr 475kg 4750kr 10750kr 

Nedre infästningen 10 2220kg 22200kr 2100kg 21000kr 1000kr 
 

3.7 Montering, tillverkning och underhåll 
Montering 

Monteringen av dysan genomförs genom att två gängade öglor placeras i dysan och fästs i en lyftanordning med 

spakblock så att vinkeln på dysan kan justeras till densamma som poden. Dysan förs fram mot poden enligt Figur 

30 tills den nedre infästningen tar i det mekaniska stoppet som sitter i podhusets infästning och den övre 

infästningen styrs samtidigt på styrpinnarna. 

Därefter förs styrpinnarna in vid den nedre infästningen och en skruv dras i för vardera infästning. Sedan skruvas 

resten av skruven i och låser fast hela dysan. 

  

  

Demontering sker genom att öglorna fästs på samma sätt med lyftanordningen och sedan dras styrpinnarna ur 

med hjälp av domkraft genom de gängade hål som sitter i pinnarna. Därefter lyfts dysan bort om den är lös. Om 

korrosion uppstått används sprängskruvarna för att trycka isär infästningarna för att få lös dysan. 

Den kompletta monteringsinstruktionen visas i Bilaga 5. 

Tillverkning 

Alla ingående delar svetsas. För att få rätt former så används fräsning och skärning. Hål borras eller fräses, 

beroende på hålet. Alla svetsar fogbereds och skall vara helt genombrända. 
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Underhåll 

De underhållskrav som ställs på dysan är att den ska kunna monteras och demonteras. Det är en fördel om 

dysan kan tas lös innan propellern men det är inte ett krav. Enda anledningen till att dysan skulle demonteras 

före propellern är om ett dyshaveri skulle uppstå och detta är högst osannolikt. Skulle ett dyshaveri uppstå så 

kan dysan kapas loss vid ett nödfall. Propellern kan demonteras utan att dysan tas bort. 
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4 Diskussion 
Konceptval övre infästningen 

Det koncept som valdes till den övre infästningen är det som är lättast att anpassa, det behövs ingen gjutning 

eller modifikation till staget på podhuset. Hela konstruktionen svetsas ihop och sedan skruvas. Det är få 

ingående komponenter och konstruktionen är placerad så att den inte stör vattenströmmarna (nämnvärt). 

Konceptval nedre infästningen 

De två koncept som det stod mellan efter den relativa beslutsmatrisen är i stort sett samma koncept, skillnaden 

mellan dem är att den ena är en plan vinge medans den andra är en vinklad vinge. Den plana vingen valdes 

främst för att den är absolut enklast och skulle en vinklad vinge önskas fungerar samma tvärsnitt som för den 

plana vingen (så det är bara att ge den en vinkel). 

Utformning av infästning 

Styrpinnar används för att det är en billig lösning och ett bra sätt att uppta skjuvkrafter. Det skulle gå att ta upp 

skjuvkrafter med skruven men istället för att belasta skruven med en skjuvkraft som de inte är byggda för så 

används istället styrpinnar. Sprängskruvar är ett bra och billigt sätt att underlätta demontage av dysan om det 

skulle behövas. 

Dimensionering 

Lasten som verkar i sidled på dysan är det absolut värsta fallet som kan uppstå och det är ej sannolikt att detta 

kommer ske då poden (troligtvis) inte kommer vinklas så mycket som 35˚ vid maxfart.  

De överslagsberäkningar som utfördes för att dimensionera komponenterna ger väldig förenklade lastfall. Men 

överslagsberäkningarna ger en bra bild av hur det skulle kunna se ut. På det sätt som räknats på så blir 

komponenterna aningen överdimensionerade för att vid varje beräkning har alltid det värsta fallet använts. 

Ingen dimensionering av svetsar gjordes på grund av tidsbrist. Svetsarna skall dimensioneras för utmattning och 

då måste hänsyn tas till egenfrekvenser. Ett beslut togs i diskussion med uppdragsgivaren att detta skulle 

exkluderas ur projektet. 

Med de förenklingar som gjorts av lastfallen så har ingen hänsyn tagits till vridning. Företaget bör undersöka 

detta då det är sannolikt att vridning är en viktig del i dimensioneringen av denna infästning. 

Utformning övre infästningen 

Den övre infästningens utformning blev lyckad då produkten blir liten med få ingående komponenter, lätt att 

tillverka samt lätt att anpassa. Den är dimensionerad med en säkerhetsfaktor på 3 gällande spänningar.  

Då infästningen bara är dimensionerad för laster i höjdled har ingen analys gjorts på hur den tar upp laster i 

sidled, det kan tänkas att infästningens utformning kan behöva ändras en aning för att bättre ta upp krafter i 

sidled ifall det skulle visa sig att det behövs.  

Utformning nedre infästningen 

Den nedre infästningen antas vara en bra lösning, då den är lättillverkad och lättanpassad. Radierna vid det 

mekaniska stoppet bör undersökas vidare av företaget med hänsyn till utmattning. 
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Kostnadsjämförelse 

De kostnader som jämförs är den vikt som hämtats ur CAD-modellen och ingen hänsyn har tagits till spillmaterial 

då det är svårt att uppskatta. Utöver kostnaden för materialet så tillkommer bearbetningskostnader och inköp 

av standardkomponenter men detta analyserades inte p.g.a tidsbrist. 

Montering 

Monteringsinstruktionen som togs fram är ett förslag, men förslaget antas vara en bra lösning då det är en 

permanent lösning som ej blockerar/stör dysans funktionalitet under drift.  

Tillverkning 

Att alla komponenter blir svetsade är en stor fördel då man slipper gjutning. Om konstruktionen skulle innehålla 

gjutna komponenter skulle det bli betydligt dyrare och mer svåranpassat, detta på grund av att gjutformar är 

dyra initialt men gjutning blir lönsamt vid större serier då samma form går att återanvända. Då det är i stort sett 

enstyckstillverkning skulle gjutformen bli mycket dyrare än svetsade komponenter. 

Förslag till vidare arbete 

För fortsatt arbete med konstruktionen föreslås att noggrannare beräkningar utförs för att bättre kunna 

dimensionera balkar och skruvar. FEM analyser bör göras för att bättre förstå vilka spänningar och 

deformationer som kan uppstå. En analys bör göras ifall det är så att infästningarna måste dimensioneras för 

krafter i fler riktningar än de som använts i examensarbetet. En analys av vridning bör utföras på infästningen. 

Svetsförbanden skall dimensioneras för utmattning. 

En mer utförlig analys av monteringen bör göras och var lyftöglorna skall vara placerade. 
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5 Slutsats 
Syftet med detta examensarbete var att konstruera en infästning och det tycker jag att jag lyckats med. En ny 

infästning är framtagen och den är konstruerad efter de krav som ställdes i kravspecifikationen. 

Målet med examensarbetet var att ta fram en lättanpassad infästning och även detta anser jag att jag lyckats 

med. I CAD-modellen är det bara att ändra dysans storlek så följer infästningen automatiskt med och ritningarna 

automatiskt anpassas till det nya utförandet. Tillverkningsunderlaget för infästningarna finns i ritningsform men 

bifogas inte i rapporten på grund av sekretess. Det som skulle kunna vara med arbetet är att alla aspekter kunde 

undersökts grundligare men inom examensarbetets tidsram så fördjupades arbetet i mån av tid. Vad gäller 

kraven som ställdes upp i kravspecifikationen så uppfylldes de flesta. Infästningarna är tillverkningsbara, dysan 

går att montera och demontera på poden, lätta att anpassa i caden och lätta att tillverka i verkligheten. 

Avslutningsvis skulle jag vilja säga att jag tycker det är värt att undersöka detta vidare, då det är en enkel lösning 

som är lätt att anpassa. 
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Bilaga 1 Projektplan 

Etapp/Projektfas Milstolpar Grindhål Färdigdatum Ansvarig 

Planering Projektplan klar Projektplan 
godkänd 
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Gustavsson 

Förstudie GANTT schema 
klart 
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Victor Lie 
Gustavsson 
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Gustavsson 

 Val av koncept 
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 2014-04-01 Victor Lie 
Gustavsson 
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Konstruktionsfas  Konstruktion 
påbörjas 

2014-04-03 Victor Lie 
Gustavsson 

 Konstruktion 
klar 

 2014-05-09 Victor Lie 
Gustavsson 

Rapportskrivning Rapportskrivning 
klar 

 2014-05-23 Victor Lie 
Gustavsson 

Redovisning av 
projekt 

Slutförd 
redovisning samt 
godkänt betyg 

 2014-06-03 Victor Lie 
Gustavsson 
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Bilaga 2 Kravspecifikation 

Kravspecifikation 

Bakgrund 

På uppdrag av företaget Rolls Royce AB i Kristinehamn ska en infästning till en dysa konstrueras. Detta projekt är 

ett examensarbete på Karlstads universitet. En dysa monteras på en POD för att styra vattenströmmar, den 

infästning som tidigare användes skulle gå att återanvända men denna är gammal och en ny design önskas för 

nya generationens POD. På grund av detta måste en ny infästning tas fram och vissa krav ställs på denna. 

Infästningen ska klara av att hålla dysan i en låst position med en viss styvhet då dysan har en maximal tillåten 

rörelse vid drift. Konstruktionen måste även tillåta montage/demontage av propeller. Det måste även vara 

utfört på ett sådant sätt att detta går att tillverka samt att den ska uppfylla vissa underhållskrav som specificeras 

av Rolls Royce. 

Funktionella krav 

 Ska klara av att hålla dysan i rätt position på så sätt att den inte överstiger maximalt tillåtna rörelser vid 

drift (Ska inte stöta i propellern). 

 Konstruktionen ska vara möjlig att tillverka och montera på Poden. 

 Ska tillåta montering/demontering av propeller. 

 Konstruktionen skall vara utformad så att utmattningsbrott inte uppstår. 

Icke-Funktionella krav 

 Konstruktionen ska vara så enkel som möjligt. 

 Ska klara av de underhållskrav som ges av Rolls Royce. 

 Konstruktionen skall ritas i CAD på så sätt att den enkelt kan anpassas till olika storlekar och former av 

Podar(Parameterisering). 

 Infästningen skall var lätt att anpassa. 

Dokumentation 

Dokumentation av detta arbete sker i form av en skriftlig rapport. Data lagras på dropbox för backup, USB-minne 

samt hårddisk. Viss information kommer utelämnas ur slutrapporten för att inte lämna ut känslig information 

om företaget. 

  



 

III 
 

Bilaga 3 Konceptskisser övre infästningen 
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Bilaga 4 Konceptskisser nedre infästningen 
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Bilaga 5 Monteringsinstruktion 

Monteringsinstruktion, montering av dysa 

1. Fäst lyftöglor i dysan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fäst lyftanordning i dysan och rikta dysan till önskad vinkel. Använd spakblock för att lätt 

kunna justera dysans position och vinkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII 
 

3. Placera styrpinnarna i respektive 

infästning(Orangea område) och för 

sedan dysan mot poden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. För dysan mot poden tills den nedre 

infästningen tar i det mekaniska 

stoppet(Orange pil) och passa in den 

på styrpinnarna vid den övre 

infästningen(Lila pil). För sedan in 

styrpinnarna vid den nedre 

infästningen(Gröna pilarna) och 

skruva sedan i en skruv i vardera 

infästningen för att låsa den. Fäst 

sedan hela dysan genom att skruva i 

övriga skruvar. 

 

 

 



 

VIII 
 

5. Demontering utförs genom att öglorna fästs i dysan och sedan fästs lyftanordningen med 

spakblocket. 

6. Skruvarna släpps och styrpinnarna dras ut med hjälp av domkraft, domkraften drar i de gängade hålen 

som sitter i styrpinnarna. 

7. Dysan lyfts bort. 

 

 


