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Abstract

Thruster for NGU/A26 - Dimensioning and concept
generation

Emil Riddervold Sandberg & Markus Lindblom

This thesis work has been conducted on the behalf of the Swedish Defense Material
Administration, which by directive from the Swedish Armed Forces has procured two
new submarines of type A26 for delivery in 2024. For certain operations A26 will
need to be able to be dynamically positioned in water currents of various speeds. For
this, it is estimated that there is a need for some type of thruster in the ship’s
forebody. Such a solution has never previously been implemented on a Swedish
submarine, and it is therefore necessary to conduct preliminary studies to calculate
the resulting forces, powers and dimensions, as well as generate conceptual
suggestions for the design of such a system. 

The main objective of the project is to generate one or more conceptual proposals
for the Swedish Defense Material Administration. The eligibility of the proposals
should be based on the acquired specified requirements.

An initial wide-ranging study has been performed to identify the types, sizes and
installation solutions of already existing thrusters and their principle function. During
the initial study, the materials, machine elements and components suitable for the
given application were also examined.

In order to determine for which flow angles and speeds the system is able to position
the submarine, simplified power and torque calculations have been made. These
should be seen as a valid basis for general approximations regarding the positioning
ability of the concepts although further development of the concepts requires more
detailed calculations to be made.

During the concept generation, it was determined which type of thruster is best
suited for the application. Subsequently, a number of simple, function-modeled
suggestions were generated to evaluate possible ways of integrations. Two of these
proposals were later selected for final detail modeling. The final choices of both
thruster type and concepts have been based on listed set of advantages and
disadvantages, which were then, evaluated using decision matrices.

The results of the calculations that have been carried out shows that it is possible to
dynamically position the submarine using a thruster system. This is under the
presumption of the rudders being able to contribute with transverse force generation.
A thruster is also found to be able to position the submarine with transverse forces
only, implying that the only argument for using a, in the horizontal plane, rotatable
thruster is the “limp-home” function.

Two particularly detailed conceptual proposals have been modeled; one that strictly
complies with the specified volume requirement and one which, with certain
adaptation to the internal geometry of the ships forebody, goes beyond the volume
restriction. Both concepts are considered to be principally and technically feasible,
with reservations of some specific solutions. The definitive concepts are meant to
serve as a basis for possible further development of the systems.

The designed models and the calculations underlying these are all of a generic nature.
They are fully adequate as a basis for this project but should not be seen as
representative of the A26 in its entirety.
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Sammanfattning 

Examensarbetet är utfört åt Försvarets Materielverk, som på uppdrag av Försvarsmakten 

upphandlat två nya ubåtar av typ A26 för leverans år 2024. A26 kommer för vissa operationer 

behöva kunna positioneras i strömt vatten. För detta bedöms att det finns ett behov av någon 

typ av, i horisontalplanet roterbar, truster i förskeppet. En sådan lösning har tidigare aldrig 

använts på en svensk ubåt och en inledande studie har därför genomförts för att beräkna 

resulterande kraftsamband, effekt och storlek samt generera konceptuella förslag på hur 

utformningen av trustersystemet kan se ut. 

 

Målet med detta examensarbete var att generera ett eller flera konceptuella förslag åt Försvarets 

Materielverk på hur ett trustersystem för integrering i förpiken på A26 kan utformas. Förslagens 

lämplighet har, med stöd av beräkningar, motiverats utifrån delgivna krav. 

 

En inledande, bred förstudie har gjorts i syfte att kartlägga vilka olika typer, storlekar och 

installationslösningar av trustrar som finns samt hur dessa principiellt är utformade och 

fungerar. Under förstudien undersöktes också vilka material, maskinelement samt komponenter 

som lämpar sig för den givna applikationen. 

 

I syfte att avgöra för vilka strömningsvinklar och -hastigheter systemet klarar att positionera 

ubåten har förenklade kraft- och momentberäkningar gjorts. Dessa bör ses som underlag för 

generella approximationer kring konceptens positioneringsförmåga. Vidare utveckling av 

koncepten kräver dock att mer utförliga beräkningar genomförs. 

 

Under konceptgenereringen fastslogs vilken typ av truster som ter sig bäst lämpad för 

applikationen. Sedermera genererades ett antal enklare, funktionsmodellerade förslag på hur 

vald trustertyp på olika sätt kan integreras. Två av dessa förslag valdes sedan för slutgiltig 

detaljmodellering. Både val av trustertyp och -koncept har grundats i listade för- och nackdelar 

som sedan utvärderats med hjälp av beslutsmatriser. 

 

Resultatet av de beräkningar som gjorts visar att det är möjligt att positionera ubåten med hjälp 

av en truster, förutsatt att roderverkan finns. Vad som också konstaterats är att trustern klarar 

av att positionera ubåten med enbart transversella krafter vilket innebär att det enda som talar 

för att ha en, i horisontalplanet roterbar, truster är en så kallad limp-home-funktion. Denna 

funktion innebär att endast trustern används för framdrift då det primära framdriftsystemet av 

någon anledning inte är tillgängligt. 

 

Två detaljerade, konceptuella förslag har modellerats; ett som strikt följer det volymkrav som 

specificerats samt ett, som med särskild anpassning till förskeppets interna geometri, går bortom 

volymbegränsningen. Båda koncepten bedöms vara principiellt och tekniskt genomförbara, 

med reservation för vissa specifika lösningar. De slutgiltiga koncepten är tänkta att fungera som 

underlag vid eventuell vidareutveckling av systemen. 

 

De modeller som gjorts och de beräkningar som ligger till grund för dessa är alla av allmän 

karaktär. De är fullt dugliga som arbetsunderlag men ska inte ses som representativa för A26 i 

sin helhet. 

 

 

Nyckelord: Truster, Konceptgenerering, Positionering, Ubåt, Konstruktion 
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Förord 
Arbetet är utfört vid Uppsala universitet på uppdrag av Försvarets Materielverk som 

examinerande moment i vår högskoleingenjörsutbildning i Maskinteknik. Syftet med uppdraget 

har varit att dimensionera och ta fram ett modellerat koncept på en truster för installation i 

förskeppet på ubåt A26. Det har varit väldigt intressant och lärorikt att på olika sätt få 

möjligheten att fördjupa sig inom FMV:s verksamhet och då i synnerhet ubåtskonstruktion och 

-utformning. 

 

Vi vill yttra ett stort tack till både handledare Bengt Lundin vid FMV och ämnesgranskare 

Marcus Berg vid Uppsala universitet, utan vars hängivenhet, kunskap och stöd arbetet inte hade 

varit möjligt. Vi vill också rikta ett tack till Fredrik Hellström och Roger Lundkvist för sina 

respektive engagemang och bidrag till projektet. 

 

 

Uppsala, Juni 2017                    

  

 

Emil Riddervold Sandberg & Markus Lindblom 
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Nomenklatur och förkortningar 

Anfallsvinkel Den vinkel i horisontalplanet med vilken strömmen träffar ubåtens 

yta 

Ballast En placerad last som har i syfte att öka ett fartygs stabilitet och för 

en ubåt dessutom variera trim, roll och djup 

Bottenläge I bottenläge är ubåten i kontakt med en sjö- eller havsbotten 

Bulb En rundad, strömlinjeformad del av förstäven på ett fartyg som har 

till syfte att minska vattenmotståndet runt skrovet under framdrift 

Deplacement Anger massan eller volymen av det av fartyget undanträngda vattnet 

Dysa En mekanisk konstruktion avsedd att kontrollera en fluids flöde när 

det lämnar eller inträder ett givet område 

Formskrov Ett yttre, ej trycksatt skrov är utformat med avseende på strömning, 

utrustningsplacering, hydroakustik m.m. 

Förpik  Ett utrymme i fören på ett fartyg 

Kavitation Ett ofta destruktivt fenomen då tryckskillnader i en vätska ger 

upphov till imploderande gasbubblor 

Krängningsvinkel Den vinkel som anger storleken av ett fartygs slagsida 

Masscentrum En teoretiskt beräknad punkt i vilken den totala massan kan antas 

vara koncentrerad 

Offeranod En bit oädel metall som fästs på ädlare metallkonstruktioner i syfte 

att skydda mot korrosion 

Pod En inneslutning som ligger i linje med propelleraxeln som kan 

inrymma motor, växlar, drivaxel, tätningar m.m. 

Rullning En dynamisk vinkelavvikelse från ett fartygs vertikala centrumaxel, 

ofta pendlande mellan babords och styrbords sida 

Salinitet Ett mått på vattnets salthalt uttryckt i gram saltjoner per kilogram 

vatten 

Skott  En avgränsande vägg i ett fartyg 

Slagsida  En statisk vinkelavvikelse från ett fartygs vertikala centrumaxel 

Spant Ett fartygs invändiga stomme, i regel en uppsättning tvär- och 

längsgående balkar eller ribbor i trä eller metall 

Svävning   Förmågan att positionera ubåten i vertikalled i undervattensläge 
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Trim Vinkelavvikelse i långskeppsled kring ett fartygs radiella axel 

Truster En sekundär anordning som används till manövrering och dynamisk 

positionering av en farkost 

Tryckcentrum En teoretiskt beräknad punkt i vilken det totala strömningstrycket 

kan antas vara koncentrerat 

Tryckskrov Ett tryckfast skrov hos en ubåt som har till syfte att utestänga vatten 

Undervattensläge Det operativa läget för en ubåt då hela skrovet och tornet är under 

vatten 

Ytläge I ytläge är ubåtens torn och delar av skrovet ovanför vattenytan och 

ballasttankarna länsade 
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Förkortningar 

FMV Försvarets Materielverk    

KT26 Koncept Truster 26 

URF Ubåtsräddningsfarkost    

ROV Remotely Operated Underwater Vehicle 

CAD Computer Aided Design  

FPL Flexible Payload Lock  

TRL Technical Readyness Level   

VSP Voith Schneider Propeller 

ASC Australian Submarine Corporation 

MC Masscentrum 

TC Tryckcentrum 

B Flytcentrum      

�⃗�𝑇 Tryckkraft [N] 

�⃗�𝐴 Tryckkraftens axiella kraftkomposant [N]   

�⃗�𝑅 Tryckkraftens radiella kraftkomposant [N] 

SH Hävarm [m] 

G Tyngdpunkt    

θ Trusterns horisontalvinkel [°]    

α Ubåtens krängningsvinkel [°] 

P Effekt [W] 

R Godhetstal [N W⁄ ] 

�̂�, �̂�, �̂� Enhetsvektorer 

�⃗�𝑝 Akterpropellerns (med roderverkan) kraftvektor [N] 

�⃗�𝑝,𝑥 Akterpropellerns (med roderverkan) kraftkomposant i x-led [N] 
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�⃗�𝑝,𝑦 Akterpropellerns (med roderverkan) kraftkomposant i y-led [N] 

𝑑𝑝,𝑥 Akterpropellerns position i förhållande till origo i x-led (< 0) [m] 

𝑑𝑝,𝑦 Akterpropellerns position i förhållande till origo i y-led [m]* 

�⃗�𝑡 Trusterns kraftvektor [N] 

�⃗�𝑡,𝑥 Trusterns kraftkomposant i x-led [N] 

�⃗�𝑡,𝑦 Trusterns kraftkomposant i y-led [N] 

𝑑𝑡,𝑥 Trusterns position i förhållande till origo i x-led (> 0) [m] 

𝑑𝑡,𝑦 Trusterns position i förhållande till origo i y-led [m]*1 

�⃗�𝑠 Vattenströmmens kraftvektor [N] 

�⃗�𝑠,𝑥 Vattenströmmens kraftkomposant i x-led [N] 

�⃗�𝑠,𝑦 Vattenströmmens kraftkomposant i y-led [N] 

𝑑𝑠,𝑥 Vattenströmmens position i förhållande till origo i x-led [m]** 

𝑑𝑠,𝑦 Vattenströmmens position i förhållande till origo i y-led [m]** 

𝜏𝑠,𝑧 Det av vattenströmmen genererade momentet kring z-axeln [Nm] 

𝜏𝑧 Moment kring z-axel [Nm] 

𝜏𝑡 Moment genererat av truster [Nm] 

rt Hävarm mellan truster och infästning mot rotationspunkt[m] 

�⃗� Allmän kraftvektor [N] 

  

                                                           
* Är noll då trustern och akterpropellern antas vara placerad på x-axeln 

** Är noll då vattenströmmens krafter antas verka i origo (masscentrum) 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Försvarets materielverk är en statlig myndighet som lyder under Försvarsdepartementet och 

vars uppgift är att stödja Försvarsmakten med materialförsörjning, logistiktjänster och 

materielsystemkunskap. I uppdraget ingår utveckling, anskaffning, vidmakthållning och 

kassering av materiel och tjänster.2 

 

FMV har på uppdrag av Försvarsmakten upphandlat två stycken nya ubåtar av typen A26 varav 

den första ska levereras år 2024. Tillsammans med de två uppgraderade ubåtarna ur 

Gotlandsklassen ska A26 utgöra det nya svenska ubåtsförsvaret.3  A26 ska i huvudsak användas 

för kustnära övervakningsoperationer, och då i synnerhet i Östersjön. 

 

Ubåt A26 kommer för vissa operationer att behöva ligga stilla i undervattensläge i såväl vertikal 

som horisontell ledd. I horisontell ledd krävs då positionering i alla riktningar och detta utan att 

ubåten roterar. För detta bedöms att det kan finnas behov av någon typ utav truster i förskeppet. 

En sådan lösning har tidigare aldrig använts på en svensk ubåt. Det är därför nödvändigt med 

en inledande studie för att beräkna resulterande krafter, effekt och storlek samt generera 

konceptuella förslag på hur utformningen av en sådan kan se ut. 

1.2. Syfte och mål 
Arbetet har till syfte att utvärdera möjligheten att integrera en truster i förpiken på A26. Syftet 

är även att visa hur en sådant system skulle kunna se ut och fungera och peka på eventuella 

brister och/eller fördelar. Vid integrering av ett sådant system kommer många problem att 

uppstå och dessa ska redogöras för och lösas på bästa möjliga sätt. Arbetet och dess slutsatser 

är tänkta att ligga till grund för eventuell vidareutveckling av projektet. De avgränsningar som 

formulerats ska inte begränsa detta arbetes genomförande men majoriteten av dem kommer att 

behöva beaktas vid en eventuell vidareutveckling av konceptet/-en. 

 

Målet med arbetet är att ta fram ett- eller flera utarbetade koncept som ska levereras till FMV. 

De koncept som valts ska presenteras med tillhörande beräkningsunderlag som motiverar varför 

de har valts koncept. Arbetet ska även generera preliminära huvuddata såsom volym, mått, vikt 

och effektförbrukning. Konceptetens duglighet ska, i samråd med ämnesgranskare och 

handledare, utvärderas utifrån de olika krav som delgivits i uppdragsbeskrivningen (se 

Appendix 1). 

 

Arbetet kommer alltjämt sträva efter att, i den mån möjligt, möta de krav som ställts från 

uppdragsgivaren. Skulle dessa krav inte tillgodoses ska anledningarna motiveras utförligt, 

grundat i resultat och analyser som åstadkommits under arbetets gång. Om så är fallet ska också 

alternativa lösningar och resultat presenteras. 

 

 

  

                                                           
2 Regeringskansliet, Förordning (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk, 2007-11-08 
3 Riksdagen, Riksdagens protokoll 2009/10:138, 2009-06-16, sid. 68 
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1.3. Frågeställning 
Frågeställningen har formulerats utifrån den information som erhållits i uppdrags-

beskrivningen (se Appendix 1). Frågeställningen består av en övergripande huvudfråga som 

brutits ned till mindre delfrågor som då lättare kan angripas. 

Huvudfråga: 

• Hur kan en truster utformas för att dynamiskt kunna positionera en ubåt av typen A26 

utifrån delgivna krav? 

Delfrågor: 

• Hur ska trustern positioneras med avseende på kraft och vinkel i horisontalplanet för 

att, i samspel med akterpropellern, motverka det vridmoment som en yttre ström ger 

upphov till, givet en specifik anfallsvinkel för- resp. akterifrån? 

 

• Hur ser samtida lösningar ut för liknande ändamål? 

 

• Vilken typ av propulsorsystem ska användas? 

 

• Hur ska fällnings- och rotationssystem utformas för att möta uppsatta krav? 

 

• Hur ska trustern monteras i ubåten? 

 

• Hur kan en översiktlig bedömning av trusterns hydroakustiska egenskaper 

genomföras? 

 

• Hur kan trusterns erforderliga maximala effekt utvärderas med avseende på 

volymkravet om 1 m3? 

 

• Hur ska funktionaliteten säkerhetställas givet den bruksmiljö som definierats? 

 

• Hur ska trusterns stöttålighet vid intagande av bottenläge säkerställas? 
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1.4. Avgränsningar 
För att projektet ska bli hanterbart och dess omfattning rimlig har följande avgränsningar, i 

samråd med ämnesgranskare och handledare, formulerats: 

• Svävning, d.v.s. att kunna hålla ubåten stilla i vertikal ledd förutsätts kunna hanteras av 

annat system ombord. 

 

• Ingen beräkning eller dimensionering behöver göras för systemets stöttålighet i 

operativt läge. 

 

• Framdragning och genomföring av diverse kablage och kopplingar mellan trustern och 

tryckskrovet antas vara färdigt. 

 

• Ingen hänsyn behöver tas vad gäller trustern och/eller strömningens påverkan på trim. 

 
• Som referenssystem för positionering anses ubåtens ordinarie system tillfyllest. 

 

• Ingen hänsyn behöver tas till konceptets ekonomiska aspekter. 

 

• Hänsyn behöver inte tas till annan mindre utrustning som i dagens arrangemang av A26 

kan vara placerad inom det område där trustern placeras. 

 

• Användningsmiljön i termer av temperatur, salinitet samt tryck i vilken systemet ska 

operera är ej definierad, men bör resoneras kring under arbetets gång. 

 

• Inspiration och konceptval ska inte begränsas av patenterat eller på annat sätt juridiskt 

skyddat material. 
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1.5. Metod 
Metodiken och arbetets genomförande kan delas upp i fem övergripande delmoment: 

1. Förstudie 

2. Beräkning och geometri 

3. Marknadsanalys 

4. Konceptgenerering 

5. Modellering 

Förstudie 
Under förstudien undersöktes de grunder och faktorer som kom att påverka arbetet såsom 

trustertyper, material, maskinelement m.m. En nulägesanalys genomfördes i syfte att se vad 

som gjorts tidigare på området. Under förstudien undersöktes också en del hydroakustiska 

aspekter. 

 

Beräkning och geometri 
Under momentet beräkning och geometri formulerades den matematiska grunden utifrån vilken 

de slutgiltiga konceptens förmågor baserades. Också all geometridata som kom att användas i 

arbetet fastställdes under detta delmoment. 

 

Marknadsanalys 
I syfte att inspirera till samt motivera tekniska lösningar genomfördes en marknadsanalys. 

Marknadsanalysen är uppdelad i tre stycken huvuddelar; Intervjuer/rådfrågning, studiebesök 

och datainsamling. De intervjuer och rådfrågningar som genomförts är med personer med 

särskild kunskap inom, de för arbetet, relevanta områden. Studiebesöket genomfördes vid 

Marinbasen och hos SAAB Kockums anläggningar i Karlskrona. Datainsamlingen med 

tillhörande grafer genomfördes för att enkelt kunna peka på skillnaden mellan olika 

trustersystem. Datainsamlingen är baserad på data från över 200 trustrar från fler än 25 olika 

tillverkare. 

 

Konceptgenerering 
Under konceptgenereringen är det fyra huvudsakliga moment som genomförts, vars 

kronologiska ordning haft till syfte att underlätta genereringen av de slutgiltiga koncepten. 

Inledningsvis valdes vilken trustertyp som är lämpligast med hjälp av en beslutsmatris. Därefter 

undersöktes olika konfigurationer för vald trustertyp i olika storlekar för att kunna avgöra på 

vilka sätt trustern/-rarna lämpligast kan rymmas i förpiken. Därpå modellerades fyra olika 

koncept med tillhörande funktionslösningar baserade på lämpliga konfigurationer. Slutligen 

utvärderades valdes vilka två av dessa fyra koncept som skulle användas vidare för den 

slutgiltiga modelleringen med hjälp av en beslutsmatris. 

 

Slutgiltig modellering 
Den slutgiltiga modelleringen har sin grund i de två koncept som valdes under koncept-

genereringen. Dessa två koncept modellerades under detta moment i detalj med alla ingående 

delar, motiverade materialval samt färdiga konstruktionslösningar. Den slutgiltiga 

modelleringen är också underlaget från vilket både animationer och majoriteten av 

renderingarna är gjorda. 
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2. Förstudie 

2.1. Produktkravspecifikation 
För att på ett konkret sätt översätta de olika krav och funktioner som delgivits i 

uppdragsbeskrivningen har en produktkravspecifikation konstruerats. Den syftar till att 

definiera mätbara värden på de olika krav och funktioner så att det, på ett rimligt sätt, gick att 

validera de slutgiltiga förslagen med avseende på uppdragsbeskrivningen. Produkt-

kravspecifikationen finns i Appendix 2. 

2.2. Generell nulägesanalys 
Ubåtar försedda med trustrar är ingen ny företeelse utan har existerat i flera decennier. I många 

fall är trustrarna till för precisionsmanövrering vid förtöjning och losskastning och/eller i syfte 

att skapa redundans i fartyget om det primära drivsystemet skulle sättas ur spel. 

 

Det finns ett antal ubåtar av olika fabrikat och nationaliteter som med tiden blivit utrustade med 

trustrar, men långt ifrån alla. Ett exempel är den ryska ubåtsklassen Typhoon (i Ryssland 

benämnd Akula) som designades på 70-talet. Den första ubåten i klassen sjösattes 1981.4 I både 

fören respektive aktern sitter en truster, som drivs av en egen kärnreaktor, med en effekt på 750 

kW. Trustrarna fälls ut ur formskrovet främst i syfte att underlätta hamnmanövrering.5  

 

Den australienska Collins-klassen, som är designad av Kockums och byggd av ASC, har en 

truster av fabrikatet McTaggart Scott monterad i förskeppet. Trustern i Collins-klassen är här 

framförallt en säkerhetsåtgärd, till för att användas om akterpropellern blivit utslagen eller av 

annan anledning inte går att använda.6 En sådan redundant funktion kallas i ubåtsammanhang 

för limp-home och syftar då till att trustersystemet klarar av att säkerställa ubåtens framdrift 

(med begränsad hastighet och räckvidd) för att tillåta ubåten att komma i hamn eller in till land.7 

I övrigt används trustern också till hamnmanövrering. 

 

Majoriteten av dagens trusterlösningar riktar sig mot olika typer av ytfartyg. I synnerhet handlar 

det om integrerade bog- och akterpropellrar monterade i en genomgående tunnel i fartygets 

skrov. Detta tunnelutförande är begränsat till att enbart ge transversella krafter i styrbords 

respektive babords riktning, vilket dock är fullt tillräckligt ur manövreringssynpunkt för många 

olika fartygstyper. Container-, olje- och kryssningsfartyg har i regel, utöver de primära 

akterpropellrarna, ett antal tunneltrustrar för hamnmanövrering. 

 

I fall, där stora krav ställs på god manövreringsförmåga och precisions-positionering, används 

oftare rodertrustrar, vattenjetaggregat eller VSP (Voith-Schneider-propeller). Bogserbåtar, 

brandbåtar, olika militära ytfartyg, oljeborrningsfartyg m.fl. är exempel på fartyg som kräver 

god mobilitet och förmågan att dynamiskt kunna positionera sig. Ett konkret exempel är det 

amerikanska oljeborrningsfartyget Discoverer Enterprise som har sex stycken rodertrustrar för 

manövrering och dynamisk positionering.8 

  

                                                           
4 Mark Schrope, K19 – Evolution of Subs, 1996-01-10 
5 H.I. Sutton, The Real Red October – Typhoon SSBN, 2016-12-21 
6 Naval-Technology, SSK Collins Class (Type 471) Submarine, Australia, 2016-04-03 
7 Muntlig källa, Bengt Lundin, FMV 
8 Transocean, Discoverer Enterprise, 2014-06-23 
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På dagens marknad finns det ett stort antal tillverkare av olika trusterlösningar. Några av de 

större tillverkarna är; Voith, Schottel, Rolls-Royce, Brunvoll, Wärtsilä, ABB, McTaggart Scott 

och Veth. Det finns också många mindre företag som nischat sig mot specifika tillämningar 

inom t.ex. ROV eller mindre fritidsbåtar. 

2.3. Olika trustertyper 
En betydande del av förstudien syftade till att skapa en förståelse kring vilka trustersystem som 

finns samt hur dessa principiellt är uppbyggda och fungerar. Denna förståelse blev avgörande i 

ett senare skede av arbetet, då val av trustertyp genomfördes, motiverat utifrån den information 

som sammanställts under förstudien. 

För att kunna identifiera olika trustertyper krävdes viss kunskap om vilka olika tillverkare som 

finns på marknaden. Många tillverkare har identifierats genom enklare internetsökningar. Då 

är det i synnerhet större, internationellt etablerade, kommersiella företag som dykt upp, t.ex. 

Rolls-Royce, Voith, ABB, Schottel, Siemens.  

Som komplement har också ett antal mindre företag, vissa speciellt nischade inom särskilda 

tillämpningsområden, undersökts efter anvisning från handledare och andra sakkunniga i 

branschen. Några av dessa är Omnithruster, Silent Dynamics, Max Power, Vetus och Tees White 

Gill.  

Värt att notera är att de flesta, främst de större företagen, har ett produktutbud bestående av 

flertalet olika trustertyper i varierande storlekar. De lite mindre företagen är däremot ofta 

nischade till en specifik trustertyp i några olika storlekar och utföranden. Rolls-Royce har t.ex. 

rodertrustrar, tunneltrustrar, ringtrustrar, vattenjetaggregat medan Omnithruster enbart har 

pumpjetaggregat i sitt produktutbud.  

Det finns också skillnader vad gäller storlek och effekt mellan de olika tillverkarna. Vissa 

tillverkare har trustrar i intervallet 100 – 5000 kW medan andra tillverkares trustrar ligger i 

intervallet 0,3 – 5 kW. Givetvis har så många olika trustertyper som möjligt identifierats. Det 

kan dock inte uteslutas att det finns ytterligare varianter som förbisetts under förstudien men de 

absolut vanligaste typerna är de som behandlas vidare i arbetet.  

Nedan följer en kortfattad, generell beskrivning av de olika trustertyper som har undersökts, 

med styrkta och vedertagna för- och nackdelar sammanfattade i slutet av varje beskrivning.  
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2.3.1. Tunneltruster 

Tunneltruster eller bogpropeller är en av de vanligaste trustertyperna. En tunneltruster genererar 

transversella tryckkrafter i styr- eller babords riktning. Den har antingen en eller två propellrar 

monterade på en propellerarm i tunneln, vanligtvis med fyra blad per propeller. Från 

propellerarmen går sedan en drivaxel, via en vinkelväxel, till motorn som i regel är placerad 

utanför tunneln (se Fig.1). 

 

Beroende på bl. a. fartygsstorlek och 

applikation kan tunneltrustrar antingen vara 

elektriskt, hydrauliskt eller direkt drivna av 

en förbränningsmotor. Då tunneltrustrar är 

direkt monterade i skrovet, vanligtvis i för- 

eller akterpartiet, så finns det vissa problem 

med oönskade ljud och vibrationer som lätt 

fortplantar sig i fartyget. För att minimera 

ljud- och vibrationsutbredningen kan man 

kapsla in propellersektionen av tunneln och 

konstruera vibrationsdämpande gummi-

upphängningar som sektionen får vila på.9 

 

Som ovan nämnt är tunneltrustrar begränsade 

till att enbart leverera transversella tryckkrafter. För många fartyg är det ett fullgott 

komplement, i kombination med ordinarie akterpropellrar och roder, för positionering vid 

exempelvis förtöjning. Finns det krav på utökad manövreringsförmåga i flera frihetsgrader så 

blir man begränsad av en tunneltrusters utformning.10 

 

Tunneltrustrar finns idag 

installerade på i stort sett alla större 

fartyg just för att det är ett enkelt 

sätt att effektivt utöka ett fartygs 

manövreringsförmåga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                           
9 Rolls-Royce, Super-Silent tunnel thruster, 2017 
10 Dr. Karl-Heinz Hochhaus, Blick auf die drei Querstrahlruder im Bug, 2012-09-04 

Figur 1. Principiell utformning av en traditionell tunnel-

truster. 

Figur 2. En uppsättning av tre fyrbladiga tunneltrustrar placerade i 

bulben på ett större fartyg.10 

Fördelar 

+ De är helt integrerbara 

+ Det finns många tillverkare 

+ Få ingående delar 

 

Nackdelar 

– Enbart transversella krafter 

– Normalt hög ljudnivå 

– Relativt volymkrävande 
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2.3.2. Rodertruster 

En rodertruster är en truster som är roterbar i horisontalplanet, 

vanligtvis 360° men i vissa fall inom ett mindre vinkelintervall. 

Rodertrustrar finns i många olika utformningar; det vanligast 

förekommande är en propeller som omges av en dysa (se 

Fig.3). Rodertrustrarna kan vara utfällbara eller statiskt 

monterade i skrovet. I många fall används de för primär 

framdrift med en till fyra rodertrustrar installerade i aktern på 

fartyget, men förekommer också i sekundära positionerings-

system. 

 

Kraftförsörjningen kan antingen vara elektrisk-, hydraulisk, 

eller direktgenererad från en förbränningsmotor. I många fall 

är motorn belägen ovanför propellern inuti skrovet, med en 

vinkelväxel som överför motormomentet ned till propeller-

axeln. En annan variant är att motorn är positionerad i en pod 

där propellern är monterad direkt, eller via en planetväxel, på 

utgående motoraxel. 

 

Utförandet kan antingen bestå i en enskild propeller som är 

riktad för- eller akterut alternativt två dubbelmonterade 

propellrar som är riktade för- eller akterut (se Fig.4). I regel har 

fartyget minst två rodertrustrar placerade i aktern men antalet 

kan variera mellan en och fyra stycken. 

 

Rodertrustrar är idag ett vanligt inslag i internationell sjöfart 

och finns installerade på många olika typer av fartyg i 

varierande storlekar.11 Rodertrustrar finns t.ex. installerade i 

isbrytare, oljeborrningsriggar, kryssningsfartyg och container-

fartyg. 

Det är framförallt den utökade manövreringsförmågan som 

bidrar till att allt flera fartyg förses med rodertrustrar istället för 

traditionella akterpropellrar. Att använda rodertrustrar som 

primärt framdriftssystem innebär i regel också att det inte 

behövs några roder eller akterliga tunneltrustrar.12 Det finns 

också vissa uttalade bränsleekonomiska fördelar med roder-

trustrar.13 

 

  

                                                           
11 ABB, Azipod© Propulsion, 2016-04-15 
12 Rolls-Royce, Mermaid podded propulsor, 2017-02-16 
13 Ibid. 

Figur 3. Principiell utformning 

av en traditionell rodertruster 

med dysa. 

Figur 4. Rodertruster utan dysa med 

dubbla propellrar. 

Fördelar   Nackdelar 

+ God manövreringsförmåga – Volymkrävande med infällningsmekanism 

+ Det finns många tillverkare                  – Normalt ingen säkerhet för objekt  

+ Få ingående delar                                     i omkringliggande vatten 

+ Relativt låg ljudnivå  
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2.3.3. Ringtruster 

En ringtruster kan liknas vid en roder- eller tunneltruster 

och finns i motsvarande utföranden (se Fig.5 & 6). Det 

finns emellertid några viktiga aspekter som skiljer 

ringtrustrar från övriga trustrar.  

 

Ringtrustern bygger på en synkron, permanent-

magnetiserad, elektrisk ringmotor. I en ringmotor har både 

statorn och rotorn form av en hålcylinder och är placerade 

kring en tänkt centrumaxel. Den enda rörliga delen är 

rotorn i vilken propellerbladen är fästa. I många andra 

”torra” industriella tillämpningar är det ett extra kraftfullt 

vridmoment som gör ringmotorer intressanta. I truster-

sammanhang blir det istället avsaknaden av centrumaxel, 

det faktum att propellerbladen är riktade inåt samt att inga 

växlar behövs som är av intresse. 

 

Att det inte finns någon centrumaxel, och då heller inga 

stag eller andra fästpunkter som håller uppe konstruktionen, gör att det skapas ett bättre flöde 

över propellerbladen. Att propellerbladen är riktade inåt innebär att vinkelhastigheten vid 

propellerspetsarna går mot noll. Det i sin tur medför en minskad risk för kavitation som i regel 

uppstår längs med propellerbladens periferi och i synnerhet tar sig uttryck vid 

propellerbladspetsarna (se Kap.2.4). Då kavitation är den största källan till oljud från propellrar 

så är ringtrustrar relativt sett tysta. En annan viktig fördel är att inga växlar krävs utan istället 

används en frekvensomriktare för varvtalsstyrning.  

 

Ringtrustrar är en tämligen ny företeelse 

som snabbt tagit ny mark. De flesta stora 

företag har i dagsläget någon typ av 

ringtruster i sitt ordinarie produktutbud. 

För att ge ett konkret exempel på hur ny 

tekniken är så kan det nämnas att Voith, 

som var först att presentera en färdig 

produkt av större slag, lanserade sin VIT-

serie 200814 och sedermera har både 

Schottel och Rolls-Royce lanserat mot-

svarande serier juni 201215 respektive 

september 2012.16 
 

  

                                                           
14 Voith, Media Releases, 2012-05-14 
15 Schottel, Schottel extends product range, 2012-06-10 
16 Rolls-Royce, Rolls-Royce announces delivery of first permanent magnet tunnel thruster, 2012-09-20 

Figur 6. Principiell utformning av en ringtruster i tunnel-

utförande. 

Fördelar   Nackdelar 

+ God manövreringsförmåga – Få tillverkare 

+ Få ingående/rörliga delar – Relativt ny teknik 

+ Inget behov av extern motordrift – Normalt ingen säkerhet för  

+ Relativt låg ljudnivå       objekt i omkringliggande vatten 

+ Motorn kyls av omgivande vatten 

Figur 5. Principiell utformning av en 

ringtruster i roderutförande. 
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2.3.4. Vattenjet 

Grundprincipen för en vattenjet är att vatten leds in via en impeller som accelererar och skickar 

ut den passerande vattenmassan i form av en bakåtriktad vattenstråle, som då trycker fartyget 

framåt. Vattenjetaggregat är ett vanligt inslag i många större företags produktutbud men det 

finns också ett stort antal företag som enbart tillverkar olika typer av vattenjetaggregat. Ofta 

finns ett eller två akterligt placerade aggregat med en impeller eller turbin som är direktdriven 

av en el- eller dieselmotor. 17 

 

För att öka manövreringsförmågan 

monterars ofta en styrbar dysa vid 

utflödet så att vattenstrålen kan styras i 

önskad riktning. Det är också vanligt att 

det finns en backskopa, som kan fällas 

ner och styra vattenstrålen rakt förut 

utan att drivaxelns eller motorns 

rotationsriktning behöver ändras . 

 

Vattenjetaggregat anses framförallt 

vara motiverade att användas vid högre 

hastigheter. Vid omkring 30 knop och däröver är vattenjetaggregat effektivare än propellrar för 

framdrift. Vattenjetaggregat brukar i regel arbeta vid höga varvtal (500 - 4000 rpm) vilket å ena 

sidan ger god volymeffektivitet då större massflöden kan genereras, men därför också kräver 

högvarviga motorer, alternativt motorer med växellåda.18 

 

Det absolut största problemet vad gäller vattenjetaggregat för tillämpning i just det här arbetets 

sammanhang är det faktum att det krävs en extern motor som via utgående drivaxel på 

vattenjetaggregatet driver impellern eller turbinen. I de allra flesta andra installationer så 

medger backskopa och styrbar dysa så pass goda positionerings- och styrmöjligheter att inga 

andra system behövs. Det finns således oftast bara vattenjetaggregaten i aktern för 

kraftgenerering i alla riktningar.  

Att ha vattenjet som sekundärt positioneringssystem innebär alltså också att en motor måste 

integreras , som ska ligga i saltvatten, men också måste vara tillräckligt kraftig för att generera 

den effekt som krävs för att driva vattenjetaggregatet. Detta är något vattenjetaggregaten har 

gemensamt med alla andra undersökta trustertyper utom just ringtrustern som har motorn 

integrerad i propellerstrukturen. 

  

                                                           
17 Schulze, Ken, Waterjet Thruster, 2014-01-12 
18 Hamilton Jet, JetTorque – A Technical and Commercial View of the Waterjet Propulsion Market, 1997-03 

Figur 7. Principiell utformning av en vattenjet.17 

Fördelar   Nackdelar 

+ God manövreringsförmåga – Komplext system 

+ God säkerhet för objekt i  – Behov av motor för direktdrivning 

   omgivande vatten  – Höga varvtal  

+ Relativt låg ljudnivå     

+ Inga driftbegränsningar i grunt vatten 
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2.3.5. Pumpjet 

Pumpjetaggregat har samma principiella funktion 

som vattenjetaggregat med några få skillnader. Till 

skillnad från vattenjetaggregat som i regel är 

placerade i fartygets akter, brukar pumpjetaggregat 

sällan vara det primära framdriftssystemet utan 

snarare ett sekundärt manövreringssystem. Många 

system liknar tunneltrustrar där ett centralt insugsrör 

leder vatten transversellt till antingen styr- eller 

babords sida (se Fig. 8). Ofta har systemen drivaxel-

anslutningen placerad horisontellt eller vertikalt.19, 

2021 

Pumpjetaggregat delar också många av de för- och 

nackdelar som vattenjetaggregat har. Systemen är 

relativt komplexa med många ingående delar. 

Impellern arbetar vid höga varvtal. Också för 

pumpjetaggregat finns ett behov av en extern 

drivenhet. Pumpjetaggregat, till skillnad från 

vattenjetaggregat, är ofta försedda med en speciell typ 

av deflektor (se Fig.9) som styr vattentrålen och 

därmed kraftriktningen.22 Hela systemet är statiskt 

installerat där deflektorn ligger slimmad med skrovets 

undersida. Det innebär att det inte finns något behov 

av utfällningsmekanismer och skrovingreppet blir 

väldigt begränsat.23  

Av de olika pumpjettillverkarna som undersökts har 

samtliga någon typ av egenpatenterad lösning för att 

minska den hydroakustiska ljudsignaturen. Många 

skriver uttryckligen att systemen är lämpliga för 

militära ändamål med referenser till olika flottor som 

har systemet installerat.  
  

                                                           
19 Tees White Gill, Tees White Gill Horizontal Shaft Unit (HJP), 2017 
20 Omnithrusters, HT Series, steering and propulsion options, 2017 
21 Omnithruster, JT Series Thrusters, 2016-03-24 
22 Tees White Gill, T3S Vertical Shaft Unit (T3S), 2017 
23 Tees White Gill, Internal Parts TS3 Vertical Shaft Unit, 2017 

Fördelar   Nackdelar 

+ God manövreringsförmåga – Komplex system 

+ God säkerhet för objekt i  – Behov av motor för direktdrivning 

   omgivande vatten  – Höga varvtal  

+ Relativt låg ljudnivå    – Få tillverkare 

+ Inga begränsningar i grunt vatten – Hög vikt 

+ Inget behov av fällningsmekanism 
 

Figur 9. Snittvy över de ingående delarna i en 

pumpjet från Tees White Gill.23 

Figur 8. Principiell utformning av en pumpjet 

med transversell kraftgenerering.21 
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2.3.6. VSP (Voith Schneider Propeller) 

VSP, utvecklad och patenterad av Voith, är en typ av 

propeller där vinkeln på bladen kan ställas för att ge kraft i 

godtycklig horisontell riktning. Det relativt komplexa 

systemet ger väldigt god manövreringsförmåga med steglös 

och momentan kraftgenerering. Det är vanligt attfartyg har 

dubbla VSP-aggregat installerade, ofta bredvid varandra i 

aktern. Med en sådan konfiguration krävs inga ytterligare 

positioneringssystem eller roder för manövrering.2425 

 

VSP används i fartyg där god manövrerings-förmåga är av 

största vikt. I många fall är det olika typer av civila 

arbetsbåtar som använder VSP t.ex. bogserbåtar, brandbåtar 

och bilfärjor. Det finns emellertid exempel på militära 

installationer. Ett exempel är de svenska minröjnings-

fartygen i Landsorts-klassen som har dubbla VSP-aggregat 

installerade i akterpartiet.26,27 

 

VSP är alltid direktdrivna, antingen elektriskt eller 

via en förbränningsmotor. Elektriskt drivna VSP är 

dock ovanliga och den breda majoriteten av 

installationerna är direktdrivna av en 

dieselmotor.28 Oavsett vilket driftssystem som 

används finns alltid en vinkelväxel som överför de 

av motorn genererade krafterna till VSP-

aggregatet (se Fig. 10). Ett stort problem för 

tillämpning i en ubåt är dock att både motor och 

den övre delen av VSP-aggregatet normalt är 

placerade i ett torrt motorrum på fartyget. 29 
 

VSP har funnits en längre tid. Systemet är ett väl 

utvecklat och ofta fullgott alternativ till många 

andra propulsionssytem som finns på marknaden. 

 

 

  

                                                           
24 Voith, Voith Schneider Propeller Designer Manual, 2009-12, sid. 2 
25 Winther, Steen, Votih-Schneider Propeller, 2016-01-08 
26 Studiebesök, Karlskronavarvet, 2017-03-21 
27 Naval-Technology, Landsort / Koster Class Minehunter, Sweden, 2017 
28 Voith, Voith Schneider Propeller Designer Manual, 2009-12, sid. 5 
29 Voith AG, VSPforces, 2007-10-27 

Figur 10. CAD-modell av en VSP.25 

Figur 11. Schematisk bild över verkande krafter 

för en VSP i vatten.29 

Fördelar   Nackdelar 

+ God manövreringsförmåga – Komplext system 

+ Relativt låg ljudnivå  – Behov av motor för direktdrivning 

+ Välutvecklat system  – Ingen säkerhet för objekt i omgivande  

           vatten 

   – Volymkrävande 

   – Ej infällbar 

   – Få tillverkare 
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2.4. Kavitation 
Kavitation är benämningen på det destruktiva 

fenomen där kaviteter uppstår i en vätska då det 

statiska trycket någonstans i flödet blir mindre än 

vätskans specifika ångtryck.30 Vätskan i låg-

trycksområdet övergår då i gasform och en 

gasbubbla med lågt internt tryck uppstår. När 

gasbubblan sen lämnar lågtrycksområdet så ökar 

det omgivande statiska vätsketrycket igen, vilket 

leder till att gasbubblan imploderar (se Fig.12).31 

Den absoluta tryckskillnaden mellan det externa 

trycket i den omgivande vätskan och det interna 

trycket i kaviteten avgör omfattningen på 

implosionen. 32 

 

För propellrar i vatten är det i huvudsak 

kring propellerbladen och deras periferi som 

kavitationen uppstår. Där är vinkel-

hastigheten och tryckskillnaderna som 

störst. Det är i synnerhet propellerbladens 

utformning som avgör i vilken grad 

kavitation uppstår (se Fig. 13). Andra 

faktorer t.ex. rotationshastighet, flödes-

hastighet, operationsdjup och temperatur 

påverkar kavitationsrisken. Olika kon-

struktioner uppströms om propellern kan 

också på olika sätt bidra till ökad 

kavitationsrisk då de kan ge upphov till 

tryck- och flödesvariationer i vatten-

strömmen som träffar propellern.3334  

 

 

Vid alla typer av konstruktioner där ett vätskeflöde i någon mening är inblandat krävs det att 

hänsyn tas till kavitation. Detta görs i första hand för att undvika skador på utrustningen och 

säkra funktionaliteten men också, i synnerhet vid ubåtskonstruktion, av hydroakustiska skäl för 

att minimera ubåtens ljudsignatur.  

 

Vad gäller de trusterlösningar som tagits fram i det här arbetet så har kavitationsrisken, i den 

mån möjligt, utvärderats och tagits i beaktande under konstruktionen och koncept-

genereringen. 

                                                           
30 B.K. Sreedhar et al. “Cavitation Damage: Theory and measurements – A review”, Wear, 372-373 (2017) s. 

177-196 
31 Ibid. 
32 Lidingo, Cavitation bubble implosion, 2007-10-14 
33 Muntlig källa, Bengt Lundin, FMV 
34 U.S. Navy, Cavitating-prop, 2006-03-02 

Figur 12. Händelseförlopp för en imploderande 

gasbubbla mot en yta.32 

Figur 13. Kavitationsbubblor som uppstår vid 

propellerbladen och transporteras med vattenflödet i en 

sprialrörelse.34 
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2.5. Material 
Alla trustrar arbetar generellt sett i förhållandevis utsatta miljöer. För de koncept som tagits 

fram är det inget undantag. Den absoluta majoriteten av deras funktionella livslängd kommer 

att tillbringas i undervattensläge under varierande tryck, temperaturer och salinitet. I detta 

kapitel behandlas de material samt maskinelement som blev av intresse vid modelleringen och 

av de båda koncepten. 

2.5.1. Metallegeringar 
I en tuff marin miljö ställs hårda krav på val av lämpliga stållegeringar och även passande 

ytbehandling av dessa. Strenx®, tidigare kallat Weldox®, är ett högpresterande konstruktions-

stål som finns i en serie med sträckgränser från 100 till 1300 MPa.35 Det används bland annat 

till lyftkranar, lastbilssläp och offshore-applikationer såsom borriggar.36 I många svenska 

militära fartyg har Strenx® använts.37 

 

Oavsett vilken stållegering som används måste materialet på något sätt ytbehandlas för att klara 

den tuffa miljön. En bevisat bra och ofta använd metod är målning med flerkomponents 

epoxyfärg. Den vanligaste lösningen är att använda tvåkomponents epoxyfärg.38 

 

Vanligtvis brukar också offeranoder användas för att skydda stål. För stål används zink- eller 

aluminiumanoder. Då stål är en ädlare metall än zink och aluminium i den elektrokemiska 

spänningsserien så korroderar dessa material istället för stålet. Stålet skyddas på så vis från 

korrosionsangrepp.39 Denna kemiska reaktion ger dock upphov till en elektrisk signatur vilket 

måste tas i beaktande då det eventuellt kan upptäckas av elektrisk övervakningsutrustning.  

2.5.2. Gummi 
För upphängning eller vibrationsdämpning är någon form utav gummi ett lämpligt material. 

Beroende på exakt vilka egenskaper som efterfrågas kan olika gummisorter vara fördelaktiga. 

I synnerhet är det natur-, nitril- eller butadiengummin som kan bli aktuella i det här arbetet, då 

dessa tål större temperaturskillnader samt är beständiga mot saltvatten.40 

2.5.3. Komposit 
Det blir allt vanligare med marina konstruktioner i komposit, då tekniken ständigt utvecklas till 

följd av allt striktare viktkrav. Korvetterna av Visby-klass i den svenska marinen har skrov 

tillverkade av kolfiberarmerat plastlaminat.41 Minröjningsfartygen i Landsorts-klass har även 

de skrov tillverkade av komposit, bestående av glasfiberarmerad plast. Normalt tillverkas 

kompositkonstruktioner i någon form av sandwich-utförande. Det innebär att mellan två lager 

av komposit placeras en mer eller mindre mjuk kärna av exempelvis Plywood®, PVC-plast eller 

Divinycell®. Detta görs för att konstruktionen ska bli mer duktil och för att minska risken för 

sprickbildning.42     

                                                           
35 SSAB, Strenx – The high-strength, high-performance steel, 2017 
36 SSAB, Outforskad Mark: offshore-marknaden, 2016-06-16 
37 Muntlig källa, Bengt Lundin, FMV 
38 Ibid. 
39 Mathias Ekstrand, Elektrokemiska spänningsserien, 2014-11-15 
40 Ibid. 
41 Muntlig källa, Bengt Lundin, FMV 
42 Ibid. 
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2.5.4. Plast 

Det finns många plaster som är beständiga mot saltvatten, vilket också är en förutsättning för 

att de ska kunna användas i den här konstruktionen, däribland PE, PP, PVC och ABS.43,44 PE 

är en konstruktionsplast som används inom verkstadsindustrin. PVC och ABS är 

termoformningsplaster som formas från en plastskiva till en komplex geometri. PP är en 

blandning av båda kategorier och kan användas till ettdera ändamålet. 

 

Som konstruktionsplast är ABS ett bra material då det har hög slagstyrka, formstabilitet och är 

lättbearbetat. ABS är en av de vanligare plastsorternas och används till många olika vardagliga 

konstruktionsändamål t.ex. i hushållsaparater, elektronikkonstruktioner, täckkåpor m.m. ABS 

åldras i UV-strålning och bör skyddas mot kontakt med starka lösningsmedel. PVC har liknande 

egenskaper som ABS men är generellt billigare samt tåligare mot UV-strålning. 

 

PP används ofta till rörsystem. Om materialet modifieras kan det användas till bland annat 

invändiga delar i tvättmaskiner eller bildelar. Användning av PP är mindre lämplig vid 

minusgrader, stark UV-strålning samt vid höga krav på slitstyrka.  

 

PE används ofta till kugghjul och glidskenor. Det har hög nötningsbeständighet, god 

kemikaliebeständighet och är relativt billigt.  Det är mindre lämpligt att använda PE vid höga 

temperaturer och om särskilda krav på krypresistens och dimensionsstabilitet finns.  

 

Som konstruktionsplast i det här arbetet är ABS ett bra materialval. Ett alternativ kan vara PVC 

som delar liknande egenskaper. 

  

                                                           
43 Vink Essåplast AB, Konstruktionsplast, 2017 
44 Vink Essåplast AB, Plast för termoformning, 2017 
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2.6. Maskinelement 
I likhet med konstruktionsmaterialen kommer samtliga maskinelement att utsättas för 

miljöpåfrestningar av motsvarande karaktär. För att kunna säkerställa drift och tillgänglighet 

krävs det att alla ingående komponenter lever upp till de påfrestningar som miljön utsätter dem 

för. 

2.6.1. Vriddon och lyftcylindrar 
Fällmekanismen för koncepten har samma hydroakustiska krav som själva trustern trots att den 

enbart opererar under kortare tidsintervall vid in- och utfällning. Fällningsmekanismen har 

också motsvarande krav på miljötålighet som trustern. Mekanismen ska klara av rörelse i minst 

två frihetsgrader och en så tyst fällmekanism som möjligt är eftersträvansvärd. Många rörliga 

system ombord på en ubåt är av hydraulisk typ just på grund av den låga ljudnivån i operativt 

läge. 

 

Den drivenhet som utför den roterande rörelsen bör vara 

ett hydrauliskt vriddon snarare än en motor (se Fig.14). 

En hydraulisk motor arbetar ofta under höga varvtal och 

kommer därför att göra rörelsen för snabbt och då riskera 

att förstöra sig själv eller andra komponenter. En 

växellåda skulle kunna användas för att växla ner 

varvtalet på motorn men alla typer av växlar ska helst 

undvikas ur ett hydroakustiskt perspektiv.45 46 

 

För fällning av trustern och eventuella luckor är det 

rimligt att anta att hydrauliska lyftcylindrar används. I 

dagens arrangemang av A26 används redan hydrauliska 

lyftcylindrar till bl. a. de yttre torpedluckorna och FPL-

luckan. 

 

Någon typ av mekanisk låsning i änd-

lägena kommer att behövas då trustern 

kommer att ge upphov till ett mycket stort 

böjmoment när den genererar maximal 

tryckkraft vinkelrätt mot upphängningen. 

Utan en mekanisk låsning som kan 

motverka denna kraft finns det en risk att 

vriddonet eller lyftcylindrar havererar. Ett 

alternativt är att överdimensionera 

vriddonet eller lyftcylindrarna för att klara 

påfrestningarna. Några tillverkare av 

vriddon samt lyftcylindrar är Bosch 

Rexroth, HKS och Hänchen.47 

                                                           
45 Muntlig källa, Bengt Lundin, FMV 
46 EIE, Serie M-DA-H 50 till M-DA-H 100, 2006 
47 The Western Design Center, What are Actuators and Different Types of Actuators?, 2016-12-09 

 

Figur 14. Snittvy över ett hydrauliskt 

vriddon från HKS.46 

Figur 15. Principiell bild över en hydraulisk lyftcylinder.47 
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2.6.2. Förband 

Det är viktigt att exempelvis skruvförband i kontakt med saltvatten skyddas med rätt typ av 

ytbehandling. Det finns många olika tekniker beroende på vilket material skruvarna och 

fästkroppen består av. Några tekniker är att belägga en skruv med zink genom till exempel 

varmförzinkning eller galvanisering. Det är även vanligt förekommande med rostfria skruvar 

och gängor i marina applikationer. 

 

2.6.3. Lager/bussningar 
Propelleraxlar på fartyg har ofta vattensmorda 

lager. Även pumpar kan ha denna typ av lager. 

För axelinfästningar som inte kräver någon 

tätning är det vanligt att någon typ utav bussning 

används. Bussningar finns i många olika material 

och av olika tillverkare men för marina miljöer 

och i synnerhet i saltvatten är det vissa speciella 

material som används. Thordon tillverkar 

bussningar som är lämpliga att använda i ubåtar. 

Dessa bussningar är i ett patenterat plastmaterial. 

SKF har också bussningar motsvarande de från 

Thordon fast i fiberkomposit som tål samma tuffa 

miljö. 484950   

2.6.4. Tätningar 

Bra tätningar är avgörande för marina installationer och då i 

synnerhet i ubåtssammanhang. För viktiga, snabbt roterande axlar 

som till exempel en propelleraxel används mer än en tätning (se 

Fig.18). Detta för att upprätthålla viss redundans och undvika 

vattenintrång om en tätning skulle fallera. 

 

För kabelgenomföringar finns 

ett antal olika tekniker. Vid 

någorlunda små tryck-

skillnader räcker ofta en 

vanlig o-ring.51 För större 

tryckskillnader kan en kabel-

del med fläns och utvändiga 

gängor svetsas eller skruvas 

fast efter placering i ett borrat 

hål. Sen kan en rörlig kabelända med invändiga gängor 

skruvas fast i den fixerade kabeldelen (se Fig.17). 

 

  

                                                           
48 Thordon Bearings, Pioneers in Advanced Oil and Grease Free Hydro-turbine Bearings, 2008 
49 Gisma, Series 10, 2017 
50 Thordon Bearings, TG100 - Seals For Water Lubricated Propeller Shafts, 2015-09 
51 Muntlig källa, Matteo Perrone, FMV 

Figur 16. Olika bussningstyper av märket Thordon.48 

Figur 17. Kabelgenomföring 

från Gisma som klarar upp 

till 8000 meters djup.49 

Figur 18. Snittvy över en mekanisk 

axeltätning från Thordon.50 
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3. Beräkning och geometri 
Detta kapitel har till syfte att redogöra för den matematiska grunden utifrån vilken de slutgiltiga 

utvärderingarna och valideringarna av koncepten är utförda. Beräkningsmetoderna som använts 

är oberoende av vald trustertyp och konceptlösning. För de specifika beräkningarna i den 

slutgiltiga valideringen har de faktiska lösningarnas inbördes värden användas för att utvärdera 

koncepten. 

Kapitlet berör också de generella geometriska förutsättningarna som ligger till grund för 

konceptgenereringen och modelleringen. Också geometrimodelleringen är truster- och 

lösningsoberoende. En kortare introduktion till de FEM-beräkningar som gjorts i de slutgiltiga 

konceptmodelleringarna presenteras också här. 

3.1. Generella beräkningar 
Ett krav från uppdragsgivaren var att trustersystemet bör kunna leverera en tryckkraft på 100 

kN. Denna tryckkraft är grovt beräknad för när en ström med hastigheten 3 knop träffar ubåten 

med en anfallsvinkel på 90° relativt den horisontella längsgående axeln sett. Att uppnå 100 kN 

var önskvärt men direkt oförenligt med volymkravet. Därför har kompletterande tabeller och 

grafer delgivits av FMV med data över krafter och moment för strömningshastigheterna en, två, 

tre och fyra knop i vinkelintervallet 0° ≤ θ ≤ 180° med vinkelsteg om 5° (se Appendix 3). Med 

dessa tabeller och grafer kan resultaten enkelt jämföras från kraft- och momentberäkningarna 

(se Kap.3.1.1) för respektive koncept med, de av strömmen genererade krafterna och 

momenten, och se för vilka strömningshastigheter och anfallsvinklar systemet klarar av att 

positionera ubåten. 

 

3.1.1. Kraft- och momentberäkningar 
I en ström kommer ubåten huvudsakligen att, i horisontalplanet, utsättas för tre olika krafter 

som ger upphov till rörelse (se Fig.19). En teoretiskt summerad axialkraft kommer att verka 

längs ubåtens längsgående horisontalaxel och vill förflytta ubåten axiellt. En teoretiskt 

summerad tvärkraft kommer att verka radiellt från ubåtens masscentrum och vill förflytta 

ubåten vinkelrätt mot ubåtens längsgående axel i horisontalplanet. Ett vridmoment kommer att 

verka kring ubåtens masscentrum och vill då rotera ubåten kring samma punkt.  För att 

positionera ubåten är det således en axialkraft, en tvärkraft och ett vridmoment som måste 

kompenseras för. 

 

De generella beräkningarna och slutsatserna i det här kapitlet tar delvis hänsyn till krafter 

genererade av akterrodren. Detta ska ses som ett underlag för eventuella fortsatta kraftstudier 

men kommer inte att inkluderas i den slutgiltiga utvärderingen av konceptets/-ens 

positioneringsförmåga då inga data för roderverkan delgivits. Viktigt att poängtera är att senare 

inkludering av roderverkan enbart kan gynna konceptens förmåga att positionera ubåten och är 

de facto en förutsättning för att uppnå total positioneringsförmåga (se Slutsats, Kap.3.1.1). 
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Figur 19. Principiell bild över de på ubåten verkande krafterna i horisontalplanet, sett ovanifrån. 
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För att kunna positionera ubåten i ett givet läge i horisontalplanet krävs att summan av alla 

krafter och moment är lika med noll. Krafterna som verkar på ubåten är i det här fallet är de 

som genereras av vattenströmmen, trustern och akterpropellern (med roderverkan).  

Kraftjämvikt erhålls enligt 

∑ �⃗� = 0⃗⃗                                                                                                                                               (1)  

�⃗�𝑝 + �⃗�𝑡 + �⃗�𝑠 = 0                                                                                                                                  (2) 

och vidare gäller att 

{ 
𝐹𝑝,𝑥 + 𝐹𝑡,𝑥 + 𝐹𝑠,𝑥 = 0

𝐹𝑝,𝑦 + 𝐹𝑡,𝑦 + 𝐹𝑠,𝑦 = 0
                                                                                                                       (3) 

Momentjämvikt erhålls enligt, 

∑ 𝜏 = 0⃗⃗                                                                                                                                                (4) 

där momenten fås ur 

𝜏 = 𝑑×�⃗� = |

�̂� �̂� �̂�
𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧

𝐹𝑥 𝐹𝑦 𝐹𝑧

| = �̂�(𝑑𝑦𝐹𝑧 − 𝑑𝑧𝐹𝑦) + �̂�(𝑑𝑧𝐹𝑥 − 𝑑𝑥𝐹𝑧) + �̂�(𝑑𝑥𝐹𝑦 − 𝑑𝑦𝐹𝑥)       (5) 

Då enbart momentet i horisontalplanet, kring z-axeln, eftersöks är det 𝜏𝑧 = �̂�(𝑑𝑥𝐹𝑦 − 𝑑𝑦𝐹𝑥) 

som blir av intresse. Då fås 

∑ 𝜏𝑧 = ∑(𝑑𝑥𝐹𝑦 − 𝑑𝑦𝐹𝑥) = 0                                                                                                        (6) 

Då 𝜏𝑠,𝑧 är givet fås 

(𝑑𝑝,𝑥𝐹𝑝,𝑦 − 𝑑𝑝,𝑦𝐹𝑝,𝑥) + (𝑑𝑡,𝑥𝐹𝑡,𝑦 − 𝑑𝑡,𝑦𝐹𝑡,𝑥) + 𝜏𝑠,𝑧 = 0                                                              (7) 

Då både trustern och akterpropellern (med roder) är positionerad på x-axeln så blir 𝑑𝑝,𝑦 = 0 

och 𝑑𝑡,𝑦 = 0. Då fås 

(𝑑𝑝,𝑥𝐹𝑝,𝑦 − 0 ∙ 𝐹𝑝,𝑥) + (𝑑𝑡,𝑥𝐹𝑡,𝑦 − 0 ∙ 𝐹𝑡,𝑥) = − 𝜏𝑠,𝑧 

=> 𝑑𝑝,𝑥𝐹𝑝,𝑦 + 𝑑𝑡,𝑥𝐹𝑡,𝑦 = − 𝜏𝑠,𝑧 

I det här fallet är både 𝑑𝑝 och 𝑑𝑡 bestämda, 𝐹𝑝,𝑦 och 𝐹𝑡,𝑦 är variabla. Momentet  

𝜏𝑠,𝑧 är givet och går därför inte att påverka. 
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För att ubåten ska hålla en given position krävs alltså att, 

∑ �⃗�𝑧 = 0⃗⃗ 𝑜𝑐ℎ ∑ �⃗� = 0⃗⃗ 

Med roderverkan 
Med roderverkan erhålls ekvationssystemet nedan 

{

𝑑𝑝,𝑥𝐹𝑝,𝑦 + 𝑑𝑡,𝑥𝐹𝑡,𝑦 = −𝜏𝑠,𝑧

𝐹𝑝,𝑥 + 𝐹𝑡,𝑥 = −𝐹𝑠,𝑥               

𝐹𝑝,𝑦 + 𝐹𝑡,𝑦 = −𝐹𝑠,𝑦              
                                                                                                                  (8) 

Ekvationssystemet har nu fyra variabla storheter (𝐹𝑝,𝑥;  𝐹𝑝,𝑦; 𝐹𝑡,𝑥; 𝐹𝑡,𝑦) som ska uppfylla tre 

ekvationer. Ekvationssystemet är därför överbestämt linjärt och har då oändligt antal 

lösningar. M.a.o. så är det fullt möjligt att positionera ubåten med truster och en reversibel 

akterpropeller med roderverkan.  

Vid fullständiga beräkningar i x-y-planet blir det nödvändigt att man tar reda på de respektive 

krafterna som krävs från roder, akterpropeller och truster för att möta de moment och den 

tvärkraft som uppstår vid en given strömningsvinkel och -hastighet. 

Utan roderverkan 
Med antagandet att det inte finns någon kraftkomposant i y-led från rodren (ingen 

roderverkan), 𝐹𝑝,𝑦 = 0, och därmed enbart axiell kraft i x-led från akterpropellern ser 

ekvationssystemet för moment- och kraftjämvikt ut enligt följande 

{

𝑑𝑡,𝑥 ∙ 𝐹𝑡,𝑦 = − 𝜏𝑠,𝑧  

𝐹𝑝,𝑥 + 𝐹𝑡,𝑥 = −𝐹𝑠,𝑥

𝐹𝑡,𝑦 = −𝐹𝑠,𝑦            
                                                                                                                            (9) 

𝐹𝑡,𝑦 ska nu uppfylla två krav samtidigt. Detta är matematiskt tänkbart men fysikaliskt orimligt 

då det visar sig att trusterns position i x-led från origo skulle ha en inverkan på det 

vridmoment vattenströmmen ger upphov till kring z-axeln enligt 

𝐹𝑡,𝑦 = −
 𝜏𝑠,𝑧

𝑑𝑡,𝑥
 samt att 𝐹𝑡,𝑦 = −𝐹𝑠,𝑦 vilket ger, 

 𝜏𝑠,𝑧 = 𝑑𝑡,𝑥 ∙ 𝐹𝑠,𝑦 

Den lösning till ekvationssystemet som är både matematisk- och fysikaliskt rimlig är då 

𝐹𝑡,𝑦 = 0. I praktiken innebär det att när vattenströmmen kommer rakt för- eller akterifrån så 

går det att uppfylla både kraft- och momentjämvikt vilket är helt logiskt. 
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Slutsatser 

1) Om 𝐹𝑝,𝑦 = 0 (ingen roderverkan) så kan trustern antingen uppfylla momentjämvikt 

eller kraftjämvikt men inte båda samtidigt. 

 

2) Om 𝐹𝑝,𝑦 är variabel kan både kraft- och momentjämvikt uppnås med reservation för de 

faktiska krafterna som respektive kraftkälla genererar. 

 

3) 𝐹𝑡,𝑥 = 0 kan väljas och kraft- och momentjämvikt ändå uppfyllas under 

förutsättningen att kraften 𝐹𝑝,𝑦 existerar. Trustern kan alltså positioneras vinkelrätt mot 

ubåtens längsgående centrumaxel och enbart generera tvärkrafter utan att påverka 

förmågan att samtidigt uppnå kraft- och momentjämvikt. 

 

4) Under förutsättning att slutsats 3) stämmer blir det enda faktiska skälet till att ha 

enroterbar truster den s.k. limp-home-funktionen med enbart trustern som drivkälla. 
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3.1.2. Slagsida  

För att beräkna den slagsida som trustern ger upphov till används en erhållen tabell över ubåtens 

rätande moment som funktion av dess krängningsvinkel α. Ett rätande moment uppstår vid 

krängning då ubåtens flytcentrum och tyngdpunkt förskjuts från deras, vid statisk jämvikt, 

delade lodlinje. För en transversellt stabil ubåt i undervattensläge sammanfaller flytcentrum B 

och masscentrum G vertikalt och inget moment verkar på ubåten (se Fig.20). Detta är ubåtens 

ideala jämviktsläge och det är det transversella avståndet mellan ubåtens flytcentrum och 

masscentrum som medger stabiliteten. 

 
Om ubåten av någon anledning drabbas av slagsida förskjuts B och G transversellt där 

krängningsvinkeln blir avvikelsen mellan ubåtens vertikal symmetriaxel och flytcentrumets 

vertikala axel (se Fig.20).  Det rätande momentet kan sedan jämföras med det krängande 

momentet trustern ger upphov till och det blir då möjligt att värdera trusterns verkan på ubåtens 

slagsida (se Fig.23).  

Trustern kommer i operativt läge att ge upphov till en tryckkraft, FT, i en vinkel θ från ubåtens 

längsgående axel (se Fig.21). Denna kraft kan med enkel vektorgeometri delas upp i två 

kraftkomposanter; en radiellt verkande kraft, FR, och en axiellt verkande kraft, FA (se Fig.21). 

Det är FR som, vinkelrät mot ubåtens längsgående axel, ger upphov till ett krängande 

vridmoment. FR ges som funktion av vinkeln θ för ett givet värde på FT enligt formeln, 

 

FR = FT  • sin θ   (10)  

 

 

 

 

Figur 20. Till vänster: Ubåt i transversellt stabilt tillstånd.  

Till höger: Ubåt med slagsida och krängningsvinkel α. 
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FR multipliceras sedan med avståndet SH som bildar 

en hävarm mellan trusterns vertikala kraftcentrum 

och ubåtens flytcentrum. Resultatet är ett krängande 

moment, MT, runt B (se Fig.22).  

 

Grafen (se Fig.23) är baserad på den maximala 

tryckkraften trustern kan tänkas generera (100 kN) 

inom i vinkelintervallet 0° < θ < 90°. Det framgår att 

trustern maximalt ger upphov till ett krängande 

vridmoment om 500 kNm då θ = 90°. Krängnings-

vinkeln α för motsvarande värde på θ utläses då ur 

grafen till 5,8°.  

 

Det kan alltså konstateras att med den erhållna 

tabellen för ubåtens rätande moment och för det 

antagna maximala värdet på FT och θ så kommer 

ubåten aldrig få en slagsida större än ≈ 6°. Med största 

sannolikhet kommer dock det slutgiltiga konceptet att 

generera en betydligt mindre krängningsvinkel och 

slagsida. I realiteten kommer också strömningskrafter 

som träffar tornet att förstärka MT men det kräver 

ytterligare beräkningar som inte behandlas i den här 

rapporten.  

Figur 21. Trusterns genererade tryckkraft �⃗�T med resulterande kraftkomposanter �⃗�A och �⃗�R i axiell resp. 

radiell riktning. 

Figur 22. �⃗�R tillsammans med hävarmen SH ger 

upphov till ett krängande moment MT  kring B. 
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3.2. Volym 
Volymkravet är en av de viktigaste och mest avgörande aspekterna inför konceptvalet. Det finns 

vissa absoluta begränsningar som inte bör frångås och som måste uppmärksammas under 

konceptgenereringen. Det är i synnerhet i höjdskeppsled som absoluta avstånds-begränsningar 

finns. Trusterutrymmet är strikt begränsat utåt av formskrovet som omsluter förpiken samt 

invändigt akterut av ett förligt skott mot ballasttankar. Utöver det så finns, ca en meter ovanför 

botten av formskrovet, ett stöd för den inre FPL-luckan som begränsar i höjdskeppsled. 

 

Volymen var ursprungligen satt till 1 m3 i form av en kub. En kub visade sig emellertid vara en 

väldigt olämplig volymgeometri att utgå ifrån i det här arbetet. Det föreföll svårt att på ett 

lämpligt sätt generera en lösning, med tillhörande upphängning och diverse drivdon, som dels 

får plats inom en kubikmeter och samtidigt klarar av att generera den tryckkraft som efterfrågas. 

 

Vidare diskussioner banade väg för möjligheten att, vid särskild anpassning till förpikens 

interna geometri, frångå volymkravet om 1 m3 som ett alternativt konceptförslag. Med särskild 

anpassning avses i synnerhet att hänsyn tas till befintlig spantstruktur samt skrovets rundning 

utan att göra för stora ingrepp eller omarrangemang. Det faktum att skrovet har en rundning har 

sedermera också visat sig vara problematiskt i olika sammanhang som diskuteras vidare i 

Kapitel 8. 

  

Figur 23. Trusterns genererade vridmoment MT kring flytcentrum B och ubåtens slagsida som funktion av 

trusterns horisontalvinkel θ. 
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3.3. Geometrimodellering med CAD 
I syfte att underlätta vid konceptgenereringen modellerades en principiell förpik med spant och 

FPL-stöd (se Fig.24). Den gröna kuben representerar den ursprungsvolym om 1 m3 som alltså 

utgör grunden för volymkravet. Modellen skapade förutsättningar att snabbt testa olika 

trusterkonfigurationer för att få en ungefärlig känsla för vad som är möjligt att integrera (se 

Kap. 5.2). 

 

3.4. FEM-analys 
I den slutgiltiga konceptmodelleringen har enklare FEM-analyser genomförts för att säkerställa 

att de mest kritiska delarna håller för de krafter som de kan komma att utsättas för. FEM-

analyserna har gjorts med hjälp av programmet SolidWorks. Analyserna berör statiska 

belastningsfall där de olika kraftpåläggen beräknas enligt formeln, 

𝜏𝑡 = rt × �⃗�   (11) 

Det är den specificerade säkerhetsfaktorn på 1,5 som minst måste uppnås för de olika delarna, 

men finns möjligheten att dimensionera upp vissa delar utan att volymkravet överskrids så har 

detta gjorts för att nå en ännu högre säkerhetsfaktor. 1,5 är en relativt låg säkerhetsfaktor men 

rimlig med avseende på de strikta krav, i synnerhet vad gäller volymen, som finns. 

  

Figur 24. Generisk modell av förpiken i A26 med spant, FPL-stöd samt den gröna volymkuben. 
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4. Marknadsanalys 

4.1. Intervju/rådfrågning 
Fortlöpande under arbetets gång har kontakt med diverse personer som besitter kompetens inom 

olika områden tagits. Både inom FMV, Uppsala universitet och kontaktade företag finns det 

personer som på olika sätt bidragit till att öka förståelse och kunskap kring arbetets olika delar. 

Inom både FMV och Uppsala universitet finns en bred kompetens som fungerat som 

komplement till de begränsade praktiska och teoretiska kunskaper som inledningsvis funnits 

vad gäller marina system i största allmänhet och hydrodynamik, skeppsbyggnad, hydroakustik 

m.m. i synnerhet. 

Kontakterna som upprättats med olika företag har i regel varit kopplade till frågor som uppstått 

vid val av olika maskinelement eller material under konceptgenerering och modellering. I vissa 

fall är det enbart kompletterande data som efterfrågats och andra gånger generella frågor som 

kräver svar. Rådfrågningarna har rört t.ex. lyftcylindrar, vriddon, trustrar, stållegeringar och 

gummisorter. Kontakten har skett antingen per e-post eller telefon till både svenska och 

internationella leverantörer. I majoriteten av fallen har företagen varit tillmötesgående och 

skickat det som efterfrågats. 

4.2. Studiebesök 
Ett studiebesök genomfördes vid SAAB Kockums anläggningar och Marinbasen i Karlskrona. 

Under studiebesöket erhölls värdefull insyn kring vilka typer av propulsorlösningar som finns 

till olika ändamål. Studiebesöket omfattade: 

 

• Allmän ubåtskunskap genom rundtur i ubåt av Södermanlands-klass 

• Överblick över förpiken i ubåt av Gotlands-klass 

• Propulsionsarrangemang i minjaktfartyget av Landsorts-klass 

• Propulsionsarrangemang och teknisk förklaring av ubåtsräddningsfarkost URF 

 

Ubåtsräddningsfarkosten URF är försedd med åtta stycken rodertrustrar från SAAB Seaeye för 

manövrering och framdrift. Framdriften av URF är något speciell då de åtta rodertrustrarna, 

som normalt är roterbara, i det här fallet är fixerade i en bestämd konfiguration. Istället för att 

manövrera farkosten genom att, på traditionellt vis, rikta trustrarna åt olika håll så möjliggör 

den speciella trusterupphängningen på URF att man genom variationer i kraftförsörjningen till 

respektive truster kan manövrera undervattensfarkosten.  

 

Dessa trustrar är inget direkt alternativ för tillämpning i A26 då de är allt för små men vissa 

viktiga funktioner noterades som blev intressanta även för koncepten som genererats i det här 

arbetet. Framförallt noterades den passiva trycksättningen av trustrarna, vilket tillåter stort 

djupgående. Denna passiva trycksättning fungerar så att trusterns pod är fylld med olja. Podden 

sitter en liten elastisk blåsa fäst. Blåsan expanderar eller komprimerar beroende på den relativa 

tryckskillnaden mellan det interna trycket i podden och omgivande vattentryck. På så sätt 

erhålls passiv tryckutjämning mellan podden och dess omgivning. 

 

I och med besöket i förpiken på ubåten av Gotlands-klass erhölls en fysisk uppfattning om olika 

dimensioner och förpikens geometriska utformning. Det framgick tydligt att det är trängre än 
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förväntat i förpiken. Trots att det finns en hel del skillnader i utförandet mellan förpiken i A26 

och ubåt av Gotlands-klass så är i det stora hela den principiella utformningen densamma. 

Ubåtar i Gotlands-klassen har, liksom A26, ett antal tvärgående spant i förpiken med liknande 

spantavstånd.  

 

En tydlig skillnad är dock att A26 har två längsgående spant till skillnad från ubåtar i Gotlands-

klassen som bara har ett centrerat längsgående spant. Huruvida det blir till en fördel eller 

nackdel i det här arbetets resultat är oklart. Vad som konstaterades var att man på något sätt blir 

tvungen att anpassa sig efter befintligt spantarrangemang alternativt göra vissa omarrangemang 

med hållfasthetsanalyser som ändå kan bevisa att spantens strukturella styrka bibehålls. 

 

Ett minjaktfartyg av Koster-klass fanns också att beskåda. Det har dubbla VSP-aggregat 

installerade i aktern och gav en uppfattning om storleken på dessa drivenheter. Utöver det stora 

maskinrummet direkt ovanför aggregaten går en kraftig drivaxel vidare till närliggande 

motorrum som var av motsvarande storlek. Det framgick tydligt att ett VSP-aggregat med 

största sannolikhet är allt för volymkrävande för att kunna integreras i förpiken på A26. Att 

dessutom konstruera en fällanordning för aggregaten framstod som ett nästintill omöjligt 

uppdrag.  
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4.3. Datainsamling 
För att få en uppfattning om vilka skillnader som finns mellan de olika trustertyperna med 

avseende på effekt, tryckkraft, storlek m.m. har en omfattande datainsamling genomförts. Data 

har sammanställts från över 25 olika tillverkare med sammanlagt över 200 trustrar i olika typer 

och storlekar från mindre trustrar avsedda för installationer i ROV:s med propeller diametrar 

på 150 mm och en effekt på 0,3 kW till några av de största som finns med diametrar på 4000 

mm och en effekt på 5 MW. 

 

Det finns vissa omständigheter som varit begränsande för insamlandet av data. Det som i 

synnerhet begränsat insamlingen är huruvida de olika tillverkarna uppger de relevanta data som 

eftersökts. Majoriteten av tillverkarna har datablad som uppger effekt, tryckkraft, 

rotationshastighet och propellerdiameter men ett fåtal saknar någon eller några av dessa 

storheter. För att försöka samla så mycket jämförbara data som möjligt har de tillverkare som 

inte uppgivit all information kontaktats, antingen via e-post eller också per telefon, för 

kompletterande information om deras respektive trustertypers egenskaper. I de flesta fall har 

tillverkarna varit tillmötesgående och kompletterande data erhållits. 

 

Under datainsamlingen har också en värdefull överblick erhållits över vilka tillverkare, 

utformningar, applikationer m.m. som finns rörande trustrar av olika slag, information som i ett 

senare skede av projektet kan vara av betydelse. 

 

De olika trustertypernas skillnader tydliggörs på bästa sätt med grafer. Graferna som 

konstruerats har till syfte att fungera som underlag vid senare konceptgenerering, men också 

för att, i ett tidigt skede, kunna peka på betydande skillnader mellan de olika trustertyperna. 

 

4.3.1. Övergripande analys 

En intressant aspekt inför sammanställningen av de data som samlats in var att se vilken 

betydelse effekten (P), och då också indirekt trusterstorleken, har på tryckkraften (𝐹𝑇). Finns 

det en kvot (R) mellan effekt och tryckkraft som förblir konstant oberoende av trusterstorlek? 

R beräknas enligt, 

 

𝑅 =
𝐹𝑇

𝑃
    (12) 

 

R-värdet kan ses som en typ av verkningsgrad eller godhetstal som beskriver hur stor den 

tryckkraft som genereras är i förhållande till den effekt som krävs. Det ger alltså ett mått på hur 

effektiv en given truster är på att generera tryckkraft. Syftet är att få indikationer på om det 

finns uppenbara skillnader i effektivitet mellan de olika trustertyperna. 

 

Beräkningarna har sammanställts i Figur 25 där data har kategoriserats utifrån olika elektriska 

effektintervall samt i en kategori för hydrauliskt drivna trustrar. Värt att notera är att kurvorna 

i grafen inte representerar vilken typ av truster som analyserats utan enbart de olika 

effektområdena och typ av drivning. 
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Av grafen framgår att R-värdet för de olika typerna verkar relativt oberoende av trustereffekten. 

Om något kan de samlade kurvornas grafer ses som något ökande med ökad effekt men det är 

inget som är statistiskt säkerställt och är troligtvis ett resultat av ett fåtal extrempunkter som i 

synnerhet återfinns i det lägre intervallet för R. Det bör observeras att x-axeln i Figur 25 liksom 

för övriga figurer i kapitlet inte är linjär utan bara listar de undersökta trustertypernas ökande 

effekt. Att graferna sträcker sig olika långt längsmed x-axeln har med antalet ingående 

mätpunkter för de respektive driftstyp att göra. 
 

4.3.2. Ingående typanalyser 
I syfte att mer ingående analysera de olika trustertypernas R-värde har ytterligare grafer 

konstruerats. I Figur 25 har alla olika trustertyper sammanställts för att göra en övergripande 

bedömning av R. I nedanstående grafer har i stället de olika trustertypernas inbördes värden för 

R kartlagts med illustrerande medelvärden. Fluktuationerna i de olika graferna beror i stor 

utsträckning på skillnader mellan olika tillverkare. 

Vad som bör poängteras är att de ingående typanalyserna inte tar hänsyn till hur volymkrävande 

de olika trustertyperna är utan enbart hur effektiva trustertyperna är på att generera tryckkraft 

relativt effekt.  

Det hade varit synnerligen intressant att kunna få fram en kvot uttryckt i tryckkraft per 

kubikmeter (kN/m3) som en sammanställning mellan de två stora kraven beträffande volym och 

tryckkraft som delgivits. Detta var emellertid väldigt svårt och tidskrävande att ta fram underlag 

då man dels behövde sammanställa volymdata för alla trustrar men också ta hänsyn till 

kringutrustning som respektive trustertyp kräver. Det var svårt att ta fram volymdata då många 

trustrar har olika utformning och det var väldigt få tillverkare som uppgav nödvändiga 

geometriska mått. Vad gäller kringutrustningen så kräver de ytterligare undersökningar av t.ex. 

hur stora motorer som krävs samt hur upphängningen och fällningsmekanismen ska se ut för 

varje truster. 

Figur 25. Godhetstalet R för olika trustertyper där x-axeln anger en stigande effekt. 
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4.3.2.1. Analys av rodertrustrar 

I Figur 26 har de data som samlats in för rodertrustrar sammanställts i syfte att illustrera R. I 

grafen framgår att medelvärdet för R ≈ 0,165 kN/kW. Maxvärdet för R är 0,21 kN/kW och 

minvärde är 0,10 kN/kW. 

Grafen är baserad på data från 36 olika trustrar av fyra olika tillverkare; Rolls-Royce, Hydraulic 

Marine System, Dutch Thruster Group och Guanheng. Effekten hos de analyserade 

rodertrustrarna är i intervallet 37,28 kW < P < 5 MW och data för lägre effekter saknas. Det 

finns fler tillverkare av rodertrustrar (t.ex. Brunvoll, Voith, Schottel) men data från dessa har 

varit bristfälliga eller svåra att komma över.  

Svängningarna som syns i början av grafen beror till stor del på olika tillverkare. Att R-värdet 

sedan förblir mer eller mindre konstant i intervallet 400 kW < P < 5 MW beror på att det är 

enbart rodertrustrar från Rolls-Royce som analyserats. 

 

  

Figur 26. Godhetstalet R för de data som samlats in för rodertrustrar. 
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4.3.2.2. Analys av ringtrustrar 

I Figur 27 har de data som samlats in för ringtrustrar sammanställts i syfte att illustrera R. I 

grafen framgår att medelvärdet för R ≈ 0,142 kN/kW. Maxvärdet för R är 0,35 kN/kW och 

minvärde är 0,08 kN/kW. 

Grafen är baserad på data från 16 olika trustrar av sex olika tillverkare; TSL, Vetus, 

Kopenhagen, SilentDynamics, Voith och OYS. De initialt höga R-värden som framgår i grafen 

är baserade på små ringmotorer avsedda för ROV:s och är tillverkade av TSL. Dessa initiala 

extrempunkters tillförlitlighet bör ifrågasättas då de är en enskild tillverkare med R-värden som 

ligger nästan dubbelt så högt som den näst bästa tillverkarens effektivaste trustertyp. Utan dessa 

höga värden skulle medelvärdet ligga lägre och grafen vara betydligt mindre avtagande.  

Figur 27. Godhetstalet R för de data som samlats in för ringtrustrar. 
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4.3.2.3. Analys av vattenjet/pumpjet 

I Figur 28 har de data som samlats in för vattenjet och pumpjet sammanställts i syfte att 

illustrera R. I grafen framgår att medelvärdet för R ≈ 0,082 kN/kW. Maxvärdet för R är 0,11 

kN/kW och minvärde är 0,04 kN/kW. 

Figur 28. Godhetstalet R för de data som samlats in för vattenjet/pumpjet. 

Grafen är baserad på data från 36 olika trustrar av fyra olika tillverkare; Holland Marine, Tees 

White Gill, Omnithrusters och VETH. Det analyserade effektintervallet är brett, 3 kW < P < 

2120 kW. Den markanta ökningen vid 23 kW beror på att det enbart är en analyserad tillverkare, 

Holland Marine, som har vattenjets i effektintervallet 3 kW < P < 23 kW med relativa låga 

värden för R. För de tre övriga tillverkarna i det högre intervallet kan grafen anses vara i princip 

horisontell. 
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4.3.2.4. Analys av utfällbara tunneltrustrar 

I Figur 29 har de data som samlats in för utfällbara tunneltrustrar sammanställts i syfte att 

illustrera R. I grafen framgår att medelvärdet för R ≈ 0,153 kN/kW. Maxvärdet är 0,22 kN/kW 

och minvärde är 0,10 kN/kW. 

Grafen är baserad på data från 48 olika trustrar av fyra olika tillverkare; Vetus, Max Power, 

Lewmar och Quick.  Det analyserade effektintervallet är 2 kW < P < 83 kW. Vad som noterats 

vid insamlingen av data för utfällbara tunneltrustrar är att de sällan finns för större fartyg. För 

större fartyg används i regel en fixerad tunneltruster eller rodertrustrar av olika slag.  

 

  

Figur 29. Godhetstalet R för de data som samlats in för utfällbara tunneltrustrar. 
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4.3.2.5. Analys av tunneltrustrar 

I Figur 30 har de data som samlats in för tunneltrustrar sammanställts i syfte att illustrera R. I 

grafen framgår att medelvärdet för R ≈ 0,1507 kN/kW. Maxvärdet är 0,25 kN/kW och minvärde 

är 0,10 kN/kW.  

Grafen är baserad på data från 60 olika trustrar av fem olika tillverkare; ABT, Max Power, GME, 

Craftsman och Quick.  Det analyserade effektintervallet är 1,3 kW < P < 1300 kW. Grafen 

påminner om den i Figur 29 med ett antal extremvärden och nästintill identiskt medelvärde. 

4.3.2.6. Sammanfattning av dataanalys 
Av dataanalysen som gjorts framgår vissa skillnader mellan de olika trustertyperna med 

avseende på R. Framförallt är det vatten- och pumpjetaggregat som avviker från mängden med 

ett markant lägre godhetstal än övriga trustertyper. Detta är något som bör tas i beaktande vid 

val av trustertyp och är till vatten- och pumpjetaggregatens nackdel.  

 

Som tidigare nämnt tas dock ingen hänsyn till volymeffektiviteten för de olika trustertyperna i 

ovanstående grafer. Vatten- och pumpjet skulle i teorin kunna ha en volymeffektivitet som gör 

att de ändå blir likvärdiga övriga trustertyper om man ser till det odefinierade, men högaktuella, 

måttet tryckkraft per kubikmeter. 

 

Ringtrustern, som visar ett något lägre R-värde än snittet, har en stor fördel i det faktum att 

motorn är integrerad i trustern och därför inte tar någon ytterligare volym i anspråk. Detta till 

skillnad från alla andra trustertyper som kräver en extern motor som tar upp en betydande 

volym. Detta är inget som representeras i graferna och är till ringtrusterns fördel. 

 

Den sammanfattande slutsatsen, med reservation för begränsningarna i insamlingen av data, är 

att vid val av truster behöver ingen hänsyn tas till effekten med avseende på R eller huruvida 

trustern är hydrauliskt- eller elektriskt driven. Det finns med andra ord inget som motiverar att 

man försöker integrera en kraftig truster framför två mindre med samma totalkraft, då enbart 

Figur 30. Godhetstalet R för de data som samlats in för tunneltrustrar. 
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med avseende på R-värdet Detta öppnar för möjligheten att kanske försöka integrera två eller 

fler mindre trustrar om det på ett lämpligare sätt är förenligt med förpikens geometriska 

utformning snarare än att försöka integrera en större och kraftigare truster. 

 

Att kurvorna varierar så pass mycket för de olika kategorierna kan härledas till reella variationer 

som finns mellan de olika tillverkarna med avseende på godhetstalet.  
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5. Konceptgenerering och -utvärdering 
Konceptgenereringen har till syfte att dels utvärdera vilken typ av truster som är bäst lämpad 

för projektet, men också se över hur ett eller flera exemplar av vald trustertyp på bästa sätt kan 

integreras i förpiken. Med hjälp av den kunskap och de resultat som sammanställts under den 

omfattande förstudien och breda marknadsanalysen finns en trygghet i att det faktiska resultatet 

och de bedömningar som gjorts under konceptgenereringen och utvärderingen är rimliga. Några 

grundvärden som har genomsyrat samtliga val och motiveringar är (i fallande ordning): 

1. Huvudkraven för projektet ska uppfyllas. 

2. Lösningarna ska sträva efter att vara så enkla som möjligt. 

3. De börkrav som finns ska beaktas. 

4. Alla lösningar ska vara väl grundade och helhetsbilden rimlig. 

Att huvudkraven för projektet ska uppfyllas blir per automatik den absolut viktigaste aspekten. 

Att sträva efter att hålla lösningarna så enkla som möjligt görs dels med tanke på projektets 

korta tidsram men också för att det finns verkliga fördelar i att tänka enkelt snarare än att försöka 

sträva efter perfektion och innovativa lösningar. Som konkret exempel har i princip alla 

lösningar i de färdiga koncepten (se Kap.6) inspirerats av befintliga lösningar med liknande 

tillämpningar inom andra produktområden.  

TRL (Technical Readyness Level) och att i den mån möjligt utgå från befintliga 

standardkomponenter- och tekniska lösningar påverkar inte de färdiga konceptlösningarna men 

blir viktigt att ha i åtanke då den här studien kan komma att ligga till grund för eventuell 

vidareutveckling och konstruktion av en fysisk produkt. 

En underordnad men viktig aspekt i arbetet är att de färdiga koncepten är gedigna. Koncepten 

måste kommunicera robusthet, rimlighet och det samlade helhetsintrycket måste vara 

trovärdigt. Det kommer oundvikligen att finnas vissa detaljer i koncepten som kan komma att 

kräva vidare diskussion eller analys men helheten måste vara övertygande. 

5.1. Val av trustertyp 
Under förstudien (se Kap.2) gavs en beskrivning om respektive trustertyp med generell 

information och tillhörande för- och nackdelar. Detta, i kombination med de erhållna skall- och 

börkrav, utgör basen för valet av trustertyp. Som komplement vid bedömningen av de olika 

trustertyperna har också den information som framgått under marknadsanalysen (se Kap.4) 

samt vissa personliga värderingar att inkluderats. 

Ett vanligt sätt att värdera olika förslag baserat på ett antal kriterier är att konstruera någon typ 

av beslutsmatris. Pugh-matrisen är en vedertagen beslutsmatris och är den som har använts i 

arbetet. I en Pugh-matris ställs man de olika koncepten mot ett antal nyckelkriterier. 

Nyckelkriterierna viktas i en skala 1-5 med avseende på kriteriernas relativa betydelse för 

projektet (se Fig.31). Därefter bedöms hur respektive koncept förhåller sig med avseende på ett 

givet nyckelkriterium. Tunneltrustern har valts som referens vilket innebär att alla andra trustrar 

bedöms relativt tunneltrustern. Skalan som används vid bedömningen går från -2 till +2 där ett 

lägre poäng innebär en, relativt tunneltrustern, sämre kriterie-uppfyllnadsgrad och ett högre 

poäng en bättre kriterieuppfyllnadsgrad. Sedan multipliceras nyckelkriteriernas inbördes 

viktning med de olika trustertypernas respektive uppfyllelsetal. Alla poäng summeras slutligen 

och genererar ett resultat för bedömning av trustertypernas duglighet. 
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 Figur 31. Pugh-matris för val av trustertyp med individuell viktning, baserad på en uppsättning nyckelkriterier. 
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Av Pugh-matrisen att döma är ringtrustern den lämpligaste trustertypen för det här projektet. 

Tätt efter, räknat i antal poäng kommer vattenjet följt av pumpjet, rodertrustern, tunneltrustern 

och slutligen VSP. Resultatet ansågs vara rimligt och utgjorde grunden för valet av trustertyp. 

Fortsatt kommer arbetet med konceptgenereringen att bedrivas med förutsättningen att det är 

en ringtruster som används.  

Det som framförallt gör att ringtrustern segrar är det faktum att ringtrustern inte behöver någon 

extern drivande motor till skillnad från alla de övriga trustertyperna. Ringtrusterns motor är 

integrerad i dysan och tar därför ingen extra plats och behöver heller inte några växlar. Detta 

drar upp poängen i några tungt viktade kriterier såsom volymeffektiviteten, hydroakustik och 

komplexitet. 

Vad som står helt klart är att VSP-aggregat inte är lämpligt i det här projektet. Det är något som 

blev tydligt redan i förstudien men bekräftas alltså av Pugh-matrisen. Vattenjetaggregatens 

stora fördel är att de är kompakta. De kräver inte heller någon utfällningsmekanism utan 

använder en deflektor som riktar vattenstrålen. Vattenjet och pumpjet är i regel mindre än 

övriga trustertyper men har å andra sidan har de ett betydligt lägre R-värde vilket i slutändan 

leder till att kvoten tryckkraft per volymenhet uppskattningsvis blir ungefär samma som för 

övriga trustrertyper. 

Skulle ett mer utarbetat och större system med motorer för direktdrivning användas med större 

arrangemangsfriheter i förpiken skulle nog en vatten- eller pumpjet kunna vara ett bra alternativ 

till en ringtruster. 

Det absolut största problemet med den segrande ringtrustern är, liksom för alla andra undersökta 

trustertyper, att den inte är testad eller anpassad för ubåtar eller den miljö i vilken ubåtar normalt 

vistas med varierande tryck, temperatur och salinitet. Det är också en relativt ny teknik med få 

tillverkare, även om den vinner ny mark varje år. 

I och med valet av ringtruster krävs att man ännu en gång ser över vilket utbud som finns på 

marknaden. Det är i synnerhet tre företag som tillverkar ringtrustrar i rimliga storlekar; Voith, 

Schottel och Silent Dynamics. Då det enbart finns ett begränsat antal tillverkare av ringtrustrar 

har det varit svårt att få fram alla data som eftersökts.  

Voith är det företag som varit mest tillmötesgående och delat med sig av information om sina 

ringtrustrar. Vidare i arbetet kommer därför alla koncept baseras på trustrar från Voith. Vad 

som är viktigt att poängtera är att både Schottel och Silent Dynamics ringtrustrar är nästintill 

identiska med Voiths vad gäller dimensioner, effekt och tryckkraft. De genererade koncepten 

kommer därför att vara principiellt fullt lika dugliga oberoende av trustertillverkare. Det kan 

därför inte uteslutas att andra ringtrustrar än de från Voith kan eller bör användas vid vidare 

utveckling av koncepten. 
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5.1.1. Voiths ringtrustrar 

Voith har två standardserier av ringtrustrar båda med ett effektintervall på 50 - 500 kW. Voith 

benämner dem VIT och VIP. VIT står för Voith Inline Truster och är avsedd för att integreras 

i tunnel med enbart transversell kraftgenerering. Serien har lika stor tryckkraft vid drift i båda 

riktningarna. Dessvärre har Voith inte levererat data för vilka tryckkrafter de olika storlekarna 

i VIT-serien klarar av att generera.  

VIP står för Voith Inline Propulsor och är avsedd att användas för framdrift eller manövrering. 

VIP-serien genererar bättre tryckkraft i ena riktningen men är fullt reversibel och kan användas 

i båda riktningar. VIP-serien har en dysa till skillnad från VIT-serien, som har stålflänsar för 

infästning i en tunnel. Serierna är väldigt lika och bygger på samma grund men i och med dysan 

på VIP-serien så blir dess yttermått något större. 

Just på grund av att VIT-serien är avsedd för tunnelinstallation så är det VIP-serien som 

kommer att utgöra grunden för det fortsatta arbetet med konceptgenereringen. Övergripande 

data för VIP-serien ser ut som följande:52  

Kompletterande tryckkrafterna för respektive trustertyp är: 53 

VIP 380-50        – 7 kN 

VIP 550-110      – 14 kN 

VIP 850-200      – 28 kN 

VIP 1000-300    – 43 kN 

VIP 1350-500    – 67 kN 

Dysan är tillverkad i rostfritt stål och propellerbladen är gjorda i CFRP som är en kolfiber-

förstärkt plast.  

                                                           
52 Voith Turbo GmbH & Co, The Reference in Silent Thrusters, 2016-05 
53 Muntlig källa, Oliver Lenz, Voith GmbH 

Figur 32. Datablad med dimensioner för Voiths VIP-serie.52 
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För att få en tydligare känsla för de olika storlekarna i VIP-serien har dessa modellerats. Vad 

som blir tydligt är att det inte är ett linjärt samband mellan tryckkraft och storlek. T.ex. så har 

VIP 850-200 dubbelt så stor tryckkraft som VIP 550-110 men har långt ifrån dubbla diametern. 

Dysan är dock något bredare men långt ifrån dubbelt så bred. Detta är ett resultat av att arean, 

och därmed också propellerbladens area, ökar kvadratiskt med diametern vilket i sin tur ökar 

kraftöverföringen mellan propellerbladen och vattnet kvadratiskt. Med andra ord så kan man få 

in mycket mer tryckkraft utan att behöva gå upp speciellt mycket i volym. 

VIP-serien är enbart testad ner till ett djup på 20 m då den är avsedd att användas på ytfartyg.54 

Mindre ringtrustrar från andra tillverkare avsedda för ROV:s t.ex. TSL, som bygger på en 

snarlik tätningsprincip, har inget uttalat maximalt djupgående men klarar långt över 1000 

meters djup.55 En annan tillverkare av mindre ringtrustrar är Copenhagen A/S, deras ringtrustrar 

klarar ett djup på 700 m utan någon dynamisk tätning.56 

  

                                                           
54 Muntlig källa, Oliver Lenz, Voith GmbH  
55 TSL, IntegratedThrusters™, 2016 
56 Ingeniøren, Udviklingshus nytænker undervandsmotoren med 3D-print og 'omvendt' opbygning, 2016-09-10 

Figur 33. Ringtrustrar ur Voiths VIP-serie på högkant bredvid varandra. 

Figur 34. Ringtrustrar ur Voiths VIP-serie liggandes bredvid varandra. 
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Idag sker den interna trycksättningen i Voiths 

ringtrustrar med hjälp av ingjutning av ett 

inkompressibelt polymermaterial.57 Polymer-

materialet omger statorn i dysan och fyller ut de 

hålrum som finns. Rotorn med propellerbladen är 

skild från dysan och vilar på vattenfilmer. 58 

De axiella krafterna på rotorn tas upp av statiska 

axiallager. Som Voith har löst det så krävs inga 

dynamiska tätningar någonstans i konstruktionen. 

Silent Dynamics har en annan metod för att täta sina 

ringtrustrar. Istället för att fylla dysan med harts så har 

de valt att lösa den interna trycksättningen med 

pneumatik. De har alltså dragit pneumatiska slangar 

till statorhuset som dynamiskt trycksätter dysan 

internt. Å ena sidan kan då statorhuset enkelt tryck-

kompenseras för att öka djupgåendet men det blir en 

mer komplicerad lösning och vid pneumatiskt 

tryckfall kan trustern skadas. Silent Dynamics uppger 

att deras ringtrustrar är testade ner till 10 meters djup 

men poängterar att den dynamiska trycksättningen 

antagligen tillåter betydligt större djupgående.59 

SAAB Seaeye använder ytterligare en lösning till sina trusterserier. Deras poddar är fyllda med 

olja och en blåsa av ett flexibelt material är monterad på podden. Beroende på om det 

omgivande trycket stiger eller sjunker så expanderar respektive komprimeras blåsan och 

tryckutjämnar därmed podden. SAAB Seaeye kallar tekniken för Integral Pressure 

Compensation.60 

Med många exempel på ringtrustrar som klarar stora djup med olika tekniker finns det 

anledning att anta att detta också skulle kunna åstadkommas för Voiths trustrar. Det är dock 

inget som kommer att studeras i detalj under det här projektet, utan kräver vidare diskussioner 

och eventuell utveckling i samråd med t.ex. Voith, Schottel eller Silent Dynamics.   

                                                           
57 Ibid. sid 8 
58 Voith, Voith Inline Thruster – Voith inline Propulsor, 2014 
59 Muntlig källa, Hannes Kröger, Silent Dynamics 
60 SAAB Seaeye, Seaeye Thrusters Group Rev6, 2015 

Figur 35. Snittvy över en ringtruster från 

Voiths VIP-serie.58 
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5.2. Olika konfigurationsalternativ 
Nästa steg i konceptgenereringen var att komma fram till lämpliga och rimliga konfigurationer 

för ringtrustrarnas placering i förpiken. Den tidigare modellerade allmänna förpiken (se 

Kap.3.3) i kombination med de modellerade ringtrustrarna ur Voiths VIP-serie tillät snabba 

tester av olika uppställningsalternativ. 

Utgångspunkten är att försöka få in så mycket tryckkraft som möjligt under rimliga 

förutsättningar. Som tidigare nämnt kommer trustern eller trustrarna att vara strikt begränsade 

av FPL-stödet i höjdled och spant- och skrovgeometrin i övrigt. Så liten arrangemangs-

påverkan som möjligt är önskvärt och det blir fördelaktigt om man för vissa 

trusterkonfigurationer lyckas utnyttja spant och FPL-stöd för infästning. 

Principiellt finns det två olika lägen trustern kan placeras i, med tre olika alternativ för 

utfällning. Antingen kan trustern placeras på högkant eller liggande. Utfällningen kan antingen 

ske i långskeppsled, tvärskeppsled eller vertikalt. Att ha fler än en truster skapar förutsättningar 

för redundans och är därför fördelaktigt. 

Tanken bakom de olika upphängningsalternativen var att fyra rimliga koncept skulle 

konstrueras och användas vidare under konceptgenereringen. Minst ett av koncepten ska 

uppfylla det volymkrav om 1 m3 som finns och de övriga tre kan, inom rimliga gränser, gå 

utanför volymkravet med särskild anpassning till förpikens geometri. 

Nedan följer en beskrivning av de fyra koncept som valdes för vidare utveckling under 

konceptgenereringen. För alla konfigurationer antas trustern/-rarna kunna rotera i 

horisontalplanet. För bilder på övriga konfigurationer som undersökts se Appendix 4. 
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5.2.1. Konfiguration 1 

Den första konfigurationen som valts är den som är tänkt att få plats inom 1 m3. Det som ansågs 

rimligast med avseende på volymkravet är en truster av typen VIP 380-50 med en tryckkraft på 

7 kN. Det finns gott om plats för en fällningsmekanism och i höjdled är det relativt stora 

marginaler till FPL-stödet.  

Fällningsmekanismen kan initialt tänkas ske i tvärskepps- eller långskeppsled. För fällning i 

tvärskeppsled medger den relativt smala dysan möjlighet att fälla trustern mellan tvärgående 

spantsektioner och då minimera arrangemangspåverkan. 

I detta utförande kan det eventuellt finnas möjlighet att gå upp i storlek till en VIP 550-110 (se 

Appendix 4) men detta är något som behöver undersökas vidare.  

 

  

Figur 36. 3D-vy över Konfiguration 1 med en Voith VIP 380-50 i stående position med tänkt fällning i 

långskeppsled. 
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5.2.2. Konfiguration 2 

I Konfiguration 2 bortses volymkravet på 1 m3 ifrån. Som en tidigt identifierat truster-

konfiguration var två VIP 550-110 ett rimligt alternativ. Med en individuell tryckkraft på 14 

kN och en sammanlagd tryckkraft på 28 kN blir konfigurationen högst intressant. Att ha dubbla 

trustrar medför också redundans i systemet då trustrarna antas kunna operera oberoende av 

varandra. 

Liksom i Konfiguration 1 medger en smal dysa möjligheten att fälla trustrarna i tvärskeppsled 

mellan tvärgående spantsektioner, om än med liten marginal. En nackdel blir att fällningen 

oundvikligen kommer att korsa längsgående spant. Detta medför ett spantingrepp, om än ett 

relativt litet sådant. Detta var förvisso inte begränsande men ändå icke önskvärt. Ett alternativ 

kan vara att gå från två längsgående spant till ett, som då istället kan placeras centrerat mellan 

de två trustrarna. 

Trustrarnas dysor har en ytterdiameter på 840 mm, medan avståndet i höjdled mellan skrovet 

och FPL-stödet är ca en meter. Detta medför att trustrarna med knapp marginal kan placeras 

stående under FPL-stödet.  

  

  

Figur 37. 3D-vy över Konfiguration 2 med två stycken Voith VIP 550-110 i stående position med tänkt fällning i 

tvärskeppsled. 
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5.2.3. Konfiguration 3 

I Konfiguration 3 bortsågs också från volymkravet på 1 m3. Konfigurationen är resultatet av ett 

försök att, inom rimliga gränser, integrera en så stor truster som möjligt. Voiths största 

ringtruster, VIP 1350-500 med en tryckkraft på 67 kN, kunde tidigt uteslutas som ett alternativ 

då både bredden och diametern är för stor för att på något sätt tillåta att trustern positioneras 

under FPL-stödet. VIP 1000-300, den näst största trustern i Voiths standardutbud med en 

tryckkraft på 43 kN, är också den något för stor för att positioneras under FPL-stödet (se 

Appendix 4). Det går dock att argumentera för att trustern skulle kunna specialbeställas med en 

aning förkortad dysa och då få plats. 

Valet föll slutligen på VIP 850-200 med en tryckkraft på 28 kN. Det ansågs vara det rimligaste 

alternativet då den liggandes, utan några modifikationer, får plats under FPL-stödet. Det enda 

rimliga sättet att fälla trustern på är i långskeppsled. Fällning i långskeppsled innebär emellertid 

att trustern korsar tre tvärgående spantsektioner och konfigurationen har därför en stor 

arrangemangspåverkan. 

I kontrast mot Konfiguration 2 erbjuds ingen redundans med den här uppställningen. Det blir 

givetvis en nackdel, men å andra sidan så blir det rimligtvis färre ingående delar i en 

konfiguration med enbart en truster.  

 

  

Figur 38. 3D-vy över Konfiguration 3 med en Voith VIP 850-200 i liggande position med tänkt fällning i 

långskeppsled. 
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5.2.4. Konfiguration 4  

Konfiguration 4 kan ses som en kombination av Konfiguration 2 och Konfiguration 3. 

Konfigurationen bygger två stycken VIP 550-110 med en sammanlagd tryckkraft på 28 kN i 

liggande position. Tryckkraften är densamma som i Konfiguration 3 men den dubbla 

uppsättningen trustrar innebär redundansfördelar. 

Fällningen var tänkt att ske, i likhet med Konfiguration 3, i långskeppsled. Också 

spantingreppet blir liknande det i Konfiguration 3 då utfällningen korsar tre tvärgående 

spantsektioner. Detta medför ett stort spantingrepp. En skillnad är dock att den något smalare 

dysan medger ökade marginaler i höjdled och tillåter då att de kapade spantsektionerna 

potentiellt kan integreras och fällas ut med luckorna. Huruvida detta blir nödvändigt för att 

upprätthålla spantens strukturella styrka är dock oklart. 

Figur 39. 3D-vy över Konfiguration 4 med två Voith VIP 550-100 i liggande position med tänkt fällning i 

långskeppsled. 
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5.3. Funktionsmodellerade konceptförslag 
I och med valet av de fyra konfigurationerna krävdes att mer detaljerade och specifika koncept 

togs fram med tydliga lösningar för luckor, fällningsmekanism, infästningar m.m. Detta gjordes 

dels som en del av förarbetet till de slutgiltiga koncepten men också för att kunna identifiera 

eventuella, oförutsedda problem tillhörande de olika koncepten. 

Tanken med de funktionsmodellerade konceptförslagen var alltså att, utan att gå in i 

detaljkonstruktion, utvärdera möjliga mekaniska lösningar och samt hur dessa på olika sätt kan 

integreras med förpikens befintliga arrangemang med avseende på spant, FPL-stöd, skott och 

skrov. Konceptförslagen blev därför tämligen enkla med fokus på funktionalitet. Ingen 

ingående hänsyn togs till material, hållfasthetsdimensionering eller komponentval. 

Många av de lösningar som presenteras är influerade av befintliga tekniker inom diverse 

branscher. För utfällningsmekanismer och utfällning av luckor har t.ex. mycket inspiration 

tagits från flygindustrin då flygplans- och ubåtsskrov i princip är identiska med dess 

karaktärsitiska cylindriska utformning. En del detaljerade ritningar har också erhållits från Voith 

som också inspirerat delar av koncepten. 

Specifikationerna för de olika konceptförslagen är grovt skattade. Volymspecifikationerna är 

definierade enligt följande: 

• Lådvolym: Systemets volym baserat på de maximala måtten för längd, bredd och höjd 

som tillsammans bildar en geometrisk ”låda”. 

 

• Faktisk volym: En grovt uppskattad total volym för de ingående delarna. 
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5.3.1. Koncept 1 

Övergripande specifikationer:  

• Tryckkraft: 7 kN 

• Effekt: 50 kW 

• Torrvikt: ca 345 kg 

• Lådvolym: 0,66 m3 

• Faktisk volym: 0,5 m3 

Till skillnad från grundutförandet i 

Konfiguration 1 (se Fig.36) valdes att 

låta utfällningen ske i tvärskeppsled. 

Detta för att undvika att göra några 

spantingrepp samt nyttja trusterns 

smala dysa för fällning mellan de tvärgående spantsektionerna. Hade fällningen skett i 

långskeppsled hade minst en tvärgående spantsektion behövt kapas. 

Figur 40 visar en enkel utfällningslösning med två lyftcylindrar som trycker på varsitt stag som 

är fäst i den roterande utfällningsaxeln. I andra änden är lyftcylindrarna tänkta att fästas i FPL-

stödet. Lyftcylindrarna är ledade i båda ändar. Utfällningsaxeln är tänkt att vila i två axelsäten 

med bussningar invändiga för kraftupptagning. 

Luckan är tudelad, med ena delen fäst i dysan och den andra delen påsvetsad på 

utfällningsaxeln. Luckan som är fäst på dysan följer således med trustern vid ut- och infällning. 

Denna lösning är direkt tagen från liknande lösningar som Voith använder till sina utfällbara 

ringtrustrar. Ett eventuellt problem med att ha luckan utfälld under drift är att det uppstår en 

stor öppning i skrovet i vilken smuts 

och dylikt kan ta sig in i förpiken. 

Ett hydrauliskt vriddon är monterat 

mellan trustern och utfällnings-

axeln. Både mot trustern och mot 

utfällningsaxeln är vriddonet fäst 

med flänsmontage. Det som i 

synnerhet saknas i detta koncept är 

någon typ av låsning som kan låsa 

trustern i in- och utfällt läge. 

 

 

 

 

  

Figur 40. Konceptuell bild över Koncept 1 med enkla 

funktionslösningar, sett rakt förifrån. 

Fördelar   Nackdelar 

+ Liten volym  – Liten tryckkraft 

+ Få ingående delar  – Ingen redundans 

+ Liten arrangemangspåverkan – Luckan utfälld under drift  

+ Helt fri att rotera 360°        

Figur 41. Konceptuell bild över Koncept 1, sett snett förifrån.  
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5.3.2. Koncept 2 

Övergripande specifikationer:  

• Tryckkraft: 28 kN 

• Effekt: 2 x 110 kW 

• Torrvikt: ca 2500 kg 

• Lådvolym: 4,4 m3 

• Faktisk volym: 2,4 m3 

Koncept 2 är något mer detaljerat 

än Koncept 1 men trots det en 

enkel, funktionsbaserad modell. 

Liksom i Koncept 1 har trustrarnas smala dysor utnyttjats genom fällning i tvärskeppsled. Detta 

minimerar konceptets arrangemangspåverkan, men det krävs ett mindre ingrepp i de två 

längsgående spantsektionerna för att tillåta utfällningen (se Fig.43). 

Utfällningen går till så att fyra lyftcylindrar, två för varje truster, trycker på stag som är fästa i 

de roterande fällningsaxlarna. Också här är lyftcylindrarna ledade i båda ändar. Lyft-

cylindrarna är tänkta att fästas i de längsgående spantsektionerna. Fällningsaxlarna är tänkta att 

ligga i axelsäten med bussningar. 

Luckan är i ett stycke och är monterad på två gångjärn som är fästa i en av de tvärgående 

spantsektionerna. Till skillnad från Koncept 1 är luckan i det här konceptet inte fäst vid 

trustrarna på något sätt utan fälls ut före trustrarna med hjälp av egna lyftcylindrar placerade 

vertikalt mot gångjärnen. Gångjärnens utformning gör att luckan fälls ut längsmed skrovet i 

långskeppsled och förblir parallell med skrovbotten. Det gör att luckan, trots att den förblir 

utfälld under drift, inte stör trustrarnas in- eller utflöde. Dock kvarstår problemet från Koncept 

1 med en stor öppning i skrovet under drift. Det kan vara möjligt att ha en liknande lösning som 

i Koncept 1 med en tudelad lucka som är fäst i trustrarnas dysor, men detta har inte undersökts 

i detalj. Principen för de hydrauliska vriddonen är densamma som i Koncept 1. 

Systemet kommer emellertid att 

bli självstörande vid större 

girvinklar. Det innebär att vid 

vinklar ungefär inom intervallet 

65° < θ < 115°, sett från ubåtens 

centrumaxel, kommer en av 

trustrarnas vattenstråle träffa den 

andra, vilket oundvikligen leder 

till minskad tryckkraft samt 

vibrationer. 

 

  
Fördelar   Nackdelar 

+ Stor tryckkraft  – Stor volym 

+ Redundans   – Fler delar 

+ Liten arrangemangspåverkan – Luckan utfälld under drift  

   – Självstörande vid stora vinklar     

Figur 42. Konceptuell bild över Koncept 2 med enkla 

funktionslösningar, sett rakt förifrån. 

Figur 43. Konceptuell bild över Koncept 2, sett snett akterifrån utan 

FPL-stöd. 
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5.3.3. Koncept 3 

Övergripande specifikationer:  

• Tryckkraft: 28 kN 

• Effekt: 200 kW 

• Torrvikt: ca 1900 kg 

• Lådvolym: 4,0 m3 

• Faktisk volym: < 3,0 m3 

Koncept 3 är, som ett av de rimligaste koncepten, 

tämligen genomarbetat. Konceptet har, som enda 

tänkbar lösning, fällning i långskeppsled. 

Konceptets arrangemangspåverkan blir stor, då tre 

av de tvärgående spantsektionerna behöver kapas 

för att göra plats åt fällning och luckor. Det 

övervägdes initialt huruvida ett så stort spantingrepp ens var möjligt, utan att påverka den 

strukturella styrkan i förpiken. Sedermera konstaterades att spantingreppets omfattning var 

rimligt, förutsatt att man förstärker strukturen kring det berörda området.61 Detta gjordes genom 

att låta de kapade, tvärgående spantsektionernas ändar möta längsgående spant, samtidigt som 

ett tvärgående förstärkningsspant integrerades för om fällningsaxeln (se Fig.44). 

Utfällningen är tänkt att ske med lyftcylindrar. Fällningsaxeln vilar i två axelsäten med 

bussningar på längsgående spant. Låsning i in- och utfällt läge sker med två speciellt utformade 

gripdon som omsluter trusteraxeln (se Fig.45). Ena gripdonet är fäst i FPL-stödet och den andra 

i förstärkningsspanten. 

Luckorna och dess gångjärn är speciellt 

utformade för att under utfällningen följa 

skrovets rundning (se Fig.45). Lösningen 

är inspirerad från kabindörrarna på 

flygplan som fungerar enligt samma 

princip. Lösningen tillåter också att 

luckorna är infällda under drift, vilket är 

högst fördelaktigt. Luckutfällningen drivs 

av två lyftcylindrar, som är fästa i 

längsgående spant och ledade i båda ändar. 

Principen för det hydrauliska vriddonet är 

detsamma som i Koncept 1. 

 

 

  

                                                           
61 Muntlig källa, Bengt Lundin, FMV 

Fördelar   Nackdelar 

+ Stor tryckkraft  – Stor volym 

+ Färre delar   – Stor arrangemangspåverkan 

+ Luckorna infällda under drift – Ingen redundans 

+ Helt fri att rotera 360°       

Figur 44. Konceptuell bild över Koncept 3 med 

enkla funktionslösningar, sett rakt förifrån. 

Figur 45. Konceptuell bild över Koncept 3, sett snett förifrån. 
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5.3.4. Koncept 4 

Övergripande specifikationer:  

• Tryckkraft: 28 kN 

• Effekt: 2 x 110 kW 

• Torrvikt: ca 2500 kg 

• Lådvolym: 4,5 m3 

• Faktisk volym: < 3,0 m3 

Koncept 4 är något av en kombination 

av Koncept 2 och Koncept 3, dock med 

några egendomliga lösningar. I ett 

försök att eliminera de negativa 

effekterna av det annars stora 

spantingreppet har de kapade spant-

sektionerna integrerats i luckorna. För-

hoppningen är att den strukturella styrkan på så sätt bibehålls. Även i detta koncept har 

emellertid också ett förstärkningsspant monterats (se Fig.46). Luckorna fälls ut med hjälp av 

två dubbelledade lyftcylindrar som är monterade längre upp på skrovet. Luckutfällningen sker 

vinkelrätt skrovet och luckorna tillåts vara infällda under drift. 

Staget från den roterande 

fällningsaxeln mot vriddonet har 

en vinkel (se Fig.47) för att på så 

sätt tillåta fällningsaxeln att 

komma närmare skrovet, vilket på 

sikt skapar utrymme för luckorna 

att fällas in under drift.  

Utfällningen sker med hjälp av 

länkage och en lyftcylinder. 

Lyftcylindern är monterad på 

FPL-stödet och trycker via 

länkaget mot ett stag, som är fäst 

på fällningsaxeln. Principen för 

det hydrauliska vriddonet är 

detsamma som i Koncept 1. 

  

  

Figur 46. Konceptuell bild över Koncept 4 med enkla funktions-

lösningar, sett rakt förifrån. 

Fördelar   Nackdelar 

+ Stor tryckkraft  – Stor volym 

+ Redundans   – Stor arrangemangspåverkan 

+ Luckorna infällda under drift – Fler delar 

+ Helt fri att rotera 360°       

Figur 47. Konceptuell bild över Koncept 4, sett snett akterifrån. 
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5.4. Konceptutvärdering 
I och med en presentation av de fyra koncepten för uppdragsgivare och ämnesgranskare 

beslutades det i samråd att två av koncepten ska väljas för vidare utveckling och slutlig 

modellering. Ett av de valda koncepten ska utgå från volymkravet på 1 m3, medan det andra ska 

modelleras i syfte att nyttja förpikens geometri till att få in så stor tryckkraft som möjligt. Bägge 

koncepten ska vara väl utformade och rimliga. 

Av de fyra presenterade koncepten är det enbart Koncept 1 som uppfyller volymkravet. Därför 

blir Koncept 1 per automatik ett av de två koncepten som används för vidare utveckling. Av de 

återstående tre koncepten krävs att någon typ av utvärdering görs för att bedöma respektive 

koncepts duglighet. Liksom inför valet av trustertyp upprättades därför en Pugh-matris. 

Pugh-matrisens uppbyggnad (se Fig.48) följer beskrivningen i Kapitel 5.1. Nyckelkriterierna 

är något omformulerade för att reflektera de nya förutsättningarna Som referens i matrisen har 

Koncept 2 valts utan motivering då resultatet hade blivit detsamma oavsett referenskoncept. 

Viktningen och uppfyllelsepoängen är, liksom vid valet av trustertyp, grundade i de för- och 

nackdelar som framställts under respektive koncepts beskrivning, i kombination med personliga 

bedömningar och reflektioner. 

Resultatet indikerar att, utöver Koncept 1, så bör Koncept 3 väljas för vidare utveckling (se 

Fig.48). Resultatet kan anses som rimligt trots att de bakomliggande grunderna inte är fullt lika 

omfattande eller objektiva som vid valet av trustertyp. 

Koncept 3 står inte segrande till följd av att det är exceptionellt mycket bättre än de andra 

koncepten, utan snarare därför att både Koncept 2 och Koncept 4 har ofrånkomliga brister, som 

inte kan försummas.  

Koncept 2:s stora problem är självstörningen som uppstår vid större positioneringsvinklar. Det 

skapar extra stora problem då trustrarna, vid positionering av ubåten, effektivast motverkar 

tvärkrafter och moment då vattenstrålen är riktad vinkelrätt mot ubåtens längdaxel och 

genererar rent transversell tryckkraft (se Kap.3.1.1). Positionerar man de båda trustrarna i 

Koncept 2 på detta sätt kommer de att linjera varandra och den ena trusterns vattenstråle 

kommer direkt träffa den andra trustern. Minskad total tryckkraft och risk för kavitation och 

andra skador blir då antagligen följden. 

Koncept 4 har problemet med de två intilliggande trustrarna, som dels måste sammanfogas på 

ett vettigt sätt, men också riskerar att störa varandra under drift. I övrigt så är det inga direkta 

skillnader mellan Koncept 3 och Koncept 4 vad gäller funktion eller volym, vilket enbart talar 

till Koncept 3:s fördel, då dess lösningar är enklare och mer realiserbara. 

Det finns många för- och nackdelar med alla tre koncepten, både vad gäller tekniska lösningar 

och funktionalitet. Det är därför värt att poängtera att valet att gå vidare med Koncept 1 och 

Koncept 3 inte utesluter att vissa lösningar från de andra koncepten implementeras i de två 

slutgiltiga koncepten. 

Koncept 1 och Koncept 3 väljs således för slutgiltig modellering.  
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Figur 48. Pugh-matris för val av koncept för vidare utveckling med individuell viktning, baserad på en uppsättning nyckelkriterier. 
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6. Slutgiltig konceptmodellering 
Under den slutgiltiga konceptmodelleringen är tanken att de båda koncepten som valts under 

konceptgenereringen i detalj ska modelleras. Det innebär att val av material, maskinelement 

och komponenter, till skillnad från tidigare modeller, grundligt ska utvärderas och motiveras. 

Också enklare hållfasthetsberäkningar på kritiska detaljer ska genomföras för att säkerställa 

systemets funktionalitet. 

De båda konceptens beskrivningar är indelade i rubriker, under vilka systemens olika 

huvudenheter gås igenom, med kompletterande bilder för ökad förståelse. Varje ingående detalj 

beskrivs inte, men enheternas huvudsakliga funktioner och principer framgår tydligt. För- och 

nackdelar eller eventuella brister ska också klargöras. 

Detaljerade specifikationer för de båda koncepten presenteras på ett mer ingående sätt än i 

Kapitel 5.3. Detta inkluderar bl.a. volym, vikt, strömförsörjning, deplacement m.m.  

6.1. Gemensamma komponenter 
I den slutgiltiga konceptmodelleringen finns det ett antal komponenter som kan beskrivas 

gemensamt för de båda systemen. Det är i synnerhet lyftcylindrarna och vriddonen i de båda 

koncepten som är från samma tillverkare och produktfamiljer, dock med viss skillnad i storlek 

och kraftförmåga. 

De lyftcylindrar som använts i koncepten är av märket Hänchen. Hänchen är en tillverkare som 

har stark koppling till ubåtsindustrin och finns idag på ett antal ubåtar runt om i världen. Det är 

därför rimligt att anta att dessa lyftcylindrar kan anpassas för att klara den miljö som råder i 

förpiken på A26. De lyftcylindrar från Hänchen som idag finns installerade på olika ubåtar är 

antagligen inte ur standardutbudet, utan måste troligen specialbeställas. Lyftcylindrarna som 

använts i de båda koncepten är emellertid ur standardutbudet, men antas kunna specialbeställas 

för ubåtsapplikation utan några större skillnader i utformning. 

I Hänchens produktutbud för tillägg till lyftcylindrarna finns många olika givare, fästen och 

övriga tillbehör för olika applikationer. En del av dessa blir intressanta i de två koncept som ska 

modelleras. 

Ratio-Clamp® är en integrerad mekanisk låsning, som med hjälp av friktion låser kolvstången 

vid tryckbortfall. Låsningen innebär att inget aktivt hydraultryck krävs för att positionera 

lyftcylindern i olika lägen, vilket skonar hydraulsystemet och förlänger lyftcylinderns 

livslängd.62 Denna funktion blir extra värdefull i det här arbetet, då trustersystemet under 

majoriteten av tiden kommer att befinna sig i infällt, statiskt, icke-operativt läge. 

Som tillval finns också olika läges- och kraftgivare. Samtliga lyftcylindrar i koncepten har 

modellerats med integrerade, magnetiska lägesgivare. Detta har gjorts dels för att det är viktigt 

att hela tiden veta trustrarnas och luckornas positioner men också för att kunna reglera 

hydraulflödet i syfte att åstadkomma ändlägesdämpning. 

De hydrauliska vriddonen som används för att rotera trustern i horisontalplanet är tillverkade 

av HKS. Båda är ur serien M-DA-H (M-DA-H 90 360° samt M-DA-H 100 360°) och är 

reversibelt roterbara i 360°.63 Att det är just hydrauliska vriddon som har valts snarare än 

elektriska aktuatorer har med hydroakustiken att göra. De hydrauliska vriddonen är i princip 

                                                           
62 Hänchen, Hydraulic clamping device Ratio-Clamp®, 2017 
63 EIE, Rotary Actuators M-DA-H, 2006 
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ljudlösa, medan den elektriska motsvarigheten i regel har en liten elmotor, som via en 

vinkelväxel roterar en vändskiva. Hydrauliska vriddon anses i övrigt också vara lämpligare 

givet den miljö i vilka de ska användas. 

Vriddonen i serien M-DA-H är formade som en cylinder med gängor för flänsmontage på 

bägge, sidor vilket gör dem mycket lämpliga för infästning mellan truster och fällningsaxel. 

Vriddonen har också ett genomgående hål för kabelgenomföring, vilket också det är mycket 

lämpligt för dessa koncept. Alternativt kan de genomgående hålen användas för att förstärka 

vriddonen då en förstärkningsstång (eng. Tie-Rod) placeras där.64 Detta gör att vriddonen klarar 

ett större böjmoment, vilket kan komma att bli avgörande för konceptens utformning. 

HKS kan i dagsläget inte erbjuda lägesgivare till sina vriddon, men nämner att det finns att köpa 

från andra leverantörer.65 Någon form av lägesgivare krävs emellertid för att kunna styra 

trustern och för att förhindra att ut- eller infällning sker då trustern är felpositionerad. 

Alla bussningar som används i koncepten är från Thordon. Thordon är en stor tillverkare och 

dess produkter är välkända i marina sammanhang. 

Gemensamt för de båda koncepten är också att ett mer eller mindre omfattande spantingrepp 

har genomförts. Som beskrivet i Kapitel 5.3.3 krävs då att man tar till speciella åtgärder för att 

säkerställa och förstärka närområdet. Vad som gjorts gemensamt för de två koncepten är att låta 

ändarna på de kapade tvärgående spantsektionerna mötas och svetsas fast i längsgående spant. 

Ett tvärgående spant har också integrerats för om systemen i de båda koncepten för att förstärka 

strukturen. 

  

                                                           
64 Ibid. 
65 Muntlig källa, Anders Johansson, EIE 
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6.2. Koncept 1 – KT26:1 

Volym   0,95 m3    

Torrvikt   ≈ 1300 kg 

Deplacement   0,28 m3 

Tryckkraft   14 kN 

Effekt   110 kW 

Operativt varvtal  0–850 varv/min 

Strömförsörjning  Trefas 400 V AC, 0–175 HZ 

Spänning   400 V 

Max. ström   174 A 

Operativ nätfrekvens  0–175 Hz 

Max. hydraultryck  100 bar 

Max. flödeshastighet lyftcylindrar 4,7 liter/min 

Max. flödeshastighet låscylinder 0,75 liter/min 

Max. flödeshastighet vriddon 2 liter/min 

Rotationshastighet (0° till 360°) ≥ 10 sekunder 

Utfällningshastighet  ≥ 20 sekunder 

Låsning   Mekanisk, låscylinder 

Positionering   Magnetiska lägesgivare 

Säkerhetsfaktor  1,55 

Figur 49. 3D-vy över installationsenheten för KT26:1. 
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6.2.1. Generellt 

KT26:1 är designat för att klara volymkravet om 1 m3 och samtidigt ge en så hög tryckkraft 

som möjligt. I kontrast mot konceptets förlaga (se Kap. 5.3.1) har en större truster av typen 

Voith VIP 550-110 framgångsrikt integrerats, utan att överskrida volymkravet. Detta får stora 

positiva effekter på systemets positioneringsförmåga, då tryckkraften därmed fördubblas från 

7,0 kN till 14,0 kN.  

Fällningsmekanismen har också ändrats från förlagan och är istället starkt inspirerad av den 

fällningsmekanism som presenterades i Koncept 4 (se Kap. 5.3.4). Principen för luckan är i 

enlighet med förlagan. Trusterns varvtal, och därmed dess genererade tryckkraft, regleras med 

hjälp av en frekvensomvandlare. 

6.2.2. Specifikationer 

Modelleringen av KT26:1 är direkt baserad på den kravspecifikation som formulerats (se 

Appendix 2). Att hela tiden försöka utgå från kravspecifikationen och samtidigt försöka 

integrera önskvärd funktionalitet har genomsyrat utförandet. Bitvis har det varit problematiskt, 

men det slutgiltiga resultatet uppfyller emellertid samtliga punkter i kravspecifikationen. Vissa 

av dessa punkter är svåra att bevisa på konceptnivå, t.ex. att säkerställa den operativa drifttiden, 

och då har istället rimliga antaganden gjorts. 

Vad gäller volymkravet går det att diskutera huruvida detta är strikt uppfyllt. Volymen 0,95 m3 

som är listad ovan avser den verkliga volym som systemets olika delar de facto upptar. Skulle 

man istället mäta lådvolymen (se Kap.5.3) i form utav ett rätblock skulle volymen bli 1,16 m3, 

vilket alltså är för stort för att uppfylla volymkravet. Det är dock frågan om små avvikelser från 

kravet i bägge fallen. 

Rotations- och utfällningshastigheterna för systemet är direkt beroende av hydraulflödet till 

vriddonet respektive lyftcylindrarna. Hydraulflödet är högst reglerbart och de tider som är 

listade ovan svarar mot de av tillverkarna specificerade maximala rotations- och utfällnings-

hastigheterna. 

Säkerhetsfaktorn avser systemets förmåga att stå emot de krafter och moment som uppstår i 

drift. Vad gäller den ovan listade säkerhetsfaktorn (1,55) så är denna något högre än 

minimumkravet i kravspecifikationen (1,5). Normalt brukar säkerhetsfaktorn vara högre för 

liknande konstruktioner (ca 2 - 3) än det som specificeras i detta arbete, men det strikta 

volymkravet är oförenligt med en normal säkerhetsfaktor. Det hade eventuellt varit möjligt att 

få en högre säkerhetsfaktor om man hade gått ner i trusterstorlek men 1,5 bedöms i det här 

arbetet som tillräckligt.66 I och med att det generellt sett är så pass stora krafter inblandade ska 

det dessutom mycket till för att överskrida säkerhetsfaktorn. 

Den svaga länken i konceptet är lyftcylindrarna, framför allt i scenariot då trusterns stråle är 

riktad förut och ger full tryckkraft. I detta scenario måste lyftcylindrarna hålla emot hela 

trusterns tryckkraft multiplicerat med det avstånd som utgör hävarmen mellan stagen, i vilka 

lyftcylindrarna är fästa, och trusterns tänkta propelleraxel. Det är dock väldigt osannolikt att 

detta scenario uppstår, då man med fördel kan använda akterpropellern i stället för trustern. 

Det maximala hydraultryck som specificerats avser det hydraultryck som finns att tillgå ombord 

och för vilket hela trustersystemet och dess specifikationer är anpassade för.  

                                                           
66 Muntlig källa, Bengt Lundin, FMV 
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6.2.3. Översikt 

 

 

 

Figur 51. Installationsenheten för KT26:1 i utfällt läge. 

Figur 50. Installationsenheten för KT26:1 i infällt läge. 
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Figur 52. KT26:1 i sin tänkta position i förpiken, sett snett ovanifrån och förifrån. Den skyddslåda som omger 

enheten är i bilden transparent för ökad tydlighet. 
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Figur 54. KT26:1 sett snett underifrån och förifrån i helt utfällt, operativt läge. 

Figur 53.  KT26:1 sett snett underifrån och akterifrån i halvt utfällt läge. 
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6.2.4. Ingående delar 

6.2.4.1. Trusterenhet 

Grundprinciperna för just ring-

trustern och dess ingående 

komponenter beskrivs utförligt i 

Kapitel 2.3.3 samt Kapitel 5.1.1 och 

kommer därför inte att behandlas i 

detta kapitel. Den enda egentliga 

skillnaden från tidigare är att i 

KT26:1 har ett skyddsgaller lagts till 

(se Fig.55) som säkerhetsåtgärd. 

Detta antas vara något som Voith 

tämligen enkelt skulle kunna 

integrera som tillval eller special-

beställning. 

Utöver själva ringtrustern består 

trusterenheten av en lucka och en 

fästadapter. Luckan är fastsvetsad i 

ringtrusterns dysa med två stag, som 

tillåter luckan att följa med trustern 

under in- och utfällning. Dysan, 

luckan och stagen är i rostfritt stål, 

som ytbehandlas med två-

komponents epoxyfärg (se Kap. 

2.5.1). 

Fästadaptern består i grunden av tre 

ihopsvetsade plåtar; två sidplåtar och en överliggande plåt. Sidplåtarna är utskurna med en 

cirkelradie för att omfamna dysan. Den överliggande plåten är dubbelbockad och har sex 

stycken skruvtorn, tre på var sida, för infästning i dysan (se Fig.55). Fästadaptern är således 

inte fastsvetsad i dysan, utan tillåter att trustern tillsammans med luckan kan avlägsnas separat. 

Detta är fördelaktigt ur servicesynpunkt, men också en förutsättning för att enkelt kunna 

montera fästadaptern mot vriddonet. 

Fästadaptern i den överliggande plåten har en förstärkt fläns påsvetsad med genomgående hål 

motsvarande de i den undre fästflänsen på vriddonet. Monteringen går till så, att innan trustern 

med luckan monteras på fästadaptern, så skruvas fästadaptern fast mot vriddonet med tolv 

stycken skruvar underifrån. Efter att fästadaptern säkrats mot vriddonet monteras trustern på 

fästadaptern. 

Staget som sticker upp jämte vriddonet (se Fig.55) är fastsvetsad på den överliggande plåten 

och är till för den mekaniska låsningen. Längst ut på staget sitter en tvärgående axel, i vilken 

låskroken fäster vid låsning. 

Hela fästadaptern är i rostfritt stål och är, liksom lucka, stag och dysa, ytbehandlad med 

tvåkomponents epoxyfärg.  

Figur 55. KT26:1 i utfällt läge med trusterenheten i grönt. 
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6.2.4.2. Vriddon 

Vriddonet är, som tidigare nämnt, från 

HKS ur serien M-DA-H 90 med 

reversibel rotation i 360°. Dess 

vridmoment är ca 850 Nm vid 100 bars 

hydraultryck. 

 

I Figur 56 syns de två hydraul-

kopplingarna samt en mellanliggande, 

lite större lägesgivare. Lägesgivarens 

position och utformning är baserade på 

antaganden, då det inte finns några 

färdiga tillval för lägesgivare från 

tillverkaren. 

 

Vriddonet kommer, på grund av dess 

position mellan fällningsaxeln och 

trustern, utsättas för ett böjmoment 

vinkelrätt mot dess centrumaxel då 

trustern körs.  

 

 

Vriddonet klarar ett specificerat maximalt böjmoment vid den nedre fästflänsen på 9,0 kNm.67 

Trusterns maximala tryckkraft är 14,0 kN. Trustern ger då, med en hävarm på 0,5 m till 

vriddonets nedre fästfläns, upphov till ett böjmoment på 7,0 kNm. Vriddonet håller således för 

trusterns genererade böjmoment men säkerhetsfaktorn på 1,5 uppfylls inte. Därför krävs att en 

förstärkningsstång (se Fig.57) används som beskrivet i Kapitel 6.1. Förstärkningsstången 

kommer att ha ett genomgående hål för kabeldragning och är 30 mm längre än vriddonet. 

 

Förstärkningsaxelns övre del är fastsvetsad i den övre fästflänsen. Den nedre delen ligger lagrad 

med en bussning som är fastpressad i trusterns fästanordning. I syfte att utvärdera 

förstärkningsstångens inverkan på böjmotståndet har en enklare hållfasthetsanalys med FEM 

gjorts. Stållegeringen som har använts i simuleringen är Strenx® 700, som namnet antyder har 

en sträckgräns på 700 MPa. 

FEM-analysen som utförts är baserad på ett statiskt belastningsfall där en punktlast på 6,6 kN 

placerats längst ut på en hävarm motsvarande avståndet som är mellan förstärkningsstångens 

infästning och trusterns centrumaxel. I Figur 57 används ett stål med en sträckgräns på ≈ 620 

MPa vilket nästan klarar belastningen. Om Strenx® 700 istället används, vilket är tanken, klarar 

förstärkningsstången belastningen.  

Då förstärkningsstången är 30 mm längre än vriddonet så blir hävarmen mellan trusterns 

centrumaxel, där kraften angriper, och förstärkningsstångens nedre infästning mot bussningen 

470 mm. Därmed klarar förstärkningsstången 3,1 kNm (se Kap.3.4). Om momenten 9,0 kNm 

för vriddonet samt 3,1 kNm för förstärkningsstången sen summeras fås en resulterande 

säkerhetsfaktor på 
12,1 𝑘𝑁𝑚

7,0 𝑘𝑁𝑚
≈ 1,73. 

 

                                                           
67 EIE, Rotary Actuators M-DA-H, 2006 

Figur 56. KT26:1 i utfällt läge med vriddonet i grönt. 
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Figur 57. FEM-analys av förstärkningsstång till KT26:1. 
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6.2.4.3. Upphängningsanordning 

Upphängningsanordningen är en mestadels svetsad konstruktion i materialet Strenx® 700. 

Gränssnittet mellan upphängningsanordningen och skrovet består i två stycken block, som är 

fastsvetsade mot skrovet, på vilka axelbockarna är monterade. I axelbockarna sitter två 

flänsbussningar från Thordon monterade, i vilka fällningsaxeln ligger. Låsning axiellt sker med 

två låsringar i rostfritt stål, vilka är monterade på fällningsaxelns ändar. 

På fällningsaxeln sitter två stag fastsvetsade, i vilka en fästaxel för lyftcylindrarna är monterad. 

Lyftcylindrarnas positioner på fästaxeln låses axiellt med två låsringar per lyftcylinder. 

Avståndet mellan fästaxeln och fällningsaxeln utgör en hävarm som minskar kraften som krävs 

från lyftcylindrarna vid fällning. 

På fällningsaxeln sitter också en svetsad maskinbearbetad fyrkantsstång som leder till en 

fästfläns med vriddonets förstärkningsstång på. Detta är den övre infästningen för vriddonet, 

vilken träs på förstärkningsstången och skruvas fast i fästflänsen. Upp genom 

förstärkningsstången, fästflänsen och toppen av fyrkantsstången går hålet för kabel-dragningen. 

Ytterligare en, något mindre, fyrkantsstång är svetsad vinkelrätt mot den stora fyrkantsstången, 

till vilken lyftcylindrarnas fästaxel är fästa. 

I syfte att säkerställa upphängningens funktionalitet har enklare FEM-analyser genomförts (se 

Fig.59 & 60). Det finns i huvudsak två olika kraftscenarion upphängningsanordningen måste 

klara; dels är det de krafter som uppstår i långskeppsled då trustern är riktad rakt för- eller 

akterut och dels de krafter som uppstår i tvärskeppsled då trustern är riktad åt styrbord eller 

babord. 

FEM-analysen är baserad på ett statiskt belastningsfall där en punktlast placerats längst ut på 

en hävarm motsvarande det avstånd som är mellan vriddonets övre infästningsfläns och 

trusterns centrumaxel, i vilken trusterns kraft kan antas vara centrerad.  

Figur 58. KT26:1, sett snett ovanifrån med upphängningsanordningen i grönt. 
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Av analysen framgår att för en punktlast på ≈ 29 kN så nås materialets sträckgräns då kraften 

verkar i långskeppsled (se Fig.59). I tvärskeppsled klarar upphängningsanordningen kraften 36 

kN (se Fig.60). Liksom i analysen av förstärkningsstången är det ett standardstål med en 

sträckgräns på ≈ 620 MPa som använts i analysen, vilket medför att upphängningen sannolikt 

klarar en något större kraft om den utförs i det tänkta materialet Strenx® 700. Säkerhetsfaktorn 

för upphängningsanordningen blir ≈ 2,0. 

 

 

 

  

Figur 60. FEM-analys av upphängningsanordning till KT26:1 med kraftverkan i tvärskeppsled. 

Figur 59. FEM-analys av upphängningsanordning till KT26:1 med kraftverkan i långskeppsled. 
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6.2.4.4. Lyftcylindrar 

Lyftcylindrarna är ur Hänchens 120-serie med en kolvstångsdiameter på 50 mm, kolvdiameter 

på 100 mm samt en slaglängd på 190 mm. Kraften hos en lyftcylinder vid 100 bars hydraultryck 

är 78,5 kN vid tryck och 58,9 kN vid drag. Om man dividerar, det av trustern genererade, 

maximala vridmomentet kring fällningsaxeln med hävarmen mellan fällningsaxeln och 

fästaxeln så får man den kraft som lyftcylindrarna måste motverka för att hålla trustern på plats 

(se Kap.3.4). Denna kraft uppgår till ≈ 101,6 kN, vilket vid en sammanlagd tryckkraft för de 

båda lyftcylindrarna på 157 kN ger en säkerhetsfaktor på ≈ 1,55. Detta är den minsta 

säkerhetsfaktorn i KT26:1. 

Lyftcylindrarna är försedda med magnetiska lägesgivare som är placerade baktill på varje 

cylinder (se Fig.61). I och med detta krävs en midjeupphängning av de båda cylindrarna, som 

i vanliga fall hade varit fästa med fästöglor placerad där lägesgivarna nu sitter. Värt att notera 

är att ingen Ratio-Clamp® (se Kap. 6.1) används. Detta valdes av utrymmesskäl, då tillägg av 

Ratio-Clamp® förlänger hela lyftcylindern med ca 200 mm. 

Midjeupphängningen är en standardlösning direkt tagen från Hänchen. Axlarna är monterade i 

axelbockar med flänsbussningar från Thordon. Axelbockarna är i sin tur fastskruvade i två 

fästjärn, som är fastsvetsade i FPL-stödet.  

  

Figur 61. KT26:1, sett snett ovanifrån med lyftcylindrarna i grönt. 
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6.2.4.5. Låsmekanism 

Den mekaniska låsningen består utav en låscylinder, ett fäste samt en låskrok. Låscylindern 

behöver inte vara speciellt kraftig och är ur Hänchens 120-serie med en kolvstångsdiameter på 

25 mm, kolvdiameter på 40 mm och en slaglängd på 80 mm. Kraften vid 100 bars hydraultryck 

är 12,6 kN vid tryck och 7,6 kN vid drag, vilket antas vara betydligt mer än vad som egentligen 

behövs. 

Låscylindern är i ena änden monterad på en axel i fästet och i andra änden på en axel i låskroken. 

Låscylinderns infästningar är ledade och positionen säkras med låsringar. Låskroken är 

monterad på en axel som i sin tur är fäst med två axelbockar som är svetsade på lyftcylindrarnas 

infästning (se Fig.63). Den mekaniska låsningen blev nödvändig då platsbrist, i synnerhet i 

höjdled, förhindrade att Ratio-Clamp® kunde användas i lyftcylindrarna. 

Då trustern är i infällt, icke 

operativt läge vilar en axel som 

är fäst i trustern via två stag (se 

Fig. 63) i låskroken. Då krävs 

således inget hydraultryck i icke 

operativt läge, vilket är för-

delaktigt. Då trustern ska fällas 

ut trycker låscylindern på 

låskrokens övre del, vilket leder 

till att trusterns axel frigörs och 

trustern då kan fällas. Här krävs 

kommunikation mellan lyft-

cylindrarnas lägesgivare och 

låscylinderns regulator, så att 

låsningen går rätt till. 

Figur 62. Sidvy över den mekaniska låsningen för KT26:1 med låscylinder, fäste och krok i grönt. 

Figur 63. Den mekaniska låsningen för KT26:1 i grönt då trustern är 

halvt utfälld. 
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6.2.4.6. Dämpning 

Ett av kraven är att 

systemet ska klara in-

tagande av bottenläge. 

Därför ställs särskilda krav 

på luckan och dess 

infästningar. Luckan är 

som tidigare nämnt i 

rostfritt stål med samma 

godstjocklek som form-

skrovet. Det är därför 

rimligt att anta att just 

luckan håller för intagande 

av bottenläge. Vad som 

däremot kan komma att 

skadas, och då i synnerhet vid en punktbelastning på luckan, är infästningar, dysa och 

hydraulcylindrar. Det finns därför ett behov av någon typ av dämpning som kan ta upp 

eventuella punktbelastningar. 

I KT26:1 är detta löst genom att en gummilist monterats kring luckans periferi. Gummilisten är 

fastskruvad i ett överhäng. Överhänget är en del av en vinkelplåt som är fastsvetsad direkt i 

skrovet. Gummilisten är 40 mm hög och tillåter upp till 20 mm kompression. Gummilisten är 

fäst med ett avstånd till vinkelplåten, i vilken listen tillåts expandera i sidled vid kompression i 

höjdled. 

Vid en punktbelastning kommer således luckan att pressas in i förpiken upp till 20 mm. För 

vissa belastningsfall innebär detta att belastningen, allt eftersom att luckan pressas in, i allt 

större utsträckning fördelas över intilliggande skrovytor. För det värsta tänkbara scenariot då, 

t.ex. en större utstickande sten är placerad precis under luckan vid intagande av bottenläge, blir 

det emellertid svårt att säkra systemets styrka, oavsett vilken lösning som används. Avståndet 

mellan dysan och FPL-stödet är i infällt läge över 100 mm, vilket förhindrar att trustern pressas 

upp mot FPL-stödet. 

Den gröna dämpningsmatta i gummi som syns i Figur 65 är till för att, dels ändlägesdämpa 

trusterutfällningen, men också för att minska eventuellt oljud, som annars hade kunnat uppstå 

då metall möter metall under 

utfällning och vid drift. Under limp-

home-drift hjälper också gummi-

stoppet till att ta upp de av trustern 

genererade axiella krafterna som 

uppstår vilket skonar lyftcylindrarna 

som annars själva hade behövt 

motverka dessa. Gummimattan 

fungerar också som låsning i utfällt 

läge, då den förhindrar att trustern fälls 

ut mer än de 90° som krävs för att inta 

operativt läge. 

 

Figur 64. Luckans dämpning för KT26:1 i grönt, sett snett underifrån. 

Figur 65. Utfällningsaxelns dämpning för KT26:1 i grönt, sett 

snett förifrån. 



70 
 

6.2.4.7. Skyddslåda 

Då luckan i KT26:1 är integrerad i dysan och följer med trustern vid utfällning, finns det risk 

att smuts och partiklar letar sig in i förpiken under drift. På grund av detta ansågs det nödvändigt 

att kapsla in hela systemet i en skyddslåda. Detta förhindrar att trustersystemet potentiellt skadar 

eller stör annan utrustning i förpiken. Skyddslådan fungerar också som fästpunkter för rör- och 

kabeldragning från de olika delsystemen. 

Lådan är tänkt att svetsas fast i spanten. Luckans mot fören liggande kortsida är försedd med 

en servicelucka för att underlätta installation och besiktning (se Fig.66). Majoriteten av de 

kritiska delarna samt alla rör och kablar ligger strategiskt placerade i lucköppningens närområde 

för enkelt underhåll. Luckan hakas på fyra positioneringsknappar och fäst sedan med låsmuttrar 

som skruvas fast i påsvetsade pinnbultar. 

De olika systemens hydraul- och strömkontakter dras igenom och fästs i skyddslådans plåt 

under serviceluckan. 

  

Figur 66. Skyddslådan för KT26:1 i grönt, sett snett framifrån. 
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6.3. Koncept 2 – KT26:2 

Volym   3,45 m3    

Torrvikt   ≈ 2500 kg 

Deplacement   0,68 m3 

Tryckkraft   28 kN 

Effekt   200 kW 

Operativt varvtal  0–575 varv/min 

Strömförsörjning  Trefas 400 V AC, 0–115 Hz 

Spänning   400 V 

Max. ström   313 A 

Operativ nätfrekvens  0–115 Hz 

Max. hydraultryck  100 bar 

Max. flödeshastighet lyftcylindrar 14,5 liter/min 

Max. flödeshastighet luckcylindrar 3,4 liter/min 

Max. flödeshastighet vriddon 3 liter/min 

Rotationshastighet (0° till 360°) ≥ 15 sekunder 

Utfällningshastighet  ≥ 20 sekunder 

Låsning   Mekanisk, Ratio-Clamp® 

Positionering   Magnetiska lägesgivare 

Säkerhetsfaktor  1,56 

Figur 67. 3D-vy över installationsenheten för KT26:2. 
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6.3.1. Generellt 
KT26:2 är avsedd att, på ett rimligt sätt, integrera så stor tryckkraft som möjligt där ingen 

hänsyn till volymkravet behöver tas. Konceptet är emellertid begränsat till förpikens geometri 

och de övergripande arrangemang som där råder. KT26:2 påminner i stor utsträckning om dess 

förlaga (se Kap.5.3.3) med enbart små modifikationer. 

De mekaniska gripdonen avsedda för låsning i in- och utfällt läge som återfinns i förlagan är 

borttagna, då istället Ratio-Clamp® för lyftcylindrarna används för att låsa systemet i olika 

positioner. 

Luckorna i KT26:2 fälls ut vinkelrätt snarare än att följa skrovets rundning så som i förlagan. 

Detta görs för att lösningen då blir enklare samtidigt som luckorna tillåts vara infällda i operativt 

läge. 

Fällningsmekanismen, som inte hade någon direkt lösning i förlagan, har varit en aning 

problematisk att konstruera. Det som i synnerhet har varit svårt var att positionera 

fällningsaxeln och lyftcylindrarna på ett sätt som tillåter att lyftcylindrarna är i infällt läge då 

trustern inte är i bruk. Skulle lyftcylindrarna vara i utfällt läge då trustern inte är i bruk, vilket 

utgör den absoluta majoriteten av trusterns livstid, kommer de exponerade kolvstängerna 

sannolikt korrodera, vilket kan skada tätningar, vilket i sin tur hade förkortat systemets 

livslängd. Dessutom exponeras en rostfri yta, vilket hade ökat risken för korrosion på 

närliggande, vanligt stål. För att motverka detta hade offeranoder krävts, vilket inte är önskvärt 

(se Kap.2.5.1).68 

Trusterns varvtal, och därmed dess genererade tryckkraft, regleras med hjälp av en 

frekvensomvandlare. 

6.3.2. Specifikationer 
Liksom i fallet med KT26:1 har kravspecifikationen (se Appendix 2) utgjort grunden för 

konstruktionsarbetet i KT26:2, dock undantaget volymkravet, som inte har beaktats i konceptet. 

Den noga genomtänkta och bitvis svårimplementerade konstruktionen resulterar i att KT26:2 

uppfyller samtliga krav som framställts i kravspecifikationen (se Appendix 2), utom just då 

volymkravet. Konceptet kan således anses vara tillfredsställande rent tekniskt och funktionellt. 

Som nämnt för KT26:1 är vissa av kraven emellertid svåra att verifiera på konceptnivå, och 

kräver därför vidare undersökningar. 

Rotations- och utfällningshastigheterna för systemet är direkt beroende av hydraulflödet till 

vriddonet respektive lyftcylindrarna. Hydraulflödet är högst reglerbart och de tider som är 

listade ovan svarar mot de av tillverkarna specificerade maximala rotations- och utfällnings-

hastigheterna. 

Säkerhetsfaktorn avser systemets förmåga att stå emot de krafter och moment som uppstår i 

drift. Vad gäller den ovan listade säkerhetsfaktorn (1,56) så är denna något högre än 

minimumkravet i kravspecifikationen (1,5).  

Den svaga länken i konceptet är vriddonet. Mer specifikt är det de böjmoment vriddonet utsätts 

för då trustern, riktad i tvärskeppsled, levererar maximal tryckkraft. Detta är ett högst rimligt 

scenario, vilket gör den relativt låga säkerhetsfaktorn till ett potentiellt problem. 

                                                           
68 Muntlig källa, Bengt Lundin, FMV 
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6.3.3. Översikt 

 

  

Figur 68. KT26:2 sett snett under och babord ifrån i halvt utfällt läge. 

Figur 69. KT26:2 sett snett underifrån i helt utfällt läge. 
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Figur 70. KT26:2 i sin tänkta position i förpiken, sett snett ovanifrån och förifrån. 
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Figur 71. KT26:2 sett snett ovanifrån i helt infällt läge med ingående delar väl synliga. 

Figur 72. KT26:2 sett snett ovanifrån i helt utfällt läge med ingående delar väl synliga.  
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6.3.4. Ingående delar 

6.3.4.1. Trusterenhet 

Trusterenheten för KT26:2 är baserad 

på en VIP 850-200 istället för en VIP 

550-110 i fallet KT26:1. Utöver 

avsaknandet av integrerad lucka och 

låsstag är trusterenhetens konstruktion 

och uppbyggnad helt identisk med 

beskrivningen för KT26:1 (se Kap. 

6.2.4.1). 

Skyddsnätet som lagts till som skydd 

för dykare och mot objekt i när-

liggande vatten är, liksom för KT26:1, 

en lösning som antas kunna levereras av 

Voith. 

Värt att nämna är att den, av Voith, 

specificerade vikten hos enbart trustern 

i det här fallet är 1100 kg (se Fig.32), 

vilket alltså utgör nästan halva 

systemets totalvikt. 

 

Nedan visas en sprängvy över trusterenheten för KT26:2 som således också är representativ för 

trusterenheten i KT26:1, i vilken ett antal ytterligare detaljer återfinns. I figuren syns de tre 

plåtarna som sammansvetsade bildar fästadaptern mellan trustern och vriddonet. Vriddonet 

monteras på fästcylindern (som syns vid figurens överkant) med tolv skruvar, som fästs 

invändigt och underifrån. 

Figur 73. KT26:2 i utfällt läge med trusterenheten i grönt. 

Figur 74. Sprängvy över trusterenheten för KT26:2. 
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6.3.4.2. Vriddon 

Vriddonet i KT26:2 är, liksom 

trusterenheten, densamma som i 

KT26:1 och beskriven i Kapitel 

6.2.4.2. Enda skillnaden är att 

vriddonet är större och starkare och 

det största i serien M-DA-H från 

HKS, vilken båda vriddonen tillhör. 

Vriddonets infästning mellan truster-

enheten och upphängningen är också 

snarlik, med enda skillnaden att 

förstyvningsfjädrar lagts till för den 

övre fästflänsen, i syfte att 

kompensera för de större krafter som 

verkar.  

Vriddonet är, som tidigare nämnt, den svaga länken i konceptet med avseende på 

säkerhetsfaktorn. Utbudet av hydrauliska vriddon med 360° rotation i lämpliga storlekar är 

tämligen begränsat. Ett större och kraftigare vriddon hade varit önskvärt, men inga lämpliga 

sådana har hittats. Vriddonet som används klarar emellertid säkerhetsfaktorn och är det största 

ur HKS standardutbud med dubbelsidigt flänsmontage och rätt rotationsvinkelintervall. 

Liksom för vriddonet i KT26:1 har vriddonet i KT26:2 ett genomgående hål för kabeldragning 

och/eller montering av förstärkningsstång. För att KT26:2 ska klara säkerhetsfaktorn krävs 

emellertid att en förstärkningsstång monteras. Det genomgående hålet i vriddonet är något 

större än det i KT26:1s vriddon. Den dubblerade effekten för trustern i KT26:2 innebär 

emellertid att kablarna för strömförsörjningen också måste dimensioneras upp för att klara 

strömstyrkan. Det blir således inte särskilt mycket extra plats för den något större 

förstärkningsstången, vilket begränsar kraftupptagningsförmågan och säkerhetsfaktorn.  

 
Figur 76. FEM-analys av förstärkningsstång till KT26:2 med en punktlast på 30 kN. 

Figur 75. KT26:2 i infällt läge med vriddonet i grönt. 
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Materialet som använts i FEM-analysen har en sträckgräns på ≈ 620 MPa vilket är långt ifrån 

tillräckligt för att klara den pålagda punktlasten på 30 kN (se Fig.76). Det stål som är tänkt att 

användas är Strenx® 1300 från SSAB. 

I skalan till höger i Figur 76 syns en färgskala över kraftfördelningen med motsvarande färger 

på förstärkningstången. Det högsta värdet i skalan, ≈ 1294 MPa, är den högsta kraft-

påkänningen som uppstår för den givna punktlasten. Slutsatsen som kan dras är således att 

endast Strenx® 1300 klarar belastningsfallet. Strenx® 1300 kommer därför att användas för att 

uppnå en så hög säkerhetsfaktor som möjligt. 

Trusterns maximala tryckkraft är 28 kN. Multiplicerat med hävarmen mellan trusterns 

centrumaxel och vriddonets nedre fästfläns fås vridmomentet 21,1 kNm. Det är alltså det 

vridmoment trustern ger upphov till vid den nedre fästflänsen. Hävarmen mellan trusterns 

centrumaxel, i vilken trusterns kraft kan antas vara centrerad, och den nedre fästflänsen på 

vriddonet är 754 mm. 

Längden på förstärkningsstången är 1100 mm och diametern är 66 mm. Det genomgående hålet 

är 30 mm. Vriddonet har ett specificerat maximalt böjmoment på 11,3 kNm. 

Förstärkningsstången är, liksom för KT26:1, 30 mm längre än vriddonet. Hävarmen mellan 

trusterns centrumaxel, där kraften angriper, och förstärkningsstångens nedre infästning mot 

bussningen blir då 724 mm. Därmed klarar förstärkningsstången 21,7 kNm (se Kap.3.4). Om 

momenten 11,3 kNm för vriddonet samt 21,7 kNm för förstärkningsstången sen summeras fås 

en resulterande säkerhetsfaktor på 
33,0 𝑘𝑁𝑚

21,1 𝑘𝑁𝑚
≈ 1,56. 
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6.3.4.3. Upphängningsanordning 

 

Upphängningen för KT26:2 skiljer sig en del från den i KT26:1. Två kraftiga, gjutna axelbockar 

är fastskruvade på två, i skrovet, fastsvetsade infästningar (syns inte i Fig.77). I axelbockarna 

är flänsbussningar från Thordon monterade, i vilka fällningsaxeln vilar. Fällningsaxeln låses 

axiellt i axelbockarna med hjälp av låsringar. 

Längst ut på fällningsaxelns bägge sidor är två stag fastsvetsade (se Fig.77). I ena änden av 

stagen är axlar monterade med låsringar, till vilken lyftcylindrarna är fästa. I andra änden av 

stagen är distanser fastsvetsade som förenar stagens två halvor. Med denna lösning kan 

lyftcylindrarna enkelt monteras samtidigt som stagen blir strukturellt starka. 

Infästningen mellan fällningsaxeln och vriddonet är konstruerad som så att ett plattjärn med tre 

fastsvetsade flänsar, vilka träs och svetsas fast på fällningsaxeln. En homogen stång, fastsvetsad 

i plattjärnets undersida, går till en fästfläns, i vilken vriddonet sedan är monterat med tolv 

skruvar. Sex förstyvningsfjädrar förstärker infästningen mellan fästflänsen och stången. 

Två stycken magnetiska lägesgivare sitter monterade på fällningsaxeln precis innanför 

axelbockarna. Att det är två stycken är i rent redundanssyfte, då det är ytterst viktigt att veta 

trusterns position under in- och utfällning samt drift. Lösningen är inspirerad av liknande 

installationer för ubåtar. För KT26:1 är lägesgivarna integrerade i lyftcylindrarna, en lösning 

som inte är möjlig för KT26:2.  

Hela konstruktionen är tänkt att utföras i Strenx® 1300. Upphängningsanordningens olika delar 

är maskinbearbetade och svetsade, med undantag av axelbockarna, som är gjutna. 

Nedan följer de två FEM-analyser som gjorts för upphängningsanordningen. Den ena är för 

kraftriktning i långskeppsled (se Fig.78) och den andra för kraftriktning i tvärskeppsled (se 

Fig.79). 

Figur 77. KT26:2 i infällt läge med upphängningsanordningen i grönt. 
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Vad som blir tydligt är att upphängningssystemet klarar väldigt stora krafter. Först vid ett 

kraftpålägg på 98,5 kN i långskeppsled och 96 kN i tvärskeppsled nås sträckgränsen då 

materialet Strenx® 1300 används. Detta ger en säkerhetsfaktor på över tre vilket i 

sammanhanget kan anses som mer än nödvändigt. Därför finns det således ett utrymme för viss 

optimering med avseende på dimensionering och vikt vid eventuell vidare utveckling av 

systemet. 

  

Figur 79. FEM-analys av upphängningsanordning till KT26:2 med kraftverkan i tvärskeppsled. 

Figur 78. FEM-analys av upphängningsanordning till KT26:1 med kraftverkan i långskeppsled.  
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6.3.4.4. Luckor 
Luckorna i KT26:2 är inte, så som i KT26:1, integrerade i trusterenheten, vilket innebär att en 

mer ingående beskrivning av deras uppbyggnad och funktion krävs. De båda luckorna har 

samma rundning och godstjocklek som formskrovet i övrigt och ligger dikt an formskrovet i 

infällt läge.  

Gångjärnen är fastsvetsade i luckorna och sedan monterade i gångjärnsfixturerna med en 

genomgående axel, som är fixerad med låsringar (se Fig.80 och Fig.81). Gångjärnsfixturerna 

är fastsvetsade mot skrovet och längsgående spant (syns inte i figurerna). Mot längsgående 

spant finns extra förstyvningsfjädrar svetsade i syfte att förstärka infästningen. Gångjärnens 

något egendomliga utformning är ett resultat av många olika tester som gjorts för att få luckorna 

att komma runt skrovets kant vid utfällning. Alla delar i luckorna är tänkta att tillverkas i 

Strenx® 700 då de inte utsätts för några större belastningar eller krafter. 

Figur 80. KT26:2 med luckorna och deras gångjärn i grönt, i infällt läge. 

Figur 81. KT26:2 med luckorna och deras gångjärn i grönt, i helt utfällt läge. 
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6.3.4.5. Lyftcylindrar 

 

Lyftcylindrarna, liksom de i KT26:1, är ur Hänchens 120-serie med en kolvstångsdiameter på 

80 mm, kolvdiameter på 160 mm samt en slaglängd på 300 mm. Kraften vid 100 bars 

hydraultryck är 201 kN vid tryck (utfällning) och 151 kN vid drag (infällning). I ena änden är 

lyftcylindrarna fästa i axelbockar som svetsats fast på undersidan av FPL-stödet (FPL-stödet är 

inte med i Fig.82). I andra änden är lyftcylindern monterad i fällningsaxeln som beskrivet i 

Kapitel 6.3.4.3. Båda ändar är ledade och fixerade med låsringar. 

Luckans hydraulcylindrar är också de ur Hänchens 120-serie, med en kolvstångsdiameter på 30 

mm, kolvdiameter på 60 mm samt en slaglängd på 250 mm. Kraften vid 100 bars hydraultryck 

är 28 kN vid tryck och 21 kN vid drag. Luckornas lyftcylindrar är naturligt mindre och svagare 

än lyftcylindrarnas, då det enbart är luckornas egenvikt som måste motverkas vid in- och 

utfällning. I ena änden är de gemensamt monterade i en axelbock som är svetsad i underkant 

och framtill på FPL-stödet. I andra änden är de monterade på en axel som är fäst i de två större 

gångjärnen på luckorna. Båda ändar är ledade och fixerade med låsringar (se Fig.81 & 82). 

Hydraulcylindrarnas konfiguration är ett resultat av olika försök att få samtliga hydraul-

cylindrar att vara infällda i icke operativt läge. Detta gjordes för att öka hydraulcylindrarnas 

livslängd samt minimera korrosiva skador i deras närområde (se Kap.6.3.1) 

Samtliga hydraulcylindrar är försedda med funktionen Ratio-Clamp®, som tillåter passiv 

låsning utan hydraultryck i alla positioner. Ratio-Clamp® för lyftcylindrarna klarar upp till 180 

kN kraft och släpper vid ett hydraultryck på 90 bar. För luckans hydraulcylindrar är 

motsvarande värden 30 kN samt 75 bar. I båda fallen medger Ratio-Clamp® en säkerhetsfaktor 

på över två då trustern drivs med full effekt. 

 

Figur 82. KT26:2 i infällt läge med lyftcylindersystemet i grönt. 
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6.3.4.6. Dämpning 

Dämpningen för KT26:2 liknar den för KT26:1 och bygger på samma principiella funktion. 

Gångjärnsfixturerna gör emellertid att dämpningen inte kan konstrueras i ett stycke utan måste 

delas upp (se Fig.83).  

Skrovet har en utskärning förom luckorna sett. I operativt läge är vriddonet positionerat i denna 

utskärning (se Fig.84). Då utskärningen innebär ett konstant öppet hål i skrovet, både i operativt 

och icke operativt läge, bedömdes att det fanns behov av någon form av tätning. Tätningen är 

tämligen enkel och har enbart till syfte att förhindra att grövre smuts letar sig in i förpiken. 

Tätningen utgörs av en uppsättning gummitänder som böjs då vriddonet passerar. Utskärningen 

är nödvändig för att förhindra att luckorna slår i trustern vid infällning under drift, då trustern 

och dess dysa i operativt läge hamnar förom luckorna. Det relativt blygsamma ingreppet 

eliminerar därför det stora hål som annars hade uppstått då luckorna hade behövt vara utfällda 

under drift.  

Figur 84. Luckans dämpning för KT26:2 i grönt, sett snett underifrån. 

Figur 83.  KT26:2 i infällt läge med dämpningen i grönt. 



84 
 

6.4. Konceptberäkningar 

I enlighet med Kapitel 3.1.1. antas rodren inte bidra till systemets positioneringsförmåga och 

all roderverkan bortses ifrån. Totalpositionering kan således inte uppnås (se Slutsats Kap.3.1.1). 

Systemen kan därför antingen balansera vattenströmmens tvärkraft, eller dess moment. 

Balanseras tvärkraften kommer ubåten ligga still i en given position men rotera. Balanseras 

vridmomentet kommer ubåten att driva, men utan att rotera. 

Resonemanget som utgör utgångpunkten för beräkningarna är därför att vridmomentet ska 

försöka motverkas och trustern ska då vrida upp ubåten med fören eller aktern mot strömmen, 

för att sedan använda akterpropellern för att positionera ubåten i långskeppsled. Trustern kan 

därefter användas för att finpositionera och bibehålla ubåten i denna position. 

För detta krävs att man ser över för vilka strömningshastigheter- och vinklar trustersystemet 

klarar att motverka vattenströmmens moment och räta upp sig mot strömmen i långskeppsled. 

I Kapitel 3.1.1 framställs den teoretiska grunden utifrån vilken momentberäkningarna är gjorda.  

Ubåtens geometriska utformning resulterar i att den uppnår momentjämvikt vid en 

anfallsströmningsvinkel på ≈ 114° räknat förifrån (se Appendix 3). Detta innebär att 

vattenströmmens genererade moment då är noll, medan vattenströmmens tvärkraft kvarstår, 

vilket leder till att ubåten driver utan att rotera. Detta innebär att det finns vissa skillnader mellan 

möjliga återrätningsmoment och därmed vinklar beroende på om vattenströmmen angriper för- 

eller akterifrån. 

I Tabell 1 och Tabell 2 sammanställs för vilka anfallsvinklar, för- och akterifrån sett, de båda 

koncepten klarar att vrida upp ubåten med fören respektive aktern mot strömmen vid en given 

strömningshastighet. 

 Tabell 1. Positionerbara vinkelintervall vid olika strömningshastigheter för KT26:1.  

Strömningshastighet 1 knop 2 knop 3 knop 4 knop 

Anfallsvinkel θ, förifrån 0° - 42° 0° - 8° 0° - 3° 0° - 2° 

Anfallsvinkel θ, akterifrån 0° - 115° 0° - 12° 0° - 4° 0° - 2,5° 

 Tabell 2. Positionerbara vinkelintervall vid olika strömningshastigheter för KT26:2. 

Strömningshastighet 1 knop 2 knop 3 knop 4 knop 

Anfallsvinkel θ, förifrån Alla 0° - 18° 0° - 8° 0° - 5° 

Anfallsvinkel θ, akterifrån Alla 0° - 86° 0° - 10° 0° - 6° 

Vad som tydligt framgår är att vinkelintervallet minskar drastiskt allt eftersom strömnings-

hastigheten ökar. För strömningshastigheter över två knop blir de vinkelintervall, inom vilka 

koncepten klarar att vrida upp ubåten, väldigt små. Resultatet är väntat med tanke på skillnaden 

mellan kravet om 100 kN och den tryckkraft på 14 kN respektive 28 kN systemen klarar av att 

leverera. Vad som inte är inkluderat i resultaten och måste tas i beaktande är den tid som det tar 

för trustersystemen att inta operativt läge. Under denna tid kommer ubåten att hinna rotera, om 

än väldigt lite, och kan då hamna utanför tillåtet intervall.  

Vad gäller den slagsida som systemen ger upphov till så blir den ≈ 0,5° för KT26:1 och ≈ 1° 

för KT26:2 (se Kap.3.1.2 samt Fig.23), vilket är mätbart men för operationen försumbart. Vid 

limp-home-drift klarar KT26:1 att driva ubåten i ≈ 3 knop och KT26:2 ≈ 7 knop (se Appendix 

3). 
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6.5. Sammanfattning – slutgiltiga koncept 
KT26:1 och KT26:2 är två väl genomarbetade koncept och bedöms vara principiellt och 

tekniskt genomförbara. Tryckkraften som respektive system klarar av att leverera kan ses, 

relativt andra system på marknaden, som väldigt stor i förhållande till deras volym, i synnerhet 

för KT26:1. Volymskillnaden mellan de två koncepten är inte proportionerlig mot skillnaden i 

tryckkraft, vilket tas upp vidare under Kapitel 7. 

Realisering av koncepten kräver emellertid att vissa komponenter utvärderas och testas vidare. 

Det är i synnerhet vriddonen och trustrarna som kräver ytterligare tester vad gäller bland annat 

djupgående och miljötålighet. Val av vriddon bör undersökas vidare. Större och mer 

ändamålsenliga vriddon finns med stor sannolikhet att finna. Vilken typ av lägesgivare som är 

lämplig till vriddonen behöver också undersökas vidare. 

Någon omfattande viktoptimering av koncepten har inte genomförts utan, den strukturella 

dimensioneringen har enbart syftat till att maximera säkerhetsfaktorn. Vidare utveckling skulle 

därför, med fördel, kunna innehålla en viktoptimering av systemen. 

Någon typ av elastisk upphängning för de olika delarna i systemen skulle eventuellt behövas 

för att minimera vibrationsutbredningen som systemen ger upphov till. Huruvida detta är 

nödvändigt eller ej kräver vidare undersökningar. 
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7. Analys 
Analysen utförs i syfte att sammanställa de data och resultat 

som presenteras i rapporten. Vidare diskussioner kring 

dessa sker i Kapitel 8. 

I syfte att metodiskt validera de två slutgiltiga konceptens 

duglighet har en kravtabell konstruerats (se Tabell 3). I 

tabellen ställs de krav som formulerats i produkt-

kravspecifikationen (se Appendix 2) mot de två slutgiltiga 

koncepten i syfte att tydligt redogöra för båda konceptens 

uppfyllnadsgrad. 

Vad som tydligt framgår är att samtliga krav för de båda 

koncepten antingen är uppfyllda eller kräver vidare 

undersökningar för att bevisas. Enda undantaget är 

volymkravet 2.1.2.1. Strikt sett är det enbart KT26:1 som 

uppfyller grundvolymkravet om 1 m3, med reservation för 

den anpassning som skett till förpikens geometri kan också 

KT26:2 antas uppfylla kravet. 

Gemensamt för de båda koncepten är att ett antal krav 

markerats som TBD (To be determined/återstår att bevisa). 

Det är exakt samma krav som avses för de båda koncepten 

och i synnerhet handlar det om krav som inte går att bevisa 

på konceptnivå. Vissa av dessa krav kan antas vara 

uppfyllda trots att de inte går att bevisa. T.ex. så är det 

rimligt att anta att krav 2.2.1 – ”Alla funktioner ska kunna 

testas i torrdocka” kan uppfyllas men kravet är alltjämt 

svårt att bevisa på konceptnivå. 

KT26:1 och KT26:2 genererar 14 kN respektive 28 kN tryckkraft, vilket är tillräckligt för att 

positionera ubåten för de olika strömningshastigheter som delgivits, om än inom begränsade 

vinkelintervall med avseende på vattenströmmens anfallsvinkel. Som förklarat i Kapitel 6.4. så 

avser vinkelintervallen de vinklar som respektive system klarar av att räta upp ubåten med 

aktern eller fören mot vattenströmmen. Det är således enbart, det av vattenströmmen 

genererade, momentet som motverkas. 

Trots att vinkelintervallen blir tämligen små, i synnerhet för strömningshastigheter över två 

knop, så blir analysen att positioneringsförmågan för de båda systemen är acceptabel. För 

havsströmmar, i synnerhet i Östersjön, bör nämnas att strömningshastigheter på över en knop 

är tämligen ovanliga.69 Givetvis kan det finnas lokala variationer samtidigt som strömnings-

hastigheten också är djupberoende, men strömmar upp emot fyra knop får ses som högst 

osannolika för operationer i Östersjön. I samband med de två konceptens färdigställande kunde  

också den högst intressanta kvoten tryckkraft per volymenhet (kN/m3) beräknas. Genom att 

dividera de båda systemens inbördes tryckkraft med volymen erhålls värdet 14,73 kN/m3 för 

KT26:1 och 8,12 kN/m3 för KT26:2. KT26:1 har således en nästan dubbelt så hög tryckkraft 

per kubikmeter som KT26:2. Detta diskuteras vidare under Kapitel 8.  

                                                           
69 SMHI, Strömmar i svenska hav, 2014-04-23 

Tabell 3. Tabell över de två slutgiltiga 

konceptens kravuppfyllnadsgrad. 
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8. Diskussion 
Arbetet och rapporten har med avsikt genomförts med ett tydligt tillvägagångssätt, dels för att 

enkelt låta läsaren ta del av tankegångarna, men också i syfte att underlätta själva arbetsgången. 

Redan i projektplanen (se Appendix 2) konstruerades en tydlig grund för arbetets 

genomförande, vilken mer eller mindre har följts arbetet igenom. 

Inledningsvis genomfördes förstudie, där olika trustertyper och tillverkare, tidigare 

tillämpningar m.m. undersöktes. Förstudien är förvisso omfattande, men det kan inte uteslutas 

att ytterligare trustertyper eller tillverkare har förbisetts, vilka annars skulle kunna vara lämpliga 

för den givna applikationen. Detta kan således vara något som bör undersökas vidare vid fortsatt 

utveckling av koncepten. 

Under förstudien undersöktes också de olika material, tätningar, maskinelement, hydraul-

cylindrar, vriddon m.m. som potentiellt skulle kunna bli av intresse under koncept-

konstruktionen. I synnerhet var det svårt att hitta lämpliga vriddon, som klarar både kraft- och 

miljökraven. Vriddonen som valts i de båda koncepten klarar förvisso de krafter som beräknats, 

om än med liten marginal, men huruvida de uppfyller miljökraven är inte fastställt. För både 

KT26:1 och KT26:2 är vriddonen en av de svagaste länkarna vad gäller säkerhetsfaktorn. 

Vidare utveckling av koncepten kräver därför att man ser över dessa, alternativt hittar vriddon 

som är bättre lämpade. 

Beräkningarna som har gjorts är endast approximerade och avgränsade till att enbart innefatta 

de krafter som verkar i horisontalplanet. I verkligheten är strömnings- och kraftberäkningarna 

betydligt mer komplexa och kräver att man tar hjälp av avancerade datorprogram. 

Beräkningarna som gjorts kan emellertid ses som principiellt gångbara och ger en god 

uppskattning om systemens förmågor. 

Marknadsanalysen har genomförts på ett tillfredsställande sätt och genererat viktig information 

om befintliga trustrar och trustersystem. De grafer som konstruerats, i syfte att studera de olika 

trustertypernas godhetstal (se Kap.4.3), är baserade på över 200 trustrar från fler än 25 olika 

tillverkare. Med reservation för begränsningar i insamlade data så bör resultaten ses som 

någorlunda representativa för de olika trustertyperna.  

Vad som också hade varit värdefullt, men för detta arbete alltför tidskrävande, vore att generera 

ett kvotvärde uttryck i tryckkraft per volymenhet eller kubikmeter. Då hade man tidigt kunnat 

avgöra, utöver det godhetstal som presenterats, hur pass volymeffektiva de olika trustertyperna 

är, och således förena de två viktigaste aspekterna i arbetet; volym och tryckkraft. 

Under konceptgenereringen har val av trustertyp och koncept genomförts på ett så objektivt sett 

som möjligt. Oundvikligen finns inslag av personliga bedömningar i de båda beslutsmatriserna 

som gjorts, men svaren har likväl varit entydiga. Av trustertyperna valdes ringtrustern baserat 

på de sammantagna poängen i beslutsmatrisen, tätt följd av vattenjet. Vattenjet har emellertid 

levt kvar som ett potentiellt likvärdigt alternativ till ringtrustern under återstoden av arbetet. 

Vattenjeten har fördelar i dess, generellt sett, små inbyggnadsmått. Det finns också många typer 

som, utan någon utfällningsmekanism, kan generera krafter i hela horisontalplanet. 

Vad som dock talar emot vattenjet är dess låga godhetstal (se Kap.4.3.2.3) och, liksom för alla 

andra alternativ till ringtrustern, behovet av någon typ av direktdrift. Ringtrusterns motor är 

integrerad i trusterenhetens dysa och kräver därför ingen motor som, utöver upphängnings-

anordningen, ska placeras i förpiken. Därför krävs heller inga växlar i ringtrustern vilket, av 
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hydroakustiska skäl, är olämpligt. Dessa är icke försumbara och viktiga aspekter som är till 

ringtrusterns klara fördel.  

Ringtrustrar är också relativt nya inom sjöfart och utvecklingen går snabbt. Tillverkarna 

kommer antagligen att bli flera och standardutbuden växa. Ringtrustrarna kommer med största 

sannolikhet att bli aningen bättre och billigare under kommande år. 

De fyra koncept som modellerades under konceptgenereringen och de två slutgiltiga koncepten 

baserade på dessa är, trots deras väl genomarbetade utformning, inte på något sätt sagda att vara 

de absolut bästa lösningarna. Det finns anledning att anta att ännu bättre lösningar, om än bara 

på detaljnivå, hade kunnat genereras om arbetet hade utförts inom en större tidsram. 

Vad gäller de olika trustertypernas hydroakustiska egenskaper så har det varit besvärligt att få 

fram belägg för den relativa ljudnivån hos de olika typerna. Få tillverkare anger värden på 

ljudnivån, utan många antyder enbart i beskrivningen att deras system är mer eller mindre tysta. 

För de tillverkare som uppger ett värde på ljudnivån, så är det uteslutande för de ljud som 

uppstår internt i fartygen, alltså inte den ljudutbredning som i omgivande vatten som är av 

primärt intresse för arbetet. 

De rimliga slutsatser som kan dras är att ringtrustern, utifrån de beskrivningar som ges av 

tillverkarna, bör vara tämligen tyst. Det finns tre huvudsakliga anledningar till detta; ringtrustrar 

har endast en rörlig del och inga dynamiska tätningar, motorn är integrerad i trusterenheten 

varför inga växlar krävs, samt att propellerbladens principiella utformning leder till minskad 

kavitation (se Kap.2.4). Vidare tester krävs dock för att kartlägga exakt hur den hydroakustiska 

signaturen ser ut för ringtrustrarna. 

Ringtrustrarna behöver också verifieras för djupgåendet och de övriga miljökrav som råder. Det 

finns idag inga liknande applikationer för ringtrustrar, varför miljöverifiering är ett måste. 

Detsamma gäller för vriddonen, som tillsammans med ringtrustrarna, är de enda detaljer som 

eventuellt kan ha större problem med vistelsemiljön. 

Då KT26:1 genererar nästan dubbelt så mycket tryckkraft per kubikmeter som KT26:2 (se 

Kap.7) kan det diskuteras om det inte vore lämpligare att, ur volymsynpunkt, integrera två eller 

fler KT26:1 istället för en KT26:2 och på så sätt åstadkomma volymbesparingar. Detta blir 

emellertid problematiskt av andra skäl. Dels så tillåter inte förpikens interna geometri detta utan 

orimligt stor arrangemangspåverkan, men det finns också problem med att trustrarna stör 

varandra inom vissa vinkelintervall (se Kap.5.4). 

Båda konceptens volym och vikt har beräknats i SolidWorks utifrån givna material. Vad som 

kan konstateras är att det finns goda möjligheter till viktoptimering av majoriteten av de 

ingående delarna. Uppskattningsvis kan vikten för de båda koncepten reduceras med 10 - 20%. 

Koncepten är väl optimerade med avseende på volym, men även där finns det sannolikt 

utrymme för ytterligare besparingar. En viktoptimering, och då också eventuell volym-

optimering, bör således genomföras vid fortsatt utveckling av koncepten. 

Då antalet enheter som, vid realisering av koncepten, ska installeras är få (i dagsläget är två 

ubåtar beställda) finns det anledning att ta kontakt med tillverkarna av ringtrustrar angående 

möjligheten att specialbeställa en truster med optimerade egenskaper såsom varvtal, effekt, 

utformning m.m. Eventuellt kan en specialbeställd truster integreras på ett lämpligare sätt än i 

de båda framtagna koncepten. T.ex. är Voiths ringtruster VIP 1000-300 aningen för stor för att 

integreras på liknande sätt som i KT26:2. Samtidigt finns det i KT26:2 utrymme att få in en 

något större truster än VIP 850-200. I detta fall hade det då eventuellt varit lämpligt att 
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specialbeställa en truster som är ett mellanting av VIP 1000-300 och VIP 850-200 i syfte att 

maximera volymeffektiviteten och tryckkraften. 

De avgränsningar som gjorts är rimliga och var en förutsättning för att arbetet, på ett 

meningsfullt sätt, skulle kunna genomföras under den begränsade tiden. Det som avgränsats 

måste emellertid tas i beaktande vid vidare utveckling av koncepten och vid faktisk integrering 

av systemen.  

Sammanfattningsvis tyder mycket på att båda koncepten är fullt realiserbara. De frågetecken 

som finns bedöms vara lösbara utan att koncepten i sin helhet påverkas i någon större 

utsträckning. Konceptens detaljerade utförande skapar en bra grund för fortsatt utveckling av 

systemen. Arbetet har på ett effektivt sätt kartlagt möjligheterna till att integrera en truster i 

förpiken på A26.  
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9. Slutsats 
Arbetet har haft som utgångspunkt att leverera förslag på konceptnivå. De koncept som 

presenterats bedöms emellertid vara av särskilt väl utarbetad karaktär, i synnerhet med avseende 

på den korta tidsram inom vilket arbetet utförts. Kravspecifikationen kan i sin helhet, om än 

med några få undantag, anses som uppfylld för båda koncepten. 

Systemen klarar av att positionera ubåten för samtliga delgivna strömningshastigheter med 

varierande vinkelintervall. KT26:1 och KT26:2 klarar i större vinkelintervall att positionera 

ubåten vid vattenströmningshastigheter omkring en respektive två knop. Vid högre hastigheter 

blir vinkelintervallen väldigt små och systemen blir då begränsade till att användas för fin-

positionering och stabilisering av ubåten. 

Det är viktigt att poängtera att arbetet inte på något sätt utesluter att ringtrustrar från andra 

tillverkare än just Voith kan användas. Både tillverkarna Schottel och Silent Dynamics har 

ringtrustrar med motsvarande dimensioner och tryckkrafter som, utan större modifikation av 

koncepten, skulle kunna integreras istället. 

Ur positioneringssynpunkt finns enligt beräkningarna ingen anledning att ha en truster som är, 

i horisontalplanet, roterbar. Det räcker alltså med enbart transversell kraftgenerering. Den enda 

bevisade fördelen med att ha en roterbar truster är möjligheten till limp-home-drift samt vid 

hamnmanövrering. I syfte att enbart positionera ubåten kan därför, med fördel, en ren 

tunneltruster övervägas för integrering. En sådan kräver varken vriddon, luckor eller 

utfällningsmekanism och sparar således plats, i vilken kraftigare trusterenheter potentiellt kan 

integreras. 

Vad som också tydligt framgår i beräkningarna är att om ytterligare en truster skulle integreras 

i ubåtens akterparti, så skulle positioneringsförmågan öka markant. Sådana exempel för just 

ubåtar finns sedan tidigare och är det absolut bästa alternativet ur positioneringssynpunkt. Den 

akterliga trustern behöver emellertid inte vara lika kraftig som den förliga, då både roder och 

akterpropellern kan bidra till den akterliga kraftgenereringen. Också för detta fall finns det 

eventuella fördelar med att undersöka rena tunneltrustrar som alternativ.  

Ett system som kan generera högre tryckkrafter än de som presenterats vore givetvis önskvärt, 

men är direkt oförenligt med den volymbegränsning som råder. Med större omarrangemang 

och ytterligare strukturella friheter kan emellertid betydligt kraftigare system integreras. Det 

kan då också finnas anledning att se över integrationsmöjligheterna för andra trustertyper än 

just ringtrustrar, då i synnerhet vatten- eller pumpjetaggregat. 

Vid fortsatt utveckling av koncepten rekommenderas i synnerhet att ringtrustrarna, som aldrig 

tidigare använts för ubåtsapplikationer, noga testas, utvärderas och eventuellt modifieras för att 

klara den miljö som råder. Detta skulle kunna ske i ett samarbete mellan FMV och tillverkare, 

t.ex. Voith, Schottel eller Silent Dynamics. Koncepten måste också i sin helhet ses över och 

verifieras i syfte att säkerställa deras principiella- och funktionella duglighet. 

Arbetet har genererat två fullt principiellt realiserbara koncept som på ett trovärdigt sätt har 

utformats, baserat på ett gediget och väl grundat förarbete. 
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Appendix 

Appendix 1 – Uppdragsbeskrivning/Projektplan 
 

Dimensionering och konceptgenerering av Truster till förskeppet 

på NGU/A26 – FMV 

Bakgrund 

Ubåt typ A26 har för vissa operationer behov av att ligga stilla i undervattensläge, i såväl 

vertikal som horisontell ledd. I horisontell ledd finns ett behov av positionering i alla 

riktningar och detta utan att ubåten roterar. För detta bedöms att det kan finnas ett behov av 

någon typ utav truster i förskeppet. En sådan lösning har tidigare aldrig använts på en svensk 

ubåt. Det finns därför ett behov av en inledande studie för att beräkna resulterande krafter, 

effekt och storlek samt generera ett konceptuellt förslag på hur utformningen av en sådan kan 

se ut. 

  

Uppdragsbeskrivning 

En truster ska dimensioneras och modelleras utifrån delgivna krav och delvis egen-

konstruerade beräkningsunderlag. Ett grovt arrangemang av dess placering i förskeppet på 

ubåten ska presenteras. De erhållna generiska modellerna utgör utgångspunkten för både 

beräknings- och modelleringsarbetet.  

Trustern ska, i samverkan med akterpropeller samt kryssrodret, klara av att aktivt positionera 

ubåten på ett sätt som tillfredsställer de krav som delgivits gällande strömningsvinklar och -

hastigheter. Dimensioneringen av trustern görs utifrån positionering i undervattensläge, men 

ska även medge positioneringsfunktionallitet i ytläge. Konceptet ska modelleras på ett sådant 

sätt att ubåtens förmåga till svävning inte påverkas. Konceptet får inte påverka ubåtens 

förmåga till intagande av bottenläge. Konceptet ska också motiveras utifrån säkerhet för 

dykare i dess närhet. Trustern ska konstrueras utifrån ett delgivet serviceintervall om två år, 

under vilka driftstiden uppskattas motsvara ca hundra timmar.   



 
 

I övrigt ska hänsyn tas till följande krav under uppdragets gång, utan att låta dessa begränsa 

projektets utförande: 

• Systemet bör ha så hög tillgänglighet som möjligt.  

• Systemet bör ha så låg energiförbrukning som möjligt.  

• Systemet bör ha så låg vikt som möjligt.  

• Systemet bör uppfylla stötkrav. 

• Systemet bör anpassas utifrån ett hydroakustiskt perspektiv. 

Mål 

Efter avslutat examensarbete ska ett utarbetat koncept presenteras med tillhörande 

beräkningsunderlag, som motiverar slutlig dimensionerings- och modelleringslösning. 

Konceptets duglighet ska, i samråd med ämnesgranskare och handledare, utvärderas utifrån de 

olika krav som delgivits i uppdragsbeskrivningen. 

Uppdraget ska generera preliminära huvuddata såsom volym, mått, vikt och effekt-

förbrukning. Projektet och dess slutsatser är också tänkt att ligga till grund för vidare 

utveckling av systemet. 

 

Metod 

Projektet kan delas in i följande, övergripande delar: 

1. Förstudie 

2. Beräkning 

3. Marknadsundersökning 

4. Konceptgenerering/Validering 

5. Modellering 

6. Rapportskrivning 

 

 

  



 
 

Förstudie 

Under förstudien bekantar vi oss med uppdraget i termer av faktorer och egenskaper, som kan 

komma att påverka projektet såsom material, geometri, metoder för att beräkna krafter m.m. 

En nulägesanalys görs, där vi ser över A26 nuvarande positioneringssystem samt andra 

fartygs motsvarigheter. Hydroakustiska aspekter ses över. Med studiebesök och intervjuer 

som grund ska vi bilda oss en uppfattning om hur infästningen av komponenter i tryckskrovet 

på en ubåt kan utformas. För att säkerställa trusterns funktionalitet och tillgänglighet i dess 

bruksmiljö krävs att val av material, komponenter och övriga maskinelement är särskilt 

anpassade och utformade. I förstudien kommer därför ovanstående att analyseras utförligt.  

Metoder för beräkning av de krafter som trustern och akterpropeller bör generera för att 

möjliggöra positioneringen, samt övriga metoder för beräkningar av bl.a. propellerutformning, 

utväxling, effekt m.m. ska fastställas. Genom lättare beräkningar och marknadsanalyser ska 

en grovt skattad maximal effekt för trustern tas fram och utvärderas med avseende på 

volymkravet om 1 m3.  

Beräkning 

Vid beräkningar ska alla relevanta data genereras, vilka senare ska användas till 

dimensionering och konceptgenerering. Metoderna som används är i förstudien fastslagna. De 

data och  metoder som används kommer att vara approximativa, men fullt dugliga som 

underlag för konceptgenereringen. Resultatet från beräkningsdelen och förstudien kommer 

också att generera data avsedda att skapa en produktkravspecifikation, som sedan är tänkt att 

styra konceptval och utformning av trustern. 

Marknadsundersökning 

För att hitta inspiration och kunna motivera tekniska lösningar kommer en marknads-

undersökning genomföras. Denna undersökning innefattar men är inte begränsad till; 

litteraturstudier, internetsökning samt studiebesök. Marknadsundersökningarna bör sedan 

ligga till grund för konceptval av såväl propulsorsystem som de mekaniska fällnings- och 

rotationssystemen.  



 
 

Konceptgenerering/Validering 

Under konceptgenereringen kommer ett antal vedertagna tekniker såsom brainstorming, 

patentsökning, expertkonsultering, m.m. att användas. Inledningsvis ska vi inte fokusera på 

detaljlösningar, utan försöka vidga vårt perspektiv, så att vi kan inkludera ett så brett 

spektrum av koncept som möjligt. Därefter jobbar vi med olika metoder för att bitvis sovra 

bort de mindre lämpliga/applicerbara lösningarna. Koncepten värderas utifrån 

produktkriterierna, så att vi i slutändan har ett modellerat koncept som motsvarar dessa bäst. I 

samråd med ämnesgranskaren och handledaren måste sedan det slutgiltiga konceptet 

utvärderas gentemot kravspecifikationen. 

Modellering 

Ett segrande koncept kommer att konstrueras virtuellt med hjälp av datorprogram. 

Konstruktionen ska genomföras på ett fullgott sätt. Renderade bilder och illustrerande 

animeringar görs i mån av tid, i syfte att bistå med visuell hjälp under projektpresentationen. 

Den slutliga konstruktionen blir underlag för vikt-, mått-, och volymkrav, vilka sedan ställs 

mot sina, i kravspecifikationen, satta värden. 

Rapportskrivning 

Avslutningsvis sammanställs hela projektets genomförande i en projektrapport. I samband 

med rapporten konstrueras också en Power Point-presentation som blir basen för den muntliga 

projektredogörelsen. 

 

  



 
 

Appendix 2 - Produktkravspecifikation KT26 

 
Produktkravspecifikation KT26 

 
 

1. Generell Beskrivning 

 
1.1. Gränssnitt 
KT26 ska monteras i förpiken och där integreras med spant och/eller FPL-luckans 

stödstruktur. 

 

1.2. Funktioner 
KT26 ska utifrån sitt läge i förpiken kunna fällas ut ur skrovet samt rotera 360° i 

horisontalplanet. I både utfällt och infällt läge ska någon form av mekanisk låsning finnas. För 

utfällningsmekanismen ska någon typ av ändlägesdämpning finnas av hydroakustiska skäl 

men även för att skona hydraulsystemet. 

 

1.3. Användare 
Person med kompetens inom ubåtssystem och ubåtsmanövrering. 

  

1.4. Avgränsningar 
Övergripande styr- och reglersystem ingår inte i detta projekt. Hydraulik samt elförsörjning 

antas vara fördragna till installationsplatsen. 

 

1.5. Antaganden och beroenden 
Omfattande förstudier står till grund för denna produktkravspecifikation. Ett antal koncept ska 

genereras och utifrån denna kravspecifikation ska rimligheten bedömas. De koncept som 

uppfyller dessa krav ska utvecklas vidare till slutgiltiga konstruktionskoncept.   

 



 
 

2. Specifika Krav 
Här listas alla de krav som produkten ska uppfylla. De ska vara mätbara eller på annat sätt 

verifierbara. 

 

2.1. Funktionella krav 
Beskrivning av de arbetsuppgifter som systemet ska klara av. 

 

2.1.1. Funktionalitet 
2.1.1.1 KT26 ska från sitt läge i förpiken fällas ut till sitt operativa läge i 

horisontalplanet. Den ska även kunna fällas in till sitt läge i förpiken från 

det operativa läget. 

2.1.1.2 Det får maximalt ta 30 sekunder att fälla ut KT26 till operativt läge. 

2.1.1.3 Det får maximalt ta 20 sekunder att rotera KT26 360° i horisontalplanet vid 

operativt läge.  

2.1.1.4 En solid eller flerdelad lucka kan fällas ut, men ska inte påverka trusterns 

funktionalitet eller störa in- eller utflöde. 

2.1.1.5  I infällt läge ska KT26 klara av intagande av bottenläge. 

 

2.1.2. Storlek 
2.1.2.1 1 [m3] (upp till 3 [m3] för särskilt anpassad volymgeometri.) 

2.1.2.2 Vikt < 3000 [kg] 

 

2.1.3. Material och form 
2.1.3.1 N/A 

 

2.1.4. Strömförsörjning 
2.1.4.1 N/A 

2.2. Servicefunktioner 
2.2.1 Alla funktioner ska kunna testas i torrdocka. 

2.2.2 För samtliga komponenter ska reservdelar finnas tillgängliga hos 

återförsäljare. 

2.2.3 Det ska gå att utföra enklare service/reparationsarbete utan torrdockning 

2.3. Krav på externa gränssnitt 

2.3.1. Mekaniska gränssnitt 
2.3.1.1 En eller flera luckor ska integreras med KT26 eller skrovet. 

2.3.1.2 Utfällningsmekanism för KT26 ska integreras med förpikens spant 

och/eller FPL-luckans stödstruktur. 

 
2.3.2. Hårdvarugränssnitt 
2.3.2.1 Pneumatiska ledningar samt elektriska kablar ska dras på ett sådant sätt att 

de inte hindrar trustern från att fällas ut eller rotera. 

2.3.2.2 Hydrauliska ledningar till utfällningsdon ska dras på ett sådant sätt att det 

inte hindrar trustern från att fällas ut eller rotera. 

2.4. Prestandakrav 



 
 

2.4.1 Systemet ska klara av att generera en tryckkraft på 100 kN alt. så mycket 

som möjligt, givet övriga krav i detta dokument. 

2.4.2 Vid ett hydraultryck på maximalt 100 [bar] ska KT26 klara krav 2.1.1.2 

samt 2.1.1.3 

2.4.3 Systemet ska klara en operativ drifttid om 50-100 h per år. 

 

2.5. Konstruktionsbegränsningar 
2.5.1 Viss hänsyn ska tas till omkringliggande utrustning i förpiken. 

 

2.6. Egenskaper 

2.6.1. Säkerhet 
2.6.1.1 Risker för dykare i närheten av KT26 i operativt läge ska utvärderas och 

om möjligt förhindras.  

2.6.1.2 Konstruktionen ska ha en säkerhetsfaktor på minst 1,5. 

 

2.6.2. Servicebarhet 
2.6.2.1 Service/inspektion ska göras vartannat år. 

2.6.2.2 Servicetid N/A 

 

2.6.3. Miljöpåverkan 
2.6.3.1 N/A 

2.7. Övriga krav 

2.7.1. Ekonomi 
2.7.1.1 N/A (Bortses från i denna studie) 

 

2.7.2. Dokumentation 
2.7.2.1 Data och tillverkare för de olika ingående standardkomponenterna ska 

redovisas. 

 

2.7.3. Miljökrav 
2.7.3.1 Systemet ska i både operativt och icke operativt läge klara en temperatur 

på -5 - +50[C]. 

2.7.3.2 Systemet ska i både operativt och icke operativt läge klara ett externt tryck 

på 4.5 MPa. 

2.7.3.3 Systemet ska i både operativt och icke operativt läge klara saltvattensmiljö. 

 



 
 

3. Dokumentinformation 
 
3.1. Versionsbeskrivning 
Version Ändrad av - datum Förklaring 
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3.2. Distribution 
Rapport delges i elektronisk form och laddas upp i DiVA.  

CAD-underlag delges vid förfrågan. 

 

3.3. Definitioner 
Term Förklaring 

TBD To be determined/återstår att bevisa 

N/A Not applicable (ej applicerbart) 
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Appendix 4 - Övriga trusterkonfigurationer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Konfiguration med en stående VIP 380 – 50 med tänkt axiell utfällning 

 

Konfiguration med en stående VIP 380 – 50 med tänkt axiell utfällning 

 



 
 

 

 

 

  

Konfiguration med två stående VIP 380 – 50 med tänkt radiell utfällning 

 

Konfiguration med två stående VIP 380 – 50 med tänkt radiell utfällning 

 



 
 

 

  

Konfiguration med en liggande VIP 1000 – 300 med tänkt axiell utfällning 

 

Konfiguration med en liggande VIP 1000 – 300 med tänkt axiell utfällning 

 



 
 

 

  

Konfiguration med två liggande VIP 850 – 200 med tänkt axiell utfällning 

 

Konfiguration med två liggande VIP 850 – 200 med tänkt axiell utfällning 

 



 
 

 

 

  

Konfiguration med fyra stående VIP 550 – 110 med tänkt radiell utfällning 

 

Konfiguration med fyra stående VIP 550 – 110 med tänkt radiell utfällning 

 



 
 

 

Konfiguration med fem liggande VIP 550 – 110 med tänkt radiell utfällning 

 

Konfiguration med fem liggande VIP 550 – 110 med tänkt radiell utfällning 

 


