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Abstract

Development and construction of a tidal buoy

Falah Mahmoud

This thesis describes the design of a buoy equipped with a tidal compensation system
for wave energy conversion: the buoy is a part of the wave power unit developed by
Uppsala University. The motion of the buoy at the surface is transmitted with a wire
to a linear generator at the seabed that produces electricity. The length of the wire,
the so called connection line, has to be adjusted according to the tidal level at the site,
hence, a compensation system will be integrated to the buoy. The work carried out
within this thesis results in a complete manufacturing documentation of the new
generation buoy to be able to order a prototype.
After reviewing the material written on this subject, ideas and concepts were
developed, and the advantages and disadvantages of each of them were highlighted. A
concept was chosen with the help of an evaluation matrix and conversations with my
supervisor and customer. The selected concept was studied in more detail and
drawings were produced. The concept is based on the buoy currently used by
Seabased AB integrated with the tidal compensation system.
The result is a modified existing buoy with the ability to contain the existing tidal
compensator in a waterproof environment. The tidal compensator is placed in a box
held by three beams leaning toward the center of the buoy. The buoy is built and
analyzed in a CAD-program called SolidWorks, to make sure it can withstand the
forces applied on it. The result shown in the thesis meets the objectives and the
requirements that were set together with the supervisor at the beginning of the
work. Some ideas for improvements and further development work are presented at
the end of this report.
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I 

 

Sammanfattning 

Det här examensarbetet beskriver utvecklingen och konstruktionen av en komponent som kallas 

för Tidvattenbojen, som är en del av vågkraftaggregatet som utvecklas av Uppsala universitet. 

Produkten är en huvudkomponent i vågkraftaggregatet och fångar upp rörelsen hos vågorna för 

att skicka de vidare till en linjärgenerator som producerar elektrisk ström. I dagsläget kopplar 

en kedja ihop bojen med linjärgeneratorn, men ett behov av en annan komponent som kallas 

för en tidvattenkompensator har vuxit fram. Denna komponent ska integreras med bojen för att 

kunna ändra på kedjans längd vid ändrad havsnivå, och därmed kallas denna boj för en 

tidvattenboj. Examensarbetet ska resultera i ett komplett tillverkningsunderlag för att kunna 

beställa en prototyp.  

Arbetet började med en förstudie och individuella möten med ämnesgranskaren och 

handledaren för att förstå uppgiften och dess avgränsningar samt kravspecifikationer. Flera 

rapporter studerades för att påbörja idé- och konceptgenereringen. Några idéer togs fram och 

kombinerades till några koncept. Koncepten utvecklades till en viss grad för att se fördelarna 

samt nackdelarna. Ett koncept valdes med hjälp av en utvärderingsmatris och samtal med 

handledaren och ämnesgranskaren. Det valda konceptet utvecklades vidare och detaljritningar 

togs fram. Det valda konceptet bestod av den nuvarande bojen som används av Seabased AB 

och några komponenter som konstruerades för att få in tidvattenkompensatorn i bojen. 

Resultatet är en modifierad existerande boj med förmågan att innehålla den befintliga 

tidvattenkompensatorn i en vattentät omgivning. Tidvattenkompensatorn placeras i en låda som 

hållas av tre balkar lutande mot mitten av bojen. Bojen byggs och analyseras i ett CAD-program 

som kallas SolidWorks, för att se till att den kan hålla de krafter som påverkar den. Resultatet 

är ett färdigt tillverkningsunderlag för en tidvattenboj som möter förväntningarna hos 

handledaren och möter de mål och krav som satts upp. Några idéer om förbättringar och 

vidareutvecklingsarbeten har presenterats i slutet av denna rapport.    
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund  
En av världens största problem är tillgången på ren och hållbar energiförsörjning. Havsvågor 

är ett naturligt fenomen som om utnyttjas kan bidra till en stor del av världens energibehov. 

Tanken är att omvandla den kinetiska- och lägesenergi i vattnet till elektricitet som i sin tur 

kan transporteras över hela världen.    

En av de inspirerande nya tekniker som finns för att utvinna elektricitet är vågkraftverk. 

Uppsala universitet forskar på lösningar för att utvinna el från havsvågor. Från universitet har 

ett företag knoppats av - Seabased Industry AB - som utvecklar vågkrafttekniken mot 

energimarknaden. Seabaseds huvudkontor ligger i Uppsala och deras fabrik ligger i Lysekil, 

Sverige.  

Det finns många olika lösningar och tekniker som utnyttjar vågkraften på olika sätt. Vågkraften 

omvandlas ofta till elektricitet men används även för andra tillämpningar som destillering av 

vatten och pumpning av vatten till högre mark (vattenreservoarer). Ett aggregat som kan 

utnyttja vågenergin är ofta kallad för WEC (Engelska: Wave Energy Converter). När det gäller 

elektricitetsgenerering så finns det olika tekniker. Ofta utnyttjas den horisontella vågrörelsen 

för att driva en generator, den horisontella rörelsen ska först omvandlas till en cirkulär rörelse 

med hjälp av någon typ av växel.         

Vågkraftkonceptet som utvecklas på Uppsala universitet bygger på enkelhet och funktionalitet. 

Konceptet är enkel och använder sig av en boj vid vattenytan som sätts i rörelse av vågenergin, 

se Figur 1-1. Bojens horisontella rörelse driver en linjärgenerator som är placerad på 

havsbotten. Vågkraften kan vara mycket hög, särskilt i stormar, detta ställer höga krav på bojens 

uppbyggnad. Andra känsliga komponenter som generatorn sitter i havsbotten där vatten har 

betydligt mindre kinetiskenergi. Bojen är den enda komponent som ligger vid havsnivån och 

absorberar vågkraften, detta gör att böjen är utvecklad för att motstå extrema krafter.  

 

 

 

Figur 1-1 Vågkraft (Institutionen för 

elektricitetslära, 2015) 
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Tekniken som utvecklas på Uppsala universitet är som nämnts tidigare ett vågkraftaggregat 

som har en linjärgenerator som placeras på havsbotten, Figur 1-2. Linjärgeneratorn har en 

translator med permanentmagneter och skjuts upp och ner längs statorn som är fastmonterad. 

En lina eller en kedja fästs mellan translatorn och bojen som är placerad på havsytan. Bojen rör 

sig upp på grund av vågkraften och drar translatorn upp och alstrar därmed elektrisk ström.  

 

 

Figur 1-2 Vågkraftkoncept (Institutionen för elektricitetslära, 2015) 

Mycket forskning har gjorts tidigare och produkten utvecklas kontinuerligt på avdelningen för 

elektricitetslära på Uppsala universitet och testas i Lysekil av Seabased AB. Tidigare forskning 

visar att det finns behov av en tidvattenkompensator som förkortar och förlänger linan vid 

behov. När havsnivån stiger måste linan förlängas och vice versa för att hålla translatorn inom 

sin effektiva slaglängd. Med effektiv slaglängd menas det området som translatorn kan röra sig 

i utan att kompromissa el-produktionen, i bästa fall ska translatorns centrum överensstämma 

med statorns centrum (Maier, 2013).  

Varierande havsnivå skulle bidra till en förskjutning av slaglängden eller i värsta fall att 

translatorn bottnar eller slår i toppen av linjärgeneratorn. Med att bottna menas att translatorn 

står still i botten, detta händer när vattennivån sjunker och kedjan förlorar sin dragspänning. 

När vattennivån däremot stiger kan translatorn slå i aggregatets topp, vilket medför höga 

mekaniska spänningar med minskad el-produktion (Maier, 2013).   
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I dagensläge saknar bojen en tidvattenkompensator därför finns det begränsade möjligheter att 

justera längden av kedjan.  Man kan justera längden under installation, och det går även att göra 

efteråt – men då krävs en sjöoperation då man går ut och arbetar på bojen. Detta är något man 

kan göra om man vill ändra grundlängden på linan, men det är inte en lösning för de 

återkommande förändringarna i vattennivå som kommer från tidvattnet.      

En tidvattenkompensator har utvecklats av Uppsala universitet, den har inte blivit testad vid 

havet men vissa delar till denna har beställts, Figur 1-3. Tidvattenkompensatorn är uppbyggd 

av en motor, växellåda, och ett hjul som kedjan vilar på. Figur 1-4 visar hur kedjan sitter på 

hjulet.      

 

 

Figur 1-3 Tidvattenkompensator (Terzi, 2014) 

 

Figur 1-4 Kedjan runt hjulet (Terzi, 2014) 
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1.2   Problembeskrivning  
I dagsläget är bojen gjord utan en tidvattenkompensator. Denna brist ger upphov till att detta 

projekt utförs med syfte att konstruera en vågkraftboj (kallas även för en tidvattenboj) där 

tidvattenkompensatorn ska integreras, se Figur 1-5. Tidvattenkompensatorn kan behöva 

utvecklas för att på bästa sätt integreras i bojen, den kommer att behöva en vattenfri miljö 

eftersom den har bl.a. en motor och drivelektronik som kan skadas vid kontakt med vatten. 

Vågkraftbojen ska ha en låda där kedjans andra ände samlas, den kallas för en kättingsamlare. 

Kättingsamlaren syns i Figur 1-5.  

 

 

Figur 1-5 En möjlig form för en boj som omsluter en tidvattenkompensator (Terzi, 2014) 

 

 

Kättingsamlaren 
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1.3 Huvud- och delmål  
Huvudmålet med projektet är att konstruera en tidvattenboj. I detta ingår att skapa en CAD-

modell samt ett komplett tillverkningsunderlag i form av detaljritningar. En prototyp ska kunna 

beställas efter genomfört projekt.  

Detta mål delas i delmål: 

- Konstruera en vattentät box som rymmer tidvattenkompensatorn och sin elektronik.  

- Konstruera bojen och göra den klar för montering av ovanstående konstruktion. 

- Konstruera en kättingsamlare.   

 

1.4 Avgränsningar  
- Projektet avser endast den mekaniska konstruktionen av bojen tillsammans med 

utrustningen för tidvattenkompensatorn.  

- Testkravspecifikationer samt manualer för utrustningen kommer inte att behandlas i 

denna rapport. 

1.5 Kravspecifikationer 
- Bojen ska klara en dragkraft på 500kN. 

- Bojen ska i sitt viloläge lyfta translatorn, kedjan samt sin egenvikt (med 

tidvattenkompensatorn). 

- Tidvattenkompensatorn ska ha en vattentät konstruktion runt sig för att skydda dess 

olika komponenter (bl.a. motor och växellåda). 

- Tidvattenkompensatorn ska monteras klart i den vattentäta konstruktionen (kallas för 

box i fortsättningen) på Uppsala universitet och sedan transporteras för montering på 

bojen. 

- Kedjan ska hamna i bojens centrum. 

- Kedjans andra ände ska kunna glida i en låda (kättingsamlare). 

1.5.1   Önskemål 

- Produkten ska kunna tillverkas av de maskiner som finns i Seabased AB:s fabrik som 

har tillgång till några tillverkningsmetoder, bl.a. bockning, laserskärning och fräsning. 

- Produktens delar ska helst tillverkas av samma material och dimensioner som redan 

används för tillverkningen av Seabaseds bojar. Stålet levereras till fabriken i Lysekil i 

några olika dimensioner och storlekar. 

- Produktens vikt samt tillverkningskostnad ska vara så låg som möjligt. Bojens 

ytterdiameter ska helst inte överskrida 5,5 m, för att ge möjlighet att kunna målas i 

Seabaseds målarrum. 

- Produktens delar ska helst svetsas ihop istället för att skruvas för att undvika korrosion. 

Korrosion fräter sönder materialet och gör det möjlig för vatten att komma in i bojen. 

- Boxens lock ska vara demonterbar för enklare underhåll. 
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1.6 Metodik  
I början av projektet gjordes en förstudie för att i första hand förstå mekanismen och funktionen 

av ett sådant vågkraftaggregat. Förstudien bestod av informationsinsamling genom samtal med 

kompetent personal, en litteraturstudie och naturligtvis informationssökning via internet. Olika 

metoder för idé- och konceptgenerering har används, som brainstorming och 

informationssökning av befintliga tekniker. Information om vågkraftsaggregat som liknar 

Uppsala universitets koncept hittades inte. Istället tittades på den befintliga konstruktionen av 

Seabaseds boj, några rapporter om denna teknik. Även stora konstruktionsarbeten som 

byggandet av broar och stora maskiner gav inspiration och nya sätt att tänka vid konstruktionen 

av stöd balkarna till boxen med tidvattenkompensatorn.   

För att sedan kunna konstruera bojen användes CAD-programmet SolidWorks som också gör 

det möjligt att kontrollera hållfastheten av konstruktionen med hjälp av den inbyggda 

funktionen för FEM-analys.   

 

  



 

7 

 

2 Nulägesanalys 
2.1 Befintlig konstruktion 
Den befintliga bojen som används av Seabased AB saknar tidvattenkompensator, se 

Figur 2-1. Kedjan hamnar i centrum av bojen och det finns begränsade möjligheter att justera 

längden av kedjan. 

Konstruktionen består av plåtar som vattenskäras i olika geometrier och bildar bojen. Plåtarna 

har olika tjocklekar och är av typen S355 MC som beskrivs i kommande avsnitt. Tre balkar 

med tvärsnitt 300x300x10 mm går igenom bojen och möts i centrum. På begäran av Seabased 

kommer flera geometrier inte att avslöjas.      

 

Figur 2-1 Seabased boj 

Denna boj väger runt 4 ton och kan motstå en kraft på 500 kN som mest. Den driver en 

translator som väger 10 ton, samma translator kommer att drivas med den boj som är 

konstruerad i detta projekt. Tidvattenkompensatorn har byggts upp av Uppsala universitets 

avdelning för elektricitetslära, se föregående kapitel, i syfte att studera tidvattnets inverkan på 

energiproduktion, överlevnad och underhåll. Denna saknar ett monteringsunderlag för att 

integreras i en boj, därför ska en box konstrueras för uppfylla detta.  

 

 

  



 

8 

 

2.2 Viktiga begrepp 
Projicerad area på vattnet 

Med projicerad area menas den arean som bojen täcker på vattenytan. Den projicerade arean 

avgör vilken kraft bojen kan överföra till translatorn. Beroende på geometri och form så kan 

denna area bestämmas utan att påverka volymen och vice versa. Med en boll i vattnet kan 

volymen inte ändras utan att påverka den projicerade arean på vattnet, men kan göras med en 

kub.   

Tillsatt massa   

Fenomenet kallas på engelska för ”Added Mass”. Det betyder att vattenpartiklar rör sig med 

bojen och ska betraktas som en del av bojens massa (Gravråkmo, 2014).  

 

2.3 Resurser 
Uppsala universitet har begränsade resurser och därför anställer Seabased AB och andra 

leverantörer för att tillverka bojen. Boxen som innehåller tidvattenkompensatorn och 

nödvändiga detaljer ska kunna monteras färdigt och testas i universitets lokaler innan den 

skickas för slutmontering på bojen.  

2.3.1 Plåtkonstruktion  

Konstruktionsstålet av typ S355 MC (sträckgräns 355 MPa) levereras till Seabased i 3000x1500 

mm plåtar och i tjocklekar av 5, 8 och 15 mm. Seabased kommer att beställa ytterligare en 

tjocklek på 3 mm av stålet S650 MC (sträckgräns 650 MPa) vilket är nästan dubbelt så hållfast 

som S355 MC. Eftersom Seabased köper stora mängder stål så är det billigare för Uppsala 

universitet att utnyttja detta genom att använda samma ståltyper. Därför kommer 

konstruktionen i detta examensarbete att hållas till dessa konstruktionsstål där det är möjligt. 

Stålen har samma egenskaper, de är termomekaniskt behandlade med goda 

kallformningsegenskaper som möjliggör bockning. Svetsning är inte heller något problem med 

denna typ av stål (Björk, 2007).  

De flesta enklare tillverkningstekniker finns på Seabased, bl.a. bockning, laserskärning, 

fräsning, svarvning, borrning, svetsning och målning. Specifikationerna för dessa maskiner 

saknas eftersom tid för ett studiebesök kunde inte ordnas. Ett besök på ett annat företag 

(Zetterbergs Industri AB) har ordnats, de hanterar plåtkonstruktion på ungefär samma storlekar 

och typer som Seabased. Zetterbergs har alla ovan nämnda tillverkningstekniker, efter 

studiebesöket kunde följande konstateras: 

- Bokningsradien ska minst vara lika med tjockleken av materialet som ska bockas. 

Denna rekommendation kommer att följas i denna konstruktion. 

 

- Svetsstorleken eller a-måttet ska vara mindre eller lika med plåttjockleken. Svetsning 

ger upphov till värme vilket kan påverka rakheten av plåtarna Detta är speciellt viktigt 

vid konstruktion av boxen, eftersom stor vikt läggs på vattentätheten. Mer om detta finns 

i de kommande avsnitten.      
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2.4 Metoder 
2.4.1 Brainstorming  

Brainstorming är ett verktyg som kombinerar en avslappnad och informell inställning till 

problemlösning med lateralt tänkande. Det uppmuntrar till att komma med idéer och tankar som 

kan verka lite galet i början. Under brainstorming ska idéer inte kritiseras utan låta de öppna 

upp möjligheter eller bryta ner felaktiga antaganden och avgränsningar. Sedan analyseras 

idéerna genom vidare utvecklig och med hjälp av andra metoder (Mindtools, 1996).     

2.4.2 Pugh-matrisen 

Pugh-matrisen är en konceptvalmetod som på ett objektivt och systematiskt sätt möjliggör val 

av den bästa av flera möjliga koncept/lösningar till problemet. När Pugh-matrisen ska 

användas ska flera alternativ lösningar presenteras först för att med hjälp av matrisen 

bestämma den bästa. Faktorer som påverkar valet ska tas fram och några av dessa 

faktorer/kriterier ska användas i Pugh-matrisen. Kunniga personal ska vara med vid valet och 

ska bestämma hur viktiga faktorerna är samt ge de en viktning. Därefter poängsätts varje 

lösning utifrån hur bra den uppfyller de uppsatta kriterierna. Den bästa alternativlösningen får 

högst totalpoäng (Virginia Tech, 2010).    

  

2.5 Hållfasthetsanalys 
I detta examensarbete används CAD-programmet SolidWorks för att göra hållfasthetstester. 

Programmet använder Finita Element-Metoden (FEM) för att beräkna spänningar och töjningar 

som uppstår i materialet pga. pålagda krafter. Spänningarna anges i MPa och använder sig av 

Von Mises-Metod för att beräkna spänningar. Programmet kan även ange hur mycket 

förskjutning kommer att uppstå i materialet och anges i mm. 

Datorstödd simuleringar görs för att se hur väl kan en detalj eller sammanställning motstå de 

krafter som påverkar den. Programmet bryter upp detaljen till en massa små punkter där krafter 

uppstår och beräknar spänningarna i alla dessa punkter för att se hur de påverkas. Beräknade 

värden beror på hur många punkter som detaljen bryts till, fler punkter betyder bättre resultat 

men kan ta längre tid för datorn att beräkna. Noggrannheten av simuleringen beror också på hur 

uppsättningen motsvarar verkligheten. Med uppsättningen menas de krafter som påverkar men 

också fästpunkter, svetsning och skruvförband. Dessa kan göras likt verkligheten men till en 

viss grad, bättre uppsättning kan behöva längre tid att bearbeta och även högre datorkraft.      
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3 Idé- och konceptgenerering  
I detta avsnitt har följande faktorer/parametrar identifierats:   

- Bojvolym: Det vill säga lyftkraft där en kubikmeter vatten motsvarar 1 ton. 

- Projicerad area på vattnet. 

- Bojform: Som avgör bl.a. vilka tillverkningsoperationer som krävs samt 

materialtillgång vid tillverkning av bojen.   

3.1 Förslag på idéer  
Här presenteras enbart idéer som är realistiska och genomförbara, andra idéer som upplevdes 

opraktiska eller ogenomförbara togs inte med. Vissa idéer kunde inte vara med i det här 

avsnittet utan tillkommer i nästa avsnitt om konceptgenerering, detta för att de är svåra att 

komma på innan vidare utvecklig av idéerna i detta avsnitt. 

3.1.1 Idéer för formen   

Genom samtal med handledaren, läsning av tidigare rapporter och brainstorming konstaterades 

att det finns två former som skulle passa för vågkraftbojen.  

Cylindrisk form  

- Bojen har en cylindrisk form där kedjan hamnar i centrum, kättingsamlaren måste 

hamna i mitten av den cylindriska bojen, Figur 1-5.  

- Eftersom bojen är stor måste den göras i mindre detaljer/bitar som sedan svetsas ihop.  

- Formen ger upphov till större tillsatt massa, på grund av den ökade projicerade arean 

relativt volymen. Detta skapar högre extremkrafter på vågkraftaggregatet vid större 

vågor (Gravråkmo, 2014). 

Hexagonformad boj med cirkulärt tvärsnitt 

- Hexagonformad boj med cirkulärt tvärsnitt, se Figur 3-1. 

- Kedjan hamnar i centrum och måste ha någon typ av support.  

- Formen ger upphov till mindre tillsatt massa än den cylindriska formen (Gravråkmo, 

2014). 

- Svårt att bestämma volymen utan att påverka den projicerade arean på vattnet.  

 

 

 

 

Figur 3-1 Hexagonformad boj  
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Hexagonformad boj med semi-rektangulärt tvärsnitt 

- Denna form används i nuläget av Seabased AB. 

Bojen har ett rektangulärt tvärsnitt med botten formad 

som en halvcirkel, Figur 3-2. 

- Med denna form kan den önskade volymen 

bestämmas utan att påverka den önskade projicerade 

arean på vattnet. 

- Ingen skillnad vad gäller tillsatt massa jämfört med 

föregående form.  

- Bojen har flera detaljer än den föregående. 

 

 

3.1.2 Idéer för placering av tidvattenkompensatorn 

De två idéer som övervägdes var en rektangulär box och en cylindrisk box.  

Rektangulär box 

- Passar till geometrin av tidvattenkompensatorn, 

Figur 3-3.  

 

 

 

 

 

 

 

Cylindrisk box 

- Ger betydligt mer utrymme för att personal ska 

kunna röra sig fritt vid montering av samtliga 

delar, Figur 3-4. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3-2 Formen för Seabased-

boj  

Figur 3-3 Rektangulär box som 

innehåller tidvattenkompensatorn 

Figur 3-4 Cylindrisk box som 

innehåller tidvattenkompensatorn 
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3.2  Konceptgenerering  
3.2.1 Koncept 1  

Bojen är hexagonformad med tre stycken balkar som lutar x antal grader, Figur 3-5. Den 

cylindriska boxen innehåller tidvattenkompensatorn, batterier och elektronik. Bojen är 

konstruerad av tre likadana delar som är vattentäta, om en del får vatten i sig finns det två andra 

som hindrar bojen från att sjunka. Figur 3-6 visar en bojdel. 

 

 

Figur 3-5 Koncept 1 

Gränssnittet mellan bojdelarna är en platta som skärs till en ellips och bockas fyra gånger eller 

pressas för att få en halv kvadrat. Detta kallas i fortsättningen för en fläns, i Figur 3-6 syns två 

flänsar. Flänsarna svetsas eller skruvas ihop mellan bojdelarna. 

 

Figur 3-6 En bojdel 
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En bojbit är en sjättedel av bojen och består av två halvcirklar som svetsas ihop, Figur 3-7 visar 

den ena halvan av en bojbit. Bojbiten har en skuren del för att pressa i flänsen. 

 

 

Figur 3-7 Ena halvan av en bojbit (12st utgör bojen) 

 

Kättingsamlaren fångar upp kedjans andra ände, kedjan glider in i kättingsamlaren, Figur 3-8. 

Den har en lutande sida för att undvika kollision med kedjan som är ansluten till translatorn i 

havsbotten. Kättingsamlaren har flera små hål i botten för att vatten ska kunna rinna ut. Balkarna 

svetsas med en rund platta, Figur 3-8. Balkarna svetsas också i sin andra ände med flänsarna.  

 

 

Figur 3-8 Vänster: En snittad vy av koncept 1 utan boxen, Höger: Kättingsamlaren 

 

Bojen är nu färdig för montering av den cirkulära boxen. Boxen innehållande alla sina delar 

monteras färdigt och skruvas sedan i den undre runda plattan, Figur 3-9. Skruvarna är tänkta att 

sitta runt den runda plattan för att bibehålla vattentätheten av boxen.  
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Figur 3-9 En vy där boxen är förskjuten uppåt 

 

Fördelar av koncept 1: 

- Lutande balkar: Vilket belastas med både tryck och böjkraft. 

- Balken går igenom bojen mellan två flänsar vilket gör det till en robust konstruktion. 

- Få detaljer och relativt enkelt att tillverka. 

Nackdelar: 

- Svårt att få den önskade projicerade arean utan att påverka volymen. 
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3.2.2 Koncept 2 

I detta koncept är det tänkt att den befintliga Seabased-bojen ska användas för montering av en 

rektangulär box, se Figur 3-10 Koncept 2Figur 3-10. De gulfärgade delarna är Seabaseds 

konstruktion. 

 

 

Figur 3-10 Koncept 2 

Fördelar: 

- Bojen används redan av Seabased. 

- Enkelt att ändra på volymen utan att påverka den projicerade area. 

Nackdelar: 

- Balkarna belastas enbart med böjkraft. 

- Fler detaljer. 

- Balkarna går igenom hål i bojen, vilket kräver förstärkning. 
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3.2.3 Koncept 3  

Konceptet är en kombination av koncept 1 och 2, den har de lutande balkarna integrerade i 

Seabaseds konstruktion. Två flänsar används för att omsluta en balk som i koncept 1.    

    

 

Figur 3-11 Koncept 3 

Fördelar: 

- Lutande balkar. 

- Projicerad area. 

- Balken går igenom bojen mellan två flänsar. 

- Relativt små ändringar i Seabaseds konstruktion. 

Nackdelar: 

- Fler detaljer. 
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4 Genomgång och val av koncept  
En Pugh-matris har utnyttjats för att utvärdera koncepten, Tabell 1. Koncept 2 har valts som 

referens för de övriga koncepten, detta för att det känns naturligt att integrera boxen i en 

färdigkonstruerad boj. Viktiga parametrar fick vara med och fick en viktning, ett nummer från 

1 till 8. De tre sista parametrarna representerar tillverkningskostnaden och fick viktningarna 

3,2,1, summan av dessa är 6. Eftersom robusthet anses viktigare än tillverkningskostnaden fick 

denna parameter viktning 7. Den absolut viktigaste parametern är möjligheten att kunna ändra 

på volymen utan att påverka önskad projicerad area, denna parameter fick den högsta 

viktningen 8. Andra viktningar syns i Tabell 1. Parametern ”Enklare att hålla för en kraft på 

500 kN” finns med utöver parametern ”Robust konstruktion”. Även om dessa parametrar låter 

ungefär lika är tankegången att en produkt kan tåla en viss kraft utan att nödvändigtvis vara 

robust, dvs. den tål en kraft med större böjningar vilket resulterar i högre slitage och kortare 

livslängd. Viktningarna är baserade på diskussioner med handledaren och ämnesgranskaren 

samt egna avvägningar och slutsatser.  

 

Tabell 1 Pugh-matris: Utvärdering av koncepten där koncept 2 används som referens 

Urvalskriterier 
Viktning 

(Max 8) 
Koncept 1 

Koncept 2 

(Referens) 
Koncept 3 

Önskad geometri 

(projicerad area) 
8 – 1 0 0 

Vattentäthet  8 0 0 0 

Robust konstruktion 7 1 0 1 

Kedjan hamnar i centrum 

av bojen 
7 0 0 0 

Enklare att hålla för en 

kraft på 500 kN 
7 1 0 1 

Boxen monteras klart 

innan den skruvas i bojen 
7 0 0 0 

Produkten tillverkas av 

tillgängliga maskiner 
5 0 0 0 

Enkelt att Placera 

kättingsamlaren 
3 0 0 0 

Enkel att tillverka 3 – 1 0 – 1 

Antal detaljer 2 – 1 0 – 1 

Materialmängd/vikt 1 – 1 0 – 1 

Summa  0 0 1 
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I samråd med handledaren och ämnesgranskaren och efter utvärderingen av Pugh-matrisen togs 

beslut om att fortsätta att utveckla och konstruera koncept 3. De största anledningarna är: 

1. Robust konstruktion där balkarna sitter mellan två flänsar och lutar X antal grader. 

2. Det går att bestämma volymen utan att påverka önskad projicerad area på vattnet. 

3. Till stora delar befintlig konstruktion för bojen vilket innebär färre nya utmaningar och 

frågetecken i tillverkningen samt att det blir lättare att få acceptans för konstruktionen.  

 

Examensarbetet främsta uppgift är att integrera tidvattenkompensatorn i bojen, detta uppfylls 

med detta koncept genom placerandet av en box i mitten av bojen. Placeringen kunde ske utan 

större ändringar på den befintliga bojen dvs. utan lutande balkar. Detta skulle betyda några 

saker (nackdelar): 

1- Balkarna placeras genom bojens tunna väggar, vilket kräver förstärkning. 

2- Flänsar kommer att behövas och då har de en enda uppgift, att separera bojdelarna för 

att försäkra konstruktionen mot vatten (om en bojdel får vatten i sig kommer de andra 

två inte att påverkas). Istället från att ha två uppgifter i det valda konceptet (både mot 

vatten och för att hålla balkarna). 

3- Enbart böjkraft. 

4- Boxen ligger i höjd med bojen vilket ger upphov till högre projicerad area som i sin tur 

ger upphov till större tillsatt massa. 

Med dessa anledningar kan vi enkelt se varför lutande balkar är en bättre konstruktion.   
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5 Vidareutveckling och konstruktion av valt 

koncept  
Konstruktion och detaljritningar kommer bara att göras för nyutvecklade detaljer och ändringar 

av Seabaseds konstruktion.  

5.1 Konstruktion 
Bojen består av tre bojdelar, varje bojdel innehåller två flänsar, Figur 5-1. Tre balkar kommer 

att användas som support, de lutar 30 grader och möts i centrum av bojen för placering av 

boxen. Balkarna som används är 300x300x10 mm (en balk väger 260 kg) och är identiska med 

de som används av Seabased, förutom att de skärs i ändarna för att bl.a. bilda en horisontell yta 

för placering av boxen.   

 

Figur 5-1 Tidvattenbojen 
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Flänsen kommer att göras av konstruktionsstålet S355 MC med tjocklek 8 mm. Två plåtar 

kommer först att laser- eller vattenskäras och sedan bockas för att skapa den halvt kvadratiska 

formen, se Figur 5-2. Bockradien är lika med tjockleken av plåten vilket ofta rekommenderas. 

Flänsen väger från 200 kg, sex flänsar väger runt 1,2 ton.   

 

Figur 5-2 Flänsen 

Plåt av tjockleken 3 mm (S650 MC) kommer att användas för att bilda bojen och skärs för att 

göra plats för flänsen, Figur 5-3. Bojens plåtar är svetsade med varandra och med flänsarna. 

 

Figur 5-3 Plåten skärs för att göra plats för flänsen 
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5.1.1 Geometri 

Translatorn som kommer att drivas av denna boj är densamma som används av Seabased. Det 

betyder att den kraft som bojen ska överföra till translatorn är densamma. Därför är det viktigt 

att inte ändra på den projicerade arean av bojen på vattnet. Ändringar på geometrin av bojen 

kommer därför inte att behövas, samma ytter- och innerdiameter kommer att användas.  

Vikten av bojen däremot kommer att ändras för att kompensera för vikten av flänsarna och 

boxen (som innehåller tidvattenkompensatorn). Det betyder att bojens volym måste öka för att 

kompensera för viktökningen. Eftersom inga ändringar får ske på den projicerade arean måste 

ökningen av volymen ske genom ökning av sidornas längd, dvs. höjden av bojen. Massan av 

bojen ska öka med ungefär 3 ton därför ska en volym på tre kubikmeter läggas till. Alternativet 

till volymökningen är att låta en större del av bojen vara nedsänkt i vattnet. En fråga som är 

bäst besvarad av kunniga personal inom området, eftersom det saknas resurser i detta 

examenarbete för att avgöra vad som är bäst. 
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5.1.2 Hållfasthetsberäkning  

Hållfasthetsberäkningar är svåra att genomföra på Seabaseds boj. Det tar lång tid att genomföra 

en analys i SolidWorks på en sådan geometri. SolidWorks har också svårt att hantera en 

sammanställning med många detaljer. Därför görs analysen på koncept 1 som kan ses som en 

förenklad geometri av det valda konceptet, Figur 5-4. Detaljerna i figuren har samma material 

och plåttjocklekar som det valda konceptet. 

 

Figur 5-4 Spänningar på koncept 1 

Syftet med denna analys är att kontrollera hållfastheten för de detaljer som konstruerades, dvs. 

flänsarna i första hand. Plåttjockleken för flänsarna är 8 mm av typ S355 vilket har en 

sträckgräns på 355 MPa. De röda pilarna representerar en kraft på 500 kN som är den maximala 

kraft som bojen ska hantera enligt kravspecifikationerna. Den maximala spänning som påverkar 

bojen är 188 MPa. Figur 5-4. Denna spänning påverkar flänsarna under balkarna och syns 

tydligare i Figur 5-5.  

 

Figur 5-5 Visar en förstoring av koncept 1  
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Förskjutningarna i koncept 1 är väldigt små (mindre än 1 mm) och syns i Figur 5-6.   

 

Figur 5-6 Förskjutningar i koncept 1  

För att göra ytterligare en kontroll analyseras en del av det valda konceptet, Figur 5-7. Analysen 

omfattar två flänsar som är svetsade med varandra och med en balk. Kraften är en tredjedel av 

500 kN. Den maximala spänningen är nu ungefär 260 MPa och är mest i den övre sidan av 

balken. Ökningen av spänningen beror på att det inte finns en platta i mitten av bojen som tar 

upp en del dragspänning.     

 

Figur 5-7 Spänningarna på valt koncept 
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Förskjutningarna i Figur 5-8 är något högre än det i koncept 1 (ungefär 4 mm). Det beror 

också på att det inte finns en platta i mitten av bojen. 

 

 

Figur 5-8 Förskjutningar på valt koncept 

 

Hållfasthetsanalysen visar tydlig att konstruktionen håller för en extremkraft på 500 kN. 

Spänningarna som uppstår ligger under sträckgränsen vilket ger en säkerhetsfaktor som är större 

än ett, även om kraften som påverkar bojen är mindre än den angivna (det finns en 

säkerhetsfaktor vid beräkningen av den extrema kraften). Böjningar uppstår men är väldigt små 

jämfört med storleken av bojen och därför kan försummas.  

Ett bevis på att balkarna håller (utöver hållfasthetsanalysen) är det faktum att de används av 

Seabased. Konstruktionen i detta examensarbete använder sig av samma Balkar som Seabaseds 

men istället lutande. Det betyder att de klarar högre krafter eftersom den kraft de upplever delas 

i tryck- och böjkraft medan Seabased balkar upplever hela kraften som böjkraft.  
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5.2 Boxen  
Vid tidigare studier på Uppsala universitet har en komplett konstruktion av en 

tidvattenkompensator presenterats (Terzi, 2014). Med hjälp av denna konstruktion har en 

behållare/box konstrueras för att rymma tidvattenkompensatorn, några batterier och den 

elektronik som krävs för att driva tidvattenkompensatorn, Figur 5-9. Locket visas transparent i 

figuren för att inre delar ska kunna ses. Ett rektangulärt hål finns i mitten av boxen för att 

underlätta underhåll av kedjan. Boxens sidoplåtar kommer att svetsas med den undre plattan. 

Boxens sidoplåtar kommer också att svetsas med den övre ramen som innehåller frigående 

skruvhål samt ett spår för placering av O-ring. Svetsningen kan orskaka böjningar på 

sidoplåtarna eftersom de är tunnare än den övreplåten, detta anses vara ett problem eftersom O-

ringen inte tätar ordentligt. Problemet kan undvikas genom att ställa högre krav på tillverkaren 

vad gäller plana ytor samt att börja svetsningen med att punktsvetsa plåten med jämna 

mellanrum för att säkertställa att plåten inte böjer sig allt förmycket.  

 

Figur 5-9 Boxen 

Tidvattenkompensatorn med motor syns i Figur 5-10.  Dimensioner för den undre plattan är 

900x1000x15 mm. Motorn har dimensionerna 396,3 mm i längd och 160 mm i diameter. 

Tidvattenkompensatorn kan rymmas teoretisk i en box med dimensionerna 1750x900x505 mm.    

 

 

Figur 5-10 Tidvattenkompensator med motor 
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Fyra stycken 12V batterier med 100Ah kapacitet kommer att behövas för drivning av 

tidvattenkompensatorn. Dimensionerna för ett sådant batteri är ungefär 250x200x350 mm. 

Storleken på elektroniken är okänd men efter diskussion med handledaren visar det sig att det 

behövs minst lika stor volym för elektroniken som för tidvattenkompensatorn. Detta för att 

kunna montera samtliga delar med frihet. Batterierna ska kunna laddas av solenergi, placeringen 

av solpaneler kommer inte att behandlas i denna rapport. Kablar ska kunna gå igenom boxen 

men detta kommer inte heller att behandlas.   

Kedjan ska centreras mitt i boxen och därmed mitt i bojen, detta för att få en jämnt fördelad 

kraft över bojen. För att kedjan ska vara i mitten av boxen har tidvattenkompensatorn flyttats 

åt sidan en sträcka lika med radien av hjulet, Figur 5-11.  

 

Figur 5-11 Undersidan av boxen  

Boxen ska monteras färdigt och sedan skruvas fast i bojen (på en 15 mm tjock platta, S355 

MC), detta är för att undvika svetsoperationer vilket kan orsaka elektronikskada. Boxens 

sidoplåtar är 5 mm tjocka, locket samt bottenplattan är 8 mm. Samtliga plåtar är av typen S355 

MC. 

Boxens väger runt ett ton och har dimensionerna 2010x1500x539 mm. Boxen är vattentät, 

vilket ger upphov till att använda o-ringar vid montering av boxens topp. Två speciellt 

dimensionerade O-ringar av typ EPDM (resistent mot saltvatten) behövs. Den större O-ringen 

har de yttre dimensionerna 1960x1450 mm och placeras i ett spår runt boxen, och den mindre 

har yttre dimensionerna 580x220 mm och placeras runt det rektangulära hålet mitt i boxen. 

Både O-ringarna har en diameter på 6 mm och trycks samman 20 % av sin diameter, vilket gör 

att spåren ska ha ett djup på 4,8 mm (Parker O-ring handbook, 2007) och (Norberg, 2015).  
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5.3 Kättingsamlaren 
Kättingsamlaren kommer att placeras under boxen, dvs. under plattan som håller i boxen. Den 

består av två delar, den första är bockad och försedd med hål (dränering), och den andra är platt. 

Plattorna av tjocklek 3 mm (S650 MC) svetsas ihop och med plattan under boxen. Formen gör 

att kedjan glider och staplas på plats, vilket minskar krångel, Figur 5-12. Den maximala längden 

på kedjan som kan hamna i kättingsamlare är 3,5 m, den yttre diametern på kedjan är max 74 

mm, (Terzi, 2014). Detta ger en volym på 0,06 kubikmeter, vilket är hälften så stort som 

kättingsamlarens volym på 0.12 kubikmeter. Det är svårt att förutse hur kedjan kommer att 

ligga i kättingsamlaren därför borde detta testas innan slutmonteringen. Detta för att se att 

kedjan verkligen kan staplas och att kedjans ringar inte fastnar i varandra. 

 

 

Figur 5-12 Kättingsamlaren 
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6 Resultat och slutsatser 
En tidvattenboj har konstruerats. Det innefattar omkonstruktion av en befintlig Seabased-boj 

samt integrering av en tidvattenkompensator i denna boj. Integreringen gav upphov till 

konstruktion av en vattentätbox. 

Vid genomgång av kraven och önskemålen för att se hur väl de uppfylls kan följande 

konstateras:  

- Bojen klarar en dragkraft på 500kN: Detta krav uppfylls med tanke på 

hållfasthetsanalysen. 

- Bojen ska i sitt viloläge lyfta sin eget vikt samt komponenternas: Detta krav är inte helt 

uppfylld med tanke på att bojensvolym måste justeras. Men förslag på hur detta kan 

utföras presenterades i rapporten. 

- Vattentät konstruktion runt om tidvattenkompensatorn: Detta uppfylldes med hjälp av 

O-ringar och en smart lösning med skruvar för montering av serviceluckan 

(demonterbar lock på boxen). Ett problem med värmen av svetsningen uppmärktes efter 

studiebesöket på Zetterberg. Värmen orsakar böjningar som kan minska tätningen av 

O-ringen. Problemet märktes försent för att ändra på konstruktionen och bedöms som 

icke allvarligt, eftersom den går att undvikas på olika sätt. En förslagslösning för att 

undvika problemet finns i avsnittet rekommendationer.    

- Boxen monteras klart i universitets lokaler innan slutmontering: Detta har uppfyllts 

genom att boxen skruvas i bojen istället för att svetsas.  

- Kedjan hamnar i centrum: Detta krav uppfylldes genom att skjuta 

tidvattenkompensatorn åt sidan, en sträcka lika med radien av hjulet. 

- Kedjan glider in i kättingsamlaren och ur utan krångel: Detta är osäkert eftersom det är 

svårt att förutse hur kedjan staplas i kättingsamlaren. Tester ska utföras för att säkerställa 

detta krav. 

  Nu till önskemålen: 

- Produkten tillverkas på Seabased: Osäkert eftersom ett besök på Seabased inte har 

ordnats. Däremot så har ett besök på Zetterbergs ordnats och där är det fullt möjligt att 

tillverka produkten. 

- Samma stål typ och dimensioner som Seabaseds: uppfylldes bra, alla detaljer är av typ 

S355 MC eller S650 MC. Samma tjocklekar och storlekar av plåten har används. 
- Vikt och tillverkningskostnaden ska vara låg: Detta var i bakhuvudet vid konstruktion 

av alla detaljer, dock kan jag inte påstå att konstruktionen inte kan bantas ner. 

Förbättringar kan alltid göras samtidigt som tillverkningskostnaderna kan alltid 

minskas. 
- Svetsa istället för att skruva: Detta önskemål strider mot kravet om att boxen ska gå att 

montera klart på universitet innan slutmonteringen. Om boxen monteras klart kan 

svetsning inte ske, det kan skada elektroniken i boxen. Det strider också mot önskemålet 

om att locket ska vara demonterbart. Annars används svetsning i övrigt konstruktion. 
- Boxens lock ska vara demonterbar: uppfylldes, boxens lock kan skruvas loss. 

  



 

29 

 

En 3D-CAD modell av tidvattenbojen har skapats och kommer att lämnas till kunden 

(handledaren). Simuleringar för att säkerställa hållfastheten har skapats. 

Sammanställningsritningar är bifogade i rapporten medan detaljritningarna på konstruerade 

detaljer tillhandahållas kunden.      
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7 Diskussion 
Målet med projektet var att ta fram ett komplett tillverkningsunderlag för att kunna beställa en 

prototyp. Målet har uppnåtts med tanke på konstruktionens hållfasthet, vattentäthet och 

tillverkningsbarhet. Dessa är de viktigaste aspekterna efter personsäkerhet, bojen hamnar i 

havet och det finns en väldigt små risk för personskada. Konstruktion uppfyller dessa krav även 

om några av dessa krav var svåra att genomföra. Boxens vattentätning var en utmaning med 

tanke på demonteringskrav av locket. Men efter några samtal med kunniga leverantörer kunde 

en lösning presenteras. Det är en sak som inte var förväntat. Att leverantörer kan hjälpa med att 

hitta smarta och praktiska lösningar var inte något som räknades med, det var en stor hjälp. 

Problemet med värmen av svetsningen missades vid konstruktionen, detta beror på dålig 

kommunikation med Seabaseds fabriken. Ett optimalt läge skulle vara att utföra konstruktionen 

på Seabaseds fabriken för att förenkla kommunikation med kunniga verkstad operatörer.  

Att konstruera en produkt för tillverkning utav begränsade tillverkningsmetoder var inte helt 

lätt. I Seabaseds fabrik utförs enklare tillverkningsmetoder såsom laserskärning, fräsning och 

bockning. Det saknades möjligheter för t.ex. gjutning och pressning. Förutom 

tillverkningsmetoder håller konstruktion sig till de konstruktionsstål som finns på Seabased, 

konstruktionen begränsades även av måtten på dessa plåtar. Detta kan enkelt ses när en detalj 

på boxens lock-tätning gjordes i två delar för att säkerställa tillverkningsvänlighet. 

SolidWorks inbyggda funktion för hållfasthetsanalys var till stor hjälp för att säkerställa 

hållfastheten av produkten. Även om analysen bara gjordes på en del av bojen känns det säkrare 

att konstruktionen kommer att hålla för de extremkrafter som kan påverka bojen. 

Att konstruera för massproduktion var inte målet av detta examensarbete. Utan snarare att 

konstruera en fullt funktionell produkt som går att tillverka och gör det möjligt för vidare 

forskning och utvecklig. Men ändå togs hänsyn till tillverkningskostnaden på alla möjliga sätt, 

genom att välja enkelt geometri, standard komponenter, standard stål typ och geometri, anpassa 

konstruktionen för att tillverkas i Seabaseds fabriken, etc.  

Att ta fram en tidvattenboj till Uppsala universitet var ett typiskt produktutvecklingsarbete. Med 

detta menas inte att konstruktionen var problemfri, tvärtom var den fylld av utmaningar och 

inte minst lärorikt. Det som känns extra bra är chansen till att bidra med tillverkningen av en 

produkt. 
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8 Rekommendationer  
Det är viktigt att kontrollera att konstruktionen verkligen fungerar, detta görs genom att beställa 

en prototyp och testa. Men innan det görs måste några saker vara klara: 

- Elektroniken som behövs för att driva tidvattenkompensatorn. Förutom att elektroniken 

ska fungera, ska den organiseras i boxen. En monteringsplattform för denna elektronik 

ska tas fram.  

- Batterierna i boxen laddas av solpaneler, dessa ska monteras på bojen. Placeringen av 

solpanelerna är ett bra exempel på ett konstruktionsarbete för framtida projekt.  

- Boxens topp-ram ska bockas av sidoplåtarna för att undvika böjningar på plåten orsakad 

av värmen vid svetsning. Smartare lösningar kan alltid hittas, ett examensarbete kan 

vara om värmen av svetsningen och hur detta påverkar plåtar. Ett annat problem är 

värmeskillnader ute i havet, luften som är instängd i boxen kan skada denna. Luft 

expanderar vid värme och tvärtom. 

- När en komplett produkt har producerats ska ett optimeringsarbete genomföras. Allt 

från ändrade plåttjocklekar till ändrad geometri för att effektivisera och banta ner 

kostnaderna för produkten.  
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Bilagor  

Detta består av fem sammanställningsritningar som visar bojens samtliga delar. 
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