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Sammanfattning 
Rapporten är ett resultat av ett examensarbete på C-nivå, utfört åt DoF Engineering i 
Trollhättan. Arbetets första del bestod av att göra hållfasthetsberäkningar och analyser 
på ett containerlås. Arbetets andra del var att finna lämplig tillverkningsmetod och 
material för konstruktionen. 

Enligt standard ISO 3874:1997 skall låsmekanismen klara 25 ton i dragspänning och 85 
ton i tryckspänning.  

Handberäkningar och FEM-analyser med Ansys har utförts för att upptäcka svagheter i 
konstruktionen. Utgående från dessa analyser har förbättringsförslag lämnats. 

Efter utförda analyser på grundkonstruktionen gjordes en första revidering av DoF 
Engineering. Efter ytterligare en revidering reducerades spänningstopparna som sedan 
ytterligare minskades i en tredje revidering av projektgruppen. 

I rapporten beskrivs även två förslag till viktminskning som är gjorda utifrån 
grundkonstruktionens modell och analyser. Lösningarna som presenteras visar var det är 
möjligt att ta bort material utan att försvaga konstruktionen kritiskt.  

Tillverkningsmetoden som rekommenderas är gjutning. Huset kan gjutas med antingen 
pressgjutning eller gjutning i sandform. Bottenhylsa och mittenhylsa bör gjutas med 
precisionsgjutning för att uppnå rätt toleranser och minimera behovet av 
efterbearbetning. Axeln kan smidas fram för att få bra hållfasthetsegenskaper i 
dragriktningen.  

För tillverkning av låsmekanismen rekommenderas segjärn med brotthållfasthet runt 
1100-1200 MPa. 
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Summary 
This report is the result of a degree project at C-level, performed for DoF Engineering in 
Trollhättan. The first part of the project was to make stress calculations and analysis of a 
new type of container locking mechanism. The second part of the project was to find 
suitable manufacturing and material options. 

According to the ISO 3874:1997 standard, the locking mechanism shall withstand a 
tensile stress of 25 tonnes and a compressive stress of 85 tonnes.  

Manual calculations and Finite element analysis using Ansys have been performed to 
locate weak sections in the construction. Based on these analyses, improvements have 
been suggested. 

After analysis of the original design. Modifications where made by DoF Engineering. 
After a second modification, the stress peaks where reduced and later further diminished 
in a third readjustment by the project group.  

In the report, two suggestions for weight reduction were also made based on the original 
model design and analyses. The presented solutions shows where it is possible to 
remove material without weakening the construction critically.  
 
The recommended manufacturing method is casting. The house can be cast, either with 
die cast or casting in sandmold. The bottom housing and the middle housing should be 
made using precision casting to achieve the correct tolerances and minimize the need 
for post-treatment. The axle can be forged to obtain good stress behaviour in the pulling 
direction. 
 
For manufacturing of the locking mechanism, a soag iron is recommended with a brake 
holding of 1100-1200 MPa. 
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Förord 
Att skaffa ett ex-jobb kan vara en svår uppgift men för vår del blev vi erbjudna att 
hjälpa till i ett skarpt projekt för DoF Engineering. Vi tackar härmed för förtroendet 
genom att överlämna våra resultat.  

Att få bra vägledning i strävan efter ett bra resultat kan ibland vara avgörande. Vi har 
haft bra stöd från Kjell Niklasson och Magnus Jönsson i vårt arbete med Ansys. 

För kommentarer och synpunkter på rapporten lämnar vi ett stor tack till Marita 
Barbunopulos. 
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Nomenklatur 
CAD Computer Aided Engineering. Program som används för att skapa 

ritningar och datormodeller. 

Unigraphics  CAD-program där skisser och 3D-modeller ritas upp och måttsätts för att 
bland annat se hur de olika detaljerna samverkar. I detta program kan 
mekaniska rörelser simuleras för att bekräfta att olika detaljer fungerar 
tillsammans. 

Ansys  I detta program utförs FEM-analyser (finita element metoden) för att 
visualisera spänningskoncentrationer och förskjutningar. Programmet 
kan användas till struktur-, termiska-, elektromagnetiska- och akustiska 
analyser. I detta projekt har vi endast gjort strukturanalyser. 

Blend Är en funktion i Unigraphics som avrundar mellan skarpa kanter på en 
CAD-modell. 

Chamfer  Funktionen fungerar som blend fast den ger en fas istället för en 
avrundning. 

Hollow Är en funktion i Unigraphics som skapar en urgröpning av en 3D solid så 
att soliden blir ett skal med bestämd tjocklek. 

Pocket Är en funktion i Unigraphics som skapar ett bestämt kvadratisk urtag i en 
solid 

Singularitet En punkt eller linje i en modell där Ansys beräknar att spänningen 
kommer att gå mot oändligheten eller att bli mycket högre än i övriga 
modellen, exempel ett skarpt invändigt hörn utan radie. 

Kokiller  Annat ord för permanenta formar vid gjutning. 

Blackning  Formen stryks med en för formen skyddande beläggning, detta för att de 
porer som uppstår mellan sandkornen skall fyllas, så att ytan blir slät och 
fin. Blacken skapar även ett skyddande avstånd mellan formen och den 
heta smältan. 

Element En 3D modell delas in i små element. Elementen kopplas ihop i noder. 
FEM-programmet beräknar nodernas förflyttning då modellen belastas. 
Utifrån dessa nodförskjutningar beräknas spänningarna i elementen
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vid lastning/lossning av containrar på containerfartyg innebär hanteringen av nuvarande 
lås mycket manuellt arbete. I containerns varje hörn (detalj A, Figur 1) fästs en 
låsmekanism manuellt, denna låsmekanism skall låsa mot underliggande container. 
Låsmekanismens uppgift är att hålla containern på plats och förhindra att oönskade 
rörelser på containern uppkommer under fartygets färd. För att utföra denna låsning går 
det åt mycket personal. Det är ett tidskrävande och säkerhetsmässigt riskfyllt moment. 
För att minska fartygens liggtid i hamn och minska personalbehovet har möjligheter för 
automation av låsförloppet studerats. De modeller som utvecklats är så långt 
framskridna, att analyser krävs för att studera konstruktionens hållfasthetsegenskaper. 
Efter prototyptillverkning kommer statens provningsanstalt utföra provning av 
låsmekanismen.  

 
Figur 1 Bild på container och dess hörnlådor. 

1.1.1 Inblandade parter 

Kunden i projektet är Loxystem som äger idén och konstruktionen för låset. 
Uppdragsgivaren ABB (Asea Brown Boweri) har anlitat loxystem som skall konstruera 
ett containerlås för fastsättning av containrar i varandra. Componenta, Informasic, RLM 
samt DoF Engineering är de inblandade parter som driver projektet för ABB. DoF 
Engineering ansvarar för konstruktion och hållfasthetsanalyser av låset. Konceptet är en 
vidareutveckling av den modell som utformades av G.S Enginnering. Informasic 
utvecklar den elektronik som skall vara inbyggd. RLM tillverkar prototyper och 
Componeneta kommer att ansvara för serietillverkning.  

 

 

 

A
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1.2 Mål 
Arbetsuppgiften var att ta fram beräkningsunderlag för dimensionering av 
låsmekanismen. Målet med arbetet är att studera de CAD-modeller som erhölls av DoF 
Engineering och utföra nedanstående punkter. 

• Beräkna hållfasthet 

• Minska låshusets vikt 

• Föreslå tillverkningsmetoder 

• Förslag till materialval 

2 Förutsättningar 
Under projektet gjordes FEM-beräkningar med Ansys, som låg till hållfasthetsmässig 
grund för utveckling av låskonstruktionen. Beräkningar skedde på HTU. 

2.1 Beskrivning av låskonstruktionen  
Containerlåset kommer att förenkla hantering av containrar för frakt på fartyg. 
Konstruktionen kommer att utvecklas så, att containrar låses i varandra utan hjälp av 
mänskligt handlag. Låset sätts fast i containerns bottenhörn (Figur 1) när containern 
befinner sig i hamn. Dessa lådor finns belägna på containerns samtliga hörn och är en 
standardlåda som finns på samtliga fraktcontainrar. I dessa lådor fäster man idag ett lås 
som låses och öppnas manuellt, utöver låsmekanismen mellan lådorna används lashings. 
Lashings är ett stag som spänns korsvis i bottencontainern eller skrovet på båten, för att 
fästa i ett antal containrar högre upp. Dessa lashings minskar påfrestningen av 
containerlåsen samtidigt som de styvar upp hela stapeln av containrar. I en framtid finns 
önskemål att kunna automatisera fastsättningen av lås i container med någon form av 
robot eller automatisk monteringsstation. Containerns egentyngd aktiverar låsningen 
mellan containrarna då de staplas på fartygen. Efter låsning säkerställer en säkring i 
låset att låsningen kvarstår till dess att signal ges för att öppna låsgruppen. Vid låst läge 
(Figur 2) skall låset kunna ta upp, enligt standard ISO 3874:1997, med en dragande 
kraft på 25 ton samt att den del av låset som fungerar som distans mellan containrar 
skall kunna belastas med en tryckkraft på 85 ton. Låset skall inte ha högre drag- eller 
tryckspänningar än 1100 MPa.  
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Figur 2 Hörnlådor A, på container samt låsmekanism B. 

2.1.1 Låsmekanismens ingående delar 

• Låshus 

• Axel 

• Bottenkon 

• Axelhylsa 

• Bottenhylsa 

• Ändstycke  

• Elektronikenhet 

På axel fästes bottenkon och axelhylsa. I huset monteras ändstycke, bottenhylsa och 
elektronikenhet. 

2.2 Avgränsningar 
I projektet tas inte fram någon livscykelmodell för låset, även beräkningar på 
låsmekanismen har uteslutits. All provning och elektronisk utveckling ansvarar övriga 
företag för. 

3 Metod 
Utifrån CAD-modellerna gjordes handberäkningar som riktlinjer för 
hållfasthetsanalyser i Ansys. Statiska och ickelinjära analyser har utförts. Det har 
kontinuerligt lagts fram förbättringsförslag för att optimera konstruktionerna både ur 

A

A

B
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hållfasthets- och tillverkningssynpunkt. Stor vikt har lagts på att göra konstruktionen 
både lättare och mer lätthanterlig. 

3.1 Programvara 
För de FEM-analyser som har utförs användes Ansys, ett program som har en egen 
mesh-modul. En mesh är en elementindelning av soliden och behövs för att kunna 
beräkna deformation och spänning i modellen. De olika elementen är i sin tur 
uppbyggda av noder. Programmet använder elementen för att räkna ut de spänningar 
som uppkommer av deformationen. Deformation uppkommer av olika laster som till 
exempel kraft, förflyttning eller temperatur men i dessa exempel används endast 
förflyttning och kraft. CAD-modellerna redigerades i Unigraphics. 

4 Beräkningar och resultat 
Inför samtliga analyser har projektgruppen optimerat CAD-modellerna för analys i 
Ansys, det vill säga att vissa delar på geometrin som ej påverkar modellen är uteslutna, 
sammanfogning mellan olika delar har gjorts, avrundningar (blender) och avfasningar 
(chamfer) har lagts till.  

4.1 Materialdata 
Det material som kommer att användas för serieproduktion av låshuset och axelns lösa 
bottenkon kommer att vara gjutmaterial. Angiven E-modul för beräkning är satt till 164 
000 MPa och max tillåten spänning för konstruktionen är 1100 MPa.  

4.2 Programvara  
I Ansys anges parametrar för rätt analystyp. Samtliga analyser är av 3D-typ, vilket 
innebär att mängden noder i modellen begränsar resultatets noggrannhet. Begränsningen 
i HTU:s version av Ansys 8.1 är 128 000 noder. För att få ett tillräckligt noggrant 
resultat i drag-, skjuvning- och tryckspänningar användes ett 20 noders solidelement 
(SOLID 186). De analyser där kontaktelement för kontaktanalys använts har elementen 
contact 174 och target 170 tillämpats. 

4.3  Grundmodell 
Analyserna har delats upp i olika delar för att utvärdera låsets olika komponenter var för 
sig. Utifrån de grundmodeller, som DoF Engineering bistått med, har analyser utförts. 
De första analyserna är gjorda på husets grundkonstruktion, se figur 3. Vikten på denna 
uppgår till 5,3 kg. 
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Figur 3 Grundkonstruktion av låshus. 

4.3.1 Handberäkningar av grundmodell 

Låshusets geometri är för komplex att ta fram handberäkningar på som underlag för 
analyser i Ansys. Istället utföres enklare beräkningar (Bilaga A:1, A:2) på axel och 
bottenhylsa som är de delar som antas ta upp mest last. Lastfallet med axel ger en total 
dragspänning på 603 MPa och denna beräkning tar ej hänsyn till utböjning. Yttrycket i 
detta lastfall blir 818 MPa på axeln. 

På samtliga hylsor uppstår ett yttryck som kan vara ett kritiskt ställe på konstruktionen. 
Beräkning visar att effektivspänningen uppgår till 379 MPa. På bottenhylsans gänga 
uppgår skjuvspänningen till 163,5 MPa. 

4.3.2 Hus med bottenhylsa dragbelastat med 25 ton 

I detta fall användes ett statiskt beräkningsfall vilket gjorde att analystiden blev kortare. 
Resultatet av denna körning visar att det uppkommer för hög drag- och effektivspänning 
i den övergång till de klackar (detalj A, Figur 3) som bär lasten i containerns bottenlåda, 
spänningen ligger runt 1300 - 1400 MPa. Huset är låst i alla frihetsgrader på hylsan för 
att simulera det läge då dragkraften på 25 ton uppkommer. Kraften 25 ton anbringades 
under de klackar (detalj A, Figur 3), som låset kommer att gripa tag i containerns undre 
lådor, med 12.5 ton på vardera klacken. Samtliga analyser av huset i Ansys belastades 
på detta sätt. Yttrycket vid denna körning var inte alarmerande och låg inom acceptabla 
gränser under 1000 MPa. Vid närmare studier av denna analys visar det sig att mindre 
spänningskoncentrationer uppkommer vid korsningen av det genomgående hålet med 
15 mm diameter, som skär begynnande (detalj B, Figur 3) genom husets centrumhål på 
45 mm. Där hålen korsar varandra bildas ett ovalt hål, vid det ovala hålets minsta radier 
uppkommer spänningar upp till 1000 MPa. Bottenhylsan som är låst i alla frihetsgrader 
får ett yttryck på ca 700 MPa. Dragspänningar i ytan ligger mellan 500 och 1200 MPa 
med vissa toppar på 1500 MPa. Dessa är lite svåra att tolka eftersom gängövergången är 
svår att simulera verklighetstroget i Ansys. Den farligaste spänningen är 
skjuvspänningen, den ligger här inom rimliga värden mellan –800 till 600 MPa och är 
därmed ofarlig. 

A

B
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4.3.3 Hus med ändstycke belastat med dragkraft på 25 ton 

Hylsan sitter ihop med husets övre del, vilket inte ger en klar bild av hur spänning 
uppkommer i en gängning eller de ytor som pressats samman. I huset uppstår en 
dragspänning på ca 100 MPa och en effektivspänning på ca 150 MPa. 

4.3.4  Bottenkon och axel dragbelastat med 25 ton  

 

Figur 4 Grundkonstruktion av axel och bottenkon.             Figur 5 Delstudie av axel.  

Denna analys har gjorts med kontaktytor (Figur 4) vilket menas att man på en 
solidmodell skapar ytor med contact- och target-element. Under belastning uppstår en 
kontakt som analyseras. Detta ger en tydligare bild av hur yttryck och deformation 
uppstår. På grund av utböjning och dragspänning i axeltoppen resulterade denna analys i 
en spänningstopp vid det tunnaste tvärsnitt på det hål som går genom axeln. 
Effektivspänningen beräknades till 3430 MPa i axel (Figur 5) och dragspänningen till 
3396 MPa. Detta skulle resultera i brott långt innan maximal dragkraft uppstår. 

4.4 Två förslag till viktreducering  
Viktminskningsförslagen är gjorda på grundkonstruktionernas CAD-modeller. 
Resultaten från ovan nämnda analyser har legat till grund för våra 
viktminskningsförslag. I dessa beräkningar bortses från den statiska beräkningen av 
husets ändstycke då den kommer omkonstrueras så att den inte upptar någon tryckkraft. 
Material som tagits bort har tagits från de ställen där spänningar ligger mellan 0 till 400 
MPa. Klackarna på låsets ovandel har gjorts maximalt stora och bär mer last. 

 

 

Hög 
spänning

Låg 
spänning 
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4.4.1 Förslag 1 

Denna modell har ett förskjutet urtag för elektronikenheten, så att det har öppning åt två 
håll (Figur 6), två genomgående hål i låsets tryckupptagande del på en långsida, två 
genomgående hål genom hela huset samt en pocket bredvid urtaget för elektronikens 
urtag. Även på den rektangulära del av låset som förs ner i lådan på containerns 
översida är urgröpt med en hollow som har väggtjocklek 5 mm. På detta förslag 
beräknades vikten till 4,5 kg. 

 

Figur 6 Viktreduceringsförslag 1. 

4.4.1.1 Hus Dragbelastat med 25 ton 

Den här modellen visar samma resultat vid de utsatta områden, som nämnts tidigare vid 
det genomgående hålet och blenden på övergången till de klackar som huset hänger i. 
Det som är intressant är de urtag som är gjorda. Urtagen som påverkats är de två 
längsgenomgående hålen och den pocket som är urtagen för elektronikenheten. (detalj 
A, Figur 6) I de längsgående hålen har det uppstått en spänning på grund av 
deformationen i toppen av huset. Det uppkommer en dragspänning på ca 500 MPa och 
en effektivspänning runt 800 MPa, vilket är relativt högt men ändå acceptabelt då de 
inte överstiger 1100 MPa. Urtaget för elektroniken har fått en nämnvärd 
effektivspänning längs en kant i urtaget på ca 500 MPa. 

4.4.1.2  Hus tryckbelastat med 85 ton 

Enligt standarden för låsets konstruktion gäller, att låset skall tåla 85 ton 
tryckbelastning. Låshuset (detalj A, Figur 6) är belastat med 85 ton och har max 
dragspänning på ca 650 MPa och en effektivspänning på ca 560 MPa med 
spänningstopp uppemot 1700 MPa. Tryckspänningen har några spänningstoppar som 
ligger runt 1700 MPa men utöver den belastade plattan ligger tryckspänningen runt 300 
MPa. Topparna beror på lastpåläggningen som är skapad av en stel yta, vilket betyder 
att den inte ger med sig, eller har några rundade hörn och blir mindre i verkligheten. 

A
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4.4.1.3 Hus tryckbelastat med 25 ton  

Vid lastning på och av fartyg skulle det kunna hända att låsen inte har tagits ur, eller att 
kranföraren missar och ställer ner containern, så att den vilar på de fyra bottenkonerna. 
För att simulera detta lades det på 25 ton, uppdelat på ett antal noder som bildar den 
area bottenkonen trycker mot husets botten. Det uppkommer lokala spänningstoppar 
(detalj A, Figur 7) av tryck och effektivspänning. Tryckspänningen ligger runt 400-700 
MPa med lokala toppar på 2400 MPa vilket inte utgör någon fara, effektivspänningen 
ligger runt 500 MPa med vissa toppar runt 2300 MPa. Dessa toppar bildas för att lasten 
ligger på alla noder längs den area bottenkonen simuleras. Samt att noden ligger på en 
skarp kant som utsätts för både tryck, drag och skjuvning på grund av deformationen. 
Eftersom bottenkonen har samma material som huset kommer båda kropparna att 
deformeras. Därav kommer det inte att bli någon skarp kant där singulariteter kan 
uppkomma vid. Därför bortses från risken med dessa toppar. 

 

Figur 7 Spänningstoppar vid belastning av bottenkon. 

4.4.2 Förslag 2 

Den här modellen är likvärdig med föregående, förutom att de hål som var urtagna 
genom den tryckupptagande delen av låset är borta. Istället för dessa hål har material 
tagits bort i form av pockets (Figur 8). I båda förslagen är tanken att behålla material i 
hörnregionerna av konstruktionen på grund av det stora yttryck som uppkommer om 
containrarna börjar välta. På denna modell har analysen av 25 tons tryck av bottenkonen 
ej utförts då det har konstaterats att den inte utgör någon fara. Vikten på detta förslag är 
4,7 kg. 

A
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Figur 8 Viktreduceringsförslag 2. 

4.4.2.1 Dragbelastat hus med 25 ton 

De spänningar som uppkommer i huset är likvärdiga de som uppkommer i föregående 
förslag. Ett snitt genom huset visar att dragspänningen uppgår till 400 MPa. En maximal 
topp av effektivspänningen ligger runt 1400 MPa vilket är likvärdigt med föregående 
modell. Resultaten tyder på, att det går att ta bort ganska mycket material på den 
tryckupptagande delen utan att det påverkar konstruktionens hållfasthet nämnvärt.   

4.4.2.2 Tryckbelastat hus med 85 ton 

Eftersom material har rationaliserats bort där högt tryck uppstår, är den här analysen 
viktig att göra för kontroll av deformation och tryckspänningar. En deformation fås av 
husets tryckupptagande del på 0,044 mm, vilket betraktas som ofarligt. De 
tryckspänningar som uppkommer ligger mellan 0-450 MPa på de utsatta områdena, 
någon topp på 1000 och 1500 MPa uppkommer lokalt. Dessa lokala spänningar 
uppkommer på grund av att lasten har lagts på en låst yta som bildar ett stelt plan. 
Planets övergång liknar en skarp kant i modellen, vilket gör att det bildas singulariteter 
där lokala spänningstoppar uppkommer. Vid tryckbelastning med 85 ton kommer det att 
ske en begynnande deformationshärdning i deformationsriktningen, vilket medför en 
liten förhårdnad i ytan. Resultatet av den begynnande härdningen är att låset kan stå 
emot större slitage och belastning. 

4.5 Reviderad modell 

4.5.1 Bottenkon och axel 

Resultatet enligt 3.3.4 har lett till revidering av axeltoppens utseende (Figur 9; 10). 
Numera bär inte sprinten (Figur 4) genom axeltoppen upp all last. Istället för en sprint 
som tar upp belastningen tas istället spänningen upp av två ytor mellan axeltopp och 
bottenkon. 
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4.5.1.1 Revision A, Drag av axel 25 ton 

Modellen är analyserad med kontaktelement för att få en bättre bild över utböjning och 
spänning. De spänningar som är mest intressanta i detta fall är drag- och 
tryckspänningar. Eftersom axeln är modellerad att vara en halvmodell, för att underlätta 
beräkningarna i Ansys, fås ett tvärsnitt genom modellen för att övervaka 
spänningsutbredningen. Medeldragspänningen ligger runt 650 MPa och dragspänningen 
i radieövergången (detalj A, Figur 9) uppgår till 1300 MPa. Radien är 3 mm i denna 
analys. På de ytor av axeln som upptar tryck blir tryckspänningen ca 1300 MPa. 
Axelhylsan utsätts för tryckspänningar mellan 60-1200 MPa. Den del av bottenkonen 
som har kontakt med axeln har något lägre yttryck på grund av att den deformeras mer 
än axeln. Med hänsyn till detta gjordes en förbättring av modellen. 

 

           
Figur 9 Spänningskoncentration på axel. Figur 10 Bottenkonens spänningsbild. 

4.5.1.2 Revision B, drag av axel 25 ton 

På denna modell är radieövergången (detalj A, Figur 9) 4 mm istället för 3 mm och 
kontaktytorna på axel och bottenkon är förlängda med 5 mm på varje sida. Resultatet av 
denna analys är att dragspänningen i radieövergången har sjunkit till 1100MPa vilket är 
en reducering med 200 MPa. Yttrycket på axeln har sjunkit till ca 700 MPa vilket är en 
minskning med 600 MPa. Bottenkonens yttryck har minskat till ca 760 MPa vilket är en 
reducering med 340 MPa. Däremot har det uppkommit spänningskoncentrationer, i de 
hörn vid nederkant av bottenkonen, med en tryckspännig på 1400 MPa och 
dragspänning på ca 700 MPa (detalj A, Figur 11).  

A
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Figur 11 Spänningskoncentration på bottenkonen 

Dessa spänningar har uppkommit på grund av den deformation som uppkommit på 
grund av att konstruktionen av bottenkonen har försvagats vid borttagande av material. 
Trots dessa höga spänningar anses inte detta som någon risk vid belastning av 25 ton. 
Bottenkonen kommer att plasticera och få en brottzon som inte kommer att utgöra 
någon större fara för konstruktionen. 

 

Figur 12 Revision A. 

4.5.2 Revision A, Hus med undre hylsa 

Husets grundkonstruktion har reviderats (Figur 12) av DoF Engineering på grund av de 
tidigare Ansysberäkningarna. Konstruktionen har fått en annan utformning av de 
klackar (detalj A, Figur 12) som skall haka tag i containerns bottenlådor, för att minska 
utböjning och spänningskoncentration vid radieövergången som har varit aningen höga. 
Det genomgående hålet (detalj B, Figur 3) på 15 mm som ursprungligen skar genom 
konstruktionens genomgående centrumhål på 45 mm har tagits bort. Detta har ersatts 
med en stor öppning genom den pocket som tagits ur för elektronikenheten. Övriga 
urtag i modellen har också tagits bort. 

A

A
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4.5.2.1 Revision A, dragbelastning hus med 25 ton 

Vid belastning uppkommer dragspänningar, uppemot 2400 MPa, i hörnen på den 
öppning in till det genomgående centrumhål på 45 mm, som är beläget i botten av 
pocketen för elektronikenheten. Vid ett försök att minska spänningen kring öppningen 
in i huset lades en större blend på kanten, från 1 mm till 2 mm. Resultatet blev att 
spänningen ökade med större blend, anledningen är att man tar bort mer bärande 
material i detta fall. Radieövergången under klackarna på husets översida har lägre 
dragspänning på ca 1100 MPa som är en sänkning på 200 MPa. 

4.5.2.2 Revision B, dragbelastning hus med 25 ton  

Djupet krymptes på pocketen för elektronikenheten, så att den inte skär genom 
centrumhålet i konstruktionen. ca 1 mm gods lämnades mellan pocketvägg och 
centrumhålets vägg. En mindre pocket skapades därefter för att skära genom till 
centrumhålet, så att en liten passage skapas för en stoppkil. Efter statisk beräkning gav 
resultatet att dragspänningarna minskade med cirka 1000 MPa till cirka 1400 MPa. 
Detta resultat är fortfarande för högt och därför gjordes ytterligare ett försök att minska 
pocketen ytterligare, nu med 5 mm mellanrum till centrumhålet. Dragspänningen blev 
ytterligare ca 400 MPa lägre och hamnade på ca 1000 MPa. En pocket har lagts till 
mittemot urtaget för elektroniken, detta på grund av att tidigare analyser visar, att den 
inte har någon större påverkan på modellen. 

5 Gjutning 
Gjutning ger ett material som har samma hållfasthetsegenskaper i alla riktningar, även 
kallat isotropt material. Smidda och valsade stål har anisotropa egenskaper, om inte 
efterbehandling utförs, vilket medför att de är starka i belastningsriktningen men vekare 
i tvärriktningen. Gjutning möjliggör tillverkning av mer komplexa detaljer och 
minimerar då behovet av efterbearbetning. Redan i konstruktionsstadiet kan simulering 
av de områden på konstruktionen som är mest utsatt för korrosion, utmattning och höga 
spänningar upptäckas och utifrån dessa simuleringar kan en gjutform som förstärker 
dessa områden tas fram. 

5.1 Historia 
Redan på bronsåldern, 5000 år före Kristi födelse, har man hittat spår av gjutning. 
Gjutformen bestod då av sten som knackats ur, en så kallad öppen form. Formarna var 
skickligt gjorda då man hade god erfarenhet av att bearbeta sten. Mot slutet av 
bronsåldern använde man sig av tvådelade formar. Det som tillverkades var yxor och 
spjut där smältan bestod av koppar. Nedan följer andra historiska framsteg inom 
gjuttekniken [1]. 
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• 200 år e.Kr: Man började använda kvicksilver som tillsatsmaterial för att 
förgylla smältan 

• 1200 år e.Kr: Gjutjärn började användas 

• 1600 talet: Sand introduceras som formmaterial 

• 1700 talet: Koks används som bränsle 

• 1779: Gjutjärn används som byggnadsmaterial och den första järnbron byggs i 
England 

• 1884: Elektrolytisk förfining av aluminium 

5.2 Gjutmetoder 
Gjutning består av två huvudkategorier: gjutning i permanent form och gjutning i 
engångsform. Under dessa kategorier finns ungefär åtta olika sätt att framställa 
gjutgods. Nedan kommer de gjutmetoder som verkar lämpliga att använda vid 
framställning av prototyper och serietillverkning av containerlåset att beskrivas mer 
ingående. 

5.2.1 Gjutning i engångsform 

Detta är en flexibel metod som tillåter både varierande seriestorlekar och stor frihet vid 
formgivning, med avseende på vikt och form. Den metod som används mest vid 
gjutning i engångsform är gjutning i sandform. Kostnaden för framtagning av 
gjutmodeller är relativt låg men måttnoggrannheten är inte lika god som vid senare 
nämnda gjutmetoder. Gjutgodsets minsta tjocklek är ungefär tre mm och påverkas av 
smältans flytbarhet, gjutformens temperatur och dess värmeledningsförmåga.  

5.2.2 Kokillgjutning 

Kokillgjutning, även kallat gjutning i permanent form, används främst för aluminium 
och magnesiumlegeringar men även för material som gjutstål. Kokillgjutning används 
främst vid masstillverkning av små och medelstora gjutstycken med relativt 
okomplicerad form. Kokillgjutning ger högre hållfasthet jämfört med gjutning i 
sandform tack vare effektivare kylning av gjutstycket. Andra fördelar gentemot gjutning 
i sandform är att formen ger bättre måttnoggrannhet, bättre kvalité på tjockväggiga 
detaljer eftersom det är bättre kontroll över stelningsförloppet samt att formen på 
gjutstycket kan variera eftersom man kan dela kokillen på flera sätt. Nackdelen med 
kokillgjutning är dyra tillverkningskostnader och för att uppnå ekonomisk vinst bör 
seriestorleken överstiga 5000 avgjutningar. 

 

Det finns tre typer av kokillgjutning, statisk kokillgjutning, vaggkokillgjutning och 
lågtryckskokillgjutning. Statisk kokillgjutning innebär, att smältan tappas i en 
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stillastående kokill. Principen är att två formhalvor förs samman och smältan hälls ned 
vertikalt i de blackade formhalvorna. Luften avskiljs från smältan genom spår som 
gjorts mellan formhalvorna. 

Skillnaden mellan statisk kokillgjutning och vaggkokillgjutning är att vid 
vaggkokillgjutning vrids formen under smältpåfyllning från horisontalläge till 
vertikalläge. Fördelen med vaggkokillgjutning är att smältan får ett bättre 
stelningsförlopp vilket tillåter gjutning av mer komplicerade gjutstycken. 

Den metod av de tre som tillåter högst automationsnivå är lågtryckskokillgjutning. Vid 
lågtryckskokillgjutning ligger smältan i en gastät ugnskammare, som är förbunden med 
kokillen med ett stigarrör. För att få upp smältan till formen, appliceras ett övertryck i 
ugnskammaren, vilket gör att smältan pressas upp genom ett avsett stigarrör till de båda 
formhalvorna, trycket släpps när formen är fylld. Eftersom smältan pressas upp 
underifrån minskas luftansamlingsproblemen i kokillen jämfört med statisk 
kokillgjutning. Bilfälgar är ett exempel på gods som gjuts med lågtryckskokillgjutning. 

Kokillernas livslängd beror i stor utsträckning på vilket material som gjuts, ju högre 
smälttemperatur desto kortare livslängd. Vid gjutning av kopparlegeringar uppgår 
livslängden till ungefär 10 000 avgjutningar och vid gjutning av lättmetaller är 
livslängden upp till 100 000 avgjutningar.  

5.2.3 Pressgjutning 

Vid pressgjutning pressas smältan med en kolv in i en ståltillverkad gjutform. Kolvens 
höga tryck, upp till 100 MPa, tillåter godstjocklekar ner till en millimeter och det tar 
smältan mindre än en sekund att fylla verktygets formhalvor. Det är viktigt att kolvens 
hastighet är riktig för att förhindra inneslutningar i gjutgodset. Pressgjutningens fördelar 
är mycket hög produktivitet, bra dimensionsnoggrannhet och lågt behov av 
efterbearbetning. Den stora nackdelen, likt all kokillgjutning är att formverktygen dyra, 
vilket medför att det krävs långa serier, minst 5000 avgjutningar. Gjutning vid 
pressgjutning är dyrare, på grund av gjutformen, däremot undkommer man mycket 
efterbearbetning då ytjämnheten är mycket god. Det är oftast inte ekonomiskt 
fördelaktigt att använda sig av pressgjutning vid höghållfasta stål. Dessa stål har en 
högre smälttemperatur som orsakar hög förslitning på gjutformen. Vid gjutning av 
motorblock är pressgjutning den vanligaste gjutmetoden. 

5.2.4 Precisionsgjutning med vaxursmältningsmetoden 

Metoden innebär att genom skärande bearbetning, tillverka formhåligheter ur stål eller 
aluminiumform som ett formvax skall fylla ut. Vid tillverkning av dessa formar skall 
hänsyn tas till krympning hos vaxet och den legering som skall gjutas. Den torkade 
vaxformen kontrolleras och doppas sedan i ett keramiskt formmaterial. Vaxformen 
doppas och torkas i ett formmaterial till dess att ett skikt om cirka 5-10 mm bildats runt 
vaxmodellen. Vaxformen smälts sedan ur och kvar finns endast det keramiska skalet 
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som smältan skall tappas i. För att underlätta formfyllning upphettas den keramiska 
formen innan påfyllning av smältan, detta möjliggör gjutning av mer komplexa former 
och tunnare sektioner. När smältan tappats i formen och därefter stelnat, återstår att slå 
bort det keramiska materialet och kvar blir endast gjutgodset. Eftersom det inte blir 
någon gasbildning blir materialet fritt från porer, vilket medför bättre gods och finare 
yta. Det färdiga godset har mycket god måttnoggrannhet och i många fall krävs ingen 
efterbearbetning. 

För samtliga metoder är det viktigt att veta hur gjutstyckets svalningshastighet påverkas 
av olika parametrar. Detta för att erhålla en korrekt avgjutning och ett felfritt gjutstycke. 
Några exempel är: smältans temperatur, smältans volym, detaljens ytarea, 
värmeledningsförmåga hos form samt formens volym, antal detaljer i samma form, 
kärnans position och positionen på ingjutssytem och stiggjut. Dessa parametrar skall 
beaktas då de påverkar materialets struktur och dess yta. 

5.3 Val av gjutmetod 
Det är en mängd parametrar man måste ta hänsyn till innan man väljer 
framställningsmetod. Hänsyn skall tas till vilken gjutlegering som används, seriestorlek 
och gjutstyckets dimensioner. Är seriestorleken låg använder man sig av gjutning i 
sandform, överstiger seriestorleken 4000 avgjutningar lönar det sig oftast att gjuta i 
kokill. 

Under utvecklingsstadiet och prototyptillverkning av containerlåset, är det lämpligt att 
använda sig av en gjutmetod, där ändringskostnader för modell och verktygsutrustning 
är låga. Exempel på detta är gjutning i sandform som uppfyller ovan nämnda krav. När 
sedan prototyper har tillverkats, blivit godkända och serieproduktionen tar vid, bör en 
gjutmetod som har god måttnoggrannhet och där massproduktion är billig användas. Det 
är av stor vikt, att man ser till hela produktionsförloppet och inte enbart försöker hitta 
den billigaste gjutmetoden. Det kan vara ekonomiskt fördelaktigt att använda en dyrare 
gjutmetod med tanke på att man minskar behovet av efterbearbetning. 

5.3.1 Vid serietillverkning 

Bottenhylsan som gängas fast i huset och axelhylsan som gängas på axeln bör gjutas 
med vaxursmältningsmetoden, då höga krav ställs på dessa detaljers mått och yta. 
Huset, ändstycket och bottenkonen kan gjutas i sandform eftersom måttnoggrannheten 
som fås med gjutning i sandform är tillräcklig. Det är även möjligt att med 
pressgjutning framställa de senare nämnda detaljerna. Pressgjutning är dyrare än 
gjutning i sandform men det kan ändå löna sig vid serietillverkning, då pressgjutning 
tillåter högre produktionstakt. Som tidigare nämnts, undgår man en del efterbearbetning 
med pressgjutning som tillverkningsmetod. 
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6 Material 
Då konstruktionen kommer att utsättas för höga spänningar krävs mycket omtanke vid 
val av material för de olika delarna. Analyserna visar att vid de farligaste lastfallen kan 
spänningskoncentrationerna uppgå till 1100 MPa. Dessa områden ligger i riskzonen för 
utmattningssprickor.  

6.1 Gjutstål 
I nuläget finns en mängd olika legeringsämnen som har sin specifika inverkan på 
materialets egenskaper. Nedan beskrivs några olika gjutstål och de legeringsämnen som 
tillsätts gjutstålet för att få dess önskade egenskaper. Det är inte bara legeringsämnena 
som avgör hur materialet kommer att bete sig. En annan viktig faktor är vilken typ av 
värmebehandling som görs på stålet, detta beskrivs i stycke 6.1.4. 

6.1.1 Olegerade gjutstål 

Under olegerade gjutstål finner man att vanliga konstruktionsstål och dess 
hållfasthetsegenskaper bestäms av kolhalten i materialet. För att få förbättrad seghet och 
jämna ut kolhalten hos dessa gjutstål kan materialet normaliseras och 
avspänningsglödgas (kap. 6.1.4). Om kolhalten är hög fås ett hårt och sprött material 
och är den låg fås ett segare material med bättre svetsbarhet.  

6.1.2 Låglegerade gjutstål 

Under kategorin låglegerade stål finner man låglegerade Manganstål, låglegerade Krom-
Molybden stål och låglegerade Krom-Nickel-Molybden stål. Manganet ger materialet 
bättre hållfasthetsegenskaper både i härdat och ohärdat tillstånd. För att få 
seghärdningsstål och varmhållfasta stål legeras stålet med krom och molybden eller 
krom, molybden och nickel. Förutom lägre rostbenägenhet ger krom och molybden 
bättre egenskaper under härdning och risken för anlöpningssprödhet minskar. Vid små 
dimensioner kan seghärdningsstål seghärdas så att de får en brottgräns på upp till 1000 
MPa. Önskas större dimensioner eller högre hållfasthet tillsätts nickel, som även gör 
stålet segare. Låglegerade gjutstål används som slitdel till grävskopständer. 

För att erhålla ett varmhållfast stål tillsätts molybden som har egenskapen, att den ger 
stålet god kryphållfasthet vid högre temperaturer. Andra legeringar som ger liknande 
varmhållfasta egenskaper är krom och vanadin. Vanadinet har även egenskapen att det 
ökar materialets förslitningsmotstånd. 

6.1.3 Höglegerade gjutstål  

Den sista kategorin är så kallade höglegerade gjutstål, under denna kategori finner man 
höglegerade manganstål, rostfria stål och värmebeständiga stål. De höglegerade 
manganstålen utsätts för plastiskt deformationshärdning, vilket innebär att stålytan 
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utsätts för deformation och detta ger en signifikant ökning av slitstyrkan. Under tiden 
ytskiktet slits ner härdas det underliggande materialet.  

Rostfria stål, är stål som har hög resistens mot korrosion och även andra kemiska 
angrepp. För att öka resistensen mot korrosion används vanligen krom som 
legeringsämne till dessa stål. Övriga legeringsämnen är nickel och molybden. Ett 
exempel på kombination för ett vanligt rostfritt gjutstål kan vara 25 % krom, 5 % nickel 
och ungefär 1.5 % molybden [2]. 

6.1.4 Värmebehandling 

Som nämnts tidigare, har värmebehandlingen av stålet stor inverkan på dess egenskaper, 
nedan beskrivs ett par olika typer av värmebehandling [2].  

• Högtemperaturglödgning: Skapar en jämnare struktur i materialet. 

• Normalisering: Uppvärmning till austenitområdet med svalning fritt i luft. 
Materialet får en finare kornstorlek och därmed bättre hållfasthet. 

• Seghärdning: Sker i två steg, härdning och anlöpning vid en temperatur upp till 
650° grader Celsius. Metoden ger en lämplig kombination av seghet och hårdhet. 

• Mjukglödgning: Utförs främst på hårda material för att förbättra 
bearbetbarheten. 

• Avspänningsglödgning: Används för att ta bort spänningar från tidigare 
värmebehandling. 

• Släckglödgning: Ger austenitisk struktur hos manganstål och rostfritt stål.  

Vilken värmebehandlingsmetod som väljs beror på vad det är för typ av material och 
materialets väggtjocklek. För att utföra en korrekt värmebehandling måste även kolhalt 
och legeringämnen vara kända.  

6.2 Materialrekommendationer 
För samtliga detaljer, utom ändstycket, är projektgruppens förslag att använda ett ADI 
stål från Componenta som enligt Matti Johansson* kan fås med en brottgräns på 800-
1500 MPa. Detta material är en typ av segjärn som uppvisar god hållfasthet och har hög 
seghet. Materialets egenskaper är goda även vid låga temperaturer. Vilka 
legeringsämnen som tillsätts på gjutgodset beror på detaljens storlek och godstjocklek. 
Är det en liten detalj tillsätts endast koppar, eftersom detta är billigt, och 
hållfasthetskraven uppnås med värmebehandling. Övriga legeringsämnen som kan 
tillsättas är nickel, mangan och molybden. För att minska materialkostnaderna finns det 
möjlighet att tillverka ändstycket i ett billigare material då denna del av konstruktionen 
inte tar upp höga spänningar.  

                                                 
*Matti Johansson Componenta, telefonsamtal den 25 februari 2005  
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För samtliga detaljer gäller, att de ställen som är känsliga för utmattning ytbehandlas för 
att erhålla en slät och korrosionsresistiv yta och för att minimera risken för uppkomst av 
utmattningssprickor. Ett exempel på ythärdningsmetod kan vara plasmanitrering. 
Metoden är lämplig på höglegerade stålsorter. Plasmanitrering [3] ger materialet ökad 
slitstyrka, ökad korrosionsbeständighet, ökad utmattningshållfasthet och ger ytan en 
lägre friktionskoefficient. Materialet placeras i ugn där atmosfären består av kväve och 
väte. Temperaturen är mellan 400-600°C och liggtiden är mellan 12 till 30 timmar.  

6.3 Axelframställning 
Axeln rekommenderas att varmsmidas ur ett råämne för att få bra materialegenskaper i 
längdriktningen. Därmed ökar hållfastheten i radieövergången till kontaktytorna (detalj 
A, Figur 9) på axeltoppen. Med smidning kommer risken för sprickbildning i 
radieövergångar och gradbildningar att minimeras, därmed behöver inte skärande 
bearbetning användas. Som efterbearbetning rekommenderas slipning. Slipning är ett 
billigare alternativ som kan användas med hänsyn till tendensen för sprickbildning 
minskar vid den plastiska bearbetningen av axeln. 

7 Efterbearbetning 
Bottenhylsa och axelhylsa är precisionsgjutna och behöver bearbetas minimalt tack vare 
metodens noggrannhet. I bottenhylsan kommer det att fräsas ut en gänga för montering i 
huset. Gängan är placerad så att hylsan vid monterat läge kommer vara i förbestämd 
position. Detta för att möjliggöra elektronikens låsfunktion. Detsamma gäller för husets 
gängning. För att kunna dra åt undre hylsan vid montering kommer fyra små hål att 
borras för åtdragningsverktyg på hylsans underkant. För att täta axeln kommer det att 
fräsas ett urtag för en packbox med standarddimensioner.  

Eftersom ändstycket inte kommer att ta upp någon större belastning kommer den att 
pressas i huset. Dock skall en slät yta med dimension för greppassning i husets topp 
fräsas fram. Ändstycket kommer inte att behöva någon form av härdande 
efterbearbetning eftersom materialegenskaperna efter gjutning räcker för påfrestningen. 
Även för denna hylsa kommer det att borras fyra små hål på samma sätt som för 
bottenhylsan. Med hjälp av hålen på ändstycket kommer hylsan att guidas till rätt 
position, så att ändstycket överensstämmer med mitt- och bottenhylsans referenslägen.  

Mitthylsans efterbearbetning kommer att bestå av urfräsning för den gänga som fäster 
på axeln. Gängan har i detta fall också en fördefinierad start och slutpunkt för att passa 
de referenspunkter som axeln måste ställas i, för att uppnå låst och öppet läge. 

Huset rekommenderas att gjutas med pressgjutning eller sandformning och får olika 
ytfinheter, vilket medför att den utvändiga geometrin inte nödvändigtvis behöver 
bearbetas. En kontroll bör göras på materialets ytstruktur för att säkerställa att den inte 
utgör någon fara hållfasthetsmässigt för konstruktionen. Ytfinheten är viktig så att inte 
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utmattningssprickor bildas som medför att konstruktionen brister innan brottgränsen. 
Utifrån resultatet av analyser i stycke 4.5.2.1 är dragspänningen, under de klackar som 
huset skall hänga från containerns bottenlåda, ca 1100 MPa. Resultatet av gjutningen får 
avgöra om det är möjligt att avstå från en skärande bearbetning under dessa klackar för 
att uppnå en jämn ytfinhet. I övrigt behöver huset inte någon skärande bearbetning 
utvändigt, dock behöver urtaget för elektroniken fräsas ur. Elektronikenheten behöver 
ha en noggrann yta att täta mot så att inte fukt och smuts kan få mekanismen att kärva 
eller korrodera invändigt. Urtaget för låskilen skall bearbetas fram ur huset eftersom 
tunna väggar vid gjutning ökar risken för uppkomst av vitjärn. Vitjärn som är sprött och 
hårt ger materialet sämre hållfasthetsegenskaper. Urtag för viktminskning kan behållas 
obearbetade, då de inte utgör någon fara för konstruktionen. Även för huset kommer det 
att fräsas ut motsvarande gänga som för bottenhylsan samt en slät yta med dimension 
för greppassning av ändstycket. 

Den skärande bearbetningen skall utföras innan härdning, så att det går att utnyttja 
gråjärnets egenskaper vid skärande bearbetning. Efter den skärande bearbetningen skall 
huset härdas enligt föreskrift för materialet ADI. 

Bottenkonen skall gjutas i samma material som huset och skall följa samma rutiner vid 
härdning efter det att kontaktytorna är bearbetade till önskvärd ytjämnhet. Vid 85 tons 
tryck på husets tryckupptagande del kommer det att ske en liten deformationshärdning 
som är gynnsam för låsets fortsatta tryckbelastningar. 

8 Diskussion och slutsatser 
Av de FEM-analyser som utförts har omkonstruktioner av grundkonstruktionen gjort 
det möjligt att göra låskonstruktionen mer tålig för påfrestning. De ställen på 
konstruktionen som varit utsatta för hög spänning vid belastning har omkonstruerats så 
att spänningarna i dessa områden minskat. Material och tillverkningsmetod är endast 
rekommendationer. Inblandade företag, som Componenta, har lång erfarenhet av 
gjutning och kan förhoppningsvis ge effektiviseringsförslag och synpunkter utifrån de 
rekommendationer som beskrivits i rapporten.  

Resultaten av analyserna i Ansys återspeglar på ett verklighetstroget sätt hur 
konstruktionen kommer att bete sig under belastning. Utifrån de handberäkningar och 
Ansysanalyser på grundkonstruktionen som presenterats skiljer sig resultaten. Vid drag 
av axel uppgår dragspänningen vid handberäkningar till 603 MPa, resultatet vid 
Ansysanalys blir ca 3400 MPa. I samtliga fall vid jämförande av handberäkningar och 
Ansysanalyser blir spänningar högre i Ansys. Anledningen är att Ansys tar hänsyn till 
deformationsutböjning. För att helt bekräfta våra analysers resultat bör ett dragprov i 
testbänk utföras för att säkerställa att säkerhetskraven uppfylls. Om nämnda 
rekommendationer för material, gjutning, efterbearbetning och värmebehandling 
eftersträvas kommer den prototyp som tillverkas klara uppställda hållfasthetskrav. 
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Viktreduceringsförslagen som presenterades har minskat vikten på huset med omkring 
ett kg. 

8.1 Rekommendationer till fortsatt arbete/diskussion 
För eventuellt fortsatt arbete bör tid läggas på hur ytterligare effektivisering kan göras 
för att minska fartygens liggetid i hamn. En idé är att låta robotar sköta monteringen av 
låsen på containern. Metoden kan vara att kranföraren förflyttar containern till en station 
där en robot eller motsvarande placerar ut låsen på containern. 

Närmare studier kan göras för hur detaljen skall tillverkas och även studera hur man på 
ett logistiskt sätt skall tillverka konstruktionen. Detta för att sänka priset, minska 
tillverkningstiden och på så sätt få en mer lönsam produkt. 

En sista rekommendation är att utföra en utmattningsprovning. Denna provning är 
värdefull för hur konstruktionen reagerar på den utmattning som blir när fartyget 
kränger och på de varierande temperaturer som låset utsätts för. 
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