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Sammanfattning 
 

Det här examensarbetet har utförts inom högskoleingenjörsprogrammet för maskinteknik på 

Karlstad universitet i samarbete med BAE Systems i Karlskoga. Syftet med arbetet var att 

konstruera en mekanism och tillhörande delar för laddning och plundring av skott mellan 

primär- och sekundärmagasin i BAE´s nya 40 mm’s sjöpjäs. 

Delar som har konstruerats eller omkonstruerats är bland annat en överföringsmekanism för 

skott vid laddning och plundring, samt en luckmekanism som medför att skott inte faller ur 

primärmagasinet vid separat användning. Diverse viktiga detaljer har konstruerats för att 

upprätthålla en god funktionalitet på mekanismen. 

Konstruktionsarbetet har framförallt utförts i CAD-programmet Solid Edge och dess 

tillhörande FEM-modul. Vid konstruktionsarbetet har även överslagsberäkningar utförts på 

konstruerade detaljer för att kunna säkerställa att dem klarar de hårda krav som ställs på 

försvarsmateriell i tuff sjömiljö. Två av de mest kritiska delarna i konstruktionen analyserades 

i FEM-modulen för att uppskatta påfrestningar i materialet vid pålagd belastning. 

Den färdiga konstruktionen som är ett resultat av examensarbetet uppfyller 

kravspecifikationen och även de satta målen. Med tanke på det mycket begränsade utrymmet 

vid dockning mellan primär- och sekundärmagasin, får det slutgiltiga resultatet anses vara en 

robust och hållbar konstruktion. Tillverkning av en prototyp för provning och utvärdering av 

konstruktionen är nästa steg inför slutanpassning och eventuell produktion. 
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Abstract 
 

This thesis has been carried out within the bachelor program for mechanical engineering at 

Karlstad University in collaboration with BAE Systems in Karlskoga. The purpose with this 

work was to design a mechanism and associated parts for loading and unloading of shots 

between primary and secondary magazine in BAE's new 40mm's ship gun. 

Parts designed or redesigned among other things a transfer mechanism for shot at loading and 

unloading, well as a hatch mechanism which makes the shots do not fall out of the primary 

magazine when making separate use. Various important details have been designed to 

maintain a good functionality of the mechanism.  

Construction work has mainly been carried out in the CAD software Solid Edge and its 

associated FEM module. The construction work has also been carried out on rough 

calculations for constructed details in order to ensure that they meet the stringent requirements 

of military use in tough marine environment. Two of the most critical parts of the structure 

where analyzed with the FEM module for estimating the stresses in the material at the applied 

load. 

The final design, which is a result of the thesis, meets the requirement specification and the 

set targets. Given the very limited space at the dock between primary and secondary 

magazine, the final outcome is considered to be a robust and durable construction. 

Manufacture of a prototype for testing and evaluation of the design is the next step for the 

final adjustment and an eventual production. 
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Förord 

 

Den här rapporten är ett examensarbete som utförst av Per Jansson där en mekanism för 

laddning/plundring av skott mellan två magasin i en Sjöpjäs skall konstrueras, på uppdrag av 

företaget BAE Systems Bofors AB i Karlskoga. Examensarbetet ingår som en slutlig del av 

examinationen inom högskoleingenjörsutbildningen för maskinteknik på Karlstad Universitet. 

Examensarbetets omfattning är 22,5 högskolepoäng och varade över perioden februari 2013 

till juni 2013.  

  



v 

 

Innehållsförteckning sidnumrering 
 

Sammanfattning........................................................................................................................................ii 

Abstract ................................................................................................................................................... iii 

1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................................. 1 

1.2 Syfte ........................................................................................................................................ 2 

1.3 Målsättning .............................................................................................................................. 2 

1.4 Problemformulering ................................................................................................................ 2 

1.5 Metod....................................................................................................................................... 2 

1.6 Kravspecifikation .................................................................................................................... 2 

2. Genomförande ..................................................................................................................................... 4 

2.1 Förstudie ........................................................................................................................................ 4 

2.2 Konceptgenerering ........................................................................................................................ 4 

2.3 Konceptval..................................................................................................................................... 4 

2.4 Layout/detaljkonstruktion ............................................................................................................. 4 

2.5 Beräkningar och FEM-analyser ..................................................................................................... 5 

3. Resultat ................................................................................................................................................ 6 

3.1 Förstudie ........................................................................................................................................ 7 

3.2 Konceptgenerering ...................................................................................................................... 10 

3.2.1 Koncept 1 ............................................................................................................................. 10 

3.2.2 Koncept 2 ............................................................................................................................. 11 

3.2.3 Koncept 3 ............................................................................................................................. 12 

3.3 Konceptval................................................................................................................................... 13 

3.4 Layout/detaljkonstruktion ........................................................................................................... 15 

3.4.1 Konstruktion av lyftklacksmekanism ................................................................................... 16 

3.4.2 Konstruktion av luckmekanism ............................................................................................ 19 

3.4.3 Tryckanordning för luckmekanism ...................................................................................... 22 

3.4.4 Drivning av sekundära magasinet ........................................................................................ 26 

3.5 Beräkningar ................................................................................................................................. 29 

3.5.1 Lyftklacksmekanism............................................................................................................. 29 

3.5.1 Tryckanordning för luckmekanismerna................................................................................ 29 

3.6 FEM-analyser .............................................................................................................................. 31 

3.6.1 Inre lyftklack ........................................................................................................................ 31 



vi 

 

3.6.2 Lucka till en av luckmekanismerna. ..................................................................................... 35 

4. Diskussion ......................................................................................................................................... 38 

4.1 Mekanism .................................................................................................................................... 38 

4.2 Arbetets metodval ........................................................................................................................ 38 

5. Slutsats .............................................................................................................................................. 39 

Tackord .................................................................................................................................................. 40 

Referenslista .......................................................................................................................................... 41 

Bilaga 1: Projektplan ........................................................................................................................... 1 

Bilaga 2. Sammanställningsritningar ................................................................................................... 1 

Luckmekanism ................................................................................................................................ 1 

Tryckanordning för luckmekanism ................................................................................................. 2 

Bilaga 3. Beräkningar .......................................................................................................................... 1 

 



1 

 

1. Inledning 

 

Examensarbetet som rapporten beskriver har utförts av Per Jansson studerande inom 

högskoleingenjörsprogrammet för maskin- och materialteknik på Karlstad universitet, inom 

fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap.  

Handledare på Karlstad universitet var universitetsadjunkt Mikael Åsberg och examinator var 

universitetslektor Nils Hallbäck.  

Uppdragsgivare var BAE Systems Bofors AB och handledare på företaget var Andreas 

Nilsson och projektledare var Lars Pihlström. Arbetet utfördes på Dambrokontoret i 

Karlskoga. 

1.1 Bakgrund 

 

Företaget har sitt ursprung i AB Bofors beläget i Karlskoga, som har tillverkat kanoner sedan 

slutet av 1800-talet. BAE Systems Bofors AB är ett företag som verkar inom områdena 

intelligent ammunition, indirekt eld, stridsfordon, marina försvarssystem och luftvärnssystem.  

Amerikanska sektorn Land and Armament styr, leder och samordnar företaget som ingår i 

försvarskoncernen BAE Systems Inc., som i sin tur ägs av det brittiska företaget BAE 

Systems (hädanefter benämns BAE System som ”BAE”). BAE Systems är Europas största 

koncern inom försvarsindustrin med 106 400 anställda. Namnet BAE Systems kommer från 

en sammanslagning mellan British Aerospace och Marconi Electronic Systems.  

Inom BAE har en ny sjöpjäs utvecklats vilken benämns BOFORS 40 MK4 (se figur 1). Den 

framtagna lösningen har plats för 100 skott fördelade i två magasin förvarade uppe i pjäsen. 

Ett primärt magasin om 30 skott och ett sekundärt magasin innehållande 70 skott. Ideér och 

förslag finns från företaget och kunden, att flytta sekundärmagasinet i pjäsen till fartygets 

skrov och ha en automatiserad laddning och plundring mellan magasinen.  

Innan projektets start har undersökningar gjorts av BAE och enklare skisser har tagits fram, 

dock har inget konstruktionsarbete gjorts av detalj.   
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Figur 1. Bild som visar Bofors 40 MK4 som utvecklats inom BAE monterad på ett fartyg [1]. 

1.2 Syfte 
 

Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheten till dockning mellan primär- och 

sekundärmagasin, samt ladda och plundra skott mellan dem.  

1.3 Målsättning 
 

Målet med examensarbetet är att konstruera en mekanism som medför dockning mellan 

primärt och sekundärt magasin, där en automatisk laddning och plundring av skott tillåts 

däremellan.  

1.4 Problemformulering 
 

Mekanismen är tänkt att användas i sjömiljö vilket ställer höga krav på material och funktion, 

därför krävs en robust mekanism för automatiserad laddning och plundring mellan magasinen. 

Mekanismen skall vara snabb och enkel, mekanismens funktion får ej störas då magasinen är 

dockade med varandra.  

1.5 Metod 
 

Arbetet är upplagt genom olika faser där fas 5 innefattar den största delen för det här arbetet. 

- Fas 1. Lägga upp en projektplan och tidsplan för att enklare följa arbetsgången. 

- Fas 2. Förstudie och besök i produktionen för att få en djupare inblick i hur 

mekanismer och detaljer samverkar i pjäsen. 

- Fas 3. Konceptgenerering genom att göra enkla skisser. 

- Fas 4. Val av koncept att ta med till detaljkonstruktion. 

- Fas 5. Layout och detaljkonstruktion i CAD. 

- Fas 6. Beräkningar och FEM-analyser av kritiska detaljer i mekanismen. 

1.6 Kravspecifikation 

 

Utifrån kravspecifikationen för BOFORS 40 MK4 gäller följande krav på denna konstruktion. 

 Primärmagasinet skall vara i sitt originalutförande, dock kan nuvarande låsmekanism 

för laddning och plundring tas bort eller eventuellt omkonstrueras.  

 Ett krav när det gäller de krafter som kan uppstå i fartygsmiljö är 10 x gravitationen, 

detta skall tas hänsyn till i konstruerandet av mekanismen.  

 Ammunitionens mått skall ej ändras.  

 Magasinen skall kunna hanteras separerat.  

 Det får aldrig uppkomma risk för kontakt med tändskruv på skottets gavel.  

 Gränsytor som skall tas hänsyn till vid konstruktionen är lavetten, släpringsdonet och 

sidriktningslagret.  
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 Mekanismen skall fungera med hög hastighet och under användning i krävande 

fartygsmiljö. För att få en tidsuppfattning för hur snabbt mekanismen skall fungera, 

måste pjäsen från läget den skjutit sista skottet, gått ner i laddningsläge, laddat 30 nya 

skott och gått upp till samma läge igen, vara redo och skjutklar inom högst 1 minut. 
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2. Genomförande 
 

Produktutvecklingsprocessen som beskrivs i boken Produktutveckling – effektiva metoder för 

konstruktion och design [2] har varit en grund till arbetets upplägg. Arbetet sträcker sig från 

förstudien till att utföra en layout- och detaljkonstruktion för den mekanism som uppfyller 

målet.  

En projekt- och tidsplan har gjorts inför projektet (se bilaga 1). 

2.1 Förstudie 

 

Ett möte med handledarna anordnades för att ta del av mer utförlig information om projektet. 

I mötet beskrev handledaren en mer grundlig beskrivning av projektet, CAD-filer och 

modeller som tidigare tagits fram av BAE tilldelades. De visade på hur projektet var tänkt och 

vad det gick ut på. Genom instudering av de bilder och CAD-filer som fanns kunde en 

tydligare bild fås över hur pjäsen var uppbyggd.  Ett besök tillsammans med handledaren i 

produktion gjordes även för att studera och gå igenom den nya pjäsen som utvecklats i verklig 

skala.  

På de CAD-modeller som gavs ut på mötet gjordes modifieringar så att de blev mer 

lätthanterliga att använda, då de från början var i färdigt utförande, alltså med varenda detalj 

som pjäsen bestod av. Komponenter som dolde gränsytan där mekanismen skulle tas fram, 

gömdes för att enklare se hur allt såg ut runt området där mekanismen skulle in.  

2.2 Konceptgenerering  

 

Genom att studera övriga mekanismer i pjäsen väcktes idéer och funderingar som bidrog till 

de koncepten som togs fram. De koncept som togs fram gjordes genom enklare skisser på 

papper.  

2.3 Konceptval 

 

För att sålla bort omöjliga koncept som inte uppfyller kravspecifieringen har Pahls och Beitz 

elimineringsmatris använts [2]. Med hjälp av Pughs relativa beslutsmatris [2] och även 

diskussion tillsammans med handledaren valdes ett koncept att gå vidare med i Layout- och 

detaljkonstruktionen. 

2.4 Layout/detaljkonstruktion 
 

Konceptet har tagits fram i CAD och ska till viss del göras som en layout, men ändå så 

detaljrikt så att man kan se att mekanismen fungerar i en verklig konstruktion. 
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2.5 Beräkningar och FEM-analyser  
 

FEM-analyser utfördes på två detaljer som ansågs vara kritiska för mekanismens funktion. 

För att säkerställa att de uppfyller kraven för de krafter som kan uppstå vid användning i 

fartygsmiljö.  

FEM-analyserna gjordes i ett program som heter Simulation Express som ingår i CAD-

programmet Solid Edge. Materialet för de modeller som använts är rostfritt austenitiskt stål 

där sträckgränsen ligger vid 200-210 MPa.  

Nödvändiga beräkningar för fjädrar och krafter har utförts vid dimensionering och 

konstruktion. Kraftberäkningar har utförts med stöd av läroboken Elementär Mekanik [3].  
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3. Resultat 
 

Slutresultatet för det här examensarbetet. Bilden visar det sekundära magasinet dockat till 

primära, däremellan finns den konstruerade mekanismen. 

 

Figur 2. Figur som visar resultatet på examensrapporten, med primär och sekundär magasinen dockade med 

varandra. 

Genomförlig beskrivning till hur detta slutresultat uppnåtts finns på kommande sidor. 
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3.1 Förstudie 
 

I förstudien fanns en CAD-modell att studera i sitt laddningsläge, alltså när det skjutande 

systemet är ner vinklat i -17° lutning i förhållande till horisontalplanet (se figur 3). Varje gång 

primärmagasinet (se figur 6) skall laddas eller plundras från skott kommer den att befinna sig 

i detta läge. Följande bilder beskriver de gränsytor som har tagits hänsyn till vid konstruktion 

av mekanismen. 

 

Figur 3. Figuren visar pjäsen i läge för laddning sett från sidan. 

 

Figur 4. Figur som visar pjäsen i läge för laddning sett underifrån. 
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Figur 5. Figur som visar pjäsen i läge för laddning sett snett från sidan. 

Eftersom detta arbete gått ut på att konstruera själva mekanismen för överförandet av skotten 

så har ett enklare förslag på sekundärmagasin som tidigare tagits fram av företaget använts (se 

figur 6). Magasinet har plats för 30 skott, samma antal som för primärmagasinet i pjäsen. 

Dock har det sekundära magasinet blivit modifierat och nödvändiga detaljer för funktion av 

magasin och mekanism har blivit kompletterat. 
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Figur 6. Figur som visar hur det är tänkt att primär- och sekundärmagasinet ska dockas, och ett förtydligande på 

vart mekanismen som konstruerats i det här arbetet kommer att sitta. 

Med hjälp av bilder och CAD-modeller kunde man få en uppfattning av hur mycket utrymme 

som fanns tillgängligt för mekanismen. I figur 3, 4 och 5 har svarta markeringar ritats in för 

att visa var dockningen mellan de två magasinen kommer ske och var mekanismen för 

laddning och plundring är placerade mot pjäsen. 

 

  



10 

 

3.2 Konceptgenerering  
 

3.2.1 Koncept 1 

 

Första konceptet består av två hjul som löper mot varandra om lott, skottet lyfts upp med hjälp 

av en fjäderbelastad klack som ligger längs med centrumet på kugghjulet i sekundära 

magasinet. Skottet fångas upp av en styrning nere på vänster sida av sekundära magasinet, 

som vidaretransporterar skottet uppåt längs med ytterbanorna som sitter på sidan utav de två 

hjulen i mitten (se figur 7).  

.  

Figur 7. Första framtagna konceptet där två hjul går emot varandra och fraktar skottet upp och ner. 

  



11 

 

3.2.2 Koncept 2 

Andra konceptet liknar det första konceptet men att man här istället använder sig utav endast 

ett hjul som fraktar skottet upp eller ner (se figur 8).  

.  

Figur 8. Det andra framtagna konceptet där endast ett hjul fraktar skottet uppåt eller neråt. 
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3.2.3 Koncept 3  

Tredje konceptet bestod av en lyftklack som med hjälp av styrpinnarna i det sekundära 

magasinet trycker skottet mot en fjäderbelastad styrning, som i sin tur trycker upp skottet mot 

primärmagasinet, där primärmagasinets egna styrpinnar fångar upp skottet och för det vidare 

(se figur 9).  

 

Figur 9. Det tredje framtagna konceptet där skottet endast går emot en styrklack och fångas upp av det primära 

magasinets styrpinnar (se de små svarta runda delarna i Figur 9). 
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3.3 Konceptval 
 

För att grovt ta bort omöjliga koncept som inte klarar av de krav som ställts på mekanismen 

har Pahls och Beitz elimineringsmatris använts (se tabell 1). 

Tabell 1. Pahls och Beitz elimineringsmatris som grovt tar bort de koncept som är omöjliga eller inte klarar de 

krav som ställts på mekanismen 

  Elimineringskriterier Beslut 

+ Ja Fullfölj lösning 

- Nej Eliminering 

? Mer info Mer info innan beslut 

! Kolla specifikation Kolla specifikation 

 

För att kunna jämföra de två kvarvarande koncepten användes Pughs relativa beslutsmatris (se 

tabell 2). 

Tabell 2. Pughs relativa beslutsmatris. +: Bättre  -: Sämre 0: Lika bra 
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Kommentar Beslut 

1 + + -   Onödigt många detaljer, tar stor plats - 

2 + + + + +  + 

3 + + + + +  + 

 Koncept 

Kriterier 2 3 

Funktionella krav 

REF 

0 

Utrymme + 

Enkel + 

Robust + 

summa +   3 

summa 0   1 

summa -   0 

netto  0 3 

rankning  2 1 

beslut  - ok 
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Efter att ha jämfört de tre olika koncepten med varandra och utvärderat med hjälp av matriser, 

samt även diskuterat tillsammans med handledare så blev det koncept 3 som valdes till det 

slutliga konceptet att gå vidare med (se figur 9).  
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3.4 Layout/detaljkonstruktion 

 

Det valda konceptet skall överföra skott mellan sekundära och primära magasinet, vilket 

kräver en dockning mellan de båda magasinen. En sammanställningsmodell gjordes i CAD 

där primärmagasinet sattes som grund för modellen. Bakre gaveln tillsammans med kugghjul 

och styrpinnar på sekundära magasinet placerades in sammanställningsmodellen (se figur 10). 

Med denna sammanställning utfördes tester  för vad som var möjligt och lämpligt när det 

gällde mellanrummet mellan magasinen vid dockning. Centrumlinjen för vardera av 

magasinen användes som referenser för avståndet.  

 

Figur 10. Bilden visar ingående vilka detaljer som användes vid testet som utfördes för att få ut rätt avstånd 

mellan magasinen. 

Måttet mellan de två magasinen bestämdes med förutsättningen att styrpinnarna med dess 

bussningar i respektive magasin inte skall krocka då magasinen är dockade med varandra. Vid 

detta tillfälle börjades konstruerandet av styrklacken och lyftklacken som är de grundläggande 

delarna för mekanismens funktion.  
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3.4.1 Konstruktion av lyftklacksmekanism 

Cirkelbågen på skottets bakre sida löper mot en kant som är utskuren i gaveln på sekundära 

magasinet(se figur 11). Med hjälp av kanten på gaveln och de mätningar på skottets aktuella 

diameter vid anläggningsytorna av de två lyftklackarna har en rörelsebana för skottet kunnat 

ritas. Lyftklackarnas höjd bestämdes utav styrpinnarna som separerar skotten från varandra i 

magasinen. 

Lyftklackarna konstruerades så att när magasinen var dockade med varandra skulle de befinna  

sig i det läge då den lyfter upp skottet (se figur 11). Men när magasinen ska separeras måste 

lyftklackarna gå ner i ett nedre läge, då ett utav kraven är att sekundärmagasinet skall kunna 

köras separat. Alltså, när laddning av det sekundära magasinet sker under däck på fartyget 

måste skotten kunna passera den översta delen i magasinet utan att slå i lyftklackarna. När 

magasinen kopplas ifrån varandra trycks lyftklacken ned med hjälp av en hävarm som sitter 

på baksidan av det sekundära magasinets gavel (se figur 12). Den fjäderbelastade lyftklacken 

lagras på det sekundära magasinets centrumaxel (se figur11). 

Styrklacken anpassades så att skottet trycks emot klacken med hjälp av rotationen från 

magasinskarusellen, dock innan skottet hunnit passera högsta punkten på lyftklackarna. 

Styrpinnarna i det primära magasinet behöver gå förbi centrum för tyngdpunkten på skottet, 

för att orka föra in skottet i primärmagasinets karusell. (se figur11).  

 

Figur 11. Bilden visar styrklacken och lyftklacken, samt en beskrivning på vart kanten där skottet går längs i 

sekundärmagsinet är.  
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Figur 12. Bilden visar vart hävarmen för justeringen av lyftklackarna sitter och fungerar. 

Hävarmen manövreras med hjälp av magasinshissen, vars funktion är att förflytta sekundär 

magasinet upp till pjäsens primärmagasin. För att undvika risk för brytning i mekanismen då 

lyftklackarna skall tryckas ned, har en anordning som stabiliserar axeln som hävarmen trycker 

på konstruerats, så kallades stabiliseringsstag. Stabiliseringsstagen som sitter på vardera kant 

av hävarmsaxelns nedre parti, är förbundna till ytterligare en axel som stabiliserar och 

förhindrar brytning i hävarmsaxeln. 
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Figur 13. Bild som visar lyftklacksmekanismen. 

Lyftklackarna som ligger lagrade mot centrumaxeln omkonstruerades på grund av att den ena 

lyftklacken blev för tunn vid det utskurna spåret (se figur 13). Anledningen till att den ena 

lyftklacken blev för tunn beror på att skottets diameter är större i bakkant. Lösningen var att 

skära ett spår i centrumaxeln och göra det utskurna spåret smalare på lyftklacken. För att 

tillåta montering av lyftklackarna på centrumaxeln var det nödvändigt att skära ut ett extra hål 

sammanbundet med spåret. Spåret i centrumaxeln förhindrade även problemet med den 

eventuella axiella rörelsen som kunde uppstå vid användning.  
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3.4.2 Konstruktion av luckmekanism 
 

När det primära magasinet är färdigladdat och det sekundära magasinet ska kopplas bort från 

det primära magasinet, krävs en luckanordning för att skotten skall ligga kvar i det primära 

magasinet. En tidigare luckanordning fanns i den ursprungliga konstruktionen men var 

anpassad för skott som laddas vertikalt (se figur 14).  

 

Figur 14. Bild på tidigare luckanordning där skottet kommer rakt upp. 

Nykonstruktionen av luckmekanismen kräver en större öppning jämfört med tidigare 

konstruktion med vertikal laddning. Med hjälp av skisserna som tagits fram tidigare i arbetet 

för den väg skottet transporteras vid laddning och plundring kunde en anpassning av luckorna 

och höljet som håller i luckorna konstrueras och ritas direkt i sammanställningsmodellen. På 

så vis blev radier och mått på luckmekanismen exakta mot vägen som skottet går.  
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I samband med ritandet av luckmekanismen föddes en idé om att använda ena sidans 

luckmekanism som styrklack, istället för den fjäderbelastade klacken som först var tänkt att 

användas för att styra upp skottet sista biten till primärmagasinet (se figur 11). Då skottet nu 

kommer snett in från sidan, skiljer sig luckorna från sida till sida åt, dessutom har skottet olika 

dimension i fram och bakkant. Resultatet blev att fyra olika luckanordningar konstruerades (se 

figur 15). Samtliga luckmekanismer har dock samma grundfunktion och det enda som 

egentligen skiljer dem åt är själva höljet för luckmekanismen, luckorna och längden på axeln 

samt fjädrarna (se figur 16). En av luckmekanismerna som har den inbyggda styrfunktionen 

som fångar upp skotten syns nedan (se figur 16 och 17). En sammanställningsritning har även 

tagits fram för denna luckmekanism (se bilaga 2). 

 

Figur 15. Bild på samtliga nykonstruerade luckanordningar. 
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Figur 16. Tydligare bild på hur luckmekanismen med inbyggda styrfunktionen för skottet ser ut med luckan 

utfälld.  

 

Figur 17. Tydligare bild på hur luckmekanismen med inbyggda styrfunktionen för skottet ser ut med luckan 

infälld, redo för att fånga upp skott. 
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Vid test av den konstruerade luckmekanismen i modellen uppstod dock ett problem. När ett 

fullt laddat sekundärmagasin dockas med det primära magasinet krävs det att skotten ligger i 

ett visst läge för att skotten inte skall krocka med luckmekanismen (se figur 18). Detta 

problem löses genom att en vinkelgivare installeras som känner av skottens positionering. 

Istället uppkom ett annat problem då luckorna inte hinner öppnas fullt ut tillräckligt snabbt för 

det översta skottet i det sekundära magasinet. 

 

Figur 18. Bild som visar hur läget för skotten i magasinet ska ligga för att inte ta i luckmekanismen.   

3.4.3 Tryckanordning för luckmekanism 

För att undvika krock mellan det översta skottet i sekundärmagasinet och luckmekanismen 

konstruerades en fjäderbelastad tryckanordning, vars funktion är att tidigarelägga öppning av 

luckorna (se figur 19 och 20). På så sätt hinner luckorna öppnas tillräckligt snabbt för att 

skottet inte skall ta i luckan. Bilder på hur mekanismen fungerar finns stegvist förklarat nedan 

(se figur 21, 22, 23 och 24). En sammanställningsritning med sprängskiss har gjorts på 

tryckanordning (se bilaga 2). 

 

Figur 19. Bild på tryckanordning för luckmekanism. 
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Figur 20. Bild från sidan som visar tryckanordningen monterad på en utav gavlarna i magasinet. 

När magasinet skjuts upp mot primärmagasinet går klossarna som sitter på tryckanordning 

emot armarna på luckmekanismen, pilarna åt sidan (se figur 21).  

 

Figur 21. Bild som visar hur tryckanordningens klossar går emot armarna på luckmekanismen. 
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Luckorna börjar öppnas och med marginal går dem förbi det översta skottet, pilarna åt sidan 

(se figur 22). 

 

Figur 22. Bild som visar hur tryckanordningens klossar gått emot armarna på luckmekanismen och börjat öppna 

luckorna.  

Luckorna när de är som maximalt öppna (se figur 23).  
 

  

Figur 23. Bilden visar hur luckorna är helt öppna och tryckanordningens fjädrar precis ska tryckas ihop sista 

biten. 
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När luckmekanismen är fullt öppen, komprimeras fjädrarna i tryckanordningen och 

sekundärmagasinet är då helt dockat mot primärmagasinet och överföring av skott mellan 

magasinen kan börja (se figur 24). Uppskattad tid för överföring av alla 30 skott mellan 

magasinen vid laddning är cirka 30 sekunder, alltså 1 skott/s.  

 

 

 

Figur 24. Bild som visar dockade magasin som är redo för att överföra skott samt när skotten börjat överföras. 
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3.4.4 Drivning av sekundära magasinet 
 

När det gäller drivningen av sekundärmagasinet har det diskuterats mycket om det 

överhuvudtaget är möjligt att ha någon kraftöverföring från primärmagasinets karusell till 

sekundärmagasinets, litteratursökning om transmissioner utfördes med hjälp boken 

Maskinelement [4]. Men efter diskussioner med handledaren beslutades det att sekundära 

magasinet skall drivas med en separat elmotor som placeras i nedre delen av magasinet (se 

figur 25). Detta gjordes dels för att det är problem med plats i bakkant och i framkant runt 

själva dockningsstället för magasinen i pjäsen. Dessutom fås en inbyggd broms i motorn som 

hindrar det sekundära magasinet att rotera för sig självt i separerat läge, samt en vinkelgivare 

som ser till att skotten är rätt positionerade vid dockning mellan de två magasinen. Denna typ 

av motor används även i primära magasinet vilket innebär att en koppling mellan dem inte är 

några problem för att få de två magasinen att gå parallellt med varandra (se figur 27). 

 

Figur 25. Bild som visar det framtagna sekundära magasinet för det här arbetet med dess elmotor. 
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Figur 26. En invändig bild som visar detaljerna som tagits fram i det här arbetet. 

Anledningen till att elmotorn på sekundära magasinet har snedställts är på grund utav att 

släpningsdonet som sticker ner under pjäsen annars skulle ta i varandra (se figur 28, 29 och 

30). 

  

Figur 27. En helhetsbild på de två magasinen med fullt laddat sekundär magasin. 
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Figur 28. Bild från sidan på pjäsen med ett fullt sekundärmagasin redo för laddning av primära magasinet. 

Sekundära magasinets bredd har modifierats för att bereda plats mellan sidriktningslagret och 

plåten för fastsättning av släpringsdonet. Gavlarna baktill och framtill på det sekundära 

magasinet har blivit avfasade på sidorna, samt att främre gaveln har flyttats in 18mm och 

gjorts så tunn som möjligt för att gå förbi plåten för släpringdonet. Anledningen till att den 

främre gaveln inte flyttas in mer och gör magasinet ännu kortare är för att skottens främre 

kant nu ligger endast 10 mm från främre gavel vilket anses vara ett minimalt avstånd 

säkerhetsmässigt för den befintliga ammunitionen.  

 

Figur 29. Bild rakt underifrån pjäsen som visar den plats som är tillgänglig för sekundära magasinet i fram- och 

bakkant. 
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3.5 Beräkningar 

 

För att välja rätt dimension på fjädrar vid konstruerandet av mekanismen så har vissa 

antaganden och beräkningar utförts.  

3.5.1 Lyftklacksmekanism 

För lyftklacksmekanismen hittades tryckfjädrar hos leverantören Lesjöfors AB, som var och 

en klarar den belastningen från skottets tyngdkraft x10g som kravet BAE har i fartygsmiljö. 

Eftersom det tillkommer vikter för själva mekanismen för lyftklackarna har ytterligare en 

fjäder i varje ände placerats ut som en säkerhetsfaktor för att den ska orka hålla upp hela 

anordningen (se figur 13). 

Dessa beräkningar har gjorts översiktligt då fler faktorer som t.ex. friktion och vikter på olika 

delar också spelar in. Lyftklacksmekanismen anses istället vara godtycklig för att en prototyp 

skall kunna göras där ett test utförs och lättare kan ge den information som krävs för att se om 

dimensioneringen av dessa fjädrar som tagits fram i den här lösningen är rätt. 

3.5.1 Tryckanordning för luckmekanismerna 

Uträkningar för fjädrar till tryckanordningen och luckmekanismerna beräknades med hjälp av 

en enklare beräkning, samma typ av fjäder som använts i den tidigare konstruktionen av 

luckmekanismen återanvändes vid nykonstruktion (se bilaga 3). Fakta togs fram för denna 

fjäder och en beräkning på hur stor kraft som åtgår för att öppna luckan utfördes. Beräkningen 

gjordes då fjädern i luckmekanismen var som mest uppspänd gav maximal tryckkraft (se figur 

30). 

 

Figur 30. Bild som visar den vertikala kraft som minimalt krävs för att öppna luckmekanismen. 
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Vid beräkning för vilken kraft som krävs för att öppna mekanismen erhålls en vertikal kraft på 

11.05N. För den vertikala kraften som krävs för att öppna luckmekanismen har en godtycklig 

fjäder valts fram till tryckanordningen som med marginal klarar en högre belastning vid läget 

där fjädern sätter sig. 

Standardfjädrar har laddats hem som Step-filer från Lesjöfors AB´s hemsida [5]. 

Beteckningar för respektive fjäder: 

Luckmekanism: Tryckfjäder 2454 (1,0mm Rostfritt material) 

- Fn (komprimerad längd) = 23,7 N 

- Di (inre diameter) = 8 mm 

- Fjäderkonstant: 1,12 

Tryckanordning: Tryckfjäder 2562 (1,5mm Rostfritt material) 

- Fn (vid inspänd längd 18,6) = 41,4N  

- Di (inre diameter) = 16mm 

- Fjäderkonstant: 1,57 

För att den framtagna fjädern för tryckanordningen skall klara att stå emot kraften som krävs 

för att öppna luckmekanismen, så behöver fjädern komprimeras 10 mm från sitt obelastade 

läge (se beräkningar i bilaga 3). Detta medför att fjädern får en kraft på 16N vid monterat 

läge, vilket är med marginal till kraften som krävs för att öppna luckan. 
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3.6 FEM-analyser 
 

Två detaljer har ansetts vara kritiska i denna mekanism, därför har FEM-analyser utförts på 

dessa för att se att de klarar de krav på krafter som kan uppstå vid användning i fartygsmiljö.  

3.6.1 Inre lyftklack 
 

Som det tidigare nämns i rapporten så har den inre lyftklacken modifierats för att inte vara så 

tunn vid spåret (se figur 31). För att undersöka om den klarat kraven för de krafter som kan 

uppstå i sjömiljö, har krafterna som kan uppstå då skottet går förbi just denna del använts. En 

modul som ska föreställa skottet och dess radie läggs på vid den kritiska delen på detaljen och 

kommer användas vid kraftpåläggningen.  

Kraftens storlek F:  

2,0kg (vikt på skottet på inre lyftklack) * 9,82  * 10 (krav vid sjömiljö) = 196N 

 

Figur 31. Bild som visar hur och vart belastningspunkten har utformats inför FEM-analysen 

Inspänningen av lyftklacken vid FEM-analysen simulerades av axeln som detaljen lagras på 

samt nedre hål på lyftklacken (se figur 32). Vid pålagd kraft fås den maximala påfrestningen 

just på insidan av spåret där kraften ligger på. Den maximala spänningen enligt programmet 

för detaljen är 18,2 MPa vilket är en tiondel av materialets sträckgräns. 

 

 



32 
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34 

 

Figur 32. Bild som visar en FEM-analys på bakre lyftklack. 
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3.6.2 Lucka till en av luckmekanismerna.  
 

Den lucka som var längst och klenast analyserades i FEM-modulen för att undersöka om den 

klarade den påfrestningen som den utsetts för då skottet går förbi längst ut på luckan. Då 

denna lucka sitter baktill så används samma pålagda kraft som för lyftklacken som även den 

sitter baktill i mekanismen. Inspänningen av luckan gjordes i axelhålet och mot stödet som 

stöttar luckan (se figur 33). Maximal spänningen i luckan uppnådde 98,2Mpa vid axelhålet (se 

figur 33) en hälften av materialets sträckgräns. 
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Figur 33. Bild som visar en FEM-analys utförd på en lucka. 
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4. Diskussion 
 

4.1 Mekanism 

 

Den mekanism som tagits fram fungerar och klarar att ladda samt plundra skott mellan 

primära- och sekundära magasinet. Mekanismen uppfyller ställda krav och jag tycker att den 

är enkelt konstruerad då den inte kräver någon egen försörjning när det gäller drivning. 

Mekanismen innehåller få komponenter och detaljerna som konstruerats är robusta ur 

hållfasthetssynpunkt. Då överföringen av skott mellan magasinen skall ske med hög fart är det 

i denna framtagna konstruktion mycket positivt att avståndet mellan magasinen är minimalt 

och skotten får en kort väg att transporteras. Utrymmet vid dockningsområdet är väldigt 

begränsat men trots detta har jag lyckats få plats med mekanismen och sekundärmagasinet, 

vilket gör denna mekanism möjlig för ett verklighetsbaserat utförande.  

När det gäller lyftklacksmekanismen och uträkningar för de fjädrar som skall användas i 

denna konstruktion så har en del antaganden gjorts. Eftersom det är så många detaljer som 

hänger ihop i denna mekanism så blir det svårt att utföra uträkningar då vikter och friktioner i 

mekanismen gör det för avancerat. Detta skulle medföra att uträkningarna i sig skulle bli en 

för stor del för det här arbetet. Lyftklacksmekanismen anses istället vara godtycklig för att en 

prototyp skall kunna göras där test utförs som lättare ger den information som krävs för att se 

om dimensioneringen av dessa fjädrar i den här lösningen är rätt.  

En hissanordning för att transportera sekundärmagasinet upp och ner mellan fartygets skrov 

och pjäs måste i framtiden konstrueras för att underlätta dockningen mellan magasinet, samt 

för att få en automatiserad konstruktion.   

En prototyp bör dock tas fram för att kunna utföra tester på slutkonstruktionen, för att sedan 

utvärdera funktionen på mekanismen och innehållande detaljer. Då sekundära magasinet är 

skiljt från primära magasinet och fulladdat så ligger det översta skottet löst. Detta borde i 

framtiden lösas med ytterligare en anordning som håller fast det översta skottet då magasinen 

är separerade. 

4.2 Arbetets metodval 

 

Examensarbetet har utförts enligt produktutvecklingsprocessen som jag anser att jag har följt 

genom hela arbetet, stegen har noggrant följts även om vissa delar som exempel 

konceptgenereringen som baserades på handgjorda skisser blev översiktligt utförda. Dock 

anser jag att dessa handgjorda skisser på koncepten gav en tydlig beskrivning på hur 

mekanismen för varje koncept skulle fungera.  

Jag anser även att den här metoden är allmänt känd och utprovad för 

produktutvecklingsprocesser som just det här arbetet handlat om. Detaljkonstruktionen 

innefattar en stor del av detta examensarbete, vilket jag redan från början kunnat förutse 

eftersom det också är den delen en ingenjör ska erhålla god kunskap om. Detta arbete har 

utförts i stor tid på BAE där jag fått god hjälp av min handledare. Har även haft god kontakt 

med min handledare på skolan och kunnat rådfråga och fått bra stöd av honom vid 

rapportskrivning och andra frågor som uppstått under arbetes gång.  
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5. Slutsats  
 

Slutkonstruktionen som konstruerats i det här arbetet uppfyller kravspecifikationen och satta 

mål. Utrymmet är mycket begränsat vid dockning av sekundärmagasinet, därför begränsas 

möjligheterna vid utformning av mekanism och magasin. Trots detta har en fullt fungerande 

konstruktion utförts på både magasin och mekanism. Tillverkning av en prototyp för provning 

och utvärdering av konstruktionen är nästa steg inför slutanpassning och eventuell produktion. 

Rekommendationen från min sida är att vid utvärdering av tillverkad prototyp utföra 

noggranna funktions- och hållbarhetstester. En hissanordning för att transportera upp det 

sekundära magasinet till primärmagasinet i pjäsen kommer att konstrueras av 

konstruktionsavdelningen på BAE vid ett senare skede. 

Då risk förekommer att skott faller ur ett fulladdat sekundärt magasin vid dockning, 

rekommenderas att en anordning som håller det översta skottet i sitt rätta läge konstrueras.  
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Bilaga 1: Projektplan 
Bakrund 

Företaget har sitt ursprung i AB Bofors beläget i Karlskoga, som har tillverkat kanoner sedan 

slutet av 1800-talet. BAE Systems Bofors AB är ett företag som verkar inom områdena 

intelligent ammunition, indirekt eld, stridsfordon, marina försvarssystem och luftvärnssystem.  

Amerikanska sektorn Land and Armament styr, leder och samordnar företaget som ingår i 

försvarskoncernen BAE Systems Inc., som i sin tur ägs av det brittiska företaget BAE 

Systems (hädanefter benämns BAE System som ”BAE”). BAE Systems är Europas största 

koncern inom försvarsindustrin med 106 400 anställda. Namnet BAE Systems kommer från 

en sammanslagning mellan British Aerospace och Marconi Electronic Systems.  

Inom BAE har en ny sjöpjäs utvecklats vilken bedämns BOFORS 40 MK4 (se figur 1). Den 

framtagna lösningen har plats för 100 skott fördelade i två magasin förvarade uppe i pjäsen. 

Ett primärt magasin om 30 skott och ett sekundärt magasin innehållande 70 skott. Ideér och 

förslag finns, från företaget och kunden, att flytta sekundärmagasinet i pjäsen till fartygets 

skrov och ha en automatiserad laddning och plundring mellan magasinen.  

Innan projektets start har undersökningar gjorts av BAE och enklare skisser har tagits fram, 

dock har inget konstruktionsarbete gjorts av detalj. 

Syfte 

Undersöka möjligheten till dockning mellan primär- och sekundärmagasin, samt ladda och 

plundra skott mellan dem.  

 

Målsättning 

Målet med examensarbetet är att konstruera en mekanism som medför dockning mellan 

primärt och sekundärt magasin, där en automatisk laddning och plundring av skott tillåts 

däremellan.  

Problemformulering 

Mekanismen är tänkt att användas i sjömiljö vilket ställer höga krav på material och funktion, 

därför krävs en robust mekanism för automatiserad laddning och plundring mellan magasinen. 

Mekanismen skall vara snabb och enkel, funktionen på mekanismen får ej drabbas då 

magasinen är dockade med varandra.  
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Metod 

Arbetet är upplagt genom olika faser där fas 5 innefattar den största delen för det här arbetet. 

- Fas 1. Lägga upp en projektplan och tidsplan för att enklare följa arbetsgången. 

- Fas 2. Förstudie och besök i produktionen för att få en djupare inblick i hur 

mekanismer och detaljer samverkar i pjäsen. 

- Fas 3. Konceptgenerering genom att göra enkla skisser. 

- Fas 4. Val av koncept att ta med till detaljkonstruktion. 

- Fas 5. Layout och detaljkonstruktion i CAD. 

- Fas 6. Beräkningar och FEM-analyser av kritiska detaljer i mekanismen. 

Kravspecifikation 

Tillsammans med handledare på BAE har krav som skall tas hänsyn till vid konstruerandet av 

denna konstruktion gjorts. 

 Primärmagasinet ska vara i sitt originalutförande (se figur 5), dock kan nuvarande 

låsmekanism för laddning och plundring tas bort eller eventuellt omkonstrueras (se 

figur 13).  

 Ett krav när det gäller de krafter som kan uppstå i fartygsmiljö är 10 x gravitationen, 

detta skall tas hänsyn till i konstruerandet av mekanismen.  

 Ammunitionens mått skall ej ändras.  

 Magasinen skall kunna hanteras separerat.  

 Det får aldrig uppkomma risk för kontakt med tändskruv på skottets gavel.  

 Gränsytor som skall tas hänsyn till vid konstruktionen är lavetten, släpringsdonet och 

sidriktningslagret (se figur 2, 3 och 4).  

 Mekanismen skall fungera med hög hastighet och under användning i krävande 

fartygsmiljö. För att få en tidsuppfattning för hur snabbt mekanismen skall fungera, 

måste läget då pjäsen skjutit sista skottet, gått ner i laddningsläge, laddat 30 nya skott 

och gått upp till samma läge igen, vara redo och skjutklar inom högst 1 minut.  
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- Examinator och handledare på KAU: 
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Mikael Åsberg (Handledare) 
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Lars Pihlström (Projektledare) 
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Andreas Nilsson (Handledare) 
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Riskanalys 

Tabell 1. Riskbedömning. S = Sannolikhet, K = Konsekvens, R = Riskfaktor (S*K). 

 

Låg risk = 1-8 

Medelrisk = 9-15 

Hög risk = 16-25 

WBS 
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Gant-schema 
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Bilaga 2. Sammanställningsritningar  

Luckmekanism 
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Tryckanordning för luckmekanism 
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Bilaga 3. Beräkningar 

 

 


