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Sammanfattning 

Problematik med utmattningsbrott är känt sedan början på 1800-talet och fenomenet har 

studerats sedan dess. Efter lång tids arbete har man hittat en metodik för att ta fram analytiska 

beräkningsmodeller samt säkra och noggranna livslängdsberäkningar för stålkonstruktioner. 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka en marin ångpannas utmattningshållfasthet under 

loppet av dess ekonomiska livslängd. I den här studien har en analytisk beräkning gjorts på en 

marin ångpannas utmattningslivslängd med hjälp av DNV´s regler för klassifikation av fartyg 

samt Europeiska tryckkärlsnormen. I studien har författarna tagit hänsyn till ångpannans 

tryckvariationer, temperaturvariationer samt den marina ångpannans yttre påverkan från 

fartygets rörelse i vattnet och de resulterande hävkrafterna. Detta för att med hög tillförlitlighet 

(konfidens) kunna värna om människoliv, natur och miljö, fysisk egendom (fartyg samt last), 

operativa tillgänglighet samt lagar och regler.  

 

 
 

Nyckelord: 
Utmattningsanalys; Marin ångpanna; Nominella spänningsmetoden;  
 
 





v 
 

Linnaeus University 
Kalmar Maritime Academy 

Degree course: Marine Engineering 

Level:  Diploma Thesis, 15 ETC 

Title: Fatigue analysis of marine boiler Sunrod CPDB12 

Author: Joacim Castenson & Moa Grandics 

Supervisor: Per Lindström 
 

Abstract  

Problems with fractures due to fatigue have been known since the early 19th century, and the 

phenomenon has been studied since then. After long periods of work, a methodology has been 

found to develop analytical fatigue calculation models for steel structures. The purpose of this 

work has been to investigate the fatigue assessments of marine boilers during it´s economic 

lifetime. In this study, an analytical calculation has been made of the marine boiler using 

DNV's ship classification rules and the European pressure vessel standard. In the study, the 

authors have taken into account the boilers pressure variations, temperature variations, and the 

marine boiler's external impact from the vessel's motion in the water and the resulting forces. 

In order to be able to protect human life, nature and the environment, physical property (ships 

and cargo), operational availability as well as laws and regulations, with high reliability 
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Förkortningar 

BS  British Standard  

DNV  Det Norske Veritas 

EN  Europeiska Normen 

g  Gravitation 

RAO Respons Amplitude Operators 

SS Svensk Standard  
  

 Definitioner 

Aggregationstillstånd De olika former ett ämne kan befinna sig i 

beroende på temperatur samt tryck. 

 

Akter 

 

Sjömansterm för längst bak på fartyget. 

Aktra perpendikeln 

 

Skärningspunkten där lodlinjen skär 

konstruktionsvattenlinjens och roderstävens 

akterkant. 

Ackumulerat våglastspektrum 

 

Se Respons Amplitude Operators. 

Avhjälpande underhåll 

 

Avser åtgärder som utförs för att åtgärda 

utrustning till driftdugligt skick efter ett fel.  

Babord 

 
Sjömansterm för fartygets vänstra sida. 

Blockkoefficient 

 

Betecknar förhållandet mellan fartygets 

volymdeplacement och volymen av ett 

rätblock med måtten. LPP, fartygets bredd, 

fartygets djupgående. 
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Brottgräns 

 

Gränsen då ett material utsätts för sådan 

spänning att det går av. 

 

Brännare 

 

Komponent som eldar bränsle inne i 

eldstaden för att värma upp vattnet i pannan. 

 

Ekonomisk livslängd 

 

Tiden som det lönar sig att använda 

tillgången det vill säga så länge man har 

ekonomisk nytta av tillgången eller 

investeringen. 

 
Elektrod 

 

En elektrisk ledare som används för att skapa 

kontakt med ett icke metalliskt material. 

 

Flytspänning Se sträckgräns. 

 

För 

 

Sjömansterm för fram på fartyget. 

Hissning Fartygets rörelse i höjdled. 

 

Ljusbågssvetsning 

 

En svetsmetod som innefattar elektroder 

belagda med järnpulver och andra kemiska 

ämnen. 

 

Marin ångpanna 

 

En ångpanna ombord på ett fartyg. 

Mollierdiagram 

 

Gemensam benämning på en grupp diagram 

som beskriver gasers och ångors 

termodynamiska tillstånd. 

 

Response Amplitude Operators (RAO) 

 

Hur fartyget rör sig i vattnet på grund av 

vågor. 

  



XI 
 

Rullning 

 

Fartygets rörelse från vänster till höger sida. 

Rullningsperiod 

 

Den tiden det tar för fartyget att röra sig från 

höger till vänster sida och tillbaka.  

 

Rullningsvinkel 

 

Den vinkeln som uppstår när fartyget lutar. 

Slingerköl 

 

Utstickande fenor som hindrar fartyget att 

röra sig annat än framåt och bakåt. 

 

Spänningskoncentration 

 

Mekanisk spänning som verkar i en specifik 

punkt. 

 

Sträckgräns 

 

Vid den spänningsnivå där material börjar 

genomgå både elastisk och plastisk töjning, 

Det vill säga att materialet inte återgår till sin 

ursprungliga geometri vid avlastning. 

 

Styrbord 

 

Sjömansterm för fartygets högra sida. 

Tvärskeppsled 

 

Sjömansterm för ett normalen till fartygets 

längdriktning i horisontalplanet. 

 

von Mises Flytspänningskriterium som beskriver ett 

fleraxligt spänningstillstånd med ett värde. 
  
  

 

  



XII 
 

 
Innehållsförteckning 

1 INLEDNING .............................................................................................................................. 1 
1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ......................................................................................... 2 
1.2 AVGRÄNSNINGAR ................................................................................................................ 2 
1.3 METOD ................................................................................................................................ 2 

2 BAKGRUND ............................................................................................................................. 3 
2.1 INTRODUKTION ................................................................................................................... 3 
2.2 UTMATTNING ...................................................................................................................... 4 
2.3 PERIODISK LAST .................................................................................................................. 5 
2.4 S-N-DIAGRAM ..................................................................................................................... 6 
2.5 APPROXIMERA BELASTNINGSPUNKTER ................................................................................ 6 
2.6 ÅNGPANNEFORMLERNA ...................................................................................................... 7 
2.7 FLYTSPÄNNING ................................................................................................................... 7 
2.8 PALMGREN-MINERS DELSKADEHYPOTES ............................................................................. 8 
2.9 SHIP MOTIONS AND ACCELERATIONS ................................................................................... 9 

2.9.1 Roll acceleration ............................................................................................................. 9 
2.9.2 Heave acceleration ....................................................................................................... 10 
2.9.3 Pitch acceleration ......................................................................................................... 11 
2.9.4 Surge acceleration ........................................................................................................ 12 
2.9.5 Sway acceleration ......................................................................................................... 12 

2.10 ENVELOPE ACCELERATIONS .............................................................................................. 13 
2.10.1 Longitudinal acceleration ......................................................................................... 13 
2.10.2 Transverse acceleration ............................................................................................ 13 
2.10.3 Vertical acceleration ................................................................................................. 14 

2.11 RESPONSE AMPLITUDE OPERATOR ..................................................................................... 15 
2.12 TEMPERATUR .................................................................................................................... 16 

2.12.1 Modell från British Standards ................................................................................... 16 
2.12.2 Modell från Europeiska tryckkärlsnormen ................................................................. 17 

3 UTMATTNINGSANALYS ..................................................................................................... 18 
3.1 INTRODUKTION ................................................................................................................. 18 
3.2 DRIFTDATA ....................................................................................................................... 18 
3.3 KONSTRUKTION ................................................................................................................ 19 
3.4 LASTFALL TRYCK .............................................................................................................. 20 
3.5 LASTFALL ACKUMULERAT VÅGLASTSPEKTRUM................................................................. 21 
3.6 VAL AV S-N KURVA .......................................................................................................... 21 
3.7 TEMPERATURPÅVERKAN ................................................................................................... 22 
3.8 ALGORITM FÖR UTMATTNINGSANALYS.............................................................................. 22 

4 RESULTAT ............................................................................................................................. 23 
4.1 INTRODUKTION ................................................................................................................. 23 
4.2 LASTFALL TEMPERATUR .................................................................................................... 23 
4.3 LASTFALL TRYCK .............................................................................................................. 24 
4.4 LASTFALL ACKUMULERAT VÅGLASTSPEKTRUM (RAO) ..................................................... 25 
4.5 TOTALA LASTFALLET ........................................................................................................ 25 

5 SLUTSATS .............................................................................................................................. 26 



XIII 
 

6 DISKUSSION .......................................................................................................................... 27 

REFERENSER ................................................................................................................................ 29 





 1 

1 Inledning 

Sedan införandet av marina ångpannor i slutet av 1800-talet har det varit bekymmer med 

utmattningen som uppstår när de brukas. Sjöingenjören Oscar Kjellberg kom i kontakt med 

problemet att de marina ångpannorna började läcka vid de nitade skarvarna. Detta har lett fram 

till att Oscar Kjellberg utvecklande och uppfann ljusbågssvetsningen med belagda elektroder 

(ESAB 2003, s. 3). Om utmattningsskadorna beror på dålig design, konstruktion, tillverkning, 

underhåll eller sjöpersonalens bristande handhavande genom att de använder sig av allt för 

lättsinniga driftsparametrar är något som kan diskuteras. Konsekvenserna av att de marina 

ångpannornas tryck, temperatur och effektuttag inte är stabilt och optimalt gör att det resulterar 

i utmattningsskador. Efter att materialet har utsatts för tillräckligt många cykliskt upprepande 

belastningar uppkommer sedan sprickbildning på grund av utmattning (Storesund 2015, ss. 62-

63). Vid tillräckligt stor utmattningsspricka kommer någon form av haveri att inträffa, vilket i 

värsta fall kan leda till skador på personal samt miljö och ett garanterat driftsstopp. 

När ett utmattningshaveri inträffar har materialet nått sin tekniska brottgräns, vilket är gränsen 

då materialet går av. Utmattning sker genom mekaniska och termo-mekaniska lastcykler, till 

exempel sådan belastning som uppstår vid kraftig sjögång, start, stopp samt provtryckning. Det 

är, så som tidigare nämnts, inte bara mekaniska lastcykler som påverkar materialet vid 

utmattning utan det kan även vara temperaturskillnader, tryckskillnader och variationer i 

effektuttag (Dahlberg 1990, s. 261).  
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1.1 Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med studien är att undersöka vad som händer med en marin ångpannas 

utmattningshållfasthet under loppet av dess ekonomiska livslängd. Frågeställningarna är 

följande; hur påverkas en marin ångpannas utmattningshållfasthet av dess: 

1. Max. och min. temperatur 

2. Max. och min. tryck samt drifttrycksvariationer 

3. Ackumulerade våglastspektrum 

 

1.2 Avgränsningar 

Studien är begränsad till analytiska utmattningsberäkningar av den marina ångpanne-

konstruktionen Sunrod CPDB12. Med avseende på tryck, temperatur samt ett fartygs 

ackumulerande våglastspektrum, så kallad Response Amplitude Operators (RAO). 

1.3 Metod 

Studien har utförts med den ingenjörsvetenskapliga metoden ”Systems Engineering” (NASA 

2017), i form av kvalitativa studier och analytiska beräkningar. Beräkningarna har utförts med 

vedertagna ingenjörsalgoritmer och ekvationer. Tryckkärlets membranspänningar har beräknats 

med första ordningens lösning. 
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2 Bakgrund 

2.1 Introduktion 

För att få ökad förståelse för utmattningsberäkningar av marina konstruktioner samt 

komponenter utförde författarna en litteraturstudie, vars resultat sammanfattas i detta kapitel. 

Utmattningsberäkningar kan göras genom olika metoder, dessa är:  

I. Nominella spänningsmetoden (FAT) 

II. Hotspot metoden 

III. Effective stress notch 

IV. Linjärelastisk brottmekanik (LEFM) 

V. Olinjär brottmekanik (EPFM) 

VI. Fullskaliga experiment 

Beroende på hur omfattande samt hur stor noggrannhet som krävs, används dessa olika metoder 

för utmattningsberäkningar på konstruktioner. Utmattningsanalys med olinjär brottmekanik är 

av den mest omfattande metoden och av stort intresse för de forskare som verkar inom 

utmattningsforskningens framkant enligt Lindström.1 

  

                                                
1 Per Lindström universitetslektor, Linneuniversitetet, personlig kommunikation den 30 mars 2018. 
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2.2 Utmattning 

Med ett utmattningsbrott menas ett materialbrott vilket uppstår trots att spänningarna i materialet 

är långt under materialets sträck- och brottgräns. Detta sker då ett material vid upprepande 

tillfällen utsätts för varierande belastningar (Dahlberg 1990, s. 261). Vid upprepade 

lastvariationer (utmattningsbelastning) blir omständigheterna helt annorlunda jämfört med om 

belastningen är helt statisk. Utmattningen uppstår på grund av höga spänningskoncentrationer 

vid mycket små defekter i materialet och/eller komponenten. Defekterna kan vara materiella 

eller geometriska (Lundh 2016, s. 243). Utmattningens utveckling delas in i tre faser (Dahlberg 

1990, s. 261): 

I. Sprickinitiering är det första skedet, detta kommer ifrån mikrosprickor som bildas under 

de höga spänningskoncentrationerna vid de mycket små materiella eller geometriska 

defekterna i detaljen.  

II. Spricktillväxten som är det andra skedet, är när utmattningssprickan växer med mer eller 

mindre konstant hastighet vid varje belastning.  

III. Slutbrottet det tredje och sista skedet, är då sprickan har blivit tillräckligt stor för att 

brottet ska inträffa. Detta brott är vanligen ett statiskt brott, ett så kallat restbrott (Lundh 

2016, s. 244). Med ett restbrott menas att materialet utsätts för tillräckligt stor spänning 

vid sprickan så att det kvarstående materialet ej orkar bära lasten.  

Utmattning kan uppkomma på flera olika sätt. Termisk utmattning som sker vid varierande 

temperaturlaster är en typ av utmattning. En annan typ av utmattning är mekanisk utmattning 

vilket är då komponenten utsätts för upprepande belastningar (Dahlberg 1990, s. 262). 
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2.3 Periodisk last 

Med periodisk last menas att komponenten utsätts för spänningsvariationer över tiden. Dessa 

spänningar kan till exempel vara krafter i form av tryck, temperatur eller ackumulerande 

vågspektrum. Hur lång komponentens utmattningslivslängd blir beror på hur höga 

spänningsnivåer den utsätts för. Vid en relativ lång spänningsnivå kommer livslängden för 

komponenten att bli längre. Periodiska laster kan delas in i två fall av belastning, rent växlande 

laster och rent pulserande laster. 

 

Hos den växlande belastningen kommer spänningens mittvärde att vara noll. Medan i den rent 

pulserande belastningen kommer minvärdet hos spänningen att vara noll. Spänningen i dessa fall 

kommer vanligtvis att agera i en sinusformad kurva (Dahlberg 1990, ss. 262 - 263). Men kan 

även bero på tyckförändringarna. Det som påverkar utmattningen är spänningens mittvärde och 

spänningens variation (amplitud). Spänningen varierar mellan två gränser smax och smin. Utifrån 

dessa gränser plockar man ut mittvärdet sm och amplituden sa (Lundh 2016, s. 245). 

 Mittspänning sm = ½ (smax + smin)  

Amplitudspänning sa = ½ (smax - smin) 

 

____________________________________________________________________________ 
Figur 1- Spänningens amplitud 
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2.4 S-N-diagram 

Hur mycket lastvariationer ett material klarar av bestäms med hjälp av ett dragprov som utförs 

på provstavar. Provstavarna belastas med olika spänningsamplituder ett flertal gånger. 

Provresultaten redovisas sedan i ett S-N-diagram (Stress-Number-diagram). 

Spänningsamplituderna blir en funktion av logaritmen av antal belastningscykler tills brottet 

sker. Vid höga belastningar kan endast ett fåtal cykler förekomma innan det leder till brott. 

Kurvan planar sedan ut och vid lägre belastningar kan fler belastningscykler ske innan det leder 

till brott. Vid tillräckligt små belastningar är livslängden för komponenten oändlig. Den gränsen 

i S-N-diagrammet där den oändliga livslängden uppstår kallas för gränslivslängden Ng. 

 

____________________________________________________________________________ 
Figur 2 – Logaritmiskt S-N-Diagram 

2.5 Approximera belastningspunkter 

För att bestämma utmattningshållfastheten behöver de olika komponenterna samt infästning på 

den marina ångpannan att approximeras. Detta görs med hjälp av de olika FAT-värdena för olika 

typer av svetsar som finns i SS-EN 13445-3. När FAT-värdet för den svagaste komponenten på 

pannan är bestämt kan rätt S-N kurva väljas. 
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2.6 Ångpanneformlerna 

Formler för uträkning av inre övertryck i tunnväggigt cylindriskt tryckkärl används för att 

beräkna de krafter som uppstår på grund av trycket som råder inne i pannan. Det inre övertrycket 

som råder i tryckkärlet brukar definieras som p. Tryckkärlets väggtjocklek spelar också roll 

vilket definieras som h. Tryckkärlets medelradie har också en betydelse och den definieras som 

a (Lundh 2016, s. 179). För att bestämma spänningarna som råder i tryckkärlets väggar snittar 

man kärlet i dess längdriktning och vinkelrätt mot längdriktningen. De spänningarna som uppstår 

här kallas för axialspänningar respektive ringspänningar. Dessa två spänningar är 

normalspänningar. 

En kraftjämnvikt i tryckkärlets längdriktning (axialspänningen) ger: 

𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛	1:	s, · 2𝜋𝑎ℎ	– 	𝑝𝜋𝑎3 = 0 

𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛	2:	𝜎, =
𝑝𝑎
2ℎ 

Den kraft från trycket som kommer att verka på den krökta ytan går att jämföra med en kraft 

som verkar på en plan yta med en diameter av 2a. Vilket ger en kraftjämnvikt i tryckkärlets 

vertikala led (ringspänningen):  

𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛	3:	𝜎8 = 2ℎ𝐿 − 2𝑝𝑎𝐿 = 0 

𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛	4:	𝜎8 =
𝑝𝑎
ℎ  

Det finns ytterligare en spänning som råder i tryckkärlet. Denna kommer dock att vara 0 då 

mantelytan är obelastad (det råder inget tryck utanpå) då ett övertryck rådet inuti tryckkärlet. 

Detta ger att sr på inre mantelytan blir –p och sr på den yttre mantelytan blir 0.  

2.7 Flytspänning 

Det finns två etablerade algoritmer för beräkning av flytspänningar, den ena är enligt von Mises 

teori och den andra är enligt Trescas teori. I detta arbete använder författarna von Mises, då 

denna teori är fundamentalt korrekt för elastisk-plastiska material (Christensen 2013 s. 19 – 23), 

vilket man nu har förstått inte gäller för Trescas teori enligt Lindström2. 

                                                
2 Per Lindström universitetslektor, Linneuniversitetet, personlig kommunikation den 26 mars 2018. 
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Ett elastiskt material kan töjas reversibelt ut tills dess att materialet når sin sträckgräns, när man 

pratar flytspänning kallas denna punkt för sträckgränsen eller plastiseringområdets början 

(Dahlberg 1990, s.319). Von Mises spänningen som råder i tryckkärlet beräknas baserat på 

axialspänningen och ringspänningen som råder i tryckkärlet. Von Mises spänningen definieras 

av följande ekvation: 

𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛	5:	𝜎= = >(𝜎83 + 𝜎,3 − 𝜎8 ⋅ 𝜎, 

2.8 Palmgren-Miners delskadehypotes 

En komponents utmattningslivslängd kan bestämmas med Palmgren-Miners delskadehypotes. 

Om en komponent utsätts för varierande lastcykler med olika spänningsamplitud används 

Palmgren-Miners delskadehypotes där resultatet kommer ut som ett fraktionstal. Fraktionstalet 

gånger 100 ger den procentsats av konstruktionens utmattningslivsläng som är förbrukad av den 

marina ångpannans totala utmattningslivslängd (IIW 2018, s.96). 

Palmgren-Miners delskadeteori definieras: 

Ekvation 6:  ∑ C
D

 

Där n är spänningsamplituden i MPa och N är det antal belastningscykler materialet klarar av 

vid spänningen n. 

Utmattningsbrott kommer att inträffa då:  

Ekvation	7:	N
𝑛O
𝑁O

Q

ORS

= 1 
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2.9 Ship motions and accelerations 

Författarna har valt DNV´s beräkningsmodell för de accelerationer som uppstår då ett fartyg rör 

sig i vattnet och den är beskriven i DNVGL Rules for Classification Part 3 Hull Chapter 4 Loads. 

____________________________________________________________________________ 
Figur 3 – Ship motion and accelerations 

2.9.1 Roll acceleration 

Roll period: 

Ekvation	8:	𝑇V =
2.3𝜋𝑘X
Y𝑔𝐺𝑀

 

Tθ= Rullningsperiod (s) 

Kr= 0,39B 

GM= 0,07B för general 

B= Fartygets bredd (m) 
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Roll angle: 

Ekvation	9:	𝜃 =
9000(1.4 − 0.035𝑇V)𝑓a𝑓bc

(1.15𝐵 + 55)𝜋  

q = Rullningsvinkel (deg) 

fp= fps = 1.0 (koefficient för hållfasthet bedömning, för extrema sjöförhållande)  

fBK = 1.2 (för ett fartyg utan slingerköl) 

B= Fartygets bredd (m) 

Tθ= Rullningsperiod (s), se ekvation 8. 

Roll acceleration: 

Ekvation	10:	𝑎Xeff = 𝑓a𝜃
𝜋
180 (

2𝜋
𝑇V
)3 

aroll = Accelerations parameter (rad/s2) 

fp= fps = 1.0 (koefficient för hållfasthet bedömning, för extrema sjöförhållande) 

Tq = Rullningsperiod (s), se ekvation 8. 

q = Rullningsvinkel (deg), se ekvation 9. 

2.9.2 Heave acceleration 
 

Ekvation	11:	𝑎g = (1.58 − 0.47𝐶b)(
2.4
√𝐿

+
34
𝐿 −

600
𝐿3 ) 

a0 = Accelerations parameter (m/s2) 

CB= Blockkoefficient (m) 

L= Fartygets längd (m) 

Ekvation	12:	𝑎k=lm= = n1.15 −
6.5
Y𝑔𝐿

o𝑓a𝑎g𝑔 

aheave = Accelerations parameter (m/s2) 

fp = fps = 1.0 (koefficient för hållfasthets bedömning, för extrema sjöförhållande) 

a0 = Accelerations parameter (m/s2), se ekvation 11. 
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g= Gravitation (m/s2) 

L= Fartygets längd (m) 

2.9.3 Pitch acceleration 

Pitch period: 

Ekvation	13:	𝑇8 = p
2𝜋𝜆8
𝑔  

Tφ=Pitch period (s) 

λφ=0,6(1+fT)L 

L=Fartygets längd (m) 

fT=1 (Konstant för lastkondition) 

Pitch angle: 

Ekvation	14:	𝜑 = 920𝑓a𝐿sg.tu(1.0 + n
2.57
Y𝑔𝐿

o
S.3

) 

φ= Pitch angle (deg) 

fp = fps = 1.0 (koefficient för hållfasthets bedömning, för extrema sjöförhållande) 

L= Fartygets längd (m) 

g= Gravitation (m/s2) 

Pitch acceleration: 

Ekvation	15:	𝑎aOvwk = 0.8(1 + 0.05𝑣)𝑓a(0,72 +
2𝐿
700)(1,75 −

22
Y𝑔𝐿

)𝜑
𝜋
180(

2𝜋
𝑇8
)3 

apitch= Accelerations parameter (rad/s2) 

v=5knop (Hastighets parameter) 

fp = fps = 1.0 (koefficient för hållfasthets bedömning, för extrema sjöförhållande) 

L= Fartygets längd (m) 

g= Gravitation (m/s2) 

Tφ=Pitch period (s), se ekvation 13. 
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φ= Pitch angle (deg), se ekvation 14. 

2.9.4 Surge acceleration 

Surge acceleration: 

Ekvation	16: 	𝑎yzX{= = 0.2 n1.6 +
1.5
Y𝑔𝐿

o𝑓a𝑎g𝑔 

asurge= Accelerations parameter (m/s2) 

fp = fps = 1.0 (koefficient för hållfasthets bedömning, för extrema sjöförhållande) 

L= Fartygets längd (m) 

a0 = Accelerations parameter (m/s2), se ekvation 11. 

g= Gravitation (m/s2) 

2.9.5 Sway acceleration 

Sway acceleration: 

Ekvation	17: 	𝑎y|l} = 0.3 n2.25 +
20
Y𝑔𝐿

o𝑓a𝑎g𝑔 

asway= Accelerations parameter (m/s2) 

a0 = Accelerations parameter (m/s2), se ekvation 11. 

fp = fps = 1.0 (koefficient för hållfasthets bedömning, för extrema sjöförhållande) 

L= Fartygets längd (m) 

g= Gravitation (m/s2) 
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2.10  Envelope accelerations 

De accelerationerna som beräknas fram i kapitel 2.9 sammanställs genom DNVs 

beräkningsmodell och den beskrivs i DNVGL rules for classification part 3 Hull Chapter 4 

Loads.  

2.10.1 Longitudinal acceleration 

𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛	18: 	𝑓m = 0.2 ~−0.105 + 0.12
𝑧 − 0.875𝑇��

𝑇��
� 

fv= Korrektionsfaktor baserat på fartygets hastighet (knop) 

v=5knop (Hastighets parameter) 

TLC=5m (Djupgående baserat på lastkondition) 

Ekvation	19: 	𝑎�s=Cm = (0.7 + 𝑓m)p𝑎yzX{=3 + (
𝐿
325𝑔𝑠𝑖𝑛𝜑 + 𝑎aOvwks�)

3 

ax-env= Longitudinal acceleration (m/s2) 

fv= Korrektionsfaktor baserat på fartygets hastighet (knop), se ekvation 18. 

asurge= Accelerations parameter (m/s2), se ekvation 16. 

L= Fartygets längd (m) 

g= Gravitation (m/s2) 

φ= Pitch angle (deg), se ekvation 14. 

apitch-x= apitch(Z-R) 

Z=6,9m (Höjd parameter) 

R=10,35m (Höjd parameter) 

apitch= Accelerations parameter (rad/s2), se ekvation 15. 

2.10.2 Transverse acceleration 

Ekvation	20: 	𝑎}s=Cm = ~1 − 𝑒s
b∗�

3S����>𝑎y|l}3 + (𝑔𝑠𝑖𝑛𝜃 + 𝑎Xeffs})3 

ay-env=Transverse Acceleration (m/s2) 

GM= 0,07B 
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B= Farygets bredd (m) 

L= Fartygets längd (m) 

asway= Accelerations parameter (m/s2), se ekvation 17. 

q = Rullningsvinkel (deg), se ekvation 9. 

aroll-y= aroll(Z-R) 

aroll = Accelerations parameter (rad/s2), se ekvation 10. 

Z=6,9m (Höjd parameter) 

R=10,35m (Höjd parameter) 

 

2.10.3 Vertical acceleration 

Ekvation	21: 	𝑎,s=Cm = p𝑎k=lm=3 + (~0.95 + 𝑒s
�
S�� 𝑎aOvwks,)3 + (1.2𝑎Xeffs,)3 

az-env= Vertikal acceleration (m/s2) 

aheave = Accelerations parameter (m/s2), se ekvation 12. 

apitch-z= apitch(1.08x-0.45L) 

L= Fartygets bredd (m) 

x=Avstånd från aktra perpendikeln till pannan 

aroll-z= aroll-y 

aroll-y= aroll(Z-R) 

aroll = Accelerations parameter (rad/s2), se ekvation 10. 

Z=6,9m (Höjd parameter) 

R=10,35m (Höjd parameter) 
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2.11 Response amplitude operator 

De accelerationer som beräknats fram i kapitel 2.10 revideras till en kraft genom Newtons 

kraftekvation vid rätlinjig rörelse (Lönnelid, Norberg 2006, s.9). 

Ekvation	22:	𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎 

F= kraft (N) 

m= massa (kg) 

a= acceleration (m/s2) 

Tvärsnittsarea på den marina ångpannan beräknas på följande sätt (Lönnelid, Norberg 2006, 

s.15). 

Ekvation	23:	𝐴vmäXyCOvv =
𝜋
4 (𝐷

3 − 𝑑3) 

Atvärsnitt = Area tvärsnitt (mm2) 

D= Ytterdiametern (mm) 

d= Innerdiametern (mm) 

Spänning som den marina ångpannan utsättas för på grund av den kraft som uppstår när fartyget 

rör sig beräknas enlig ekvationen nedan (Lönnelid, Norberg 2006, s.12).  

Ekvation	24:	𝜎 =
𝐹

𝐴vmäXyCOvv
 

s = Spänning (N/mm2) 

F = Kraft (N) 

Atvärsnitt= Area tvärsnitt (mm2) 
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2.12 Temperatur 
 

Beräkning på hur den marina ångpannan utmattas då den opererar vid en specifik förhöjd 

temperatur genererar en ny S-N kurva. Detta görs genom beräkningar av ett nytt FAT-värde, 

vilket kan göras med två olika beräkningsmodeller. 

2.12.1 Modell från British Standards 

 Denna modell bygger på beräkningsekvationer i BS7910:2013, Chapter 8.2.  

Ekvation	25:	
Δ𝜎
Δ𝑁 = 𝐴(Δ𝐾)� 

Δσ = Spänning (Mpa) 

ΔN = Antal lastcykler (2·106) 

m= 3 (Konstant som beror på material samt de tillämpade förhållandena för stål)  

A= Variabel som beror på material samt de tillämpade förhållandena, se ekvation 26.  

ΔK = Spänningsintensitetsfaktorn vid specifikt förhöjd temperatur, se ekvation 27. 

A kommer vid 20o C att vara 5,21·10-13 För att beräkna ut A vid en specifik temperatur behövs 

ett Young’s Modulus värde för 20o C och ett Young’s Modulus värde för den specifikt förhöjda 

temperaturen. A beräknas sedan genom ekvationen nedan: 

Ekvation	26:	𝐴 = 5,21 ∙ 10sS� ~
𝐸g
𝐸S
� 

A= Variabel som beror på material samt de tillämpade förhållandena  

E0 = Young’s Modulus vid 20o C 

E1 = Young’s Modulus vid specifik förhöjd temperatur. 

Vid den specifikt förhöjda temperaturen behöver också spänningsintensitetsfaktorn (ΔK) 

beräknas, vilket görs enligt ekvationen nedan: 

Ekvation	27:	Δ𝐾 = Δ𝐾�g ~
𝐸S
𝐸g
� 

ΔK = Spänningsintensitetsfaktorn vid specifikt förhöjd temperatur. 

ΔKE0 = Spänningsintensitetsfaktorn vid 20o C. 
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E0 = Young’s Modulus vid 20o C 

E1 = Young’s Modulus vid specifikt förhöjd temperatur. 

2.12.2 Modell från Europeiska tryckkärlsnormen 

Denna modell bygger på beräkningsmodellerna i SS-EN 13445-3.  

𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛	28:	𝑇∗ = 0,75 ⋅ 𝑇�l� + 0,25 ⋅ 𝑇�OC 

T*= Medel cykeltemperatur 

Tmax=Maxtemperatur 

Tmin=Mintemperatur 

𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛	29:	𝐶� = 1,043 − 4,3 ⋅ 10su𝑇∗ − 1,5 ⋅ 10s�(𝑇∗)3 

CT= Temperaturkorrektion 

T*= Medel cykeltemperatur 

𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛	30:	𝑁=� = 2 ⋅ 10�(
𝐶�OC ⋅ 𝐶= ⋅ 𝐶�

3𝑓 )� 

Neq= Nytt antal cykler i S-N-diagrammet 

Ce= 1 (Tjocklekskorregerings faktor) 

CT= Temperaturkorrektion 

Cmin=FAT-värde vid 20°C  

f= 41*106 (nominell designspänning vid specifik temperatur) 
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3 Utmattningsanalys 

3.1 Introduktion 
 

Denna studie är baserad på den nominella spänningsmetoden. I detta kapitel beskrivs de 

beräkningar som används vid utmattningsanalysen. Samtliga lastfall är beräknade för en period 

på 20 år då författarna har antagit att fartygets samt pannans ekonomiska livslängd är 20 år.  

3.2 Driftdata 
 

Drifttryck:   PDrift = 8 bar 

Provtryckning:  PMax = 14 bar 

Arbetstemperatur:  TDrift = 200° C 

Ångpannans diameter:  D = 1400 mm 

Tjocklek tryckkärl:  h = 12 mm 

Vikt ångpanna utan vatten:  m = 7000 kg 

Vikt ångpanna med vatten:  m = 12000kg 

Ekonomisk livslängd:  20 år 

Bredd fartyg:   27,5 m 

Längd fartyg:  162,5 m 

Blockkoffecient:  0,74  

Fribord:   13,8 m 
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3.3 Konstruktion 

Den marina ångpannan Sunrod type CPDB12 monteras i fartyg genom att dess 

bottenfundamentsplåt fästs in i durkplåten. I denna studie fokuserar författarna sig enbart på 

ångpannans tryckkärl. Inga beräkningar görs på kringkomponenter, så som bultar, rördragning 

till och från ångpannan, infästa manometrar, ventiler etc. 

____________________________________________________________________________ 
Figur 4 – Sunrod CPDB 12 
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3.4 Lastfall tryck 

I detta fiktiva fartyg antar författarna att det finns två stycken marina ångpannor och att 

ångpannorna brukas lika mycket under fartygets livslängd. Pannorna kommer att köras i 

intervaller av 2 veckor. Det vill säga att varje ångpanna kommer att startas upp 12 gånger per år. 

Författarna antar även att de marina ångpannorna kommer att behöva stoppas två gånger per år 

på grund av någon form av avhjälpande underhåll. De marina ångpannornas tryck under drift 

kommer inte att hållas konstant på grund av olika lastuttag i ångsystemet. Författarna 

approximerar i detta fall att trycket kommer under en period av 30 minuter att sjunka ned till 7,5 

bar. När trycket har sjungit ned till 7,5 bar kommer brännaren att starta och ångpannans tryck 

ökar åter till 8 bar. Ångpannorna kommer även årligen att provtryckas till 14 bars tryck. 

Lastfall 1 år 20 år 

Uppstart 12 ggr 240 ggr 

Uppstart  

Avhjälpande underhåll 
2 ggr 40 ggr 

Drifttrycksvariationer 8760 ggr 175200 ggr 

Provtryckning 1 20 ggr 

Tabell 1 – Lastfall för tryck 

____________________________________________________________________________ 
Figur 5 - Driftsvariationer 
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3.5 Lastfall ackumulerat våglastspektrum  

Ackumulerat våglastspektrum betyder hur fartyget rör sig i vattnet. Beräkningarna på dessa 

lastfall sker genom DNV´s beräkningsmodeller, vilka beskrivs i teoridelen under kapitel 2.9 & 

2.10. Författarna har antagit att det fiktiva fartyget utsätts för dessa krafter 300 dagar om året 

under hela dess ekonomiska livslängd på 20 år. De tre lastfallen som det ackumulerande 

våglastspektrumet ger upphov till fördelas i enskilda accelerationer som författarna har antagit 

kommer att ske 15 gånger per minut. Detta ger ett antal på totalt 129600000 st accelerationer per 

lastfall under en period om 20 år.  

Vid beräkningarna av de olika lastfallen behövs ett antal parametrar om fartygets konstruktion. 

Då författarna valt att applicera sina beräkningar på ett fiktivt fartyg tog de data från IMO’s 

dokument The influence of superstructures, sheer and tonnage on freeboard submitted för att få 

rimlig data. Författarna använde data från kolumn B9, i tabellen Type B ships (IMO 2002, s.5). 

Fartygsdata hittas under kapitel 3.2 driftdata. I DNV’s beräkningsmodell som beskrivs i kapitel 

2.9 & 2.10 behöver vissa parametrar bestämmas, författarna har konservativt valt konstanter för 

extreme sea loads design loads scenario.  

3.6 Val av S-N kurva 

Vid val av S-N kurva behöver de olika randvillkorens belastningspunkter identifieras. Detta görs 

med tillhörande tabell 17.4 i SS-EN 13445-3. Författarna valde FAT 40 då de anser att det är 

den kvalitet som svetsarna på en marin ångpanna har i enlighet med SS-EN 13445-3 sid 476-

485. Det bör dock tilläggas att en felaktigt utförd svets i form av till exempel dålig 

genombränning (rotfel) leder till ett lägre FAT-värde. I SS-EN 13445-3 sid 478-479 finns figurer 

på svetsar som är dåligt genombrända, detta ger det betydligt lägre FAT-värdet 32 MPa. Enligt 

BS 7910:2013 annex T tabell T2 sid 419 är den minsta sprickan i en svets som med säkerhet kan 

detekteras med ultraljud 3x15 mm och därför har författarna även valt att utföra beräkning för 

FAT 32.  
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3.7 Temperaturpåverkan 

Temperaturen som råder i pannan vid drift är ca 200o C. Författarna har tagit fram en ny S-N 

kurva genom att beräkna ett nytt FAT-värde. Det nya FAT-värdet har beräknats fram genom 

modellerna som visas i kapitel 2.12. Värderna på Young’s Modulus som används i BS7910:2013 

är tagna från diagram ur avhandlingen Improved CWM platform for modelling welding 

procedures and their effects on structural behavior (Lindström 2015, s.30). Författarna har valt 

att använda sig av modellen från SS-EN 13445-3 då den genererar det mest konservativa FAT-

värdet. Alla beräkningar med temperaturkorrektion baserar sig därför på SS-EN 13445-3’s 

modell. 

 

3.8 Algoritm för utmattningsanalys 

Steg Uppgifter 

1. Driftdata Kapitel 3.2 
Figur 4 

2. Definiera randvillkor: 
Termiska 
Tryck 
Mekaniska 

Temperatur  
Axial- & ringspänningar 
von Mises spänningar 
Heave acceleration 
Sway acceleration 
Surge acceleration 
Pitch acceleration 
Roll acceleration 
Longitudinal acceleration 
Transverse acceleration 
Vertical acceleration 
Beräkningsmodeller kapitel 2.6,2.7, 2.9-2.12 

3. Identifiera var randvillkorens kommer att 
ske 

SS-EN 13445-3 sid 439-449 

4. Approximera antalet belastningscykler 
och dess magnituder 

Konservativt antagande enligt författarna 
Kapitel 3.3-3.5 

5. Utmattningsanalys Palmgren- Miners delskadehypotes 
Kapitel 2.8 

Tabell 2 – Beräkningsgång vid utmattningsanalys 
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4 Resultat 

4.1 Introduktion 
I detta kapitel redovisas de resultat som författarna har kommit fram till i denna studie. Då det 

vid drift av den marina ångpannan råder en temperatur av 200 °C kommer samtliga lastfalls 

resultat att redovisas med avseende på att temperatur konstanten är inräknad. Resultatet är också 

redovisat för de olika FAT-värdena som författarna har approximerat i kapitel 3.6. 

4.2 Lastfall temperatur 

Vid en temperatur på 200 °C som råder i den marina ångpannan kommer ångpannans 

utmattningslivslängd att minska. Det FAT-värde som råder för den svets som vi approximerat 

vid 20 °C enligt SS-EN 13445-3 är 40 MPa. Beräkningarna av ett nytt FAT-värde på grund av 

temperaturbelastningen har genomförts med ekvationerna från kapitel 2.12.2. Det nya FAT-

värdet blev då 20 MPa. Om någon av svetsarna i ångpannan skulle vara felaktigt utförda i form 

av en icke fullgod genombränning, genererar resultatet ett lägre FAT-värde vilket författarna har 

redogjort för i kapitel 3.6. FAT 32 är ett potentiellt värde som skulle kunna uppstå vid en icke 

genombränd svets. Detta blir vid temperaturkorrigering enligt beräkningsmodellen från kapitel 

2.12.2  FAT-värde på =12 MPa.  

____________________________________________________________________________ 
Figur 6 – S-N-diagram FAT 40 – FAT 20 
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____________________________________________________________________________ 
Figur 7 – S-N-diagram FAT 32 – FAT 12 

 

4.3 Lastfall tryck 
 

Scenario 
 

Start/Stopp Driftsstopp Provtryckning Tryckvariation 
drift (7,5-8) 

Tryck (Bar) 
 

8 8 14 0,5 

Antal på 20år 
 

240 40 20 175200 

Spänning 
(MPa) 
von Mises  

40,76 40,76 71,33 2,54 

Antal cykler 
pannan klarar 

200000 200000 38000 965699293 

Delskada (%) 
FAT 20 

0,12 0,02 0,05 0,02 

Delskada (%) 
FAT 12 

0,75 0,13 0,35 0,10 

Tabell 3 – Lastfall tryck 
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4.4 Lastfall ackumulerat våglastspektrum (RAO) 

Scenario 
 

Longitudinal 
acceleration 

Transverse 
acceleration 

Vertical 
Acceleration 

Antal på 20år 
 

129600000 129600000 129600000 

Spänning (MPa) 
 

40,76 40,76 71,33 

Antal cykler 
pannan klarar 
 

128100977 6508203879 31274652578 

Delskada (%) 
FAT 20 

0,10 2,00 0,40 

Delskada (%) 
FAT 12 

0,50 9,22 1,92 

Tabell 4 – Lastfall ackumulerat våglastspektrum 

4.5 Totala lastfallet 

Delskador Delskada (%) vid FAT 20 Delskada (%) vid FAT 12 

Lastfall tryck 0,21 1,33 

Lastfall RAO 2,5 11,64 

Totala delskada 2,71 

 

12,97 

Tabell 5 – Totala lastfallet 
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5 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka vad som händer med en marin ångpannas 

utmattningshållfasthet under loppet av dess ekonomiska livslängd. Författarna har bara tagit 

hänsyn till påfrestningar i form av temperatur, tryck samt ackumulerande våglastspektrum.  

 

Studien har visat att den marina ångpannas utmattningshållfasthet påverkas betydande av 

temperaturen som råder. Resultat från studien visar att temperaturen minskar livslängden till en 

tiondel av en FAT 40 kurvas lastcykelvärde. Skulle ångpannan besitta ett fel i 

svetskonstruktionen i form av en ej genombränd svets skulle den marina ångpannans livslängd 

minska till en femtondel av en FAT 32 kurvas lastcykelvärde. Studien visar att den marina 

ångpannan utmattas till 0,21% på grund av tryck om den är tillverkad utan defekter. Skulle inte 

pannans svetsar vara fullgoda skulle detta leda till en ökad utmattning till 1,33% av dess 

ekonomiska livslängd. Det ackumulerande våglastspektrumet bevisar i studien att det påverkar 

den marina ångpannans utmattning avsevärt. Om pannans svetsar är felfria blir utmattningen 

2,5%. Skulle pannan besitta rotfel i svetsarna på grund av dålig genombränning ökar 

utmattningen till 11,64%. 

 

Om det samlade resultatet beaktas blir utmattningen inte så betydande om den marina 

ångpannans svetsar är felfria. Skulle däremot pannas svetsar vara defekta skulle detta kunna 

innebära att utmattningen påverkar säkerheten för människoliv, natur och miljö samt fysisk 

egendom. 

 

Detta resultat har visat att temperaturen har en stor inverkan på den marina ångpannans 

utmattningshållfasthet. Med dåligt utförda svetsar ger detta ett ännu sämre resultat. Ångpannor 

ombord på ett fartyg utsätts dessutom för yttre faktorer så som vågor, vilket genererar en rörelse. 

Eftersom fartygets rörelse har så stor påverkan på utmattningshållfastheten betyder detta att en 

panna placerad ombord på ett fartyg har en mycket större risk för utmattningshaveri jämfört med 

att samma ångpanna hade varit placerad på land. På land hade utmattning bara skett i form av 

temperatur samt tryck, vilket betyder att pannan löper mindre risk för utmattningshaveri.  
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6 Diskussion 

Författarna fick tag på ritningar samt driftdata på en marin ångpannan av typen Sunrod CPDB12, 

därför föll det sig naturligt att göra utmattningsberäkningar på just denna panna. Författarna har 

antagit driftsförhållanden så som uppstart samt stopp efter egna erfarenheter. Detta är förstås 

individuellt från fartyg till fartyg så det hade lika gärna kunnat råda andra driftsförhållanden 

ombord. Författarna valde också att provtrycka pannan 1 gång per år vilket är högre än DNV´s 

krav. Detta för att få en högre utmattning samt för att kunna urskilja ett tydligare resultat. Enligt 

manualen för pannan ska denna köras vid en driftstemperatur på 170°C men detta är ej möjligt 

då man vill plocka ut ånga av typen mättad. Därför måste temperaturen enligt Molliers diagram 

upp till en högre temperatur än 170°C. Enligt Molliers diagram är punkten vid 8bar och 170°C 

den punkten då vattnet byter aggregationstillstånd från vätska till gas. För att sedan få ut ånga 

av rätt typ (mättad) behövs då en högre driftstemperatur än vad som är angivet i specifikationen. 

Den riktiga drifttemperaturen som ångpannan har är enligt författarnas erfarenhet är 200°C.  

 

Författarna valde att göra utmattningsberäkningar på en marin ångpanna med fullgoda svetsar 

samt icke fullgoda svetsar. Den minsta spricka som med säkerhet går att detektera med ultraljud 

är en spricka på 15 x 3 mm, som är beskrivet i kapitel 3.6. Detta anser författarna vara en stor 

spricka vilket betyder att det inte är en omöjlighet att svetsar med rotfel (sprickor) existerar på 

en marin ångpanna.  

 

Arbetet kändes till en början svårt då ingen av oss har varit i kontakt med dokumenten för DNV’s 

regler för klassifikation samt tryckkärlsnormen från SS-EN tidigare. Vi hade heller ingen 

tidigare erfarenhet av den här typen av utmattningsberäkningar. Arbetet har lett till en betydligt 

större förståelse för material och dess hållfasthet, utmattningens förlopp samt 

beräkningsmodeller för detta. 

 

Rekommendationer för framtida studier är att ta detta arbete till nästa noggrannhetsnivå genom 

använda sig utav mer avancerade beräkningsmodeller, vilka är listade i kapitel 2.1. Detta då 

beräkningar är nödvändigt för att säkerhetsställa en konstruktions hållfasthet. 
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