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ABSTRACT 
Sjöfarten är väldigt viktig i vårt moderna samhälle då större delen av det gods som transporteras i världen 
transporteras med hjälp av sjöfart. Ur miljösynpunkt är sjöfarten relativt bra då utsläppen i förhållande till 
mängden gods som transporteras är väldigt låg. Men trotts att de relativa utsläppen är låga så påverkar 
sjöfarten miljön rejält och ökade krav ställs hela tiden för att minska miljöpåverkan från sjöfarten. 
 
Genom ett relativt enkelt MATLAB program kan man modellera en propeller till ett fartyg där olika 
parametrar kan varieras. I programmet får man då ut en plot med propellerns verkningsgrad, nödvändig 
kraft och utvunnen kraft relativt hastigheten på fartyget. Detta gör att man kan optimera propellern till 
fartyget genom att ändra propellerns geometri och snabbt se vad de olika parametrarna betyder för 
propellerns effektivitet. 
 
Transport av bananer mellan Sydamerika och Europa sker hela året om. NYKcool vill ha nya fartyg som 
transportera 3000 pall bananer och 2000 pall rosor alternativt physalis varje vecka från Turbo Colombia 
Till Hamburg Tyskland.  Ett generalarangemang tas fram och  slutsattserna blir att tre fartyg som är 160m 
lång, 25m breda och gör en snittfart på 21 knop krävs för att klara uppgiften. 
 
Att segla snabbare än vinden med vinden rakt bakifrån tror många är omöjligt. Teorin är komplicerad och 
svår att förstå för en person som inte läst strömningsmekanik. Det grundläggande i teorin är att man 
utnyttjar skillnaden i hastigheten på vinden och marken eller vattnet. Med hjälp av denna skillnad kan man 
utvinna en nettokraft som är riktad i samma riktning som vinden och därmed segla snabbare än vinden. 
Det officiella rekordet är att segla 2,8 gånger vindens hastighet. Ska man lyckas segla snabbare än vinden 
med vinden rakt bakifrån krävs väldigt höga verkningsgrader på kraftöverföringingen och propellrarna i 
modellen.  
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INLEDNING 
 
Fartyg är det viktigaste transportmedlet som finns och har funnits i tusentals år. Utan fartyg skulle världen 
inte vara i närheten av så utvecklad som den är idag. Colombus hade inte upptäckt Amerika och vår 
världskarta skulle vara väldigt mycket mindre än den är idag. Vi skulle inte kunna köpa produkter från 
andra sidan jorden utan behöva klara oss på det vi kan få tag i just där vi befinner oss. Med detta i åtanke 
kan man förstå att det är viktigt att sjöfarten hela tiden utvecklas och anpassas efter de nutida behoven 
och kraven. Miljöfrågor blir allt viktigare och oljan sinar vilket leder till att fartyget måste anpassas med 
lägre hastigheter och kanske gå tillbaka till segling. 
 
Fartyg används dock inte bara till transport, det finns också lustyachter och tävlingsbåtar där lyx respektive 
fart är väldigt viktigt. Rika oljekungar köper lyxfartyg för miljarder kronor och segelbåtar tävlas runt 
jorden i stora uppmärksammade tävlingar. I denna rapport tas några delar inom Marina system upp och 
granskas.    
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SJÖFART 
Olika sjöfartsmarknader: 

En stor del av transporter som görs till sjöss består av olja. Oljan transporteras i bulkfartyg på storlekar 
mellan 500 och 500 000 ton dödvikt, dessa fartyg är i princip en stor rektangel med en för och akter för att 
kunna ta så mycket last som möjligt. De är långsamma och har farter på ca 8-16 knop beroende på storlek.  
De stora fartygen transporterar råolja över oceanerna till raffinaderier världen över. De mindre fartygen 
går sedan från raffinaderierna längs kusten med färdiga oljeprodukter som bensin och diesel. Den största 
mängden olja transporteras från mellanöstern till Europa, Asien och Amerika. Även forna Sovjet har stor 
oljeexport till främst Europa. Även Väst Afrika exporterar olja till europa och Amerika. År 2009 
transporterades 1892 miljoner ton råolja över haven och ca 767 miljoner ton färdiga oljeprodukter. 
Energiåtgången för fartygen i proportion mot mängden olja som kan transporteras är väldigt liten vilket 
gör att det är väldigt billigt att transportera olja med fartyg. Sverige är väldigt framträdande inom transport 
av färdiga olje och kemikalie transporter i Nordeuropa med flera rederierna med baser främst på 
västkusten. Inom segmentet stora tankfartyg är Stena Bulk och Concordia Maritime de största i sverige 
och har ca 80 fartyg tillsammans.  

Naturgas transporteras nerkyld till -162 grader och kallas då LNG. Gasen transporteras med specialbyggda 
fartyg som är anvancerade för att kunna hålla den låga temperatur som krävs. Gas från raffinaderier LPG 
(tex gasol) kan transporteras vid bara ett tiotal minusgrader och kräver därför mindre avancerade fartyg. 
De stora fartygen som transporterar gas är  väldigt snabba fartyg med farter över 20 knop. I dagsläget 
transporteras mindre än en tiondel av all naturgas med fartyg, dock räknar man med att 
fartygstransporterna kommer att öka rejält. I Sverige har Stena investerat i tre nya fartyg för LNG 
transport.Den huvudsakliga transporten sker från Mellanöstern, Alaska, Sydostasien och Nigeria.  

Torrt bulkgods består till största delen av järnmalm, spannmål, kol, bauxit och fosfat. Övriga bulklaster 
kan vara i princip allt som inte är förpackat tex metallskrot. Fartygen är väldigt lika tankfartygen och det 
finns även kombinationsfartyg som kan ta både olja och torr bulklast. De största fartygen transporterar 
främst järnmalm, vid transport av järnmalm är lastrummen inte i närheten av fulla volymmässigt men på 
grund av vikten krävs stora fartyg för att kunna transportera järnmalmen. Ungefär hälften av 
järnmalmsproduktionen transporteras över haven och Brasilien och Australien står för 70% av världens 
export. Den största importören är Kina. Kol är den näst största energikällan på jorden, Kol exporteras 
främst från USA, Australien och Afrika til resten av världen. Spannmål transporteras främst från USA och 
även endel från Australien till resten av världen, den största importören av spannmål är Japan.  

Offshore industrin har kommit till tack vare den ökade utvinningen av olja och gas i haven. För att 
utvinningen ska fungera krävs ett antal supportfartyg till oljeriggarna. Förnödenheter behöver 
transporteras till riggarna och detta görs med hjälp av supplyfartyg. Det behövs fartyg för ankarflyttning, 
bogsering, brandbekämpning, seismiska undersökningar, oljesanering och mycket mer. Många av fartygen 
kan kombinera många av dessa egenskaper. En bekant jobbar som kock på ett brandbekämpningsfartyg i 
nordsjön, lite kul kuriosa, fartyget är ca 70 meter långt och kan med sina brandpumpar få en fart på ca 4 
knop i sidled! Eftersom Sverige inte har några oljeriggar har vi heller ingen stor verksamhet inom 
offshoreindustrin. 

Kylsjöfarten består till största delen av transport av färsk frukt men även av fisk och skaldjur och fruset 
kött. De flesta transporter går från Sydamerika. I Sydamerika odlas stora mängder frukt och mycket fisk 
och skaldjur och även kött kommer från Sydamerika. Australien är också en stor köttexportör och Nya 
Zeeland är den största exportören på Kiwi. Kylsjöfarten har bara ca 1% av den totala sjöfartsmarknaden 
men med tanke på den mängd som transporteras till sjöss är det ändå stora mängder varor som 
kyltransporteras. Fartygen är snabba och slanka för att snabbt kunna leverera frukten innan den mognar. 
De har ofta farter på ca 20 knop. Sverige är delägare tillsammans med Japan i NYKcool som är det tredje 
största kylfraktrederiet på marknaden. De har främst sattsat på fruktmarknaden. 

När människan började bli rikare och få mer fritid uppstod en marknad för nöjesresor med båtar. Dessa 
nöjesresor kallas kryssningar och kan var allt från extremt lyxiga resor för rika till kryssningar för vanliga 
Svenssons. Kryssningsbranchen fick fart i mellankrigstiden och efter andravärldskriget då stora mängder 
oceanångare var dåligt sysslesatta. På 70-talet började fartyg byggda endast för kryssningar byggas och 
fartygen fick då soldäck och swimingpools där passagerarna kunde njuta. I Sverige har vi mest kryssningar 
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mellan länderna i östersjön på mellan 18 och 36 timmar. På dessa kryssningar super de flesta järnet och 
hoppas på att inte behöva sova något för att sedan gå några timmar i någon stad och sen festa igen på 
vägen tillbaka. I Karibien går längre kryssningar mellan olika öar i underbarmiljö och shopping paradis 
utan skatter. Det finns också specialkryssningar till tex antarktis, men dessa är väldigt exlusiva.  

Färjor är till för att förkorta vägen för människor och fordonstransporter mellan och inom länder runt 
vattenområden. Fartygen är byggda med passagerarutrymmen och bildäck. Utrymmena varierar beroende 
på hur långa resorna är, passagerar utrymmena kan bestå av hytter för resor med övernattning eller bara 
ett litet utrymme med bänkar på tex bilfärjor om du inte sitter i en egen bil. Fartygen är ofta snabba för att 
minimera retiderna, det ger höga bränslekostnader men människor är dyr last och tid är dyrbar så vi 
betalar gärna för att det ska gå snabbt. 

De flesta förädlade skogsprodukter transporteras med RoRo fartyg. Lasten stuvas på lastbärare som sedan 
körs ombord på fartyget med truckar, detta system gör att lastning och lossnings tiderna har minskat 
avsevärt från bulklastning. Skogsprodukter exporteras mycket från Ryssland, Kanada, Australien, och 
Norden, dock används de flesta skogsprodukterna på hemmamarknaden. Sverigen är femte och sjätte 
största exportlandet av massa och papper i världen. Det är vår största exportvara och vi har flera rederier 
som sattsat på transport av dessa varor, en av de större är Transatlantic. Min bror jobbade som 
andremaskinist på Obbola som är ett av transatlantics RoRo fartyg för papper som går linjetrafik mellan 
flertal hamnar i Sverige och Europa. 

År 2010  transporterades ca 11.7 miljioner bilar över oceanerna och bilförsäljningen ökar hela tiden. Detta 
kräver fartyg med kapacitet för många bilar. Fartygen är av RoRo typ och är specialbyggda för att ta bilar 
men klarar även av att ta annan last som kan ''rullas'' ombord. De stora bilfartygen tar ca 8000 bilar. Bilar 
är en värdefull last och därför betalar gärna lastägaren mer för att de ska komma fram fort så fartygen är 
gasnka snabba och gör ca 20 knop. Fartygen är ovan vattenlinjen väldigt bulliga och lätta att känna igen. 
Sverige är med Wallenius Wilhelmsen med ca 65 fartyg en av de största aktörerna på denna marknad. 

Containerfrakten är den lastyp som ökat mest de senaste åren. Med containerfartyg kan man lasta allt som 
går att få in i en container, allt från småsaker till Marströms nya 32 fots tävlingskatamaran. Man kan även 
lasta kylcontainrar för transport av kylvaror, detta gör att den renodlade kylfrakten får väldigt stor 
konkurens av containerfarten. Containerfartygen är snabbgående fartyg med slanka skrov och har farter på 
upp till ca 25 knop. De största containerfartygen tar upp till 14000 TEU vilket är 20 fots containrar, dock 
lastas det mesta i 40 fots containrar så ca 7000 vanliga containrar. Det finns också mindre containerfartyg 
som går längs kusterna och de tar ca 1000 TEU.  De små fartygen har ofta egna kranar för att kunna lossa 
i alla hamnar även de utan egna kranar.  

Sjöfartens aktörer: 

1. Varv: Varven är de som bygger nya och underhåller gamla fartyg. Varven har egna 
konstruktörer som ritar fartyg på beställning från rederier. Men många stora rederier har 
också egna konstruktörer som konstruerat fartyget och bara låter varvet bygga det. Bygget 
av ett fartyg startar med många månader av planering och disskussion mellan varvet och 
rederiet och det kan ta flera år innan fartyget kan levereras. De största varvsnationerna är 
Kina, Sydkorea och Japan mycket tackvare billig arbetskraft.  

2. Rederier: Rederier är de som äger eller hyr fartyg inom handelsflottan. Det kan variera från 
en Kapten som äger sitt eget fartyg till organisationer på flera tusen personer där all behövd 
kunskap så som kontruktörer mm finns inom rederiets egna organisation.  

3. Lastägare: Lastägare är de som äger lasten som transporteras på fartygen. De köper plats 
ombord på fartygen för sina varor. 

4. Hamnar: I hamnarna lastas och lossas allt gods som transporteras till sjöss. Utan hamnar 
hade det inte vart till mycket nytta med alla fartyg, härifrån distributeras alla varor till och 
från landtransporter eller  andra fartyg beroende på vart varorna ska. 

5. IMO: International maritime organisation är ett FN organ som bildades 1948, dock var inte 
första mötet förens 1959. IMOs uppdrag är att minska miljöpåverkan och öka säkerheten 
inom sjöfarten. Idag är 169 länder med i IMO, det betyder att de ska följa och främja de 
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internationella lagar som skapats av IMO. IMO har utfärdat konventioner så som SOLAS 
(saftey of life at sea) Där regler för allt som har med att säkerhet att göra finns. Inom sjöfart 
ändras ofta regler och massa tillägg görs efter en stor olycka där man kan utreda vad som 
gått snett och lära sig av tidigare misstag, learning by doing.  

6. EU och nationella myndigheter: EU och nationella myndigheter får också utfärda egna 
regler och bestämmelser som gäller för medlemsländer och de egna landets fartyg. 

7. Klassificeringssällskap: Klassificeringssällskpapen är organisationer som ser till att 
internationella bestämmelser uppfylls på alla fartyg. För att få en klassning krävs att vissa 
säkerhetsmässiga krav uppfylls av fartyget. När ett nytt fartyg byggs är 
klasificeringssällskapet med och ser till att dessa krav uppfylls. Med äldre fartyg kontrollerar 
de att alla krav fortfarande är uppfyllda och om de inte är det får fartygen körförbud tills 
felet är åtgärdat och det uppfyller alla krav igen. Utan en klassning är det väldigt svårt att få 
någon som vill köra sin last med det fartyget och alla försäkringar och de flesta myndigheter 
kräver att fartyget är klassificerat.   

Miljöaspekter 

Sjöfarten har många fördelar för miljön i jämförelse med landtransporter. Utsläppen i förhållande till 
mängden gods som kan fraktas är extremt låg och inga stora byggen av vägar genom naturen krävs. Dock 
finns det också flera problem. Vid olyckor sker stora utsläpp av olja i havet, detta orsakar många sjöfåglar 
och andra vattenlevande djurs död. Men även om det inte är olyckor kan oljeutsläpp ske tex genom 
länsvatten från maskinrummet. Det finns krav för rening av läns vattnet innan det släpps ut i havet men 
många fuskar med detta. En person som jag läste fartygsbefäl klass VII med i Kalmar äger flertalet 
bogserbåtar i Stockholm. Han köpte en bogserbåt av transportstyrelsen dåvarande sjöfartsverket och på 
deras båt var en behållare med diskmedel kopplad till länsvattnet för att dölja eventuella oljeutsläpp. Detta 
är alltså på den myndighet som ska kontrollera att regler efterföljs, så det finns uppenbarligen problem 
med att regler inte efterföljs. För att undvika stora oljeutsläpp vid olyckor krävs dubbelbotten på 
tankfartyg. I Sverige skall mottagningsstationer för avfall finnas i varje hamn. Med avfall ingår alla typer av 
avfall från ett fartyg, från olja till toaavfall. 

Ett annat problem mot miljön är användandet av giftiga bottenfärger. Speciellt tennbaserade botten färger 
med tennorganiska föreningar som TBT förstör fortplantningen hos många vattenlevande organinsmer. 
EU flaggade fartyg får ej ha sådana bottenfärger och IMO håller på att förbjuda dem så fort tillräckligt 
många länder har skrivit på avtalet. Istället för att använda giftiga bottenfärger kan dykare skrapa botten 
två tre gånger om året. Det görs också försök med bottenfärger som inehåller aktiva bakteriekulturer som 
äter upp allt som fäster på botten.  

Utsläpp till luften är också ett problem då tungoljorna som driver fartygen ofta inehåller mycket svavel. 
Bränsle med lite svavel är mycket dyrare och eftersom fartygen drar mycket så blir det stora summor och 
därför kör många rederier på bränslen med mer svavel i för att spara pengar. I Sverige har farledsavgifter 
baserade på utsläppsnivåer skapats för att få rederierna att byta till mer svavelfattigt bränsle. IMO har 
också begränsat mängden svavel som är tillåten i bränsle med strängare krav för mer känsliga områden 
som tex Östersjön.
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PROPELLERMODELLERING  

För att modellera en propeller så finns det två teorier att använda. Den första kallas momentumteorin. 
Momentumteorin beskriver en oändligt tunn platta med förmågan att släppa igenom vätska och skapa en 
tryckökning i flödet. Ett antagande som görs inom momentumteorin är att flödet rör sig i en strömtub där 
inget utbyte sker med vattnet utanför tuben. För att en tryckökning ska kunna uppnås krävs att diametern 
på strömtuben minskar efter propellern. Eftersom drivkraften T blir olika beroende på radien r delas 

skivan in i element med storleken dr på r från centrum av skivan. vA  är inflödeshastigheten strax innan 
propellern och vi måste även lägga in den axiella inflödesfaktorn a. Lite härledningar och 
förenklingar ger oss drivkraften för varje element i ekvationen nedan 

    dT=4πrρvA
2(1+a)adr  (1) 

      

 

Vi vill också räkna ut propellerns vridmoment M. För att göra det krävs propellerns 
vinkelhastighet ω och tangentiella flödesfaktorn a'. Detta leder fram till ekvationen nedan. 

 

    dM=4πr3ρvA(1+a)a' ωdr  (2) 

 

Den andra teorin kallas bladelementteorin. Den baseras på att propellerns blad delas upp i olika 
element som betraktas som en flygplansvinge. För att räkna ut T och M med denna teori krävs 

ett antal vinklar och koefficienter. Ɵ fås från den geometriska pitchen GP(den sträcka propeller 
kommer om den vrids ett varv i ett solid material) och är vinkeln mellan bladets noll-lyftlinje och 
propellerns rotationsplan.  

 

    Ɵ=arctan(GP/2πr)  (3) 

 

α som är anfallsvinkeln fås genom axiella och tangentiella flödeshastigheterna v0 och v2. 

    v0=vA(1+a)   (4) 

    v2=ωr(1+a')   (5)  

    α = Ɵ-arctan(v0/v2)  (6)  

slutligen fås vinkeln Φ genom  

    Φ = Ɵ- α    (7) 

 

CL är den dimensionslösa lyftkraftkoefficienten och CD är den dimensionslösa 
motståndskoefficienten.  Lite härledning och förenklingar leder fram till utrycken för dT och dM 

 

    dT=qcN[CLcos(Φ)-CDsin(Φ)]dr (8) 

 

    dM=qcN[CLsin(Φ)+CD cosΦ)]dr (9) 
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Där q är det dynamiska trycket, c är bladets korda och N är antalet blad. För att sedan räkna ut 
den totala drivkraften och vridmomentet så adderar man alla element. För att få ett så korrekt 
resultat som möjligt och eftersom de olika teorierna ger lite olika resultat så kan man variera  
axiella och tangentiella inflödesfaktorn a och a' med hjälp av programmet fsolve i matlab tills 
residualen mellan teoriena blir noll. Verkningsgraden η på propellern fås genom ekvationen  

 

    η=TvA/ωA   (10) 

För att få en rimlig överblick av egenskaperna på propeller plottar man drivkraften, 
vridmomentet och verkningsgraden mot hastigheten. Eftersom dimensionerna är olika så olika så 
gör de dimensionslösa. Detta görs genom olika ekvationer, Drivkraften görs om till KT genom:  

 

    KT=T/ρn^2*D^4   (11) 

 

n är propellervarvtalet i varv/s och  D är propellerdiametern. Momentet görs om till KQ genom: 

 

    KQ=M/ ρn^2*D^5  (12) 

 

Varvtalet fås genom ekvationen  

 

    n=vA/JD    (13) 

 

och verkningsgraden  

 

     η= KT*J/ KQ*2π   (14) 

Detta ger en plot som kan se ut såhär 
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Genom variera indata som diameter, corda och geometrisk pitch kan man variera propellerns 
egenskaper för att få den optimala propellern till fartyget att. 
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FARTYGSPROJEKTERING 

INLEDNING 
 
Européer konsumerar varje år stora mängder frukt som inte kan odlas i Europa. Denna frukt måste 
transporteras från andra delar av världen med hjälp av kylfartyg. Transportscenariot som ska lösas åt NYK 
Cool är frakt av 3500 pall bananer, 1000 pall rosor och 500 pall Physalis varje vecka från Turbo Colombia 
där man lastar på redden, till Hamburg Tyskland för vidaretransport ut i Europa.  
 
För att lösa transporten måste fartygets/fartygens fart bestämmas, efter att den nödvändiga farten räknats 
ut bestäms dimensioner på fartyget. Dimensionerna bestäms med antingen den nödvändiga volymen för 
lasten eller det deplacement som krävs för att bära upp lasten. När dimensionerna är bestämda räknas 
stabilitet, motstånd, effektbehov och propellerdata ut.  
 

ANALYS 
 

TRANSPORTSTÄCKA OCH HASTIGHET 

 
Transportsträckan är ca 5000 Nm och bestäms med hjälp av sea-distance[1], marschfarten är 21 knop. Vid 
transport av bananer krävs en relativt snabb transport för att bananerna ska gå att sälja. Detta beror mest 
på att kunderna inte vill ha bananer som legat för länge även om det tekniskt sett går att förvara dem 
längre perioder i den skyddande atmosfär  som är i kylfartyg[2]. Diskussion med NYKCool [2] gav en 
lämplig tidsram på ca 10 dagar för transporten från Turbo till Hamburg, Med en distans på ca 5000 
Nautiska mil ger det en fart på ca 21 knop, återresan som görs tom tar endast 8 dagar med en fart av ca 25 
knop, lastning i Turbo tar 24-48 timmar och lossning i Hamburg tar max 24 timmar. Detta ger en resa på 
totalt 21 dagar. På grund av att kunderna inte vill köpa bananer som legat för länge går det heller inte att 
förvara bananer i förvaringshallar i Hamburg utan bananerna måste levereras direkt.  För att det ska kunna 
levereras 3500 pall bananer varje vecka behövs då tre st fartyg.  
 

LAST 

 
Fartyget ska kunna ta 5000 pall (en pall är ca 1 ton [2]) som lastas med hjälp av kranar som står på däck. 
Lastrummet består av fyra däck där pallarna staplas bredvid varandra och när första däcket är fullt stängs 
luckorna och bildar golvet till nästa däck.  
 

DIMENSIONER 

 
Fartygets dimensioner enligt tabell 1 bestämdes med hjälp av jämförelse av kylfartyg med ungefär samma 
lastkapacitet. Främst NYK Cools äldre fartyg Crown Topaz. 
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Längd, över allt LOA              161 Deplacement 
Längd, mellan 
perpendiklar 

Lpp                          

143  
Dödvikt DW      7000 

Bredd, max b                    25 Lättvikt LW       7000 
Djupgående T                  7,5 Ballastvikt, lastat fartyg BWL                   

0 
Fribord F                     6 Ballastvikt, tomt fartyg BWT          

1400        

Höjd till väderdäck D                12.5 Tyngdpunkt, vertikalt KG             6 
Höjd över allt H                   

27 
Tyngdpunkt, långskeppsled LCG        78 

Blockkoefficient CB                 
0.51 

Begynnelsemetacentrum GM0            

6.27 
Tabell 1. Fartygets huvuddata. 

 
 
En CAD modell tas fram med hjälp av Delftship[3]. I Delftship räknas CB, CP, våt yta, deplacement, 
fribord, total höjd, flytpunkt i längsled och längd mellan perpendiklarna ut. DW är 7000 ton och har 
uppskattas med 5000ton last, bränsleförbrukningen för en tidigare NYKcool reefer i samma storlek är ca 
53 ton/ dygn och med en resa på 18 dygn blir det ca 1000 ton/resa och övrig bunker uppskattas till ca 
1000 ton. LW blir då 7000 ton utifrån deplacementet på 14000 ton som fås från CAD modell i Delftship. 
 

STABILITET  

 
Fartygets stabilitet och kraven från IMO visas i tabell 2 nedan. Fartygets GZ-kurva för lastat och barlastat 
fall ses i figur 1. 
 

Tabell 2 

Stabilitet  Resultat IMO Krav 
Begynnelsemetacentrum GM0 6.27m(lastat) 

7.30m(barlastat) 
minst 0.15m 

GZ vid 30˚ lutning  3.4m(lastat) 
3.87m(barlastat) 

minst 0.20m 
 

Area upp till 30˚  0.89mrad(lastat) 
1.0mrad(barlastat) 

minst 
0.055mrad 

Area upp till 40˚  1.41mrad(lastat) 
1.7mrad(barlastat) 

minst 
0.090mrad 

Area mellan 30 och 40˚  0.51mrad(lastat) 
0.69mrad(barlastat) 

minst 
0.030mrad 

GZmax  45˚ Över 25˚ 
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Figur 1. Den Vänstra Bilden Visar GZ-kurvan för det lastade fartyget och den högra för det barlastade fartyget. 

 
Stabiliteten räknas ut genom att först uppskattas tyngpunkten från botten i vertikalled KG.  
 

    KG=Σ Mi*hi/Δ     (15) 
 
Där Mi är den uppskattade massan för ett enskilt element av fartyget och hi är höjden över botten för det 
enskilda elementet och Δ är deplacementet för fartyget. De uppskattade elementen och höjderna kan 
avläsas i tabell 3. 
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Tabell 3. Tyngdpunktsuppskattningar för olika elment 

Element  Mi hi 

Last 
 

 5000ton 7m 

Skrov  6400ton 5m 

Överbyggnad  100ton 21m 

Maskin  400ton 2m 

Bunker  2000ton 5m 

 
 
 Sedan görs en skrovanalys från de bestämda dimensionerna med hjälp av Matlabprogramet Hullbender[4] 
där en skrovgeometri bestäms. Skrovgeometrin och KG matas in i Matlabprogramet Hydrostatics[5] som 
räknar ut stabiliteten.    
 

MOTSTÅND, PROPELLER OCH EFFEKTBEHOV 

 
Fartyget har som huvudmaskin en  MAN B&W  G50ME-B9 med effekten 15400 kW. Fartygets propeller 
har dimensionerna enligt tabell 4  
 

Tabell 4. Propellerdimensioner 

Propellerdata:  
Diameter D                      4.5m 
Antal blad Z                         5st 
Varvtal vid marschfart n                   150rpm 
Stigningsförhållande P/D                   1.17 
Bladareaförhållande AE/A0                 

0.35 

 

Motstånd 

Fartyget har vid full last och 21 knops fart ett släpmotstånd på 812 kN och en släpeffekt PE på 8769 kW 
och vid barlast med 25 knop ett släpmotstånd på 796kN. Detta räknades ut med hjälp av Holtrop och 
Mennens metod. För att räkna ut motståndet enligt Holtrops och Mennens metod användes 
Matlabprogrammet Resistance[6] och för att få ut släpeffekten multipliceras motståndet med hastigheten. 
 

Propeller 

Propellern väljs med hjälp av propellerdiagram från propellertillverkare eller med hjälp av ett 
propellermodelleringsprogram se bilaga 2. i båda fallen plottas släpeffekten som funktion av varvtalet och 
propellern väljs efter bästa verkningsgrad ηprop.   
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Effektbehov 

Axeleffekten PS= 13286 kW räknas ut med formeln 
 
    PS=PE/ ηprop- ηH    (16) 
 
där  ηH=1.10 är fartygetsverkningsgrad som fås av ekvationen 
 
    ηH=1-t/1-w 
 
där t=0.123 som är fartygets sugfaktor och w=0.205 som är fartygets nedströmsfaktor fås från 
ekvationerna 
 
    w=0.5*CB-0.05    (17) 
    t=0.6*w     (18) 
 
För att få maskineffekten adderas 15% extra effekt för att kompensera för vågor och vind.  
 

DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
Fartyget har en ganska stor LW, de flesta kylfartyg har ca 60% av deplacementet i DW. Här är endast 50% 
DW men också CB värdet är lite lägre än de flesta kylfartyg vilket gör att det lite slankare skrovet inte 
rymmer lika mycket last men fortfarande väger lika mycket.  
 
Fartyget har en hög initialstabilitet GM0 = 6 m för lastat fartyg och 7.3m vid tomt fartyg med 1400 ton 
ballastvatten. Vid en väldigt bra stabilitet får fartyget en stor acceleration i krängningarna vid vågor och 
vind vilket kan orsaka skador på besättning och gör det väldigt farligt ombord. Om stabiliteten visar sig 
vara för hög i det här läget kan fartyget tex göras något smalare, bara en meter mindre i bredd gör relativt 
mycket för stabiliteten. Ballasten behövs på tillbakaresan för att propellern ska  vara under vattnet och för 
att fartyget inte ska ha något trim.  
 
Motståndet avgjordes med hjälp av att kolla på liknande fartygs maskineffekter och den som stämde mest 
överens med dessa var Holtrop och Mennens metod som gav ett släpmotstånd på 812 kN. Delftship 
(John Winters(KAPER) gav ett motstånd på bara 362 kN vilket dock verkade orimligt i jämförelse med 
liknande fartyg. John Winters används mycket vid beräkning av kajaker och liknande farkoster vilket kan 
vara därför som det inte ger ett så exakt värde i det här fallet.  I en kavitationskoll klarar sig propellern bra.  
Motorn varvar ca 100 rpm så det krävs en växellåda då propellern snurrar med ca 150 rpm.    
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SEGLA SNABBARE ÄN VINDEN MED VINDEN RAKT BAKIFRÅN 

INLEDNING 
Att använda vinden som drivkraft är en gammal tradition, de äldsta segelfartygen härstammar från 
Egypten och kan dateras till 3200 f.kr.  Dessa segelfartyg hade endast kapacitet att segla i medvind och 
utnyttjade de nordliga vindarna på Nilen för att sedan ro tillbaka. Hur utvecklingen sedan fortskridit ses i 
dagens högpresterande segelbåtar, energiutvinning i form av vinkraftverk och även vindens drivkraft på 
fartkoster som traditionellt sätt inte använder segel eller rör sig i vatten. 
Om tanken tillåts gå tillbaka till de första segelfartygen som utnyttjade medvind och låta detta appliceras 
på en fartkost utrustad med hjul och en vindpropeller så att denna kan rulla fram på marken. Tidigare 
försök visar att farkosten kan komma upp i hastigheter snabbare än vinden den färdas med då den 
kommer in rakt bakifrån.  Teorin bakom detta kan verka simpel men vid en djupdykning uppstår 
frågetecken och händelseförloppet blir inte lika självklart. För att reda ut vanliga frågor och missförstånd 
presenterar rapporten en kombination av teori och metodik genom experiment som förklarar fenomenet 
segla med vinden, snabbare än vinden på nytt sätt. 
 

SYFTE 
Fenomenet att segla med vinden rakt bakifrån snabbare än vinden ska förklaras och anpassas för en läsare 
som inte är insatt i ämnet. Rapporten behandlar fenomenets grundläggande teori och tar med verkliga 
exempel och ett utfört experiment.  

BEGRÄNSNINGAR 
Läsaren bör ha viss kunskap motsvarande grundkurs i mekanik, detta för att förstå jämviktsekvationer och 
andra samband. Rapporten avgränsas till att endast behandla farkoster som rör sig på land med hjälp av 
luftpropeller och hjul. Detta därför att teorin för farkoster på land och vatten skiljer sig åt på en del ställen.  
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ANALYS 

 
hastighet Propellerverkningsgrad

Vindhastighet Hjulverkningsgrad

Propellerkraft Kraftöverföringens verkningsgrad

= Hjulkraft 

Propellereffekt

Hjuleffekt

Kraftöverföringenseff

p

h

p g

h
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V Farkostens
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F
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P

P
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I analysen används farkosten som fast referenspunkt i koordinatsystemet.  Detta ger de enklaste och 
tydligaste ekvationerna. Det är viktigt att inte blanda ihop olika koordinatsystem. Om flera 
koordinatsystem används oförsiktigt uppstår fel i beräkningarna och slutsatsen av dessa kan bli 
vadsomhelst.  
Figur… visar en farkost som rör sig på ett underlag med en hastighet V. Vinden blåser med hastigheten 
W, observera att vinden har samma riktning som farkostens rörelse. Vindhastigheten som farkosten 
upplever blir därför V-W. När farkosten åker långsammare än vinden, upplevs farkosten ha medvind. När 
farkosten åker lika fort som vinden upplevs tillståndet som vindstilla. När farkosten åker fortare än vinden 
så upplevs det som att åka i motvind. Farkosten är konstruerad för att köra på land och låta ett hjul driva 
propellern. Detta beror på att rullmotståndet är lägre än vattenmotståndet. Ett hjul som inte glider mot 
marken kan överföra nästan 100% av kraften till axeln den driver, en propeller klarar sällan mer än 80%. 
Att lyckas tillverka ett bra hjul är lättare än att tillverka en bra propeller. Det räcker att hjulet rullar lätt och 
har tillräcklig friktion för att fungera bra. En propeller måste utformas med hänsyn till vilket varvtal, 
vilken kraft och vid vilken hastighet den skall arbeta optimalt.  
För att farkosten ska ta sig framåt krävs en effekt från propellern, det kända sambandet att effekt är lika 
med kraft multiplicerat med hastighet, enligt ekvation 19  

 

P F V     (19) 

 
Där P är effekt, F är kraft och V är hastighet.  
För att farkosten ska kunna röra sig snabbare än vinden krävs att luftmotstånd och rullmotstånd ska 
övervinnas. Kraften som ska klara detta ges namnet nettokraft, Fnet som fås enligt ekvation 20 Här kan 
slutsatsen dras att om nettokraften ska vara positiv måste kraften från propellern vara större än kraften 
från hjulet. 

net p hF F F 
   (20)

 



 

19 

Förhållandet mellan krafterna tas fram med hjälp av sambandet mellan deras effekter. För att se om 
farkosten klarar av att åka snabbare än vinden (W) den drivs av, räknas effekten som utvecklas i 
luftpropellern (PP) och hjulet (Ph) först ut. Med de hastigheter, verkningsgrader och krafter som gäller för 
detta fall 

( ) /

h h h

p p p

P F V

P F V W







 
   (21) 

(22)

 

Relationen mellan effekten som utvecklas vid propellern och hjulet 

p h gP P 
    (23)

 

Där 
g  är kraftöverföringens verkningsgrad. Ekvationerna ger 

( ) /p p h h gF V W F V   
   (24)

 

Som sedan förenklas till 

pp h h g

V
F F

V W
  

    (25)
 

Den nettokraft som finns tillgänglig för att överkomma motstånd blir därför 

1net p h h h g p

V
F F F F

V W
  

 
    

   (26)

 

Så länge ekvationen 

1h g p

V

V W
   

     (27) 
Är större än ett är nettokraften positiv. Med större verkningsgrad kan en högre hastighet uppnås.  Då 
denna nettokraft är den kraft som skall övervinna rullmotstånd, luftmotstånd, etc. så får dessa inte bli för 
stora utan dessa måste minimeras. 
När farkosten åker långsammare än vinden ger ekvationen en negativ nettokraft. Detta är dock inget 
problem då propellern är optimerad för att åka snabbare än vinden, och har då otroligt låg verkningsgrad 
när den åker långsammare än vinden. Detta på grund av propellerns bladgeometri. Stigningen gör att 
propellern fungerar mer som ett vindfång än propeller. Om propellerns stigning kan regleras kan dem 
ställas så att den arbetar ”baklänges” och hjälper till att sätta fart på hjulen i starten.  
Figur 2 visar två propellerblad på varsin axel. Den övre har en låg stigning dvs. som en farkost som ska 
segla snabbare än viden bör ha. Den undre visar en hög stigning. Man kan se att i den övre så bidrar 
bladet mest med en framdrivande kraft och bromsar inte axeln nämnvärt. Den undre ger en liten 
framdrivande kraft och en stor kraft som motverkar axelns rotation och därmed även hjulens. Den undre 
kommer alltså vilja åka mot vinden istället för med vinden. 
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Figur2: Figur 2 visar den olika pitchen på propellern 
 

När farkosten rör sig lika snabbt som vinden går ekvationen mot oändligheten då 0V W  . Kraften 

som utvecklas blir dock inte oändligt hög på grund av att verkningsgraden för propellern 
p  går mot noll 

när den står relativt luften. Detta gäller för alla typer av propellrar. I teorin fås samma problem för en 
motorbåt som står stilla och börjar accelerera. I startögonblicket är hastigheten noll. Om man då sätter in 
motorns effekt i de ekvationerna vi använt ovan går kraften mot oändligheten, detta stämmer såklart inte. 
När båten har kommit upp i fart stämmer däremot ekvationerna bättre. För att ta reda på vilken kraft som 
faktiskt utvecklas måste en mer avancerad modellering av propellern användas. Det räcker inte att som i 
detta fall approximera propellern med endast en verkningsgrad. 

SLUTSATS 

Hjulets kraft och hastighet mot vägbanan utveklar en effekt. Hjulets hastighet jämfört med marken är 
större än propellerns hastighet jämfört med luften. Detta medför att propellern kan ge en större kraft än 
hjulet utan att behöva en större effekt. I praktiken kommer en större effekt utvecklas vid hjulen än vid 
propellern då en del av effekten går förlorad i friktion etc.  För att detta skall fungera krävs en 
hastighetsskillnad mellan mark och luft.  
 
 

OLIKA EXPERIMENT 

 Segling associeras vanligtvis med en båt utrustad med ett segel, och när en farkost som på bild[1] med 
hjul och propeller visas är den första reaktionen ”det där är inte är segling”. Definitionen av segling är inte 
självklar för de flesta betraktare, därför är det viktigt att förstå och även acceptera definitionen på segling, 
som egentligen är att förflyttning sker med hjälp av energin från vinden. Det är den definitionen som 
utnyttjas för att segla snabbare än vinden med vinden rakt bakifrån.  
För att bevisa detta har flera olika experiment utförts. Det första kända lyckade experimentet utfördes av 
vindtunnelingenjören Dr. Andrew Bauer 1969. Han konstruerade en storskalig farkost, se bild, som kunde  

Bild 1: Dr. Andrew Bauers segelfarkost  

bära en person och segla snabbare än vinden. Hans konstruktion byggde på beräkningar som utförts av en 
elev ca 20 år tidigare och konstruerades efter en vadslagning med chefs aerodynamikern och kollegan 
Apollo M.O Smith på Douglas aircrafts. Farkosten fungerar på så vis att när vinden blåser bakifrån så 
börjar den rulla på grund av luftmotståndet, när farkosten börjar rulla så börjar hjulen driva propellern 
som då ger en drivkraft. Propellerns stigning utformades till att vara justerbar troligtvis för att få ut så stor 
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drivningskraft som möjligt. Det som är viktigt att veta är att farkosten inte är någon evighetsmaskin då 
den endast fungerar om vindhastigheten relativt marken är större än noll och endast då kan den utvinna 
energi ur vinden, precis som en vanlig segelbåt. Försöket observerades inte av några utomstående men 
enligt närvarande som intervjuats så lyckades Bauers försök och Smith betalade honom för vinsten.  [13] 

 
Bild 2: Blackbird 

Den andra juli 2010 sattes ett officiellt rekord i att segla snabbare än vinden med vinden rakt bakifrån. 
Rekordet uppmättes vid en hastighet på 2.8 gånger vindens hastighet av en observatör från NALSA som 
är Nord Amerikas officiella landseglings organisation[14]. Farkosten som tog rekordet var ”Blackbird” ,se 
bild 2, med konstruktion av Steve Morris, John Borton (JB), Rick Cavallaro och Chris Fields [15]. 
Blackbird är en trehjulig farkost som bygger på samma konstruktionsprincip som Bauers farkost, dvs att 
hjulen driver propellern. Kraftöverföringen består av cykelkedja och kugghjul som går från hjulaxeln upp 
till propelleraxeln och utväxlingen och pitchen kan justeras för att uppnå bästa möjliga verkningsgrad. Det 
finns inget batteri eller motor som driver farkosten på något sätt. Innan Blackbird konstruerades 
tillverkades en mindre modell som de körde på ett löpband. Den fungerar på samma sätt som den 
storskaliga farkosten men här simuleras farkostens rörelse relativt marken genom att löpbandet åker 
istället för farkosten. I detta experiment är de faser där farkosten startar från stillastående och åker 
långsammare än vinden borttagna på grund av att det skulle behövas ett väldigt långt rullband om 
farkosten ska hinna accelerera. Experimentet demonstrerar dock väl hur det fungerar i samma hastighet 
som vinden och vid snabbare hastighet än vinden. Borttagandet av faserna skapar dock en misstolkning då 
många tror att experimentet inte skulle fungera från stillastående vilket det faktiskt skulle göra med ett 
längre löpband.  

 

VANLIGA MISSTOLKNINGAR 
Många problem i bevisningen att det går att segla snabbare än vinden med vinden rakt bakifrån är 
missuppfattningar på hur farkosten fungerar. I internetforum och i kommentarsfält till youtubeklipp som 
visar experiment pågår diskussioner om hur modellerna fungerar. Här presenteras de vanligaste 
missuppfattningarna och förklaring till dem.   

Evighetsmaskin: 

Tolkningen att experimentet fungerar som en evighetsmaskin. Detta stämmer inte, så länge det blåser 
kommer modellen att fungera men så fort vinden tar slut så stannar modellen, att jämföra med en 
segelbåt. Farkosten kan tex färdas 2,5 gånger vindens hastighet, om vindens hastighet är noll blir 
farkostens hastighet noll.  

http://www.fasterthanthewind.org/2009/10/steve-morris.html
http://www.fasterthanthewind.org/2009/10/john-borton-jb.html
http://www.fasterthanthewind.org/2009/10/rick-cavallaro.html
http://www.fasterthanthewind.org/2009/10/chris-fields.html
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Lagrad energi 

Uppfattningen att det kan lagras energi i t.ex. en elastisk snodd eller att propellern fungerar som ett 
svänghjul. Iakttagaren tror att det lagras energi på ställen där det inte går att lagra energi. Det är inte lagrad 
energi som får farkosten att röra sig 

Fusk 

Klipp på youtube som visar ambitiösa experiment får kritik utifrån att dessa skulle vara trickfilmade, eller 
att modellen rör sig med hjälp av magneter eller med hjälp av snören. Därför krävs det att skaparen 
bakom videoklippen är tydlig och visar experimenten i sin helhet och förklararar teorin på ett förståeligt 
vis.  

Newtons tredje lag 

Newtons tredje lag (N3) gäller i punkter t.ex. den kraft som hjulet påverkar marken med påverkar marken 
hjulet med. Missuppfattningen här gäller misstolkningen att hela systemet påverkas av N3, så att den kraft 
som bildas nere vid hjulet måste påverka farkosten uppe vid propellern.  
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MODELL/EXPERIMENT 
Modellen konstrueras för att komplettera teorin i beviset att det går att segla snabbare än vinden med 
vinden rakt bakifrån. Den byggs så simpelt som möjligt för att tydligt visa sin funktion och för att 
minimera missförstånd om hur modellen fungerar. Modellens framdrift fungerar genom att hjulet driver 
propellern. Konstruktionen består av ett hjul på en kullagrad hjulaxel. Från hjulaxeln går en 
kraftöverföring via en gummisnodd som agerar rem till propelleraxeln som även den är kullagrad. 
Kullagren används för att minska den friktion som uppstår då propeller och hjul arbetar, detta ökar 
möjligheten att få en hög verkningsgrad, se figur 3 och bild 3.  
 

                                 
Figur 3. Ritning av modellen sett bakifrån.                    Bild 3: Modellen 

Modellen fästs på ett horisontellt placerat cykelhjul med en arm från navet så att hjulet åker på fälgen. 
Fästpunkten för armen i navet är kullagrad så att modellen kan rotera oberoende av hur cykelhjulet roterar 
vilket gör att armens enda uppgift är att hålla modellen kvar i banans läge längs med fälgen, se bild 4. 
Cykelhjulet ges en fart och roterar med konstant hastighet. På grund av det rullmotstånd som uppstår 
mellan fälg och hjul då cykelhjulet rör sig roterar modellen till en början med samma hastighet som 
cykelhjulet. Då modellen roterar med samma konstanta hastighet som cykelhjulet skapas en konstant vind 
som alltid kommer rakt bakifrån se figur 4. 
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Figur 4. Situationsbild sett ovanifrån. Röd pil visar vindens hastighet och blå pil visar farkostens hastighet relativt cykelhjulet. 
Figur 4A visar när farkosten står still och roterar med cykelhjulet. Figur 4B visar när farkosten börjat åka med hjälp av vinden och 
därför roterar långsammare än hjulet. Figur 4C visar när farkosten åker lika fort som vinden och därför ser ut att stå still. Figur 4D 
visar när farkosten åker snabbare än vinden och därför roterar motsatt håll gentemot hjulet. 

 
Detta motsvarar i realiteten en konstant vind rakt bakifrån på en stillastående farkost. På grund av 
modellens luftmotstånd skapar vinden en framåtdrivande kraft på modellen. När detta sker börjar 
modellen rotera långsammare än cykelhjulet, vilket i verkligheten motsvarar att farkosten har börjat åka 
framåt med hjälp av vindens kraft, men ännu ej snabbare än vinden, se figur 4. Hjulet på modellen börjar 
rotera och driver propellern. Då propellern börjar rotera ger även denna en framåtdrivande kraft vilket gör 
att hastigheten på modellen ökar ytterligare. 
 När modellen har uppnått vindens hastighet står modellen stilla relativt vinden, se figur 4. I verkligheten 
motsvarar det att farkosten åker med samma hastighet som vinden. Vinden ger nu inte längre någon 
drivkraft åt modellen utan det är endast hjulet som driver propellern som ger en drivkraft. Modellen har 
nu en nettokraft framåt från propellern och börjar därför rotera åt motsatt håll gentemot cykelhjulet. 
Hastigheten ökar tills jämvikt uppstår mellan propellerns nettokraft och luftmotståndet från fartvinden. I 
verkligheten börjar farkosten i det här läget att åka snabbare än vinden upp till den hastigheten att jämvikt 
uppstår. Vid vilken hastighet som jämvikt uppstår beror på den totala verkningsgraden i farkosten, det 
officiella rekordet är 2,8 gånger vindens hastighet. [14] 

A B 

C D 
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Bild 5: De två propellrar som användes i experimentet 

RESULTAT/DISKUSSION 
Modellen kunde inte segla snabbare än vinden med de komponenter som användes, dock så kunde den 
segla rakt mot vinden vilket inte kräver lika hög total verkningsgrad för att övervinna 
framdrivningsmotståndet. Konstruktionen begränsades av de komponenter som fanns tillgängliga. 
Kullagren som användes var dimensionerade för inlines och hade troligtvis för hög friktion då de är 
dimensionerade för mycket högre belastning än vad de utsätts för i detta experiment. För att lyckas med 
experimentet kan kullagren bytas ut mot kullager anpassade för lättare modeller exempelvis från en 
radiostyrd bil eller liknande. Den nödvändiga utväxlingen på de två propellerar, se bild 5, som användes 
var svår att bestämma då ingen information om pitch och bladarea gick att få tag i. 

Tre olika utväxlingar testades, 1:1 ca 1:4 och ca 4:1, utväxlingarna gjordes genom att applicera smältlim på 
den ena eller andra axeln för att erhålla en större diameter. Verkningsgraden var dock för låg för att 
komma fram till något relevant t resultat om vilken utväxling som fungerade bäst. Kraftöverföringen som 
bestod av en gummisnodd runt hjulaxel och propelleraxel slirade och försök med tillgängliga medel att 
motverka detta misslyckades, detta bör ha försämrat verkningsgraden betydligt. Kraftöverföringen 
behöver förbättras med t.ex. en kuggrem för att förhindra att remmen slirar. Remskivor kunde ha använts 
för att minska krafterna på remmen då de blev mycket större än förväntat. Alternativt kunde 
kraftöverföringen bytas mot en helt annan typ så som axlar och kugghjul om detta ger en bättre 
verkningsgrad. Det går även att utföra beräkningar på vilken propeller som behövs, alternativt 
dimensionera en unik propeller anpassad för experimentet, och beräkna en optimal utväxling mellan 
propeller och hjul och genom det erhålla en bättre verkningsgrad på modellen. 
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BILAGA 1 – GENERALARRANGEMANG OCH HUVUDDATA 
Fartyget är ett kylfartyg som ska transportera 3500 pall bananer, 1000 pall rosor och 500 pall physalis varje 
vecka. från Turbo Colombia till Hamburg Tyskland. Maskinrummet ligger i aktern under däckshuset och 
bunker och ballastvattentankar ligger under lastutrymmet se figur 1.  
 
 
 

Tabell 2. Fartygets huvuddata. 

Längd, över allt LOA              161 Deplacement 
Längd, mellan perpendiklar Lpp                          

143  
Dödvikt DW      7000 

Bredd, max b                    25 Lättvikt LW       7000 
Djupgående T                  7,5 Ballastvikt, lastat fartyg BWL                   

0 
Fribord F                     6 Ballastvikt, tomt fartyg BWT          

1400        

Höjd till väderdäck D                12.5 Tyngdpunkt, vertikalt KG             6 
Höjd över allt H                   27 Tyngdpunkt, långskeppsled LCG        78 
Blockkoefficient CB                 

0.51 
Begynnelsemetacentrum GM0            

6.27 
Marschfart V                  21   
Maskineffekt NCR        15000   
Propellerdata:    
Diameter D                  4.5   
Antal blad Z                     5   
Varvtal vid marschfart n                  150   
Stigningsförhållande P/D           1.17   
Bladareaförhållande AE/A0          

0.35 
  

 

Figur 1. Generalarrangemang. Fartyget har 4 st kranar på däck för att hantera lasten, bunker och barlasttankar finns under 
lastytrymmet.
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