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Förord 
 

Det presenterade arbetet utgör ett kandidatexamensarbete bestående av tre huvuddelar. De två första delarna ”Sjöfart” och 

”Fartygsprojektering” är självständigt arbete skrivet av Claes Tretow. Den tredje och sista delen ”Lastfartyg med segel och 

bränsleceller” är ett projekt utfört tillsammans med Anna Ivarsson. Arbetsfördelningen för projektet ser ut på följande vis: 

Introduktion     skrivet tillsammans 

Fartyg att utrusta med hållbar energiteknik  skrivet tillsammans 

Segel på handelsfartyg     skrivet tillsammans 

Vind     skrivet tillsammans 

Segelkraftsmodell, material    skrivet av Claes Tretow 

Stabilitet     skrivet av Anna Ivarsson 

Bränslecellsteknik    skrivet av Claes Tretow 

Vätgasproduktion    skrivet av Anna Ivarsson 

Bränslecellsapplikation på fartyg  skrivet av Anna Ivarsson 

Solcellssystem    skrivet av Claes Tretow 

Hybridsystem    skrivet av Claes Tretow 

Bränslebesparing    skrivet av Claes Tretow 

Slutsats och diskussion   skrivet tillsammans 
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Abstract 
 

Den inledande delen av denna artikel utgörs av en essä om dagens handelssjöfart. Texten har till uppgift att 

sätta hela det presenterade arbetet i ett sammanhang. Vad som beskrivs är essentiella delar för sjöfartens 

uppbyggnad och dess viktiga roll i ett globalt samhälle.  Dessutom formuleras visioner för sjöfarten i en 

framtid präglad av stora ekonomiska och miljörelaterade utmaningar. 

 

Vidare presenteras en projektering av ett rorofartyg med kapacitet att lasta 6000 bilar. Denna del visar ett 

tillvägagångssätt för design av fartyg med hjälp av vedertagna metoder från skeppstekniken. Fartyget har 

dimensionerats för att uppfylla de krav som finns formulerade av International Maritime Organization i 

termer av stabilitet, fribordshöjder och fartygets uppdelning i vattentäta sektioner. Projekteringen innehåller 

också en dimensionering och modellering av en propeller till fartyget som bygger på bladelementteori.  

 

En värld beroende av fossila bränslen är inte en hållbar värld. Förbränningen av icke förnybara energiråvaror 

bidrar till global uppvärmning och instabilitet i klimatet. Europeiska Unionen och G8-länderna har ett 

gemensamt mål om att minska koldioxidutsläppen till år 2050 med 80 % från nivåerna år 1990. Vad den 

slutliga delen av arbetet innehåller är en konceptstudie av möjliga framtida framdrivningssystem. I konceptet 

har en modell tagits fram som bygger på att flera alternativa framdrivningsmetoder samverkar för att kunna 

skapa en emissionsfri framdrivning.  
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Sjöfart 
 
Världens hav trafikeras dygnet runt av tusentals fartyg avsedda för godstransport såväl som persontransport. 
Den största delen av all gränsöverskridande godshandel utgörs av handelssjöfarten som står för ca 90 % av 
den totala handeln i världen. Sjöfarten står emellertid för både ekonomiska och miljörelaterade utmaningar 
där det krävs att ledare inom sjöfarten står enade i arbetet för minskade utsläpp och hållbara ekonomiska 
lösningar.  
 

Marknad och Fartyg 

Den internationella sjöfartshandeln består av ett omfattande handelsnät som sträcker sig över hela jordklotet. 
Lastfartyg har en stor uppgift att frakta varor mellan världens länder och kontinenter för att förse samhället 
med produkter som det behöver. Det sammanlagda värdet av världens exportvaror uppgick år 2012 till 18,3 
miljoner US dollar. Framförallt är det jordbruksprodukter och energirelaterade produkter som svarar för den 
största delen av transportarbetet som handelsflottan utför. Det totala transportarbetet under ett år kan uppgå 
till så mycket som 34 000 miljoner ton-miles som är baserat på hur långt gods transporteras. 
 
Generellt delas gods in i två grupper, bulk och styckegods. Bulklast avser gods i stora volymer så som olja, 
malm och kol medan styckegods avser varor i mindre partier som inte fyller ett helt fartyg. Det finns olika 
kategorier av styckegods där den största delen som transporteras är så kallad enhetslast, det vill säga gods i 
container eller på trailer. Containern har varit en viktig innovation för sjöfarten som bidragit till ökad handel. 
De största containerfartygen kan lasta fler än 18000 containrar och hör till de största konstruktionerna 
människan byggt. De viktigaste handelsrutterna för containerfartygen är framförallt ost-väst rutter mellan 
Nordamerika, Europa och Asien.  
 
Omkring 50 % av det gods som transporteras är energirelaterade produkter som olja, kol och gas. Till dessa 
laster hör bulk, som fraktas med antingen lastfartyg eller tankfartyg. En av de absolut viktigaste uppgifterna 
som sjöfarten har är att transportera råolja och oljeprodukter. Råoljan som både utvinns till havs och på land 
transporteras från oljefält med tankfartyg till raffinaderier och de förädlade oljeprodukterna fraktas sedan till 
hamnar världen över. 
 

Kylsjöfart 
En intressant marknad inom sjöfarten är kylsjöfarten. Livsmedelsvaror som måste transporteras nedkylda vid 
längre transporter kräver fartyg med andra egenskaper än vanliga lastfartyg. Transport av denna typ görs på 
kylfartyg som är en snabbare typ av transportfartyg och har lastutrymmen avsedda för kylt gods. En stor del 
av det som fraktas med kylfartyg utgörs av frukt och grönsaker. Många av dessa varor är säsongsberoende 
vilket medför att transporten varierar kraftigt under året. De områden som producerar mest frukt och 
grönsaker är framförallt länder i Sydamerika och Afrika varför en stor del av kylsjöfartsmarknaden 
koncentreras till dessa områden. Flöden av kylvaror går generellt från söder till norr eftersom mycket 
exporteras till Nordamerika och Europa. En av de större aktörerna inom kylsjöfarten med en betydande 
marknadsandel är ett svenskbaserat företag, Cool Carriers, med säte i Stockholm. De transporterar bland 
annat stora volymer äpplen och päron från den hårt trafikerade frukthamnen i Valparaiso, Chile.  
 

Internationella bestämmelser 
För att upprätthålla att ett globalt regelverk för sjöfarten finns flertalet myndigheter och organisationer som 
reglerar sjöfarten världen över. Den centrala organisationen är IMO ”international maritime organization” 
som styrs av 170 medlemsländer och arbetar bland annat med att minska farliga utsläpp och förbättra 
säkerheten till sjös. Sjöfarten är en mycket internationell näring där företag kan etableras och anställa personal 
fritt i hela världen något som kräver att internationella konventioner och standarder följs. För att inspektera 
och klassificera olika aktörer inom sjöfartsnäringen finns klassificeringssällskap. Dessa har till uppgift att 
bland annat se till att byggnation och handhavande av fartyg sker i enlighet med myndigheters ramverk för 
säkerhet.  
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De flesta nybyggen av fartyg sker i Sydkorea och Kina där de största varvsindustrierna finns. De tre största 
varven är Hyundai, Daewoo och Samsung som tillsammans står för ca 25 % av världsproduktionen, alla med 
säte i Sydkorea. Nybyggda fartyg blir inspekterade av klassningssällskap som till exempel American Bureau of 
Shipping eller Det Norske Veritas för att få trafikera den internationella sjöfartshandeln.  
 

Svensk handelssjöfart 
Med den längsta kuststräckan av alla EU-länder och en lång tradition av handel till sjös är Sverige en 
betydande del av den internationella sjöfartsmarknaden. Hela 90 % av den svenska utrikeshandeln går via 
transport till sjös. Den största delen av de varor som exporteras från Sverige kommer från skogs- och 
gruvindustri där sågade barrträvaror och järnmalm utgör de största volymerna.  Den mest betydelsefulla 
hamnen i svenska vatten är Göteborgs hamn som har kapacitet att ta in de största container- och lastfartygen 
i världen. Göteborg utgör ett svenskt handelscentrum inom sjöfarten och flera stora svenska aktörer som till 
exempel Stena AB och Broström har sitt säte i regionen. Broström har en stor marknadsandel i Europa och 
basar över en handelsflotta med fler än 100 tankfartyg. En annan stor svensk aktör är Wallenius Wilhelmsen 
Logistics som opererar ca 65 fartyg och transporterar bland annat nytillverkade bilar mellan Asien, 
Nordamerika och Europa.  
 
Svensk sjöfart regleras främst av Sjöfartsverket, Sjöfartsavdelningen och Transportstyrelsen. Sjöfartsverket är 
ansvarig myndighet för säkerhet och infrastruktur till sjös medan Sjöfartsavdelningen arbetar med att se till att 
svenska fartyg följer det svenska regelverket för sjöfart. Transportstyrelsen ansvarar bland annat för 
certifiering och registrering av fartyg i Sverige och är även hamnstatsmyndighet för utländska fartyg i svenska 
farvatten. 
 
 

Miljöpåverkan och framtida utmaningar 
Jämfört med flera andra transportslag kan oceanburen godshandel anses vara det transportslag som 
ger minst avtryck på miljön sett till mängden transporterat gods. Trots detta står sjöfarten emellertid 
för en rad utmaningar när det kommer till miljöpåverkan. I hårt trafikerade områden kan förändring 
av havsmiljön definieras med minskat djurliv och växtlighet vilket är en direkt konsekvens av 
handelssjöfarten. Oljeutsläpp, ballastvattenhantering, utsläpp av kväve, svaveloxid och koldioxid till 
luften anses vara de största miljörelaterade problemen inom sjöfarten. Oljeutsläpp kommer både 
från land och från sjöfarten och bidrar till föroreningar av världens hav. De luftföroreningar som 
kommer från sjöfarten bidrar till den globala uppvärmningen och försurning av mark och vatten. 
Även användning av giftiga bottenfärger är ett stort miljöproblem som man måste hitta lösningar till 
för en förbättrad havsmiljö.  

Ballastvatten som används för att stabilisera fartyg under gång bidrar till ett mycket svårlöst 
miljöproblem. Ett vanligt scenario är att lastfartyg fyller upp deras ballastvattentankar när de lämnar 
en hamn efter avlastning och sedan tömmer tankarna när de kommer till en ny hamn för pålastning. 
Ballastvatten transporteras alltså mellan hamnar runt om i världen något som är problematiskt då 
detta vatten kan innehålla skadliga sjölevande organismer. När dessa organismer kommer till nya platser 
långt ifrån deras hemmiljö finns risk att redan existerande ekosystem blir påverkade. Det finns flera exempel 
på platser där nya arter har etablerat sig och medfört att fiskbestånd utrotats och giftiga alger spridit sig till 
känsliga områden. En följd av detta har även varit att människor som konsumerat bland annat fisk och 
skaldjur tagit skada av detta.  
 
Andra stora utmaningar som sjöfarten står inför är sinande oljereserver med höjda energipriser som följd. 
Även stundande klimatförändringar med naturkatastrofer och oberäkneliga vädersystem kommer sätta hård 
press på sjöfarten. I framtiden förväntas också nya sjöfartsmarknader och godsflödesvägar träda fram i takt 
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med stark ekonomisk tillväxt ibland annat Asien. Dessutom finns utmaningar i form av ökad bevakning från 
media som kommer ställa tuffare krav och förväntningar på sjöfarten. Stora insatser med gränsöverskridande 
samarbeten görs redan nu världen över för att minska de utsläpp som kommer från sjöfarten. Det krävs dock 
att fler ledare från de stora aktörerna visar att de tar miljöhoten på allvar och att en långsiktig hållbar 
utveckling är avgörande för samhället och människans framtid. 
 

Hållbara lösningar för den framtida sjöfarten 
För att komma till rätta med de utmaningar och miljöproblem som sjöfarten står inför krävs både tekniska 
och politiska lösningar. Minskade utsläpp av giftiga ämnen kräver att myndigheter runt om i världen skärper 
utsläppskraven och förbjuder användningen av giftiga bottenfärger. IMO måste fortsatt spela en central roll i 
bekämpningen av de miljöhot som finns. Ett sätt att använda politiska medel kan vara att sätta upp långsiktiga 
klimatmål för sjöfarten. 
 
Idag drivs de allra flesta fartyg med fossila bränslen, något som kommer vara ohållbart i framtiden när sådana 
bränsleslag tar slut. Sjöfarten behöver därför nya innovationer och ny teknik för att kunna vara ett 
transportslag som ligger i linje med den globala hållbara utvecklingen. På detta område ligger bilindustrin 
långt före med en utbredd användning av alternativa drivmedel. 
 
Jag tror det krävs ett paradigmskifte inom sjöfarten där de traditionella last- och tankfartygen utvecklas med 
ny revolutionerande teknik för att klara framtidsutmaningarna. Nya utformningar av skrovkonstruktioner för 
att klara allt tuffare förhållanden på världens hav i takt med klimatförändringarna kommer att vara viktigt. 
När jordens fossila bränsleresurser tar slut kommer det krävas att de konventionella förbränningsmotorerna 
byts ut mot andra typer framdrivningssystem så som elmotorer och bränslecellsteknik. Att hela tiden 
forskning och utveckling bedrivs för att nya framdrivningssystem ska kunna tas fram är viktigt. Jag tror även 
sjöfarten behöver kreativa lösningar där man till exempel använder segelkraft i en större utsträckning eller klär 
in containrar i solpaneler för att generera elektricitet till fartyg. Med användning av helt förnybar energi inom 
sjöfarten skulle detta kunna reducera mycket av de utsläpp och föroreningar som kommer från fartyg.  
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Fartygsprojektering 

Sammanfattning  
Denna del av arbetet omfattar en förprojektering av ett rorofartyg av typen Pure Car Carrier. Fartyget har 
dimensionerats för att klara en lastkapacitet på 6000 personbilar, motsvarande 15000 ton. Lasten upptar en 
total däcksyta om 46000 m2 fördelad över 8 lastdäck. Fartygslängden uppgår till 260 meter och dess bredd till 
30 meter. I enlighet med bestämmelser från International Maritime Organization har stabilitetskalkyler etablerats 
för att verifiera fartygets stabilitet. Dimensioneringen har tagit hänsyn till de säkerhetsföreskrifter som finns i 
form av fribordsregler och fartygets uppdelning i vattentäta sektioner och skott. Fartyget förväntas kräva en 
axeleffekt på 17 MW för sin framdrivning. Med en motor av typen Man B&W L70ME-C8-TII predikteras 

fartyget förbruka omkring            dieselolja per år och stå för ett koldioxidutsläpp på cirka 

                 . Med jämförelseindex Energy Efficiency Design Index står sig fartygets energieffektivitet väl 
jämfört med andra transportslag.  
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Nomenklatur 
EEDI  Energy Efficiency Design Index 
IMO  International Maritime Organization  
SOLAS  Safety of Life at Sea 
MARPOL Marine Pollution 
RoRo  Roll on/Roll off 
PCC  Pure Car Carrier 
ITTC   International Towing Tank Conference 
Loa   Längd över allt 
Lpp   Längd mellan perpendiklarna 

Lwl   Längd vattenlinje 

D   Höjd till väderdäck 
B  Bredd 
T   Djupgående 
F   Fribordshöjd 
V  Marschfart 
CB  Blockkoefficient 
Cp  Prismatiskkoefficient 
LW  Lättvikt 
DW  Dödvikt 
BWL  Ballastvikt, Lastat fartyg 
BWT  Ballastvikt, Lastat fartyg 

        Viktdeplacement respektive volymdeplacement  
FG  Tyngdkraft 
FB  Flytkraft 
I  Yttröghetsmoment 
S  Våt yta 
G  Tyngdpunkt 
B  Flytpunkt 
GZ  Rätande hävarm 
GM   Metacenterhöjden 
GM0  Begynnelsemetacenterhöjden 
LCG  Tyngdpunkt, långskeppsled 
TCG  Tyngdpunkt, tvärskeppsled 
LCB  Flytpunkt, långskeppsled 
TCB  Flytpunkt, tvärskeppsled 
KB  Deplacementets vertikala tyngdpunkt 
KG  Tyngdpunktens vertikala läge 
BMT  Tvärskeppsmetacentrum över flytpunkt 
BML  Långskeppsmetacentrum över flytpunkt 
KMT  Tvärskeppsmetacentrum över köl 
KML  Långskeppsmetacentrum över köl 

   Krängningsvinkel 
RT  Framdrivningsmotstånd 
PE  Släpeffekt 
PS  Provturseffekt 
d  Propellerdiameter 
Z  Antal propellerblad 
rpm  varvtal 
BAR  Bladareaförhållande 
P/d  Stigningsförhållande  
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Inledande teori 
Den grundläggande teorin inom skeppsteknik bygger på den mycket välkända Arkimedes princip som kan 
formuleras enligt följande: 

 
”En kropp nedsänkt i en vätska förlorar skenbart i vikt lika mycket som vikten av den undanträngda vätskan”. 
 

Vad som sker är att det vattentryck som verkar på kroppens nedsänkta yta ger upphov till en flykraft    som i 

ett jämviktstillstånd är lika stor som kroppens tyngdkraft    enligt [4]. Flytkraften kan matematiskt uttryckas 
som 

                   (1) 
  

där   är vätskans densitet, g tyngdaccelerationen och V den undanträngda vätskans volym. I Figur 1 införs 
flytpunkten B och tyngdpunkten G vars tillhörande kraftpar, tyngdkraft och flytkraft, har kraftresultanten noll 
i ett stabilt jämviktstillstånd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Det stabila jämviktstillståndet för ett flytande objekt. 
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Problemformulering 
Rederiekoncernen Wallenius Wilhelmsen är i behov av att projektera ett nytt fartyg av typen PCC, Pure Car 
Carrier, med kapacitet att lasta 6000 personbilar för transport mellan Asien, Europa och Nordamerika. 
Fartyget ska projekteras för att på ett hållbart och ekonomiskt sätt lösa det givna transportbehovet. En analys 
av fartygets avtryck på miljö och samhälle ska utvärderas i termer av koldioxidutsläpp och energieffektivitet. 
Fartygets utformning ska följa de internationella konventioner som finns utfärdade av IMO för 
intaktstabilitet, kursstabilitet och resolutionen om fartygs uppdelning i vattentäta sektioner. Eventuella fysiska 
begränsningar i form av exempelvis slussar och kanaler ska analyseras. Ett framdrivningssystem med kalkyler 
för framdrivningsmotstånd och bränsleförbrukning ska tas fram där propellerarrangemanget och dess 
prestanda utvärderas. Dessa kriterier utgör tillsammans ett antal bivillkor som finns formulerade i Bilaga 2.  
Transportbehov 
Transporten ska gå fyra gånger per år med lastning och lossning i nio olika hamnar. Transportscenariot ser ut 
på följande vis: 

1. Lastning av ca 3000 personbilar i Yokohama, Japan 

2. Lastning av ca 3000 personbilar i Masan, Sydkorea. 

3. Lossning av ca 2000 personbilar i Bristol, Storbritannien. 

4. Lossning av ca 2000 personbilar respektive lastning av ca 2000 personbilar i Zeebrugge, Belgien. 

5. Lossning av ca 2000 personbilar respektive lastning av ca 2000 personbilar i Bremerhaven, Tyskland. 

6. Lastning av ca 2000 personbilar i Southampton, Storbritannien.  

7. Lossning av ca 2000 personbilar i Halifax, Kanada. 

8. Lossning av ca 2000 personbilar i Baltimore, USA. 

9. Lossning av ca 2000 personbilar i Port Hueneme, USA. 

10. Olastad tillbakafärd mellan Port Hueneme och Yokohama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Transportväg som fartyget förväntas avlägga fyra gånger per år. 
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Metod 
I detta arbete har beräkningsprogrammet MATLAB konsekvent används för att utföra de beräkningar som 
erfordras för att uppfylla de kravspecifikationer som återfinns i Bilaga 2. Det föreligger vid projektering av ett 
fartyg att använda en så kallad iterativ designprocess där data som samlas in mappas mot redan existerande 
data och skapar nya förhållanden i datamängden. Detta kan illustreras med vad som kallas en designcykel 
enligt [1].  

 
Figur 3. Designcykeln 

 
Vid denna typ av designförfarande ställs många ingående parametrar i motsatsrelation till varandra. 
Exempelvis har fartygets förhållande mellan längd och bredd en stor inverkan på dess stabilitet, motstånd och 
propulsion. Under en fartygsprojektering kommer flertalet parametrar ändras ut med arbetets gång och bidra 
till att fartyget får justerade dimensioner. Detta är något som bland annat kan leda till ökad så väl som 
minskad bränsleförbrukning och miljöutsläpp. För att snabbare uppdatera sambanden mellan de ingående 
data används beräkningsprogrammet MATLAB. Genom att införa ett antal loppar i ett beräkningsprogram 
går det att snabbt uppdatera förhållanden mellan samtliga ingående parametrar. Denna utvecklingsprocess är 
central inom området Naval Architecture enligt [1]. Tillvägagångssättet har hela tiden varit att utgå från 
designcykeln när olika parametrar bestämts.   
 

Resväg 
Resvägen sträcker sig över världens stora oceaner så som Atlanten, Indiska Oceanen och Stilla Havet. 
Fartyget predikteras att passera flera hårt trafikerade farleder och ett antal kritiska passager där köbildning kan 
bidra till förseningar som medför ökade kostnader och minskad transporteffektivitet. Särskilt kritiska 
områden som fartyget kommer behöva passera är Suezkanalen och Panamakanalen. Även Malackasundet, 
beläget mellan Malaysia och Indonesien, är en hårt trafikerad led som kan bidra till minskad 
transporteffektivitet. Panamakanalen har i nuläget (2015) en begränsning för fartyg som är bredare än 33 
meter, har ett djupgående större än 12 meter och är längre än 294 meter enligt [10]. Dock utförs i skrivande 
stund en ombyggnation av kanalen för att kunna husera fartyg upp till 40 meter bredd och 16 meter 
djupgående som beräknas vara klart senare i år (2015). Suezkanalen har inga begränsningar som på något sätt 
kan ge konsekvenser för ett fartyg i den förväntade storleksordningen enligt [11]. Inledningsvis uppskattas 
den totala transportsträckan för en transportcykel till 29000 sjömil, något som görs med hjälp av 
kartprogrammet Sea-distances [12]. Denna transportsträcka ska avläggas fyra gånger per år vilket innebär att 
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den totala avlagda sjösträckan under ett år blir ungefär 116000 sjömil. Genom att studera för ett antal 
hastigheter hur lång tid det tar för fartyget att avlägga sträckan 116000 sjömil, går det att se hur lång sjötid per 
år fartyget antas få. Detta formuleras i tabellform nedan. 
 

Tabell 1. Marchfart i relation till antalet sjödagar. 
Fart [knop] Sjötid [dagar] 

14 345 
15 322 
16 303 
17 284 
18 268 
19 254 
20 242 
21 230 

 
Att lasta fartyget med 2000-3000 bilar beräknas ta ungefär en dag och lika lång tid för att lossa. 
Uppskattningsvis ligger fartyget en till två nätter i varje hamn under varje transportcykel. Detta innebär att 
fartyget ligger i hamn för lastning och lossning omkring -60 dagar varje år. Dessutom uppskattas att det 
tillkomma en felmarginal på 10 dagar för varje transportcykel i form av förseningar, något som kan ligga till 
följd av väderomständigheter, hårt trafikerade farleder och överbelastade hamnar. Dessutom bör ett antal 
dagar avläggas för eventuella skrovunderhåll där beväxning på skrovet bör avlägsnas. Det bör göras för att 
minska skrovmotståndet något som kan leda till minskad bränsleförbrukning och kostnader. För att klara 
dessa faktorer bör fartyget hålla en genomsnittlig servicefart på någonstans mellan 18-20 knop. Enligt [13] 
håller liknande fartyg en fart på 18.5 – 20 knop. Emellertid kan det vara en fördel att hålla en lägre fart om 
transportarbetet kan utföras på utsatt tid, något som implicerar att få förseningar uppkommer längs vägen, för 
minskad bränsleförbrukning och reducerade miljöutsläpp. Fartygets genomsnittliga marchfart sätts därför till 
19 knop något som kommer att ligga till grund för arbetets innehållande motståndsberäkningar, 
effektbehovskalkyler och koldioxidsutsläppsanalyser. 
 

Lastens dimensioner 
Lastens totala vikt utgörs av de 6000 bilar som fartyget förväntas frakta. En godtycklig bil antas väga mellan 
1.5 -2.5 ton vilket medför att fartyget måste dimensioneras för att klara en last på ungefär 15000 ton. Räknat i 
standardenheter för biltransportfartyg där en standarenhet (R43) motsvarar en lastyta på 8.4 m2 enligt [14], 
förväntas fartyget behöva ha en total däcksyta på ca 46000 m2.  
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Fartygets huvuddimensioner 
I processen för att ta fram fartygets geometri spelar lastens dimensioner en stor roll. Utgångspunkten är att 
lasten i detta fall upptar en total däcksyta på omkring 46000 m2 som fördelas på ett antal lastdäck. Genom att 
studera fartyg av liknande karaktär och med liknande erforderlig lastkapacitet går det att skapa en uppfattning 
om det projekterade fartygets huvuddimensioner. Utgångspunkten är här att studera ett antal av Wallenius 
Lines rorofartyg [14]. I databladet från fartyget M/V Parsifal, Tabell 2 nedan, visar att detta fartyg har L/B- 
förhållande (längd/bredd- förhållande) på omkring 8.2, vilket används som ett referensvärde i 
utvecklingsprocessen. 

Tabell 2. Huvuddata M/V Parsifal 
Tekniska specifikationer 

Längd över allt 265 m 

Längd mellan perpendiklar 250 m 
Bredd 32.26 m 

Höjd över allt 53,7 m 

Djupående 11 m 

Antal bildäck 9 

Kapacitet, bilar 6000 

 
Genom införandet av en enklare beräkningsmodell i MATLAB vars indata ges i form av ett antal L/B-
förhållanden och den totala däcksytan, utvärderas en däcksfördelning av lasten . En fördelning på exempelvis 
8 lastdäck ger en medellastyta på omkring 5700 m2 per däck. 
 
De två nedersta lastdäcken uppskattas få en något mindre lastyta på grund av maskinrummet antas uppta 
plats där. Detta kompenseras dock med att de övre lastdäcken får en något större lastyta på grund av 
utrymmesskäl, något som kan ses i Figur 3 nedan och återges även i Bilaga 1 General Arrangemang. 

 
 

Figur 3. Fartygets huvudritning 
 
Utnyttjandet av ett antal L/B-förhållanden mellan 8.0 -9.0 förde sedan beräkningarna till att skapa en 
geometri där bredden på lastytan behövde vara ungefär 23 meter och längden omkring 250 meter. Genom att 
sedan väga in ett stort antal till utrymmet krävande faktorer förutom lastens dimensioner, så som plats för 
akterramp, gångar, trappor, ramper, balkar, plats för ankarspel, motor, propeller, bogpropeller, rörledningar, 
skorstensanordning, tankar och en lång rad andra komponenter samt ett antal loopar i MATLAB för olika 
data (Bilaga 4) kunde slutligen Loa (längd över allt) på 260 meter och en bredd på 30 meter fastställas. Något 
som gav ett L/B – förhållande på 8.7. Centralt i utformningen är att skapa ett långsmalt skepp för att försöka 
minimera fartygsmotståndet. Ett långsmalt skepp kan dock komma att få konsekvenser i sin 
tvärskeppstabilitet, något som utrönas i avsnittet Intaktstabilitet och styrstabilitet längre fram. 
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En genomsnittlig däckshöjd dimensioneras lämpligen till 3.5 meter för att dels få plats med olika storlekar på 
bilar och även skapa en god ventilation i hela fartyget. De åtta lastdäcken får en höjd på tillsammans 28 meter. 
Det tillkommer även utrymmen under lastdäck där motor, propulsor, bränsletankar, färskvattentankar och 
ballasttankar placeras. Det rör sig om en höjd på ca 2-3 meter. Enligt [13] drar liknande skepp i genomsnitt 
3700 ton bränsle per världsomsegling och tankning sker huvudsakligen i Europa på grund av bättre priser och 
renare bränsle. Bränsletankarna dimensioneras för att kunna rymma en volym på 5000 ton bränsle, detta för 
att kunna klara av att vara länge ute till sjös utan att behöva tanka. 
 
Även ballasttankar placeras under lastdäck. Fyllda ballasttankar används främst vid gång i olastad 
fartygskondition där en av egenskaperna är att hålla propellern under vattenytan. Ballastvatten har också till 
funktion att motverka trim och snedlastning när fartyget är fullastat. Med ballasttankar går det även att reglera 
fartygets tyngdpunkt. Fartyget kommer att vara högt med last fördelad på 8 däck vilket gör att tyngdpunkten 
blir hög. Detta kan komma att få konsekvenser för fartygets stabilitet. Genom att utnyttja ballastvatten kan 
tyngdpunkten för maxlastkonditionen fås ner. Samtliga tankar fördelas jämnt längs botten på fartyget. För att 
motverka fria vätskeytors negativa inverkan på fartygets stabilitet enligt [4] införs många mindre tankar. I 
detta utrymme ges även plats för huvuddelar av fartygets bärande stål och balkkonstruktioner. Denna del 
kommer vara den mest tunga, hållfasta och starka del av fartyget. 
 
Den totala höjden D från köl till det vi tillåter oss benämna som väderdäck skattas till omkring 30 meter. En 
överbyggnad med plats för kommandobrygga, boende för ombordpersonal, livbåtar och nödutrusning 

placeras i den förliga delen av fartyget. Denna överbyggnad antas ha en höjd       på 6 meter. Skorstenar 
placeras akter ut på väderdäck med anslutande vertikala rörledningssystem som leder ned till 
förbränningsmotorn. Ovanpå överbyggnaden placeras ett ramverk i stål för installation av antenner, 
navigationsutrustning och radarsystem samt de konventionella signal- och lanternanordningarna som krävs. 
Den totala höjden H, det vill säga höjden över allt, inklusive överbyggnad och antenner antas uppgå till 
omkring 40 meter.  
 
Det ställs även krav från Transportstyrelsens sida på att fartyget uppfyller en minsta fribordshöjd. 
Fribordshöjden F räknas från vattenlinjen som den höjd på skrovet vars innerslutning är vattentät. I 
transportstyrelsens författningssamling (TSFS 2009:114) under regel 27 klassas fartyget som typ B och med 
fartygslängden 260 meter kan det utläsas i tabell 28.2 att den minsta fribordshöjden bör vara 4152 mm [6]. 
Under fribordshöjden krävs en särskild lasthantering för att fartyget ska kunna betraktas som vattentät. 
Fribordshöjden blir den nivå där akterrampen placeras och bilarna lastas på. Under detta lastdäck placeras två 
något mindre lastdäck som kräver särskild lasthantering och speciella vattentäta lastluckor enligt [6]. 
Fartyget behöver även delas in i ett antal vattentäta sektioner enligt SOLAS, Safety of Life At Sea, vars kriterier 
finns formulerade i DNV Rules of Classification of Ships (Part 3, Chapter 1 Sektion 3: A100-A300) [5]. I denna 
resolution finns beskrivet att fartyg med en längd över 260 meter kräver en särskild beaktning för 
fastställandet av antalet vattentäta sektioner. Dessutom finns framställt att fartyg med maskinrummet placerat 
akterut och en fartygslängd mellan 190-225 meter kräver minst nio vattentäta sektioner. Uppskattningsvis 
kräver detta fartyg därför något fler antal vattentäta sektioner. I Figur 3 Fartygets huvudritning finns 11 
vattentäta sektioner utritade.  
 
I de general arrangemang, Bilaga 1 General arrangemang, som formuleras införs även två viktiga storheter 
kallade Längd vattenlinje Lwl och Längd mellan perpendiklar Lpp. Längd mellan perpendiklar är längden 
mellan de två parallella linjer som roderstocken och där fartyget skär vattenlinjen i lastad fartygskondition 
spänner upp. En uppskattning av längden mellan perpendiklarna säges vara 97 % av Längden över allt och 
kommer få en viktig betydelse i beräkningar av fartygets hydrostatiska data. Längd vattenlinje är den totala 
längden av fartygets vattenlinje och antas vara 99 % av Längden över allt. Dessa två längder återges i Tabell 6. 
Fartygets huvuddata, vilken redovisas på kommande sidor. 
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Hydrostatiska data 
Beräkningsförfarandet övergår nu i en ny fas där fartygets hydrostatiska parametrar bestäms och analyseras. 
Här införs den så kallade blockkoefficienten CB som är en dimensionslös koefficient vars egenskap är att i 
någon mening beskriva skrovets fyllighet. Enligt [2] har rorofartyg vanligen en blockkoefficient som antar ett 
värde någonstans i intervallet 0.6-0.7. Blockkoefficienten definieras som:  
 

   
 

       
.       (2) 

 
Dessutom införs den prismatiska koefficienten enligt [2] som ges på formen 
 

   
 

      
       (3) 

 

där    är den maximala arean av ett tvärsnitt i skrovet.  
 
Genom att använda MATLAB-programmet MSY Hydrostatics tillhörande programvara Hullbender kan en 
blockkoefficient och en prismatisk koefficient bestämmas i förhållande till fartygets geometri. 

Blockkoefficienten sätts till    = 0.65 och den prismatiska koefficienten till    = 0.66. Emellertid krävs det 
att en uppskattning av fartygets deplacement och djupgående görs. Fartygets deplacement utgörs dels av 
fartygets lättvikt LW och även den så kallade dödvikten DW och kan skrivas på formen: 
 

             (4) 
 

Dödvikten består framförallt av lastens vikt men också vikten av en rad andra lastfaktorer så som bränsle, 
färskvatten, förnödenheter och ombordpersonal. Dödvikten införs enligt: 
 

      
 
         (5) 

 
Där mi sägs vara vikten av respektive ingående faktor som sammanställs i Tabell 5. 

 
Tabell 5. De ingående komponenterna i dödvikten. 

Beteckning Beskrivning Värde 

      Lastens vikt 15000 ton 

         Bränsle 5000 ton 

               Förnödenheter 10 ton 

          Ombordpersonal 20 ton 

        Färskvatten 60 ton 

        Övrig utrustning, livräddning etc 30 ton 

              Ballastvatten för stabilitet, trim 2000 ton 
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Lättvikt 
Lättvikten kan anses vara svårbestämd i ett förprojekteringsstadie. I lättvikten ingår fartygets stålvikt, vikten 
av huvudmaskineriet och även övrigt maskineri. Det finns en del semiempiriska formler som har etablerats 
för att kunna approximera fartygs lättvikt. I detta arbete används en uppskattning av lättvikten baserad på 
Rapo (LR 1982) och ges på formen 
 

                     
   

 
               .  (6) 

 
Formeln återfinns i [1] och uppskattningen baseras bland annat på att en del faktorer så som att tung 
akterramp och containerbeslag ingår i kalkylen. Tillförlitligheten bedöms med viss osäker och gissningsvis kan 
vissa olijäriteter uppträda i ekvationen. Med Ekvation (5) beräknas dödvikten till ~22100 ton och med 
Ekvation (6) uppskattas lättvikten till ~29200 ton. Det totala deplacementet uppskattas då bli omkring 51000 
ton, beräknat med Ekvation (4). Detta innebär att lastens vikt utgör ungefär 30 % av fartygets totala 
viktsdeplacement. 
 

Djupgåendeberäkning 
Vad som sedan kan beräknas är fartygets djupgående som funktion av det aktuella lastfallet. För det helt 
olastade fallet, det vill säga där enbart lättvikten ingår, beräknas djupgåendet som 
 

               
  

        
.  (7) 

 
Med insättning av numeriska värden från Tabell 6. Fartygets huvuddata fås ett djupgående på 5.78 meter i detta 
tillstånd. 
 
Vad som sedan behöver utvärderas är ett lastfall där fyllda ballasttankar ingår i kalkylen. Detta lastfall är 
essentiellt för att garantera att propellern är under vattenytan när fartyget går olastat. Dessutom behövs ballast 
för att det höga fartyget ska få goda stabilitetsegenskaper i olastad fartygskondition. Ballasttankarna ombord 
dimensioneras för en volym på mellan 5000- 10000 ton ballastvatten för att kunna kompensera för när 
lossning av last sker. En uppskattning av ballasttillståndet blir 
 
                 (8) 

 

Där          beräknas ha en vikt på 8000 ton. Detta ger ett ballastdeplacement på omkring 37000 ton och 
djupgåendet kan beräknas som funktion av det aktuella lastfallet enligt 
 
 

                 
  

        
 

(9) 

 
Ekvation (9) ger att den ballastade fartygskonditionen får ett djupgående på 9.1 meter. På samma sätt som 
ovan beräknas djupgåendet som funktion av hela deplacementet enligt: 
 
                 

 

      
 

   

(10) 

Detta ger ett djupgående är det djupgående som uppkommer vid maxlastad fartygskondition och Ekvation 
(10) ger värdet 10.5 meter.  
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Tabell 6. Fartygets huvuddata 
Parameter Värde 

Längd över allt Loa 260.00 m 
Längd mellan perpendiklar Lpp 252.00 m 
Längd vattenlinje Lwl 257.00 m 
Bredd B 30.00 m 
Däckshöjd D 30.00 m 
Fribordshöjd F 4.152 m 
Höjd över allt H 40 m 
Djupgående maxlastad Tmaxlastad 10,5 m 
Djupgående ballastad Tballastad 9.1 m 
Lättvikt LW 29200 ton 
Dödvikt DW 22100 ton 

Deplacement   51300 ton 

Ballastdeplacement BW 37000 ton 

Blockkoefficient CB 0.65 

Prismatisk koefficient CP 0.66 

Marschfart V 19 knop 
Antal lastdäck n 8 
Total lastyta 46000 m2  
Kapacitet, bilar 6000 

 

Tyngdpunktsberäkning 
Fartygets tyngdpunkt är även den mycket svårbestämd i ett förprojekteringsstadie. Inte för än fartyget är 
sjösatt går det att göra en riktigt tillförlitlig tyngdpunktsbestämning. Detta kan då göras genom att utföra ett 
krängningsprov enligt [4]. Det går dock med överslagsberäkningar att skatta ett ungefärligt tyngdpunktsläge 
för fartygets olika lastfall. De intressanta tyngdpunktsberäkningarna är för den ballastade och den fullastade 
fartygskonditionen. 
 
Tyngdpunktens läge kommer vara avgörande för fartygets stabilitet. Vad detta fartyg kan få problem med är 
att på grund den högt placerade lasten få en högt placerad tyngdpunkt. Detta kan leda till att fartyget inte 
uppfyller de stabilitetskrav som finns utfärdade av IMO och återfinns i Transportstyrelsens 
Författningssamling (TSFS 2009:114) [6]. En grov uppskattning av tyngdpunkten i höjdled KG för enbart 
fartygets egenvikt kan göras med en approximation formulerad av Scheekluth på följande form 
 

                   
     

     
      (11) 

 

där     är en konstant som antas vara 0.58 och       är överbyggnadens volym enligt [1]. En generell 
uppskattning av överbyggnadens volym skulle kunna vara 
 

                             m3 

 
något som är baserat på vissa antaganden om överbyggnadens geometri Bilaga 1 General Arrangemang. Med 

beräkningar i MATLAB fås att              blir omkring 18.5 meter. Eftersom uppskattningen är mycket 
grov kan en annan approximation användas för att skapa ett medelvärde. Genom att approximera huvuddelen 
av fartyget som ett rätblock skulle en tyngdpunkten i höjdled för egenvikten kunna fås utifrån 
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      . 

 

Ett medelvärde av          och              kan sedan generas från 

 

     
                     

 
        . 

 
För att beräkna tyngdpunktens läge för den fullastade fartygskonditionen approximeras först tyngdpunkterna 

för det ingående tonnaget. Bränslets vikt          antas ha tyngdpunktsläget           som approximeras 
till 0,5 meter på grund av de lågt placerade tankarna. I fullastkonditionen antas också en viss del ballastvatten 
ingå för att motverka trim och snedlastning samt för att få ner tyngdpunkten från den högt placerade lasten. 

Ballastvattnets vikt               vid fullastad fartygskondition antas ha 

tyngdpunktsläget                 även det på omkring 0,5 meter. Lastens vikt       antas vara approximativt 

jämnt fördelad över fartyget och dess tyngdpunktsläge        bör ligga något över lättviktstyngdpunkten och 
uppskattas med överslagsräkning till 18 meter. Tyngdpunktens läge för den fullastade fartygskonditionen 
beräknas då enligt 
 

          
                                                                 

                               
 , (12) 

 
något som ger ett värde på omkring 15 meter. För den ballastade fartygskonditionen beräknas tyngdpunkten 
som 
 

                             
                                         

                    
   (13) 

 

I denna kalkyl beräknas att helt fyllda ballasttankar ingår med vikten          på 8000 ton. Uppskattningsvis 

blir tyngdpunktsläget           för omkring 0,7 meter. Med Ekvation (13) fås att tyngdpunktens läge 

                             uppskattas till omkring 10 meter.  

 
En approximation av tyngdpunktens läge i långskeppsled LCG görs genom att anta att fartyget är symmetrisk 
och att all ingående vikt är jämnt fördelad. Tyngdpunktens läge i långskeppsled för de båda lastfallen 
uppskattas därför som LOA/2 = 130 meter. 
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Skrovgeometri 
I programmet Hullbender används indata från Tabell 6. Fartygets huvuddata för att skapa en skrovgeometri. I 
Figur 4 nedan visualiseras skrovgeometrin för rorofartyget. 
 

 
Figur 4: Fartygets skrovgeometri i Hull bender. 

 
Från Hullbender kan även en spantruta generas för att få en övergripande skrovplan.  

 

 
Figur 5: Fartygets spantruta. 
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Intaktstabilitet och styrstabilitet 
 

Grundläggande teori 
Huvudsakligen analyseras tvärskeppsstabilitet i detta avsnitt. 
 
En av de viktigaste aspekterna i projekteringen är att utföra stabilitetskalkyler. I detta arbete bygger 
stabilitetsanalysen på de grundläggande stabilitetsekvationer som införs i [4]. Ett fartygs stabilitet utvärderas i 
termer av dess förmåga att återgå till ett stabilt jämviktstillstånd efter inverkan av en störning.  Det handlar 
alltså om att yttre energi som exempelvis vågor och vind ger upphov till att fartyget kränger. Vad som då 
uppträder är en transversell förskjutning av flytpunktens läge i förhållande till tyngdpunktens läge, något som 
initierar att en rätande hävarm GZ vill få fartyget att återgå till sitt jämviktsläge. Den rätande hävarmen blir en 

funktion av krängningsvinkeln  , kallad GZ-kurvan, och dess karaktäristik kan användas som ett mått på 
fartygets stabilitet. Transportstyrelsen ställer i sina föreskrifter krav på att alla fartyg ska uppfylla vissa kriterier 
på denna hävarm, bland annat att den måste ha en viss längd vid ett antal krängningsvinklar. Den 
matematiska beskrivningen av den rätande hävarmen kan skrivas 
 

                                               ,   (14) 

 
där TCB är flytpunktens tvärskeppsläge, TCG är tyngdpunktens tvärskeppsläge, KG är tyngdpunktens 
vertikala läge och KB är flytpunktens vertikala läge.  
 

 
Figur 6. Det krängande fartyget med krängningsvinkel   och rätande hävarmen GZ. I detta fall är TCG=0. 

 
Till stabilitetsanalysen hör även den viktiga storheten GM, metacenterhöjden, som kan sägas uppkomma vid 
den tvärgående förflyttningen av flytpunkten under krängning. Genom ett införande av punkten M, 
metacentrum, som är den punkt där flytkraftens verkningslinje skär fartygets centerlinje, kan 
metacenterhöjden definieras. Metacenterhöjden säges då vara avståndet mellan punkten M och masscentrum 
G, något som åskådliggörs i Figur 6. För små krängningsvinklar blir metacentrum en fast punkt och 
benämnes begynnelsemetacentrum M0 medan för större krängningsvinklar sker en förflyttning av 
metacentrum. För att ett fartyg ska kunna återfå sitt stabila jämviktsläge krävs ett återförande moment med 
positivt värde vid små krängningsvinklar. Detta implicerar att metacenterhöjden i gällande tillstånd måste vara 
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större än noll. I det initialtillstånd som rådet vid små krängningsvinklar beräknas det som kallas 
begynnelsemetacenterhöjden GM0 som 
 

                   (15) 
 

där BM0 är tvärskeppsmetacentrum över flytpunkt och beräknas enligt 
 

    
  

 
.      (16) 

 
Transportstyrelsen ställer i sina föreskrifter krav på att begynnelsemetacentrum GM0 måste vara minst 0.15 
meter. Begynnelsemetacenterhöjden är tangenten till hävarmskurvan vid vinkeln 0o och avläsningen av det 
numeriska värdet i grafen sker vid 1 rad motsvarande 57,3o. Dessutom ställer Transportstyrelsen krav på att 
den rätande hävarmen måste ha sin maximala längd GZmax vid en krängning större än 30°. Denna maximala 
längd avläses där GZ -kurvan har sitt maximum. Det projekterade rorofartyget har en högt belägen 
tyngdpunkt för den maxlastade fartygskonditionen vilket gör att längden på begynnelsemetacentrum GM0 blir 
kritisk för de upprättade stabilitetskraven. Dessutom kan tolkningen av GZ -kurvan bli svår definierad. 
Emellertid ger Transportstyrelsen i sina föreskrifter (TSFS 2009:114 Bilaga 9, Regel 8 4.1) en möjlighet att det 
endast behöver tas med slutna överbyggnader upp till andra däck ovan fribordsdäck i stabilitetsberäkningarna. 
Detta kan dock endast göras om dessa två däck uppfyller de krav på täthet och styrka i enlighet med 
fribordsreglerna. I de arrangemangsritningar som etablerats uppfyller fartyget i nuläget inte dessa krav på 
vattentäta luckor. Dock görs i detta arbete en analys av stabiliteten där endast två däck över fribordsdäck 
räknas med i kalkylen. 
 

Tvärskeppstabilitet 
Med hjälp av programmet MSY Hydrostatics kan hävarmskurvor och begynnelsemetacenterhöjder kalkyleras 
för två olika lastfall; ballastad och maxlastad fartygskondition.  

Vad transportstyrelsen också ställer krav på är den dynamiska stabiliteten e(  . Den dynamiska stabiliteten 
definieras som arean under hävarmskurvan och motsvarar produkten av krängningsvinkeln och hävarmen. 
Enheten för den dynamiska stabiliteten är mrad, ”meter-radianer”. 
I transportstyrelsens författningssamling finns de kriterier som fartyget måste uppfylla för att betraktas som 
stabilt [2]. Kriterierna är utfärdade av IMO och sammanställs nedan. 
 
IMO Intact Stability Criteria 

1.      ≥ 0,15 m.  

2. GZmax vid   ≥ 30°. 

3. GZ ≥ 0,20 m vid   ≥ 30°. 
4. Area under GZ-kurvan: 

4.1 ≥0,055 mrad upp till   = 30°. 

4.2 ≥0,09 mrad till   = 40°. 

4.3 ≥0,03 mrad mellan   = 30° and   = 40°. 
 
Med MATLAB-programmet MSY Hydrostatics ges indata för att analysera fartygets flytläge i två lastfall, 
fullastad och ballastadkondition. De indata som ges till MSY Hydrostatics är de tyngdpunktsberäkningar och 
deplacementsberäkningar som gjorts i avsnittet Fartygets huvuddimensioner.  
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Tabell 7. MSY hydrostatics 

Indata MSY Hydrostatics Maxlastad kondition  Ballastad kondition  

Deplacement 51000 ton 37500 ton 
LCG 127 m 127 m 
KG 13.6 m 9.1 m 
TCG 0 0 

 
Från programmet genereras utdata i form av data för hävarmskurvor och beräkningar av 
begynnelsemetacenterhöjden. I MATLAB kan hävarmskurvorna analyseras och plottas för maxlastad 
respektive fullastad fartygskondition något som åskådliggörs i Figur 7. 
 

 
Figur 7. GZ- kurvor för rorofartyget. Till höger: maxlastfallet. Till vänster: ballastfallet. 

 
Areorna under hävarmskurvorna beräknas med numerisk integration i MATLAB. GZmax kan utläsas från 
kurvorna och MSY Hydrostatic approximerar en begynnelsemetacenterhöjd GM0 för respektive lastfall. 
Resultatet redovisas i Tabell 8 respektive Tabell 9 nedan. 
 

Tabell 8. Resultat från MSY Hydrostatics för maxlastad fartygskondition 
Maxlastat fartyg 
Storhet Resultat IMO krav Uppfyller krav (Ja/Nej) 

    0.68 m      ≥ 0,15 m Ja 

GZmax 1,4 m vid   = 45° GZmax vid   ≥ 30° Ja 

GZ30° 0,8 m GZ30° ≥ 0,20 m  Ja 
e30° 0,068 mrad e30° ≥0,055 mrad Ja 
e40° 0,235 mrad e40° ≥0,09 mrad  Ja 
e30° - e40° 0,17 mrad e30° - e40° ≥0,03 mrad  Ja 

 
Tabell 9. Resultat från MSY Hydrostatics för ballastad fartyskondition 

Ballastat fartyg 
Storhet Resultat IMO krav Uppfyller krav (Ja/Nej) 

    5,79 m      ≥ 0,15 m Ja 

GZmax 5.1 m vid   = 60° GZmax vid   ≥ 30° Ja 

GZ30° 3,0 m GZ30° ≥ 0,20 m  Ja 
e30° 0,79 mrad e30° ≥0,055 mrad Ja 
e40° 1.4 mrad e40° ≥0,09 mrad  Ja 
e30° - e40° 0,61 mrad e30° - e40° ≥0,03 mrad  Ja 
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Styrstabilitet 
För att göra en bedömning om fartygets styrstabilitet används Clarkes diagram där fartygets B/T -förhållandet 
ställs i relation till L/B-förhållandet [1].  Fartyget har ett B/T-förhållande på 3 och ett L/B-förhållande på 8.7. 
Inritat i Figur 8 ses att skärningspunkten mellan B/T-förhållande och L/B-förhållande till höger om 
blockkoefficienten CB = 0.7 vilket också innebär att den ligger till höger om den erforderliga 
blockkoefficienten CB = 0.65. Slutsatsen blir att punkten ligger inom den stabila zonen för det aktuella fallet. 
Fartyget kan därför i detta avseende anses kursstabilt.  
 

 
Figur 8. Clarkes diagram för styrstabilitet. 
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Prediktering av fartygsmotstånd och släpeffekt 
Skattningen av fartygets motstånd och effektbehov är essentiellt för att kunna dimensionera ett lämpligt 
propulsionssystem. I denna rapport har en kombination av systematiska serier och semiempiriska metoder 
använts för att skatta effektbehovet. Med programvaran Resistance, som använder Holtrop & Mennens metod 
för motstånds- och effektberäkning, har bland annat fartygets effektbehov beräknats som en funktion av 
farten enligt [2].  Även diagram framtagna av Guldhammer & Harvald för uppskattning av exempelvis 
vågbildningsmotståndet har legat till grund för motstånds- och effektbehovskalkyler enligt [2]. Detta avser 
analys av den maxlastade fartygskonditionen. Det föreligger emellertid att approximativt bestämma den så 

kallade provturseffekten    som svarar för det rådande effektbehovet vid provtur i stilla vatten. 
Provturseffekten kan, enligt [2], approximeras som  
 

      
  

  
,      (17) 

 

där   är propulsionseffekten,    är släpeffekten och   är propulsionsverkningsgraden. Propulsionseffekten 
och propulsionsverkningsgraden utvärderas vidare i nästa avsnitt. Släpeffekten definieras som produkten av 

fartygets marschfart   och dess totala motstånd    enligt 
 

        ,      (18) 
 

vilket leder till införandet av fartygets totalmotstånd som definieras som 
 

     
 

 
       ,     (19) 

 

där    är fartygets totala motståndkoefficient,               är vattnets densitet och S skrovets våta yta. 

Den dimensionslösa motståndskoefficienten    definieras som  
 

                         (20) 
 

och innehåller ett antal motståndskomponenter enligt [2]. Dessa koefficienter är visköst form- och 

friktionsmotstånd,        , vågbildningsmotstånd,   , ytråhetstillägg,     och luftmotstånd,    . 
Inledningsvis skattas de ingående motståndskomponenterna med samband från strömningsmekaniken och 
diagram från Guldhammer & Harvald som återges i [1]. Det viskösa friktionsmotståndet CF definieras som 
 

   
     

           
       (21) 

 
där Re är Reynoldtalet. Sambandet kan enligt Guldhammer & Harvald visualiseras med ett diagram där 
friktionsmotståndet är en funktion av fartygets fart och längd, något som visas i Figur 9 nedan. Genom 
avläsning i Figur 9 med fartygslängden 260 meter och marschfarten på 19 knop (9.5 m/s) ges ett visköst 

friktionsmotstånd            . 
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Figur 9: Friktionsmotståndet som funktion av fartygets längd och fart. 
 

I uttrycket för totalmotståndskoefficienten ingår även formfaktorn k som enligt [2] kan beräknas som 
 

             
  

 
 

 
 
 
 
 

 

.    (22) 

Vågbildningsmotståndet kan skattas med hjälp av diagram som svarar för fartygets slankhetstal   vilket 
beräknas enligt [2] som 

  
   

    
         (23) 

 
I Figur 10 nedan ses diagrammet för det aktuella slankhetstal som beräknas till ungefär 7.0. Sambandet mellan 
den prismatiska koefficienten, som infördes i avsnittet Fartygets huvuddimensioner, och Froudes tal som införs 
nedan genererar en approximation av koefficienten. Froudes tal definieras som  

 

   
 

   
,       (24) 

 
och är ett dimensionslöst tal relaterat till fartygets fart och längd. Från diagrammet utläses att 

vågbildningsmotståndet antar ett ungefärligt värde            . 
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Figur 10: Slankhetstal 7.0 och sambandet mellan Froudes tal och den primatiska koefficienten från Guldhammer & Harvalds 
metod enligt [2]. 
 
Vad som också tillkommer till totalmotståndskoefficienten är en ytråhetsfaktor. Denna faktor får en större 
inverkan på effektbehovet i takt med fartygets användning. På grund av beväxning på fartygsskrovet ökar 
motståndet över tid något som bidrar till att bränsleförbrukningen ökar vilket i sin tur får ekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser enligt [2]. Ytråhetstillägget kan enligt [2] approximeras som 
 

         
  

   
 
   

              (25) 

 

där faktorn    sätts till 150    enligt rekommendation av ITTC-78 från [2]. Värdet på yttråhetstillägget blir 

således enbart beroende av fartygslängden och uppskattas till               . Slutligen beräknas bidraget 
från luftmotståndet, som generellt är ett ganska litet bidrag till totalmotståndskoefficienten, men som i detta 
fall, där fartyget med sina 8 lastdäck och en total höjd på 40 meter, antas genererar ett något högre värde på 
denna motståndskoefficient. Enligt rekommendation av ITTC beräknas luftmotståndskoefficienten som 
 

          
  

 
      (26) 

 

där    antas vara fartygets projicerade frontarea vilket motsvarar den delen av fartyget som är över 
vattenytan vilket kan approximeras enligt  
 

                               (27) 
 

och skrovets våta yta S som 
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                                           (28) 
 

Med insatta värden från Tabell 6. Fartygets huvuddata i Ekvation (27) och Ekvation (28) och sedan insättning i 

Ekvation (26) fås att bidraget från luftmotståndet blir             . Summering av de ingående 

motståndskoefficienterna ger totalmotståndskoefficienten               med insättning av numeriska 
data i Ekvation (20). Sedan beräknas totalmotståndet enligt Ekvation (19) som 
 

     
 

 
                                   =         , 

 
Och släpeffekten enligt Ekvation (18) som 
 

                             . 
 

Den andra metoden för att prediktera fartygets motstånd och släpeffekt är att använda ovan nämnda Holtrop 
& Mennens metod som finns implementerat i programvaran Resistance. Programmet ges indata i form av 
fartygets geometri och lastkondition. I detta fall, som ovan, analyseras fullastad kondition. Programmet 
Resistance beräknar fartygsmotståndet för ett antal hastigheter och plottar även de ingående 
motståndskomponenterna, som ingår i Ekvation (29), som funktion av Froudes tal. Totalmotståndet enligt 
Holtrop & Mennen beräknas  

                                    (29) 

 
där de ingående kraftkomponenterna sammanfattas i Tabell 10. 
 

Tabell 10: De ingående komponenterna i totalmotståndet enligt Holtrop & Mennen. 
Beteckning Förklaring 

            Totalt motstånd  

      Skrovets formfaktor 

   Friktionsmotståndet enligt ITTC 

     Bihangsmotstånd 

   Vågbildningsmotstånd 

    Ökat tryckmostånd pga akterspegel 

   Fartyg-modell korrelerat motstånd 

 
Från programmet Resistance genereras resultat för de ingående komponenterna i Ekvation (29) då de beräknats 
för ett antal hastigheter. Dessa redovisas i Figur 11 nedan där de har beräknats för ett antal marschfarter. 
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Figur 11. Resultatvärden från programmet Resistance. Till vänster: Tabell med utdata för marschfarter från 1 – 20 knop och 
tillhörande motståndskomponenter, där RT är totalmotståndet. Till höger: Motståndskomponenterna som funktion av Froudes 
tal, där Rtot är totalmotståndet. 
 
Vad som sedan kan plottas är totalmotståndet (framdrivningsmotståndet) och släpeffekten som funktion av 
marschfarten. Släpeffekten beräknas med Ekvation (18) och data uträknade från Holtrop & Mennens metod.  
 

 
Figur 12. Till vänster: Framdrivningsmotståndet som funktion av marchfarten. Till höger: Släpeffekten som funktion av 
marchfarten. 
 
De två metoderna genererar ungefär lika högt värde på totalmotståndet vid den aktuella marschfarten 19 

knop. Från den föregående approximativa beräkningsmetoden fås att    = 1.2 MN och från Holtrop & 

Mennens metod            = 1.1 MN. Ett medelvärde av dessa två värden kan anses som en bra skattning av 

totalmotståndet vilket blir    = 1.15 MN . På samma sätt skattas medelvärdet för släpeffekten till    = 11 
MW. 
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Effektbehov och propellerarrangemang 
I detta avsnitt undersöks ett lämpligt propellerarrangemang till fartyget och en uppskattning av det 

effektbehov fartyget kräver görs. Huvudmålet är att hitta en propeller med en god propellerverkningsgrad   . 
Utifrån det går det att bestämma vilken erforderlig propulsionseffekt (axeleffekt) som krävs för att driva 
fartyget framåt med den valda propellern. Tidigare införda propulsionseffekten kan med en omskrivning 
beräknas som 

   
  

  
 

  

         
   

    

De ingående komponenterna i propulsionsverkningsgraden    är den relativa rotationsverkningsgraden    , 
propellerverkningsgraden    och skrovverkningsgraden    enligt [2]. Rotationsverkningsgraden antas vara 
ungefär 1 enligt [2]. Skrovverkningsgraden kan uttryckas som 
 

   
   

   
       (30) 

 
där t är sugfaktorn och w medströmsfaktorn, parameterar som definieras på nästa sida. För att bestämma ett 
lämpligt propellerarrangemang med en propeller vars verkningsgrad optimerar axeleffekten används 
standardpropellerserier enligt [2] och även ett MATLAB-baserat propellerprogram som återfinns i Bilaga 3.  
 

Propellerframtagning med SSPA Standard Propeller Family Open Water Characteristics 
De framtagna serierna för standardpropellerar, så kallade frigåendekaraktäristikor, som studeras i detta avsnitt 
bygger på att en viss propeller tillåts rotera i en homogen friström och genererar en tryckkraft T enligt [2]. För 
att kunna använda frigåendekaraktäristikorna krävs att ett antal ingående parameterar uppskattas för 
propellern. Den metodik som föreligger vid framtagning av lämplig propeller är en steg-för-steg metod som 
tillämpas i enlighet med [3] och [2]. 
 
Till en början uppskattas en propellerdiameter utifrån konsideration av fartygets geometri. Här beaktas de 
tidigare djupgåendeberäkningar som sammanfattas i avsnittet Fartygets huvuddimensioner. Enligt [2] kan en 
propellerdiameter d uppskattas till 60 % av djupgåendet, vilket för den maxlastade fartygskonditionen kan 

approximeras med överslagsräkning som  0,6               meter. Antalet propellerblad väljs till 5 
stycken, något som är vanligt för större fartyg. Utifrån från de propellerkaraktäristikor som finns att tillgå väljs 
ett bladareaförhållande, BAR, till 0.6 vilket medför att vi kan använda SSPA 5.60 enligt [2].  Sedan uppskattas 
den fristömshastighet va på det vattenflöde som teoretiskt sätt kommer strömma mot propellern. Denna 
inflödeshastighet är beroende av fartygets marschfart V och medströmsfaktor w enligt  
 

              (31) 
 

där medströmsfaktorn kan approximeras med  
 

            .      (32) 
 

Med    = 0,65, som införs i avsnittet Fartygets huvuddimensioner, blir medströmsfaktorn w = 0,275. Fartygets 
marschfart på19 knop, omräknat i meter per sekund och tillsammans med medströmsfaktorn insatta i 
Ekvation (31) ger inflödeshastigheten va = 6.9 m/s. Propellerns erforderliga tryckkraft T kan beräknas enligt 
 

  
  

     
      (33) 

 

där    är fartygsmotståndet som beräknades i avsnittet Prediktering av motstånd och effektbehov 
och sugfaktorn t kan approximeras med 

              (34) 
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enligt [3]. Sugfaktorn blir t=0.165. Den erforderliga tryckkraften blir med insatta värden 1.46 MN. 
Tryckkraften kan sedan uttryckas som en dimensionslös storhet beroende av framdriftstalet J enligt  
 

  
           

 
 

       
   

 .     (35) 

 
Framdriftstalet beräknas enligt 

   
  

   
 ,      (36) 

 
där n är propellervarvtalet och d propellerdiametern. Betydelsen av framdriftstalet J återges i Appendix 1.  
 

Propellermodellering 
Den dimensionslösa tryckkraftskoefficienten kan sedan i sin enkelhet plottas för ett antal framdriftstal i 
propellerkaraktäristiken, vilket visualiseras i Figur 12. Och data redovisas i Tabell 11. 
 

Tabell 11. Framdriftstalet J och tryckkraftskoefficienten   
           

 

J 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

  
           

 0,1207 0,1887 0,2717 0,3698 0,4830 

 

 
Figur 13. Frigåendekaraktäristik publicerad av SSPA för en 5 bladig propeller med BAR = 0.6. I figuren plottas 
tryckkraftskoefficienten och en avläsning av den optimala propellerverkningsgraden för stigningsförhållande 0.8 , 0.9, 1.0 görs. 
 
Enligt [2] fås den högsta verkningsgraden för en SSPA 5.60  propeller med ett stigningsförhållande P/d 

mellan 0.8 och 1.0. I Figur 11 avläses skärningspunkterna mellan den plottade   
           

 – kurvan och de 
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karaktäristiska   - kurvorna. Den optimala propellerverkningsgraden    kan utläsas till 0,59 för 
stigningsförhållandena 0.8, 0.9 och 1.0.  
 

Kavitationskontroll 
Vad som behöver undersökas är risken för att kavitation uppstår på denna propeller. Kavitation kan både ge 
upphov till att propellern eroderar, något som göra att propellereffektiviteten minskar och att ljud och 
vibrationer sprider sig i fartyget. För att skatta kavitationsrisken används Burrils kavitationsdiagram där 

propellerkavitationstalet    plottas som en funktion av det lokala kavitationstalet vid 70 % av radien       för 
stigningsförhållandena 0.8, 0.9 och 1.0. 
 
Propellerkavitationstalet beräknas enligt 

    
 

        
     (37) 

 
Där T är den tidigare införda erforderliga tryckkraften, Ap är den projicerade propellerarean och det lokala 

dynamiska trycket vid 70 % av propellerradien      beräknas enligt 
 

             
                 (38) 

 

och sedan det lokala kavitationstalet vid 70 % av radien       som 
 

      
             

     
     (39) 

 

där   är vattnets densitet, g är tyngdaccelerationen (9.82 m/s2) och h antas vara ett medeldjupgående för det 
statiska trycket och uppskattas till längden av propellerdiametern det vill säga 6.3 meter. Det rådande 

atmosfärstrycket      antas vara 101 kPa och ångbildningstrycket    sätts till 2 kPa enligt [2]. Resultatet 
redovisas i Tabell 12 och kavitationskurvan plottas i Figur 14. Kavitationsberäkningarna utförs i MATLAB 
vars tillhörande beräkningskod återfinns i Bilaga 4. 
 

Tabell 12. Kavitationskontroll för stigningsförhållandena 0.8, 0.9, 1.0. 
Framdriftstal J 0.51 0.55 0.60 
Stigningsförhållande P/d 0.8 0.9 1.0 

Propellerverkningsgrad    0.59 0.59 0.59 

Varvtal n= va/Jd 2.08 1.92 1.77 
Varv per minut rpm 125 115 106 

Propellerkavitationstalet    0.1738 0.2057 0.2488 

Lokalt kavitationstal       0.359 0.3989 0.4695 
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Figur 14. Burrils kavitationsdiagram med inritade kavitationstal för rorofartyget. 

 
I Figur 14 kan ses att propellern för de studerade stigningsförhållandena ligger i riskzonen för en kavitation på 
5 % - 10 %. Stigningsförhållandet på 0,8 predikteras få minst kavitation och ligger mitt emellan den övre 
föreslagna gränsen för kommersiella fraktfartyg och den övre gränsen för högt påfrestade propellrar. Därför 
väljs detta stigningsförhållande till det projekterade rorofartygets propeller.  
 
Propellervalet utvärderas också i det MATLAB-baserade propellerprogrammet som återfinns i Bilaga 3. Till 
detta program ges indata som är formulerade i Tabell 13 och utgör propellerarrangemangets huvuddata. 
 

Tabell 13. Propellerdata 
Antal propellerblad Z 5 
Bladareaförhållande BAR 0.6 
Stigningsförhållande P/d 0.8 
Propellerdiameter d 6.5 m 

 
Propellerprogrammet utnyttjar en metod kallad Blade Element Theory som redovisas utförligare i Appendix 1 
Propellermodellering. Programmet plottar en propellerkaraktäristik för den valda propellern. Resultatet visas i 
Figur 15 nedan. 
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Figur 15. Propellerkaraktäristik framtagen med propellerprogrammet i Appendix 1. 

 
Från Figur 15 kan det utläsas att den optimala propellerverkningsgraden är 0.56 vid framdriftstalet 0.46. Detta 
är en något lägre propellerverkningsgrad än den som propellerkaraktäristiken SSPA 5.60 ger.  
 

För att beräkna den erforderliga axeleffekten    används nu propellerverkningsgraden    = 0.59 från SSPA 
5.60. Skrovverkningsgraden beräknas med insatta värden på sugfaktorn och medströmsfaktorn i Ekvation 

(30) till   = 1.15. Med insatta värden kan den erforderliga axeleffekten approximeras som 
 

   
  
  

 
  

         
 

      

           
        

 

Bogpropeller 
För att ge fartyget en bättre manöverförmåga vid tilläggning i hamnar behöver fartyget även en bogpropeller. 
Bogpropellern bör placeras i den förliga delen av fartyget och måste kunna generera en stor tryckkraft åt både 
styrbord och babords riktning. I ett förprojekteringsstadie utvärderas inte bogpropellerns karaktäristik utan 
det är något som sker i en senare del av fartygsprojekteringen.  
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Koldioxidutsläpp och energieffektivitet 
Motor            

Provturseffekten        uppskattas till omkring 17 MW. Enligt [1] bör till denna provturseffekt göras ett 
tillägg på några procentenheter för att kompensera för osäkerheten i kalkylerna. Dessutom bör ett 
rutinmässigt sjötillägg göras på 15 %, som maskineriet ska klara för att gå i så kallad NCR Normal Continious 
Rating. Detta kan beräknas som 
 

                       .    (40) 
 

Ett extra tillägg för att ta hänsyn till belastningar uppkomna på grund av värme och hållfasthet görs på 10 % 
för att generera vad som kallas MCR Maximum Continious Rating. Vilket i någon mening blir det högsta tillåtna 
jämna effektflödet maskineriet ska kunna leverera. Uppskattningsvis blir detta 
 

                    .    (41) 
 

Utifrån ovan effektkalkyler studeras olika maskinerier som klarar att generera en effekt i samma 
storleksordning som fartygets Maximum Continius Rating. Ett liknande fartyg, tidigare studerade M/V Parsifal, 

använder en motor av typen Man B&W L70ME-C8-TII som har en medeluteffekt på  20 MW [16]. Det 
finns en rad olika motortillverkare ute på marknaden med en mängd bra produkter. I detta 
förprojekteringsstadie antas den ovan nämnda förbränningsmotorn Man B&W L70ME-C8-TII  som drivs av 
dieselolja användas till fartyget för att kunna uppskatta en ungefärlig förväntad bränsleförbrukning och ett 
förväntat koldioxidutsläpp. Karaktäristiken för motorn ses i Figur 16.  

 
Figur 16. Bränsleförbrukning Man B&W L70ME-C8-TII 

 
Genom att integrera över mängden sjötid fartyget spenderar till havs går det att uppskatta en ungefärlig 

energiförbrukning i termer av wattimmar. Överslagsräknat med provturseffekten    = 17 MW integrerat över 
sjötiden 254 dagar, något som beräknades i avsnittet Resväg, uppskattas denna energi till 
 

                    . 
 

Detta är naturligtvis en mycket grov uppskattning. Om fartyget går i tillståndet Maximum Continious Rating med 
en bränsleförbrukning på 170 g/kWh kan den totala bränsleförbrukningen under ett år, beräknat i ton 
dieselolja, fås enligt 
 

                    
 

   
                        /år  

  
Dieselåtgången för fyra världsomseglingar svarar alltså för 17500 ton med dessa beräkningar, vilket motsvarar 
ungefär 4400 ton per transportcykel. Enligt [13] förbrukar Wallenius Lines fartyg i genomsnitt omkring 3700 
ton brännolja per världsomsegling. Uppskattningen av bränsleförbrukningen ovan är ett resultat av en lång 
rad överslagsräkningar under projekteringens gång vilket naturligtvis får konsekvenser för skattningen.  
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Koldioxidutsläpp  
Enligt [7] uppskattas att vid förbränning av dieselolja sker ett utsläpp på ungefär 2.6 kilogram koldioxid per 
liter dieselolja. Det totala utsläppet av koldioxid från detta fartyg, på en årlig basis, uppskattas därför enligt 
 

                                   
      

     
                   ,  

  
där bränsleförbrukningen är omräknad i liter diselolja.  

 
Energieffektivitet   
Vad som sedan kan uppskattas är en förenklad form av EEDI, Energy Efficiency Design Index, som är ett mått 
på energieffektivitet utfärdad av IMO och återfinns i MARPOL annex IV enligt [8]. EEDI kan beräknas med 
hjälp av följande formel 
 

     
            

              
      (42) 

 
Där Transport work antas vara det transportarbetet fartyget utför. Transportarbetet uppskattas som den totala 
avlagda sjösträckan under ett år, omräknat i kilometer, multiplicerat med mängden transporterad last enligt 
[17]. Med lastens vikt på 15000 ton och sjösträckan 116000 sjömil, införda i avsnittet Resväg, kan EEDI 
beräknas till 
 

     
            

              
 

     
        

 
                    
                  

      

 
Måttet EEDI antas i någon mening som en dimensionslös storhet vars värde går att jämföra med andra fartyg 
och andra transportslag. Från [9] ges Tabell 14 där även uppskattad energieffektivitet för det projekterade 
rorofartyget finns med.  
 

Tabell 14. Energieffektivitet. 

Mode    (gr/tonne-km) 

Boeing 747-400 552 
Heavy truck 50 
Rail-diesel 17 
Rail-electric 18 
Förprojekterat rorofartyg 17.3 

 
Slutsatsen här blir att det projekterade rorofartyget har en energieffektivitet vars värde kan likställas med de 
EEDI-värden som dieseldrivna och elektriska tåg har.  
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Hållbar fartygsprojektering 
För att skapa ett hållbart fartyg både ur en ekonomisk och miljömässig synpunkt finns en rad tänkbara 
lösningar för att minska bränslekostnader och koldioxidutsläpp. Nedan listas ett antal tankar och idéer från 
projektörens sida på möjliga klimatanpassade och hållbara energisystem. 
 
Under överfarten från Port Hueneme, USA, till Yokohama, Japan, går fartyget olastat. Detta medför en total 
minskad transporteffektivitet. Om fartyget istället för att gå i sitt ballastade tillstånd lastades med ett antal 
varor som normalt sätt går mellan USA och japan skulle detta kunna bidra till en ökad transporteffektivitet.  
Ett sätt att minska bränsleförbrukningen kan vara att med hjälp av väderprognoser optimera fartygets rutt vid 
längre överfarter. Vädersystem innehållande mycket energi i form av starka vind- och vågförhållanden ger 
fartyget ett ökat framdrivningsmotstånd och som följd av det även ett ökat effektbehov. Analyser av 
väderprognoser kan användas till att låta fartyget ta en längre väg runt ett rådande vädersystem, något som i 
sin turkan leda till ett lägre framdrivningsmotstånd och minskade bränslekostnader.   
 
Vad som också kan tänkas vara användbart för att minska bränsleförbrukningen och koldioxidutsläpp är 
utnyttjandet av segelkraft. Denna typ av framdrivningssystem kräver också den att väderprognoser analyseras 
för att kunna använda vind som energikälla. Vid längre överfarter, så som den fartyget gör över Stilla Havet, 
skulle de ekvatoriella passadvindarna utnyttjas för att generera framdrift med segel. I tidskriften Allt Om 
Vetenskap [15], beskrivs ett maltesiskt bulkfartyg på 30000 dödviktston som använder sig av en kite från 
företaget Skysails [18] för sin framdrivning. Denna teknik kan i goda vindförhållanden spara fartyget upp till 
tio ton olja per dag, något som motsvarar omkring 30 ton koldioxidutsläpp och 5000 dollar i 
bränslekostnader. Liknande teknik skulle kunna tänkas användas till det projekterade fartyget som har ett 
dödviktstonnage i samma storleksordning.  
 
Stora delar av resvägen som fartyget tar, går över relativt soliga breddgrader. Fartyget som har en stor 
sidoarea och väderdäcksarea skulle kunna förses med ett stort antal solpaneler för att kunna uppta solenergi. 
Denna teknik skulle då förse fartyget med elektricitet något som skulle leda till minskad bränsleförbrukning.  

  



40 

Lastfartyg med segel och bränsleceller 

Sammanfattning 
Denna del av rapporten undersöker om befintliga lastfartyg kan utrustas med förnybar energiteknik och 
hållbara framdrivningsmetoder för att minska koldioxidutsläppen från sjöfarten.  I studien används ett 
bulkfartyg av standardtyp som exempel för installation av automatiserade segelsegelsystem kombinerat med 
elmotorteknik, bränslecellsteknik och solcellsteknik. 
 
Med metoder från strömningsmekaniken och skeppstekniken har en enklare beräkningsmodell tagits fram för 
ett segelsystem på ett lastfartyg. Modellen visar att det finns en möjlighet att med hjälp av segelkraft minska 
bränsleförbrukningen med upp till 30 % i goda vindförhållanden. Dessutom visar modellen att ett 
segelsystem av kan bidra med i genomsnitt 16 % av framdrivningen räknat med alla de vindförhållanden som 
råder under en världsomsegling. Vid användande av ruttoptimerande datorprogram förväntas även 
segelsystemet kunna bidra med upp till 25 % av framdrivningen. Om ett segelsystem används på ett fartyg av 
det studerade slaget skulle det kunna tillföra en minskning av koldioxidutsläpp med omkring 2500 ton per år. 
En sådan reduktion av koldioxidutsläpp motsvarar utsläppet från 22000 bilresor mellan Stockholm och 
Göteborg. 
 
Vidare undersöks en applikation där elmotorteknik kombinerat med bränslecellsteknik föreslås ersätta den 
konventionella förbränningsmotorn. Elektriciteten som en elmotor behöver kan genereras av PEM-
bränsleceller. Dessa har precis som elmotorn en mycket hög verkningsgrad och dessutom endast utsläpp i 
form av vatten. Bränsleceller skapar elektricitet genom en elektro-kemisk rektion mellan syre från luften och 
väte. Vätgas är därför det bränsle som används för att driva de bränsleceller som föreslås i denna 
undersökning. För att kunna förse en elmotor som klarar att driva fartyget med tillräckligt mycket elektricitet 
går det åt 4.4 ton vätgas per dygn. Då vätgas har mycket låg densitet vid normalttryck och temperatur behöver 
den förvaras i komprimerad form för att få plats i de bunkerutrymmen som finns på fartyget.  
 
Genom att låta de föreslagna framdrivningsmetoderna samverkar i ett avancerat hybridsystem kan utsläpp av 
koldioxid, svavel- och kväveoxider helt avlägsnas vid framdrivning av fartyget. Om vätgasen dessutom 
produceras med förnybar energi finns också möjligheter att kunna minimera det totala utsläppet för hela 
energikedjan.  
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Introduktion 
Lastfartyg utnyttjar i dagens läge få förnybara energikällor, de drivs i huvudsak av fossila bränslen vilka har 
utsläpp i form av koldioxid, svaveloxider och kväveoxider som har negativ påverkan på miljön. International 
Maritime Organization uppskattar i utredningen Third IMO Greenhouse Gas Study 2014 att CO2-utsläppen från 
den marina sektorn förväntas öka med mellan 50 % och 250 % fram till år 2050 [19]. Detta sägs ligga till följd 
av att mängden sjöfart och transporterat gods förväntas öka i hela världen de närmsta årtiondena.  
 

  

a. Omkring 30 % minskning av polarisen vid Arktis [20]. 

 

b. Cirka 50 % av jordens träd har skövlats av 
människan [21].  

  
Figur 17. Smältande polaris som ligger till följd av global uppvärmning på jorden. Den globala uppvärmningen påskyndas av 
omfattande skogsskövling världen över.    

Den ständigt pågående utvinningen och förbränningen av fossila bränslen som sker runt om över hela 
jordklotet bidrar till global uppvärmning och instabilitet i klimatet. I Figur 17 ges bland annat några exempel 
på vad den globala uppvärmningen bidrar till. Brännbara energiråvaror, exempelvis olja och kol, som har varit 
lagrade i jordskorpan under miljoner år tas nu upp för att användas som bränsle inom de flesta 
industrisektorer. Vid förbränning av ett kilo Heavy Fuel Oil (HFO) som används av sjöfarten frigörs omkring 
3.2 kilogram CO2 [22]. Mycket av den koldioxid som släpps ut tar jordens skogar naturligt hand om och gör 
om till syre. Vad som emellertid sker är att samtidigt som koldioxidutsläppen ökar fortsätter människan att 
skövla stora delar av jordens träd något som beskrivs i Figur 17.  Naturen får svårare att ta hand om alla de 
antropogena CO2-utsläpp som görs runt om i världen och har gjorts de senaste 100 åren.  

 
Svaveloxider SOx frigörs vid förbränning av olja något som bidrar till försurning av skog och mark, fiskdöd i 
sjöar samt verkar korroderande på byggnader. Kväveoxidutsläpp NOX bidrar också till försurning men även 
övergödning av vattendrag. NOx-utsläpp bidrar också till bildandet av marknära ozon, så kallad smog, som är 
skadligt att andas in. Kväveoxider frigörs i förbränningsmotorer från reaktionen mellan kväve och syre vid 
höga temperarturer. När motorerna arbetar vid högre temperaturer vid förbränningen och då ökar sin 
verkningsgrad så ökar kväveoxidutsläppen [23]. Syret och den största andelen av kvävet som reagerar kommer 
ifrån luften och utsläppen beror därför mer på motorerna än bränslet. Därför är det svårt att påverka 
utsläppsnivåerna av kväveoxider med byte av bränslesort. Sjöfarten står för omkring 15 % av världens utsläpp 
av kväveoxid till luften [22]. 
 
EU och G8-länderna har ett mål om att minska koldioxidutsläppen till år 2050 med 80 % från nivåerna år 
1990 [58]. För att detta ska uppnås krävs att både industrier, samhälle och transportsektorer gemensamt 
minskar sina utsläpp. Vad som kan ses är att den landbaserade transportsektorn ligger före den sjöburna 
transportsektorn i övergången till att använda förnybara resurser för fordons framdrivning. Inom bilindustrin 
pågår just nu en omfattande utveckling av elmotorteknik och bränslecellsteknik för applikationer i bilar. I 
framtiden förväntas de flesta nyproducerade bilar använda förnybara resurser vilket kommer leda till 
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minskade miljöutsläpp från biltransportsektorn. Sjöfarten kommer då att stå för en högre andel av världens 
totala miljöutsläpp om inte denna sektor följer med i utvecklingen av förnybara energisystem i samma takt 
som andra transportsektorer.  
 
Fram till mitten av 1800-talet var segelfartyg dominerande för lasttransport till havs men dessa var helt 
beroende av vindens styrka och riktning samt krävde en stor besättning för att hantera seglen. Segelfartygen 
ersattes snabbt med lastfartyg utrustade med propellrar och motorer drivna med fossila bränslen på grund av 
deras pålitlighet och att de kunde hanteras av en liten besättning. Ett segelfartyg kan ses i Figur 18. 
 

 
Figur 18. Klassik fullriggare med hissade råsegel, klyvare och jagare [25]. 

 
Vinden som energikälla är däremot fortfarande en möjlighet att utnyttja till ett lastfartygs framdrivning. Med 
moderna automatiserade segel kan vindenergin tas upp på ett effektivare sätt och sådana system kan opereras 
av endast ett fåtal personer. I dagsläget är användandet av segel på lastfartyg relativt oetablerat men ett antal 
aktörer har börjat se över ifall det går att driva lastfartyg med moderna segel. 
 
Idag finns det även möjlighet till att driva ett fartygs propeller med en elmotor istället för med en 
förbränningsmotor. De flesta förbränningsmotorer i användning har en verkningsgrad på omkring 20 % 
(2015) vilken förväntas att förbättras med 30 % till år 2050 [24]. Detta kommer inte räcka för att nå EU:s mål 
om minskade utsläpp och är fortfarande lågt jämfört med en elmotors verkningsgrad. Den elektricitet som 
krävs för en elmotors drift kan fås från utnyttjandet av bränsleceller vilka använder t.ex. vätgas som får 
reagera med syre och endast har utsläpp i form av vatten. 

Utsläpp från sjöfarten 

Utredningen IMO Greenhouse Gas Study 2014 visar att sjöfartens totala utsläpp står för ett genomsnittligt 
utsläpp på omkring 1 miljard ton koldioxid per år, motsvarande 3 % av den totala mängden antropogena 
CO2-utsläpp [19]. Landbaserade transporter och industrier står däremot för en betydligt större andel av 
världens totala CO2-utsläpp. Sjöfartens totala andel förväntas dock öka framöver i takt med att mängden 
sjöfart ökar i världen. 
 
Bränslet som dominerar inom den globala sjöfarten i dagsläget är tjockolja Heavy Fuel Oil (HFO) som har ett 
betydligt lägre pris än bensin och diesel, se Tabell 15 nedan. På grund av sjöfartens stora bidrag till de globala 
svavel-utsläppen har IMO utsett vissa områden som är extra känsliga till att vara ECA-områden Emission 
Controll Areas där fartygen inte får använda bränslen med höga svavelhalter. Där kan istället så kallad marin 
diesel Marine Gas Oil (MGO) eller ultralågsvavel-olja Ultra-Low Sulfur Fuel Oil (ULSFO) användas, men dessa 
är dyrare än tjockolja, Tabell 15. Tjockolja innehåller höga halter av svavel jämfört med bensin. Tjockoljan 
blandas därför ut med små mängder marindiesel för att sänka svavelhalten något, denna tjockoljeblandning 
kallas då för Intermediate Fuel Oil (IFO). I Tabell 15 nedan visas svavelinnehåll, CO2-utsläpp och pris per ton 
för bränsletyperna IFO380 och MGO samt även för bensin som en jämförelse.  
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Tabell 15. Utsläppshalter vid förbränning och kostnad av olika bränsletyper. 
Bränsletyp Svavelhalt  

[vikt-procent] 
CO2–utsläpp 
[tonCO2/ton] 

Pris (maj 2015) 
[Euro/ ton] (Rotterdam) 

IFO 380 3.5% 3.2 310 [27] 
MGO 0.1% 3.2 530 [27] 
Bensin (Bilfordon) 0.001%[28] 3.3 2030 [26] 
 
IMO har från och med 2010 infört regler för högsta tillåtna halter av svavel i fartygsbränslen, sedan januari 
2012 gäller globalt att svavelhalten får vara max 3.5 % och sedan januari 2015 max 0.1 % i ECA-områden 
[29]. Svavelhalten kan variera från cirka 1 % och uppåt i IFO som fartyg använder men sedan 2012 får den ej 
överstiga 3.5 %. Den billigaste versionen av IFO är den mest använda och denna är minst utblandad med 
marindiesel så svavelhalten är cirka 3.5 %. Redan år 2020 kan IMO komma att sänka den globala gränsen till 
max 0.5% svavelinnehåll, beroende på om beslutet skjuts upp till 2025 eller inte. 

Framtidens lastfartyg 

Vad som föreligger är att ta fram nya innovativa lösningar för fartygs framdrivning för att minska sjöfartens 
avtryck på miljön. I detta arbete genomförs en undersökning kring huruvida segelkraft kombinerat med 
bränsleceller som driver en elmotor är en gångbar lösning som i framtiden kan komma att ersätta dagens 
konventionella förbränningsmotorer. Bränsleceller har bara utsläpp i form av vatten men tillverkningen av 
bränslet som driver bränslecellen kan ha stora koldioxidutsläpp beroende på hur det är framställt. Tanken är 
att segelkraft och bränsleceller ska kunna användas som komplement till varandra, där segelkraften ska 
utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt. Vad som också kan bidra till ett hållbart framdrivningssystem är 
att utnyttja solenergi för att generera elektricitet. Genom att använda samband och ekvationer från den 
klassiska skeppsbyggnadstekniken tillsammans med den senaste tekniken inom energisystem förväntas en 
hybrid-systemlösning kunna tas fram för ett exempelfartyg. Analyser kring om detta fartyg kan klara av att 
hålla liknande marschfart med segelkraft och elmotordrift som med en förbränningsmotor ska genomföras. 
Vad som också förväntas undersökas är huruvida ett framdrivningssystem av ett sådant slag kan minska 
koldioxidutsläppen från ett lastfartyg.  
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Fartyg att utrusta med hållbar energiteknik 
För att spara på jordens resurser är det fördelaktigt att utrusta befintliga fartyg med nya framdrivningssystem 
istället för att skrota dessa och bygga helt nya fartyg. Så kallad upcycling i form av renovering och utrustning 
med nya system på fartyg görs för att förnya och förbättra fartygen utan att använda så mycket material och 
energi som går åt vid nytillverkning. Detta minskar också utgifterna genom att förlänga livstiden för fartyget. 
Framdrivningssystemen på befintliga fartyg består nästan helt uteslutande av förbränningsmotorer vilka ger 
stora utsläpp till luften som är dåliga för miljön. Vid upcykling av fartyg är det tänkt att dessa motorer ska 
bytas ut mot elmotorer vilka drivs av förnybara källor så som bränslecellsteknik och får hjälp med 
framdrivningen av segelkraft. Detta då segelkraft utvinns ifrån en gratis och förnybar energiresurs.   
Ifall ett fartyg ska kunna utrustas med segel och bränsleceller måste det finnas tillräckligt med plats både på 
däck och under för installation av dessa. Exempelvis containerfartyg skulle inte kunna utrustas med fasta segel 
då dessa förvarar stora delar av lasten ovanpå väderdäcket så master för segel kommer inte att få plats och 
containrarna kommer blockera vinden till seglen. För dessa fartyg kan en kite vara ett bra alternativ, den kan 
inte ge så stor framdrivningskraft som man får från stora segel men den kan tillsammans med motorn ge 
framdrivning med mindre bränsleförbrukning än med endast motorn.   
 

 
Figur 19. Torrbulkfartyget Apostolos II tillverkad 2003 [30]. 

 
Det fartyg som används i denna rapport som exempel för tillämpning av dessa nya framdrivningssystem är ett 
typiskt bulkfartyg och kan ses i Figur 19 ovan. Fartyget är ett oceangående torrbulkfartyg i klassen handysize 
bulk carrier tillverkad av Xingang Shipbuilding i Kina år 2003. Fartyget drivs av en förbränningsmotor av 
typen Sulzer 6RTA 48TB tillverkad av Yichang Marine Diesel Engine Plant. Denna motor går på tjockolja 
och har en genomsnittlig bränsleförbrukning på 25.2 ton/dag vid en marschfart på 14 knop vilket leder till 
utsläpp av miljöfarliga ämnen enligt Tabell 16 nedan. Utsläppsmängderna av koldioxid och svaveloxider är 
beräknade för drift på IFO 380, kväveoxidutsläppen är beräknade med data för motorns utsläppsnivå på 14 
g/kWh [32]. 
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Tabell 16. Utsläpp från det studerade torrbulkfartyget i termer av koldioxid, svaveloxid och kväveoxid. 
Ämne Utsläppsmängd per dygn 

Koldioxid, CO2 80.6 ton 
Svaveloxid, SOX 0.9 ton 
Kväveoxid, NOX 2.57 ton  
  

För att kunna utvärdera ett nytt hållbart framdrivningssystem krävs att fartygets motstånd och effektbehov 
beräknas. Utifrån dessa kan det sedan beräknas hur stor framdrivande kraft som krävs av systemet för att 
uppnå önskad marschfart. Fartygets huvuddata ges i Tabell 17 nedan: 
 

Tabell 17. Fartygets huvuddata [31]. 

Tekniska specifikationer 

Längd över allt Loa 178.28  m 

Längd mellan perpendiklar Lpp 172.00 m 

Bredd B 28.00 m 

Däckshöjd D 15.20 m 

Djupgående normallastad Tdesign  10.20 m 

Djupgående fullastad Tscantling 10.65 m 

Dödvikt normallastad DWdesign 32687 ton 

Dödvikt fullastad DWscantling 34676 ton 

Lättvikt LW 9068 ton 

Deplacement 41745 ton 

Blockkoefficient CB 0.83 

Prismatisk koefficient CP 0.85 

Marschfart V 14 knop 

Motor Yichang Marine Diesel - Sulzer 
6RTA48TB 

Motoreffekt vid 85 % av MCR 7652 kW 

Motorvarvtal vid 85 % av MCR 116.3 rpm 

Bränsletyp  Tjockolja, IFO 380 

Bränsletank 1700 m3 

Räckvidd 62 dygn (14 knop) 

Lastkapacitet, torrbulk 44020 m3 

Lastkapacitet, kran 30 ton 

Maximal kranlängd (elektrisk-
hydralisk) 

26 m 

 

Fartygets framdrivningsmotstånd 

Fartygets motstånd beräknas utifrån huvuddata vid framdrivning i marschfart enligt metoderna beskrivna i 
Fartygs motstånd och effektbehov [2]. Totalmotståndet ges av  
 
                   (43) 

Där ρ är vattnets densitet och S är fartygets våta yta vilken uppskattas med en formel av Guldhammer och 

Harvald formulerad i [2]. Totalmotsåndskoefficienten    beräknas utifrån 
 
                         (44) 
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Där    är friktionsmotståndet,    är restmotståndet,     är ytråhetstillägget,     är luftmotståndet och k är 
formfaktorn. Dessa beräknas enligt [2] och med hjälp av beräkningsprogrammet MATLAB, se Bilaga 3. 
Resultaten kan ses i Tabell 18 nedan. 
 

Tabell 18. Fartygets motstånd och dess motståndskoefficienter som funktion av marschfart. 
V R                  k 
14 473 kN                                           0.829 

12 295 kN                                          0.829 

 
När fartyget kör med marschfarten 14 knop och är fullastad (så att djupgåendet är 10.65 meter) blir 
bränsleförbrukningen för motorn cirka 25.2 ton olja per dygn [31] medan den beräknas förbruka cirka 17.6 
ton per dygn vid 12 knop då förbrukningen bör gå ner cirka 30 % vid en hastighetsreduktion på 15 % enligt 
Tabell 19. 

Tabell 19. Bränsleförbrukning i förhållande till hastighetsreduktion för lastfartyg [33]. 

 
 

Denna beräkning förstärks med data över bränsleförbrukningen för fartyget vid 14, 13.5 samt 13 knop i 
Tabell 20 nedan vilket stämmer överens med tabellen ovan då en hastighetsreduktion till cirka 90 % ger en 
minskning av bränsleförbrukningen med cirka 20 %. 
 

Tabell 20. Apostolos II bränsleförbrukning i ton per dag i förhållande till marschfart [31]. 

 
Första åtgärden för att minska fartygets utsläpp är därför att sänka marschfarten till 12 knop vilket inte 
påverkar transporttiderna avsevärt men däremot har stor inverkan på bränsleförbrukningen. Exempelvis så 
förlängs restiden med 2.5 dygn vid en resa på 5000 sjömil medan bränsleförbrukningen under hela resan 
minskas med 20 %. Vanligen fraktar inte torrbulkfartyg varor vilka påverkas av en längre transporttid. Därför 
anses förlängningen av restid vara av mindre betydelse än besparingen av bränsle för kostnader och utsläpp. 
Framöver i denna rapport gäller således alltid att marschfarten för exempelfartyget är 12 knop. Motståndet 
som framdrivningssystemet måste övervinna är således 295 kN enligt uträkningar ovan. Till så stor del som 
möjligt ska fartyget drivas med segel. Fartyget har fyra lastkranar vilka skulle kunna modifieras och användas 
som kombinerade segelmaster och kranar. När dessa inte räcker till eller vinden inte blåser i rätt riktning för 
fartyget ska en elmotor användas. Effekten som motorn behöver leverera till propellern för att fartyget ska 
köra i 12 knop beräknas nedan. 
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Effektbehov 

Släpeffekten PE ges av farten multiplicerat med motståndet 
 
           

    

    
             kW 

 

(45) 

där farten är i m/s. Axeleffekten som propellern kräver fås fram med släpeffekten och 
propulsionsverkningsgraden ηD. Denna är en produkt av rotationsverkningsgraden ηR vilken approximeras till 
1, skrovverkningsgraden ηH som beräknas till 
 
 

   
   

   
 
       

       
       

(46) 

samt propellerverkningsgraden η0 vilken från den angiva axeleffekten vid 14 knop (med 15 % sjötillägg) 
tillsammans med skrov- och rotationsverkningsgraden beräknas till η0 = 0.415. Då fås 
propulsionsverkningsgraden till  
 
                                 (47) 

Detta gör att axeleffekten som krävs av motorn (med 15 % sjötillägg) blir 
 
         

  

  
                     kW (48) 

vilket kan jämföras med motoreffekten vid 14 knop vilken är 7652 kW, nästan 2 gånger större. 
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Systembeskrivning 

Segel på handelsfartyg 

Tidigare utredningar och studier har visat att det finns potential att utnyttja vindenergi i en större utsträckning 
inom dagens sjöfart [34] [15] [36] [37].  I dagsläget finns ett antal aktörer som tillämpar segel på deras fartyg. 
Huvudsakligen är det kitesegel som har installerats för att minska bränsleåtgången. Även koncept där stela 
segel används har tagits fram där en modell kan ses i Figur 20 nedan. 
 

 

 

a. Faryget MV ”Theseus”, ett 89 meter långt bulkfartyg, 

använder en kite utvecklad av företaget Skysails för att 
reducera bränsleåtgång och kostnader [34]. 

b. SSPA har bland annat analyserat ett koncept 
där fasta segel gjorda av aluminium eller 
glasfiber används för att driva fartyg [15]. 

 
Figur 20. Segel på handelsfartyg. 

 
Segel ger framdrivning från vinden genom att vinden som blåser på seglet skapar en tryckskillnad över 
segelytan så att en framdrivande kraft uppstår. Den sidan av seglet som undertrycket uppstår på är den 
riktning som fartyget kommer röra sig framåt i. Liknande en flygplansvinge uppstår både en lyftkraft 
(framdrivande kraft) samt ett motstånd (bromsande kraft) vilka beror av seglets storlek, vindens attackvinkel 
mot seglet och hastigheten på fartyget relativt vinden [35]. I Figur 21 nedan kan en förenklad bild som 
visualiserar lyftkraftskomponenten och motståndskomponenten som bildas när vinden anströmmar ett segel. 
För att ett segelsystem ska kunna driva ett fartyg måste segelkraften övervinna fartygsmotståndet. Ju större 
segelyta och ju högre vindhastighet som anströmmar fartyget desto större blir kraften som kan driva fartyget 
framåt.  

 
Figur 21. Klassisk beskrivning av den erhållna totala segelkraften som vektorsumman av lyftkraften och motståndet [35]. 
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Vind 

Hur ofta segel kan användas beror på vindens riktning och styrka. Låga vindstyrkor ger upphov till en lägre 
framdrivningskraft och en ofördelaktig vindriktning, exempelvis rak motvind, blir mer ett motstånd än en 
energi som kan utnyttjas för framdrivning. För att effektivt kunna utnyttja segel krävs pålitliga väderprognoser 
som med god precision kan förutse vindstyrka och vindriktning under flera dagar framåt i tiden. Med hjälp av 
avancerade simuleringsprogram baserade på väderdata, så kallad Routing Software, skulle en rutt för ett fartyg 
kunna bestämmas där vindens styrka och riktning är optimal att användas för segling [36], [37].  
 
Den medelvindstyrka som råder på världshaven åskådliggörs i Figur 6 nedan. I området ±30 grader om 
ekvatorn är vindstyrkan omkring cirka 6 m/s enligt [38]. Vindstyrkan varierar med avståndet från ekvatorn 
och med årstiderna. Genom att studera meterologiska data från ett RORO-fartygs världsrutt enligt [39] kan de 
olika vindstyrkornas förekomst ses i Figur 22 nedan.    
 

  
a. Fördelning av den genomsnittliga vindstyrkan över jordens 

breddgrader. I det geografiska området ±30 råder vanligen en 

medelvind på omkring 6 m/s [38]. 

b.  Fördelningen av vindens styrka över ett helt år på en 
rutt runt jorden mätt på ett rorofartyg [39].  

 
Figur 22. Vindstyrkan som råder på världshaven. 

 
Från Figuren ovan kan det utläsas att den vanligaste förekomna vindstyrkan är omkring 5 m/s vilken 
förekommer cirka 13 % av tiden under en världsomsegling. Däremot är medelvärdet ifrån vindsyrkan i Figur 
22b cirka 6 m/s. Enligt [39] antas dessutom att vinden har lika stor sannolikhet för att blåsa i alla 
vindriktningar.  
 
Vid vissa geografiska zoner på jorden finns däremot en högre sannolikhet att erhålla en viss vindstyrka och 
vindriktning. För att nämna ett exempel kan det sägas att fenomen som passadvindar orsakade av 
corioliseffekten skulle kunna utnyttjas av seglande fartyg som har rutter där sådana vindar råder [40]. Fartyg 
som exempelvis går från Europa till Centralamerika kan segla med passadvindar som vanligen blåser från 
nordost och med liknande vindstyrka under stora delar av året. Genom att utnyttja sådana fenomen kan en 
större pålitlighet erhållas för när segel kan användas. Figur 23 nedan visar passadvindarnas riktningar på 
jorden [40]. 
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Figur 23. Tropikcirkulation [40].  Även om avancerade väderprognoser med god tillförlitlighet kan prediktera vilka 
vindförhållande som kommer att råda kan utnyttjandet av fenomen som passadvindar vara till fördel för seglande fartyg.  
 
För ett seglande handelsfartyg är vindstyrkan och vindriktningen avgörande för om fartyget kan hålla 
tidsplanen för transportering av gods och även om bränsleförbrukningen kan minskas under en rutt. 

Segelsystem 

Konceptstudier av segelsystem på lastfartyg har tidigare gjorts av bland annat Dykstra Naval Architeture [36] 
och University of Tokyo [37] och kan ses i Figur 24. Ecoliner-konceptfartyget framtaget av Dykstra Naval 
Architeture är försett med fyra stycken automatiserade master och segel som kan vrida sig för att generera den 
största segelkraften i förhållande till vindriktningen. Segelsystemet sägs ha en total segelyta på omkring 4000 
m2 med 50 meter höga master och ungefär 20 meter långa bommar som segelytan spänns upp över.   
 

  
a. Dykstra Ecoliner [36] b. UT Wind Challenger[37] 

 

Figur 24. Konceptfartyg framtagna av Dykstra Naval Architecture respektive University of Tokyo. 
 
Konceptfartyget UT Wind Challenge framtaget av University of Tokyo formulerar teorier där också fyra 
stycken 50 meter höga master försedda med segelvingar används. Segelsystemet innefattar en funktion där 
seglen ska kunna fällas ner teleskopiskt när de inte används vid exempelvis hårt väder, stiltje eller tilläggning i 
hamn. Material som aluminium och glasfiberkomposit sägs vara material som med fördel kan användas för 
tillverkning av sådana segelsystem enligt [15]. Då segel installeras på däck kommer sikten från bryggan att 
minskas, detta kan hjälpas med exempelvis kameror eller att omplacera bryggan till fören. När seglen är 
nedfällda bör sikten inte påverkas. För att utforma ett segelsystemkoncept till ett bulkfartyg i storleksklassen 
Handysize har teorier från den grundläggande seglingsmekaniken använts tillsammans med studier av tidigare 
framtagna konceptfartyg av vilka några är nämnda ovan. 
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Segelkraftsmodell 

En enklare modell formuleras där de verkande aerodynamiska och hydrodynamiska krafterna införs på 
fartygets tänkta segelsystem i XY-planet, vilket kan ses i Figur 25. Modellen bygger på att fartyget förses med 
fyra stycken master försedda med segel eller vad som kan kallas segelvingar. En sådan segelvinge kan 
approximeras som en stel vinge med arean A och kordan c. Något som också kan nämnas är att det är 
effektivare ur en prestandasynpunkt att använda segel gjorda i stelt material enligt [39].  
 

 
Figur 25. Vindens uppdelning i sann respektive skenbar vind och de aerodynamiska och hydrodynamiska krafterna som 
uppstår. Masterna är numrerade från 1-4. 
 
Den generade segelkraften FS från ett segel kan delas upp i två kraftkomponenter vilka är lyftkraften LA och 

motståndet  A något som kan ses i Figur 25. Lyftkraften är vinkelrät mot den skenbara vindens riktning och 
motståndet är parallell med den skenbara vindens riktning. Den resulterande segelkraften kan sedan delas upp 
i två kraftkomponenter i X-led respektive Y-led. Kraftkomponenten i X-led är den komponent som kommer 
att generera en framdrivandekraft i fartygets färdriktning medan komponeten i Y-led utgör en sidokraft som 

ger upphov till en avdrift som måste kompenseras för. Den skenbara vinden    är den resulterande vind som 

uppstår när båten antas röra sig med hastigheten    i färdriktningen och anströmmas av den sanna 

vindhastigheten    vilket kan ses i Figur 25. Anfallsvinkeln   är den vinkeln som den skenbara vinden faller 
in mot vingprofilen. Denna vinkel beräknas således som vinkeln mellan den så kallade nollyftslinjen och den 
skenbara vindens infallsvinkel enligt [41] något som åskådliggörs i Figur 25. Den sanna vindriktningen sägs ha 

infallsvinkeln   mot färdriktningen respektive den skenbara vinden sägs ha infallsvinkeln   mot 
färdriktningen. Enligt [39] kan den skenbara vindens hastighet beräknas enligt 
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(49) 

   
Den skenbara vindens infallsvinkel i förhållande till färdriktningen beräknas enligt 
 
         

  
    

    
 

      
 . 

 

(50) 

De aerodynamiska krafterna som generas från varje segel måste ha lika stora motriktade hydrodynamiska 
krafter för att uppnå jämvikt, något som kan ses i Figur 25. De aerodynamiska krafterna sägs verka i en 
tyngdpunkt kallad CPA, Aerodynamic Center of Pressure. De hydrodynamiska krafterna sägs verka i en tyngdpunkt 
kallad CPH, Hydrodynamic Center of Pressure som ligger på en vertikal linje till CPA.  

 

 

a. Lyftkraftskoefficient som funktion av anfallsvinkel, 
NACA2412-profil [41]. 

b. Motståndspolar för NACA2412-profil [41]. 

Figur 26. NACA2412-profil 
 
Ett segel kan approximeras som en stel vingprofil utifrån en standard NACA2412-profil vars egenskaper kan 
ses i Figur 25. För att göra fullständig beräkning av den segelkraft systemet kan genera bör även en CFD-
analys göras, något som utelämnas i detta arbete. Vad en CFD-analys kan visa är hur strömningen kring ett 
segel ser ut och också hur flera segel påverkar varandra. 
 
För att approximera den lyftkraft och det motstånd som ett segel genererar används vedertagna 
strömningsmekaniska beräkningar. Lyftkraften beräknas enligt 
 
          (51) 

 
och motståndet beräknas enligt 
          (52) 

 
där q är det dynamiska trycket, A är den maximala projicerade segelytan samt CL och CD är 
lyftkraftskoefficienten respektive motståndskoefficienten. Det dynamiska trycker kan beräknas enligt 
 

   
 

 
   

  
(53) 
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Där va avser storleken på den skenbara vinden och             är luftens densitet. Lyftkraftskoefficienten 
beräknas enligt 
 

   
  

  
 

   

 
(54) 

   

där    är lyftkraftskoefficienten för NACA2412-profilen och beror av den tidigare införda anfallsvinkeln, e är 
den så kallade ”span efficiency factor” och AR är geometriskt sidoförhållande enligt [41]. Geometriska 
sidoförhållandet beräknas enligt 
 

   
  

 
 

(55) 

 
Där A som ovan utgör den projicerade segelytan och b är ytans spännvid och kan enligt [41] approximeras 
som avståndet mellan vattenytan och seglets topp. Motståndskoefficienten CD kan beräknas som 
 
 

       
  
 

    
 

(56) 

 

där     är det så kallade nollmotståndet och andra termen i Ekvation 56 utgörs av ett inducerat bidrag till 
motståndskoefficienten. I Figur 27 nedan visas en modell av en tänkt segelvinge. 

 
Figur 27. Approximation av en segelvinge på fartyget. 

 
I ett MATLAB-skript genomförs beräkningar av den aerodynamiska kraft som kan genereras från en 
segelvinge. Bland annat används en MATLAB-funktion, formulerad i [29], och återfinns i Bilaga 3 som 
beräknar lyftkraftskoefficienten och motståndskoefficienten som funktion av anfallsvinkeln för den aktuella 

NACA2412-profilen. Beräkningarna visar att den maximala lyftkraftkoefficienten         och 

motståndskoefficienten          fås vid en anfallsvinkel omkring 16 grader. Den totala segelkraften FS 
beräknas som vektorsumman av motståndet, Ekvation 52, och lyftkraften, Ekvation 51, enligt: 
 
 

      
    

 . 
(57) 

 
 

Segelkraften generad från ett segel har sitt maximum vid anfallsvinkeln 16 grader. I Figur 12 nedan plottas 
segelkraften som funktion av anfallsvinkeln. Segelvingen bör skotas i optimal riktning förhållande till den 
skenbara vinden för att uppnå maximal segelkraft. 
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Figur 28. Segelkraften som funktion av anfallsvinkeln. 

 

Vad som sedan beräknas är segelkraftens uppdelning i kraftkomposanter svarande mot en kraft     i 
färdriktningen, X-led, och sidokraft     i Y-led. Med hjälp av enkla trigonometriska samband från Figur 27 
fås att segelkraftens komposantuppdelning blir 
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(58) 

respektive   
              

 

 
             . 

 

(59) 

Den kraftkomposant     som projiceras på X-axeln i Figur 27 och beräknas ovan blir den tryckkraft som kan 
genera framdrivning till fartyget från ett segel. I modellen används totalt fyra stycken master med segelvingar 

varför den totala framdrivningskraften        blir summan av tryckkraften genererad från varje segelvinge 

enligt: 
              

 
   . 

 

(60) 

Den totala sidokraften        blir på samma sätt summan av sidokraften genererad från varje segelvinge enligt 

 
              

 
   . 

 

(70) 

I modellen antas att fartyget färdas med en konstant fart     6 m/s. Vindstyrkan antas vara konstant 6 m/s 
vilket svarar mot den medelvind som diskuteras i avsnittet Vind ovan. Masthöjden sätts av rimlighetsskäl till 
hmast = 50 meter som ligger till grund av vissa hållfasthetsbeaktningar. Segelvingens korda antas vara c = 20 
meter. Segelarean för ett vingsegel blir då ungefär A=1000 m2 och den totala segelytan blir cirka 4000 m2. I 
MATLAB-skriptet som kan ses i Bilaga 3 beräknas sedan den totala framdrivningskraften för ett antal 
infallsvinklar för den sanna vindriktningen något som visas i Figur 29 nedan. 
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Figur 29. Total framdrivningskraft från segel som funktion av den sanna vindens infallsvinkel.  

 

Den totala framdrivningskraften         har ett tydligt maximum vid infallsvinkeln 78 grader enligt Figur 29. 

Denna kraft antar värdet                         vilket utgör lite över 30 % av släpmotståndet 

R=295 kN vid marschfarten 12 knop (6 m/s), som beräknas i avsnittet Fartygets framdrivningsmotstånd. Vid 
medelvindstyrkan 6 m/s så ger segelsystemet vid infallsvinkeln 80 grader en framdrivningskraft på cirka 115 
kN vilket motsvarar ungefär en tredjedel av fartygets motstånd vid marschfart. Vad som emellertid behöver 

kvantifieras är storleken på den avdrift som den totala sidokraften         ger upphov till. Av rimlighetsskäl 

studeras infallsvinklar för den sanna vinden mellan 45 och 160 grader, något som kan ses i Figur 29. 
Avdriften uppskattas genom att först beräkna den hastighet i sidled som sidokraften ger upphov till. Genom 
att sedan titta på hur stor procentuell del av framdrivningshastigheten som utgörs av hastighet i sidled (Y-
riktning) går det att bilda sig en uppfattning om hur många graders avdrift det rör sig om. Beräkningarna görs 
i MATLAB och kan ses i Bilaga 3. I Figur 30 nedan visas hur avdriften i grader varierar med den sanna 
vindens infallsvinkel.  

 
Figur 30. Avdriften i grader som funktion av den sanna vindens infallsvinkel.  

 
Avdriften förväntas bli hög vid segling snett mot vinden, det vill säga vid infallsvinklar mellan 45-90 grader, 
något som kan ses i Figur 30. Därför är det inte vara aktuellt för detta lastfartyg att använda segel för de 
infallsvinklarna. Däremot visar modellen att avdriften blir betydligt lägre när vinden antar vinklar mellan 
styrbords låring och styrbord tvärs respektive babords låring och babord tvärs. I Figur 31 nedan visas de 
infallsvinklar för den sanna vinden som antas vara optimala för segling. Dessa ligger mellan 90 till 160 grader. 
Avdriften som uppstår behöver kompenseras med kursändring för styrd riktning.  
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Figur 31. Intervallet för den sanna vindens infallsvinkel för att generera god segelkraft. 

  
Medelvärdet på framdrivningskraften för alla de vindvinklar som används i beräkningarna är cirka 42 kN med 
antagandet att det är lika stor sannolikhet för vinden att blåsa från alla riktningar. Detta står för ett 
genomsnittligt bidrag på nästan 16 % till den totala framdrivningen för fartyget vid medelvindstyrkan 6 m/s 

räknat med vindriktningar på intervallet [90 , 100 ] och [200 , 270 ]. Resultaten visar också att vid en 
vindhastighet på 6 m/s och en vindriktning mellan 100-120 grader kan segelkraft stå för omkring 30 % av 
den totala framdrivningen. 
 
Om vindhastigheten istället är högre, exempelvis 11 m/s och det blåser i en vindriktning mellan 90-100 
grader kan en maximal framdrivningskraft på omkring 330 kN fås. Detta motsvarar över 100 % av behovet 
av framdrivningskraft och vid dessa förhållanden finns då en möjlighet att driva fartyget med enbart 
segelsystemet.  
 
Avancerade beräkningsprogram, så kallade Weather Routing Software, som utifrån väderdata samt fartygets 
prestanda vid segling bestämmer en rutt där vindstyrkan och vindriktningen är optimal för att nå resmålet på 
planerad tid med maximal framdrivning från seglen bör användas. Med vindstyrkor enligt Figur 22b och de 
optimala vindriktningarna enligt ovan beräknas segelsystemet i genomsnitt att kunna stå för cirka 16 % av den 
totala framdrivningen.  Om möjligheten ges att använda ruttoptimerande datorprogram skulle detta kunna 
förbättras ytterligare. Simuleringar utförda på fartyget UT Wind Challenger visade en förbättring på 1.5 
gånger framdrivningskraften från segelsystemet vid användande av Routing Software [37]. Om en sådan faktor 
1.5 tillämpas på det framtagna konceptet i detta arbete finns i så fall möjligheten att segelkraft skulle kunna stå 
för uppåt 25 % av framdrivningen. 
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Material 

Aluminium ett vanligt material som används för att tillverka master inom seglingsindustrin. Aluminium och 
även glasfiberkomposit skulle kunna användas som material vid tillverkning av de segelvingar som föreslås i 
denna rapport. För att dimensionera ett segelsystem som håller för de laster som verkar på master och segel 
krävs omfattande hållfasthetsberäkningar. Lämpligen används FEM-program för dessa beräkningar, något 

som utelämnas i denna rapport. Fundamentala delar ligger att beräkna det böjmoment   som segelkrafterna 

ger upphov till och även ta fram en böjstyvhet    för masterna. Normalspänningen kan då uppskattas som 
 
 

       
    

  
 

(80) 

   
enligt [42], vilken är essentiell för att uppskatta om plasticering av masterna uppstår. Böjstyvheten innehåller 
en dimensionerande faktor, areatröghetsmomentet, som får en viktig betydelse för beräkning av 
materialåtgång och kostnader för segelsystemet. I detta arbete görs endast en mycket grov uppskattning av 
segelsystemets vikt och det antas att systemet senare dimensioneras för att hålla. Att uppskatta mastvikt och 
segelvikt görs endast mycket grovt i detta arbete. En uppskattning skulle kunna vara att varje mast och segel-
konfiguration väger ungefär 50 ton, där en mast approximeras som en aluminiumcylinder och en segelvinge 
som tunna aluminiumplattor som utgör vingstrukturen. Då beräknas hela segelsystemet väga ungefär 200 ton 
vilket motsvarar omkring 0.5 % av hela fartygsvikten.  
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Stabilitet 

När vinden verkar på seglen får fartyget inte bara framdrivning, det skapas även ett krängande moment. För 
att undersöka hur stabiliteten för fartyget påverkas av detta moment skapas en modell av fartyget i 
programmet Hydrostatics [43] utifrån huvuddata för fartyget. Fartyget har god initialstabilitet, höjden på 
begynnelsemetacentrum är cirka 4 meter vilket är långt över IMOs krav på minst 0.15 meter. Fartygets 
tyngdpunkt beräknas på vanligt manér där även det tänkta segelsystemets vikt ingår. På grund av geometrin 
kan segelkraftens verkningspunkt, Aerodynamic Center of  Pressure, för varje mast uppskattas till mittpunkten på 
mastlängden. Hävarmen för segelkraften utgörs av avståndet från CPA till Hydrodynamic Center of  Pressure, CPH. 
Hydrodynamic Center of  Pressure läge beror av skrovgeometrin varför det är svårt att uppskatta dess exakta 
position. En approximation görs där läget för CPH sägs vara halva djupgåendet vid normallastat tillstånd. 
 

 
Figur 32. Det krängande momentet från segelkraften. 

 
Stabiliteten kontrolleras vid starkare vindar än medelvindstyrkan. Från Figur 22b ovan kan det ses att 
vindstyrkan sällan överstiger 12 m/s (bara cirka 5 % av året är vindstyrkan högre), därför beräknas den 
maximala segelkraften per mast FS för en vindstyrka på 12 m/s för att sedan användas vid beräkning av det 
krängande momentet. Det antas att seglen fälls ner vid högre vindstyrkor av säkerhetsskäl. Det krängande 
momentet MH när fartygets fart är 12 knop beräknas i ett MATLAB-skript som återfinns i Bilaga 3. Kalkylen 
blir: 
 

                                                   MNm  (81) 
 
Detta moment förs in Hydrostatics vilket beräknar krängningsvinkeln för fartyget vid det pålagda momentet 
till 0.76 grader. Krängningsvinkeln beräknades med fartygets ursprungliga deplacement då den pålagda vikten 
av segel och master uppgår till mindre än en halv procent och då är försumbar. GZ-kurvan för fartyget tas 
även fram med Hydrostatics, resultatet kan ses i Figur 33 nedan:  
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Figur 33.  Fartygets GZ-kurva vid segling och starka vindar. 

 
Från GZ-kurvan framgår att alla IMOs krav för intaktstabilitet är uppfyllda även vid segling med vindstyrkor 
på 12 m/s och med god marginal något som visas i Tabell 21. Alltså är fartyget stabilt även vid dessa 
vindstyrkor när det utrustats med segelsystemet. 

 
Tabell 21. Uppfyllande av IMOs stabilitetskrav vid segling. 

Krängning fartyg 
Storhet Resultat IMO krav Uppfyller krav (Ja/Nej) 

    3.95 m      ≥ 0,15 m Ja 

GZmax 2.4 m vid   =40 ° GZmax vid   ≥ 30° Ja 

GZ30° 2.1 m GZ30° ≥ 0,20 m  Ja 
e30° 0.55 mrad e30° ≥0,055 mrad Ja 
e40° 0.8 mrad e40° ≥0,09 mrad  Ja 
e40° - e30° 0.25 mrad e40° - e30° ≥0,03 mrad  Ja 
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Bränsleceller och vätgas till framdrivning 

Bränslecellsteknik 

Den elektricitet som kan genereras från en bränslecell bygger på att en elektrokemisk reaktion sker mellan 
väte och syre, det vill säga kemisk energi blir till elektricitet. En bränslecells viktigaste beståndsdelar utgörs av 
en elektrolyt med laddade joner som omsluts av två elektroder, en positivt laddad anod och en negativt laddad 
katod. Det finns flera olika typer av bränsleceller som använder olika material där processerna för generering 
av elektricitet skiljer sig åt. Vanliga typer av bränsleceller är bland annat så kallade AFC, alkaliska bränsleceller 
och PAFC, forsforsyrabränsleceller för att nämna några [44]. I applikationer så som framdrivning av fordon 
och portabla bränsleceller används vanligen polymermembran som elektrolyt. Denna typ av bränslecellsteknik 
kallas PEM, Proton Exchange Membrane, vars grundläggande teknik visas i Figur 34 nedan. 

 
Figur 34. Schematisk bild över den kemiska reaktionen i en bränslecell från [44]  

 
Till membranets ena sida, anoden, leds väte och med hjälp av en katalysator joniseras vätet och dess 
elektroner frigörs. Processen ges av följande reaktionsformel: 
 
            . (82) 

  
Genom membranet kan enbart vätejoner passera och ledas till katodsidan.  Elektronerna som frigörs används 
för att skapa en elektrisk krets mellan anoden och katoden. Vid katoden sker sedan en diffusion mellan 
vätejoner, elektroner och syre vilket skapar vattenånga. Vid denna process frigörs energi i form av värme. 
Reaktionsformeln antar följande form: 
 
                . (83) 

  
Så länge denna reaktion sker skapas elektricitet i en likströmskrets mellan anoden och katoden utan större 
förluster. Detta medför att bränslecellen får en hög verkningsgrad som kan uppgå till omkring 70 %. Om 
även den frigjorda värmen tas till vara på kan bränslecellen få en verkningsgrad på upp till 90 % [45].  I denna 
undersökning används en verkningsgrad på 85 % vid beräkningar. Eftersom den enda restprodukten som 
uppkommer är i form av vattenånga kan bränslecellen betraktas som utsläppsfri.  
 



61 

En bränslecell kan generera en spänning på 0.7 V och en effekt på 1 W per kvadratcentimeter, varför 
bränsleceller vanligen seriekopplas i vad som kallas fuel cell stacks för att uppnå en högre spänning och effekt 
[44] [45]. Strömstyrkan är beroende av bränslecellens area. Den elektricitet som generas från en bränslecell 
kan användas för att driva exempelvis en elektrisk synkronmotor.  Vad som då krävs är att likströmmen från 
bränslecellen omvandlas till växelström.  

Vätgasproduktion 

Vätgas kan produceras på ett flertal sätt vilka har en varierande mängd koldioxidutsläpp beroende på vilken 
råvara och produktionsmetod som används. De olika produktionssätten är ångreformering av kolväten och 
elektrolys av vatten. Ångreformering görs vanligen av naturgas, biogas, olja och kol. När inte naturgas 
används måste råvarorna först förgasas innan de kan användas till vätgasproduktion genom ångreformering. 
Alla dessa råvaror innehåller kolväten så de ger alla en restprodukt av koldioxid men om biogas används så 
bidrar inte utsläppen till växthuseffekten då biogas inte är av fossilt ursprung. Genom geologisk lagring av 
koldioxiden istället för att släppa ut den i luften kan utsläppen till atmosfären elimineras och med användande 
av denna metod kan samtliga ovanstående råvaror användas till produktionen av vätgas utan att bidra till 
växthuseffekten.  
 
Elektrolys av vatten framställer vätgas genom att det spjälkar upp vattnet till vätgas och syre med hjälp av 
elektricitet och denna process har inte något utsläpp av koldioxid. Om sedan elektriciteten som används till 
elektrolysen kommer ifrån en förnybar källa så som vindkraft, solenergi eller dylikt så bidrar inte någon del i 
produktionskedjan till växthuseffekten. I denna process går tyvärr cirka 30-40 procent av energin förlorad[46].  
 
I dagsläget är det ångreformering av naturgas som är den billigaste processen men i takt med ökad efterfrågan 
av vätgas förväntas tillverkningskostnaderna minska för framtagning genom elektrolys av vatten [46] [24]. I 
Figur 35 nedan ses förväntad prisutveckling för produktionen av vätgas år 2030 och år 2050 för elektrolys av 
vatten (WE) samt ångreformering av kolväten(SMR och CG) med och utan koldioxidlagring(CCS). 

Figur 35. Förväntade produktionskostnader år 2030 och 2050 för olika framställningsmetoder av vätgas [24]. 
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I dagsläget ligger produktionspriset för vätgas mellan 6 och 10 euro per kg beroende på vilken 
produktionsprocess som används [47]. Produktionskostnaderna förväntas alltså sjunka drastiskt dem 
närmaste 15 åren enligt Figur 35 ovan. 

 
Vätgas vid normaltryck och 0 grader Celsius upptar en stor volym, dess densitet är 0.09 kg/m3 [48] och ett 
kilo vätgas upptar cirka 11 m3. Därför behöver den antingen komprimeras eller kylas ned till flytande form för 
att det ska vara rimligt att förvara en tillräckligt stor mängd som behövs för framdrivning av farkoster så som 
bilar och fartyg. I bilar som drivs med bränsleceller har det hittills använts vätgas komprimerad till 350 eller 
700 bar. Vid förvaring blir kostnaderna för trycktåliga kärl högre ju högre tryck gasen ska förvaras i. Vid 
förvaring vid 350 bars tryck har vätgas densiteten 23.3 kg/m3. Vid 700 bars tryck är densiteten 39.3 kg/m3 
vilket gör att det kan förvaras nästan 440 gånger mer vätgas i samma utrymme som icke komprimerad vätgas 
upptar. Då upptar ett kilo vätgas 0.025 m3 medans ett kilo vid 350 bars tryck upptar 0.043 m3. Så högt 
förvaringstryck som möjligt är alltså önskvärt för att vätgasen ska få plats ombord på fartyget men på grund 
av kostnaderna för 700 bars tryckkärl är det fördelaktigt med lägre tryck. Högst energimängd per volym fås 
med flytande vätgas. När vätgas kyls ned till -253 grader (vid normaltryck) så övergår den till flytande form 
och dess densitet vid 2 bars tryck är då 67.67 kg/m3 vilket gör att det kan förvaras 750 gånger mer vätgas i 
samma utrymme som icke komprimerad vätgas upptar och ett kilo flytande vätgas upptar då endast 0.015 m3. 
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Bränsleceller i fartygsapplikation 

Fartygets behov av axeleffekt till propellern beräknades i avsnittet Effektbehov till 4101 kW vid en marschfart 
på 12 knop. Effektbehovet utgör den huvudsakliga dimensionerande faktorn vid utformningen av ett 
bränslecellssystem till fartyget. För att propellern ska få denna axeleffekt behöver en elmotor matas med 
elektricitet från bränslecellerna. Elmotorn antas ha en verkningsgrad på 85 % vilket gör att bränslecellerna 
behöver leverera 4825 kW för att propellern ska få en tillräcklig axeleffekt. För att de ska kunna producera 
denna effekt behövs det finnas cirka 483 m2 bränsleceller ombord då de producerar 10 kW per m2. Med en 
tjocklek på 3 mm så upptar de totalt en volym på 1.45 m3. Vikten för bränslecellerna uppgår till 2.4 ton. Det 
behövs en mindre separat strömkälla ombord för att starta upp bränslecellssystemet, förslagsvis batterier och 
dessa kan laddas upp med solceller som installeras på fartyget.  

För att bränslecellerna ska leverera den effekten som krävs behöver de cirka 4.4 ton vätgas per dygn. Detta 
kan jämföras med dem 17.6 ton olja per dygn som förbränningsmotorn förbrukar, alltså fyra gånger mer detta 
dels då vätgas har högre energiinnehåll per kilo samt att elmotorn och bränslecellerna har högre 
verkningsgrad tillsammans (cirka 70 %) än vad förbränningsmotorn har (cirka 20 %). För att fartyget ska ha 
en räckvidd på 30 dagar vid en marschfart på 12 knop behöver bränsletankarna rymma 130 ton. Vätgasen kan 
förvaras ombord antingen komprimerad i tryckkärl eller i isolerade tankar där den är nedkyld till flytande 
form. Volymen vätgasen upptar varierar kraftigt med vilken form den förvaras i, se Tabell 22 nedan: 

Tabell 22. Volymen för vätgas vid olika tillstånd och bunkringsbehov. 

Förvaringsform Densitet 

[kg/m3] 

Volym för 1 dygn, 

4.4 ton [m3] 

Volym för 14 dygn, 62 

ton [m3] 

Volym för 30 dygn, 130 

ton [m3] 

Normaltryck  0.09 48 300 683 900 1 449 200 

350 bar 23.3 190 2 600 5 600 

700 bar 39.3 110 1 600 3 300 

Flytande, -253°C 67.67 64 910 1 900 

 

I dagsläget har det studerade fartyget utrymme för att lagra cirka 1800 m3 bunkerolja. Ett kilo vätgas i 
normaltryck och -temperatur upptar en stor volym, cirka 11 m3, så för att det ska få plats en månads 
förbrukning av vätgas ombord behöver den förvaras i flytande form eller så behöver en del av lastutrymmet 
användas för bunkring av vätgas. På grund av de höga kostnaderna och tekniska svårigheterna för förvaringen 
samt energiförlusterna vid nedkylning av flytande vätgas är det inte möjligt att förvara flytande vätgas på 
fartyg i dagsläget men det kan bli en möjlighet om några år då mycket forskning och utveckling sker inom 
området[49]. Därför bör istället komprimerad vätgas användas, vilken förvaras i trycktankar. Dessa behållare 
är också dyra att köpa in men är nödvändiga då volymen vätgas blir för stor för att transportera annars. I 
Figur 36 nedan ses exempel på sådana tankar. 
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Figur 36. Högtryckstankar i kompositmaterial för förvaring av vätgas [50]. 

Då segelsystemets bidrag till framdrivningen medräknas kan ett förråd på 62 ton vätgas räcka i minst 16 dygn, 

upp till 18 dygn vid goda vindförhållanden. För ett förråd på 130 ton räcker det minst 35 dygn och upp till 39 

dygn. Beroende på den önskade räckvidden för fartyget kan bunkerutrymmet plus en del av ett lastutrymme 

användas för förvaring av vätgastankarna. Varje lastutrymme har en volym på cirka 9000 m3 och fartyget har 

5 stycken lastutrymmen.  

I Tabell 23 nedan ses data över hur stort utrymme trycktankar med vätgas vid 350 respektive 700 bars tryck 

upptar. Tankar för vätgas som är komprimerad med 700 bar tillverkas i kompositmaterial och det finns ett 

fåtal aktörer på marknaden redan nu vilka erbjuder dessa. På grund av avsaknaden om specifik information 

kring moderna tankar används här en modell från cirka 2008 tillverkad av Ullit [51] samt en modell från cirka 

2013 tillverkad av Quantum [52] som exempel för 700 bars tryck, dessa jämförs med en trycktank på 350 bars 

tryck tillverkad av Dynetek [53] cirka 2014.  

Tabell 23. Volymen för vätgas vid olika tillstånd och bunkringsbehov. 

Trycktank 350 bar, Dynetek  700 bar, Ullit  700 bar, Quantum  

Vikt tank [kg] 95 28 - 

Vikt vätgasinnehåll [kg] 4.93 1.5 6.3 

Yttervolym tank [m3] 0.21 0.07 0.26 

Mängd vätgas per 

tankvolym[kg H2/m3] 

17  20  24 

Antal tankar som rymmer 

62 ton vätgas 

12580 41330 9840 

Total volym tankar för 62 

ton vätgas [m3] 

2640 2890 2580 
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Vad som kan ses utifrån Tabell 23 är att det är fördelaktigt att förvara vätgasen i större tankar samt att dagens 

förvaringsalternativ är alla små tankar som inte är tänkta för transporter som konsumerar sådana stora 

mängder vätgas som detta fartyg skulle behöva. Det är möjligt att förvara ett lager ombord som räcker för 

färd i två veckor men antalet trycktankar som krävs (på grund av deras lilla volym) för förvaringen gör att det 

blir väldigt kostsamt. Ett prisexempel är 700 bars-tanken ifrån Ullit som kostar 650 US dollar styck. 

I det befintliga bunkerutrymmet får man plats med cirka 42 ton vätgas om man förvarar den i 350 bars-tankar 

från Dynetek vars huvuddata står i Tabell 23 ovan. Dessa tankar är ett bra alternativ för vätgasförvaringen 

ombord då 350 bars-tankar har lägre pris än 700 bars och dessa har också bättre kapacitetsegenskaper. För 42 

ton vätgas behövs nästan 8600 tankar för att förvara den i. Det står för nio och ett halvt dygns förbrukning 

vid endast motordrift. Med segelkraftens bidrag inräknat, 16 % respektive 25 %, till framdrivningen så bör ett 

förråd på 42 ton vätgas räcka i 11 respektive 12 dygn. Detta är en sträcka på cirka 3170 respektive 3460 

sjömil.  

Figur 37 nedan visar kostnadsutvecklingen för bränslecellssystem de senaste 10 åren, utifrån denna utläses att 

dagens pris ligger på 55 US dollar per kW. Då effektbehovet är 4825 W uppgår kostanden för hela systemet 

till 265 000 US dollar, vilket är cirka 235 000 Euro. 

 

Figur 37. Kostnadsförändringar för bränslecellssystem från 2006 till 2014. 

En passande motor för att driva propellern skulle exempelvis vara ABBs synkronmotor av modell AMZ 1250 

[54]. Då bränslecellerna genererar likström och elmotorn går på växelström behövs det även en 

växelströmsomriktare.  
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Solcellsystem 
För att i framtiden kunna uppnå ett hållbart framdrivningssystem för fartyg kommer det att behövas flera 
energisystem som samverkar. En viktig förnybar energikälla är solenergi vilken har en genomsnittlig 
instrålning mot jordytan med effekten 1000 W/ m2 vid normala förhållanden [55]. Solceller skulle med fördel 
kunna utnyttjas i en större utsträckning på fartyg i takt med att dessa blir billigare att tillverka och får en högre 
verkningsgrad. Verkningsgraden för solceller har successivt förbättrats de senaste 40 åren, se Figur 38 nedan, 
och i dagsläget finns solceller med upp till 46 % verkningsgrad men dessa har ett högt tillverkningspris och är 
därför inte kommersiella ännu.   

 
Figur 38. Karta över 40-årig utveckling av solcellers verkningsgrader [56]. 

 
En solcellsmodul på 1 m2 för kommersiellt bruk har i dagens läge en genomsnittlig verkningsgrad på 16 %, 
vilket innebär att en effekt på ungefär 160 W kan genereras från en sådan [55]. I en fartygsapplikation där 
lämpliga skrovytor och däcksytor förses med solceller skulle dessa kunna bidra till behovet av elektricitet 
ombord på fartyget så som lampor, elektronik med mera. Speciellt stor betydelse kan solceller ha för att ladda 
ett centralt batterisystem på fartyget vilket behövs för att starta igång processerna i bränslecellssystemet och 
kan även användas för att strömförsörja det automatiserade segelsystemet. Vad som kan ses är att det finns en 
viss potential att förse ett par meter av skrovsidorna och även lastluckor med solceller. Genom att studera 
fartygets arrangemangsritningar har en enklare kalkyl formulerats för den potentiella yta det finns för 
installation av solceller. I Figur 39 nedan ges ett förslag på en solcellskonfiguration. 
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Figur 39. Förslag på arrangemang av solceller på fartyget Apostolos II där stora ytor som lastluckor och långsidor utnyttjas 
[31]. 
 
I Figur 39 visas tre större lastluckor som har måtten 20x20 meter och två mindre lastluckor som har måtten 
20x14 meter vilket totalt upptar en yta på ungefär 1760 m2. Om även två meters höjd av de båda skrovsidorna 
utnyttjas finns det totalt en yta på omkring 2500 m2 där potentiellt solceller skulle kunna installeras. Den 
kalkyl som har gjorts visar att vid en generering av 160 W/m2 kan det finnas potential för ett solcellssystem 
med en effekt på nästan 400 kW. Om exempelvis tio år så kan solceller med en verkningsgrad på 30 % vara 
billigare att tillverka så att de blir vanligare, om fartyget utrustas med dessa kan istället en effekt på 750 kW 
genereras. 
 
Kostnaden för solceller ligger i dagens läge på omkring 1 US-dollar/W. Enligt International Energy Agency (IEA) 
kan kostnaderna för solceller komma att halveras de närmsta 20 åren i takt med att efterfrågan ökar, 
tillverkningskapaciteten ökar och tekniken utvecklas vilket kan ses i Figur 40 nedan.  

 
Figur 40. Utvecklingen av tillverkningskostnader för solceller baserat på observationer från 1976 till 2013 och förväntad 
utveckling fram till år 2035. Med växande tillverkningskapacitet så förväntas tillverkningskostnaderna sjunka för solcellssystem 
enligt IEA [55]. 
 
Ett scenario formulerat av IEA visar att kostnaden för ett solcellssystem kan komma att minska till så mycket 
som 0.5 US-dollar/W om tio år om sysselsättningen ökas. Solceller till en fartygsapplikation av detta slag som 
genererar effekten 400 kW skulle kosta ungefär 400 000 US dollar med dagens priser. 
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Hybridsystem 
I denna del presenteras ett förslag på ett hybridsystem där segelkraft, solcellssystem och bränslecellssystem 
samverkar för att generera framdrivning till fartyget. Målbilden är en helt utsläppsfri framdrivning där de 
presenterade energisystemen och framdrivningssystemen använder förnybar energi och förnybart bränsle.  
 
Vad som har tagits fram är en systembeskrivning för att ge en tydlig överblick över hela konceptet som denna 
rapport redogör för. Vätgas föreslås som ett möjligt framtida bränsle inom sjöfarten. För att vätgas ska anses 
vara ett förnybart bränsle krävs att det är framställt med förnybar energi. Processen bygger då på att 
exempelvis vindkraft, solkraft och vågkraft används för att producera vätgas. I den elektrolys som används 
för att spjälka vatten till vätgas och syre krävs att elektriciteten kommer från ett elnät som utnyttjar förnybar 
energi. Vad som kan ses i Figur 41 nedan är ett föreslag på en möjlig process för att framställa vätgas på ett 
hållbart sätt.  
 

Figur 41. Systembeskrivning för bränsleproduktion till ett framtida lastfartyg drivet med bränslecellsteknik. 
 
Vätgasen används som bränsle till fartyget där bränslecellsteknik är tänkt att tillämpas. Bränslecellsystemet 
som genererar likström kräver en växelströmsomriktare för att förse en synkronmotor med elektricitet, något 
som tidigare nämnts i kapitlet Bränslecellsteknik. Synkronmotorn driver en propeller som ger framdrivning till 
fartyget. 
 
I Figur 42 nedan ses en blockschemarepresentation av ett system på ett fartyg som utnyttjar vindenergi och 
solenergi samt bränslecellsteknik för sin framdrivning. Något som krävs på fartyget är ett centralt 
batterisystem som används för att starta upp processerna i bränslecellsystemet. Detta batterisystem skulle 
kunna laddas av solceller. En annan funktion för batterisystemet skulle kunna vara att ge ström åt 
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segelsystemet. Ett automatiserat segelsystem kräver funktioner så som att fälla upp och ned segel samt 
skotning för att erhålla en god vinkel mot vindens skenbara riktning. Tillsammans verkar systemen i denna 
tänkta fartygsapplikation som ett förnybart framdrivningssystem. 
 

 
Figur 42. Systembeskrivning av ett framdrivningssystem i en tänkt fartygsapplikation. 
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Bränslebesparing 
En jämförelse av bränsleförbrukningen och bränslebesparingen som kan åstadkommas med segelkraft kan 
kvantifieras i ”Antal bilresor med en Volvo XC70 mellan Stockholm och Göteborg” och beräknas i 
MATLAB, Bilaga 3. En Volvo XC70 har en bränsleförbrukning på omkring 0.06 liter/km och avståndet 
Stockholm-Göteborg uppskattas till 500 km [57]. För att köra en sådan sträcka går det åt 30 liter bränsle 
motsvarande en vikt på ungefär 40 kg.  Fartygets bränsleförbrukning som tidigare införts uppgår till 25200 kg 
per dygn. Detta innebär att fartygets bränsleförbrukning per dag motsvarar ungefär 700 bilresor mellan 
Stockholm och Göteborg. Ett segelsystem som bidrar med 30 % till framdrivningen vid goda 
vindförhållanden antas kunna reducera bränsleförbrukningen med samma procentsats. En slutsats som kan 
formuleras då är att bränsleförbrukningen skulle kunna minskas med motsvarande 210 bilresor mellan 
Götebord och Stockholm per dygn för detta fartyg. Detta svarar för en minskning av koldioxidutsläpp med 
omkring 20 ton per dygn, räknat att fartyget släpper ut 80.6 ton per dygn enligt tidigare införande. 
Svaveloxidutsläppen beräknas minska på samma sätt med bränsleförbrukningen och minskar då med cirka 0.3 
ton per dygn. Om fartyget antas spendera omkring 200 dagar om året till sjös och segelkraften förväntas bidra 
med i genomsnitt 16 % av framdrivningen skulle det motsvara en besparing på omkring 22 000 bilresor 
mellan Stockholm och Göteborg per år. För detta enskilda fartyg handlar det då om en minskning av 
koldioxidutsläpp med omkring 2500 ton per år. 
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Diskussion och slutsats 
Arbetet kan nu sammanfattas i ett antal väsentliga slutsatser: 
 

 En fartminskning av fartygets marschfart med 15 % leder till att dagsförbrukningen av bränsle 

sjunker med 30 % vid drift med förbränningsmotor. 

 Ett segelsystem kan bidra med 30 % av framdrivningen vid vindstyrkan 6 m/s och god vindriktning. 

I genomsnitt kan ett segelsystem bidra med 16 % av framdrivningen räknat med alla de 

vindförhållanden som råder under en världsomsegling. Används dessutom speciella ruttoptimerande 

datorprogram finns möjligheter att ytterligare öka segelkraftens bidrag med upp till 25 % i 

genomsnitt. 

 Vid högre vindstyrkor, omkring 9-11 m/s, finns möjligheter att driva fartyget helt med segelkraft. 

 En elmotor som drivs av en bränslecellskonfiguration med vätgas skulle kunna ge framdrivning till 

ett lastfartyg.  

 Ett solcellssystem skulle kunna ge en betydande mängd energi till ett lastfartyg och förväntas inom 

några år bli både billigare och mer effektivt.  

 Förvaring av vätgas ombord på fartyg behöver utvecklas mer för att kunna konkurrera med 

konventionellt bränsle.  

Bränslecellssystem 
Om förbränningsmotorn byts till en elmotor och drivs med bränsleceller och vätgas så beräknas 
bränsleförbrukningen bli 4.4 ton vätgas per dygn. När fartyget kör med vätgas släpps ingen koldioxid alls ut 
till luften, endast vattenånga. Om vätgasen produceras och komprimeras med hjälp av förnybar energi kan 
koldioxidutsläppen också från själva produktionen minimeras. För att kunna driva fartyget i 12 knops 
marschfart förväntas elmotordriften samverka med segelsystemet för att generera framdrivning. Elmotorn 
behöver en effekt på 4800 kW ifrån bränslecellerna vilket kan fås från mindre än 2 m3 av bränslecellstackar. 
Då segelsystemet beräknas att stå för mellan 16 % till 25 % av framdrivningen i genomsnitt går det istället åt 
mellan 3.3 till 3.7 ton vätgas i genomsnitt per dygn.  
 
I dagsläget finns det utrymme för cirka 1800 m3 förvaring av vätgas ombord utan att lastutrymmet minskas. 
Om vätgasen förvaras under 350 bars tryck i trycktankar får det plats cirka 42 ton i detta utrymme. Detta ger 
fartyget en räckvidd på 11 till 12 dygn och cirka 3200 till 3500 sjömil vid marschfart något som ungefär 
motsvarar en sträcka mellan Portugal och norra Brasilien. Fartyget får då en kortare räckvidd i förhållande till 
förbränningsmotordrift som har en räckvidd på 62 dygn. För att ett fartyg försett med bränslecellsteknik ska 
kunna få ökad räckvidd krävs bättre möjligheter att förvara vätgas ombord.  
 
Diskussion 
Det finns flera punkter att ta upp vilka skulle behöva undersökas vidare i ett fortsatt arbete med detta 
koncept. Vätgasen som driver bränslecellen förvaras vanligen i trycktankar tillverkade i stål vid 200 bars tryck 
inom industrin. När vätgas används inom landtransportsektorn förvars den vanligen i 350-700 bars tryck där 
tankarna är gjorda i kompositmaterial så som kolfiber. Vätgasen kan även förvaras flytande om den är 
nedkyld vid -250 grader vilket minskar volymen avsevärt men försvårar förvaring och transport. Kostnaderna 
för att förvara vätgas vid högre tryck eller i flytande form är dyra då behållarna är mer tekniskt krävande. 
Forskning pågår kring förbättrade förvaringsalternativ för vätgas, om några år tros det finnas ett bättre utbud 
då vätgas som drivmedel inom fordonssektorn förväntas bli vanligare. Att använda vätgas som bränsle inom 
sjöfarten skulle dessutom kräva en helt ny sådan infrastruktur.  
 
I en framtid där sjöfarten fortsatt förväntas hantera den största delen av världens handelsvaror krävs 
innovation inom så väl utnyttjande av energikällor som framdrivningssystem. Att fasa ut de fossila bränslena 
är essentiellt för att uppnå en hållbar värld. Vad som föreslås i rapporten är flera lösningar som kan bidra till 
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en förändring av sjöfarten. Att däremot hitta en enskild ersättare till förbränningsmotorn inom sjöfarten för 
att minska utsläppen kan i dagens läge vara svåruppnåeligt. I dagsläget är det svårt att slå oljan som bränsle i 
termer av lättillgänglighet och låga priser. Vad som däremot kan komma att ske är att visa bränsletyper med 
för höga halter av svavel helt förbjudas på alla farvatten i världen. Hårdare beskattning av bränslen inom 
sjöfarten kan också göra att priserna blir fullt mätbara med priser för alternativa bränslen så som vätgas.  
 
I detta arbete föreslås flertalet storskaliga avancerade system som visat sig vara dyra. Dessutom kommer 
systemen kräva särskild kompetens och arbetskraft för att kunna hanteras i en framtida applicering. Ett sätt 
att få ned kostnader för nya system och innovationer är att få flera aktörer att vilja använda dessa, det vill säga 
öka efterfrågan. För att kostnaderna ska kunna pressas ned bygger detta på större kvantiteter av 
bränslecellssystem, segelsystem och solcellsystem tillverkas till fartyg.  En början kan vara att flera läser denna 
rapport och inser att större åtgärder måste vidtas för att minska sjöfartens utsläpp.  
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Appendix  

Appendix 1. Propellermodellering 

 
Introduktion 
I denna rapport beskrivs en modell för hur en propeller kan analyseras med hjälp av 
bladelementteori och rörelsemängdsteori. Resultatet framställs sedan i form av en 
frigåendekaraktäristik där propellerns tryckkraftskoefficient KT, momentkoefficient KQ och 
propellerverkningsgrad η0 plottas mot dess framdriftstal J. Modellen kan användas för att visualisera en 
propellers prestanda och i sin tur bestämma en lämplig propeller till ett fartyg. I analysen har två teorier 
tillämpats, bladelementteori och rörelsemängdsteori, som baseras på att en propeller tillåts rotera i en 
homogen friström. Genom att kombinera de båda teorierna går det att effektivt analysera en propeller.  
 
Metod 
Nedan följer de ekvationer som uttrycker de dimensionslösa storheterna som krävs för att skapa en 
propellerkaraktäristik. 
 

  
  

  
    -Framdriftstal        (1) 

 

   
 

     
  -Tryckkraftskoefficienten       (2) 

 

   
 

     
  -Momentkoefficienten       (3) 

 

   
   

  
  -Propellerverkningsgraden       (4) 

 
Framdriftstalet uttrycks dimensionslöst med friströmshastigheten va, propellerdiametern D och varvtalet n. 
Tryckkraften T multiplicerat med friströmshastigheten utgör den effekt som krävs för att övervinna 

fartygsmotståndet medan momentet M multiplicerat med vinkelhastigheten   svarar för den tillförda 
effekten. Kvoten av dessa utgör propellerverkningsgraden. För att beräkna tryckkraften och vridmomentet 
från propellern studeras till en början ett bladelement för vad som kallas bladelementteori och ett segment av en 
bladskiva för det som kallas rörelsemängdsteori. Genom att summera de kraft- och momentbidrag från varje 
element fås den totala tryckkraften respektive vridmomentet för hela propellern. Teorin bakom 
bladelementteorin och rörelsemängdsteorin beskrivs nedan. Bladelementteorin överskattar propellerns 
verkningsgrad med cirka 5-10 % och från rörelsemängdsteorin fås en viss underskattning av verkningsgraden. 
Var för sig är metoderna något undermåliga men genom att kombinera dessa två teorier kan en mycket 
användbar modellering av en propeller göras. I detta arbete används beräkningsprogrammet MATLAB. 
 
Bladelementteori 

I bladelementteorin studeras ett propellerblad som delas in ett antal bladelement med längden   . Varje 
bladelement säges ha en lokal korda c och belägna på ett läge r från propellerns centrum vilket åskådliggörs i 
Figur 1 nedan.  
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Figur 1. Definitionen av ett bladelement på ett propellerblad med dess längd   , läge r, korda c och area         . 
 

Vad varje element anses kunna göra är att generera en tryckkraft    och ett moment    beroende av en 

lyftkraft    och en ett motstånd    som uppkommer från strömningen. Genom att summera kraftbidragen 
från alla elementen kan en total tryckkraft T och totalt moment M från hela propellern genereras. Propellern 

antas rotera med en vinkelhastighet   och ha en så kallad ”stigning” GP som är beroende av en 

stigningsvinkel   och definieras som 
 

                      (5) 
 
Stigningsvinkeln räknas som vinkeln mellan propellerns rotationsplan och noll- lyftslinjen, något som visas i 
Figur 2. I Figur 2 visas även tryckkraftskomponenten T, lyftkraftskomponenten L och 
motståndskomponenten D i förhållande till varandra för ett helt propellerblad. Vad som också visas är 
momentkomponenten M omskalad med dess hävarm r.  

 
Figur 2. I figuren införs de ingående kraftvektorer, inflödeshastigheter och geometriska samband som är utgångspunkten inom 
bladelementteorin. 
 
Vad som också införs i Figur 2 är hastigheten v som är den relativa hastigheten mellan varje bladelement och 
den strömmande vätskan. Denna hastighet kan delas upp i två komponenter; axiell inflödeshastighet v0, som 
är beroende av friströmshastigheten och en faktor a, och den radiella hastigheten v2 som är beroende av 
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vinkelhastigheten och en faktor a’. Faktorerna a respektive a’ uppkommer på grund av att propellerdisken 
bidrar till att ett inducerat axiellt och radiellt flöde skapas i strömningen. I Figur 2 införs också anfallsvinkeln 

  som kan beräknas på följande sätt 
 

            
  

  
           (6) 

 
Anfallsvinkeln är således beroende av både friströmshastigheten och propellerns vinkelhastighet samt de 
uppkomna inflödesfaktorerna och denna vinkel är olika för varje bladelement.  
 
I Figur 3 nedan visas en konceptuell bild där strömningen kring ett propellerblad visualiseras. Friströmmen 
ger upphov till ett lägre tryck på ovan sidan av propellerbladet och ett högre tryck på undersidan. Lyftkraften 
(lift) är ortogonal mot friströmmen och motståndet (drag) kan sägas vara parallell med friströmmen.  
 
 

 
Figur 3. Strömningen kring ett propellerblad. 
 
Bidragen från lyftkraft respektive motståndskomponenterna för varje bladelement fås enligt: 
 

         ,           (7) 
 
respektive 
 

                    (8) 
 

där    och    är dimensionslösa motståndskoefficienter kända från strömningsmekaniken. Det dynamiska 
trycket q som ingår i Ekvation (7) och (8) definieras som 
 

  
 

 
              (9) 

 

och är beroende av vätskans densitet   och även den relativa hastigheten mellan ett bladelement och vätskan. 

Genom att sedan utnyttja geometrisamband från Figur 2 går det att uttrycka en vinkel   som 
 

                (10) 
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vilken är beroende av stigningsvinkeln och anfallsvinkeln. Med denna geometriska betraktelse går det sedan 
att uttrycka tryckkraftsbidraget och momentbidraget från varje element enligt: 
 

                             (11) 
 
Respektive 
 

                             (12) 
   
vilket utgör grundekvationerna för kraft och momentbidraget från varje element i bladelementteorin. Genom 
att sedan göra en omskrivning med hjälp av Ekvation (7) och Ekvation (8) samt multiplicera ekvationerna 
med antalet propellerblad N fås bidragen från varje element för hela propellern enligt: 
 

                               (13) 
 
och 
  

                                (14) 
 
Vad som sedan kan göras är att summera alla bidragen från varje element och på så vis generera den totala 
tryckkraften och momentet från propellern enligt nedan. 
 

      –tryckkraft          (15) 
  
och 
 

      –moment            (16) 
 
Rörelsemängdsteori 
Rörelsemängdsteorin bygger på att propellern approximeras som en oändligt tunn disk. Andra viktiga 
antaganden som görs är att vätskan som strömmar mot propellern anses vara friktionsfri och inkompressibel 
samt att strömningen har en konstant acceleration över disken vilket medför att ett jämnt tryck genereras. 

Även i denna teori studeras ett segment av en bladskiva med längden    och läget r. En propellerdisk antas 
här vara insvept i ett strömningsrör där flödets axiella begynnelsehastighet är friströmshastigheten va. När 
strömningen når propellerdisken antas den ha ökat till en hastighet v0 med en faktor a och när den slutligen 
når änden av strömningsröret, nedströms, har den ökat till en hastighet vs  med en faktor b, något som visas i 
Figur 4 nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Strömningsrör där flödet antas gå 
igenom propellerdisken. 
 
För att sedan hitta ett uttryck för tryckkraften genererad från propellerdisken utnyttjas skillnaden i 
rörelsemängd med antagandet om att processen är stationär. Tryckkraften kan uttryckas enligt 
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             (16) 
 

där    är massflödet i strömningsröret och definieras som  
 

          (17) 
 

Där A är propellerdiskens area. Med de uttryck för flödeshastigheterna    och    som införs i Figur 4 
tillsammans med insättning av Ekvation (17) i Ekvation (16) går det att uttrycka tryckraften i termer av 
konstanterna a och b enligt 
 

      
       .  (18) 

 
Det går emellertid att bevisa med hjälp av ökning i rörelseenergi att konstanten b = 2a något som görs mer 
utförligt i [1]. Vad detta betyder är att flödeshastigheten nedströms har dubbelt så hög hastighetsökning som 
uppströms relativt propellerdisken. Sedan skapas ett uttryck för den tryckkraft som ett bladsegment genererar. 

Med insättning av b = 2a och vetskapen om att ett segment har arean          från Figur 1 går det att 
skriva: 
 

         
           (19) 

  
Vad som också är intressant är att hitta ett uttryck för det momentbidrag som kommer från bladsegmentet. 
Momentet kan uttryckas i stationära förhållanden som skillnaden i rörelsemängdsmoment enligt 
 

                 (20) 
 

Där     är massflödet,    är flödets vinkelhastighet nedströms. Denna rotationshastighet uppkommer precis 
bakom propellerdisken och där tillkommer en radiell inflödesfaktor a’ till rotationen på grund av de bundna 

virvlar som uppkommer kring propellerbladen. I [2] bevisas att          där   är propellerns 

vinkelhastighet. Flödesrotationen uppströms blir     = 0 eftersom de inducerade spetsvirvlarna och de 

bundna virvlarna tar ut varandra, något som bevisas i [2]. Detta ger att momentet kan uttryckas som    
        och med vetskapen om massflödet från Ekvation (17) tillsammans med          kan det 

uttryckas som                  . Slutligen kan momentbidraget beroende av propellerrotationen, 
den axiella och den radiella inflödesfaktorn samt friströmshastigheten uttryckas som 
 

                      (21) 
 
Detta utgör grundekvationerna inom rörelsemängdsteorin. 
 
 
 
Implementering i MATLAB 
Vad som nu kan göras är att implementera de två teorierna i MATLAB. Det intressanta blir här att kombinera 
de införda ekvationerna från bladelementteorin och rörelsemängdsteorin. Nedan sammanställs ekvationerna 
för beräkning av den tryckkraft och det vridmoment som generas från ett bladsegment som beskrivs från 
bladelementteorin enligt 
 

                             ,   
 

                             , 
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och från rörelsemängdsteori som 

          
         ,  

 

           
           .  

 
Ekvationerna är beroende av de två faktorerna a (axiell inflödes faktor) och a’ (radiell inflödes faktor). Dessa 
faktorer finns explicit i ekvationerna för rörelsemängdsteori och implicit i ekvationerna tillhörande 
bladelementteorin. För att kalkulera de optimala värdena på a och a’ som används för att rörelsemängdsteorin 
och bladelementteorin ska kunna kombineras och generera samma värde på tryckkraft- och 
vridmomentbidragen, kan ett system av de ickelinjära ekvationerna (5)-(8) ställas upp. Detta system kan lösas 
genom att minimera ekvationerna för kraft respektive moment och skapa en residual bestående av de 
kvarvarande värdena för a och a’. Genom att skapa en funktion i Matlab och ställa upp systemet enligt 
 

 
         
         

  (22) 

 
går det att iterativt lösa systemet med den inbyggda funktionen fsolve. De genererade värden på a och a’ 
används till att beräkna den kraft och det moment som verkar från ett bladelement. Genom att sedan 
implementera en loop i Matlab där ett huvudprogram låtes anropa funktionen och beräkna de optimala 
värdena på a och a’ samt kraft-och moment bidrag för varje bladelement. Genom att sedan summera dessa 
bidrag fås den totala tryckkraften och vridmomentet från propellern. Utifrån detta beräknas 
tryckkraftskoefficienten, momentkoefficienten och propellerverkningsgraden enligt ekvationerna (2)-(4). För 
att kunna plotta dessa storheter mot framdriftstalet krävs att man låter varvtalet variera med framdriftstalet, 
något som fås genom att ytterligare införa en loop i programmet som kör för ett intervall av värden för 
framdriftstalet. De dimensionslösa koefficienterna kan sedan plottas och analyseras grafiskt i Matlab.  
 
Exempel  
I ett exempel på en propellermodellering där indata används från ett bulkfartyg kan dess propellerkaratäristik 
visualiseras i Figur 5 nedan. Propellern som analyseras har propellerdiametern D= 7.5m och fartyget har en 
friströmshastighet va= 4,6 m/s och en erforderlig tryckkraft Trequired= 941 kN. I Figur 5 nedan visualiseras 
propellerverkningsgraden, tryckkraftskoefficienten och även den tryckkraftskoefficient som är erforderlig för 
fartyget som funktion av framdriftstalet. Den propeller som använts i analysen har ett förhållande mellan 
bladelementarean och propellerdisken kallad BAR på 0.59 och ett förhållande mellan stigningen och 
propellerdiametern GP/D på 1.30. 

 
Figur 5. Frigåendekaraktäristik för en propeller med diametern 7.5 meter och 5 blad. Bladareaförhållandet är 0.59 och 

stigningsförhållandet 1.30. I grafen visas även tryckkraftskoefficienten    
        

-kurvan) för ett fartyg med en erforderlig 
tryckkraft på 941 kN.   
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Den största verkningsgraden som propellern kan generera för att driva fartyget framåt fås från där 

propellertryckkoefficientens kurva, ”   -kurvan” skär den erforderliga tryckkraftskoefficientskurvan, 

   
        - kurvan”. Denna skärningspunkt sker i detta fall vid ett framdriftstal på ca 0.63 vilket svarar mot 

en propellerverkningsgrad på ca 0.54. Vid ett högre värde på framdriftstalet än detta klarar inte propellern att 
driva fartyget. Avläsningen kan ses i Figur 6 nedan. 
 

 
Figur 6. Avläsning i propellerkaraktäristiken. Skärningspunkten vid framdriftstalen J=0.63 ger en propellerverkningsgrad på 
ungefär 0.54 i exemplet. 
 
Den maximala verkningsgraden för exemplet för den modellerade propellern har påvisats vara ca 0.54 För att 
öka verkningsgraden kan tillvägagångssättet till exempel vara försöka öka tryckkraften, något som kan fås 
genom att ändra stigningen och därmed också anfallsvinkeln på propellerbladen. Ett annat sätt är att öka 
diametern på propellern men då handlar det i så fall om att titta på en helt annan propeller. 
 
Anvisning 
De Matlab program som används i modellering återfinns nedan i Appendix A och Appendix B tillhörande 
denna rapport. 
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Appendix A. Propelleranalys huvudprogram Matlab 
% propeller uppg 4 

  
clc 
clear all 
close all 

  
k=1; 
for J = 0.1:0.01:1.4 

  
    n_element = 10; %[-] antal element 

     
    %J = 0.8; 
    vA = 4.6;   % [m/s] Friströmshastighet 
    ry = 3.75; % [m] Ytterradie 
    ri = 0.5; % [m] Innerradie 
    D = 7.5; % [m] Propellerdiameter 
    n = vA/(J*D); % [varv/s] varvtal 
    rpm = n*60; % [varv/min] varvtal 
    BAR = 0.594; % [-]  
    dr = 0.325; % [m]   (ev. dr= (ry-ri)/n_element) 
    c = 1.40;   % [m] medelkorda  
    GP = 9.750; % [m] 
    GPD = GP/D; % [m]  
    N = 5; % [-] antal propellerblad 
    e = 0.9; % [-] span efficiency factor 
    rho = 1000; % [kg/m^3] fluidens densitet 

     
    AR = ry^2/(ry*c); % [-] geometrisk blade aspect ratio  
    a = 0.1; % axial inflow factor 
    a_ = 0.01; %radial inflow factor 

     
    omega(k) = rpm*2*pi/60; %vinkel hastighet 
    r = ri+dr/2; %radien upp till det första elementet 
    r_spar = [];  
    avec_spar = [];  

     

     
    for i=1:n_element 

         
        theta = atan(GP/(2*pi*r)); % vinkeln mellan noll-lyftslinjen och 

propellerns rotationsplan 

         
        avec = [a,a_]; 
        astart = avec; 

         
        avec = fsolve(@(avec) uppg4_funk1(avec, vA, omega(k), r, dr, c, N, 

AR, e, rho, theta), astart); 

         
        avec_spar = [avec_spar; avec(1), avec(2)]; 

         
        [res, Tvec(i), Mvec(i), alpha(i), eta(i)]  = uppg4_funk1(avec, vA, 

omega(k), r, dr, c, N, AR, e, rho, theta); 
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        r_spar = [r_spar;r]; 
        r = r+dr; %uppdaterar radien 

         
    end 

     
    T(k) = sum(Tvec); %sumering av kraftbidrag 
    M(k) = sum(Mvec); %sumering av momentbidrag 

     
    KT(k) = T(k)/(rho*(n^2)*(D^4)); %beräkning av tryckkraftskoefficient 
    KQ(k) = M(k)/(rho*n^2*D^5);%beräkning av momentkoefficient 

     
    P_in_total = omega(k).*M(k); % PD = w*M ekv. 6 Pin 
    P_ut_total = T(k).*vA; % PT = T*vA ekv. 6 Put 
    eta_tot(k) = P_ut_total./ P_in_total; %propellerverkningsgrad 

     
    T_protefs = 941000; %erfoderlig tryckkraft 
    KT_req(k) = (J^2)*T_protefs/(rho*D^2*vA^2); %erfoderlig 

tryckkraftskoefficient 

     
    k = k+1; 

  
end 

  
k 

  
J=0.1:0.01:1.4; 
plot(J,KT, 'LineWidth',3) 
hold on 
plot(J,10.*KQ,'c--', 'LineWidth',3) 
hold on 
plot(J,KT_req, 'g', 'LineWidth',3) 
hold on 
plot(J,eta_tot, 'r', 'LineWidth',3) 
grid on 
title('Propeller Chart, GP/D=1.30, BAR =0.59') 
xlabel('J') 
ylabel('Kt, 10*Kq, Eta') 
axis([0.16 1.3 0 0.9]) 
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Appendix B. Funktionsfil Matlab 
 
function [res, dT, dM, alpha, eta] = uppg4_funk1(avec, vA, omega, r, dr, c, 

N, AR, e, rho, theta) 

     
    v0 = vA.*(1+avec(1)); 
    v2 = omega.*r.*(1-avec(2)); 
    v = sqrt(v0.^2 + v2.^2);               % ekv. 32, 33, 34 

  
    q = 0.5.*rho.*v.^2;                     % ekv 25 

  
    phi = atan(v0./v2); 
    alpha = theta - phi;                % ekv. 22, 35 

  
    Cl = 2.*pi.*alpha;                     % ekv. 50 
    Cd = 0.008-0.003.*Cl+0.01.*Cl.^2;        % ekv.  
    CL = Cl./( 1+2/(e*AR) );              % ekv. 53 
    CDi = (CL.^2)./(pi*e*AR);              % ekv. 57 
    CD = Cd + CDi;                       % ekv. 58 

  
    %Momentum theory 
    dT1 = 4*pi*r*rho.*(vA^2).*(1+avec(1)).*avec(1).*dr;          % ekv. 15 
    dM1 = 4*pi*rho*(r^3)*vA.*(1+avec(1)).*avec(2).*omega.*dr;   % ekv. 20 

     
    %Blade element theory 
    dT2 = q.*c.*N.*(CL.*cos(phi)-CD.*sin(phi)).*dr;    % ekv. 29 
    dM2 = q.*c.*N.*(CL.*sin(phi)+CD.*cos(phi)).*r.*dr;  % ekv. 30 

     
    res = [dT1-dT2, dM1-dM2]; % beräknar residualen av tryckkraft och moment 

    

     
    dT = dT2; 
    dM = dM2; 
    P_in = omega.*dM; % PD = w*M ekv. 6 
    P_ut = dT.*vA; % PT = T*vA ekv. 6 
    eta = P_ut./ P_in; 

     
end 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. General arrangemang 
Oceangående rorofartyg av typen PCC med en lastkapacitet för 6000 personbilar. 

 

Tekniska specifikationer 

Längd över allt Loa 260.00 m 

Längd mellan perpendiklar Lpp 252.00 m 

Längd vattenlinje Lwl 257.00 m 

Bredd B 30.00 m 

Däckshöjd D 30.00 m 

Fribordshöjd F 4.152 m 

Höjd över allt H 40 m 

Djupgående maxlastad Tmaxlastad 10,5 m 

Djupgående ballastad Tballastad 9.1 m 

Lättvikt LW 29200 ton 

Dödvikt DW 22100 ton 

Deplacement   51300 ton 

Ballastdeplacement BW 37000 ton 

Blockkoefficient CB 0.65 

Prismatisk koefficient CP 0.66 

Marchfart V 19 knop 

Antal lastdäck n 8 

Total lastyta 46000 m
2
  

Kapacitet, bilar 6000 
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Bilaga 2. Bivillkor
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Bilaga 3. MATLAB-kod, Lastfartyg med segel och bränsleceller 
clear all, close all, clc 
%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%--- Apostolos II MOTSTÅNDSBERÄKNING--- % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
%Fartygets Last och Dimensioner 
L=179.28; %Längd över allt 
Lpp=172.00; %Längd mellan perpendinklar 
B=28.00; %Bredd 
D=15.20; %Höjd till väderdäck 
LWL=L*0.99; %Längd vattenlinje 

  
%Djupgående 
T_design=10.20; %Normallastad 
T_scantling=10.65; %Fullastad 

  
%Lättvikt 
LW=9068; 

  
%Dödvikt 
DW_design=32687; 
DW_scantling=34676; 

  
%Deplacement 
M_design=41745; %DW_design+LW 
M_scantling=43734;%DW_scantling+LW 

  
%Blockkoefficient 
Cb_design=M_design/(L*B*T_design); 
Cb_scantling=M_scantling/(L*B*T_scantling); 
Cb=0.8256; %given blockkoefficient 

  
%Prismatisk koefficient 
Am=B*T_design; 
Cp=M_design/(Am*Lpp); 

  
%Service fart 
knop=12; 
v=knop*(1852/3600); 

  
%Strömning 
w=0.5*Cb-0.05; %medströmsfaktor 
t=0.6*w; %sugfaktor 
vA=v*(1-w); %friströmshastighet 
rho=1000; %Densitet vatten 
g=9.82; %g 
ny=1.2*10^(-6); %viskos 

  
%motstandsberakning 
[Ct, Rt, S, Fn, Re, Caa, 

Cf,delta_Cf,Cr,lambda]=motstand(B,D,Cb,Lpp,v,T_design,rho,g,ny,M_design); 
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%%  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%---------Effektbehov och axeleffekt----------% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
Rtot=Rt; 
Pe=Rtot*v; %släppeffekt 

  
% %Propellerdata 
Di=6.050; 
rpm=116.3; 

  
%effektberäkning: 
eta_skrov=(1-t)/(1-w); %skrovverkningsgard 
eta_rota=1; %rotationsverkningsgrad 
% P=7650*10^3; 
% Ps=P/1.15; %utan sjotillagg 
% eta_d=Pe/Ps; %propulsionsverkningsgrad  
% eta_propeller=eta_d/(eta_skrov*eta_rota); %propellerverkningsgrad 

  
%verkningsgraden för propellern har med ovanstående kod beräknats till 
%0.415 
eta_propeller = 0.415; 
eta_d = eta_skrov*eta_rota*eta_propeller %propulsionsverkningsgrad 
Pd=Pe/eta_d; %axeleffekt 

  
Psjotillagg=Pd*1.15 %axeleffekten med sjötillägg 15%, effekt i Watt 
PkW=Psjotillagg/1000; %axeleffekt i kilowatt 

  
%%  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%-----------Bränsleceller------------------------% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
n_elmotor = 0.85; %verkningsgrad 
effektbehov_elmotor = PkW/n_elmotor; %input = output/verkningsgrad 
effektbehov_bransleceller=effektbehov_elmotor*1000 %Watt 

  
effekt_cm2=1; %Watt/cm2 
tjocklek_cell=0.003; % 3 mm tjocka celler, en stack på 15 mm har 5 celler 
kostnad_watt=55/1000; %kostnad per watt, 55 dollar per kilowatt 
yta_bransleceller=(effektbehov_bransleceller/effekt_cm2)/10000; %upptagen yta 

i m2 för bränsleceller 
volym_bransleceller=yta_bransleceller*tjocklek_cell; 
vikt_bransleceller=effektbehov_bransleceller/2000; %2kW/kg (stack) "generera 

2kW kräver bränsleceller av vikten 1 kg) 

  
kostnad_branslecellssystem=kostnad_watt*effektbehov_bransleceller; %kostnad i 

dollar för inköp av bränslecellssystem, utan vätgas 

  
verkningsgrad_branslecell=0.80; 
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%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%---------Bränsleförbrukning & Utsläpp----------% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
% bränsleförbrukning 
Sjotid_timmar=24; 
Energi=Sjotid_timmar*PkW; %behov kWh på ett dygn?? 
bransleforbrukning=25.2; %ton bränsle/dag, 25.2 ton vid 14 knop och 17.6 ton 

vid 12 knop 
kgbransle=bransleforbrukning*1000; %kg bränsle/dag  

  
%koldioxidutsläpp 
% utslapp_kg_per_liter=2.6; 
rho_diesel=0.830; 
% liter_bransle=kgbransle/rho_diesel; 
% utslappCO2=utslapp_kg_per_liter*liter_bransle/1000 %utsläpp i ton co2 
kgco2perkg = 3.1; 
utslappco2ton = kgco2perkg*bransleforbrukning %ton co2 per dygn 

  
%svavelutslapp 
svavel_innehall=0.035*bransleforbrukning; %svavel i ton, tjockolja 

  
% MS Viscount prisberäkningar och bränslebeov 

  
pris_ifo380 = 0.89.*[300 400 600 700]*10^-3; %i euro/kg där 1 dollar är 0.89 

euro den 7 maj 2015 
pris_mgo = 0.89.*[400 600 900 1300]*10^-3; %i euro/kg från dollar/kg 
pris_h2 = [2 5 6 10]; %i euro/kg 

  
behov_olja=kgbransle; %behov olja per dygn 
%behov_olja = PkW*oljedrift % kg per timme 

  
%mgo har ca 2 MJ/kg extra i enrgi-innehåll (42 vs 40) = 5% mer energi 
mgodrift = 0.95*behov_olja; %kg/kWh mgo  
behov_mgo = mgodrift; % kg per dygn 

  
%energiinnehåll råolja 
ei_olja=9.9 %kWh/liter  
ei_olja_kWh_kg=ei_olja/rho_diesel; %kWh/kg 

  
kostnad_ifo380_24h = pris_ifo380.*behov_olja; %i euro per dygn 
kostnad_mgo_24h = pris_mgo.*behov_mgo; 

  
% Put=Psjotillagg/1000 
% Pin=ei_olja_kWh_kg*(behov_olja/24); 
% eta=Put/Pin 

  
%energiinnehåll vätgas 
ei_vatgas=120; %megajoule/kg 
ei_vatgas_kWh_kg=ei_vatgas/3.6; %kWh/kg (1kW =3.6 MegaJoule) 

  
h2energi = verkningsgrad_branslecell*ei_vatgas_kWh_kg; %kWh/kg h2 
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behov_h2 = effektbehov_elmotor/h2energi; % kg/h med faryget körandes i 12 

knop 
behov_h2_dygn=behov_h2*24; %behov kg/ dygn 
kostnad_h2_24h = pris_h2*behov_h2_dygn; %euro/ dygn 

  
%vätgas 
rho_h2=[0.0899, 23.3, 39.3, 67.67]; % densitet vid normaltryck och temp är 

0,0899 kg/m3  
%dens. vid 1 bar, 350 bar, 700 bar och flytande 
volym_h2_dygn=behov_h2_dygn./rho_h2; 
volym_h2_manad=volym_h2_dygn.*14 
dygn_h2_1800m3 = (1800./volym_h2_dygn) 

  
% volym1_h2_flytande = behov_h2_dygn*0.025 %m3 som upptas av behovet i 30 

dygn. 

  
% plot(pris_ifo380, kostnad_ifo380_24h, 'r') 
% hold on 
% plot(pris_mgo, kostnad_mgo_24h, 'b') 
% hold on 
% plot(pris_h2, kostnad_h2_24h, 'g') 
%  
% xlabel('inköpspris i euro per kg') 
% ylabel('kostnad för drift av fartyget (med enbart propeller) i 24 timmar') 

  

  
%%  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%------------solceller-------------% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
Pin_sol=1000; % instrålning sol 1000 Watt/m2 
Put_m2_solcell=160; %150 W/ m2 upp till 175 W  
eta_solcell=0.16 % verkningsgrad 
kostnad_solcell_m2=400 %400 dollar per m2 
skrov_sida=Lpp*2; % m2 skrov yta som kan täckas med solceller -3 meter för 

water resistance. 
sol_yta = 1600 + 2*skrov_sida 
P_skrov_sida=Put_m2_solcell*sol_yta; 
kostnad_skrov_sida=skrov_sida*kostnad_solcell_m2 

  

  
%%  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%---------Segelkraft och Vind ------------------% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
L_spar = []; 
D_spar = []; 
Fs_spar = []; 
Fs_max_spar = []; 
Fs_y_spar =[]; 
Fs_x_spar =[]; 
beta_spar=[]; 
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rho_luft=1.22; 
mast_height=50; 
segelbredd=20; 
V_true = 6; %vindstyrka 
V_boat = v %12*(1845/3600); %fartygets fart, 12 knop 

  
for vind_angle=45:1:135 

      
    Va=sqrt(V_true.^2+V_boat.^2+2.*V_true*V_boat.*cosd(vind_angle)); 
    %beta=acosd((V_true.*cosd(vind_angle)+V_boat)./Va) %alla beta ger samma 
    %resultat 
    beta = acosd((V_true^2-Va.^2-V_boat^2)./(-2*Va*V_boat)); 
    %beta = asind(V_true/Va*sind(180-vind_angle)) 
    beta_spar=[beta_spar; beta]; 

     

     
    rho_luft=1.2; 
    alfa=(15.7).*pi/180; %rad 
    CD0=0.05; %givet 
    e=0.8; 
    A=segelbredd*mast_height; 
    b=70; 
    AR=(b.^2)/A; 

     

     
    [cl,cd] = naca2412(alfa); 

     
    CL=cl/(1+(2/(e*AR))); 
    CD=CD0+(CL.^2/(pi*e*AR)); 
    data=[CL' CD' (alfa*180/pi)']; 

     
    L=0.5.*rho_luft.*CL.*A.*Va.^2; 
    D=0.5.*rho_luft.*CD.*A.*Va.^2; 
    Fs=sqrt(L.^2+D.^2); 

     
%     plot((alfa*180/pi),Fs) 
%     grid on 
%     title('Segelkraften som funktion av anfallsvinkel') 
%     xlabel('alfa') 
%     ylabel('Fs') 

     
    L_spar = [L_spar; L]; 
    D_spar = [D_spar; D]; 
    Fs_spar = [Fs_spar; Fs]; 
    Fs_max_spar = [Fs_max_spar; max(Fs)]; 

     
    for i=1:length(Fs) 
    if Fs(i)==max(Fs) 
        maxindex=i; 
    end 
    end 
    Lmax=L(maxindex); 
    Dmax=D(maxindex); 
    gamma = (90-beta); 
    Fs_y = Lmax.*sind(gamma)+Dmax.*sind(beta); 
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    Fs_x = Lmax.*cosd(gamma)-Dmax.*cosd(beta); 

     
    Fs_x_spar =[Fs_x_spar; Fs_x]; 
    Fs_y_spar =[Fs_y_spar; Fs_y];  
end 
vind_infallsvinkel=45:1:135; 
Fs_x_spar; 
Fs_y_spar; 
%figure(1) 
%plot(vind_infallsvinkel,Fs_x_spar) 
%title('segelkraft[N] i färdriktningen beroende på sanna vindens 

infallsvinkel[grader]') 

  
Fs_tot = Fs_x_spar.*4; 
Framd_max= max(Fs_tot) 
figure(2) 
plot(vind_infallsvinkel,Fs_tot) 
title('Totala framdrivningskraft som funktion av sanna vindens 

infallsvinkel') 
ylabel('Total framdrivningkraft [N]') 
xlabel('Infallsvinkel [grader]') 
medelFs = sum(Fs_tot)/length(Fs_tot); 

  
medel_tot_framd = 0.5*medelFs % 50% av infallsvinklarna av Vt är fördelaktiga 

att använda segel vid 
framdrivn_andel_segel = medel_tot_framd/Rt 

  
%----------segel-avdrift--------------% 

  
A = T_design*Lpp; 
Fs_y_tot = Fs_y_spar.*4; 
medelFs_y = sum(Fs_y_tot)/length(Fs_y_tot); 

  
medel_tot_sidokraft = 0.5*medelFs_y; 
V_avdrift = sqrt(medel_tot_sidokraft/(0.5*rho*A))*1%[1 3600/1845] 
medelavdrift = (V_avdrift/v)*360 

  
v_avdrift_alla =sqrt(Fs_y_tot/(0.5*rho*A)); 
avdrift =(v_avdrift_alla/v)*360; 

  
figure (3) 
plot(vind_infallsvinkel, avdrift) 
title('Avdrift som funktion av sanna vindens infallsvinkel') 
ylabel('Avdrift [grader]') 
xlabel('Infallsvinkel [grader]') 
%%  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%----Tyngdpunktsberäkning--------------% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
rho_alu=2700; %Aluminium densitet 
tjocklek_segel=0.005; 
segel_vikt=segelbredd*mast_height*tjocklek_segel*rho_alu/1000; %segelvikt i 

ton 
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mast_radie1=0.25; %ytterradie 
mast_radie2=0.10; %innerradie 
mast_volym1=mast_height*pi*mast_radie1^2; 
mast_volym2=mast_height*pi*mast_radie2^2; 
mast_volym=mast_volym1-mast_volym2;  
mast_vikt=mast_volym*rho_alu/1000; %mastvikt i ton 

  
total_vikt_segel=4*(segel_vikt+mast_vikt); %uppskattad total vikt för hela 

system i ton 

  
mg_segelsystem=mast_height/2; 
KG_segelsystem=mg_segelsystem+D; 

  
KG_fartyg=D/2; 
KG_tot=(KG_fartyg*M_design+KG_segelsystem*total_vikt_segel)/(M_design+total_v

ikt_segel); 

  
%KB=T_design/2 %center of bouyancy 
KB=5.77 %hydrostatics KB 
CE=(mast_height-2)/2 + 2; %där segelkraften verkar 
h=CE+(D-KB); %hävarm 
heel_moment= h.*max(Fs_max_spar) % krängande moment 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%----Bränsleförbrukning Volvo xc70--% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%jämförelse 
brukning=0.06; % 0.58 liter/km (5,8 liter/10 km) 
gbgsthlm=500; %50 mil 
utslappC02=0.153; %153g/km 
kg_1_gbgsthlm=(brukning*gbgsthlm)/0.83; %(liter/densitet bensin) 

  
%båt 
kgbransle_fartyg_dygn=25200;% kg 
utslapp_cO2_dygn=78100;% kg 
antalresor=kgbransle_fartyg_dygn/kg_1_gbgsthlm; %antalresor ett dygn 
segel=0.16*antalresor; %antalresor besparing segel 
bilresorsegel_1_year=segel*200; %antal resor 
dygnminskningCO2=0.16*utslapp_cO2_dygn; %kg 
year_minkningCO2=dygnminskningCO2*200; %kg 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%-Funktionsfil NACA2412 modell-------------% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
function [cl,cd] = naca2412(alfa) 
% 
% function [cl,cd] = naca2412(alfa) 
% 
% Alfa in radians (can be an array of alfas) 
% Cl and Cd are the 2 dimensional coefficients for 
% profile lift and profile drag 
%------------------------------------------------ 
alfa = alfa*180/pi; % Go from rad to deg 
alfa = min(alfa,22); % Too large alfa 
alfa = max(alfa,-10); % Too small alfa 
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P = [-0.000000286,-0.000001952,0.00001675,0.00024056,0.102874,0.21344]; 
%Polynomial lift coefficients 
cl = polyval(P,alfa); % [-] 2D lift 
P = [0.000002,0,0,0.003]; % Polynomial drag coefficients 
cd = polyval(P,alfa)+0.002; % [-] 2D drag 
% end of file 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%-Funktionsfil motståndsberäkning----%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
function [Ct, Rt, S, Fn, Re, Caa, 

Cf,delta_Cf,Cr,lambda]=motstand(B,D,Cb,Lpp,v,T_design,rho,g,ny,M_design) 

  
S=1.025*Lpp*(Cb*B+1.7*T_design); %Approx. formel Guldhammer & Harvald 1974 
Fn=v/sqrt(g*Lpp); %Frodes tal 
Re=v*Lpp/(ny); %Reynoldstal 
lambda=Lpp/M_design.^(1/3); %lambda 
%formfaktor (Wantanabe) 
k=-0.095+25.5*(Cb/((Lpp/B).^2)*sqrt(B/T_design)); 

  
%motstånd från roder 
% t_roder=0.75; 
% c_roder=5; 
% S_roder=80; %m^2 
% k_roder=2*t_roder/c_roder; 
% Cf_roder=0.075/((log(Re)-2)^2); 
% Cd_roder=(1+k_roder)*Cf_roder; 
% R_roder=Cd_roder*0.5*v.^2*S_roder*rho; 

  
%Modell beräkningar för att generera Cr 
alfa=Lpp/4; 
v_m=v/sqrt(alfa); 
Re_m=v_m*4/(ny); %reynold modell 
Cf_m=0.075/((log(Re_m)-2).^2); %cf modell 
Cr_m=1.5/10^3; %från grafen med Cp=0.05 
Cr=Cr_m+k*Cf_m; 

  
%plattfriktion 
Cf=0.075/((log(Re)-2).^2); 

  
%ytråhetstillägg (enligt rekomendation av ITTC-78) 
ks=150*10^(-6); 
delta_Cf=(105*(ks/Lpp)^(1/3)-0.64)*(10^(-3)); 

  
%Projicerad frontarea 
At=B*1.5*T_design; 

  
Caa=0.001*(At/S); 
%total motstånds koefficinet 
Ct=(1+k)*Cf+Cr+delta_Cf+Caa; 

  
%totalmotstånd 
Rt=0.5*rho*(v^2)*S*Ct; 
end 
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Bilaga 4. MATLAB-kod Fartygsprojektering 
 
clear, close, clc 
tic 
%fartygsprojektering 

  
%Indata 
s=29000; %total sträcka (Nautical Miles) 
antal_turer=4; %turer per år 
antal_bilar=6000; %antal bilar 
forhallande_langd_bredd=9; % 8:1,8 ggr längre än bredden 

  
%Lastens dimension och massa (antagande om toyota prius) 
vikt_bil=2000; %vikt per bil 
last_vikt=antal_bilar*vikt_bil; %totala vikten på lasten (massa) [kg] 
bil_langd= 4.5; %bil längd 
bil_bredd= 1.7; %bil bredd 
bil_hojd=1.5; %bil höjd 
bil_area= bil_bredd*bil_langd; %area en bil 
bil_volym=bil_hojd*bil_bredd*bil_langd; %volym en bil 
last_volym=bil_volym*antal_bilar; %lastens volym [m^3] 
last_dacksyta=antal_bilar*bil_area; %total upptagen däcksyta [m^2] 

  
%Panama villkor 
T_max = 12; %max djupgående 
B_max = 33; %max bredd 
LoA_max= 294; %maximal längd 
Air_max= 56; %max höjd till balboa bron 

  
antal_dack=[5 6 7 8 9 10]; %5 - 10 däck 
d=[]; 
for i=1:length(antal_dack) 
    yta_per_dack=last_dacksyta/antal_dack(i); %m^2 
    d=[d yta_per_dack]; 
end 

  
B_lastyta=[16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28]; % bredd på lastytan [m] 
B_extra= 6; % extra bredd för gångar / utrymmen  
L_extra= 54; % 15 meter last brygga, 15 meter anakarspel m.m 
komandobrygga=9; %höjd över väderdäck 
fribordhojd=antal_dack*4; %fribordshöjd varje last däck 4a meter 
motor_utrymme_ballasttank= 10;  

  
e=[]; 
for i=1:length(B_lastyta) 
    L_lastyta=B_lastyta(i)*forhallande_langd_bredd; 
    e=[e L_lastyta]; 
end 
Area_lastyta=e'.*B_lastyta'; 
LoA=e+L_extra; 
B=B_lastyta+B_extra; 
for i=length(B) 
    if B(i)>= B_max 
    end 
end 
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F=antal_dack*4; %fribordshöjd varje last däck 4a meter 
H=F+komandobrygga+motor_utrymme_ballasttank; 
% Cb=[ 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0]; %blockkoefficient 

  
% %Fartygets geometri 

  
% B=32; %bredd 
T=11; %djupgående 
D=T+F(4); %däckshöjd 
K=8; %höjd komandobrygga 
H=T+F(4)+K;%Höjd över allt 
rho=1025;% densitet saltvatten [kg/m^3] 
g=9.81; %tyngdacceleration 

  
%Beräkning av deplacement 
k=[]; 
for Cb=0.6:0.05:1.0 
    volymsdeplacement=0.65.*LoA(10).*B(10).*T; 
    k=[k volymsdeplacement]; 
end 
deplacement=rho.*g.*k/1000; %[ton] 

  
%beräkning av dödvikt 
last=last_vikt/1000; %[ton] 
proviant=1; 
besattning=1; 
ballastvatten=1000; 
bransle=1000; 

  

  
% 3) beräkningar tid 
v=[12 13 14 15 16 17 18 19 20]; %Marchfart 
j=[]; 
for i=1:length(v); 
yoko=1; %lasta 2000 bilar Yokohama [dagar] 
masan=1; %lasta 2000 bilar Masan [dagar] 
zee=3; %lossa 2000 bilar + lasta 2000 bilar Zeebrugge [dagar] 
bremer=3; %lossa 2000 bilar + lasta 2000 bilar Bremerhaven [dagar] 
south=1; %lasta 2000 bilar [dagar] 
hali=1; %lossa 2000 bilar Halifax [dagar] 
balti=1; %lossa 2000 bilar Baltimore [dagar] 
hueneme=2;%lossa 2000 bilar Port Hueneme [dagar] 
forseningar=5; %forseningar på hela resan [dagar] 
konstant=yoko+masan+zee+bremer+south+hali+balti+hueneme; %tillägg 
tid_stracka1=s/v(i); %tid för en sträcka (timmar) 
tid_stracka1_dagar=tid_stracka1/24; %tid för en sträcka (dagar) 
total_tid_dagar=tid_stracka1_dagar*4+konstant; %total tid 
j=[j total_tid_dagar]; 
end 
data=[v' j']; 
xlabel('hastighet v [knop]') 
ylabel('tid t [dagar]') 
plot(v,j,'LineWidth',2); 
grid on 
toc 
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%Froudes tal 
Fn=v./sqrt(g*LoA(10)); 

 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%Motståndsberäkningar% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
clear, close, clc 
%Fartygets Last och Dimensioner 
L=260; 
B=30; 
D=30; 
Hover=6; 
LWL=0.99*L; 
Lpp=0.97*L; 
n=8; 
Cl=1; 
C2=1; 
Cp=0.7; 
Cb=0.65; 
v=19*(1845/3600); 
w=0.5*Cb-0.05; %medströmsfaktor 
t=0.6*w; %sugfaktor 
vA=v*(1-w); 
rho=1025; 
g=9.82; 
m_weight=15000; 
m_fuel=5000; 
m_trim=2000; 
%tyngdpunktsberäkning 
CKG=0.6; 
voldh=0.2*L*0.7*B*(Hover); 
KG_scheekluth=CKG*(D+voldh/(Lpp*B)) 
KG_approx=D/2; 
KG_LW=(KG_approx+KG_scheekluth)/2; 
KG1=18; 
KG2=0.5; 
KG7=0.5; 
ny=1.2*10^(-6); 
%Lättvikt 
LW=(0.03557*Lpp*B*D*sqrt(Lpp/D)+1800*sqrt(n*Cb))*Cl; 
%dödvikt 
DW=m_weight+m_fuel+m_trim; 
%totalvikt 
m_ballast=10000; 
KGtot=(KG_LW*LW+KG2*m_fuel+KG1*m_weight+KG7*(m_trim))/(m_weight+LW+m_fuel+(m_

trim)) 
KGballast=(KG_LW*LW+KG2*m_fuel+KG7*m_ballast)/(m_weight+LW+m_ballast) 
Ballast=LW+m_ballast; 
M=(DW+LW)*1.025; 
%djupgående lastad 
T_lastad=M/(LWL*B*Cb); 
%djupgående olastad 
T_olastad=LW/(LWL*B*Cb); 
%djupgående ballastad 
T_ballastad=(Ballast)/(LWL*B*Cb); 
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%stålvikt 
W_st=(0.075*L^(0.005)*Lpp*B*D+80*sqrt(Cb*T_olastad*D*n))*C2; 
[Ct, Rt, S, lambda, Fn, Re, Am, Caa, Cf, delta_Cf, 

Cr]=motstand(L,B,D,Cb,Cp,Lpp,LWL,M,v,T_lastad,rho,g,ny); 
Rtot=Rt; 
Pe=Rtot*v; 
hk=735; %W 
%holtrop 
RtotH=113200; 
PeH=RtotH*v 
%medel 
Pe=(Pe+PeH)/2; 
eta_skrov=(1-t)/(1-w); 
eta_rota=1; 
eta_propeller=0.59; 
eta_tot=eta_skrov*eta_rota*eta_propeller; 
Pd=Pe/eta_tot; 
Ps=Pd; 

  
%brännsleförbrukning 
Psjotillagg=Pd*1.15*1.10*1.03; %sjötillägg 15% 
kW=Ps/1000; 
Sjotid=254; 
Sjotid_timmar=254*24; 
Energi=Sjotid_timmar*kW; 
bransleforbrukning=0.17; %kg/kWh 
kgdiesel=Energi*0.17; %kg brännolja 
tondiesel=kgdiesel/1000; %ton 
bransle_per_fard=tondiesel/4; %ton bränsle per färd 

  
%koldioxidutsläpp 
utslapp_kg_per_liter=2.6; 
rho_diesel=0.830; 
liter_diesel=kgdiesel/rho_diesel; 
utslappCO2=utslapp_kg_per_liter*liter_diesel; 
utslapptonC02=utslappCO2/1000; 

  
%transporteffektivitet 
sekunder=Sjotid_timmar*3600; 
Joule=Psjotillagg*sekunder; 
last_vikt=12000; 
strackakm=116000*1.852; 
transporteffektivitet=Joule/(last_vikt*strackakm); 

 
function [Ct, Rt, S, lambda, Fn, Re, Am, Caa, Cf, 

delta_Cf,Cr]=motstand(L,B,D,Cb,Cp,Lpp,LWL,M,v,T_lastad,rho,g,ny) 

  
S=1.025*Lpp*(Cb*B+1.7*T_lastad); %Approx. formel Guldhammer & Harvald 1974 

  
Am=M/(Cp*Lpp); 
Fn=v/sqrt(g*Lpp); 
Re=v*Lpp/(ny); 
lambda=LWL/M.^(1/3); 
% t_roder=0.75; 
% c_roder=5; 
% S_roder=80; %m^2 
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% k_roder=2*t_roder/c_roder; 
% Cf_roder=0.075/((log(Re)-2)^2); 
% Cd_roder=(1+k_roder)*Cf_roder; 
% R_roder=Cd_roder*0.5*v.^2*S_roder*rho; 
%visköst motstånd 
%plattfriktion 
Cf=1.4/10^3; 
%formfaktor (Wantanabe) 
k=-0.095+25.5*(Cb/((Lpp/B).^2)*sqrt(B/T_lastad)); 
%ytråhetstillägg (enligt rekomendation av ITTC-78) 
ks=150*10^(-6); 
delta_Cf=(105*(ks/Lpp)^(1/3)-0.64)*(10^(-3)); 
Cr=0.5/10^3; 
At=B*(D-T_lastad); 
Caa=0.001*(At/S); 
%total motstånds koefficinet 
Ct=(1+k)*Cf+Cr+delta_Cf+Caa; 
Rt=0.5*rho*(v^2)*S*Ct; 
end 
%Holtrop & Mennen  
clear all, close all, clc 
v = 1:1:20; 
eta_tot=0.8062; 
v1=v/2; 
Rt = [ 3.55 13.02 27.93 48.03 73.18 103.27 138.21 177.96 222.53 272.07 326.97 

387.92 455.96 532.53 619.40 718.62 832.43 963.19 1113.32 1284.54]; 
figure(1) 
plot(v1,Rt,'r','LineWidth',2) 
title('Framdrivningsmotstånd som funktion av fart') 
ylabel('Framdrivningsmotstånd Rt [kN]') 
xlabel('Fart V [m/s]') 
grid on 
figure(2) 
Pe=Rt.*v1; 
plot(v1,Pe,'LineWidth',2) 
grid on 
title('Släpeffekt som funktion av fart') 
ylabel('Släpeffekt Pe [kW]') 
xlabel('Fart V [m/s]') 
figure(3) 
Pd=Pe./eta_tot; 
plot(v1,Pd,'m', 'LineWidth',2) 
grid on 
title('Axeleffekt som funktion av fart') 
ylabel('Axeleffekt Pe [kW]') 
xlabel('Fart V [m/s]') 
clear,clc,close 
%KTrequired plot 
D = 6.5; 
J1=[0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0];  
V=9.5; % [m/s]fartygets fart genom vattnet 
Cb=0.65; %[-]blockkoeffcient 
wt=0.5*Cb-0.05; % [-] medströmsfaktor 
t=0.6*wt; % [-] sugfaktor 
vA = (1-wt)*V;   % [m/s] Friströmshastighet 
rho = 1025; % [kg/m^3] fluidens densitet 
R_roro =   1.2161e+06; %erfoderlig tryckkraft 
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T_roro=R_roro/(1-t); 
KT_req = (J1.^2).*T_roro/(rho*D^2*vA^2); 

  

  
%kavitationsrisk 
J= [0.51 0.55 0.60]; 
PD = [0.8 0.9 1.0]; 
n=vA./(D.*J); 
rpm=n.*60 
BAR=0.6; 
q=0.5.*rho.*(vA.^2+(pi*0.7*D.*n).^2); 
A=((D/2).^2)*pi; 
Ap=A.*BAR.*(1.067-0.229.*PD); 
tc= T_roro./(q.*Ap); 
pa=101325; 
pv=2000; 
g=9.82; 
h=D; 
sigma=(pa+rho*g*h-pv )./ q 
[tc' sigma'] 

 

 


