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ABSTRACT 

På allt senare tid har sjöfarten blivit allt mer eftertraktat och ett nödvändigt transportsätt för att 

frakta de saker som krävs och önskas av oss människor oavsett var på jorden man är. Det finns 

många olika sorters av fartyg desginade för olika ändamål som t.ex. roro-fartyg för frakt av fordon, 

containerfartyg för frakt av containers, bulkfartyg för frakt av olja, kol, malm, trä och passagerarfärjor 

för frakt och nöjesresor med människor.  

Två bulkfartyg har tagits fram för att klara av att frakta 235 000 ton järnmalm(pellets) och har en 

marschfart på 13,5 knop. Den låga farten gör att kostnaden för frakten kan hållas nere och ändå klara 

leveransmålet som är 450 000 ton pellets per månad från Narvik, Norge till New York City, USA. 

Fartyget har slankhetstalet 0,85, vilket nästan motsvarar en fyrkantig låda, allt för att få en stabil 

gång under färd. Fartyget har en längd på 333 meter och en bred på 57 meter. Motoreffekten för att 

driva fartyget är 17 000 kW inkluderat en säkerhetsmarginal med 15 % för extremt väder eller 

tidspress.  

Energibehovet i världen är stora och på grund av att de förnyelsebara energikällorna inte räcker till 

använder man sig av fossila bränslen. Att hitta olja och gas som är ett fossilt bränsle kräver mycket 

arbete, både i planering samt utrustning. En del av den olja och gas finns offshore och kräver fartyg 

för transportering och tömning från oljeriggarna men kan också användas för prospektering.  

Riskerna är dock väldigt stora i denna bransch och måste tas i största beaktning. Det är dyra 

investeringar i kampen om att hitta de naturtillgångar som finns kvar. Det har i dagsläget blivit 

aktuellt att undersöka och prospektera i arktiska områden som är helt outforskat, detta ställer 

givetvis ännu större krav på utrustning och riskerna ökar.   
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INLEDNING 

 

Vatten är något människan har använt i bra många miljoner år och det upptäcktes tidigt att det gick 

att bygga båtar av trä. Detta ledde till att det nu även gick att ta sig fram på vatten. I dagens samhälle 

används fartyg i mycket större utsträckning och de flesta är byggda i andra material än trä. För att få 

en bättre inblick vad för typ av fartyg som finns och hur den internationella sjöfarten ser ut beskrivs 

det i första delen.  

I den andra delen tas en fartygsprojektering fram för ett speciellt transportscenario som studenten 

själv väljer. I projekteringen är det först analyser av transportväg, val av dimensioner på fartyg och i 

vissa fall till och med val av flera fartyg. Därefter görs stabilitetsanalyser för att se så att fartyget 

klarar av de olika väderförhållanden som finns. När fartyget är färdigkonstruerat så väljs motor och 

propeller fram för att få så bra verkningsgrad på fartyget som möjligt.  

 

Syftet med denna projektering är att få en bättre inblick på hur det är att ta egna antaganden och 

prova på att göra ingenjörsmässiga arbeten.  

I tredje och sista delen studeras borrprocessen vid utvinning av olja och gas till havs. Där undersöks 

de olika tekniker som finns i dagsläget och jämförs med det som sker på land. Hur mekaniken och 

tekniken bakom borrprocessen fungerar med trycksystem och förlängning av borrar etc. Hur 

problematiskt det kan vara att borra till havs med de komplikationer som finns med väder och vind. I 

slutet nämns även risker med arbetet och vad man kan göra för att undvika olyckor som ex. den stora 

oljeriggen, Deepwater Horizon, i Mexikanska golfen som exploderade och orsakade mycket stora 

oljeutsläpp.  

Syftet är att få en bättre förståelse hur man går tillväga vid utvinning av gas och olja till havs med 

inriktning på borrtekniken samt vilka stora utmaningar som ett sådant här projekt kräver.  

En läsning av denna rapport ger läsaren information om olika delar inom området Naval Architecture, 

ett viktigt område för framtiden, där många olika frakt- och transportfrågor kommer att behöva 

lösas.  
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SJÖFART 

 

Det finns många olika slags fartyg på världens hav, kämpandes för att fylla människors behov av alla 

slags olika produkter på marknaderna. För att lyckas med detta har man behövt anpassa fartygen 

efter dess olika fraktsyften. Vanligtvis delar man upp fartygen i tankfartyg, container/roro/linjefartyg, 

bulkfartyg, kryssningsfartyg samt arbets- och specialfartyg.   

Dessa delas upp i egna underkategorier som exempelvis tankfartyg har 3 stycken grenar som 

råoljetanker, gastanker och produkttanker(ex. kemikalier).   

För att få ut så mycket som möjligt av de olika fartygen är det många faktorer som spelar roll, bland 

annat vilken slags motor och propeller man ska använda, vad för bränsle som är effektivast och 

förmodligen det jag skulle tycker är viktigaste, måtten på fartyget.  Det som skiljer på en 

lågvarvsmotor jämfört med en medel- och en högvarvsmotor är att medel/högvarvsmotor är mindre 

och brukar vara fyrtaktare, dessa byggs ibland också som V-motorer för att göra dem ännu mer 

kompakta. Dagens dieselmotorer har blivit mycket effektivare än för 25 års sedan. Det har fått ned 

bränsleförbrukningen med 20 %.  Det finns också motorer som drivs av gasturbiner samt att det finns 

fartyg som när de ligger i hamn, använder sig av el från hamnen istället för att förbränna fossila 

bränslen.  

En annan sak som kan skapa problem är hur djupgående fartyget är.  Detta kan skapa problem i en 

del hamnar om fartyget är för djupt. Andra mått som kan begränsa är bredden på fartyget pga. 

exempelvis kanaler. Det finns ett antal begränsningar på världens kanaler som kan vara till stor vikt 

för ett fartygs handelsrutt. Exempel på de viktigaste kanalbegränsningar som finns i världen är 

Panamakanalen och Suezkanalen. På grund av dessa kanaler kan man spara oerhört mycket bränsle 

och tid på att utnyttja dessa. För fartyg större än dessa begränsningar behöver alltså ta så mycket 

gods att det lönar sig att åka runt Sydamerika eller Afrika.   

Ungefär 100 000 fartyg seglar idag runt på världens hav med yrkesskäl, majoriteten av dessa används 

för fiske, offshoreindustrin eller andra speciella uppdrag som bärgning. Minoriteten, på ungefär 

48 000 fartyg används istället för att frakta passagerare och/eller gods. Den totala dödvikten av 

dagens handelsfartyg överstiger 1,54 miljarder ton.  

För att hålla koll så att alla fartyg håller en viss standard har man skapat organisationer som MOU, 

IMO etc. Runt 60 länder är idag anslutna till International Maritime Organization (IMO) för att vissa 

krav ska följas på fartygen som byggs samt de som redan är i bruk. Detta för en effektiv och säker 

sjöfart på rena hav. IMO arbetar med sjösäkerhet, havsmiljöskydd och skrotning av gamla fartyg. 

Tack vare detta fackorgan har mycket förbjudits som strider mot miljölagar och dylikt. 

  

Paris Memorandum of undersstanding (MOU) är en samarbetsorganisation mellan EU-kustländer och 

Kanada. De olika ländernas sjöfartsmyndigheter har i förtroende att göra undersökningar så att fartyg 

och besättning uppfyller alla internationella krav och regler.  MOU brukar också registrera listor över 

hur de olika länders fartyg sköter sig.  

 

Med åren som gått har allt fler fartygsregistreringar minskat från Europa och flyttat ut till länder med 

betydligt lägre skatter och krav. Det vanligaste landet att registrera sitt fartyg idag är Panama. Det 
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har också blivit allt vanligare att använda sig av utländsk arbetskraft som filipiner för arbete på 

fartygen istället.  

Ett fartyg kan produceras på många olika sätt och vanligast är serieproduktion som de flesta 

produkter idag. Detta pressar ner priserna och gör det mer lönsamt för företagen.  Då varvet 

vanligtvis endast sköter själva skrovet och byggnaden av fartyget och lejer bort saker som inredning 

och dylikt.   

Den mest volymmässigt dominerade marknaden inom sjöfartssektorn är trampsjöfart. Med denna 

marknad menas enkelresebefraktning och även kortare tidsbefraktningar.  Godset kan bestå av kol, 

malm, råoljeprodukter och spannmål etc.  Trampmarknaden fungerar i regel bättre än de flesta 

andra marknader i världen och brukar klara sig bättre i lågkonjunkturer, vilket är till sin fördel. 

Sjöfartsmarknaden har nämligen en tendens att svänga väldigt kraftigt. Vilket också leder till att man 

måste försöka planera in när man ska köpa och sälja sitt fartyg, då priset kan ändras i hög fart.  

Energi spelar väldigt stor roll i världen och består av ungefär 50 % av den sjöburna världshandeln.  

Energi i form av olja, gas och kol är den mest omsatta och behöver fraktas hela världen över för att 

möta människors behov. Det har tom blivit så viktigt att det idag har fått en egen måttenhet som på 

svenska är ”fat per dag av oljeekvivalenter”, som med andra ord betyder att för varje energiråvara 

räknar om energivärdet i oljeekvivalenter. 2012 så konsumerades över 34 miljoner ton 

oljeekvivalenter per dygn.  

Som det märks har olja blivit något vi är väldigt beroende av som måste fraktas runt i hela världen. 

Två tredjedelar av världens olja härstammar från mellanöstern och måste därmed fraktas därifrån, 

vilket lättast görs via sjöfart.  Tack vare att olja finns offshore har det lett till att det finns många olika 

slags offshorefartyg för att klara av denna uppgift.  Fartyg som behövs är till prospektering- och 

undersökningar, transport av utrustning, bogsering för riggare, undervattensuppdrag samt transport 

från fälten.  

Ett annat slags fartyg som man kanske inte tänker så mycket på är kylfartyg.  Det finns runt 

800styckna och har till uppgift att frakta gods som kräver en speciell kyld temperatur.  Denna 

specialnisch har tuffa perioder pga. säsongsodlingar och olika efterfrågan på matvaror. De produkter 

som fraktas mest är äpplen, päron och bananer. Bananer håller dock den mest jämna efterfrågan på 

frukt och består av ungefär 40 % av alla kyltransporter. De största importmarknaderna är USA, Japan 

och Europa.  Centralamerika och norra Sydamerika står för ca 75 % av bananexporten och därmed 

kan man ju förstå hur viktig panamakanalen måste vara för dessa fartyg.  

Näst största exportgruppen idag är fisk och skaldjur, som skeppar över 14 miljoner ton mellan olika 

länder världen över.  Därefter kommer fryst kött och citrusfrukter.  Nu har också en del 

containerfartyg börjat ha kapacitet för att frakta kylcontainers vilket leder till större konkurrens 

mellan de stora bolagen.  

Förädlade varor som konsumtionsvaror har cirka 75 % av världshandels värde men bara 20 % av det 

sjöburna transportarbetet.  Vanligtvis fraktas detta över oceanerna med de större containerfartygen 

till stora bashamnar. De slussas sedan vidare med mindre linjefartyg eller containerfartyg som kan gå 

in i mindre hamnar.  
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Renodlade kryssningsfartyg saknar bildäck och har enbart specialiserat sig på tjäna pengar på 

människor.  Dessa brukar vanligtvis hålla till i Karibien eller medelhavet med en kryssningsresa på 6-8 

dagar lång.  

En annan viktig marknad är bilmarknaden, där en tillverkning runt 75 miljoner(år 2011) fordon 

tillverkas runtom i världen. Av dessa 75 miljoner transporteras ungefär 13 miljoner via fartyg, och 

som det ser ut nu så är det en fortsatt positiv ökning av bilförsäljningar vilket leder till att fler bilar 

måste transporteras via fartyg.  

Det har blivit vanligare att man använder ett mått för att mäta container som är Twenty feet 

equivalent units (TEU), något som har blivit de flesta container har dessa mått. Det underlättar vid 

stapling och hantering av containern.  

Sverige har den längsta kuststräckan av alla EU-länder och sträcker sig 270 mil, av dessa 270 mil finns 

ett femtiotal hamnar som transporterar ungefär 177 miljoner ton. Sveriges hamnar har dock en liten 

ovanlig struktur på sina hamnar då både hamnförvaltningen och stuveriet är vanligtvist integrerat.  

Ifall något oförutsett skulle hända med fartyget eller godset finns det olika slags försäkringar för 

detta.  Försäkringarna kan delas in i två huvudgrupper, de försäkringar som redaren betalar för och 

de försäkringar som lastägaren betalar för. Utöver dessa huvudgrupper finns mindre försäkringar 

som frakt-, bunker-, container-, däckslast- samt strejkförsäkring. Utöver detta finns även en 

tilläggsförsäkring för krig, som försäkrar besättningen ifall ett krig skulle bryta ut. Ett stort 

försäkringsbolag inom denna bransch är Lloyd’s of London. 

För att hålla koll på att fartygen beräknas och designas, byggs, underhålls och drivs i enlighet med de 

regelverk som finns använder man sig av klassificeringssällskap. På detta sätt kan man hålla hög 

standard på sjösäkerheten. 

Men på grund av alla dessa fartyg som seglar runt på de sju haven orsakas stora miljöproblem som vi 

idag måste försöka göra något åt. Trots att sjöfarten är det mest överlägsna på att minst påverka 

miljön till mängden transporterat gods. Som tidigare nämnt finns det en del organisationer som skall 

hålla koll på att miljölagar och krav hålls, men i vissa länder undgår man detta. Det skapar givetvis 

stora problem som måste försökas ta itu med.  De problem man kan påverka är 

bränsleförbrukningen, den är under ständig utveckling och bränslesnålare motorer kommer hela 

tiden.  Andra problem som uppkommer är oljespill från fartyg, något som egentligen dumpas 

överbord. Anledningen till detta är det kostar alldeles för mycket att lämna in det i hamn, något man 

absolut kan påverka. I Sverige har man byggt upp oljespillstationer i hamnar och även chans att ta 

hand om de sopor som uppkommer på fartyget. Tyvärr är Sverige så vänligt på den fronten och detta 

är något som företaget istället utnyttjar och sparar allt tills de kommer till Sverige, istället för att 

lämna det i andra hamnar utomlands.   

En annan miljöfara är bottenfärgen, då man förr använde väldigt giftiga bottenfärger bestående av 

tenn. Detta är något som bland annat förstör fortplantning av marina organismer. Än så länge har 

detta inte förbjudits av IMO, men det är trots allt under progress.  

För att försöka undvika alla dessa miljöförstörelser måste strängare krav och regelverk skapas, och 

ett bättre samarbete mellan kuststater. Som det är nu känns det som att man utnyttjar 

utvecklingsländer med få regler och låga krav, för att spara pengar.  Man måste jobbare hårdare med 
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att lägga fram förslag för att alla ska använda samma produkter och ha samma krav. En rättvisare 

värld på miljöfronten kommer leda till att det blir mycket bättre. Annars blir det bara att man kan 

lägga fram argument som ” men dem bryr sig inte om miljön, varför ska vi då göra det?” eller som 

”Men inte händer det något om häller ut lite olja här”. Problemet är ju att om alla tänker så, då 

kommer man aldrig kunna bryta en negativ trend. Trenden behöver brytas och fler behöver 

samarbeta för en bättre värld.  
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FARTYGSPROJEKTERING 

INLEDNING 

En projektering har gjorts för att kunna ge ett förslag till det statliga gruvbolaget LKAB där förädlad 

järnmalm, även kallat pellets ska fraktas från Narvik, Norge till New York City, USA.  Kravet är att 

kunna leverera 450 000 ton pellets varje månad. För att kunna klara denna stora mängd krävs att två 

stora likadana fartyg med en maximal dödvikt på 235 000 ton trafikerar denna sträcka.  Sträckan är 

på cirka 7000km[Ref 3] eller 3766 nautiska mil. Fartygen har en marschfart på 13,5 knop och resan 

tar cirka 12 dagar enkel resa.  När fartyget kommer fram till New York, finns det utrymme till 4 dagars 

avlastning. Det samma gäller på tillbakavägen när fartyget anländer till Narvik igen för att lasta.  

De flyter runt med en total längd på 333 meter och är 57 meter breda. Deras lättvikt är på 41 309 ton 

och dödvikten lastat med pellets motsvarar 234 600 ton. När fartygen går tomt tillbaka krävs att de 

fyller upp sig med ballastvatten för att behålla stabilitet och få propellern under vattnet. Fartygen har 

då en dödvikt på 100 380 ton. Deplacementet för fartygen är vid fullastad med pellets på 276 500 ton 

och ballastad på 142 480 ton. Med dessa mått ger det ett CB =0,86 vilket är normalt för bulkfartyg.     

 

Fartygen kommer gå fullastad med ett djup på 17,3 meter och ballastad med ett djup på 12,11m. 

Från köl till väderdäck har fartyget en höjd på 24,5 meter och en total höjd på 50 meter.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Narvik är en populär stad för att få ut järnmalm i världen från gruvor i norra Norden då den är isfri 

året om på grund av golfströmmen. Varje år lämnar cirka 20 miljoner ton järnmalm Narviks hamn för 

att få ut till olika kunder världen över. Uppgiften som redogörs för i den här rapporten är att lösa ett 

specifikt transportscenario med att projektera ett eller flera fartyg. Detta ska ske genom rimliga 

antaganden och beräkningar som styrker detta ingenjörsproblem.  Det ingår också andra saker som 

att ta fram en skrovgeometri som klarar de stabilitetskrav som finns. Andra saker som måste 

redovisas är fartyget, vilket effektbehov fartyget behöver för att övervinna de olika motstånd som 

finns.   

TRANSPORTSCENARIO: JÄRNMALM FRÅN NARVIK TILL USAS ÖSTKUST 

LKABs främsta produkt är förädlad järnmalm, så kallade pellets. Den största delen av produktionen 

transporteras på järnväg från Kiruna till Narvik i Norge varifrån den skeppas vidare ut i världen. 

Projektera ett eller flera fartyg som varje månad kan leverera 450 000 ton pellets från Narvik till 

lämplig hamn på USAs östkust.  

Projekteringen är uppdelad i en del olika uppgifter och krav för att underlätta och listas nedan: 

 Lösa det givna transportarbetet på ett resurseffektivt sätt dvs. resväg, restid och fart, antal 

fartyg, deras lastkapacitet samt tid för på och avlastning. 

 Redovisa de olika stabiliteter.  

 Redovisa motstånd, effektbehov och framdrivning.  
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NARVIK – NEW YORK  

Sträckan mellan Narvik och New York är på cirka 3766 nautiska mil och fartyget kommer spendera 

mestadel av sin tid ute på öppet hav och internationellt vatten.  Med en hastighet på 13,5 knop så 

kommer resan ta lite under 12 dygn.  Det gör till att det finns utrymme för 4 dygn av lastning och sen 

12 dygns resa tillbaka och där har man också 4 dagars pålastning beräknat.   

Narviks hamn ligger en bit in i Ofotfjorden och den enda hamnen som båten klarar på djupet är LKAB 

Ore Berth 5[Ref 1], som är privatägt av LKAB. Dock är kajen bara 214 meter lång vilket kan skapa den 

del problem vid tilläggning, något som upptäcktes alldeles för sent tyvärr.  

New York Citys hamn delar utrymme med New Jerseys hamn och har tyvärr varit svårt att hitta data 

om deras kajer[Ref 2]. Däremot hanterar dem stora mängder järnmalm och i figur 1 kan man se deras 

kajer för detta ändamål.  Ett förslag skulle vara att använda sig av kaj 9.  

 

Figur 1, En överslagsbild över New York & New Jersey's hamn, [Ref 2] 
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FARTYGETS UTFORMNING 

Det som har haft mest påverkan på val av dimensioner är den stora mängd pellets som skall fraktas. 

Det ska alltså få plats 450 000 ton på båten utan att den sjunker. För att få en bättre uppfattning om 

storleken som krävs har en del eftersökningar på internet gjorts.  Det resulterade ganska snabbt i att 

det största bulkfartyg idag har en dödvikt på 320 000 ton och att ta initiativ till att projektera 

världens största bulkfartyg blir för stora utmaningar. Det har alltså resulterat i att två likadana fartyg 

kommer att trafikera denna sträcka.  För att underlätta skrivandet kommer det skrivas som ett fartyg.  

Fartyget kommer ha en längd LOA på 330 meter(Lpp=331,06), en bredd B på 57 meter och ett 

djupgående Dlastad på 17,3 meter vid full last. När fartyget går ballastat så kommer djupgåendet 

Dballastad vara på 12 meter.  Höjden mellan köl och väderdäck kan uppskattas genom [Ref 11] och 

lyder:  

 
331,06

24,5
13,5 13,5

L
D m     (1)    

Detta ger att fribordet blir som lägst 7,2 m. Fartyget har en total höjd på 50 meter, bl.a. för att ha 

plats för en besättning som ska kunna bo där i en månad utan problem.   

Järnmalm har en densitet på 7874 kg/m3 och med hjälp av det kan vi beräkna den total lastvolym 

som krävs.  

 

 

 

3

3225000000
28575

7874 kg

m

kg
Lastvolym m     (2)

 

Som ses är det inte en jättestor volym som ska få plats med tanke hur stor båten är. Detta på grund 

av järnmalmens höga densitet.  Med denna lastvolym samt beräkning för kost och logi, bränsle och 

motorvikt beräknas dödvikten till cirka 235 000 ton.  

Lasttiden kan då uppskattas på följande sätt: 

 
_ _ min 28575 5

3,97
_ 60 24 5 5 60 24

lastning

Lastvolym skoptag tid
Tid dagar

skopvolym antal kranar
    

   
 (3) 

För att beräkna lättvikten kan man använda sig av Lloyds registers gamla Equipment Number[Ref 11] 

som ses nedan 

1 1 2 2( ) 0,85L(D ) 0,85[( ) 0,75( )]h hE L B T T l l l l     
 (4)

 

Där l1, lh1 är längden respektive höjden av överbyggnader av full bredd och  

l2, lh2 är längden respektive höjden av överbyggnader med indragen bredd.  

D är djupet, T är djupet + fribordet och Cb är blockkoefficienten.  

1,36 [1 0,05( 0,70)]ST BW K E C    
   (5) 
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För bulkfartyg är K=0,031 0,002 [Ref 1] 

Dock finns det ett annat sätt att uppskatta lättvikten genom att titta på färdiga diagram med en rad 

olika utformningar på fartyg. Ett sådant finns i [Ref 11] och ger att:  

 / 0,85 41309LW DW ton    

Från ett befintligt balkskrov skalas det om och bestäms med hjälp av programmet Hullbender[Ref 4] 

samt MSY Hydrostatics[Ref 5] för att passa detta projekt. I programmet anges de olika dimensionerna 

som sedan beräknar skrovdata och hydrostatisk data. Genom programmet kan också ballastvikten 

beräknas som krävs för att fartyget ska gå tillräckligt djupt att propellern är under vatten. Se bilaga 4 

för bilder av skrovet.  För att förstå hur ballastning fungerar och hur tankarna är placerade se bilaga 5 

för en tydlig bild.  

Något som också ska ta hänsyns till är vattentäta skott, något som fartyg byggda senare än 1 januari 

1966 eller senare ska ha i för och akter samt vid motorrummet.  För fartyg längre än 225 meter är det 

speciellt framtaget men för fartyg mellan 190-225 meter långa krävs det 9 vattentäta sektioner[Ref 

14] så det kommer alltså krävas minst 9 sektioner och därför görs en uppskattning på att 12 

vattentäta sektioner kommer att krävas vid en linjär interpolation.  

MASSA 

Fartygets dödvikt är allt som man lastar och bidrar till att fartyget blir tyngre. Alltså ska allt som 

bränsle, lastvikt(även ballastvatten), dricksvatten, mat, besättning och andra förnödenheter ingå. En 

uppskattning på respektive har gjorts och resulterat i följande resultat som ses i tabell 1 nedan. 

Tabell 1, Olika massor 

 Bränsle Lastvikt Ballastvikt Diverse Motor 

Massa[ton] 923 225 000 91 480 8000 162 

 

Bränslemängden beräknas så att först kollades upp hur mycket motorn[Ref 16] drog per dygn, sen 

multiplicerades med antal dygn den är ute till havs, och sen ett pålägg på 10 % som 

säkerhetsmarginal. 

70 12 1,1 923ton
dygnbränslem dygn ton   

   (6)
 

Dödvikten blir alltså: 

last bränsle diverse motorDW m m m m   
   (7)

 

Nu när alla vikter är framtagna kan det deplacementet  (fartygets tyngd) beräknas med följande 

formel: 

DW LW       (8) 

STABILITET 

När stabiliteten beräknas görs detta i programmet MSY Hydrostatics för de olika lastfallen, fullt lastad 

och ballastad.  
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FULLT LASTAD:  

När fartyget är fullt lastad med pellets har tyngdpunktsläget KG beräknats till 13 meter över fartygets 

botten. Vid detta KG kan sedan initialstabiliteten GM0 beräknas till 11,76 meter, något som är högt 

över det krav som ställs på GM0 > 0,15 meter.  När allt detta är givet beräknas GZ-kurvan i 

programmet MSY Hydostatics, se figur 2 

 

Figur 2, GZ-kurvan vid full last 

BALLASTAD:  

Då fartyget istället är lastad med ballastvatten kommer tyngdpunktsläget att sjunka eftersom vattnet 

har betydligt lägre densitet än järnmalm samt att vi inte kommer gå fullt lika lastad som med pellets, 

detta för att undvika dyra bränslekostnader. KG beräknas alltså fram till 6 meter och ger ett högre 

GM0 till 25,99 meter. På samma sätt fås GZ-kurvan fram och ses i figur 3.  
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Figur 3, GZ-kurvan vid ballastad 

KG BERÄKNING 

KG för lastad har uppskattats på följande sätt:  

 
12,5 17

13lastad

DW LW
KG m

  
 


  (9) 

där tyngdpunkterna för de olika vikterna har uppskattats.  På samma sätt har KG för ballastad gjorts 

och gett följande uppskattning: 

 
9 17 9

6diverse
ballastad

BW LW m
KG m

    
 


  (10) 

där BW är ballastvikten.  

Tabell 2, stabilitetslägen 

[m] KG KB LCB LCG 

Lastad 13 8,9 160,3 160,3 
Ballastad 6 1,5 180,2 180,0 
 

INTAKTSSTABILITETSKRAV 

Det finns en del lagkrav och regler som måste följas vad gäller fartygets intaktsstabilitet, dessa är 

tagna ur [Ref 9] och lyder:  

1 Arean under kurvan för den rätande hävarmen GZ, den dynamiska stabiliteten (e) skall 
vara:  

 1.1 30 0,055e   mrad räknat till krängningsvinkeln 30  .  

 1.2 40 0,090e   mrad räknat till krängningsvinkeln 40  . 
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 1.3 40 30( ) 0,030e e   mrad mellan krängningsvinkeln 30   och 40 . 

 
2  Den rätande hävarmen GZ skall vara minst 0,20 meter vid en krängningsvinkel som är 

lika med eller större än 30°. 
 

3 GZmax skall inträffa vid en krängningsvinkel som helst är större än 30° men aldrig 
mindre än 25°. 
 

4  Begynnelsemetacenterhöjden GM0 skall inte vara mindre än 0,15 meter. 

Resultatet för fartyget ses i tabell 2 nedan och att kraven uppfylls på alla punkter.   

Tabell 3, Resultat för olika kriterier 

 
30 0,055e  

 
40 0,090e    40 30( ) 0,030e e    GZ GZmax 

GM0 

Fullt lastad 1,338mrad 1,986mrad 0,649mrad 3,795m 3,795m 11,76m 

Ballastad 3,583mrad 5,929mrad 2,345mrad 12,68m 13,98m 25,99m 

 

MOTSTÅND 

När fartyget är ute och seglar kommer det att utsättas för en del olika motstånd som måste 

övervinnas för att drivas framåt. Det totala motståndet ökar med ökat djupgående och större 

deplacement. Men det som påverkar motståndet mest är farten, och det går att ställa upp en modell 

som en funktion av farten.  För att beräkna motståndet finns ingen fysikalisk formel utan har med 

hjälp av modellförsök och empiriska metoder ställts upp modeller med olika konstanter beroende på 

fartyg.  Detta ger givetvis inget exakt resultat men en god uppskattning på vilket motstånd som 

måste övervinnas. För att få så god resultatförmåga som möjligt har två olika metoder använts och 

redovisas på nästa sida. 

 

GULDHAMMER & HARVALDS METOD: 

Det totala motståndet för fartyget beräknas med följande formel: 

21

2
TR C V S

    (11)
 

Där  är vattnets densitet och V är fartygets hastighet i m/s. S är Arean för fartygets våta yta och 

beräknas med följande formel: 

1,025 ( 1,7 )pp b lastadS L C B D   
   (12)

 

Den totala motståndskoefficenten CT innefattar fyra olika termer som beskriver fartygets utformning. 

Den är definierad enligt: 

(1 )T F R F AAC k C C C C    
   (13)
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Den första termen CF är plattfriktion och kan approximeras med följande formel rekommenderad av 

ITTC-57, 

2

10

0,075
0,0002

(log Re 2)
FC  


   

 (14)

 

Där Reynolds tal Re är baserat på fartygets längd.  

I uttrycket finns också formfaktorn k som har följande uttryck,  

2
0,095 25,6 112B

lastad

pp

lastad

C
k

L B

B D

 
 
 

    
  
  
     (15)

 

Den andra termen CR avläses ur figur 9 (Bilaga A), som är ett diagram ur Guldhammer & Harvald [Ref 

7]. För att kunna läsa ur detta behöver slankhetstalet beräknas genom följande formel: 

1
3

5,05
ppL

slankhetstal  
     (16)

 

Vilket leder till att vi använder diagrammet för slankhetstal 5 och Fn=0,28 och ger resultatet: 

3

, 1,1 10R tabellC  
    

 

 

FC är ytråhetstillägget och lyder på följande sätt: 

1

3
3 4105 0,064) 10 1,6646 10s

F

pp

k
C

L

 

 
  

        
  

    (17)

 

Där ks är ytans råhet i meter och enligt ITTC-78 rekommenderas att sätta ks=150 m . 

Den fjärde och sista termen CAA är luftmotståndet och kan beräknas med följande formel också 

rekommenderad av ITTC:  

50,001 4,6967 10T
AA

A
C

S

  
   (18)

 

Där AT är den projicerade frontarean som befinner sig ovanför vattenytan. Den har uppskattats till: 

225 1425TA B m m  
    (19)
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Nu kan det totala motståndet för fartyget beräknas med ekvation (7) och det ger R= 1034,5KN. 

Nu återstår bara att addera motståndet för rodret och det görs på följande sätt fast med ett nytt CD 

och SRoder=100m2. Detta ger det totala motstånder till R= 1396,10kN.  

HOLTROP & MENNENS METOD: 

Denna metod har använts i program Resistence[Ref 6], och ger en funktion av hastigheten som kan 
ses nedan i figur 4 och för hastigheten 13,5 knop som är marschfarten för detta fartyg ges det totala 
motståndet till R= 1390,50kN. 
 

 
Figur 4, Holtrop & Mennes metod för motstånd 

 

Dessa ser vi är väldigt snarlika och har differensen på mindre än en procent.  

Då kan den erforderliga effekten beräknas för att övervinna motståndet beräknas följande:  

66,9450  1,40 10 1,15=11,75MW EP V R     
  (20) 

Där faktorn 1,15 är för att ha en säkerhetsmarginal på 15 % vid exempelvis hård vind. 
 

PROPULSIONSBERÄKNINGAR  

För att framdrivningen av fartyget ska bli så effektivt som möjligt är det viktigt att val av propeller 

och motor blir rätt gjort. Därför har propulsionsberäkningar gjorts och på grund av den låga hastighet 

som fartyget håller är en propeller det mest lönsamma för sin verkningsgrad.  

VAL AV PROPELLER 

När val av propeller har gjorts har beräkningar skett med ett eget skapat modelleringsprogram i 

MATLAB [Ref 13]. Detta har genomgåtts i bilaga 6, men tas upp lite lätt här också.  
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Diametern på propellern rekommenderas[Ref 12] att vara cirka 60 % av fartygets djupgående och har 

gjort till att diametern på propellern blir 10,4 meter. Antal blad har satts till 5 st ty ett större fartyg, 

bladareaförhållandet till 0,60 och P/D=1,3 för att få störst verkningsgrad.  Med dessa värden körs en 

for-slinga för olika värden på framdriftstalet J. Följande figur 5 är resultatet där verkningsgraden är 

0,55. 

 

Figur 5, Propellergraf 

Propellerns geometri kan även väljas med hjälp av propellerkaraktäristikor, se figur 6. Med samma 

diameter och bladareaförhållande blir geometrin istället P/D =1,3 med verkningsgraden 0 0,75 
 

och ett framdrivningstal till J=0,64.  
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Figur 6, Propellerkaraktäristika
 

KAVITATION 

Kavitaiton är något som uppstår kring propellerbladet på grund av den tryckminskning som sker. 

Detta är negativ bieffekt och ger upphov till erosion, vibrationer och förslitningar på både propeller 

och axlar. Med andra ord vill man med största möjlighet undvika detta och därför görs en 

kavitationskontroll på följande sätt.  

Först måste propellerkavitationstalet c och det lokala kavitationstalet vid 70 % av radien, 0,7R
 
för 

att kunna läsa av i Burilldiagrammet. Dessa beräknas enligt: 

2 21
( (0,7 ) )

2

c

p A prop

Tprop

A V nD



 




   (21)

 

1,067 0,229p

E

A

A

prop

P

D
 

    (22)

 

 
0,7

2 21
(0,7 )

2

atm v
R

A prop

p gh p

V nD




 

 



   (23)
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Detta beräknades för P/D= 0,6; 0,8; 1,1 och 1,3. För P/D= 1,3 så är det cirka 8 % kavitation och för 

P/D=1,1 ligger det under gränsen för rekommenderat övre gräns. Det är alltså bäst att välja ett 

P/D=1,1, ett J=0,6 och ett varvtal på 41,4 rpm. Detta skulle ge en verkningsgrad på 0 0,60 
.
 

MASKIN 

Nu när det mesta är framtaget kan maskinstyrka beräknas och leda till val av motor. Det första som 

måste beräknas är propelleraxeleffekten:  

E
S

D

P
P




    (24)

 

Propellerarrangemangets verkningsgrad kan skrivas: 

0D R H   
    (25)

 

0 är propellerns verkningsgrad, R är den relativa verkningsgraden som är väldigt nära 1 och sist har 

vi skrovverkningsgraden H som ges av:    

1

1
H

t

w





     (26)
  

där medströmsfaktorn 0,55 0,05Bw C    och sugfaktorn 0,6t w . PS beräknas nu till 16,93MW 

och D till 0,694. 

Valet av motor blir därför ett märke av MAN B&W[Ref 16] och modell L60MC-C/ME-C8 med 8 

cylindrar som klarar av att leverera 18 720 kW med ett varvtal på 123 rpm, se figur 8 (Bilaga 2). 

Bränsleförbrukningen för liknande motor på 100 % ligger på 177g/kWh. Eftersom motorns varvtal är 

på 123 rpm och propellerns varvtal är på cirka 41 rpm kommer en växellåda att behövas.  

För att göra en miljöanalys är en undersökning i enhet energi/(ton∙km) användbart att göra. Detta 

beräknades[Ref 7] fram till 0,0030kWh/(ton∙km) för fartyget vilket kan jämföras med att exempelvis 

frakta detta på med hjälp av en lastbil som resulterar till 0,1533 kWh/(ton∙km) med hjälpdata från 

Scania[Ref 17]. Detta ger att lastbilen är en faktor 50 ggr större föroreningsutsläppare än det 

projekterade fartyget.  Beräkningen gjordes på följande vis: 

 
/

16930
_ 0,003

_ 225000 25 /

s
fartyg

km h

P kW kWhCarbon footp
ton kmLastad vikt V ton km h

  
 

  (27) 

 
/

368
_ 0,153

_ 30 80 /

s
lastbil

km h

P kW kWhCarbon footp
ton kmLastad vikt V ton km h

  
 

  (28) 
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SLUTSATS OCH DISKUSSION.  

 

Med tanke på de stora mängder som ska fraktas har fartyget blivit en riktig bjässe. Det har givetvis 

resulterat i att båten har fått höga värden på stabiliteten, med andra ord är den väldigt trögfluten i 

vattnet. Detta går att minska genom att minska bredden på fartyget, något som dock kan bli svårt i 

detta fall.  

Eftersom fartyget inte kommer att gå så fort behövs det inte högre varvtal än 45 rpm på propellern 

och det resulterar i att en växellåda kommer att behövas mellan propeller och motor.  

Bulkfartyg har tyvärr svårt att få med sig saker tillbaka efter dem har varit och tömt sin last, vilket 

resulterar i att fartyget kommer behöva gå med ballastvatten på tillbakaresan för att få ner 

propellern i vattnet.  

Som vi ser också ser är fartyget i miljösynpunkt betydligt bättre fraktsätt än exempelvis lastbil. Detta 

beror givetvis på både den stora mängden som fraktas i fartyget samt hastigheten. Eftersom 

järnmalm är en produkt man kan planera och kanske inte alla gånger behöver ha akut går det att 

hålla nere transportkostnaderna genom frakt på fartyg med en låg hastighet.  

RESULTAT 

För en lättare översikt över resultatet ställs en tabell upp för de parametrar som inte innefattas i 

tabellform sedan innan.  

Tabell 4, Resultat 

Motstånd R 1396,1kN 
Erforderliga effekten PE 11,75 MW 
Propellerarrangemangets 
verkningsgrad 

D  0,694 

Axeleffekten PS 16,93MW 
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ATT BORRA OLJA TILL HAVS 

INLEDNING 

 

Världen över använder man sig av fossila bränslen i stora mängder och olja är det absolut vanligaste 

bränslet. Ett fossilt bränsle är något som inte kommer från förnyelsebar energikälla utan det är något 

som kommer ta slut. Exempel på fossila bränslen är olja, gas och kol. Sveriges totala energitillförsel 

från Råolja och oljeprodukter 2013 var 23 % där enbart kärnkraften slår denna siffra. Användning av 

fossila bränslen i olika sektorer ger en tydlig syn på hur viktig oljan är för transportsektorn där mer än 

95 % använder sig av fossila bränslen. På andra plats kommer industrin som ligger på en användning 

runt 20 %.   

Ett större behov av bilar, fartyg och andra transportmedel har totalt exploderat och lett till att olja 

har fått en hög efterfrågan. Men hur går det egentligen till för att få upp denna olja? Hur svårt är det 

egentligen? Det kanske låter som en lätt uppgift, men otroliga mängder pengar satsas på bara att 

försöka hitta oljan. Först görs en kvalificerad gissning och en provborrning genomförs för att se om 

det finns någon olja eller gas som kan göra det lönsamt att fortsätta borra. Att lyckas med detta är 

cirka 25 % chans och då brukar det inte ens finnas en anledning till att tömma hela hålet på grund av 

att flödet minskar med minskad mängd kvar i reservoaren.   

Offshorebranschen är ungefär 20 % av oljebranschen och har cirka 230 miljarder fat oljereservoarer 

jämfört med onshore som har 1120 miljarder fat. [Ref 18] Det finns ungefär 1470 styck aktiva 

offshore-oljeriggar (2015) där Mexikanska golfkusten och Nordsjön är ledande.  

I rapporten kommer en djupare redogörelse av de olika verktygen att göras, en analys av 

borrprocessen, en jämförelse mellan vertikal borrning med horisontell borrning. Vad för olika typer 

av komplikationer som uppstår när man borrar offshore.   

Vad för typ av utrustning använder man sig av ovanför ytan i form av plattformar, kompressorer och 

borrtorn. Samt vad för verktyg som används nere i hålet, bland annat vilka olika slags bits, men också 

hur risersystemet och cirkulationsmodellen fungerar.  Mekaniken bakom processen kommer att 

redovisas och med vilka olika typer av tryck som tillförs för att pumpa upp oljan.   Det kommer även 

nämnas vilka konsekvenser som kan uppstå om något går fel på en plattform, då det finns bra 

exempel på saker som faktiskt har hänt och en av dem är olyckan i mexikanska golfen, Deepwater 

Horizon, 2010.[Ref 19] 

Syftet med denna rapport är att få en bättre förståelse för hur borrprocessen till havs går till. Vilka 

typer av komplikationer man kämpar med och hur svårt det egentligen är att få upp någon olja.  
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Det finns fyra olika typer av basplattformar för prospektering av olja.  

Submersibles – Dessa används inte särskilt ofta, men på grunt vatten kan de vara användbara. Som 

syns i figuren 7 så står denna typ av plattform på botten. 

Jackups – Dessa används vanligtvis i vattendjup på runt 160 meter.  De bogseras nästan alltid till sin 

plats, ankras och installeras.   

Drill ship – Dessa placeringar ser ut som ett vanligt fartyg men har ett borrtorn (derrick)på toppen 

som borrar genom ett hål ner i själva hålet. De är förankrade i en viss position och använder sig av 

datorstyrda propellrar för att kontinuerligt korrigera fartygets förflyttning.   

Semi submersible – Detta är helt mobila strukturer som stöds av pelare som sitter på skrov eller 

pontoner som ballast under vattenytan. Detta ger en bra stabilitet i grova och djupa hav.  

De mobila plattformarna används huvudsakligen för undersökande ändamål eftersom de generellt är 

billigare än permanenta plattformar.   

 

Figur 7, Olika plattformar[Ref 20] 

 

BORRPROCESSEN 

 

Operatörerna borrar två grundläggande brunnar för undersökning om det finns någon typ av olja 

eller gasfyndighet och för utveckling så att förberedelse för produktion kan göras. Intervallet för 

vattendjupet är från 6 – 120 meter för jack-ups riggar och upp till 3700 meter för semi-submersible 

och drill ship. Innan det borras en undersökningsbrunn, kommer en operatör genomföra geologiska 

undersökningar på ett område för att fastställa risken för olja- eller gasfyndigheter och för att hitta 

samt identifiera specifika mål. Operatören hyr sedan en borrentreprenör för att borra 

prospekteringsbrunnar. Oljebolaget väljer platsen och övervakar verksamheten, något som kan ta 
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mellan 15 dagar upp till 12 månader, dygnet runt för att borra en enda bra brunn, helt beroende på 

komplexiteten av projektet.  

Offshore brunnar borras på ungefär samma sätt som sina landbaserade motsvarigheter men vid fler 

påverkningar för offshoremiljön. En ledning tillverkad av längder av stålrör tillåter borrslam att flyta 

mellan riggen(vattenytan) och havsbotten. Det är denna ledning som kallas riser. Risern är försedd 

med en kula och glidförband som möjliggör en lång sträng av riserröret att röra sig uppåt och nedåt 

samt böja sig något med den vågrörelse som riggen utsätts för.   

Brunnen borras med hjälp av en längd av smala stålrör och andra verktyg som utgör borrsträngen. 

Vid botten av strängen finss ett hål-borranordning som kallas borrkrona. Tunga sektioner av rör, som 

kallas borrkragar ger vikt och stabilitet till borrkronan. Varje rörlängd i strängen är ca 9 meter lång 

och väger cirka 270 kg jämfört med borrkragar som kan väga 1800 kg eller mer per 9 meters längd.  

Efterhand som borrningen fortskrider och brunnen blir djupare, kopplar borroperatörerna till nya 

delar av borrör till den ständigt förlängda borrsträngen. Tack vare hydrauliska anordningar kan 

konstant spänning på borrsträngen hållas och förhindra rörelser av riggen och risern från att 

överföras från borrkronan. 

Borrsträngen sänks genom risern till havsbotten genom ett system av säkerhetsventiler som kallas 

blowout preventer (BOP). Denna stapel av flera säkerhetsventiler är utformad för att innehålla 

naturliga tryck som borrare kan uppleva under jordens yta. Syftet är att undvika en eventuell 

”blowout”, med andra ord ett okontrollerat utbrott av olje-, gas- eller borrslam på grund av allt för 

stort självtryck.  

UTRUSTNING OVAN JORD 

 

Olja- och gasutvinning kräver specialutrustning som vanligtvis inte används vid borrningar i lera.  Vid 

grundare borrningar används vanligtvis ett enkelroterande borr. För djupare borrningar används 

dubbel- och trippelroterande borrar, något som kräver specialutrustning vid havsnivån i form av 

kompressorer drivna av både luft och gas.  

För att veta vart utrustningen ska placeras måste först en borrplats väljas ut. Detta sker genom 

noggranna geologiska beräkningar.  Att borra till havs kräver lite mer förarbete då det är jobbigare 

att förflytta dessa borrtorn och sedan ankra dem, så att de klarar stå emot både vågor och vind.  

PLATTFORM 

En plattform består av ett antal olika delar och det som kommer att tas upp här är 

vatteninsprutningspumpen, volymflödesmätaren, huvudroteraren, utblåsningsspärren samt 

borrtornet. 

Vatteninsprutningspumpen (Water injection pump) behövs för att vatten blandat med 

korrisionsvätska och vätskeskum ska kunna sprutas in i det komprimerade luftflödet.  Figur x visar 

monterad vatteninsprutningspump för luft och gas borrningar. De större pumparna används för 

djupa borrningar och har en kapacitet att injicera upp till 100 liter/hr in till luft-/gasflödet i brunnen.  

Det finns också mindre pumpar som används till mindre borrningar men uppfyller precis samma mål 

som den stora.  
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Figur 8, Volymflödesmätare[Ref 21] 

Ingen oljerigg skulle operera utan att använda sig av en volymflödesmätare, då det skulle vara helt 

ologiskt att inte veta hur mycket olja och gas som pumpas upp. Volymflödet kan enkelt användas 

genom att räkna slag per minut med vetskapen om pumpens kapacitet i liter per slag och därefter 

beräkna utflödet från pumpen i liter per minut eller så tillhandahåller man en noggrannare 

volymflödesmätare längst ner i brunnen.  Att mäta volymutflödet i brunnen är en viktig kunskap för 

en lyckad borrningsoperation och detta brukar göras tillgänglig för personal på riggen. När volymen 

av gasutflödet mäts refereras detta till det atmosfäriska förhållandet på luft som komprimeras i 

kompressorn. Vid borrningar på havsnivån ges volymflödet i standard kubikfot per minut (SCFM) 

standard liter per sekund men vid borrningar över havsnivå ges det på den faktiska kubikfot per 

minut (ACFM) eller som den faktiska liter per sekund. Det finns två olika sätt att mäta gasflödet, att 

använda sig av ett registreringsystem i flödet nedströms av kompressorerna men flödet uppströms 

av vatteninsprutningen.  I figur 8 visas ett enkelt system med strypfläns med en tryckmätare för att 

mäta skillnaden i trycket uppströms och nedströms med hjälp av en platta.  Det andra sättet är att 

använda sig av en turbin som mäter flödet. Denna måste givetvis korrigeras för gravitationen. Figur 9 

visar en fullständig installation av en turbinflödesmätare.  
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Figur 9, Volymflödesmätare med turbin[Ref 22] 

 Utblåsningsspärren(Blowout prevention) framtogs för användning till djupa borrningar för att 

utvinning av olja och gas.  Det mesta av dagens olja som hittas har otroligt höga statiska tryck upp till 

55 MPa och temperatur på upp till 150°C. Det finns dock få reservoarer som har så högt tryck ända 

upp till 110 MPa, dessa återfinns dock på djupa områden runt 3000 meter eller djupare under 

havsnivån.  Dessa verktyg utvecklades för att skydda ytan från dessa höga tryckreservoarer.  En 

”blowout” uppstår när en oljereservoar får flöda fritt upp till ytan helt okontrollerat.  Om detta skulle 

uppstå kan givetvis allvarliga skador på både besättning och plattform ske. Detta skydd styrs med 

hjälp av hydraulik och styrsystem som manövreras från plattformen. Den ska dock ingripa själv och 

stänga igen brunnen ifall kontakten bryts på något sätt, allt för att förhindra en katastrof. För att se 

en fullständig överblick över BOP se bilaga 7. 

 

Figur 10, Borrtorn [Ref 23] 



Ricky Andersson Sida 27 
 

 

Det som är en av det viktigtaste på plattformen är borrtornet, som har det engelska ordet derrick. Se 

figur 10. Tornet har olika slags utrustningar som lyftanordningar, manöversystem för borröret. Det 

finns också utrustning som ska förhindra att skada uppstår på de väsentliga delarna mot övertryck, 

något som har namnet kelly. 

KOMPRESSORER  

Det finns flera olika typer av luft och gas kompressorer för användning inom industrin. Dessa varierar 

i designen på grund av volymen av luft eller gas som ska förflyttas. Den industri som använder sig 

mest av kompressorer är just produktion av olja och transporter inom kemiska industrin. Information 

om denna teknik kommer att användas för att utveckla en bättre förståelse för hur kompressorer kan 

användaas i luft och gas borrning. Luft eller gaskompressorer är väldigt lika i dess grundläggande 

konstruktion och drift som flytande pumpar. Den grundläggande skillnaden är att kompressorer 

flyttar den kompressibla fluiden medan pumpar flyttar inkompressibla fluider(vätskor).  

DYNAMISKA KOMPRESSORER 

De vanligaste dynamiska kompressorerna som används inom industri är centrifugal och axial 

kompressorer eller en kombination av dessa två.   

Centrifugalkompressorn var den första dynamiska kompressorn som utvecklades. Den här typen av 

kompressor tillåter kontinuerligt flöde (dynamiskt) av gasen genom maskinen. Denna kompressor har 

ingen tydlig stängd gräns för kompressionen. Komprimering av gas resulterar i ökad hastighet för 

fluiden genom en viss geometri. Det grundläggande konceptet för denna typ är att man använder sig 

av centrifugalkrafter på gasen som skapas av ett höghastighetsflöde genom det cylindriska huset.   

Det finns centrifugalkompressorer med enkelsteg och multisteg. För enkelsteg flödar gasen in i 

centrum av det roterande impellern. Impellern kastar ut gasen till periferin med sitt radiella blad med 

hög hastighet. Gasen styrs därefter genom diffusorn och hastigheten sänks, vilket resulterar i ett 

högre tryck för fluiden. I en flerstegskompressor leds gasen istället till nästa impeller, på detta vis kan 

kompressorn stegvis öka trycket av den ultimata urladdningen. Eftersom 

kompressionstrycksförhållandet vid varje steg vanligtvis är ganska låg, storleksordningen två, finns 

det behov av kylning mellan stegen. I figur 14 visas en flerstegskompressor med kylare på första 

stegen.  
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Figur 11, Flerstegskompressor[Ref 27] 

Axial-flödeskompressorer är väldigt höghastiga med stora volymflöden. Denna typ av kompressor 

suger in gas genom insugsportarna och driver gasen axiellt genom kompressionsrummet via en serie 

radiella roterarande rotorblad. Som i centrifugalkompressorn, konverteras den kinetiska energin av 

höghastighetsflöde lämnandes varje rotorsteg till tryckenergi i följande diffusorsteg [Ref 28]. Axial-

flödeskompressorer har ett volymflödeområde på approximativt 4.7 *10^3 till 4,7 *10^5 liter per 

sekund. Deras kompressionsförhållande är typiskt mellan 10 till 20.  

AXELEFFEKTSKRAV 

I figur 15 visar ett P-v diagram på en simpel 

kompressionsprocess där P är tryck och v är specifika 

volymen. Punkt c representerar slutsteget, eller steg 

2, där gasen lämnar kompressorn. Arean odcm 

representerar produkten P2v2, vilket är flödesarbetet 

för att leverera gasen från kompressorn. Punkt b 

representerar startsteget 1 för gasen. Och arean 

oabn mäter produkten av P1v1, vilket är 

flödesarbetet skapat för passering av fluiden till 

kompressorn. Linjen bc representerar ändringen för 

gasen genom kompressionen.  

 

BRÄNSLEFÖRBRUKNING 

 

För att planera en så bra borroperation som möjligt, är det viktigt att förutspå den 

bränsleförbrukning som kommer gå åt för att driva kompressorsystemen. Konsumtionen av antingen 

vätska eller gas beräknas ofta ut i vikt per hästkraft-timme (N/(kW *h). Bränsleförbrukningen är 

väldigt beroende av drivmotors effektförhållande, eller hur stor verkningsgraden är på motorn. Figur 

Figur 12, Pv-diagram 
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x ger en bra uppskattning av bränsleförbrukningen för bensin, diesel och propan/butan. De flesta 

anläggningsmaskiner kan konverteras för att drivas på naturgas. [Ref 28,29] 

 

UTRUSTNING UNDER YTAN  

BORRSLAM 

Borrslam eller borrvätska som det även kallas, är den vätska som används i borrdrift för att cirkulera 

eller pumpas från ytan ner till borrsträngen, genom kronan och tillbaka till ytan via ringen. 

Borrvätskor tillgodoser på många sätt, bland annat: 

 Kyler, smörjer och stödjer 

 Minskar korrosion 

 Kontrollerar formationstryck och behåller stabiliteten.  

 Tar bort borrmaterialet från botten upp till ytan.  

Borrvätskans mest kritiska funktion som den utför är att minimera koncentrationen av borrflisor runt 

kronan och genom hela brunnen. Om detta inte uträttas kommer det snabbt bli stora fliskakor och då 

förloras funktionen att rengöra hålet.       

De typiska ingredienserna som en borrvätska innehåller är: 

Gasform: luft, kväve 

Vatten: kolsyrat skum, polymer, strömförande vätskor, emulsion  

Icke-vattenbaserat: Syntetisk olja, inverterad emulsion 

Skum består av minst 70 % gas, vanligtvis kväve, koldioxid eller luft på toppen av hålet, medan 

strömförande vätskor innehåller mindre mängd gas.  Kostnaden för borrvätskan kan utgöra en stor 

del av den totala kostnaden för att borra en brunn. Vanligtvis är den prismärkt per längdenhet som är 

borrat och i många fall ingår priset för fastämneshantering och avfallshantering. 

BORRKRONOR 

Det finns många olika slags borrkronor och det är några av dessa som kommer nämnas i denna 

rapport. Precis som när man ska borra hemma i sitt eget hus så väljer man ut ett borr ur borrsatsen 

beroende på vilket material man skall borra i och hur stort hål man vill ha. Nästan på samma sätt går 

det till när man ska borra efter olja. Det man istället väljer är en krona (eng. bits) och det finns tre 

typiska roterbara basbitsar för olja och gasutvinning. Dessa är ”drag bits, roller cutter bits och air 

hammer bits”.  

DRAG BITS 

Dessa original släpkronor användes tidigt i rotationsborrning och har fixa knivblad.  De första var 

simpla stålblad monterade på en stålkropp som bestod till botten av borrsträngen. Senare började 

man använda naturliga diamanter som knivblad. En diamantkrona har naturliga diamanter inneslutna 

i en kropp av en tungstenlegering. Den senaste tekniken använder sig dock av en polykristallin 

diamantpresskropp (eng. förkortingen PDC). En släpkrona har inga rörliga delar och deras 

skärmekanism är en skrapmaskin som är bäst att använda för att borra i stenformationer som fallerar 

och kan plasticeras, t.ex. mjuk, fast och medelhård icke sträv stenstruktur. Även då PDC kronor har 

använts i stor utsträckning de senaste decennierna så har de varit begränsade till borrning med hjälp 
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av vatten och oljebaserade borrslam. Dock har de senaste fältstudierna visat att PDC kronor nu 

framgångsrikt kan användas i borrningar med luftkompression som använder sig av gas-, kolsyrat- 

och skumborrvätskor. 

ROLLER CUTTER BITS 

Rullskärsborr använder sig av en krossteknik för att ta bort 

stenar från skärhuvudet och för att föra fram borrkronan, se 

figur 11. Vikten eller den axiella kraften som appliceras på 

kronan överförs till tanden eller tänderna på kronan. Dessa 

tänder är spetsiga eller rundade och den kraft som appliceras är 

tillräcklig för att plasticera berget i både skjuv- och 

dragspänningar. Borrkronan är designad för att ta bort ett skikt 

av sten med varje varv av rotationen. Vätskan som cirkulerar 

drar med dessa bergsflisor bort från bergväggen.  Det finns fyra 

olika modeller av rullskärsborr.  Dessa är quad-cone bits, tricone 

bits, dual-cone bits och single-cone bits. Quad- och dual-cone 

bits används för speciella lerborrningar och har lite tillämpning I 

luft och gasborrning. Tricone bits används i stor omfattning i luft 

och gasborrning.  

 

AIR HAMMER BITS 

Slagborrar drivna av tryckluft har använts i årtionden vid grunda borrningar, framför allt inriktat mot 

borrning av vattenbrunnar, geotekniska brunnar och gruvborrhål. Det senaste decenniet har dock en 

ökad användning av slagborrar märkts av för användning till djupare borrprojekt med gas och olja. 

Slagborrar har en klar fördel jämförelsevis med rullskärsborrar i slipborrning, hårda stenstrukturer. 

Slagborren fungerar så att den har en inbyggd cylinder som aktiveras genom komprimerad luft, det 

gör att cylindern börjar röra sig upp och ner och samtidigt börjar slå med hög kraft. Det finns också 

slagborrar som har roterbara huvud vilket effektiviserar processen ännu mer. Vid direkta 

cirkulationer passerar luftflödet genom kolvsektionen, genom borrkanalen och ringens mynning. När 

luften passerar ringen, medbringar flödet stenkrossningar och flyttar krosset till ringens mynning. Det 

finns också med slagborrar med omvänd cirkulation. Dessa unika slagborrar tillåter lufttrycket i 

ringen att påverka kolven via hål utanför höljet av slagborren. Det finns 5 olika konstruktioner på 

slagborrarna och visas i figur 12        

Figur 13, Rullskärsborr[Ref 24] 
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Figur 14, Olika slagborrar[Ref 25] 

BORRÖR  

Det finns fyra olika slags borrör som används för olja och gas borrningar. Dessa är standard API 

borrör, tungviktiga borrör, borrstång och dubbelväggsrör. Här kommer dock endast API borrör och 

tungviktiga borrör tas upp.  

Standard API borrör används mest för roterbara borrningar grunt som djupt. Dessa tillverkas av olika 

licensierade API-tillverkare runt om i världen, främst för användning vid borrning av djupa brunnar 

för utvinning av gas och olja. Den nominella vikt per längdenhet definieras av väggtjockleken och den 

inre diametern hos rörkroppen. När verktygen, låda och stift, är fästa på rörkroppen ökar den 

genomsnittliga riktiga vikten per längdenhet. API borrör klassificeras också beroende på vilket API 

material som används i olika grader.  Tabell 5 ger API materialgraderna och restriktionerna samt de 

olika standarderna för minimumavkastning, maximumavkastning och minsta draghållfastheten av 

stålsorten.  

Tabell 5, Olika tryckskalor 

 

TUNGVIKTIGA BORRÖR  

Denna typ av borrör har en tung vägg med tillhörande extra längd längs verktygslederna. Tungviktiga 

borrör har det ungefärliga yttermåttet för standard borrör för att underlätta hanteringen på 

oljeriggen. [Ref 33]. Den unika karakteristiken för denna typ av borrör är att det kan köras i 

kompression på samma sätt som borrkragar.  De flesta tungviktiga borrören tillverkas i specifika 

längder, nivå 2 och 3 API längder är de vanligaste.  En unik egenskap hos tungviktiga borrör är att de 
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har en slitdyna i mitten av sektionen. Slitdynan ger stabilitet och förbättrar styvheten i röret samt 

reducerar avvikelsen för borrhålet. Tungviktiga borrörselement används i ett antal applikationer i 

roterbar borrning.  Eftersom detta borrör kan användas i kompression så kan den användas istället 

för borrkragar i grunda brunnar med liten enkel eller dubbelroterande borriggar. Detta borrör 

används också vid konventionell borrsträng för vertikala borrningar som en övergångsfaktor mellan 

de styva borrkragar och det mycket smidiga borröret. Användning som en övergångsfaktor minskar 

de mekaniska felen i nedre delen av borrelementet. Det mest fördelaktiga är att köra 6-30 styckena 

tungviktiga borrör på toppen av en konventionell BHA.   

 

RISERSYSTEM 

RISERSYSTEM AV LÅGTRYCK 

Standard borrningsriser idag är av lågtryck och är öppet till atmosfärstryck vid den övre änden. På det 

sättet kan det inre trycket aldrig överstigas på grund av borrslamsvikten.  Risers är uppbyggda av ett 

antal riser-leder, typiskt 15-25 meter långa. Såsom i figur 13 visar en riser-led från ett patent[Ref 26]. 

En typisk borr-riser innefattar ett centralt rör av nominell diameter och är utrustad med ett antal 

perifera rör. De fyra rören visas i figur 13: ”kill and choke” rören, används för att kommunicera med 

brunnen och cirkulera vätskan i händelse av en gasspark då blowout preventern måste aktiveras. 

”booster” röret används för att injicera vätska i den lägre delen av risern och påskynda flödet så att 

de bättre spolar bort flisor och ett litet hydraulikrör används för att driva blowout preventern.  
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Figur 15, Risersystem [Ref 26] 

Linjerna är säkrade i båda ändar till huvudröret så att de längsgående mekaniska påkänningarna är 

fördelade i röret och i ledningen. Avståndet mellan linjerna och huvudröret fungerar som en hävarm 

för dragspänningar överfört till linjen. Som ett resultat av de dragspänningar som är förknippade med 

hävarmen, är det risk för böjning av stammen som kan vara skadligt för risern.   

 

RISERSYSTEM AV HÖGTRYCK 

När blowout preventern är placerad ovanför ytan krävs ett risersystem av högtryck. Detta har dock 

mycket enklare struktur jämfört med lågtryckssystemet och kräver bland annat inte ”kill and choke” 

linjer. Ifall en gasspark sker, stängs blowout prevetern på ytan, och är direkt ansluten till oljeriggen.  

Således har risern utformats för att ta det fulla trycket i brunnen. Det finns dock betydligt högre risk 

vid användning av en BOP vid ytan, om inte en tillräckligt bra koppling vid havsbotten kan användas 

vid en nödsituation.  
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VAL AV BORRNINGSTYP 

 

Figur 16, Olika borrningstyper[Ref 31] 

De flesta brunnar som är borrade efter olja eller gas är vertikala borrar, alltså rakt ner i jorden. Att 

borra på andra sätt än vertikalt kan dock ge mer information och träffa målet lättare. Denna princip 

har egenskapen av att noggrant styra brunnen med riktningar och vinklar som avviker från den 

vertikala och kan vara mycket värdefullt.  

De flesta horisontella brunnar börjar dock borras vertikalt en bit ner till att borrkronan är cirka 100 

meter över målet. När denna punkt är nådd börjar en hydraulisk motor som är fäst mellan 

borrkronan och borröret att arbeta. Denna drivs genom ett flöde av borrslam och har möjligheten att 

rotera borrkronan utan att rotera hela längden av borröret, alltså mellan ytan och borrkronan. Detta 

gör att man plötsligt kan vinkla borrkronan och borra horisontellt. Men att borra horisontellt är dyrt 

och kan kosta upp emot 3ggr så mycket per fot jämfört med vertikalt. Många brunnar skulle dock 

vara helt meningslösa utan denna teknik [Ref 32].  

KOMPLIKATIONER: 

Även när borrtekniken har optimerats för ett mål, måste de förväntade ekonomiska fördelarna av 

horisontell borrning tas i beaktning så att åtminstone de ökande kostnaderna kommer att kunna 

återbetalas för att projektet ska bli gynnsamt.  I framgångsrika horisontella borrningar är det tre 

basfaktorer som spelar in[Ref 33]: 

För det första, oftast går det att utveckla en reservoar med betydligt mindre antal horisontella 

brunnar eftersom varje brunn kan tömma en betydligt större volym än en vertikal brunn. När detta är 

fallet, är det bevisat att reservoarerna är större än för en vertikal brunn. En annan fördel, i 

förhållande till miljökostnader eller markanvändning som skulle kunna hänföras i vissa situationer är 

den sammanlagda ytan, ”fotavtryck” av en olja eller gas operation kan reduceras genom användning 

av horisontella brunnar.  

För det andra, kan en horisontell brunn producera nivåer på flera gånger så mycket som en vertikal 

brunn, på grund av ökad borrhållsyta inom det producerade avståndet. Ett exempel är reservoaren 
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Giddings Field  i Austin, Texas som under lika tryckförhållanden producerade vid inledande nivåer 2,5 

till 7 gånger högre än vid vertikala slutföranden[Ref 34]. Ordförande Robert Haupthfuhrer för Oryx 

Energy Co. berättade att ” Våra kostnader i Austin är nu 50 % mer än vid vertikala brunnar men vi har 

tre till fem gånger högre daglig produktion och reserver än en vertikal brunn[Ref 35]. En snabbare 

produktionstakt ger en högre ekonomisk avkastning på horisontella projekt än vad man lyckas 

åstadkomma genom vertikala projekt.  

För det tredje, användning av horisontella brunnar kan hindra eller väsentligt fördröja uppkomsten 

av produktionsproblem, något som ger upphov till låg produktionstakt, låg ineffektivitet och att för 

tidigt överge, minska eller till och med eliminera brunnen som ett resultat.  

BORRA I EXTREMA MILJÖER 

Det finns inget bättre exempel än med den medfödda risken som innefattar borrning på djupa hav än 

Macondo blowouten (Deepwater Horizon) den 20 april 2010 där blowout preventern inte fungerade 

som den skulle och ledde till en explosion av plattformen. Det var 11 som omkom och flera skadades 

av ett totalt antal på 126 st när olyckan hände. På grund av denna katastrof har medvetenheten ökat 

om vad som kan gå fel och föranledde ett amerikanskt uppskov för djuphavsborrningar den 30 maj 

2010. Detta släpptes dock igen 4 månader senare och nya tillstånd utfärdades igen. Självklart så 

kvarstår riskerna och nedan ges en översikt över de utmaningar som djuphavsborrning innebär och 

den undersökta tekniken som används för att minska riskerna och öka effektiviteten. I figur 17 kan de 

aktiva djuphavsborrningarna ses och också den så kallade ”Golden Triangle” som har sina punkter i 

Mexikanska golfen, Brasilien och Västafrika.  

 

Figur 17, Djupborrningar i världen 

Brunnens djup och dess understa diameter kommer att ha stor inflytande på dess utformning, 

särskilt djupet.  För att förstå orsakerna är det viktigt att identifiera flera viktiga faktorer som 

påverkar hur alla brunnar borras och varför det behöver tas extra försiktighet i djuphav. Samspelet 

mellan vissa av dessa faktorer har också en direkt inverkan på utformningen, komplexitet, kostnad 

och riskerna för brunnen.  
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HÖGT TRYCK/ HÖG TEMPERATUR (HPHT) 

När som djupet har ökat, så har också borrhålets tryck och temperatur ökat. Branschens definiton av 

HPHT varierar men brunnar med en bottenhålstemperatur överstigande 150°C och vid tryck över 70 

MPa och är i allmänna fall klassad till kategori 15. Ända fram till 1990 talet använde man sig av 

komponenter som grundläggande borrstålverktyg och som troligtvis inte skulle klara av att sättas på 

spel av höga tryck och temperaturer. Många kompontenter av dagens utbud som mäter eller loggar 

under borrning är klassade för maximalt borrhålstryck på 172 MPa och tillförlitligheten minskar när 

temperaturen överstiger 150°C. Med förväntade borrhålstryck på över 240 MPa och temperaturer 

över 230°C i framtiden så är detta ett tydligt exempel på vad dagens teknik har att kämpa med för att 

klara industrins krav.  

MILJÖPROBLEM 

Det finns många väldokumenterade miljökonsekvenser av olja- och gasproduktion i extrema miljöer, 

allt från olika former av föroreningar genom eventuella skador på lokala ekosystem, särskilt hav och 

vilda djur.  

Innan Macondo incidenten hade uppskattningsvis 14 000 djupvattensbrunnar borrats världen runt 

utan något större oljespill.  Trots att oljebranschen visste om de potentiella riskerna och planerande 

för en stor föroreningshändelse och efterföljande miljöpåverkningar, baserades dessa på andra typer 

av oljespill, djupfältstester och modellering av sannolika flödesdynamiker. Effekten av stora 

oljeutsläpp vid eller nära kusten är relativt väl förstått på grund av att de tankgrunds-stötningarna 

såsom Exxon Valdez i Alaska 1989 och Torrey Canyon utanför Scillyöarna i Storbritannien 1967. Det 

största offshore oljeutsläppet före Macondo inträffade i bukten Campeche, Mexiko 1979 som en 

konsekvens av en brunns blowout i cirka 160 fot av vatten på lxtoc fältet. Detta resulterade i ett 

oljespill på cirka 3,5 miljoner fat olja och en kostnad på 100 miljoner dollar för att städa upp allt.  Det 

har varit en del oljespill sedan dess, främst som en följd av en blowout, men inget på djupvatten.  

EXTREMT VÄDER 

Både onshore och offshore borrning står inför problemet med extremt väder och dess verkan på 

personal, utrustning och driftmetoder. Arktis kännetecknas av extrem kyla, varierande former och 

mängder av havsis, säsongsmörker, kraftiga vindar, längre perioder av kraftig dimma och veckolånga 

stormar. Temperaturer nere mot -50°C ändras materialegenskaper, ohämmade eller oskyddade 

vätskor fryser och människor arbetar med reducerad effektivitet. Vindkyla påverkar ytterligare 

temperaturen och effekten på människor. Men både onshore och offshore arktiska borrutrustningar 

är i stor utsträckning skyddade från det hårda vädret och rutinuppgifter är sällan utfört utanför det 

skyddande höljet.  Även borrtornet (derrick) kommer normalt certifieras arbetstemperaturer ned till -

40C.  
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SLUTSATS OCH DISKUSSION 

 

För att en borrprocess ska fungera utan några större driftstopp är planeringen bland det viktigaste. 

Det måste ske mycket noggrant och alla de inblandade måste vara väl informerade om arbetsplanen. 

Beroende på var man väljer att borra kommer det dyka upp olika sorters problem. Är man i nordliga 

delar med arktiskt klimat kommer man stöta på problem som kyla/is, undervattenströmmar och det 

extrema vädret. Det kan vara för kallt under vinterhalvåret för att ens kunna bedriva verksamheten 

och man tvingas hålla stängt den tiden på året.  Medan om man istället är i mexikanska golfen kan 

man agera året om med varmt klimat, starka strömmar och en hel del orkanvindar.   

Underhållning av borrkronor, borrör och blowout preventern är en viktig del i arbetet också. Då vi 

har sett vad som kan hända när blowout preventern inte fungerar som den ska med syfte på 

Macondo incidenten. Det har tyvärr fortfarande inte kunnat redas ut vad som gick fel med blowout 

preventern där nu fem år har passerats.   

I en sådan här process spelar ekonomi väldigt stor roll snarare än miljön. Riskerna tas givetvis också 

upp, men då det snabbt har kommit fram till att riskerna är låga i förhållande till vad själva vinsten 

kan ge. Det är alltså ett ganska högt riskförhållande trots att bara en fjärdedel av de borrningar som 

görs är lönsamma att fortsätta arbeta med. 

Det är många faktorer som spelar in och måste fungera, något som inte är så lätt. Det kan vara allt 

från att en kompressor går sönder eller att en krona tar skada och inte kan utföra det den ska. Det är 

då viktigt att man har bra utbildad personal på plattformen som är tillgängligt dygnet runt. Något 

som sätter stora krav på personalen gällande kommunikationen vid avlösning av sitt arbetspass.  Det 

är viktigt att utbildning hålls kontinuerligt för personalen så att riskerna minimeras, inget liv är värt 

mer än pengar.  
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BILAGA 1: SLANKHETSTAL 

 

 

Figur 18, Restmotstånd 
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BILAGA 2: MOTORDATA 

 

Figur 19, Motordata 
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BILAGA 3: GENERALARRANGEMANG & HUVUDDATA 

 

Figur 20, Generalarrangemang 

Tabell 6, Huvuddata 

Längd över allt LOA 333,0m 
Längd mellan perpendiklar Lpp 331,1m 
Bredd,max B 57,0m 
Djupgående Dindex 17,3m/12,1m 
Fribord F 7,2m/12,4m 
Höjd till väderdäck D 24,5m 
Höjd över allt H 50,0m 
Blockkoefficient CB 0,86 
Marschfart V 13,5 knop 
Deplacement   275 390 ton 
Dödvikt DW 234 080 ton 
Lättvikt LW 41 309 ton 
Ballastvikt BW 100 380 ton 
Tyngdpunkt, vertikalt KG 13/6 
Tyngdpunkt, långskeppsled LCG 160,3/180,0 
Begynnelsemetacentrum GM0 11,8/26,0 m 
Propellerdata:   
Diameter Dprop 10,4m 
Antal blad N 5st 
Varvtal vid marschfart  n 46,9 rpm 
Stigningsförhållande P/D 1,3 
Bladareaförhållande AE/A0 0,6 

 

  

Lastad/ballastad 
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BILAGA 4: SKROVUTFORMNING 

 

 

Figur 21, Front view, fullt lastad 

 

Figur 22, Rear view, fullt lastad 
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BILAGA 5: BALLASTNINGSPRINCIP 

 

 

Figur 23, Hur ballastning fungerar [Ref 15] 
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BILAGA 6 – PROPELLERMODELLERING 

 

INLEDNING 

För att designa och modullera en propeller kan man gå tillväga på många olika sätt. Ett sätt är dela 

upp propellern i väldigt små finita element för att sedan arbeta vidare därifrån.  Det finns en del 

andra grundsaker som är bra veta innan start. Exempel på detta är farten, radien, kordan, antal 

propellerblad, den geometriska pitchen etc.  

Alternativt om osäkerhet på vissa av dessa parametrar finns, går det istället att skapa olika loop-

slingor för att ta reda på vad som skulle passa bäst för den propeller man söker.  

METOD 

För att gå lösa uppgiften som gavs användes datorprogrammet MATLAB. Först måste hastigheten tas 

reda på över hela strömflödet. Eftersom friströmmen är given, kan hastigheten vid propellerskivan V0 

och luftströmmen Vs beräknas, se figur 1 

 

Figur 24: Hastighetsnotis i lufttunneln begränsad av propellerdiametern 

Det krävs en del vinklar för att kunna lösa problemet och har benämnts theta, alfa och phi. Där alfa är 

anfallsvinkeln, theta är skillnaden i noll-lyftlinjen och propellerrotationsplanet samt att phi är 

skillnaden mellan theta och alfa, se figur 2. 

Vidare kan lyftkoefficienten och framdrivningskoefficienten beräknas, som leder till det viktigaste, 

elementen, framdrivningskraften och momentet. De två olika teorierna att lösa detta problem är 

bladelementteorin och rörelsemängdsteorin. 

Bladelementteorin (BET) används vanligtvis vid analyser av propeller, turbiner och fläktar men har 

också blivit allt vanligare vid analyser av fenor och vingar. Den allmänna teorin är att propellerbladet 

delas upp i radiella element. Varje element analyseras sedan var för sig för att undersöka lyftkraften 

helt oberoende av de andra elementen. Rörelsemängdsteorin analyserar propellern som en infinit 

tunn skiva med egenskaperna att låta fluiderna passera igenom samtidigt som man tillfälligt skapar 

en tryckökning på strömningen. Denna teori baseras på en del antaganden som att fluiden är 

friktionsfri, inkompressibel samt att trycket ökar jämnt längs fluiden när den passerar bladet. En 

konsekvens uppstår om ett av dessa antaganden antas där kontinuitet appliceras, då flödestuben 
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runt propellerdiametern av propellerbladet måste minskas i diameter längre ner i flödestuben, se 

figur 1.  

När man kombinerar dessa två teorier ger det en bra uppskattning. Det finns dock en känd 

överskattning på effekten med 5-10% och liten underskattning av vridmomentet. Anledningen till att 

man kombinerar dessa metoder är för att slippa behöva gissa eller uppskatta inflödesfaktorerna a 

och a’. Dessa används för att uppskatta värdet på alfa och q. Där q enligt figur 2 är definerad: 

  
 

 
    

 

För att lösa detta problem krävs då någon slags iterationsprincip. Den som valdes är MATLABS egna 

funktionslösare Fsolve, vilket underlättar för problemet.   

 

Figur 25: Definition av flödes- och kraftvektorer för ett element 

När beräkningarna är avklarade för ett finit element kan man ta steget vidare och göra en loop-slinga 

för alla dessa små finita element och summera ihop dem för att få ihop ett propellerblad. I början 

sätts J(en avancerad konstant kallad framdrivningstal) till konstant tal för att få en bra överskådlig 

propeller. Man kan säga att när slirningen = 0 är J=1 och när slirningen =1 är J=0. Denna brukar man 

dock variera för att se vad som är bäst där den varierar med varvatalet givet en fix propellerdiameter 

och hastighet på fartyget. Med all denna information kan koefficienterna Kq och Kt fås ut, där Kq är 

momentkoefficienten och Kt är framdrivningskoefficienten. Dessa koefficienter används för att se hur 

mycket vrid och dragkraft som propellern kommer åstadkomma. Verkningsgraden för propellern 

betecknas eta och är ett bra mått på hur effektiv propellern är.  

När nu allt är uträknat, plottas propellergrafen innehållande eta, Kt, Kq och Kt_req. 

  

(1) 
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RESULTAT 

Ur figur 3 kan resultatet för uppgiften tolkas där eta, Kt, Kq och Kt_req ses.  

Eta är den röda linjen, Kt är den blå/lila linjen, Kq är den turkosa streckade linjen och Kt_req är den 

gröna linjen. För att få ut en bra propeller kan man nu läsa ur grafen att där Kt_req och Kt skär varandra 

är det bästa, då är J= 0,62, Kq =0,58 och eta= 0,56.  

  

Figur 26: Propellergraf 
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APPENDIX 1: MATLAB-KOD 

 

%Propellermodellering av Ricky Andersson 
%Uppgift 1  
  
clear all , close all, clc 
  
vA= 4.6;    %Free steam velocity 
rpm= 46;    %Rotation 
r = 0.6630; %Radie ut till elementet 
dr = 0.325; %Radiellt inkrement  
c = 1.40;   %Lokal korda 
gp=9.750;   %Geometrisk pitch 
N=5;        %Antal propellerblad 
AR= 2.7;    %Geom. blade aspect ratio 
e=0.9;      %Span effiency factor 
rho=1000;   %Fluidens densitet 
a=0.1;      %(Axiel inflow factor) 
a_=0.01;    %(Tangential inflow factor) 
  
%1 Calculation 
  
omega=2*pi*rpm/60;  
v0=vA*(1+a);                        %ekvation 7 
v2=omega*r*(1-a_);                  %ekvation 34 
v=sqrt((v0^2)+(v2^2));              %ekvation 32 
theta=atan(gp/(2*pi*r));            %ekvation 1 
alfa=theta-atan(v0/v2);             %ekvation 35 
phi=theta-alfa;                     %ekvation 26 
cl_a=2*pi;  
cl=cl_a*alfa;                       %ekvation 50 
cd=0.008-0.003*cl+0.01*cl^2;  
CL=cl/(1+(2/(e*AR)));               %ekvation 53 
CDi=CL^2/(pi*e*AR);                 %ekvation 57 
CD=cd+CDi;                          %ekvation 58 
q=0.5*rho*v^2;                      %ekvation 25 
dT1=q*c*N*(CL*cos(phi)-CD*sin(phi))*dr;     %Blade theory ,ekvation 29,30 
dM1=q*c*N*(CL*sin(phi)+CD*cos(phi))*dr*r; 
dT2=4*pi*r*rho*vA^2*(1+a)*a*dr  ;           %momentum theory , ekvation 
dM2=4*pi*rho*r^3*vA*(a+1)*a_*omega*dr ; 
  
  
%Ihopslagning av uppgift 2,4,5 
clc; clear all; close all 
  
k=1; 
for J = 0.1:0.01:1.4 
  
    %J = 0.8; 
    vA = 4.6;    
    ry = 3.75; 
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    ri = 0.5; 
    dr = 0.325;   
    D = 7.5; 
    n = vA/(J*D); 
    rpm = n*60; 
    BAR = 0.594; 
    c = 1.40;    
    GP = 9.750;  
    GPD = GP/D; 
    N = 5; 
    rho = 1000;  
    e = 0.9; 
    AR = ry^2/(ry*c); 
    a = 0.1; 
    a_ = 0.01; 
     
    omega(k) = rpm*2*pi/60;  
    r = ri+dr/2; 
    r_s = []; 
    avec_s = []; 
     
    for i=1:10 
         
        theta = atan(GP/(2*pi*r));  
        avec = [a,a_]; 
        astart = avec; 
        avec = fsolve(@(avec) uppg_funk1(avec, vA, omega(k), r, dr, c, N, AR, e, rho, theta), astart); 
        avec_s = [avec_s; avec(1), avec(2)];  
        [res, T_v(i), M_v(i), alfa(i), eta(i)]  = uppg_funk1(avec, vA, omega(k), r, dr, c, N, AR, e, rho, theta); 
        r_s = [r_s;r]; 
        r = r+dr; 
         
    end 
     
    T(k) = sum(T_v);                %ekvation 31 
    M(k) = sum(M_v);                %ekvation 31 
    KT(k) = T(k)/(rho*(n^2)*(D^4)); %ekvation 39 
    KQ(k) = M(k)/(rho*n^2*D^5);     %ekvation 40 
    P_in_total = omega(k).*M(k);    %ekvation 6 
    P_ut_total = T(k).*vA;          %ekvation 6 
    eta_tot(k) = P_ut_total./ P_in_total; 
     
    T_protefs = 941000; 
    KT_req(k) = (J^2)*T_protefs/(rho*D^2*vA^2);      
     
    k = k+1; 
  
end 
  
J=0.1:0.01:1.4; 
plot(J,KT,J,10.*KQ,'c--',J,KT_req, 'g',J,eta_tot, 'r') 
axis([0.16 1.3 0 0.9]) 
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xlabel('J') 
ylabel('KT,  10*KQ,  KT_r_e_q och eta') 
title('Propellergraph') 
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APPENDIX 2: MATLAB FUNKTION 

 
function [res, dT_, dM_, alfa, eta] = uppg_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);               
    q = 0.5.*rho.*v.^2;                     
    phi = atan(v0./v2); 
    alfa = theta - phi;               
  
    Cl = 2.*pi.*alfa;                     
    Cd = 0.008-0.003.*Cl+0.01.*Cl.^2;        
    CL = Cl./(1+2/(e*AR) );             
    CDi = (CL.^2)./(pi*e*AR);              
    CD = Cd + CDi;                        
  
    dT1 = 4*pi*r*rho.*(vA^2).*(1+avec(1)).*avec(1).*dr;           
    dM1 = 4*pi*rho*(r^3)*vA.*(1+avec(1)).*avec(2).*omega.*dr;   
     
    dT2 = q.*c.*N.*(CL.*cos(phi)-CD.*sin(phi)).*dr;    
    dM2 = q.*c.*N.*(CL.*sin(phi)+CD.*cos(phi)).*r.*dr;  
     
    res = [(dT1-dT2) (dM1-dM2)]; 
   
    dT_ = dT2; 
    dM_ = dM2; 
    P_in = omega.*dM_;  
    P_ut = dT_.*vA;  
    eta = P_ut./ P_in; 
     
end 
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BILAGA 7: BOP ÖVERSIKT  

 

Figur 27, BOP översikt 
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BILAGA 8: MATLAB-PROGRAM 

 

%% Uppgift av Ricky Andersson  
% Beräkning av fartyg 
clear all, close all, clc 
LOA=333; 
Lpp=331.06; 
b=57; 
H=50; % m 
D_dack=Lpp/13.5; %Rawson and Tupper 1994 
D=17.3; 
rho=1025; % kg/m^3 saltvatten 
g=9.81; %( kg*m)/s^2 
Dprop = 10.4; 
Cb=0.86; 
  
dist=7000*10^3; % [m] 
v_k= 13.5; %knots 
v_m=v_k*0.514444; % m/s 
t_s= dist/v_m; % s 
t_d=t_s/(3600*24); 
  
v=1.2*10^-6; 
A_T=b*D_dack; 
S=1.025*Lpp*(Cb*b+1.7*D); 
S_roder=100; 
  
massa_f= 71.9234*t_d*1.1;  %10% extra ICE 
massa_e=  8000 + 162; %ton 
massa_c= 225000; %[ton] 
  
%    lastad                  
DW=[massa_f+massa_e+massa_c] %ton; 
  
massdeplacement= (DW/0.85); %ton 
LW =(massdeplacement-DW) %ton 
volymdeplacement=Lpp*b*D*Cb 
Slankheten=Lpp/(volymdeplacement^(1/3)); 
Iwax_limit=[(Lpp*b^3)/48, (Lpp*b^3)/12]; 
Iwax=(Lpp*b^3)/15; 
  
%Från Hydrostatics [m] 
LCB_last=160.3; 
KB_last=8.89; 
LCG_last=160.3; 
KG_last=13 
GM0_last=11.76;  
KG=(225000*(23.5-11)+LW*17+8000*9)/massdeplacement 
  
%Intaktsstabilitet för lastat tillstånd 
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run('gz_curve_last') 
  
heel_last  = heel(37:45); 
GZt_last   = GZt(37:45); 
  
e30_last=trapz(heel_last(1:7),GZt_last(1:7)); 
e40_last=trapz(heel_last(1:end),GZt_last(1:end)); 
e30_40_last=trapz(heel_last(7:end),GZt_last(7:end)); 
  
T_bak=1.15*Dprop; 
  
Ballastvikt_DW= (0.39)*DW+massa_e+massa_f; 
massdeplacement_Ball=LW+Ballastvikt_DW 
LCB_bal=180.18; 
LCG_bal=180; 
KB_bal=1.5; 
GM0_bal=25.99; 
KG_bal=6; 
KG_bal=(Ballastvikt_DW*9+LW*17+8000*9)/massdeplacement 
run('gz_curve_ballastad') 
  
heel_ballast  = heel(37:45); 
GZt_ballast   = GZt(37:45); 
  
e30_ballast=trapz(heel_ballast(1:7),GZt_ballast(1:7)); 
e40_ballast=trapz(heel_ballast(1:end),GZt_ballast(1:end)); 
e30_40_ballast=trapz(heel_ballast(7:end),GZt_ballast(7:end));  
  
%Motstånd fartyg 
  
Re= v_m*Lpp/v; 
Re_mini=v_m*4/v; 
k=-0.095+25.5*(Cb/((Lpp/b)^2*sqrt(b/D))); 
C_F=0.075/((log(Re)-2)^2); 
C_F_mini=0.075/((log(Re_mini)-2)^2); 
C_R=1.65*10^-3; 
  
dC_F=(105*(150*10^(-6)/Lpp)^(1/3)-0.64)*10^-3; 
C_AA=0.001*A_T/S;  
C_T=(1+k)*C_F+C_R+dC_F+C_AA; 
R_fartyg=C_T*0.5*rho*v_m^2*S; 
  
% Motstånd roder 
C_D_roder=(1+0.3)*C_F; 
R_roder=0.5*rho*v_m^2*S_roder*C_F; 
R_tot=R_fartyg+R_roder; 
Pe=R_tot*v_m; 
n_R=1; 
w=0.5*Cb-0.05; 
t=0.6*w; 
n_H=(1-t)/(1-w); 
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% Holtrop & Mennen  
%output: 
Rtot=[10.37 22.16 38.00 57.78 81.40 108.79 139.89 174.64 213.00 254.94 300.41 349.40 401.87 
457.79 517.14 579.90 646.06 715.58 788.45 864.65 944.17 1026.97 1113.03 1202.33 1294.84 
1390.50 1489.28 1591.13 1695.98 1803.77 1914.40].*10^3; %N 
speed=[1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 
15.5 16].*0.5444444;% m/s 
  
Pe_hol_men=[Rtot.*speed]; 
figure 
plot(speed./0.544444,Pe_hol_men) 
xlabel('Hastighet [Knots]') 
ylabel('Erfoderliga effekten [W]') 
  
%Differens mellan Holtrop och boken 
R_diff=Rtot(end-5)/R_tot; 
  
if Rtot(end-5) >= R_tot 
    R_tot=Rtot(end-5) 
end 
  
Pe=Pe_hol_men(end-5)*1.15; 
  
%% Propeller 
  
k=1; 
for J = 0.1:0.01:1.2 
  
    vA = (1-w)*v_m;    
    Dprop = 10.4; 
    ry = Dprop/2; 
    N = 5; 
    ri = 0.15*ry; 
    dr = (ry-ri)/10 
     
    T_protefs = R_tot/(1-t); 
    n = vA/(J*Dprop); 
    rpm = n*60; 
    BAR = 0.6; 
    h=Dprop 
    c=1.0; 
    GP = Dprop*1.2;  
    GPD = GP/Dprop; 
    rho = 1025;  
    e = 0.9; 
    AR = ry^2/(ry*c); 
     
    a = 0.1; 
    a_ = 0.01; 
     
    omega(k) = rpm*2*pi/60;  
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    r = ri+dr/2; 
    r_s = []; 
    avec_s = []; 
     
    for i=1:10 
         
        theta = atan(GP/(2*pi*r));  
        avec = [a,a_]; 
        astart = avec; 
        avec = fsolve(@(avec) uppg_funk1(avec, vA, omega(k), r, dr, c, N, AR, e, rho, theta), astart); 
        avec_s = [avec_s; avec(1), avec(2)];  
        [res, T_v(i), M_v(i), alfa(i), eta(i)]  = uppg_funk1(avec, vA, omega(k), r, dr, c, N, AR, e, rho, theta); 
        r_s = [r_s;r]; 
        r = r+dr; 
         
    end 
     
    T(k) = sum(T_v);                %ekvation 31 
    M(k) = sum(M_v);                %ekvation 31 
    KT(k) = T(k)/(rho*(n^2)*(Dprop^4)); %ekvation 39 
    KQ(k) = M(k)/(rho*n^2*Dprop^5);     %ekvation 40 
    P_in_total = omega(k).*M(k);    %ekvation 6 
    P_ut_total = T(k).*vA;          %ekvation 6 
    eta_tot(k) = P_ut_total./ P_in_total; 
     
     
    KT_req(k) = (J^2)*T_protefs/(rho*Dprop^2*vA^2);      
     
    k = k+1; 
     
end 
  
J=0.1:0.01:1.2; 
figure 
plot(J,KT,J,10.*KQ,'c--',J,KT_req, 'g',J,eta_tot, 'r') 
axis([0.16 1.3 0 0.9]) 
xlabel('J') 
ylabel('KT,  10*KQ,  KT_r_e_q och eta') 
title('Propellergraph') 
%% 
%UR SSPA och propellergrafen ges 
% J=[0.4,0.5,0.6,0.7]; 
  
% KT=[0.1402,0.2191,0.3155,0.4294]; 
% n_0=[0.4373,0.5249,0.604,0.6744]; 
% %T_protefs=(rho*Dprop^2*vA^2).*KT./J; 
% n=vA./(Dprop.*J); 
% PD=[1.32 1.25 1.13 0.97];  
Ae=N*c*Dprop*0.5; 
% A0=pi*(Dprop*0.5)^2; 
%Area_f=0.6; 
A0=Ae/0.6; 
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J=0.53; 
KT=0.473; 
n_0=0.5575; 
n=vA/(Dprop*J); 
PD=1.3; 
T_protefs=(rho*Dprop^2*vA^2)*KT/J; 
  
% Motoreffekt 
n_D=n_H*n_R.*n_0; 
Ps=Pe/n_D; %W 
  
% Kavitationskontroll 
Ap=BAR*A0*(1.067-0.229.*PD); 
tau_c=T_protefs./((1/2)*rho*Ap*(vA.^2 + (pi*0.7*Dprop.*n).^2)); 
p_a=101325; %Pa 
p_v=1.2*10^3; %Pa 
h=D-((0.15+1)*Dprop/2); 
Sigma_07R=(p_a+rho*g*h-p_v)./(0.5*rho*(vA.^2+(0.7*pi.*n*Dprop).^2)); 
  
%Motor ref:  https://marine.cat.com/cda/alias/mak-VM43C 
massa_f_dag= 0.177*(Ps*24)  *10^-3 % ton 
  
%Avlastningstid 
skopa=5; %m^3  
last_v=28575; 
skoptag=28575/(skopa*5); 
skoptag_tid=5/(60*24); %dag 
tid_lastning=skoptag_tid*skoptag 
  
%energi/tonkm 
carbon_foot_fartyg=Ps*10^-3/(225000*25)    %W/(ton*km/h)=kwh/(ton*km) 
carbon_foot_lastbil=368/(30*80)  %kwh/(ton*km) 
 


