Magisterprogram i Maskinteknik 60 hp

Utmattningsanalys av tryckkärl
i enlighet med SS-EN 13445-3

Srdjan Vareskic

Examensarbete 15 hp

Halmstad 2015-05-15

Utmattningsanalys av tryckkärl i enlighet med SS-EN 13445-3

FÖRORD
Detta examensarbete utfördes under våren 2015 vid Högskolan i Halmstad i
samarbete med Fagerström Industrikonsult AB i Helsingborg och är ett avslutande
moment på Magisterprogrammet i Maskinteknik. Arbetet ger en inblick i
utmattningsbrottsproblematiken samt redogör för hur man utför en deteljerad
utmattningsanalys med finita elementmetoden i enlighet med den europeiska
tryckkärlsnormen. Slutligen presenteras anvisningar över tillvägagångsätt för att
undvika utmattning.
Jag vill tacka alla som jag har haft en kontinuerlig fortlöpande diskussion med, och
har kunnat erhålla synpunkter på idéer och förslag till ett väldigt omfattande och
svårt område som utammatningsbrott på mekaniska konstruktioner. Slutligen vill
jag tacka min handledare Håkan Petersson på Högskolan i Halmstad för stöd och
rådgivning genom projektets gång.
Helsingborg, 15 maj, 2015

___________________________________________
Srdjan Vareskic

I

Utmattningsanalys av tryckkärl i enlighet med SS-EN 13445-3

SAMMANFATTNING
Detta examensarbete har utförts i samarbete med Fagerström Industrikonsult AB i
Helsingborg. Fagerström Industrikonsult AB är ett ingenjörsföretag som har
specialiserat sig på mekaniska och mekatroniska produkter inom flera
branchområden. Ett av företagets tidigare projekt, som bland annat bygger på
tryckbärande kärl och som kommer återanvändas för ett nytt projekt, är i behov av
en uppdaterad analys mot utmattningsbrott.
För att en tryckbärande utrustning skall kunna säljas och användas inom Europa,
måste tillverkarna följa det Europeiska direktivet 97/23/EG, även kallat PEDdirektiv. Detta direktiv sätter regler för konstruktion, tillverkning, märkning och
kontroll. I Sverige finns denna beskrivning i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 1999:4 2011). För att uppfylla alla de konstruktionsmässiga och
tillverkningsmässiga krav på tryckkärlet som ställs i PED direktivet, så måste
harmoniserade standarder användas. I detta arbete används tryckkärlsstandarden
(SS-EN 13445-3: 2014) som sätter regler för design och verifiering av tryckbärande
anordningar.
Ett av projekten som finansierats av den Europeiska kommissionen, visade att 25%
av alla tryckbärande anordningars haverier beror på utmattning. Tryckkärl är den
typ av tryckbärande anordning, som är mest utsatt för skador orsakade av
utmattning. Utmattningsbrott har varit känt sedan början på 1800-talet och man har
länge studerat detta fenomen. Man har efter lång tids arbete hittat metodik för att ta
fram analytiska modeller och prediktionstekniker samt säkra och noggranna
livslängdsberäkningar för stålkonstruktioner.
Fagerström Industrikonsult AB söker idag en metod för att utföra utmattningsanalys
på tryckkärl i enlighet med tryckkärlsstandarden där linjärstatisk analys utförs med
finita elementmetoden. Företaget eftersträvar också mer kunskap inom ämnet för
att ge konstruktörerna bättre kännedom om utmattningsproblematiken samt ge
möjlighet att redan i konstruktionsstadiet kunna sätta rimliga krav på tillverkning
ur mekaniskt utmattningsperspektiv.
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ABSTRACT
This master thesis has been carried out in collaboration with Fagerström
Industrikonsult AB in Helsingborg. Fagerström Industrikonsult AB is an
engineering company, specialized in mechanical and mechatronic products across
a wide range of industry segments. One of the company's previous project, which
is among other sub-products based on pressurized vessels, and that will be reused
for a new project, needs an updated analysis against fatigue failure.
In order to sell or use a pressurized equipment in Europe, the manufacturers must
comply with the European Directive 97/23/EC, also called PED-directive. This
directive sets the rules for design, production, marking and inspections. In Sweden,
this directive is described in “Arbetsmiljöverkets Författningssamling” (AFS
1999:4 2011). In order to meet all the design and manufacturing requirements for
pressure vessels that are required by the PED Directive, it is required to use
harmonized standards. In this thesis, pressure vessel standard (SS-EN 13445-3:
2014) is used, which sets the rules for design and verification of pressure vessel.
One of the projects funded by the European Commission, showed that 25 % of all
pressure equipment failure are caused by fatigue. Pressure vessel is one type of
these pressure equipment, which is most vulnerable to damage caused by fatigue.
Fatigue failure has been known since the beginning of 19th century and this
phenomenon has been studied for a long time. Under this extensive period of time,
methods have been succefully developed for analytical models and prediction
techniques as well as safe and accurate life calculations for steel structures.
Fagerström Industrikonsult AB is today seeking a method to perform fatigue
analysis of pressure vessels in accordance with European pressure vessel standard,
where the linear static analysis is performed using the finite element method. The
company is also pursuing more knowledge of the subject so its designers have more
understanding of fatigue phenomena in order to be able to set reasonable
requirements during design stage for production and in order to prevent this
phenomena.
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1

INTRODUKTION

I detta kapitel ges en närmare presentation av företaget som jag har valt att
samarbeta med. Vidare avhandlas ett av företagets nuvarande projekt och dess
kravspecifikation för att senare belysa varför utmattningsbrott är ett problem samt
vad man kan göra för att undvika detta fenomen under utrustningens tänkbara
livslängd.
1.1

Företagspresentation

Fagerström Industrikonsult AB är ett ingenjörsföretag som livnär sig på att lösa
problem. Företaget är inte branschspecifikt utan erbjuder tekniska förbättringar och
lösningar i de flesta typer av processer och inom industrins alla sektorer. Ett
branschområde som företaget lägger mycket fokus på är kärnkraftsindustrin och en
betydande andel medarbetare är kontrakterade på svenska kärnkraftverk som
konsulter inom konstruktion, beräkning och projektledning.
Förutom konsultuppdrag arbetar företaget även med egna projekt där medarbetarna
tar fram mekaniska och mekatroniska problemlösningar. Detta omfattar processer
såsom design, analys och projektledning innan produkten skickas ut på den
inhemska och den globala marknaden. Tillverkningen görs oftast med material av
rostfritt stål av samarbetspartners med lång erfarenhet inom området. Beroende på
projektet och industribranschen sätts olika kvalitetskrav på både företag och
produkter. Fagerström Industrikonsult AB är därför både ISO 9001 och ISO 14001
certifierat vilket ger en starkare global marknadsposition. Dessa certifieringar är
som regel ett krav för att få leverera produkter inom kärnkraftsindustrin.
1.2

Bakgrund

Ett av Fagerström Industrikonsults största projekt under perioden 2012 – 2014 har
omfattat ett flertal olika mekaniska och mekatroniska komponenter. Dessa
komponenter kommer inom snar framtid användas för dekontaminering av
radioaktiva komponenter och tankar inom den Kinesiska kärnkraftsindustrin som
just nu håller på att expandera i mycket hög takt. Detta gynnar Fagerström
Industrikonsult som räknar med fler liknande projekt.
Det är känt att nästkommande projekt för den Kinesiska kärnkraftsindustrin
kommer bygga på samma koncept, men däremot kräva ett mer omfattande
beräkningsarbete och högre tillverkningskrav av två stycken tryckkärlstankar som
används vid dekontamineringsprocessen. Detta grundar sig på att kravspecifikationen har blivit uppdaterad och där man anger att tryckkärlstankarna kommer
utsättas för cykliska trycklaster med > 500 cykler under den tänkbara livstiden på
40 år. Kravspecifikationen för projektet ställer krav att tankar och andra
komponenter som utsätts för absoluttryck > 1.5 bar(a) ska konstrueras och tillverkas
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enligt det Europeiska direktivet för tryckkärlstankar. Utöver trycksättningen skall
dessutom olika typer av kemikalier tillföras. Kemikalierna ska vara blandade med
demineraliserat vatten och hettas upp till 90 ◦C. Projektet bygger på att följande
mekaniska och mekatroniska komponenter samspelar och möjliggör
dekontamineringsprocessen:
i.

ii.
iii.

iv.
v.

vi.

Två 500 liters tankar där demineraliserat vatten samt olika kemikalier
blandas och rörs om under en kortare period. Utöver detta tillkommer också
membranpumpar för extrahering av blandningen till komponent ii.
Två bufferttankar där den extraherade blandningen lagras i och som utsätts
för tryck under dekontamineringprocessen.
En centrifugalpump som används för extrahering av blandningen från
bufferttankar till en speciellt framtagen maskin (ej inkluderad i Fagerström
Industrikonsult leverans) vilken värmer upp blandningen och dessutom
sätter igång en kemisk process som är viktig för dekontamineringsprocessen. Blandningen går igenom 360◦ roterande spraymunstycken som
monteras i externa kontaminerade tankar eller andra komponenter. Dessa
spraymunstycke skickar iväg koncentrerade vattenstrålar som efter en tid
avlägsnar kontamination från ytan.
En membranpump som används för extrahering av kontaminerad blandning
till komponent v.
Speciellt utformad blyfylld tank med filterelement som fångar upp de
radioaktiva partiklarna från den kontaminerade blandningen. Den renade
blandningen går tillbaka till bufferttankar (komponent ii).
Elskåp som används för start, stop, samt reglering av de olika
komponenterna. Dessutom presenteras viktig data till operatörerna genom
ett antal analoga och digitala visare.

Dessa sex så kallade moduler är mobila och samspelar med varandra genom att
kopplas ihop med hjälp av DN50 EPDM slangar med tillhörande flänsar.
Dekontamineringsprocessen fortsätter tills operatören stoppar processen med hjälp
av apparatskåpet (komponent vi).
Då bufferttankarna (komponent ii) måste konstrueras för att klara av
utmattningsbrott, kommer den befintliga konstruktionen studeras och förslag på
förbättringar att presenteras.
1.2.1 Projektspecifik kravspecifikation och driftdata för tryckkärlen
Projektet styrs av kundens kravspecifikation som måste uppfyllas för att
utrustningen skall kunna tillverkas och vidare användas. Följande data är styrande
och är grunden till de val som görs längre fram i arbetet:
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Konstruktionsstandard:
Konstruktionsföreskrifter:
Kontrollkrav:
Maximalt tillåtet tryck:
Testtryck:
Maximalt tillåten temperatur:
Minimalt tillåten temperatur:
Volym:
Densitet av blandningen:
Livslängd:
Antal cykler under livslängden:

SS-EN 13445-3
PED 97/23/EG
Kategori IV, Modul B+F
Pmax = 12 bar
Ptest = 18 bar
Tmax = 100 ◦C
Tmin = 20 ◦C
V = 500 l
ρ = 1.1 kg/dm3
40 år
N ≈ 37 620 cykler

1.2.2 Europeiska Direktivet 97/23/EG
För att en tryckbärande utrustning skall kunna säljas och användas inom Europa, så
måste tillverkarna följa det Europeiska Direktivet 97/23/EG, även kallat PEDdirektiv. Detta direktiv sätter regler för konstruktion, tillverkning, märkning och
kontroll. I Sverige finns denna beskrivning i Arbetsmiljöverkets Författningssamling (AFS 1999:4 2011).
Det är viktigt att konstruera ett tryckkärl med rätt säkerhetsfaktor så att det är säkert
för personer och egendom även då önskat maxtryck appliceras. Tillverkningen av
tryckkärlet ska ske så att konstruktionskravet tillgodoses.
Enligt (AFS 1999:4 2011, § 1) så gäller föreskrifterna tryckbärande anordningar
och aggregat vars av tillverkaren angivna högsta tillåtna tryck, PS, är högre än 0,5
bar (ö). Den tryckbärande anordningen kan hamna i fem olika kategorier: Kategori
I-IV samt § 8. Dessa leder till bestämmelser över hur ett tryckkärl konstrueras,
tillverkas och inspekteras. För att uppfylla alla de konstruktionsmässiga och
tillverkningsmässiga krav på tryckkärlet som ställs i PED direktivet, så måste
harmoniserade standarder användas. För material, konstruktion, tillverkning och
kontroll av tryckkärl, används den harmoniserade tryckkärlsstandardsserien SS-EN
13445. Denna standard består av 5 olika delar som alla behandlar ett specifikt
område:
SS-EN 13445-1: Allmänt
SS-EN 13445-2: Material
SS-EN 13445-3: Konstruktion
SS-EN 13445-4: Tillverkning
SS-EN 13445-5: Kontroll och provning
I detta arbete kommer standarden SS-EN 13445-3 i tillägg med teorin från
litteraturstudien användas för verifiering av tryckkärlet. (SS-EN 13445-3: 2014),
(AFS 1999:4 2011).
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1.3

Syfte och mål

Syftet med detta examensarbete är att studera utmattningshållfasthetsprincipen och
utifrån teorin, samt m.h.a. harmoniserad standard göra en analys av en befintlig
konstruktion på Fagerström Industrikonsult AB. Dessutom kommer förslag
presenteras på hur den befintliga konstruktionen kan tillverkas för att säkerställa att
utmattningsbrott inte uppstår.
Målet med detta examensarbete är att ta fram en arbetsmetod för Fagerström
Industrikonsult AB så att företaget i framtiden kan utföra utmattningsanalyser på
tryckkärl med finita elementmetoden i enlighet med de krav som ställs i den
harmoniserade tryckkärlstandarden (SS-EN 13445-3: 2014).
1.3.1 Problemdefinition
Fagerström Industrikonsult AB söker idag en metod för att utföra utmattningsanalys
på tryckkärl där linjärstatisk analys utförs med finita elementmetoden. Företaget
eftersträvar också mer kunskap inom ämnet för att konstruktörerna ska ha bättre
kännedom om utmattningsproblematiken samt för att man i konstruktionsstadiet
skall kunna sätta rimliga krav på tillverkningen för att förhindra detta fenomen.
1.4

Avgränsningar

När man talar om utmattningsbrott så är det flera faktorer som avgör
konstruktionens utmattningshållfasthet. Då detta examensarbete är på 15 hp
kommer avgränsningar införas. Författaren förutsätter att läsaren har
grundläggande kunskaper i FEM, vilket innebär att den grundläggande teorin om
finita elementmetoden inte kommer presenteras i detta arbete. Fokus kommer
endast läggas på utmattningsbrottsteorin samt utmattningsanalys av företagets
befintliga tryckkärlskonstruktion. Arbetet kommer också beskriva möjliga
konstruktionsförbättringar för att förhindra potentiella utmattningsutbrott vid de
tänkbara laster och lastcykler. Metoden för utförande av utmattningsanalys med
finita elementmetoden, kommer endast göras för tryckkärl i förhållande till kraven
som är ställda i den harmoniserade tryckkärlsstandarden (SS-EN 13445-3: 2014),
då detta är ett projektspecifikt krav. FEM modellering kommer göras i två steg;
Första modellen kommer skapas med grova tetraederelement för att lokalisera
spänningskoncentrationer medan den andra modellen skapas med en generell fin
mesh, bestående av hexaederelement med tre element genom tjockleken. Områden
med spänningskoncentrationer kommer skapas med elementstorlek ned till 3 mm
mellan noderna. Ingen segmentering av geometrin görs med ytterligare förfining av
mesharbete där spänningskoncentrationer hittas, då hela FEM modellen redan anses
vara av god kvalite.
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2

TEORETISK REFERENSRAM

Ett av projekten som finansierats av den Europeiska Kommissionen, visade att
25 % av alla tryckbärande anordningars haverier beror på utmattning. Tryckkärl är
en typ av dessa tryckbärande anordningar, som är mest utsatt för skador orsakade
av utmattning. (De Jesus, Ribeiro och Fernandes 2003).
Det är även känt att 80-90 % av alla haverier i andra maskinkomponenter är
orsakade av utmattning (Ottosen, Ristinmaa och Ljung 2007). Även om tryckkärl
är underrepresenterade i detta avseende. är det viktigt att ta hänsyn till dessa brott
då konsekvenserna kan vara minst lika förödande.
I detta kapitel presenteras grundläggande teori om utmattning, vilken är en
fundamental del av arbetet för att förstå analysmetodiken i kap. 3, samt för att
angripa det projektspecifika problemet.
2.1

Introduktion till utmattningsbrott

Strukturella haverier har upprepats genom tiden och man har länge studerat
orsakerna till dessa haverier. Detta har lett till revolutionerande designfilosofier,
inspektionstekniker och utförande, materialframställning och materialbearbetning
och man har omdefinierat kriterierna för haveri. Man har genom tiden funnit
metoder för att ta fram analytiska modeller, förutsägelsetekniker samt säkra och
noggranna livslängdsberäkningar för stålkonstruktioner.
Vad är då mekanisk utmattning? Författaren (Campbell 2012) definierar utmattning
enligt följande:
”Utmattning är en process av progressiva, lokaliserade permanenta strukturella förändringar som
uppstår i materialet, vilket utsätts för förhållanden som producerar varierande spänningar och
påfrestningar på en eller några punkter och som kan avslutas i sprickor eller komplexa frakturer
efter tillräckligt många fluktuationer.”

Upptäckten av utmattningsbrott gjordes på 1800-talet, då flera besiktningsmän
konstaterade att broar och järnvägar fick sprickbildningar efter att upprepade laster
applicerats. Allteftersom användningen av stålmaterial för konstruktioner ökade,
konstaterades allt fler haverier orsakade av utmattningar.
August Wöhler presenterade i mitten på 1800-talet en metod, vilket kunde förmildra
eller i vissa fall eliminera mekaniska komponenters haverier. Hans arbete ledde till
de första systematiska undersökningar av S-N kurvor, även kallade Wöhlerkurvor,
vilka karakteriserar ett materials utmattningsbeteende. Även om stora framsteg har
gjorts genom tiden, så återstår fortfarande mycket arbete med att ta fram
konstruktionsrutiner för att förhindra mekaniska utmattningsbrott vid tillämpning
av upprepade laster. Det har visat sig vara mycket svårt att studera
utmattningsbrottsprocessen och efter mer än 100 års forskning kring ämnen är det
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allmänt accepterat att fyra distinkta faser av utmattning kan förekomma. Dessa
faser är:
1.
2.
3.
4.
2.2

Kärnbildning av sprickan
Strukturellt beroende spricktillväxt
Sprickökning som kännetecknas av linjär elastisk frakturmekanik
Den slutliga instabiliteten eller haveri
Grundläggande definitioner inom utmattningsläran

I följande underrubriker beskrivs några grundläggande definitioner inom
utmattningsläran.
2.2.1 Lastcykler, Spänningsamplituder och spänningsförhållanden
När en konstruktion utsätts för både tryck och dragspänning uppstår en cyklisk
belastning, även kallad växlande belastning. En annan typ av belastning som man
ofta stöter på i olika applikationer, är pulserande belastning. Konstruktioner kan
belastas med olika stora växlande eller pulserande belastningsamplituder som
består av olika lastcykler. Detta är framförallt särskilt viktigt att beakta vid
delskadeberäkningar som definieras i kap. 2.2.5. (Ottosen, Ristinmaa och Ljung
2007), (Olsson 2007).

Figur 1 - Definition av en lastcykel och spänningsamplituder

I Figur 1 definieras medelspänning och spänningsamplitud som beräknas enligt
ekvationerna (2-1) och (2-2).
Medelspänning:

𝜎𝑚 =

Spänningsamplitud:

𝜎𝑎 =

𝜎𝑚𝑎𝑥 +𝜎𝑚𝑖𝑛
2
𝜎𝑚𝑎𝑥 +𝜎𝑚𝑖𝑛
2

(2-1)
(2-2)

I Figur 2 visas olika spänningsförhållanden R som beräknas enligt ekvation (2-3).
𝜎
Spänningsförhållande:
𝑅 = 𝜎𝑚𝑖𝑛
(2-3)
𝑚𝑎𝑥
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Figur 2 – Spänningsförhållande R beroende på olika spänningsamplituder

2.2.2 Duktila och spröda brott
Ett mekaniskt brott definieras som seperation av en solid kropp till två eller flera
fragment, under inverkan av pålagda spänningar. Mekaniskt brott kan i huvudsak
delas in i två grupper: duktila brott och spröda brott. Det duktila brottet
kännetecknas av en omfattande plastisk deformation, före och under sprickökningen, medan sprödbrott kan komma helt oväntat och långt under materialets
maximalt tillåtna sträckgräns. (Campbell 2012).

Figur 3 – Duktilt brott (a) kontra sprödbrott (b)

Figur 3 visar två olika mekaniska brott. Man kan tydligt se att det duktila brottet (a)
deformerat provstaven plastiskt, innan det slutliga haveriet. Provstaven på den
högra sidan (b) har dock havererat p.g.a. en initierad spricka i materialet och efter
spänningar som är mindre än materialets sträckgräns.
Det är mycket viktigt att ta hänsyn till sprödbrott med statisk och varierande last
redan i konstruktionsstadiet, då sprödbrott kan vara förenat med stora ekonomiska
konsekvenser och tyvärr oftast till förlust av liv (Campbell 2012).
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2.2.3 Utmattningsbrott
För att förstå hur utmattningsbrott uppstår måste man studera defekter i materiallets
kristallbyggnad. Om en dislokation existerar i materialets kristallbyggnad och
spänningarna kring dessa defekter når ett visst värde, så kan en förflyttning av
denna dislokation ske. Även om denna förändring är extremt liten, kan en stor
mängd lastcykler skapa störningar i form av sprickor, som slutligen eskalerar till
ett brott. Brottet kan studeras med hjälp av mikrofotografi enligt Figur 4 nedan, där
man kan se sprickspetsens utveckling, så kallade striationer i en brottyta. (Leijon
2014).

Figur 4 - Mikrofotografi av striationer i en brottyta

Den högra sidan av Figur 4 visar en totalbild av ett utmattningsbrott, där S markerar
sprickans startpunkt, U markerar utmattningsbrottets utbredning och R markerar
restbrottets utbredning.
Många konstruktioner utsätts för varierande laster som inkluderar vibrationer och
självsvängningar där oväntade brott förekommer även då spänningarna i materialet
är under sträckgränsen. Man kan hantera detta problem genom att kategorisera
utmattningsbrott som Low Cycle Fatigue (LCF) och High Cycle Fatigue (HCF). En
HCF-utmattning uppvisas vid spänningar inom det elastiska området, med > 104
lastcykler till brott, medan LCF-utmattning uppvisas vid spänningarna inom det
plastiska området, med lastcykler < 104 till brott. För att designa mot
utmattningsbrott och för att beräkna utmattningshållfastheten i en konstruktion kan
materialdata användas i form av Wöhlerkurvor eller s.k. S-N diagram vilket
definieras i kap. 2.2.4. (Leijon 2014).
2.2.4 Wöhlerkurvor – S/N-kurvor
Det finns inte någon generell teori för att förutse utmattning, därför görs
utmattninstester på provkroppar som i sin tur ger experimentell data. Datan fås
genom följande procedur:

8

Utmattningsanalys av tryckkärl i enlighet med SS-EN 13445-3

1. Man väljer ett fixt värde på mittspänningsvärdet.
2. Därefter väljs en spänningsamplitud och provkroppen utsätts för en cyklisk
belastning tills brott sker. Antalet cykler noteras.
3. Därefter väljs en ny provkropp och samma procedure utförs. Man samlar ett
antal olika mätpunkter tills man kan rita en kurva genom mätpunkterna.
4. För att fastställa en kurva krävs 15-25 tester och den slutliga kurvan kallas
för Wöhlerkurva eller S-N kurva.

Figur 5 – Wöhlerkurva efter experimentell data

Denna kurva används med fördel under designfasen för att minska risken för
utmattningsbrott. (Ottosen, Ristinmaa och Ljung 2007)
I en Wöhlerkurva eller S-N diagram, förväntas materialet hålla ett obegränsat antal
lastväxlingar. (Leijon 2014). Experimentella tester visar att utmattningsgräns fru för
stål, uppstår vid storleksordningen 106 - 107 cykler Nru. (Ottosen, Ristinmaa och
Ljung 2007).
2.2.5 Palmgren-Miners delskadeteori
Om en provstav belastas cykliskt, så kan man från en Wöhlerkurva lätt läsa av hur
många lastcykler provet kan utsättas för, innan det spricker på grund av utmattning.
Belastas samma provstav med en pulserande last så kan man utnyttja en hypotes
om hur nära lastkollektivet får ligga Wöhlerkurvan. Denna hypotes kallas för
Palmgren-Miners delskadehypotes.
Om en konstruktion under sin användningstid (T0 ) utsätts för en blandning av
spänningscykler med varierande amplituder, så förbrukas den totala livslängden
enligt nedan:
𝐷 = ∑ ∆𝐷𝑖 = ∑

𝑗

𝑛𝑖

𝑖=1 𝑁𝑖

= 𝐷0 under tiden T0
𝑛

Livslängden är förbrukad då ∑ 𝑁 = 1

(2-4)
(2-5)
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𝑇

Den beräknade livslängden blir 𝑇 = ∑0𝑛 räknat i tid.

(2-6)

𝑁

Som ett exempel är n1 antal cykler med spännning σr1 som vid konstant amplitud
gav N1, n2 är antal cykler med spännning σr2 som vid konstantn amplitud gav N2
osv. (Olsson 2007).
Skadeparameter D karakteriserar tillståndet 0 ≤ 𝐷 ≤ 1 , där D = 0 innebär att
materialet är oskadat och D=1 innebär att materialet är helt skadat
(utmattningsbrott). (Ottosen, Ristinmaa och Ljung 2007).

Figur 6 - Beräkningsgång för delskadeberäkning enligt Palmgren-Miner

Figur 6 ovan, visar beräkningsgången vid delskadeberäkning. En konstruktion är
belastad med fem spänningsnivåer (σ1 – σ5), där dessa förekommer ett antal gånger
(n1 – n5). Lastcykeltalen N1 – N5 avläses från Wöhlerkurvan och är det lastcykeltal
som materialet klarar av om det utsätts för de pålagda spänningarna σ1 – σ5. (Olsson
2007).
2.3

Analys av tryckbärande anordning enligt SS-EN 13445-3

I följande underrubriker beskrivs den grundläggande teorin bakom tryckkärlsspänningsanalyser och de olika spänningskategoriseringar som definieras i
tryckkärlsnormen för att säkerställa tryckkärlets strukturella integritet. Vidare
beskrivs de acceptanskriterier som tryckkärlsnormen ställer som krav för att de
lagstadgade kraven för tryckbärande utrustning skall uppfyllas.
2.3.1 Spänningsanalys
En spänningsanalys är en bestämning av förhållandet mellan de yttre
påfrestningarna och de motsvarande spänningarna. Det är viktigt att en konstruktör
känner till hur laster påverkar ett tryckkärl, om effekterna är lokala, eller om de
påverkar hela kärlet. Ett kärl har vanligtvis en sfärisk, cylindrisk, konisk, elliptisk
form eller en kombination av dessa. Om tjockleken på materialet av kärlet är liten
i förhållande till andra dimensioner (Rm/t > 10), där Rm definieras som

10

Utmattningsanalys av tryckkärl i enlighet med SS-EN 13445-3

genomsnittlig radie av kärlet, så benämns kärlet som membran och de tillhörande
påfrestningarna som uppstår vid det pålagda trycket kallas för membranspänningar.
Membranspänningar är genomsnittliga drag- eller tryckspänningar och anses vara
likformiga genom hela tryckkärlet som agerar tangentiellt i förhållande till sin yta.
När tryckkärlsväggen dessutom ger motstånd till böjningar, uppstår även
böjspänningar i samband med membranspänningarna.
När ett tryckkärl utsetts för intern eller extern tryck, så fås ett treaxlig
spänningstillstånd där de tre huvudspänningarna är:




σx = Logitudell spänning
σΦ = Periferiell spänning
σr = Radiell spänning

Den radiella spänningen orsakar en tryckspänning i kärlets vägg som är direkt
proportionell till det applicerade trycket. I tunnväggiga kärl (Rm/t > 10), brukar
denna spänning generellt ignoreras, eftersom den i förhållande till de övriga
spänningar är försumbar. (Moss och Basic 2013).
De treaxliga spänningarna är meningslösa om de inte jämförs med vissa flytspänningskriterier. De mest kända och de som används flitigt vid spänningsanalyser är
Tresca och von Mises flytspänningskriterier. Tryckkärlsnormen tar hänsyn till båda
flytspänningskriterierna, men den mest populära och den något mindre
konservativa flytspänningskriteriet är von Mises, vilket också kommer användas i
detta arbete. (Moss och Basic 2013), (SS-EN 13445-3: 2014).
2.3.2 Spänningskategorisering
Alla laster som appliceras innanför och utanför tryckkärlsskalet orsakar spänningar.
Dessa spänningar måste kategoriseras, vilket är ett sätt att bestämma spänningslokalisering, samt typ av last. (Moss och Basic 2013).
Kategorisering av spänningarna enligt SS-EN 13445-3, som fortsättningsvis
kommer kallas för tryckkärlsnormen, görs med hjälp av (SS-EN 13445-3: 2014,
Tabell C-2). Denna tabell hittas även i Bilaga 4 av detta dokument.
Spänningarna delas upp i primära, sekundära och toppspänningar. De påkänningar
som krävs för jämvikt av tryckkärlet är de primära spänningarna. Sekundära
spänningar uppstår på grund av reaktionskrafter mot omgivningen och är därför
självbegränsande. (Moss och Basic 2013).
Tryckkärsnormen tillåter olika spänningsnivåer beroende på den kategori
spänningen tillhör. Den primära spänningen delas upp i tre huvudspänningar som
definieras enligt nedan:



Allmänn membranspänning, Pm
Lokal membranspänning, Pl
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Böjspänning, Pb

Den sekundära spänningen definieras som:


Sekundär membranspänning + böjspänning, Q = Qm + Qb

vilket kan förorsakas både av mekaniska laster samt termiska effekter och
associeras med inkrementell plastisk kollaps, där man tillåter en mycket högre
spänningsnivå i förhållande till kraven för de primära spänningarna.
Toppspänningarna definieras som tillägg till de primära eller sekundära
spänningarna, på grund av spänningskoncentrationer och betecknas enligt
tryckkärlsnormen som F. (Moss och Basic 2013), (SS-EN 13445-3: 2014).
2.3.3 Acceptanskriterier enligt tryckkärlsnormen
För att de lagstadgade kraven för tryckbärande utrustning skall uppfyllas, måste
acceptanskriterier enligt tryckkärlsnormen uppfyllas. Tryckkärlsnormen sätter krav
att de primära membranjämförelsespänningarna ska i samtliga lastfall uppfylla
nedanstående kriterier:




Allmänn membranspänning, Pm < f
Lokal membranspänning, Pl < 1.5 f
Allmänn membranspännning + Böjspänning, P < 1.5 f

Jämförelsespänningsomfånget för differensen i primära + sekundära spänningar
mellan vilka två normala lastfall som helst ska i alla punkter uppfylla villkoret:


Sekundär membranspänning + böjspänning, P + Q < 3 f

Den högsta tillåtna nominella beräkningsspänningen ”f” för normal drift och
provningsfall, beräknas fram med hänsyn till materialets egenskaper samt de
säkerhetsfaktorer som anges i tryckkärlsnormen. För austenitiska stål, med en
minsta brottförlängning över 35 %, gäller följande regler för beräkning av den
nominella beräkningsspänningen f:
𝑓=[

𝑅𝑚/𝑡
3

]

( 2-1 )

där R m/t är tagen som R m (brottgränsen) för det valda materialet för en given
temperatur. (SS-EN 13445-3: 2014). Bilaga 3 definierar materialdata för materialet
som används vid tillverkning av tryckkärlet.
2.3.4 Provningsgrupper och svetsfaktorer
Tryckkärlstandarden sätter krav att svetsskarvar ska tilldelas en provningsgrupp för
att determinera nivån för oförstörande provning (OFP). Det finns fyra
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provningsgrupper (1-4) och det är tillåtet att blanda dessa så länge grupp 4 inte
blandas med de övriga provningsgrupperna. (SS-EN 13445-5: 2014).
Tryckkärl i provningsgrupp 4 är avsedda för övervägande icke-cyklisk drift och
beräkningstemperaturer nedanför krypområdet. De begränsas till 500 fulla
tryckcykler eller ekvivalenta fulla tryckcykler. När antalet ekvivalenta fulla
tryckcykler har nått 500, bör en vätsketryckprovning utföras och följas av en
fullständig visuell undersökning. Om denna provning godkänns, kan driften
fortsätta under en ny period på 500 cykler. (SS-EN 13445-3: 2014).
För beräkning av erforderlig tjocklek i vissa svetsade komponenter (t ex cylindrar,
koner och sfärer) innehåller beräkningsformlerna storheten z, som är svetsfaktorn i
komponentens styrande svetsskarv(ar). Denna faktor används dock inte i (SS-EN
13445-3: 2014, § 18 och Bilaga C). För att respektera den allmänna filosofin i
standarden, krävs det att närhelst (SS-EN 13445-3: 2014, § 18 och Bilaga C)
används, att den analyserade modellens tjocklek inte understiger den minsta
tjockleken som krävs då en DBF analys utförs med hänsyn tagen till svetsfaktorn.
Tabell 1 visar svetsfaktorer för motsvarande provningsgrupper enligt (SS-EN
13445-3: 2014, § 5.6).
z
Provningsgrupp

1
1,2

0.85
3

0.7
4

Tabell 1 - Bestämning av svetsfaktor

2.3.5 Utmattning
Ett tryckkärl antas vara under cyklisk användning, då det utsätts för en varierande
last som till slut orsakar ett haveri på grund av progressivt brott. Det är allmänt känt
att spänningskoncentrationer uppstår vid svetsskarvar samt i område med större
diskontinuiteter. Dessa tryckkärl kan vara säkra vid användning av statiska laster,
men vid cykliska laster så utvecklas slutligen progressivt brott på grund av lokala
och sekundära böjspänningar.
Tryckkärlsnormen sätter krav att en tryckbärande anordning måste verifieras mot
utmattning, om de cykliska lasterna överstiger 500 cykler (neq ≤500) under den
tänkbara livstiden. Om en utmattningsanalys erfordras, måste de cykliska lasterna
verifieras med användning av primära + sekundära spänningar i svetsskarvarna
eller primära + sekundära + toppspänningar i osvesade zoner.
Det är viktigt att notera, att tryckkärl som designas för cykliska laster, kräver
speciella design- och tillverkningsmetoder för att utmattningsbrott inte ska uppstå.
Det är särskilt viktigt att i designstadiet minimera områden som kan skapa
spänningskoncentrationer och diskontinuiteter, detta på grund av att den
ackumulerade skadan ökar vid varje pålagd lastcykel i dessa område. Initialt skapas

13

Utmattningsanalys av tryckkärl i enlighet med SS-EN 13445-3

synliga sprickor som blir allt större, sammansätts med andra sprickor och därmed
sprider sig till andra område, som till slut leder till brott. Dessa progressiva brott,
uppstår även då spänningarna i materialet är långt under materialets sträckgräns.
(Moss och Basic 2013), (SS-EN 13445-3: 2014).
2.3.6 Tillverkningsmetoder för minimering av utmattningsbrott
Utmattningsbrott initieras praktiskt taget alltid i övergången mellan grundmaterial
och svetsgods, i svetsens rot eller i gasskurna kanter. Detta uppstår om kraftflödet
förhindras att utbildas på ett naturligt sätt, vilket leder till ökade spänningar och
ökad brottrisk. Det är särskilt viktigt att tänka på detta vid utmattningsbelastning,
så att rätt val av material, svetsmetod och svetsklass görs. På exempelvis tryckkärl
så är kon/cylinder-övergångar samt kärl/gavel-anslutningar ett vanligt område med
spänningskoncentrationer. (Olsson 2007), (Moss och Basic 2013).
I en svetsad konstruktion är det vanligen svetsens geometri som bestämmer dess
utmattningshållfasthet. I anslutning till övergången mellan svetsgods och
grundmaterial kan det finnas anvisningar inuti materialet, smältdiken, överrunnen
svets mm., se Figur 7.

Figur 7 - Anvisningar i svets

För att begränsa anvisningarna och därmed öka svetsens utmattningshållfasthet är
det viktigt med rätt utförande av svetsarna. Svetsaren måste vara informerad om
utmattningsproblematiken så att rätt svetsmetod följs.
Utmattningsegenskaperna kan höjas avsevärt genom att slipa svetsen och en del av
plåten. Om man har mjukare övergångar gör man det lättare för kraftflödet att
utbildas på ett mer naturligt sätt, vilket också minskar spänningsanvisningar och
därmed brottrisken, se Figur 8.

Figur 8 - Slipning av svetsen och plåten för minskning av spänningsansamlingar
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En annan metod att öka utmattningshållfastheten är genom TIG-behandling, där
övergången mellan svets och grundmaterial smälts upp, med eller utan tillförsel av
tillsatsmaterial. Med denna metod fås en mjuk övergång samtidigt som man
avlägsnar slagg. (Olsson 2007).
Enligt tryckkärlsnormen kan dessa typer av bearbetningar av stumsvetsarna
motivera en uppgradering från klass 80 till klass 90 svets. Utmattningshållfasthet
högre än klass 90 kan inte motiveras på grund av den eventuella närvaron av
svetsdefekter som är alltför små för att säkert kunna upptäckas med oförstörande
provning, men tillräckligt stora för att minska utmattningshållfastheten. (SS-EN
13445-3: 2014).
2.3.7 Förbandsklasser och karakteristisk utmattningshållfasthetsdata
Svetsklasser väljs enligt standarden SS-EN-ISO 5817, vilket är en standard som
anger hur stora felaktigheter som respektive svetsklass får uppvisa, både när det
gäller yttre och inre felaktigheter. Standarden skiljer mellan tre svetsklasser: B, C
och D, där den strängaste klassen är B. Ur ett ekonomiskt perspektiv, kan
differentierande svetsklasser anges på en komponent under konstruktionsstadiet.
Om ett område är känt att ha spänningskoncentrationer, kan en högre klass anges,
jämfört med övriga delar av komponenten där spänningskoncentrationer är
minimala eller obefintliga, se Figur 9 för illustration.

Figur 9 - Differentierande svetsklasser vid olika spänningskoncentrationer

En utmattningsdimensionering skall alltid innefatta en ekonomisk bedömning. För
att välja rätt svetsklass är det viktigt att känna till hur konstruktionen belastas och
var spänningskoncentrationen är lokaliserat. (Olsson 2007).
De flesta normer, inklusive tryckkärlsnormen, har valt att kategorisera ett stort antal
svetsförband genom förbandsklasser (C). Man har på en internationell nivå, bestämt
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sig för att alla svetsförband kan klassificeras enligt någon av följande
förbandsklasser: C = 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90 100, 112 eller C=125.
För att kunna bestämma utmattningshållfastheten för svetsade och osvetsade
material, uppvisar tryckärlsnormen olika S-N diagram.
Figur 10 nedan visar en S-N kurva för svetsar i olika klasser, där N är antal
lastcykler och σR är svetsens brottgräns. Som ett exempel, så har en klass 80 svets
en utmattningslivslängd på 2x106 cykler då den utsätts för en konstant
spänningsvidd med amplitud på 80 MPa. Pilar 1 och 2, visar kurvornas utseende
beroende på belastningstypen, där pil 1 visar kurvor för belastning med variabel
amplitud och pil 2 visar kurvor för belastning med konstant amplitud. För att
bestämma svetsklassen så måste svetsarna klassificeras enligt (SS-EN 13445-3:
2014, Tabell 18-4 och Bilaga P), beroende på om spänningsomfånget beräknas för
jämförelse- eller huvudspänningarna. Klassningen beror på följande faktorer:





Svetsens geometri
Lastriktning
Sprickinitieringsplats
Metoder för tillverkning och inspektioner

Figur 10 - S-N kurva för svetsar i olika klasser

Ett utdrag med skarvtyper motsvarande de från konstruktionen, enligt
konstruktionsunderlaget i kap. 3.1, visas i Bilaga 5 för att möjliggöra en klassning
av svetsarna. Bilaga 7 visar Fagerström Industrikonsult AB:s svetsritning av
tryckkärlstanken där alla svetsar har en generell förbandsklass av kvalite C samt
provingsgrupp 1. Denna data används för bestämning av svetsfaktor enligt Tabell
1 i kap. 2.3.4 samt svetsklass, vilka båda är fundamentala under en
utmattningsanalys. (SS-EN 13445-3: 2014), (SS-EN 13445-5: 2014).
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3

METOD

I detta kapitel beskrivs de olika metoder som kommer att användas under
genomförandet av utmattningsanalysen. Kapitlet beskriver bland annat metodiken
för FEM analysen, utmattningsanalysen samt metodiken för att uppfylla kraven
enligt de acceptanskriterier som sätts upp av tryckkärlsnormen.
3.1

Konstruktionsunderlag

För att kunna utföra en utmattningsanalys av konstruktionen enligt definition i
punkt ii av kap. 1.2, måste 3D modellen förbereddas för en FEM analys.
Konstruktionen består av en tryckkärlstank som monteras på en mobil
ramkonstruktion. Fästen som används för att fästa tanken mot ramen är svetsade på
tanken och infästningen mot ramen görs med fästelement där man tillåter termisk
expansion i både x och y-led, se Figur 11 för illustration av hela konstruktionen.

Figur 11 - 3D modell av tryckkärlstanken med tillhörande ramkonstruktion

Eftersom det enbart är tryckkärlstanken som belastas med varierande laster under
ett stort antal cykler, kommer endast denna konstruktionsdel att analyseras.
Modellen som används för FEM analys presenteras på den högra sidan av Figur 11.
Notera att rör med tillhörande flänsar är borttagna från FEA modellen på grund av
att spänningarna i dessa område antas vara långt ifrån de nivåerna som uppstår i
tryckkärlet. Andra element som exempelvis packningar, fästelement, nivåmätare,
temperaturgivare etc., vilka inte är nödvändiga vid denna typ av FEM analys är
också borttagna för att effektivisera analysen.
För att se en detaljerad tillverkningsritning av tryckkärlstanken, se Bilaga 7.
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3.2

Lastdefinition

För att definiera lastfall som används vid FEM analys, används data enligt kap.
1.2.1. Det är krav att utrustningen skall hålla hållfasthetsmässigt under en livstid på
40 år. Enligt projektbeskrivningen används tryckkärlet på två olika sätt. Den första
processanvändningen beskrivs på följande sätt:
1a Tanken fylls med 500 liter blandning. Processen tar 5 minuter.
1b Tanken värms upp till 100 ◦C och trycksätts. Processen tar 25 minuter.
1c Tanken är trycksatt till 12 bar (a) och temperaturen är konstant under tiden
processen körs. Processen tar cirka 60 minuter.
1d Processen stoppas och blandningen stannar kvar i tanken.
1e Processen återupptas efter 30 minuter och körs om.
Den andra processanvändningen definieras som ovanstående, dock utan någon
temperaturökning (t = 20 ◦C). Dessa två olika processanvändningar antas köras lika
många gånger, men under olika tidpunkter. Det leder till tre olika lastfall som kan
beskrivas statiskt och vilka används under FEM analysen:
Lastfall 1: DW + Fstat + TR
Lastfall 2: DW + Fstat + TR + Pmax
Lastfall 3: DW + Fstat + Tmax + Pmax
Dessa tre lastfall skapar olika spänningsamplituder enligt den förenklade
illustrationen i Figur 12.

Cykliska laster - Lastfall 1, 2 &3
10

5

0
0
-5

50

100

150

200

250

Lastamplitud
Figur 12 - Lastfall 1-3 med olika lastamplituder

Under förutsättning att ovanstående processer körs under normala arbetstider, d.v.s.
40 timmar/vecka och 47 veckor/år, förväntas konstruktionen klara av totalt N ≈ 37
620 cykler. Varje lastfall antas köras lika många gånger, d.v.s. 12 540 cykler.
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3.3

FEM Analys

I följande underrubriker presenteras FEM analysmodellen samt analysmetoden för
att uppfylla acceptanskriterier och de projektspecifika kraven.
Spänningsanalysen och efterbehandlingen av de tryckbärande delarna är utförda
med hjälp av programmet FEMAP with NX Nastran v11.1.1 64-BIT.
Den tryckbärande delen som är modellerad i Solid Edge V6 är förenklad innan
geometrin importeras vidare till FEMAP. All geometri som inte är relevant för
utmattningsanalysen är borttagen enligt beskrivningen i kap. 3.1. Första analysmodellen modeleras med automatiskt genererade och grova tetraederelement för att
få fram spänningansamlingar, se Figur 13 i kap. 3.3.2. Därefter kommer modellen
modelleras nogrannare med hexaederelement och mer detaljerat mesharbete läggs
på områden där spänningskoncentrationer är kända. Den slutliga FEA modellen
visas i kap. 4.2.
3.3.1 Materialdata
Materialdatan som används i FEA modellen är hämtad från svenska standarder och
definieras i Bilaga 3.
3.3.2 FEA modell

Figur 13 - (V): Importerad FEA modell (H): Tetraedereelement mesh

Figur 13 visar den importerade geometrin till FEMAP, där onödiga solida element
som flänsar och stöd, vilka inte påverkar utmattningsanalysen är borttagna. Den
högra sidan av Figur 13 visar FEA modellen med tetraedereelement för att
lokalisera höga spänningsansansamlingar. De största meshelementen, som
definieras med ett avstånd på 15 mm mellan två närmaste noderna, appliceras på
själva tryckkärlstanken. De minsta meshelementen med storlek på 8 mm, appliceras
på tryckkärlstankens stöd där en mer komplicerad geometrin hittas. (Tamboli
2014).
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Denna modell används till en föranalys, där höga spänningskoncentrationer hittas
på grund av lastfall 3, enligt definition i kap. 3.2. Resultatet av denna föranalys
lägger en grund till var en mer detaljerad modelleringsarbete ska inriktas. Den
slutliga FEA modellen med hexaederelement används för utvärdering av
utmattningsbrott och presenteras i kap. 4.2 av detta arbete.
3.3.3 Randvillkor och lastapplicering
För att applicera korrekta randvillkor på FEA modellen, studeras den befintliga
konstruktionens infästning mot ramkonstruktionen. Tryckkärlstanken monteras på
ramen genom infästning med 4 st. M16 sexkantsbultar av austenitiskt rostfritt stål.
Figur 14 visar infästningspunkterna för konstruktionen, där endast en punkt är låst
i alla led. De övriga tre stöden har avlånga hål och tillåts röras i x och y-led på
grund av de termiska expansionerna som uppstår vid lastfall 3, enligt definition i
kap. 3.2.

Låst i alla riktningar

Tillåten rörelse i y-led för
kompensation av termisk
expansion. På andra sidan
tillåts rörelse i både x- och
y-led.

Figur 14 - Infästning av tryckkärlstanken mot ramkonstruktionen

FEA modellen för föranalysen har en förenklad geometri av tryckkärlsstöden, där
hålen och bultarna är borttagna. Hela den nedre ytan av stöden används istället för
applicering av randvillkoren, vilket ger godtyckligt resultat, se Figur 15 för en
illustration. Den detaljerade FEM modellen har dock hålen kvar, där randvillkoren
istället appliceras på hålens ytor. Notera skillnaden på koordinatsystemet från Solid
Edge ST6 och FEMAP som är oberoende av varandra. Den röda markeringen avser
randvillkoren för stöden där alla translationsfrihetsgrader och rotationsfrihetsgrader
i det globala koordinatsystemet är låsta, den orange ytan avser randvillkoren som
tillåter rörelse i x-led och de blåa markeringar på ytan avser randvillkor som tillåter
rörelse i x- och y-led.
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Figur 15 - Randvillkor för FEA modellen

Den statiska lasten av blandningen (vatten + kemikalier) med densitet ρ = 1.1
kg/dm3 enligt kap. 1.2.1, appliceras som hydrostatisk trycklast på tryckkärlets inre
yta med ekvation enligt (3-1).
𝑝 =𝑔∗ρ∗z

( 3-1)

Då SI enheter används med mm-skalan i FEMAP, skrivs ekvationen på följande
sätt:
𝑝 = 9820 ∗ (1.1 ∗ 10−9 ) ∗ z
𝑔 = 9.82 𝑚⁄𝑠 2 → 9820 𝑚𝑚⁄𝑠 2
ρ = 1100 kg⁄𝑚3 → 1.1 ∗ 10−9 ton/𝑚𝑚3
z = axeln ur ett lokalt definierat cylindrisk koordinatsystem på toppytan av kärlet
3.3.4 Värmeöverföringsanalys
På grund av temperaturskillnader mellan de inre tryckkärlsdelarna och de yttre,
måste man även ta hänsyn till den termodynamiska effekten. Detta görs med hjälp
av en steady-state värmeöverföringsanalys, där en temperatur på 10 ◦C appliceras
på de yttre delarna och en temperatur på 100 ◦C appliceras på de inre delarna, enligt
driftdata i kap. 1.2.1, se Figur 16 för en illustration.

Figur 16 - Applicering av temperaturlast på FEA modellen

Den röda färgen i Figur 16 symboliserar en applicerad temperaturlast på 100 ◦C,
medan den blåa färgen symboliserar en temperaturlast på 10 ◦C inklusive naturlig
konvektion med koefficient 8 W/m2. K enligt (Groth och Müller 2009).
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Steady-state värmeöverföringsanalys är en så kallad föranalys, vilket ger
temperaturresultat på varje nod. Resultatet används slutligen som en last till den
linjärstatiska analysen för lastfall 3, enligt definition i kap. 3.2 och kap. 3.3.5. Dessa
temperaturvärden på noderna, aktiverar användning av materialets
längdutvidgningskoefficient i FEMAP, som skapar termiska expansioner i
materialen och därmed termiska spänningar.
3.3.5 Linjärstatisk analys
En DBA analys enligt tryckkärlsnormen utförs m.h.a. FEMAP för att säkerställa att
geometrin av tryckkärlet är tillräckligt utformat för att klara av de applicerade
lasterna enligt driftdata i kap. 1.2.1. Tre linjärstatiska analyser utförs med lastfall
enligt definition i kap. 3.2, där spänningskategoriseringsmetoden enligt (SS-EN
13445-3: 2014, Bilaga C) används för att uppfylla acceptanskriterierna i kap. 2.3.3.
För att säkerställa att konstruktionen även klarar av de cykliska lasterna, görs även
en utmattningsanalys med hjälp av resultaten från dessa linjärstatiska analyser och
metoden enligt Tabell 2 i kap. 3.4.
3.3.6 Spänningslinearisering
För att få fram strukturspänningarna och slutligen jämförelsespänningsomfånget,
används spänningslineariseringsmetoden. FEMAP innehåller en script som
automatisk räknar fram de allmänna membranspänningarna, böjspänningar samt
membranspänning + böjspänning enligt definition i kap. 2.3.1 och 2.3.2. Detta görs
genom att lokalisera en spänningskoncentrerad plats på modellen och välja två
noder genom tjockleken på materialet. Metoden för korrekt framtagning av
spänningsomfånget beskrivs närmare i kap. 3.4.2 där regler för korrekt avstånd från
spänningskoncentrationen samt mätlängd definieras.
3.4

Metod för utmattningsanalys

Utmattningsanalys beräknas enligt den detaljerade föreskriften i (SS-EN 13445-3:
2014, § 18). Normen sätter krav på att utmattningsanalysen ska utföras i det område
där risk för initiering av en utmattningsspricka föreligger. Beräkningsgången för
utmattningsanalys av tryckkärlet sammanfattas i Tabell 2 nedan.

Steg
1: Beräkning av kärlet för
statisk belastning

Kommentar
(Referenser i denna kolumn avser kapitlen i
magisteruppsatsen)

Ger layout, detaljer, mått
Se kap. 2.3.2, 2.3.3 och 3.4.1
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2. Definiera
utmattningsbelastning

Baseras på driftspecifikation, av
tillverkaren identifierade sekundära
effekter, etc.

18.5 och 18.9.1

Se kap. 1.2.1 och 3.2.
3. Identifiera de punkter på
kärlet som ska bedömas

4. Fastställ spänningsomfång
för varje betraktad punkt

5. Fastställ
jämförelsespänningsomfång i
varje betraktad punkt

Diskontinuiteter, hål, förband
(svetsade, skruvade), hörn,
reparationer, etc.
a) Beräkna strukturhuvudspänningar
b) Bestäm jämförelsespänningsomfång eller huvudspänningsomfång

18.5

Se kap. 3.3.6.

Svetsat: 18.6, 18.8 och
18.10.4,
Osvetsat: 18.7 & 18.8
Skruvar: 18.7.2.

a) Räkna cykler
b) Använd plasticitetskorrektionsfaktorer i tillämpliga fall

a) 18.9
b) 18.8

Se kap. 3.2 (a) och 3.4.3 (b)
6. Identifiera utmattningsdata,
inklusive marginal för
totalkorrektionsfaktor

a) Svetsat material
b) Osvetsat material
c) Skruvmaterial

18.10, tabell 18-4 och
Bilaga P

Se kap. 2.3.7.
7. Notera tillämpliga krav och
information för berörd
tillverknings- och
kontrollpersonal
8. Bestäm tillåten
utmattningslivslängd från
utmattningsberäkningen och
utför bedömning
9. Ytterligare åtgärd om
punkten
inte godkänns vid
bedömningen

a) Kontrollkrav för svetsar
b) Krav på eller antaganden om
förskjutningar
c) Acceptansnivåer för svetsdefekter
(a) Se Bilaga 5.
a) Svetsat material
b) Osvetsat material
c) Skruvar
d) Bedömningsmetod
(a) Se kap. 2.2.5 och 3.4.4.
a) Upprepa analysen med en mer
förfinad spänningsanalys
b) Ändra detaljen
c) Bearbeta svetsövergången
(i tillämpliga fall)

a) Tabell 18-4 eller
Bilaga P
b) 18.10.4
c) 18.10.5

a) 18.10, tabell 18-7
b) 18.11, tabell 18-10
c) 18.12
d) 18.5.5 och 18.5.6
a) 18.6 (svetsade delar),
18.7 (osvetsade delar)
c) Tabell 18-4,Bilaga P,
18.10.2.2

Tabell 2 - Beräkningsgång vid utmattningsanalys

3.4.1 Acceptanskriterier för statisk belastning
De tryckbärande delarna måste kvalificerade i förhållande till designvillkor och
normala driftsbelastningar enligt de acceptanskriterier som anges i kap. 2.3.3.
För material EN 1.4404 och temperatur 20 ˚C definieras acceptanskriteriet enligt
följande:




Allmän primär membranspänning: Pm < 163 MPa
Lokal primär membranspänning: Pl < 245 MPa
Primär membranspänning + böjspänning: P < 245 MPa
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Vid 100 ˚C, definieras acceptanskriteriet enligt följande:


Primär + sekundär spänning: P + Q < 430 MPa

3.4.1.1

Eventuell påverkan av svetsfaktor och provningsgrupp

Enligt konstruktionsritningar i Bilaga 7 är alla svetsskarvar på tryckkärlet av
provningsgrupp 1. Detta innebär att svetsfaktor enligt Tabell 1 i kap. 2.3.4, är z=1
för alla svetsskarvar. Vidare innebär detta att något DBF (Design By Formulas) inte
behöver göras för att beräkna fram den erforderliga tjockleken på kärlet. Om en
DBA (Design By Analysis) utförs med hjälp av finita elementmetod och det
analyserade tryckkärlet uppfyller kraven enligt acceptanskriterier från kap. 3.4.1
anses konstruktionen uppfylla kraven för en statisk belastning.
3.4.2 Fastställning av spänningsomfång
Eftersom tryckkärlet är en svetsad konstruktion, föreskriver tryckkärlsnormen
användning av numärisk analys för beräkning av anvisningsspänningarna. Då en
anvisningsspänning har lokaliserats vid svetsade regioner eller vid lokala
diskontinuiteter i icke svetsade komponenter, görs en linjär extrapolering för att
bestämma strukturspänningen. Denna linjära extrapoleringen görs med ett avstånd
på 0.4e från anvisningsspänningen och med en mätlängd på 0.2e för att få en
strukturspänning i en potientiell sprickinitieringspunkt.
Efter att strukturspänningarna är framtagna för varje lastfall, används de för
beräkning av jämförelsespänningsomfånget. (Poutiainen, Tanskanen and Marquis
2004), (Tveiten och Moan 2000).

a) låg böjspänningskomponent mätlängd ≤ 0,2e, linjär
extrapolering;

1.
2.
3.

Nominell spänning
Strukturspänning
Anvisningsspänning

b) hög böjspänningskomponent, stel elastisk grund,
mätlängd ≤ 0,2e, kvadratisk extrapolering;

4. Extrapolering för att få
strukturspänning i en potentiell
sprickinitierings-punkt.

c) mätlängd > 0,2e, linjär extrapolering

Figur 17 - Extrapolering för att bestämma strukturspänning från FEM-analys
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3.4.3 Korrektionsfaktorer
Korrektionsfaktorer används vid beräkning av ett korrigerat spänningsomfång där
hänsyn måste tas till jämförelsespänningsomfångets storlek, driftstemperatur samt
kärlets materialtjocklek. Metoden för beräkning av korrektionsfaktorn är hämtad
från (Zeman 2003) i enlighet med (SS-EN 13445-3: 2014).
3.4.3.1

Elastisk-plastiskt tillstånd

I det fall jämförelsespänningsomfånget skulle överstiga dubbla materialets 1.0 %
sträckgräns, d.v.s. Δσeq > 2 Rp1.0/t så skall den, enligt tryckkärlsdirektivet,
multipliceras med en plasticitetskorrektionsfaktor. Den korrektionsfaktor som ska
tillämpas på spänningsomfånget från mekaniska laster är ke och den på
spänningsomfång från termiska laster är kv.
För mekanisk belastning är det korrigerade spänningsomfånget Δσstruc,eq = ke σeq,l ,
där σeq,l är den lineariserade spänningsomfånget och ke beräknings enligt formeln
nedan:
∆σ

𝑘𝑒 = 1 + 𝐴0 (2𝑅 eq,l − 1)
𝑝1.0/𝑡

𝐴0 = 0.4 för alla austenitiska stål med Rp1.0/t ≤ 500 MPa
I annat fall är Δσstruc,eq = σeq,l
För termiska spänningsfördelningar som inte är linjära genom godstjockleken, ska
både den icke-linjära och den ekvivalenta linjära spänningsfördelningen bestämmas
för varje spänningskomponent. Med användning av det lineariserade
spänningsomfånget σeq,l beräknas kν från:
𝑘𝑣 = 𝑚𝑎𝑥 (

0.7
0.5+

0.4
∆σeq,l /𝑅𝑝1.0/𝑇

; 1.0)

I annat fall är Δσstruc,eq = σeq,l
3.4.3.2

Tjocklekskorrektionsfaktor

För tryckkärl med väggtjocklek e ≥ 25 måste tjocklekskorrektionsfaktor few
beräknas fram enligt (SS-EN 13445-3: 2014, § 18.10.6.1). I detta fall är e < 25 mm
vilket leder till tjocklekskorrektionsfaktor few = 1..
3.4.3.3

Temperaturkorrektion

Temperaturkorrektion beräknas fram enligt (SS-EN 13445-3: 2014, § 18.10.6.2)
om temperaturen överstiger 100 ◦C. För austenitiska material beräknas fT på
följande sätt:
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𝑓𝑇 = 1.043 − 4.3 ∗ 10−4 𝑇, där T beräknas enligt:
𝑇 = 0.75 ∗ 𝑇𝑚𝑎𝑥 + 1.043 − 4.3 ∗ 10−4
I detta fall är 𝑇𝑚𝑎𝑥 ≤ 100, vilket leder till att 𝑓𝑇 = 1.
3.4.3.4

Totalkorrektionsfaktorn för svetsade komponenter

Totalkorrektionsfaktorn för svetsade komponenter beräknas fram enligt (SS-EN
13445-3: 2014, § 18.10.6.3):
𝑓𝑤 = 𝑓𝑒𝑤 ∗ 𝑓𝑇
3.4.4 Utmattningslivslängd
För att uppfylla kraven i tryckkärlsnormen måste utmattningslivslängd beräknas
fram enligt punkt 8 i Tabell 2.
För belastning med konstant amplitud motsvarar utmattningsgränsen ∆σD spänningsomfånget vid 5 x 106. Det tillåtna antalet cykler, N, vid specificerat
spänningsomfång, ∆σeq ska beräknas på följande sätt:
Om

∆σeq
𝑓𝑤

≥ ∆σD är 𝑁 =

C1
∆σeq 𝑚1
(
)
𝑓𝑤

Koefficienterna för ∆σD , C1 and m1 hämtas från (SS-EN 13445-3: 2014, Tabell
18.7), vilket också kan hittas i Bilaga 6.
Det är bara intressant att bestämma tillåtet spänningsomfång för ett specificerat
antal lastcykler n vid konstant cyklisk amplitud. Vid variabel amplitud, kräver
utmattningsanalysen beräkning av totalskadan på grund av alla cykeltyper. För att
utföra detta använder sig tryckkärlsnormen av Palmgren-Miners delskadeteori som
är definierad i kap. 2.2.5.
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4

RESULTAT

Kapitel 4 visar resultatet av FEM modellen samt lineariserad spänning från de tre
olika lastfallen. Slutligen utförs utmattningsverifiering av tryckkärlet enligt de
metoder som finns beskrivna i kap. 3.4.
4.1

Föranalys

Resultat från föranalysen ger en inblick till de områden på FEA modellen som
behöver förbättras och studeras vidare med hjälp av metoderna i kap. 3.4.
För att få fram områden med spänningskoncentrationer gjordes först en grov
modellering av tryckkärlet enligt beskrivningen i kap. 3.3.2. Därefter utfördes en
Steady-State värmeöverföringsanalys enligt beskrivningen i kap. 3.3.4 för att få
fram en temperaturdistribution. Vidare appliceras temperaturresultatet som last på
alla noder, vilket är nödvändigt för att få fram de termiska effekterna i samband
med de statiska lasterna för lastfall 3 enligt definition i kap. 3.2.
Figur 18 visar resultatet från den linjärstatiska föranalysen med lastfall 3, där
”peak” von Mises spänning på 340 MPa är lokaliserad vid de markerade områdena.
En mer generell von Mises spänning återfinns vid ett element bort från ”peak”
spänningen och ligger på 220 MPa. Som beräknat är spänningskoncentrationer
även lokaliserade vid andra diskontinuiteter, dvs. övergångar från tryckkärl till rör.
Ett mer detaljerat mesharbete kommer därför läggas på alla diskontinuitetsområden
och en slutlig FEA modell presenteras i kap. 4.2.

Figur 18 - Resultat från linjärstatisk analys - Föranalys med lastfall 3
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4.2

Detaljerad FEA modell

För att få fram en mer detaljerad FEA modell, används 8-nodiga hexaederelement
istället för tetraederelement med en generell elementstorlek på 4 mm och tre
element genom materialets tjocklek. (Goelke 2014), (Liu et al. 1998).
Genom att införa svetsarnas geometri i FEA modellen enligt ritningar i Bilaga 7,
minskar man även diskontinuiteter och därmed spänningskoncentrationer.
Dessutom skapar detta en mer verklig bild av de spänningskoncentrationer som kan
uppstå, vilket också ger en mer tillförlitlig utmattningsanalys som presenteras
senare i arbetet. Figur 19 - Figur 20 visar FEM modellen som består av totalt 7.68
x 105 hexaederelement.

Figur 19 - Detaljerad FEM modell - Kärlets ovansida

Figur 20 - Detaljerad FEM modell

4.2.1 Kontroll av elementkvaliteten
Genom att använda element-kontrollverktyg i FEMAP, säkerställs ett mer
tillförlitligt resultat. Detta görs genom att kontrollera sidförhållande mellan
elementens kort- och långsida samt Jacobian förhållande som ger avvikelser av
elementen från en ideal elementform. Det ideala värdet på sidförhållande är 1 och
bör inte överstiga 4. Ett Jacobian förhållande lika med 1, återspeglar ett perfekt
formad element och ett acceptabelt värde är > 0.5. (Goelke 2014), (Zhang och Zhao
2010). Inga avvikelser med hänsyn till ovanstående kriterier har hittats med hjälp
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av elementkontrollverktyget i FEMAP. FEM-modellen bedöms därför vara
tillräckligt bra modellerad för att ge tillförlitliga resultat.
4.3

Resultat av steady-state värmeöverföringsanalys

Resultatet från steady-state värmeöverföringsanalysen skiljer sig inte från
föranalysen i kap. 4.1, men är nödvändig att utföras på den detaljerade FEM
modellen för att få fram temperaturdistribution på alla noder. Vidare appliceras
temperaturresultatet som last på alla noder, vilket är nödvändigt för att få fram de
termiska effekterna i samband med de statiska lasterna för lastfall 3 enligt definition
i kap. 3.2.

Figur 21 - Steady-State värmeöverföringsanalys

4.4

Resultat av linjärstatisk analys

I den här underrubriken kommer resultat från tre stycken linjärstatiska analyser
presenteras utifrån metoderna enligt definition i kap. 3.2 och 3.3. För att få fram
strukturspänningarna och slutligen jämförelsespänningsomfånget, presenteras
också resultat från den lineariserade spänningen för varje analysresultat enligt
metoden i kap. 3.3.6. Detta används både för verifiering mot acceptanskriterier för
statisk belastning men också för bestämning av utmattningslivslängd i kap. 4.5.
Då FEMAP lösaren NX Nastran utför beräkningarna, så beräknas spänningsresultatet på ett specifikt ställe i elementen, kallat Gauss-punkt. Lösaren kan ge två
olika typer av spänningsresultat; elementspänningar samt nodspänningar.
Resultatet av de tre olika linjärstatiska analyser som visas i kap. 4.4.1, 4.4.2 och
4.4.3 visar spänningskonturerna m.h.a nodspänningar. Den huvudsakliga
skillnaden mellan elementspänning och nodspänning är att nodspänning är ett
medelvärde av elementens spänning runt den givna noden medan elementspänning
är spänningen i det speciella elementet. I det här arbetet har resultatet från båda
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spänningstyper jämförts och inga avvikelser har hittats, vilket är ytterligare en
verifikation på att FEM-modellen är korrekt modellerad och att resultaten är
tillförlitliga. Mer utförlig förklaring kring de två olika spänningstyper kan hittas i
Bilaga 2, eller i (NX Nastran Theoretical Manual 2014).
4.4.1 Lastfall 1
Figur 22 visar von Mises spänningsdistribution från resultatet av den linjärstatiska
analysen för lastfall 1. Det maximala von Mises spänningen är lokaliserad vid
tankens stöd där randvillkor är applicerade. För att få fram en spänningsdistribution
vid de diskontinuiteter av intresse väljs geometrin som randvillkoren är applicerade
på bort. Resultatet från den lineariserade spänningen visar följande jämförelsespänningsomfång:



Allmän primär membranspänning: Pm = 4 MPa
Primär membranspänning + böjspänning: P = 20 MPa

Figur 22 - Resultat från linjärstatisk analys - Lastfall 1
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4.4.2 Lastfall 2
Figur 23 visar von Mises spänningsdistribution från resultatet av den linjärstatiska
analysen för lastfall 2. Som i föregående lastfall är det maximala von Mises
spänningen lokaliserad vid tankens stöd där randvillkoren är applicerade. För att få
fram en spänningsdistribution vid diskontinuiteterna av intresse, väljs geometrin
som randvillkor är applicerade på bort och en maximal von Mises spänning hittas
vid övergångarna mellan tryckkärlet och de anslutande rören.

Figur 23 - Resultat från linjärstatisk analys - Lastfall 2

Resultatet från den lineariserade spänningen visar följande jämförelsespänningsomfång:



Allmän primär membranspänning: Pm = 160 MPa
Primär membranspänning + böjspänning: P = 192 MPa
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4.4.3 Lastfall 3
Figur 24 visar von Mises spänningsdistribution från resultatet av den linjärstatiska
analysen för lastfall 3. Som i föregående lastfall, är det maximala von Mises
spänningen lokaliserad vid tankens stöd där de termiska expansionerna är
begränsade på grund av de applicerade randvillkoren. För att få fram en
spänningsdistribution vid de diskontinuiteter av intresse väljs geometrin som
randvillkoren är applicerade på bort och en maximal von Mises spänning hittas vid
övergångarna mellan tryckkärlet och de anslutande rören.

Figur 24 - Resultat från linjärstatisk analys - Lastfall 3

Resultatet från den lineariserade spänningen visar jämförelsespänningsomfånget
för differensen i primära + sekundära spänningar:


Primär + sekundär spänning: P + Q = 218 MPa
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4.5

Utmattningsverifiering

Steg

Verifiering
Allmän primär membranspänning:
Pm = 4 MPa < 163 MPa  OK
Lastfall 1:
Primär membranspänning + böjspänning:
P = 20 MPa < 245 MPa  OK

1: Beräkning av kärlet
för statisk belastning
Lastfall 2:

Lastfall 3:

Allmän primär membranspänning:
Pm = 160 MPa < 163 MPa  OK
Primär membranspänning + böjspänning:
P = 192 MPa < 245 MPa  OK
Primär + sekundär spänning:
P + Q = 218 MPa < 430 MPa  OK

2. Definiera
utmattningsbelastning

Se kap. 1.2.1 och 3.2.

3. Identifiera de punkter
på kärlet som ska
bedömas

Se kap. 4.4.1, 4.4.2 och 4.4.3.

4. Fastställ spänningsomfång för varje
betraktad punkt

Se kap. 4.4.1, 4.4.2 och 4.4.3.
Lastfall 1:

a) Jämförelsespänningsomfång: 20 MPa
Antal cykler: N = 12 540

Lastfall 2:

a) Jämförelsespänningsomfång: 192 MPa
Antal cykler: N = 12 540

Lastfall 3:

a) Jämförelsespänningsomfång: 218 MPa
Antal cykler: N = 12 540
b) Korrektionsfaktorer:

5. Fastställ jämförelsespänningsomfång i
varje betraktad punkt

Elastisk-plastiskt tillstånd (kap. 3.4.3.1)
Δσeq < 2 Rp1.0/t  Δσstruc,eq = σeq,l
Lastfall
1-3

Tjocklekskorrektionsfaktor (kap. 3.4.3.2)
e < 25 mm  few = 1
Temperaturkorrektion (kap. 3.4.3.3)
𝑇𝑚𝑎𝑥 ≤ 100, vilket leder till att 𝑓𝑇 = 1
Totalkorrektionsfaktor (kap. 3.4.3.4)
𝑓𝑤 = 𝑓𝑒𝑤 ∗ 𝑓𝑇  𝑓𝑤 = 1

6. Identifiera utmattningsdata, inklusive
marginal för totalkorrektionsfaktor

Lastfall 1:

Detalj 6.1 enligt tabell i Bilaga 5.
Ej bearbetad svetsövergång  Klass 71

Lastfall 2:

Detalj 1.2 enligt tabell i Bilaga 5  Klass 80

Lastfall 3:

Detalj 1.2 enligt tabell i Bilaga 5  Klass 80
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7. -

Maximalt antal tillåtna cykler N vid jämförelsespänningsomfånget 16 MPa:
Lastfall 1:

C1
7.16 ∗ 1011
= 8.95 ∗ 107
𝑚1 → 𝑁 =
∆σeq
20 3.0
( )
(
)
1.0
𝑓𝑤

𝑁=

Maximalt antal tillåtna cykler N vid jämförelsespänningsomfånget 165 MPa:
Lastfall 2:
𝑁=

C1
1.02 ∗ 1012
→
𝑁
=
= 1.441 ∗ 105
∆σeq 𝑚1
192 3.0
(
)
(
)
1.0
𝑓𝑤

Maximalt antal tillåtna cykler N vid jämförelsespänningsomfånget 210 MPa:
8. Bestäm tillåten
utmattningslivslängd
från utmattningsberäkningen och utför
bedömning

Lastfall 3:
𝑁=

C1
1.02 ∗ 1012
= 9.845 ∗ 104
𝑚1 → 𝑁 =
∆σeq
218 3.0
(
)
(
)
1.0
𝑓𝑤

Palmgren-Miners delskadeteori enligt definition i kap.
2.2.5:
𝐷 = ∑ ∆𝐷𝑖 = ∑

𝐷=

𝑗

𝑛𝑖

𝑖=1 𝑁𝑖

= 𝐷0 under tiden T0

12 540
12 540
12 540
+
+
= 0.215 < 1 → 𝐎𝐊
8.95 ∗ 107 1.441 ∗ 105 9.845 ∗ 104
𝑇

Den beräknade livslängden beräknas enligt 𝑇 = ∑0𝑛 :
37620
𝑇=
= 1.75 ∗ 105
0.215

𝑁

Tryckkärlstanken kan belastas med 1.75 x 105 cykler med laster enligt
definition i kap. 3.2. Detta är långt över den tänkta användningen.
9. Ytterligare åtgärd om
punkten inte godkänns
vid bedömningen

Alla punkter uppfylls. Inga ytterligare åtgärder krävs.

Tabell 3 - Utmattningsverifiering av lastfall 1-3
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5

SLUTSATSER

Kapitel 5 sammanfattar arbetet i en diskussion och slutsatser dras till resultatet.
Vidare ges rekommendationer för ett fortsatt arbete med analys av tryckkärl för
både statisk och dynamisk belastning.
5.1

Diskussion och slutsatser

Detta magisterarbete har lett till att författaren har fått en större förståelse för finita
elementmetoden. Förutom utmattningsanalys, har författaren även ökat förståelsen
för hur man utför en korrekt modellering, men också hur man på ett självkritiskt
sätt, kontrollerar modelleringsarbetet och därmed ökar tillförlitligheten av
resultatet. Projektet har upplevts som väldigt stort och svårt från början, då det har
krävt omfattande självstudier av en komplex analysmetod, med verifieringskrav
m.h.a ett europeiskt tryckkärlsstandard där endast ett begränsat utbud av litteratur
finns till hjälp.
Utmattningsanalysen har visat att tryckkärlets utformning är tillräcklig för att klara
av de växlande belastningsamplituderna enligt definition i kap. 3.2.
Delskadeparameter D = 0.215, är långt under det acceptabla värdet 1 och den
beräknade livslängden är 𝑇 = 1.75 ∗ 105 cykler, vilket motsvarar ungefär 186 års
användning, enligt driftbeskrivningen i kap. 3.2.
Oberoende av detta resultat är det viktigt att på svetsritningen ange hur svetsen och
en del av plåten ska slipas för att få mjukare övergångar mellan diskontinuiteter
enligt beskrivningar i kap. 2.3.6. Detta relativt enkla ingrepp, gör det lättare för
kraftflödet att fördelas på ett mer naturligt sätt, vilket också minskar
spänningsanvisningar och därmed utmattningsbrottrisken.
Vid en närmare studie av ritningen i Bilaga 7, kan man konstatera att alla svetsar
har kvalitetsklass C enligt SS-EN-ISO 5817, vilket anger hur stora felaktigheter
som respektive svetsklass får uppvisa, både när det gäller yttre och inre
felaktigheter. Ur ett ekonomiskt perspektiv, kan differentierande svetsklasser anges
på tryckkärlstanken där spänningskoncentrationer inte uppstår. Genom att studera
resultatet från lastfall 3 i kap. 4.4.3, är det exempelvis lämpligt att sätta
kvalitetsklass D på svetsar mellan flänsar och rör, då inga större påfrestningar
uppstår i dessa områden. Det bör också tydligt betonas på
svets/tillverkningsritningen att visuell syning skall göras på konstruktionens alla
ytor för att säkerställa att inga skador finns på grundmaterialet. Detta är särskilt
viktigt att beakta på konstruktioner där utmattningslast förekommer. Dessa
rekommendationer kan hittas i en uppdaterad ritning enligt Bilaga 8.
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5.2

Rekommendationer och framtida arbete

Då en beräkning är nödvändig för att säkerställa en konstruktions strukturella
integritet, är det viktigt att under konstruktionsstadiet göra bedömningar av de olika
beräkningsmetoderna som finns tillgängliga. Ett tryckkärl kan beräknas med hjälp
av formler (DBF - Design By Formulas) eller m.h.a. numerisk analys (DBA Design By Analysis). Fagerström Industrikonsult AB rekommenderas därför också
att söka efter andra alternativ till FEM analyser, då en FEM analys kan vara ett
mycket tidskrävande arbete. Det finns ett antal programvaror på marknaden där
analyser kan utföras med DBF-metoden istället för DBA-metoden på tryckkärl av
enklare slag. Vid många och stora diskontinuiteter på tryckkärl, är det dock mer
lämpligt att använda FEM analys. Här gäller det att i början av projektet göra
bedömningar till den metod som är mest lämplig att använda.
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6

KRITISK GRANSKNING

I detta kapitel görs en kritisk granskning av arbetet och de etiska övevägandena ses
över för att täcka etiska, sociala, ekonomiska, miljö- och arbetsmiljöaspekter.
6.1

Kritisk granskning av examensarbetet

Som beräkningsingenjör är det viktigt att göra tillförlitliga analyser så att man kan
säkerställa konstruktionens strukturella integritet, innan tillverkning sätts igång och
framförallt innan konstruktionen börjar användas. Till detta tillkommer de
ekonomiska aspekter i form av tid, då en detaljerad FEM - modellering görs. Det
finns idag inte någon automatisk metod för modellering av solida element med
hexaeder element, vilket det finns för modellering med tetraeder. Modellering med
hexaederelement kräver mycket noggrann planeringsarbete, eftersom den solida
modellen måste delas in i segment, vilket tar mycket tid, tid som leder till ökade
kostnader för företaget.
Vid arbete med FEM analys under ett examensarbete, har studenten oftast mycket
mer tid på sig än vad hen hade haft vid ett yrkesverksam uppdrag. För att hitta en
balans i detta, där man inte förlorar noggrannheten i resultatet, kan man dela in
modelleringsarbetet. Kritiska område med stora diskontinuiteter kan sepereras till
seperata solida element, där mer detaljerad mesh-arbete läggs, medan de andra
område kan modelleras med grövre element, förslagsvis med tetraederelement som
kan genereras automatisk m.h.a. FEM programmet. En annan metod är att i början
dela upp modellen i segment vid stora diskonituiteter och sedan applicera en grov
mesh över hela modellen. Därefter kan man utifrån resultatet få fram de
resulterande krafter och moment från de ytor av intresse med kommando ”Force
Balance” i FEMAP. Slutligen kan en ny modellering göras på den segmenterade
delen där en extra fin mesh appliceras tillsammans med tidigare uttagna krafter och
moment. Genom att arbeta på detta sätt, kan ingenjören minska tidsåtgången för
modelleringsarbete samt analystid och därmed minska den totala kostnaden.
6.2

Hållbar utveckling

En ingenjör skall alltid utföra sitt arbete med heder och värdighet. Föreningen
American Society of Mechanical Engineers (ASME) har skapat en hederskodex
med följande tre fundamentala principer:
Engineers uphold and advance the integrity, honor and dignity of the engineering
profession by:
i.
ii.

Using their knowledge and skill for the enhancement of human welfare;
Being honest and impartial, and serving with fidelity their clients
(including their employers) and the public; and
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iii.

Striving to increase the competence and prestige of the engineering
profession.

(ASME Code of Ethics P-15.7: 2/1/12)
Dessa tre fundamentala principer kompletteras med tio budord som påpekar vikten
av att som ingenjör ta hänsyn till etiska, sociala, ekonomiska, miljö- och
arbetsmiljöaspekter.
Ett haveri av en tryckbärande utrustning kan i värsta fall innebära fara för både
människor och miljö. I denna magisteruppsats har konstruktionen av den trycksatta
utrustningen verifierats mot utmattningsbrott med hjälp av en europeisk
tryckkärlsstandard. Det är dessutom planerat att oförstörande provningar på
konstruktionens svetsar skall kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan, då detta
är ett krav från Arbetsmiljöverkets Föreskrift AFS 1999:4. Detta skapar säkra och
trygga arbetsförhållande för operatörerna som kommer att använda utrustningen,
vilket täcker de etiska-, sociala- och arbetsmiljöaspekterna.
Arbetet lägger också fokus på ekonomiska aspekter, där rekommendationer till
Fagerström Industrikonsult AB ges i kap. 5.1, 5.2 och 6.1 till framtida projekt som
ställer krav på utmattningsanalys. Det rekommenderas att företaget ser över
konstruktionsritningar i Bilaga 7 där kvalitetsklass på vissa svetsar kan sänkas
utifrån denna utmattningsanalys. Ett tryckkärl av enklare slag kan även beräknas
med programvaror som använder en DBF-metod, vilket minskar den totala
tidsåtgången och därmed kostnaden för företaget.
Enligt beskrivningen i kap. 1.2.1 kommer utrustningen användas tillsammans med
kemikalier. Författaren känner sig säker på att operatörerna kommer ta hänsyn till
miljöaspekten vid användning av utrustningen, då den kommer att användas i en
kärnteknisk anläggning med strikta och kontrollerade metoder för avfallshantering
av kemikalier enligt (IAEA-TECDOC-1325, 2002).
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Bilaga 2 – Lista på nomenklatur

Förkortningar
ISO 9001

Definition
Kvalitetssystem

ISO 14001

Miljöledningssystem

SS

Svensk standard

EN

Europeiska normer

AFS

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

DW

Egenvikt av konstruktionen

Fstat

Statisk last

TR

Rumstemperatur

Tmax

Maximalt tillåtna temperatur

Pmax

Maximalt tillåtna tryck

FEM

Finita elementmetod

FEA

Finita elementanalys

DBF

Design by formulae (Beräkning med formler) är en
analysmetod där man beräknar tryckkärlets
strukturella integrited med hjälp av formler enligt
(SS-EN 13445-3: 2014, § 5-16).

DBA

Design by analysis (Beräkning med analysis) är en
analysmetod där man använder sig av
spänningskategoriseringsmetoden enligt (SS-EN
13445-3: 2014, Bilaga C).

OFP

Oförstörande provning är en sammanfattande
benämning på en rad olika provningsmetoder för
svetsskarvar. Provningsmetoderna som är mest
vanliga benämns VT (Visuell syning) och PT
(Provning med penetrant).
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Benämningar

Definition

Demineraliserat vatten

Vatten där mineralsaltet är avlägsnad

Dekontaminering

Avlägsnande av radioaktiva ämnen från material

Kontaminerad

Om exempelvis en stålplåt är kontaminerad, innebär
det att radioaktiva partiklar har satt sig på ytans skikt.
Ytan dekontamineras för att avlägsna dessa radioaktiva partiklar.

Dislokation

Dislokation är en typ av kristalldefekt, en avvikelser
från det välordnade mönstret i kristallina material.
Dislokationer och dislokationsrörelser spelar en
mycket viktig roll för materials hållfasthet, då särskilt
vad gäller deras plasticitet, liksom för deformationshärdning.

von Mises spänning

Effektivspänning som beskriver ett fleraxligt
spänningstillstånd med ett värde. Plasticitet antas när
effektivspänningen uppgår till (den effektiva)
flytspänningen.

Nominell spänning

Spänning som skulle existera utan en diskontinuitet.

Anvisningsspänning

Totalspänning vid roten av en anvisning, inklusive den
icke-linjära delen av spänningsfördelningen.

Strukturspänning

Linjärt fördelad spänning över sektionens tjocklek
förorsakad av pålagda laster (krafter, moment, tryck,
etc.) och motsvarande reaktion från den betraktade
delen. Enligt tryckkärlsnormen definieras denna som
σm + σb, dvs. membran + böjspänning.

Jämförelsespänning

Enaxlig spänning som producerar samma utmattningsskada som tillämplig fleraxligt spänningstillstånd (Trescas eller von Mises' hypotes).

Elementspänning

Elementspänningsvärden beräknas fram genom att
Gauss-punkterna
inom
varje
element
kan
medelvärdesberknas
till
att
återge
en
elementspänning. Även om dessa spänningar är
medelvärdesberäknade mellan Gauss punkter, kallas
de icke-medelvärdesspänningar (eller endast
elementspänningar), eftersom medelvärdesberäkning
sker internt inom samma element. (NX Nastran
Theoretical Manual 2014).
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Nodspänning

Nodspänningar i Gauss punkterna extrapoleras till
elementens noder. Oftast är det en nod som delas av
flera element och varje element rapporterar olika
spänningar på den delade noden. Rapporterade värden
från alla angränsande element är sedan
medelvärdesberäknade för att erhålla ett enda värde.
Denna metod för medelvärdesberäkning av
spänningen
producerar
medelvärdesspänningsresultat, även kallat nodspänningsresultat. (NX
Nastran Theoretical Manual 2014).

Krypområde

Krypområde är ett temperaturområde, inom vilket
tidsberoende materialparametrar är styrande för
konstruktionen. Enligt tryckkärlsnormen skall
konstruktionstemperaturen vara lägre än 500 °C för
austenitiskt stål för att beräkning mot krypning inte
skall beaktas.

Tetraederelement,

En tjockväggig konstruktion i 3D, s.k. solid, behandlas
som en volym och delas in i volymselement.
Tetraederelement är en 4- eller 10-nodselement.

Hexaederelement

Hexaederelement är en kub med sex sidor och är
antingen så kallat 8-nodselement eller 20nodselelement.

Konvektion

Konvektion är en rörelse i en vätska eller gas (fluid)
som vatten och luft och är en av de tre typerna av
värmetransport.
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Bilaga 3 – Materialdata
Materialdatan för material EN 1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2) i denna bilaga är
hämtad från svenska standarder och är beroende på materialets framställning, i det
här fallet plåt och smitt stål. Följande standarder har använts för framställning av
datan:
Plåt:
Smitt stål:

SS-EN 10028-7:2007, SS-EN 13445-3:2014 (Bilaga O), SS-EN 10088-1:2014
SS-EN 10222-5:2000, SS-EN 13445-3:2014 (Bilaga O), SS-EN 10088-1:2014

Materialdata för EN 1.4404

16.0
16

SS-EN 10222-5

500

240
166
190
166

270
199
225
199

530
430
490
430

Temp. ̊C

0.3

Tensile strength
Rm (MPa)

200
194
200
194

1.0% proof strength
Rp1.0 (MPa)

8,0

SS-EN 10028-7

0.2% proof strength
Rp0.2 (MPa)

Plåt (Kallformat)
Tjocklek: max 6 mm
Smide
Tjocklek: max 250 mm

Specifik värmekapacitet
J/kg x K

1.4404

Längdutvidgningskoefficient
mellan 20°C och 100 °C,
μm/m K (10−6 𝑥 𝐾 −1 )

X2CrNiMo
17-12-2

Standard

Poisson ratio

Number

E-modul (GPa)

Product form
name

Densitet
kg/dm3

Steel designation

20
100
20
100
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Bilaga 4 - Spänningskategorisering enligt bilaga C I SS-EN
13445-3:2014
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Bilaga 5- Svetsklassning enligt kap. 18 i SS-EN 13445-3:2014
Klassning av svetsarna med skarvtyper enligt (SS-EN 13445-3: 2014, Tabell 18-4).

Klass
Detalj

Skarvtyp

1.2

Fullt
genomsvetsad
stumsvets gjord från
båda sidor eller från en
sida mot smältande
inlägg eller ickepermanent rotstöd.

6.1

Stöd på horisontella
eller vertikala kärl

Skiss av detalj

Kommentar

Provningsgrupp 1 eller 2

Provningsgrupp 3

Svets som genom OFP
visats vara fri från
signifikanta defekter
(se EN 13445-5:2014)
och, för svetsar från en
sida, full genomsvetsning*.

80

63

I svetstillstånd

71

71

Bearbetade svetsövergångar mot manteln
(se 18.10.2.2)

80

80
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Bilaga 6 - Koefficienter i utmattningskurvor för svetsade
komponenter
Koefficienter i utmattningskurvor för svetsade komponenter enligt (SS-EN 13445-3:
2014, Tabell 18-7).
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Bilaga 7 – Konstruktionsritning
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Bilaga 8 - Rekommendationer för svetsritning mot
utmattningsbrott
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