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De aanleiding voor deze presentatie:
Soms is het geven van de conclusie:
“Het is vermoeiing” veruit onvoldoende.
Dit geldt met name als er in het ontwerp vooraf
rekening is gehouden met dynamische belasting
en de vermoeiingsbelasting er niet behoort te zijn.
Het is dan van belang verder te kijken dan alleen
maar materiaalonderzoek
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Deze presentatie behandeld het optreden van scheurvorming in een
tussenas van een ca. 5½ jaar oude Suez Max tanker en de gevolgde
stappen in de zoektocht naar de diepere oorzaak voor het scheuren van de
as.
Dit ontwerp voldeed aan alle door klasse gestelde eisen, was middels een
proefvaart “gekeurd” en bovenal was de installatie representatief voor 4
andere schepen in eenzelfde serie.
Uiteraard bestond de angst voor herhaling bij de andere schepen, wat de
aanleiding was voor het door ons uitgevoerde vervolgonderzoek.
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Het onderwerp:
Het betreft de schroefas installatie van een Suez-max klasse tanker. In deze as
bevind zich een tussenas, en een tussenstuk met daarin een slot-opening voor
het verstellen van de spoed van de schroef (mechanische speodverstelling)

Deze schepen kunnen snelheid veranderen door verhogen toerental of
verzetten van de speod van de schroef. Vaak worden beide mogelijkheden
gebruikt (combinatorbedrijf) om zo efficient mogelijk te varen.
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Na
5½
jaar
werden
scheuren
geconstateerd in de hoeken van de slot
openingen voor de mechanische
schroefverstelling.
Deze scheuren zijn onderzocht (door
DNV,
welke
als
klassificatie
maatschappij het schip onder keur
hadden) en de oorzaak van de scheuren
werd gegeven als een “low-cycle
torsional fatigue, initiating from the
corners of the slots which had acted
as stress raisers.”
Het onderzoeksrapport toonde verder geen bijzonderheden aan.
En daar kon men dus niets mee, want op papier, maar ook volgens de
proefvaart, voldeed alles aan ontwerpcriteria en toch ging het kapot.
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De berekende levensduur voor deze installatie was 75 jaar, wat ruim
boven de verwachte levensduur van een dergelijk schip is (meestal
zo’n 30 jaar).
De behaalde levensduur van minder dan 6 jaar was dus verontrustend,
temeer daar de rederij nog vier schepen met eenzelfde installatie had.
Dit was de reden dat aan Techno Fysica de opdracht werd verstrekt
om de root cause van het falen van deze tussenas te onderzoeken, en
te “vertalen” naar de te verwachten levensduur voor de andere
schepen.
Daarnaast werd uiteraard ook gevraagd voor een oplossing om de
oorspronkelijke geprojecteerde levensduur ook weer te kunnen
behalen.
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Dit probleem is als volgt benaderd:
• Een serie metingen gedurende proefvaarten, onder variërende
belastingsituaties.
• Het plaatsen van een data-log systeem waarbij het operationele profiel van
het schip werd vastgesteld gedurende een tiental weken (in aanvulling op het
“schone” profiel wat wordt verkregen tijdens een proefvaart)
• Spanningsmetingen op een deel onverstoorde as (koppel) alsmede in de
binnen radius van de slot opening.
• In de as voor “zuiver” koppel. De meting in de radius was ter referentie
(ondanks dat dit het probleem gebied was)
• Een eindig elementen model van het deel van de tussen as met de
slotopening, in hoge mate van detaillering/mesh size.
• Een torsie-trillingsmodel van de voortstuwingsinstallatie. Dit met name om de
resultaten van de torsietrillingsmetingen te kunnen extrapoleren naar de
meetplaats.
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De torsietrillingsberekening en meetresultaten gedurende trials.
De grafiek toont een samenvatting
van het gemeten dynamisch koppel
op de meetlocatie op de as. Het
maximum berekende (uit de TVC)
dynamische koppel bedraagt 760
kNm (bij 41 rpm) terwijl het
maximaal gemeten dyn. koppel 748
kNm bedraagt (bij 44 rpm). De
overeenkomst in koppel is goed te
noemen, het verschil in toeren
berust waarschijnlijk op een
verschil
in
de
hoeveelheid
meedraaiend water van de schroef
(berekening t.o.v. werkelijk).
De installatie is op papier “goed”.
De piek rond 40 rpm is “normaal”
en is gerelateerd aan resonantie.
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Van de tussenas is een eindig elementen model gemaakt. De spanning op het
onverstoorde gedeelte van de bij het gemeten koppel van 748 kNm resulteert in
een schuifspanning van 26.3 Mpa (in het onverstoorde deel).

Ter plaatse van het slot resulteert dit in een lokale spanning van 108 MPa. Dit
resulteert in een spanningsconcentratie factor van 4.1. (Theoretische waarde
is. 3.85). DNV had, in hun onderzoek, een vergelijkbare waarde gehanteerd.
De berekende SCF is bij de evaluatie van de metingen gebruikt voor
extrapolatie. Deze waarde is gebruikt in het onderzoek.
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Voor ons onderzoek is
instrumentatie uitgevoerd:

de

volgende

• Meten van de gemiddelde en dynamische
spanning
op
de
tussenas
(ø390xø125mm)
door
middel
van
rekstrookjes. “Zuivere” waarde.
• Hoge-resolutie toerental metingen op
beide assen.
• Meten van gemiddelde en dynamische
spanning in de slot openingen d.m.v.
rekstrookjes
(informatief, de as-spanning is bepalend)
• Metingen van de spoed van de schroef
• Alles simultaan meten middels een 16
kanaals data recorder voor verdere
analyses.
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In verband met operationele beperkingen is het meet programma in 3
delen opgeplitst.
1 Metingen onder lage belasting in de haven van Stavangen, inclusief
licht “freewheelen” met de data collector continu aan.
2 Metingen onder volle belasting op de Noordzee.
“gedwongen” proefvaart.
3 Automatische data aquisitie gedurende 10 weken.
“Schip volledig “vrij”
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Meetresultaten (conform proefvaart)
Om een referentie vast te stellen voor wat betreft koppel en asvermogen zijn de
gemiddelde waarden hiervoor vastgesteld op beide installaties en onder ballast
condities voor de volgende situaties:
• Transit combinator curve (toerenreeks, van nul naar nominaal toerental)
• Havenbedrijf combinator curve (idem, beperkte snelheid)
• Constante snelheid (reeks, van nul naar nominaal toerental)
• Constant toerental (nominaal, met spoed variatie)
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Onder de opgelegde proefvaart condities gedroeg het schip zich naar
behoren en volgens ontwerp. Er kon geen enkele oorzaak voor een
overbelasting worden aangewezen en dus geen verklaring voor de
opgetreden vermoeiing worden gevonden.
Naast de opgelegde proefvaart condities is ook (met het data acquisitie
systeem gemeten op momenten en onder condities die het schip normaal
gesproken tegen komt. Daaronder zit ook “slow speed” condities,
bijvoorbeeld als het schip met gereduceerde snelheid moest varen.
Uit analyse van deze gegevens bleek al heel snel de oorzaak van de
optredende problemen.
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Absolute waarden van de gemeten dynamische belastingen
Tijdens de data aquisitie metingen echter beduidend andere waarden
verkregen. Onderstaande tabel geeft deze waarden, met de omgerekende
waarde voor de in de slot heersende spanningswaarden:

Het is in deze belangrijk op te merken dat, zonder actieve bemoeienis van de
bemanning, er dus bedrijfssituaties bestaan waarin de belasting (koppel) en
dus ook de spanning 2x zo hoog is!
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Wat bleek: met name tijdens varen op lagere toerentallen bleek er een
enorme dynamiek in de installatie op te treden, met sterke fluctuaties in
zowel toerental als koppel. De spoed bleef daarbij constant.
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Fluctuaties gedurende
speed up…….
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….en speed-down
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Inzooemen wat er gebeurt bij optoeren naar
langzamere snelheid, in dit geval naar ca. 60 rpm..

een
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In de grafiek kan worden gezien dat de ingestelde waarde (in dit geval 63 rpm)
vanuit “0” naar 63 wordt bereikt in ca. 2.5 seconden.
Echter, het systeem ziet dat het toerental licht doorschiet, en sluit de brandstof
daarom af. Vervolgens schommelt het systeem ca. 12.5 seconden in het kritische
gebied waardoor de resonantie volledig ontwikkeld, en het aantal wisselingen
zeer sterk toeneemt
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Verder dient te worden opgemerkt dat door de optredende versterkte resonantie,
behalve een verhoogt aantal wisselingen, de spanning in de slotopening een factor
2 hoger kon worden dan op basis van de ontwerp criteria.
Er bleek dus dat, zonder interventie van de bemanning, er situaties konden
bestaan welke een grote (negatieve) invloed hadden op de levensduur van de
installatie.
Een discussie met de motor fabrikant liep in eerste instantie vast op ongeloof. Hun
installatie deed dit niet….
Nadat zij zelf een proefvaart hadden uitgevoerd was de bereidwilligheid om mee te
werken een stuk groter, en werd constructief naar een oplossing gezocht.
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Gemiddelde belasting welke geregistreerd zijn tijdens de data acquisite
periode
Er is gemeten gedurende een tijd frame van 1551 uur
In die periode zijn de motoren gestopt gedurende 441 uur, wat 1110 uur effectief meten
betekend, over een periode van 10½ week.
Er is ook gemeten gedurende DP bedrijf, waarin de instalaltie dus continu wisselt van
belasting. Echter, DP-bedrijf gebeurt op een vast toerental (63 rpm) door te varieren
met de spoed. De installatie passeert hierbij dus niet het kritische toerengebied.
Dit betekend dat de levensduur van de installatie dus bepaald wordt door het nummer
starts-stops en met name door de manier waarop het kritisch toerental wordt
gepasseerd.
Bij “gunstige condities” resulteert dit in 3-5 cycli, zonder volledige ontwikkeling van de
resonantie.
Bij ongunstige condities nemen zowel aantal als uitslag van de cycli styerk toe.
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Levensduur voorspelling
Gebaseerd op de metingen die tot nu toe zijn uitgevoerd, kan de volgende
benadering van de levensduur worden gegeven:
MEASUREMENT

PALMGREN-MINER TOTAL
30 YEARS

START-STOP/WK

LIFETIME
[YEARS]

Manufacturer sea trials

0.2

10

> 30

TF in Stavanger

0.61

6

15

TF Automatic data acquisition

0.59

2.6

15
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Conclusies:
Gebaseerd op een continu gemeten bedrijfsprofiel (10.5 weken) wordt een
levensduur voorspeld van 15 jaar (Palmgren-Miner benadering)
Dit is gebaseerd op een gemiddelde van 2.6 starts-stops per week, en zal
dus ook met dit aantal varieren (bedrijfsprofiel)
Tijdens onze metingen zijn spanningen gemeten welke de rekgrens van het
materiaal van de tussenas (gemodificeerd CK45, yield ca. 300 MPa) ruim
overschreden. Gemeten is max. 380 Mpa 0-piek.
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De maximum gemeten waarden voor de dynamische belasting
(torsietrillingen) is 2x hoger dan tijdens de normale proefvaart optreed
(1500 KNm 0-piek t.o.v. 748 kNm 0-piek)
De stress concentratie factor in de slot opening waarvoor een waarde van
4.17 is berekend is verifieerd met de rekstrookmetingen.
Het blijkt nu dat deze waarde (en daarmee indirect de aanwezigheid van dit
slot) zeer bepalend is voor het optreden van de vermoeiing.
Zonder de slot opening was vermoeiing niet opgetreden, ongeacht het
niveau van de wisselende belasting.
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De werkelijke reden voor het probleem:
De as is gebroken door wisselende torsiebelasting. De direct oorzaak hiervoor
is het ongewone en vooral ongewenste gedrag van de regeling (grote mate
van instabiliteit)
De instabiliteit resulteerde in hogere niveaus (tot 2x) en hogere aantallen (tot
6x per cyclus) wisselingen in vergelijking met “normaal” gedrag.
Op basis van dit onderzoek bestaat een gegronde reden dat de overige
installaties (met zelfde lay-out EN instellingen) een reeel risico liepen om
tegen hetzelfde probleem aan te lopen.
Op basis hiervan is aangeraden de instellingen van de regulateur aan te
passen
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The end
Bedankt voor uw aandacht

Voor meer informatie,
www.technofysica.com
of
Email : rmooij@technofysica.nl
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