
svetsningen måste utföras med särskild tek
nik. På grund av de stora temperaturskil1na
derna måste den termiska expansionen hos 
olika material kontrolleras. 

Vid 50 minusgrader kan man inte använda 
normala hydrauliska· komponenter och olja. 
Tätningar och hydraulolja undersöktes först i 
ett lågtemperaturslaboratorium men då man 
inte ansåg detta förfarande vara tillförlitligt 
för att simulera de verkliga förhållandena 
ombord byggde man upp ett komplett hyd
rauliskt system vilket testades vid 50 graders 
kyla. 

För att luckorna skall kunna opereras i köl
den har fler hydraulpumpar än vanligt install
erats, pumparna har placerats i uppvärmda 
utrymmen (lägsta temperatur -l0°C), värme
cirkulering av oljan har anordnats, rör och 
ventiler är större än normalt, och man har valt 
en tunn hydraulolja som stelnar först under 
60 minusgrader. 

FINLAND 

Ettans lucköppning på väderdäck mäter 
12,8 x 13,8 m, tvåans haLtvå st 19,2 x 8,0 m, 
treans två st 25,6 X 8,0 m, fyrans två st 
19,2 x 8,0 m och· femmans öppning är 
12,8 X 11,0 m. 

Lastluckor för arktiska förhållanden. 

Lastning och lossning av fordon på mellan
däck sker via akterrampen. Eftersom det är 
långt mellan hamnarna i de arktiska regioner
na har rampen konstruerats så att den kan 
sänkas ned på isen. Liksom beträffande luck
orna har man haft att brottas med funktione
ringen i sträng kyla även av rampen. Man
överutrustning är placerad i väderskyddade 
och uppvärmda utrymmen. Rampen är 18 m 
lång och har en körbredd på 5 m. Höjden vid 
akterporten är 4,6 m. Rampens vinkel till far
tygets centerlinje är _65° och maximal lut
ningsvinkel 17°. 

Kranarna 

Däckskranarna är hydrauliska och av Hägg
lunds konstruktion och tillverkning. Varje 
fartyg har två 40 tons och tre 20 tonskranar, 

med en utriggning på 20 resp. 22 m. Genom 
sammankoppling av 40 tonskranarna kan 
man lyfta upp till 80 ton. 

Kranarna är av den arktiska varianten med 
allt maskineri inbyggt i ett uppvärmt kranhus. 
Uppvärmd olja cirkulerar kontinuerligt i hyd
raulsystemets motorer och pumpar och extra 
värmefläktar håller temperaturen uppe i kra
nen. Servicearbete kan därför utföras i hyg
glig temperatur. Allt kan emellertid inte pla
ceras inomhus på en kran. Wireskivor, krok 
och schackel är utsatta för väder och vind. De 
är därför gjorda av köldhärdigt stål som ga
ranterar oförändrad styrka ned till minus 40 
grader eller därunder. 

Inredningen 

Den luftkonditionerade inredningen för 52 

Ro/ro från Raumo 
På Rauma Repolas varv i Raumo färdigställdes under fjolåret de två stora ro/ro-far

tyg som beställts för Finncarriers trafik på England och Holland. Till Effoa leverera

des ijuliArcturus och i december övertog Neste Finnmerchant. Fartygen är varvets 

största ro/ro-byggen hittils: Dödvikten anges till 8.000/12.000 ton på 7 ,05 resp 8,0 m 

djupgående, lastutrymmet är 35.559 kubikmeter och den sammanlagda längden av 

2,8 m breda körfiler är 2.170 meter. 

Omfattande modelltester gjordes för att-fin
na bästa möjliga lösning på de speciella ön
skemål beställarna hade: 

• Servicefart vid 8.000 tdw 18,5 knop och 
vid 12.000 tdw 15,0 knop 

• Goda manöveregenskaper, speciellt i 
hamnar 

• God bränsleekonomi
• Låg vibrationsnivå
Två faJ:1sr och två djupgåenden och lägsta

möjliga bränsleförbrukning krävde extra om
sorg vid utformandet av skrov och maskineri. 
Två möjliga lösningar fanns: 

En propeller. Via flexibla kopplingar och 
reduktionsväxel driver två motorer en propel
ler med ställbara blad (CP-propeller). Då 
lägre fart önskas arbetar bara ena motorn. 

Två propellrar. Två motorer driver var sin 
CP-propeller. Vid lägre fart driver en motor 
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den ena propellern direkt och den andra via 
axelgenerator/motor. Eftersom fartygen 
långa perioder skulle gå med reducerad fart 
skulle det inte vara ekonomiskt att använda 
endast en propeller. 

Nackdelar med enpropellersalternativet 
var sämre manöverförmåga och risken för ka
vitation på propellerns sugsida vid hög fart 
och på dess trycksida vid låg fart. Vidare skul
le tryckvariationer och vibrationer härledda 
från propellern bli något högre än med två 
propellrar. 

Den huvudsakliga nackdelen med tvåpro
pellersalternativet var ett högre pris. Total
kostnaden per fartyg skulle öka med 1,6 pro
cent. 

Eftersom styrningsproblemen kunde be-

Fortsätter på nästa sida 

personer, varav besättningen utgör 39 perso
ner, har olika hyttklasser. Av kaptensklass 
finns 2 hytter, av seniorbefälsklass 7, befäls
klass 9, passagerarklass (två bäddar) 5, lots
klass (två bäddar) 1 och manskapsklass 22 
hytter. 

Kaptens.klassen består av dagrum, sovrum, 
badrum, seniorbefälet har dusch i stället för 
badkar, befälsklassen har kombinerat dag
rum/sovrum och manskapet vanlig en
kelhytt, samtliga med dusch och wc. 

Vidare finns sportrum, bibliotek, två kom
binerade mässar och dagrum, passagerarsa
long, kaptenssalong, filmrum, fotolaborato
rium, bastu, simbassäng, hobbyrum och 
sjukrum med hytt för läkare. En hiss förbin
der femte poopdäck med kontrollrummet i 
maskin. 

ARCTURUS FINNMERCHANT 

Längd överallt ......................... . 
längdpp ................................. . 
största bredd .......................... . 
djup till huvuddäck .................. . 
djuptillövredäck .................... . 
djup till väderdäck ................... . 
lastrummens volym ................. . 
däckens yta ............................ . 
Tankkapaciteter: 
brännolja ................................ . 
ballast(vatten) ........................ . 

155,0m 
146,0m 
25,0 m 

9,4 m 
16,9 m 
22,2 m 

35.55 9 m3 
6.4 00 m2 

1.2 00 m3 

7.344 m3 

Huvudmotorer: Pielstick resp. Sulzer 
MCR ..................................... 2x6.6 00kW 
Klass: 
Lloyd's 1 00 A 1, finsk isklass 1 A Super, LMC, 
UMS 24 h. Provtursfart 18,5 knop vid ett 
djupgående av 7,05 m med två motorer på 
74% MCR och 15 knop vid ett djupgående av 
8,0 m med en motor på 85% MCR. 
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Exteriörer och interiörer. Övers t. v. lastning genom den 18 m breda och 6, 7m höga akterporten. 
Därunder förtöjningsvinscharna förut, belägna på den av väderdäcket täckta backen. Vin
scharna är av Rauma-Repolas tillverkning. Till vinscharna kopplas både förtöjningstross och 
ankarkätting. Ankarna kanfällas från bryggan. T.h. bilder av den sobra inredningen,i salong 

och dagrum. 

mästras med en tvärpropeller i aktern och pre
liminära beräkningar gav vid handen att 
tryckvariationerna kunde elimineras genom 
en omsorgsfull utformning av skrovlinjer och 
propeller valde varvet att gå vidare med en
propellersarrangemanget. 

Efter det att de två fartygen beställts den 21 
oktober 1980 inleddes modellförsök och ett 
mera detaljerat konstruktionsarbete. 

Skrovet 

Under projektstadiet blev det klart att det inte 
fanns mycket information att tillgå om bulb
stävens uppförande i isbemängda farvatten. 
Detta ledde till diskussioner på varvet om 
bogformen. Man beslöt emellertid att kon
struera fartyget med bulb eftersom man på så 
vis kunde uppnå aktningsvärda besparingar i 
-bränsleförbrukningen tack vare det reducera
de motståndet.

Fastän fartyget inte skulle gå i istäckta om
råden så långa perioder måste man ta istryc
ket mot skrovet med i beräkningen när man
dimensionerade stålet.

Effekten av den slutliga bulbutformningen 
framgår av nedanstående tabell, där erforder
lig maskin styrka presenteras i sortlös form. 

Djupg. 

7,05 m 
8,00m 

Utan bulb Med bulb 
kalkyl. modelltest 

100 95,9 95,3 
100 96,3 97,9 

De första modelltesterna visade att det var 
nödvändigt att företa modifieringar av de 
aktra skrovlinjerna. I övre delen av det axiella 
kölvattenfältet fick man en ganska stor topp 
och den omgivande kölvattensgradienten var 
också stor. 

Skrovet gavs därför en mera markerad ak
terstäv. Också propellerutrymmet kontrolle
rades för att underlätta konstruktionen av en 
propeller som var effektiv utan att för den 
skull vålla problem med kavitation och vibra
tion. Kölvattenbilden blev klart bättre och 
även i andra avseenden visade sig modifie
ringarna ha effekt. Den slutliga skrovutform-
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ningen framgår av bilden nedan. 

Tester av trycket på skrovet liksom alla 
andra modellförsök utfördes av NSMB i Wa
geningen, Holland. Beräkningar beställdes 
också från Det norske Veritas och Finlands 
statliga forskningscenter. Man ansåg det vär
defullt att kunna jämföra olika mätningar. 

Propellern 

De första propellertesterna som - utfördes 
med en propeller i lager -visade att man mås
te ägna speciell uppmärksamhet åt propeller
utformningen. Vibrationsimpulserna alldeles 
ovanför propellern var 9,48 kPa med harmo
nisk tryckfördelning på första bladet och 2, 80 
kPa med andra bladet harmoniskt. Det före
låg också risk för kavitationsskador. Av dessa 
skäl valdes en propeller med moderat 20 gra
ders skevning. 

Beräkningar och modelltester visade en 
klar reducering av vibrationsimpulserna och 
trots att fullskaleproven gav något högre vär
den var dessa fullt acceptabla och väl under 
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dem som erhölls med lagerpropellern, vilket 
framgår av tabell 2. 

1 harm. 
2 harm. 

kalkyl 
3,59 
1,26 

modelltest 
3,74 
1,22 

fullskala 
5,7 
1,7 

Kavitationstester som gjordes med den 
slutliga propellern indikerade endast obetyd
lig kavitation på sugsidan. Detta konfirmera
des av bilder som togs genom observations
fönstren. 

Trim optimering 

En del av den totala ekonomin är trimoptime
ringen. Under resorna är det möjligt och även 
önskvärt att fartyget trimmas så att bränsle
konsumtionen blir så låg som möjligt. Mo
delltester för några djupgående/fart - kom
binationer är nödvändiga för att få basinfor
mation för trim beräkningar. Denna informa
tion matas sedan in i lastkalkylatorn ombord 
på fartyget. Däcksbefälet får information om 
det rekommenderade trimmet samtidigt med 
att de kalkylerar lastkonditionen. 

Fullskalemätningar 

Fullskalemätningar och prov startade med 
"shaker test" på stålskrovet efter fartygets 
sjösättning. På så vis upptäcks begränsade re
sonanspunkter. På ett tidigt stadium av 
utrustningsarbetet är det lätt att göra lokala 
förstärkningar i stålkonstruktionen. 

Vibrationsimpulser mättes på fyra punkter 
ovanför propellern. 

Propellern fotograferades genom observa
tionsfönster för att man slutgiltigt skulle kun
na fastställa förekomsten och utsträckningen 
av kavitation i olika lastkonditioner. Båda de 
önskade provtursfarterna uppnåddes med 
god marginal. Också ifråga om girkurva och 
manövrerbarhet visade proven att fartyget 
uppförde sig tillfredsställande och t.o.m. var 
bättre än väntat. 

Testerna har fotsatt på Arcturus även efter 
leveransen och bilder har tagits under sjöresor 
med olika lastkonditioner. I förskeppet har 
installerats flera tryckmätare med automatisk 
avläsning. Man hoppas därigenom få en sam
lad information om istrycket på bordlägg
ningsplåtarna under vinterperioden 1982-
83. Testerna utförs i nära samarbete mellan
varvet, rederiet och fartygslaboratoriet vid
det statliga forsningscentret.

Ramp och hissar 

Arcturus och Finvmerchant upprätthåller 
veckotrafik mellan Helsingfors, Kotka, Purf
leet och Rotterdam för Finnanglia Ferries. 
Utgående last är huvudsakligen skogspro
dukter. Av 8.000 ton last hanteras ungefär 
5.000 som sto/ro och 3.000 som ro/ro. All 
last utom 164 tomma containers, som place
ras på väderdäck, passerar genom akterpor
ten. Lasthanteringsutrustningen är av Navi
res konstruktion. Rampen är 15 m lång och 
har en bredd vid kajen på 11 m och i fartygens 
akter på 18 m. Den tar tvåvägstrafk med 60 
tons gaffel truckar eller 50 ton/ 40 fot, 25 
ton/20 fot roll trailers. En 80 tons LUF-trailer 
kan användas vid envägstrafik. 

Två 19 m långa och 3,8 m breda hissplatt
formar opererar mellan huvuddäcket och 
övre däck. De-har en kapacitet på 60 ton och 
stuvas på övre däcksnivån, där de utgör en 
vattentät lucka till huvuddäcket. På huvud-

Fortsätter på sidan 58 
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FINLAND 

Ro/ro .... 

Fortsätter från sidan 56 däcksnivån finns 6 m långa hydrauliskt manövrerade klaffar som jämnar vägen till hissarna. Ytterligare en hiss av samma dimensioner med 70 tons kapacitet opererar mellan huvuddäck och underrum på fartygets styrbordssida. Här finns på huvuddäcksnivån engastät lucka. Under lastning används huvuddäck ochtanktopp för rullgods som stuvas i rummenmedan övre däck uteslutande är avsett förro/ro-hantering. Den totala lastlängden (bredd 2,8 m) är påövre däck 925 m, på huvuddäck 880 m och i underrummet 365 m. Kapaciteten lastadecontainers är 608 TEU, varav 186 på övredäck, 310 på huvuddäck och i22 i underrummet. Används MAFI-vagnar reduceras antalet TEU till 536. På väderdäck kan fartygen ta 146 TEU(tomma). Trailerkapaciteten är 164 st 40' + 15 st 20 '.
Ventilationen 

Ventilationen är viktig i fartyg som transporterar skogsprodukter, speciellt papper i rullar. För att bemästra problemet med svettande pappersrullar har det danska företaget Defor konstruerat ett system bestående av tvåventilationsenheter. Huvudsystemet har 34fläktar för de tre lastutrymmena, (åtta vardera i övre och undre rum och 18 på huvuddäck), med en total kapacitet av drygt en miljon kbm i timmen. Det betyder upp till 25 luftyäxlingar i timmen medan lasthantering pågår och 10 gånger i timmen till sjöss. Det andra systemet, Inductherm, använder 14 fläktar /varmvattenradiatorer dimensionerade för en teinperaturhöjning på 32 grader. Inducthermfläktarna drar in lastrumsluften, värmer upp den och håller Iastrumstemperaturen över daggpunkten. Huvudsystemets fläktar suger ut den fuktiga, uppvärmda luften. 
Maskineriet

Arcturus drivs av två 6.600 kW (8.970 ehk) Wärtsilä-Pielstick 12PC2.6V medelvarvigamotorer, de första av denna typ som byggts i Europa, medan Finnmerchant har två 6.624 kW (9.000 ehk) Wärtsilä-Sulzer ZV medelvarvare. Motorerna är kopplade till en fyrbladig cppropeller med 5,6 m diameter, tillverkad irostfritt stål av Rauma-Repola vid Lokomo i Tammerfors på licens från Liaaen. Ävenstyrpropellrarna är licenstillverkade Liaaen, den i fören har diametern 2,2 m och den i aktern 1,55 m. Effekten är 995 resp. 590 kW. Hjälpmaskineriet består av tre Wärtsilä åttacylindriga 24TS-dieslar .som driver var sin generator. Varje enhet ger 1.250 kVA. Akter om huvudmotorerna och för om hjälpmotorerna ligger maskinkontrollrummet med en Selma-monitor som täcker alla system både med alarm och färgvideodiagram. Bränsleförbrukningen på Arcturus liggerkring 54 ton per dag med två motorer och 18,5knop och 28 ton med en motor och 15 knop. Stabiliseringssystemet begränsar slagsidan under lastning eller lossning till 2 grader. Ett antikrängningsmoment på 3 .000 tonmeter erhålls genom tre tankar på vardera styrbordsoch babords sida förbundna med en 7 dm hög ledning. Ett sofistikerat databaserat Kontramballastkontrollsystem står i förbindelse med 

58 

,----·
L

,-
-- --j 

Maskinrumsarrangemanget i "Arcturus" 

en lastkalkylator för beräkning av stabilitet,skrovpåkänning och trim. En bildskärm visar ballastsystemet med ventiler och tankar. Innehållet i varje tank redovisas både grafiskt och digitalt.
Inredningen 

Bostäder och fritidsutrymmen är luftkonditionerade och belägna i överbyggnaden där vibrations- och bullernivån är låg. Alla medlemmar i den 23 man starka besättningen har egen hytt med dusch och toalett. För att denavlösande besättningen skall kunna förvara sina saker ombord under sin lediga månad är hytterna utrustade med två låsbara skåp. Ombord finns också plats för 12 passagerare i 6 hytter. Även för familjemedlemmar till besättningen finns en hytt reserverad. Inredningen är ytterst påkostad och är närmast jämförbar med den i ett passagerarfartyg. Den har planerats av en inredningsarkitekt, som valt textilier och paneler i varma färger. Möblerna, förutom stolarna, är specialtillverkade av Rauma-Repolas snickeriverkstad. 
Sin fritid kan besättningen utnyttja på varierande sätt, man har bl.a. till sitt förfogande 

två finska bastur med swimming-pool samtgymnastik- och motionssal. För underhållningen svarar TV och video.
Bryggan 

Kommandobryggan upptar hela det översta däcket på överbyggnaden. Detta betyder att man har fri sikt åt alla håll. I utrustningen ingår bl.a. två radar (med X- och S-band, interswitch och anti-collision unit), gyrokompass med automatstyrning, doppler logg, satellitnavigeringssystem samt fullständig radioutrustning. Via en dataterminal fås till bryggan information från maskinrummetsövervakningssystem och trimningssystemet. 
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