
Rapport Prav 1.30

SKÄRMANDE TRANSPORTBEHALLARE FÖR REAKTOR-

AVFALL - haveriscenarios, och behållarskador

Bertil Grundfelc

KEMAKTA Konsult AB

Einar Eriksson

KJESSLER & MANNERSTRALE AB



KEMAKTA Konsult AB

Bertil Grundfelt

KJESSLER & MANNERSTRALE AB

Einar Eriksson

Inledning.

I denna rapport presenteras haverifrekvenser och behållar-

skador för haverier under sjötransport av reaktoravfall till

en central lagringsanläggning, ALMA. En skärmande transport-

behållare har konstruerats och skadorna beräknats för de

haverifall som bedömts vara dimensionerade för risknivån.

Frekvenserna för dessa haverier har uppskattats utgående

från tillgängligt stac*stiskt material.
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1. Sammanfattning.

x)

Som en del av ALMA -projektet har en riskanalys av sjötran-

sporter från reaktorstationerns till ALMA genomförts /I/. I

denna rapport presenteras den del av riskanalysen som behandlar

haverifrekvenser och behållarskador. Presentationen koncen-

treras till de skärmande behållare av armerad betong som kon-

struerats inom denna studie men även en ic':e-skärmande beh*Hare

av stål /3/ berörs.

De dimensionerande haverifallen sammanhänger alla med kollisioner

mellan fartyg. Frekvenserna för haverier so» skulle kunna skada

transportbehållarna är genomgående låga, för den skärmande be-

hållaren l«10~ per år eller längre.

2• Utformnin2en_av^skärmande_transgort}ehållare_i_armerad

betong.

Den behållare som konstruerats (se fig. 1 och aopendix 1) rymmer

antingen 72 st 200-litersfat eller 12 st kubi3ka betongkokiller med

sidan 1.2 m. Den tomma behållaren väger era 50 ton och ?.astad kan

den väga upp till c:a 103 ton.

Behållarna står på stållinjaler som under transporterna

utnyttjas för surrning till båtdäcket. Det avtagbara locket

fixeras med skruv. För att underlätta rengöring ftr behållaren

invändigt klädd med stålplåt.

Betongtjoukleken i behållarnas väggar her med hänsyn till

strålskärmningskraven /2/ valts till 30 en. Lockets tjocklek

är 35 cm.

Armeringstätheten har valts så att dels behållaren skall vara

rimligt lätt att tillverka och dels med t<.nke på att en optimal

seghet i konstruktionen önskas. Detta har le-t till en rutar-

mering i varje kant av väggen med skiuvbyjling (se fig. 2) .

Byglarna används även för att förankra den lnvftndiga plåten (se

appendix 1). En vattentät betong av hög >valitet har valts.

x)
ALMA = Anläggning för Låg- och Medelaktivt Avfall



Utrymme finns i behållaren för stampning av lasten med br=der

el dyl. Vid beräkningen av behållarskador i samband med haverier

har dylik stampning förutsatts.

I appendix 1 redovisas konstruktionen av betongbehållaren samt

belastningar och belartningars verkan. Appendix 2 omfattar en

beräkning av behållarens barförmåga och appendix 3 en redovisning

av motståndsförmågan i brandsituationer.

3 . Dimensionerande haverifall

Det fartyg som projekterats för ALMA-transporterna / 3 / upp-

fyller höga säkerhetskrav. Fartyget är av roll-on-off typ. Last-

utrymmet, som upptar de aktre 65 %-en av skrovlängden (se fig. 3),

omges både på sidor och under av 4 m breda tankar som vid

kollisioner och grundstötningar fungerar som deformationszoner.
x)

Fartygets flytbarhet uppfyller IMCOrs krav för kemikalietanker,

typ 1. Detta innebär att skrovet är indelat i sektioner åtskilda

av vattentäta skott. För att fartyget skall sjunka krävs enligt

IMCO-kraven att minst 3 intilliggande sektioner vattenfylls. Den

faktiska båten förblir enligt SALTECH /4/ flytande även on» tre

intilliggande sektioner vattenfylls. Detta har emellertid inte

utnyttjats i analysen.

Transportbehållarna är under transporten förankrade vid däcket

i lastrummet med fastbultade linjaler. Dessa är dimensionerade

för att tåla tvärskeppsaccelerationer på 2 g. Eftersom en skärmande

behållare med last väger upp till 103 ton innebär surrningarnas

hållfasthet att tröghetskrafterna på behållaren i samband

med en olycka begränsas till 103 x 103 x 10 x 2 * 2 MN vilket

skall jämföras med den skärmande behållarens beräknade bflr-

förmåga 13 MN (appendix 2).Även den icke-skärmande stålbehållaren

bedöms klara accelerationen 2 g /3/.

x)IMCO = intergovernmental waritine Consultative Organization,

Lond on



Vid en svår kollision kan det rammande fartyget tränga djupt

in i ALMA-fartyget. De kontaktkrafter som då uppstår ger

upphov till en kraftig deformation av den icke-skärmande

stålbehållaren. För den skärmande betongbehållaren kan två

belastningssituationer uppstå:

En quasi-statisk last uppstår om behållaren skjuts

upp mot motsatta lastrumsväggen. Den maximala kraften

ges av hållfastheten hos lastrumsväggen och den rammande

stäven.

- En stötvåg uppstår om den rammande stävens anslagshastig-

het mot behållaren är hög.

Vid tillräckligt hög anslagshastighet uppstår stötvågsskador på

behållaren innan förankringarna släpper så att behållaren kan för-

skjutas mot den motsatta lastrumsväggen. I det quasi-statiska

fallet, som alltså förutsätter en lägra anslagshastighet, kominer

den bortre lastrumsväggen att ge vika innan behållaren skadats

nämnvärt eftersom behållaren är starkare än väggen.

Utgående från de impulsbetraktelser som gjorts för fall mot

havsbotten (se nedan) har en uppskattning av de anslagshastigheter

som betongbehållaren kan förväntas klara ur stötsynpunkt gjorts.

Vid mindre anslagshastigheter än 5 m/s kan behållaren förväntas

förbli i princip intakt. Vid större anslagshastigheter än 10 m/s

uppstår så omfattande skador att behållaren inte kan sägas er-

bjuda något egentligt motstånd mot vare sig utlakning av de

transporterade avfallskollina eller mot värmetransport t ex i

en brandsituation.

Utgående från den modell som använts för kollisionsberäkningarna

inom projektet /3/ har de kollisionshastigheter som svarar mot

de ovan givna anslagshastigheterna beräknats till c:a 20 knop

för den lägre respektive c:a 30 knop för den högre anslagshastig-

heten. Värdena kan variera något med det rammande fartygets stäv-

form. I beräkningarna har vinkelrät träff i ALMA-fartygets

masscentrum förutsatts. Varje annan träffbild ger mindre behållar-



skador vid samma kollisionshastighet. Vid en sned träff

måste mer plåt deformeras varför den rammande stäven hinner

bromsas upp innan behållarna nås. Om träffen sker vid sidan

av ALMA-fartygets masscentrum ges ALMA-båten en rotation var-

vid inträngningen blir mindre.

Av det ovan sagda framgår att för att nämnvärda mekaniska

skador skall uppstå på de skärmande behållarna medan dessa är

kvar på fartyget, krävs en mycket våldsam kollision. I stort

sett är det bara moderna passagerarfärjor och specialfartyg för

t ex gastransporter som håller servicefarten över 20 knop.

Farter över 30 knop uppnås i allmänhet bara av örlogsfartyg.

Mekaniska skador på behållarna kan också uppstå om behållarna

förloras till sjöss och får falla fritt till botten. Även detta

fall kräver att lastrumsväggen penetreras av en kollison. Hålet

i lastrumsväggen måste i detta fall vara minst 4 m brett för

att en behållare skall kunna passera genom.

Det finns även en risk för att enstaka avfallsenheter (betong-

kokj-ller) skall förloras om både lastrumsväggen och någon be-

hållare rivs upp. Risken för att den skärmande behållaren skall

rivas upp på detta sätt kan försummas medan dylika skador på den

icke-skärmande behållaren kan tänkas vid svåra kollisioner.

Hålet i lastrummet måste i detta fall vara minst 1.2 m brett

för att släppa genom betongkokillerna.

Vid fritt fall i vatten uppnås gränshastigheten redan efter

25-30 m /3/. Vid transporter i Östersjön överskrids detta vatten-

djup under en stor del av tiden varför man i en analys av

konsekvenserna av fritt fall måste räkna med att behållaren

träffar botten med gränshastigheten. De beräknade nedslags-

hastigheterna blir då för en icke-skärmande behållare c:a 8 m/s

och för skärmande behållare c:a 10 m/s /3/. I båda fallen har

det antagits att behållarna är lastade med betongkokiller vilket

är det ogynnsammaste fallet både med hänsyn till behållarskador

och aktivitetsfrigörelse.

En skärmande behållare lastad med asfaltfat uppnår gränshastig-

heten 5 m/s.



Den icke-skärmande behållaren demoleras vid nedslaget men

förblir, om bottnen inte är alltför hård, en enhet som kan

bärgas. Skadorna på den skärmande behållaren med betongkokillet

(appendix 1} är beroende av bottenbeskaffenheten. Den förblir

intakt om bottensedimenten medger en inträngning av minst 20

cm och den förlorar sin täthet vid en inträngning mellan 10

och 20 cm. Vid mindre inträngning blir resultatet en kraftig

uppsprickning med sprickor av storleksordningen några millimeters

vidd. Om behållaren faller mot en uppstickande sten el dyl finns

det en risk för genomstansning. Armeringen i den skärmande be-

hållaren förutsättas i samtliga ovanstående fall hålla ihop kon-

struktionen så att den kan bärgas.

En skärmande behållare lastad med asfaltfat kan förväntas förbli

intakt vid nedslaget.

De ovan diskuterade haverifallen är dimensionerande med av-

seende på risken för utlakning av aktivitet ur betongkokiller.

Utlakningen ur asfaltfat är mycket långsam och ger därför inget

signifikant bidrag till den totala risken. Asfalten är däremot

brännbar varför risken för atmosfärisk spridning av aktivitet

från asfaltfat har studerats.

Alla asfaltfat förväntas bli transporterade i den skärmande

behållartypen. Beräkningar visar (appendix 3) att det tar

minst 1 dygn att uppnå asfaltens antändningstemperatur (300 C)

om behållaren är mekaniskt intakt från början. En så långvarig

brand i ALMA-fartygets lastrum förefaller mycket osannolik och

då dessutom tillgången på syre i behållaren endast tillåter

en avbränning av c:a en promille av behållarens asfaltsinnehåll

blir ett fall då behållaren skadats av en kollision dimensionerande.

För att tillräckligt stora skador skall uppstå på behållaren

krävs emellertid enligt ovan en vinkelrät kollision i ALMA-

fartygets masscentrum. Det rammade fartygets fart måste vara

minst 20-30 knop. För att asfalten skall antändas krävs dessutom

en brand i ALMA-fartygets lastrum. Ombord på ALMA-fartyget finns

inga källor till bränder som skulle kunna förutses påverka

lasten. Den dieselolja som utgör drivmedel för ALiiA-båten utgör

i detta sammanhang knappast någon risk p g a flampunkten är

relativt hög.



En brand i lastrummet måste således härröra från det rammande

fartyget. Den enda föreliggande reella antändningsrisken är

om det rammande fartyget är en tanker lastad med råolja eller

ett gasfartyg. Möjligen kan vissa brandfarliga kemikalier ge

upphov till likartade bränder, men det har inte utretts närmare

vilka kemikalier som har sådana egenskaper och dessutom fraktas

i tillräckliga mängder att de skulle kunna representera en faktisk

risk. Det förefaller dock troligt att risken från gas- och råolje-

transporter ger ett större riskbidrag än kemikalietransporter.

De enda tankfartygen som skulle kunna tänkas ha de höga hastig-

heter som nämnts ovan är supertankers och gasfartyg på öppen

sjö. Tankarna på dessa fartyg ligger emellertid för långt bakom

stäven för att påverkas av kollisionen. Dessutom är stäven på ett

dylikt fartyg alltför trubbig för att tränga in så långt i ALMA-

fartyget att en skärmande transportbehållare skadas.

De tankbåtar som används i kusttrafik har oftast en servicefart

under 15 knop och kan således inte ge tillräckliga skador på

skärmande transportbehållarna.

Slutsatsen av ovanstående resonemang är att haverifallet brand

i asfaltfat kan uteslutas ur analysen med nuvarande utformning

av handelsflottan och om de transporteras i skärmande betongbe-

hållare med det projekterade fartyget.

De dimensionerande haverifall som återstår efter diskussionen

i detta avsnitt är:

Fartyget sjunker efter en kollision

- Transportbehållare förloras till sjöss

- Avfallskollin förloras till sjöss

4.

Den potentiella mekanismen för aktivitetsfrigörelse är i samtliga

dimensionerande haverifall utlakning från sjunkna avfallsenheter.



Om fartyget sjunker efter en kollison kommer transport-

behållarna att börja läcka in vatten om djupet på haveri-

platsen är tillräckligt stort. De icke-skärmande behållarna

kan inte förväntas förbli täta vid aktuella farledsdjup. Den

skärmande behållaren är emellertid betydligt motståndskraftigare

och kan förväntas förbli tät ner till ett djup av 80 m (se

appendix 2). Med tät menas här att inläckaget begränsas till det

vatten som diffunderar genom betongen.

Avfallsenheterna, betongkokillerna, kommer inte att skadas av

att fartygen sjunker. Utlakningshastigheten för oskadade betong-

kokiller kan skrivas:

(-62/4Dt - x t )

där: J

M

S/V

D

6

X

= utlakningshastigheten (Ci/S)

= initialt aktivitetsinnehåll (Ci)

= yt-/volymförhållande

= diffusiuitet (m2/s)

(nT1)

kokillväggens tjocklek (m)

sönderfallskonstant (s )

Ett sjunket fartyg av ALMA-fartygets storlek kan med stor

sannolikhet bärgas inom 6 månader i de aktuella farvatten

/4/. Om ovanstående ekvation integreras till 6 månader med

rimliga dif fusiviteter (10~13-10"i:L m2/s för cesium /6, 7/,

en till två tiopotenser lägre för strontium /!/ och omkring

10~16 m2/s för kobolt /6/) erhålles utsläpp som är helt för-

sumbara .

Vid en fartygsförlisning uppstår alltså inga utsläpp om inte

några betongkokiller skadats innan fartyget förliser dvs vid

kollisionen. Som nämnts i föregående avsnitt är risken för att

de avfallsenheter som transporteras i skärmande behållare skall

skadas vid en kollision liten. Förutsättningen för en sådan

skada är att ett snabbgående fartyg (fart minst 20-30 knop)

rammar ALMA-fartyget vinkelrätt och i ALMA-fartygets mass-

centrum. De skador som skulle kunna uppstå på betongkokillerna i



en sådan extrem kollision kan beskrivas som en begränsad

krosszon i kokillväggen och en genomgående spricka i kokillcn.

Om fartyget sedan sjunker kommer aktiviteten i sprickans yt-

skikt att lakas av det vatten som ligger i sprickan. Eftersom

ingen genomströmning kan förväntas blir aktivitetstransporten

ut genom sprickan diffusionsstyrd och därmed långsam.

Genom att de beskrivna skadorna förutsätter att transport-

behållaren träffas av en förhållandevis massiv del av den

rammande stäven (panelförstärkning, ankarspel el dyl) blir

den geometriska utredningen av skadorna begränsad. Sålunda

antages att två kokiller skadas.

För kokiller som transporteras i icke-skärmande behållare blir

kollisionsskadorna ungefär desamma som de ovan beskrivna.

Skadorna uppstår emellertid vid lägre kollisionshastigheter efter-

som den icke-skärmande behållarens bärförmåga är avsevärt

mindre än den skärmande behållaren. Aktivitetsinnehållet är

emellertid mindre i dessa kokiller varför omgivningskonse-

kvenserna är mindre.

I de båda övriga dimensionerande haverierna antages att ALMA-

fartyget skadas av en kollison och att en transportbehållare

eller avfallsenheter förloras till sjöss och faller fritt i

vattnet. Om botten är tillräckligt hård kan avfallsenheterna

skadas vid nedslaget.

Om en hel transportbehållare förloras och träffar en hård

botten blir skadebilden ungefär samma som de ovan beskrivna

kollisionsskadorna. P g a det högre aktivitetsinnehdllet blir

förlust av en skärmande betongbehållare dimensionerande för

risken. Härvid antages att två kokiller skadas på ovan beskrivet

sätt.

Förlust av enstaka avfallsenheter förutsätter att transport-

behållaren rivs upp i samband med kollisionen så att enheterna

kan komma ut. Detta bedöms endast kunna ske med icke-skärmande

behållare. Om én sådan behållare rivs upp antages att dess inne-

håll på 12 kokiller förloras. Om de vid nedslaget träffar hård

botten uppstår relativt omfattande skador i kokillväggens ytskikt,



Skadornas djup begränsas emellertid av armeringen i kokill-

väggen. Skadorna på kokillens innanmäte bedöms bli ungefär

desamma som beskrivits ovan, d v s stötvågen ger upphov

till en genomgående spricka. Även aktivitetsfrigörelseför-

loppet blir då detsamma som beskrivits ovan. Det bör dock på-

pekas att aktivitetsinnehållet är lägre i de kokiller som

transporteras i icke-skärmande behållare varför den totalt fri-

gjorda aktiviteten också blir mindre.

•> •

Vid uppskattningen av haverifrekvenserna har två statistiska

källor kombinerats /8, 9/.

Samtliga dimensionerande haverier sammanhänger med kollisioner.

Kollisionsfrekvensen anges i /8/ till 0.06 per fartygsår.

Denna frekvens reduceras med hänsyn till att ALMA-fartygets tid

till sjöss med radioaktiv last är 20 dygn till 0.006 per far-

tygsår. Av de kollisioner som förekommer kan 1/10 sägas vara

"relativt allvarliga" och 1/100 leda till totalförlust av far-

tyget. I /9/ redovisas en statistisk undersökning av skade-

omfattningen vid kollisioner baserad på en population som, på

grundval av uppgifter som ges i artikeln, kan sägas motsvara

de "relativt allvarliga" kollisionerna som enligt ovan har en

frekvens på 0.0006 per fartygsår.

För att kollisionerna skall påverka avfallet måste ALMA-fartyget

träffas i lastrumsdelen, d v s de aktre 65 %-en, av skrovet.

Enligt /9/ är träffördelningen relativt jämn längs skrovets

längd varför frekvensen för att ALMA-båten skall drabbas av

"en relativt allvarlig" kollision i lastrumsdelen av skrovet

medan fartyget går med radioaktiv last är 0.65-0.0006 0.0004.

Efter vad som sagts i avsnitt 3 och 4, kan följande 4 skadefall

urskiljas:

1) ALMA-fartyget sjunker efter att ha rammats av snabbgående

fartyg (>20-30 knop). Vid kollisionen har 2 betongko-

killer i skärmande behållare antages ha skadats på i av-

snitt 4 beskrivet sätt.
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2) ALMA-fartyget sjunker efter att ha rammats av ett far-

tyg som trängt in minst 5 m i ALMA-fartygets skrov. Två

kokiller i icke-skärmande behållare antages ha skadats

på i avsnitt 4 beskrivet sätt.

3) En skärmande transportbehållare förloras till sjöss efter

en kollision. Vid kollisionen måste ett 4 m brett hål

skapas i ALMA-fartygets lastrumsvägg för att transport-

behållaren skall kunna komma ut.

4) 12 betongkokiller förloras till sjöss sedan en icke-

skärmande transportbehållare skadats svårt vid en kollision.

Hålet i lastrumsväggen måste vara minst 1.2 m brett för

att släppa igenom en betongkokill.

Frekvensen för fall 1 är rimligtvis flera tiopotenser lägre än

för de övriga fallen eftersom en mycket precis träff av ett

snabbgående fartyg krävs för att ge upphov till de beskrivna

skadorna. Eftersom konsekvenserna bedöms bli desamma som i

fall 3, som har en högre frekvens, utelämnas fall 1 ur analysen.

Sannolikheten för att en relativt allvarlig kollision skall

leda till minst 5 m inträngning, som i fall 2, fås direkt ur

/9/ till 10 %. Den för detta haverifall intressanta avfalls-

typen är betongkokiller i icke-skärmande transportbehållare.

Ungefär 15 % av de transporterade transportbehållare utgöres

av denna kombination vilket ger en frekvens på 0.0004x0.1x0.15

6-10"6 per år.

I fallen 3 och 4 söks sannolikheten för hål av en viss bredd i

lastrumsväggen som ligger 4 m innanför bordläggningen. Denna

sannolikhet kan inte utläsas direkt ur /9/ eftersom referensen

behandlar skador i bordläggningen. Ett annat förfarande, ba-

serat på följande antaganden, har därför tillgripits:

- Läcklängden (hålets vidd) i skrovsidan är en funktion

av inträngningsdjupet.

Den rammande stäven är triangulär

Den triangulära geometrin förstörs ej av kollisionen.
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På detta sätt erhålles sannolikehten 0.07 för att en "relativt

allvarlig" kollision skall åstadkomma ett minst 4 m brett hål

i lastrumsväggen. För hålvidden 1.2 m fås istället 0.12.

Frekvensen för "skärmande transportbehållare förloras till

sjöss", fall 3, kan nu beräknas till 0.0004x0.07x0.4 1-10-5

per år och för "betongkokiller förloras till sjöss", fall 4,

till 0.0004x0.12x0.15._ 7-10"6. Faktorerna 0.4 respektive 0.15

är de andelar av totala antalet transport som medför betong-

kokiller i skärmande resp. icke-skärmande behållare.
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ALMA container with
a) one concrete tank
b) 72 pieces of bitumen drums
c) 12 pieces of concrete blocks

Fig. 1 ALMA-behållare, principskiss och stuvnings-

mönster.
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Fig. 2 ALMA-behållare, tvärsektion av v^gg med

armering.



Shielding tanks

OOnnnnnnnnn

I 1 I

Vessel for heavy cargo units

ALMA containers

Lathing fitting
J.

Tank
or empty space

\
Hatch covar

Side tank

I . . . . I . . . . I

Midship section of vestal

Fig. 3 ALMA-fartyget.



APPENDIX 1.

KONSTRUKTION, BELASTNINGAR OCH BELASTNINGARS VKKKAN



Appendix. Konstruktion,
ningars verkan

belastningar och belast-

Betongbehållarens mått och konstruktion framgår av
skissritningarna 1 tom 3 som återfinns i slutet av
detta appendix.

Väggarna och bottnen utgörs av 300 mm och locket av
350 mm armerad betong. Invändigt är behållaren klädd
med 3 mm målad plåt. Vid max last av betongkokiller
finns utrymme för en inbrädning med minst 50 mm
tjocklok runt om. Behållaren står i normalfallet på
två fast monterade stålbalkar 500 mm höga.

Behållarens vikt inklusive inbrädning är ca 53 ton
och dess yttre volym ca 45 n»3. Innehållet består an-
tingen av 72 st asfaltfat med vikt ca 16 ton eller
12 st betongkokiller ca 50 ton. Innehållet förut-
sätts fixerat genom stampning.

I samband med godshantering kan enligt Saltechs ut-
redning belastningar motsvarande ca 2,5 g påverka
behållaren. Detta ger én maximal kraft av ca
(53 + 50) x 10 x 2,5 = 2600 kN att jämföras med den
bärförmåga av ca 13 MN som redovisas i appendix
"Behållarens bärförmåga". Vid godshanteringen aktu-
ella krafter behöver därför ej närmare studeras.
Detta gäller även den rena kollisionskraften från
rammande båts stävparti, som är av samma storleks-
ordning som krafterna vid godshanteringen enligt
ovannämnda utredning. Stålbalksupplagen är dess-
utom dimensionerade så att kollisionskraften blir
begränsad.

Vid fritt fall i vattnet tas den mekaniska håll-
fastheten i anspråk vid uppbromsningen mot bottnen.
Fallhastigheten uppskattas i Saltechs utredning
till ca 4 m/sek för tom behållare, 6,5 m/sek för
behållare med asfaltfat och ca 10 m/sek för behål-
lare med betongkokiller.

Stötförloppet studeras i första hand för behållaren
lastad med betongkokiller, dels därför att hastig-
het och vikt i detta fall är störst, dels därför
att skadeverkningen vid kollaps i detta fall torde
vara allvarligast.

5599



Impuls- och energilagarna utnyttjas vid bedömningen,
Det ogynnsammaste fallet är om behållaren faller
mot en mycket härd botten. Rörelseenergin elimine-
ras huvudsakligen med plastiska deformationer i be-
hållaren. Innehållets retardation åstadskommes ge-
nom tryck från behållarens sidor. Sidoytornas bär-
förmåga bestämmer dessa krafters storlek. Sidoytans
tröghetskrafter måste dock beaktas. Vikten av en
sida uppskattas till 9 ton.

Två fall studeras. I första fallet slår behållar-
sidan mot en uppstickande sten eller liknande.
Rörelsemängd och energi för innehållet och för he-
la behållaren tecknas. Inbrädningen räknas till
behållaren i detta avseende.

i

h-A

P" vattentryck, Fo * anslaqskraft, Fö F • tryck mot 'innehall

fo * krosszon, f ö f • sidoytornas utböininq

m'w \ot ton, v~ 10 m/& , t « förloppets varaktighet

to <t , to ~t
Fo to • m • V

m ii ~ 50 ton ( F - F ) t - m i - V
rörelsemänqd

- - ^ PA A ( f ) « j mv

-jr

rörelse
enerai

A (A) * energi i tnbrädnina

A ( f ) , A ( f ) - energ» i stdoytor



F - P - Q • r n ' - v / t

Q. - sidoytans bojbelastnmg

m1= 2> ton

F o * P - F - Q+ m1 v / t

Den energiupptagande förmågan hos sidoytorna har
utretts i appendix om bärförmågan. Inbrädningens
deformationsarbete uppskattas ur en brottpåkänning
vilkelrätt mot fibrerna, säg 7 MPa. Krosszonens
djup antas vara max ca 30 mm i betongen, dvs till
armerinusnivån och lika mycket i stenbottnen. Föl-
jande värden och uttryck utnyttjas.

i af

0 * f <O,O1m t a t b e h å l l a r e Q i j ' I ^ S MN

0,01 m < f * 0,18 m behå l la ren "hel" Q ^ 9 MN

0 * f * 0,18m A - 0 , O ^ M N m + ^ , 5 M N « f

0 16 m * f < 0, 50 m behållaren mycket sprucken

f > 0,^0 m kollapsr.sk Q * 8MN

0,i6m * f * O,som A« 0,22 MNm* 3,5 MN-f

vid koncentrerad last Q £ 4 MN

- 30 MN ' ii *0>MNm

A avser tvä loq bräder



Ekvationerna löses för P = 9 MN, dvs 100 m vatten-
tryck.

KollapsgrÖnsen studeras:

m 0.38m/ f o ~ 0 , 6 m

A (f) - 1 G2 MNm, A ( f ) ~ 1,55 MNm,

Af(A) ~ 0,G MN m, \ P A ~ 0,09 MNm

5,15 MM m

to ~

24.5 MN
1030

m s

i ~ 2.5 MNm 9.5 MN

ms

8 MN = ^ F - 9 *8 • 90/53 ~ 19 MN

F~ 29 MN

Q - 25 + 9 - 29 - 2 • 3 MN

Motsvarande uttryck härledes för behållaren vid
fall med en kant mot bottnen. Här kan noteras att
låga vattentryck är ogynnsamma på grund av att öv-
re och undre sidoytorna deformeras så att tryck-
spänningen vid överytan blir noll. Vi sätter
P ~ 2 MN vilket svarar mot drygt 20 m vattendjup
och som torde vara ett minsta djup för max fall-
hastighet.



\

^

0.05*0.0-5^0.07 m

S - brddlagrets
deformation ~»

0.01 m

Foto - 1030 tonm/s,

Fo- f o * E 4 - P A - A )

a F ' - r f * V T F - f o * 2 • F- 6 =

= F ( V T fo • Z 6 * f ) ~ 2.5 MNm

Q. - Z • OO/t ; Q • F - 2 • 9 0 / t

F t - 500 ton m/s

- 5.15 MNm

F~

t m s t ~ ^5 ms, fo ~ 0.07 m ; Fo

ÖMN, Q ~ 8MN, Gl ~ ^ MIM,

~ 1.2 M N m , f ~ 0,28 m,

MNm

26 MN

L£_ ^ _26_MN ^ 60 MPa
b# I 0.1m- 4,2m

Fo



Kalkylen visar att behållaren får en mycket kraf-
tig uppsprickning men att förmågan 'att uppta mem-
branspänningar med marginal förmår hålla ihop kon-
struktionen.

Betongpåkänningen i krosszonen vid fall mot kanten
är något hög men ej orimligt hög. Den är ca 20 %
över ett godtagbart värde. Detta innebär att kross-
zonen förmodligen vidgas ytterligare något men in-
te i så stor utsträckning att den kvalitativa be-
dömningen äventyras.

Om behållaren faller på en mjuk botten dämpas stö-
ten och dess effekter. För bedömning av detta för-
hållande är ett parallellt anslag lämpligare att
studera.

7777777)

T

r f

r fo
P+Fo

Fo

+ K

vriqa samband gäller

oförändrad

Fo-(F-F)~ (F-F)

Fo - 1.35 (F-F)~

tät behållare : 8MN, . f ~ 0.01 m

Fo •

(F-F)

8MN

Fo~ 23MN(

fo -

fo -

•fo -

fo "

- 5

- 2.

- o.

- F -

.1 MNm

.5 MN m

1-1.-S5-2.

22 m

' 11 MN,

5) MN

t - l



Hel beh&Uare • Q - Q - 9 M N;

f -~ f < o, ou m =^>

18 MN. (fo * 0.02m) ~ 1.75 MNm

fo + f v 0.12 m

Fo ~ 51 MN, F - F ~ Zh MN, t ~ 20 ms

f o - 0 =>

Fo • f / 2 * 25MN-A*0.iMNm* 9MNI- f

~ f -(Fo/2* 9MN)tO.<t MNm

18 MN • f ~ 1.3S MNm

f ~ 0.08 m ~ f * fo , Fo ~ 100MN, F-F-60MN t~8ms

Slutsatserna blir att vid fall mot en botten som
medger inträngning till ca 0,2 m djup behåller be-
hållaren sin täthet och vid ca 0,1 m inträngning
blir behållaren otät men i övrigt oskadad.

Behållarens förmåga att skydda mot brand har stude-
rats i appendix "Brandmotstånd". Den där valda tem-
peraturbelastningen 1000 C under lång tid är defi-
tivt på säkra sidan med hänsyn till situationen un-
der sjötransport, varför där gjorda tidsbedömningar
för brandmotstånd är giltiga. De kemiska och fysi-
kaliska förändringar som kan inträffa vid tempera-
turer högre än 600 - 700 C behöver alltså inte be-
faras.
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APPENDIX. BETONGBEHALLARENS BÄRFÖRMAGA

Behållaren utförs med väggar och botten av 300 nun
betong och ett lock av 350 mm betong. Endast väggar-
na och bottnen behandlas i denna allmänna studie.

Betongkonstruktionen utförs av betong med kubhållfast-
heten 40 MPa och armerad med rutnät 0 16 c 100, Ks 60
i båda kanterna. De två armeringslagren förenas med
byglar - kramlor av Ks 60 s, $ 16 c 150. Enligt Kent
och Park (ASCE juli 1971) kan sambandet mellan defor-
mation och påkänning i böjd betong beskrivas enligt
figuren. Bygelarmeringen garanterar stukbarheten 1 %.

0.65 (T J,

lo 7. £b

C" b - 0.8 • (T k u b • 32 MPa

0, £5 (T'b • 21 MPa

Armeringsstålets töjningskurva schematiseras enligt
?«rh?i'iArmerin?fns brottöjning och max påkänning i
sXukMonfn* 1 U s * r ä c k 9 r ä n s * " är avgörande fö?9kon
struktionens energiupptagande förmåga vid böjning



Verklio kurva
I

<TS ̂ GOO MPa

-̂  960 MP a

•v. Z'A 10 V.

7 M P a

Idealiserad kurva

Den normala .tvärsektionen har lika tryck och drag-
armering men olika armeringsläge i de bida riktning
arna. Ytligaste armeringsriktning kallas här x-rikt
ning.

016

c Aa"Aa *E0 crr^l

^°0 s armenn^&arean i

X - och v- i



(Ta • A* a

T

u>
m • x

i x - Led '• u s = O.oe nrf , m& « 310 k N m L

- O.VS m" , mw
 a 470 kNm/m

i Y-led •• oas • O.o» m", m s « 260 kNm/m

CJu m 0,39 m", mu - A15 kNm/m

Den normala tvärsektionen har lika tryck och drag-
armering men olika armeringsläge i de bida riktning-
arna. Ytligaste armeringsriktning kallas här x-rikt-
ning.

* 11 (Ta *

b " X ' 6 b

T b * fJL a • (Ta

B.oMPa

t.o • 10*

600 * 5.3 MPa I Tbo ~ 1.2S • Tbs ^ 6.5



Skjuvhållfastheten är alltså ca 1500 kN/m vid flytning
och ca 1850 kN/m vid brott i armeringen.

Ovanstående gäller plattverkan i behållaren, dvs intakt
behållare upp till sträckgräns i armeringen därefter
med kraftig sprickbildning till brottlast i armcring
och ytterligare böjdeformationer.

Vid ytterligare deformation uppstår ett membranspän-
ningstillstånd som kan liknas vid »tt armeringen fun-
gerar som en hängmatta. Bärförmågan antas här koncentre-
rad till det ena av rutnäten. Kontroll måste dock göras
av förankringens bärförmåga.

'• Att • Ö"Q

SI ~ 0

TTd* CTa

dS » (Tvh- l ld • r * jU-S) de

JJL - fnkiionskoeff. ~ 1

Tv K* vidhäftmngshallfasth.

Föranknngslängden dr ca "50 d vilket oer

Tvh ' T - d och

d

30d
-e

Lokalt tryck måste beaktas

50 MPa

1:600
A-50 9.5 d j r u > 1, 15d



Vid brottpåkänning i stålet och 16 mm diameter är
alltså krökningsradien 240 mm tillräckligt stor för
att spjälkning ej skall befaras.

Även om vidhäftningshållfastheten antas vara noll om
stålspänningen är större än sträckgränsen erhålls
full förankring vid brottgräns i stålet.

5u
Tvh • 0

Ss • Su * °

5, • (Ss • T L)e" e i -

j ̂ * 1.6 ger

-0

0.<i7

ger 61 * 1.io

© 1.57 TT/E

Bottenplattans deformationer följs i tre olika stadier
från obelastat tillstånd till gränsen för totalkollaps.

I första stadiet bestäms den lastgräns under vilken
plattan är intakt. Nedanstående beräkning enligt brott-
linjeteorin visar en bärförmåga som svarar mot ca 100 m
vattentryck. Totala belastningen är ca 13 MN (1300 ton).

2,9 m m

t 1
Q-2.9 ro
-^— 300

1050 k Po.
3,5

Vid fortsatt deformation förlorar stödzonen sin mo-
mentupptagande mycket snabbt på grund av att flytzonen
här blir smal med stort förhållande mellan töjningen i
stålet och vinkeländringen. Den väsentliga deforma-
tionsbilden blir då som i nedanstående figur med ett
centralt flyt mråde med brottmomenten som maximalt mo-
ment begränsat av nästan plana deformationsytor där
sträckgränsmoment uppträder i begränsningslinjerna.



f[ y t Z O i l

T

b* 2.9 m

1

m «s = 310

m » \x - 470

mys = 280

mVu - 415

k Nm/m

kNm/m

kNm/m

kNm/m

A no v = my u - m x s = 160 kNm/m

mK ! mxs * I ' A m , , = 310 kN

A my » 135 kNm/m my s 280 kNm/m •

m

* 135

ii!

17

4- ~ 0.85

A en*

m x
0.55 x --

Y/a •- \ - l.i ' £ (l - -M -- 0.62 y- 2

m x ~ 410 kNm/rn ô  = 830 WPa

I detta skede avtar konstruktionens lastupptagande
förmåga något (totalt 10 MN). Deformationerna ökar
kraftigt och stora mängder energi absorberas i plat-
tan. Deformation och arbete beräknas nedan.

T ~t x
T

0,06 • 0,35
' "ST

1 0.17

6 s 0.11 m fi '• <$• "T-1 0,07 on f « 0,16 m



fo/2 fo/3

Lastens förskjutning fördelar

Si q Som pa v id stående fiou.r

A j * 850 k Pa • 2.9 m ' 3. 9m (0.16 m * 0.53 0,62 *

• O.oi m • 0.^7 • 0.3& r 0.06 m * (1-0.5* 0.62 -O.

• 0,38) * 9<iOO N • 0.O9 rrv = 850 kNm

Vid mer koncentrerad las t gäl ler nedanstående. Last
ytans form antas vara lika plattans.

Q

- b/a-

6

1-bo/b

m

bo x <*o ^ 0,6 m x O.e

Q. ~ 10 m » ~ 4000 kN 3 x ~ 0,« m

f

bo x

i

0>5 m • 0,22 m" » 0,10
2.9-0,fc Ä ,
— 2 * 0.10 ~ 0.12 m A •, ̂  O.ta-

~ 0, 3 m x 0,^ m ger

3600 k N j A-, ^ 0,01 -*G00

kNm

250 kNm



Med den mindre lastytan är genomstansningsrisken dess-
utom påtaglig. StanspåkMnningen är i detta fall mellan
1400 kN/m och 1800 kN/m.

Vid den fortsatta deformationen bildar armeringen ett
membran med maximalt utnyttjningsbar membranspänning
av 1920 kN/m. Den i plattan magasinerade energin vid
denna deformation är den avgörande egenskapen. En
översiktlig uppskattning av töjningsfördelningen görs.

i Q - b/2 - 8%

Ai • 19ZO kN/m • "5,9 m ' 0.08 • 2.9 m • 0.6t •

+ 1920 ktsl/m -2.9 m • 0.06 • 3.9 m 0.^6 ~ 1700 kN



En sammanfattning av förloppet med en totalsummering
av energiupptagningen redovisas nedan.

1OMN

intakt uppvprickmng

500 mm

kollaps
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APPENDIX BRANDMOTSTAND

Containerns brandmotstånd undersöks med en förenklad
beräkningsmodell på säkra sidan. Följande förutsätt-
ningar göres:

brandrummets temperatur antas vara konstant
1000 C.

övergångsmotståndet försummas

innehållet antas sakna vännekapacitet

bitumenprodukterna antas vara ofarliga om yt-
skiktets temperatur ej överstiger 300 C

betongkonstruktionen antas vara fullvärdig om
temperaturen 700 C ej överskridits vid armeringens
nivå dvs 50 mm djup.

betongkonstruktionen antas vara obehindrat hanter-
bar efter släckning om temperaturgränsen 700 C
ej trängt lKngre Kn till halva djupet.

Ett endimensionellt värmeflöde studeras

T0
v>

T

X

fel

v.

•At

— — • — - , bt
c • spec, värme
X * värmeledninostal
V * densitet

Ett elemfint mcd arean • 1 studeras



På tiden A t förändras elementets värmeinnehåll

ÉJ
bx*

T - To för x = O , t > O

bT O föor x *

Grundekvationen omformas till dimensionslös form
genom att införa parametern to.

t

i

Z d

82T
bt

° ' A

d - x

T -- 1 for £ « 1 , t > O

• O fo r E * 0



1.5 t/to

Relativ temperatur v'»d inner̂ fka och

vaggmitt samt relativ ttmperaturgradient

vid ytteryta

Den del som skall uppvärmas före antändning utgöres
av betong minst 300 nun, ett lag bräder eller reglar
ca 50 mm och ett ytskikt av asfaltbehållarna. Räkna
detta likvärdigt med 0.4m betong.

För betong gäller följande värden varur de kritiska
tiderna uppskattas med konstant brandtemperatur
1000°C.



VÖ.rnrveledninqsto.1 *

Spec, värme

Densitet

Tvär mätt

Tidsfaktor -

A -

V *

d ^

to "

1.0

900

a'i oo

0.1 i

900

w/m *c

Ws/kg

kg/m5

T»

4 sv

°c

2

000 sek = 9Gh

1000 C

x - d ; T / T = 0,3
i / lo

300"C t / t o ~ 0.25 enl. diagr.

t ~ 0.25 • 96 - Z^ h

1000 C

7003

x - d/2 j T/ro "- 0.7

t/t0 ~ °-^ en^ di

t ~ 0,^ -96 »

1000 C
-700 C

i - :

x • o j T/TO * 0,7 J e s O.os

e • = 1-0.7 «0.3

d • d f T / r ° ^ • F - 0 . 3 - 8 - 0 . 3 - 2 . -
o x

t/to ~ 0.1 j t ~ 10 h



Brandmotståndet hos behållaren sammanfattas:

den Mr intakt i ca 1/2 dygn

den skyddar bitumenfat mot antändning i ca
1 dygn

den är funktionsduglig som normalt emballage
efter brand i ca 1 1/2 dygn.


