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Sammanfattning  

Denna fallstudie undersöker hur två marina system för rening av kväveoxider från rökgaser, 

EGR samt SCR, presterar med avseende på emissioner och ekonomi. 

En vanligt förekommande tvåtakt dieselmotor valdes att teoretiskt utrustas med respektive 

system där ett beräkningsprogram, CEAS, kunde användas för att genomföra beräkningar 

efter valda driftsförhållanden och därmed få ut relevant data. 

Med förbrukning av de för systemen erforderliga kemikalierna samt förbrukning av bränsle 

kunde kostnader beräknas efter inhämtande av priser. Med IMO:s Tier III-krav som mål 

kunde förhindrad mängd utsläppt NOX beräknas och med hjälp av bildad rökgasmängd vid 

användande med och utan system kunde en uppfattning fås om hur systemen påverkar 

fartygets emissioner. Beräkningar valdes att göras över en uppskattad livslängd för ett fartyg, 

20 år. Vidare valdes de ekonomiska kostnaderna för systemen att slås samman med 

inköpspriset för systemen. 

Slutsatser som kunde tas från studien var bland annat att SCR är det system vars 

sammanräknade kostnad är lägst vid drift. EGR är en teknik som utöver att klara Tier III-

kraven även medför en minskning av en del andra miljöförorenande ämnen. Studien antyder 

att EGR är det bättre systemet ur emission synpunkt och SCR är det bättre systemet sett till 

ekonomi. 
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Abstract  

This case study examines how two marine systems used for reduction of nitrogen oxides from 

exhaust gases, EGR and SCR, performs in terms of emissions and economic impact. 

A commonly used two-stroke diesel engine was chosen to be, in theory, equipped with each 

system. By using a calculation program, CEAS, calculations based on different running 

conditions were possible and thereby obtain relevant data. 

With the given consumption of chemicals for each system and the consumption of fuel, costs 

were able to be calculated after price data was retrieved. With IMO’s tier III regulation as the 

limit, the inhibited amount of released NOX could be calculated. By using data of produced 

amounts of exhaust gases, with and without the systems, an estimate could be made on how 

the systems affect the ship emissions. Calculations were based on an approximation of a 

vessels lifespan, 20 years. Furthermore, the economic cost for each system was added with the 

purchase price of each system.  

Conclusions that could be drawn from the study were, amongst other things, that SCR was the 

system with the lowest operational cost. EGR does, besides being able to manage the Tier III-

requirement, also manage to reduce some other environmental hazardous substances. The 

study implies that EGR is the better system when viewed in terms of emissions and SCR is 

the better system when viewed in terms of economy. 
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Förord 

 

Detta examensarbete är genomfört av Nick Neset och Patrik Lundgren under HT/VT 16/17 på 

Sjöingenjörsprogrammet vid Linnéuniversitetet. Kursen självständigt arbete motsvarar 15 

högskolepoäng och utfördes under 6 månader, parallellt med andra kurser på 

Sjöingenjörsprogrammet. 

 

Examensarbetet är en avslutande del av våra studier och är tänkt att knyta ihop våra 

erfarenheter och vad vi lärt oss under vår utbildning. Vad arbetet har givit oss är en djupare 

kunskap inom området och en bättre förståelse för innebörden av miljösmart drift. Om vi i 

framtiden skall ha en konkurrenskraftig transport till sjöss gäller det att tekniker som minskar 

utsläppen av skadliga ämnen fortsätter att studeras, utvecklas och implementeras.  

 

Vi skulle vilja tacka vår handledare Thomas Knudsen för stödet och hjälpen under 

arbetsprocessen. 

 

Vi vill även tacka: 

Hanne Hostrup Poulsen, MAN Diesel & Turbo 

Bent Ørndrup Nielsen, MAN Diesel & Turbo 

Vincent Lundström, Brenntag Nordic AB 

Kjell Larsson, LNU 

 

Ett stort tack till MAN Diesel & Turbo för tillåtelsen att använda deras beräkningsprogram 

och tekniska data. 
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Definitioner och förkortningar 

CEAS Computerised Engine Application System, ett beräkningsprogram framtaget av 

MAN Diesel & Turbo. 

DWT  Deadweight Tonnage eller dödviktston, lastförmågan hos ett fartyg. 

EGR Exhaust Gas Recirculation eller avgasåterföring.  

IMO International Maritime Organization, ett FN-organ vars främsta uppgift är att 

förbättra säkerheten till sjöss samt att förebygga utsläpp från fartyg. 

Katalysator Ett ämne som utan att själv förbrukas sänker aktiveringsenergin för en kemisk 

reaktion. 

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from Ship, en 

internationell konvention vars syfte är att förebygga förorening av den marina 

miljön från fartyg. 

MEPC Marine Environment Protection Committee. 

NaOH Natriumhydroxid, ett starkt frätande alkaliskt ämne som används vid drift av 

EGR. Kallas även natronlut.  

NCR  Nominal Continuous Rating. 

NECA  Nitrogen Oxides Emission Control Area. 

NOX   Nitrogen Oxides eller kväveoxider. 

Pe  Axeleffekt. 

SCR  Selective Catalytic Reduction eller selektiv katalytisk reduktion.  

SFOC  Specific Fuel Oil Consumption eller specifik bränsleförbrukning. 

SMCR  Specified Maximum Continuous Rating. 

Urea  En kvävehaltig kemisk förening som används vid drift av SCR. 
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1. Inledning 

Förbränning av bränsle hos fartygsmotorer är den process som bidrar med mest utsläpp till 

luften från fartyg. Innehållet i avgaserna som bildas från en förbränningsmotor är beroende av 

bland annat vilket bränsle som används och vilken typ av motor (Andersson et al., 2016). 

Kväveoxidutsläpp från sjöfarten utgör en betydande del av världens utsläpp, under år 2000 

uppskattas de ha bidragit med nära 15 % av den globala produktionen (Eyring et al., 2010). 

Finska meteorologiska institutet har visat att sjöfarten i Östersjön och Kattegatt bidrog till runt 

342 000 ton kväveoxider i utsläpp till luften under år 2015 (Helcom, 2016). 

Kväveoxider från avgaserna påverkar miljön negativt, bland annat genom att bidra till 

marknära ozon, surt nedfall, skador på växtligheten och därmed även människor och djur. 

Kväveoxiderna kan transporteras i luften långa distanser och påverkar då även miljön långt 

ifrån där de faktiska utsläppen sker (EPA, 1999). Problemen är globala och ligger till grund 

för de krav som ställs. Miljöpåverkan och påverkan på hälsan som förbränningsmotorer bidrar 

till har varit en viktig drivkraft för att ställa hårdare krav på sjöfartens utsläpp, inte minst på 

kväveoxidutsläpp (IMO, 2016). 

Senast tillkomna utsläppskrav, Tier III från IMO, rör de så kallade NECA-områden (Nitrogen 

Oxides Emission Control Areas) vilket innebär att alla fartyg byggda efter 1 januari 2016 och 

är tänkta att framföras i NECA-områden måste utrustas med system för att garantera en 

tillräckligt låg halt av kväveoxidutsläpp. NECA innefattar i nuläget Nordamerika och 

Karibiska havet, men trenden från IMO visar att det kommer att bli strängare krav globalt. 

Även Östersjön och Nordsjön kommer troligtvis att bli NECA-område 2021, detta gäller då 

byggda fartyg efter det datum då kravet implementeras (MEPC 70, 2016).  

 

1.1 Bakgrund  

IMO och dess medlemsländer strävar efter en grön sjöfart med minsta möjliga påverkan på 

miljön och ekosystemen, och det är av stort intresse för köparna att metoderna skall vara 

kostnadseffektiva och driftsäkra. Forskning på tekniker som minskar utsläppen av miljöfarliga 

ämnen gör ständiga framsteg för att göra detta möjligt (Woodyard, 2009). 

För att fartygen skall ha en så liten påverkan på miljön som möjligt och klara av de villkor 

som ställs kommer det att krävas tekniska åtgärder, och de tekniska system som har visat sig 

fungera för att tackla denna problematik är relevanta och kan vara direkt avgörande för 

sjöfarten i framtiden då kraven blir hårdare. 

Det finns ett flertal olika metoder för att minska kväveoxider i avgasutsläppen från 

dieselmotorer. MAN Diesel & Turbo har visat att metoderna EGR och SCR har reducerat 

tillräckligt med kväveoxider i utsläppen för att klara av Tier III-kraven och att de är 

applicerbara på två-takts marina dieselmotorer (MAN Diesel & Turbo, 2012). 
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För att dessa två metoder skall vara applicerbara behövs installerade system, vilket medför 

olika svårigheter då de skiljer sig i funktion, utförande och kostnad. Det har även visat sig att 

dessa system påverkar driften av fartygsmotorer på skilda sätt, däribland bränsleförbrukning. 

De som har behov av att minska kväveoxiderna i utsläpp från fartyg står inför svåra beslut vid 

valet av metod, beroende på många faktorer som köparen bör undersöka innan besluten tas. 

Denna studie fokuserar på att klarlägga skillnader mellan EGR- och SCR-tekniken med 

hänsyn till emissioner och ekonomi. Förhoppningen är att studien skall kunna användas som 

underlag vid valet av system för kväveoxidrening så att det på bästa sätt möter köparens 

behov. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka två kommersiellt tillgängliga system för kväveoxid-

rening av avgaserna från marina tvåtaktsmotorer. De system som anses ha störst potential och 

som detta arbete kommer att behandla är av typerna selektiv katalytisk avgasrening (SCR) 

samt rökgasåterföring (EGR). I denna studie kommer fokus att ligga på två områden, 

emissioner och ekonomi. 

 

Studiens frågeställningar är följande: 

 

● Hur påverkar systemen mängden emissioner över ett fartygs livslängd? 

● Hur skiljer sig kostnaden för systemen över ett fartygs livslängd? 

 

1.3 Avgränsning 

Fallstudien är avgränsad till en specifik marin tvåtaktsmotor för att visa på skillnader vid drift 

av SCR och EGR. Den valda motortillverkaren är MAN B&W på grund av möjligheten att 

leverera båda systemen. De emissionerna som hjälpmaskiner bidrar med behandlas inte i 

denna studie.  

Området ekonomi har avgränsats till en undersökning av kostnad för införskaffning av de två 

systemen, kostnad av bränsle- samt kemikalieförbrukning. Installation- och 

underhållskostnader kommer inte att behandlas. Emissioner är avgränsad till kväveoxid 

reduktionen samt mängden rökgas vid drift av bränsle med låg svavelhalt vid applicering av 

respektive system. Problem kopplade till underhåll av respektive system har helt uteslutits. 

 

1.4 Etiska överväganden 

Användningen av beräkningsprogrammet CEAS har gjorts i samförstånd med MAN Diesel & 

Turbo. MAN Diesel & Turbo har gett samtycke för användning av data som är framtagna med 
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CEAS-programmet. Vidare har även användning av prisuppgifter rörande de för systemen 

specifika kemikalierna godkänts av berörda återförsäljare. 
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2. Bildning av kväveoxider och reningsmetoder 

2.1 Bildandet av kväveoxider 

NOX är en gemensam term för de kväveoxider som bildas vid förbränning, vilken till största 

del omfattar kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). Mer än 90 % av NOX som bildas 

vid förbränning avges som kvävemonoxid (Koeble et al. 2000). 

För att kväveoxider skall bildas krävs syre, kväve och höga temperaturer. Kväveoxiderna kan 

enligt Andersson et al. (2016) bildas på tre sätt i en förbränningsmotor, genom termisk 

formation, bränsleformation eller prompt formation. Den största delen av kväveoxiderna i 

utsläppen uppstår genom termisk formation, då syre och kväve i luften reagerar under höga 

temperaturer. Eftersom reaktionen är beroende av förbränningstemperaturen leder högre 

temperatur till att mer NOX bildas. De temperaturer som krävs för att det skall bildas NOX i 

högre utsträckning ligger runt 1 500 grader Celsius, bildandet ökar drastiskt runt 1 200 grader 

Celsius. Vid en temperatur under detta bildas det ingen stor mängd kväveoxider. 

Då bränslet innehåller bundet kväve, som till exempel tjockolja, kan så kallad 

bränsleformation av NOX ske genom att kvävet från bränslet reagerar med luftens syre. 

Prompt NOX bildas genom att kväve från luften reagerar med kolväten från bränslet, vilket 

sedan oxideras och bildar kväveoxider vid förbränningen av bränslet (EPA, 1999). 

Enligt Woodyard (2009) kommer förbränningsgasernas uppehållstid i cylindern vara 

avgörande för hur mycket kväveoxider som bildas. Om gaserna från förbränningen är kvar en 

längre tid i cylindern hinner mer NOX bildas i de höga temperaturerna. Detta betyder att det 

bildas mer kväveoxider i en långsamtgående tvåtaktsmotor än i en fyrtaktsmotor med högre 

varvtal. 

 

2.2 Reningsmetoder för kväveoxider 

2.2.1 EGR 

 

EGR som reningsmetod klassificeras som en primär metod för att rena rökgaser från NOX i en 

förbränningsmotor. Att det är en primär metod syftar till att den verkar vid själva bildandet av 

NOX.  

 

Den höga temperaturen som utvecklas vid förbränning ett kriterium som styr bildandet av 

NOX, även tillgång av luft i form av syre och kväve krävs för att bildandet skall kunna ske. 

EGR-metoden verkar genom att en del av avgaserna återförs in i förbränningskammaren 

vilket kommer att påverka förbränningsprocessen på ett flertal sätt. Tillgången av syre 

minskar genom att en viss del av den luft som normalt sett deltar i förbränningen ersätts med 

rökgaser. Enligt Turns (1999) består rökgaser från fossila bränslen till stor del av koldioxid, 

kvävgas och vatten. Dessa ämnen kommer att uppta en del av den energi som frigörs vid 

antändning av bränslet, vilket kommer att sänka topp temperaturen och därmed hindra 

bildandet av kväveoxider (Abd-Alla, 2002).  
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Zheng et al. (2004) beskriver två olika lösningar med EGR, varm- och kall EGR. 

Varm EGR är när avgaserna återförs i oförändrat tillstånd till förbränningskammaren. Kall 

EGR är istället en lösning där man kyler avgaserna innan de återförs in till där förbränningen 

sker.  

 

En jämförande studie av Selim (2003) på en dual-fuel modifierad dieselmotor visar att 

tillämpning av varm EGR kommer att höja topptrycket i cylinder. Temperaturen hos 

avgaserna vid varm EGR kommer att öka den temperatur som utvecklas vid förbränningen 

och kommer även att bidra till att avgaserna uppehålls vid hög temperatur under en längre tid 

jämfört med tillämpning av kall EGR. Slutsatsen är att kall EGR är en föredragen metod om 

målet är att sänka den bildade mängden NOX maximalt. En rapport från VINNOVA (2005) 

bekräftar även att ju lägre temperatur man kyler de återförda avgaserna till, ju effektivare blir 

EGR-systemet.  

Zheng et al. (2004) beskriver ytterligare två lösningar i hur man kan välja att applicera EGR. 

Dessa benämns som hög- och lågtryck EGR. Principen vid lågtryck EGR är att man låter 

rökgaserna passera turbin innan de sedan återförs vid inlopp till kompressor. Ett problem med 

denna metod är att kompressorer normalt sett inte är designade för att klara av de 

påfrestningarna avgasernas beståndsdelar medför samt den höga temperaturen. För att kringgå 

slitage på kompressorn kan istället högtryck EGR tillämpas vars princip bygger på att istället 

leda av rökgaserna innan turbin, in till spolluften efter kompressorn. Här står man istället inför 

svårighet att garantera ett högre tryck hos avgaserna än det som råder hos den komprimerade 

spolluften. 

Hountalas et al. (2015) belyser ett dilemma i sin studie som rör tillämpning av EGR på marina 

tvåtaktsmotorer som innebär att sotpartiklar och bränsleförbrukning kommer att öka ju mer 

avgaser som återförs. Sotpartiklar i avgaserna ses som något negativt då de riskerar att 

kontaminera smörjoljan med ökat slitage som följd. Ett annat problem som har visat sig är 

förekomsten av svavelsyra hos avgaserna i de fall då svavelinnehållande bränsle använts. 

Svavelsyran kommer att verka frätande på cylinder och kolv då avgaserna blir introducerade 

till förbränningsrummet. En lösning för att motverka detta vid marin tillämpning är att tvätta 

avgaserna med exempelvis sjövatten innan de tillåts passera in till förbränningsrummet. En 

stor del svavelsyra och sotpartiklar i avgaserna kommer därmed att fångas upp i vattnet. 

 

En annan lösning på hur man tvättar avgaserna finns hos MAN Diesel & Turbos marina EGR-

teknik. Här väljer man istället att använda sig av färskvatten, som efter kontakt med de 

recirkulerade rökgaserna doseras med en 50 % lösning av natriumhydroxid/vatten. 

Natriumhydroxiden kommer därmed att neutralisera svavelsyran. De partiklar som blivit 

upptagna av färskvattnet från rökgaserna separeras sedan bort vid en behandlingsenhet. 

Mängden avgaser som blir återförda, och därmed tvättade, regleras genom att variera varvtalet 

på de fläktar som sitter installerade i ledningen för återföring (MAN Diesel & Turbo, 2016b).   

 

  



 

6 

 

2.2.2 SCR 

 

SCR är ett katalytisk avgasrenings system som installeras efter förbränningsrummet, och 

syftar till att minska andelen NOX i avgaserna efter förbränningen då kväveoxiderna har 

bildats, en så kallad sekundär metod. Metoden går ut på att neutralisera NOX genom att 

injicera ammoniak eller urea i avgaserna, som sedan reagerar med NOX molekylerna och 

bildar kvävgas (N2) och vatten (H2O). Metoden har visat sig fungera väldigt bra för att 

reducera NOX-utsläpp, men det behövs en katalysator för att få processen att fungera. 

Katalysatorn är ofta gjord av grundmetaller till exempel järn, koppar eller vanadium, och har 

för avsikt att minska andelen energi som krävs för att reaktionen av NOX och kemikalierna 

skall ske (Andersson et al. 2016). 

För att NOX-reduceringen skall få en stor effekt som möjligt så är de katalytiska materialen 

formade som vaxkakor, då ytan som bidrar med reaktionen blir väldigt stor. Selås (2010) 

förklarar att det finns två varianter på hur de katalytiska materialen tillverkas, genom att 

doppa det bärande materialet i titandioxid och sen impregnera vaxkakan med det aktiva 

ämnet. Det andra sättet är att homogent blanda materialen innan de formas till vaxkakor, 

denna metod ger möjligheten att använda mindre katalysatorer då det ger mer aktivt material 

per volym. 

I marina applikationer av SCR-system används vanadium som aktivt ämne i katalysatorerna 

eftersom vanadium är väldigt resistent mot svavel. En studie som gjordes på en vanadium 

baserad SCR-katalysator vid drift av svavelhaltigt bränsle visade en potential till att rena 75 – 

99 % kväveoxider från avgaserna. Studien visar även att kolväten minskade men kolmonoxid 

ökar i avgaserna vid testet av SCR-systemet, samtidigt som en minskning med 14 – 45 % av 

sotpartiklar var möjlig (Lehtoranta et al. 2015). 

Kemikalierna som injiceras i avgaserna är urea eller ammoniak men eftersom ammoniak är 

instabilt, vilket gör den svår att handskas med, används istället urea. Urean är utblandad med 

ungefär 60 % vatten för att få en flytande form. När blandningen sprutas in evaporerar vattnet 

snabbt på grund av avgasernas temperatur. Vidare så värms den nu rena urean upp och bryts 

ner till ammoniak och isocyansyra som sedan reagerar med kväveoxiderna (Koeble et al. 

2000).  

Andelen NOX som kan neutraliseras är beroende av mängden urea som injiceras i avgaserna, 

då mer urea sprutas in blir potentialen för reaktionen större vilket leder till mindre NOX i 

utsläppen. Det bör dock inte doseras mer urea än vad som krävs eftersom ammoniakslip då 

kan uppstå, vilket betyder att ammoniak följer med utsläppen utan att ha reagerat med 

kväveoxiderna. Eftersom ammoniak är skadligt för miljön och ekonomin är det av största vikt 

att man doserar rätt mängd urea, vilket är genomförbart genom att dosera efter varvtal och 

last, men också genom att kontrollera mängden ammoniak i avgaserna efter reaktorn. 

Doseringen sker med hjälp av en kontrollenhet (Woodyard 2009). 

Woodyard (2009) förklarar att den lägsta eftersträvade temperaturen i katalysatorn är 

beroende av svavelhalten i bränslet, då högre svavelhalt i bränslet kräver en högre temperatur. 

Vid låg temperatur (<270 grader Celsius) reagerar svavlet med ammoniak och ger skadliga 

ammoniumsulfatavlagringar på katalysatorn, därmed minskar potentialen för reningen 

kraftigt. Vid en för hög temperatur så förbränns ammoniaken istället för att reagera med 

kväveoxiderna vilket innebär att NOX-reduceringen upphör, det leder även till en större 

mängd svaveltrioxid som reagerar med vatten och bildar svavelsyra. Det är därför viktigt att 

temperaturen i avgaserna ligger på en bra nivå för att katalysatorn skall ha en så bra effekt 

som möjligt. 
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SCR-systemet kan placeras efter turbinen på fyrtaktsmotorer eftersom avgastemperaturen 

normalt är tillräckligt hög där för att katalysatorn skall fungera. Vid installationen av SCR-

system på tvåtaktsmotorer så placerar man systemet innan turbinen eftersom tvåtaktsmotorer 

inte avger samma höga temperatur, och för att temperaturen inte skall hinna sjunka för lågt 

innan avgaserna når katalysatorn (Woodyard, 2009). 

 

2.2.3 Övriga metoder 

 

Det finns många metoder för att reducera mängden kväveoxider i utsläppen, ett exempel är 

drift med gas som bränsle. LNG, Liquefied Natural Gas, är en bränsletyp som är en blandning 

av olika långa kedjor av kolväten, främst metan (Querol et al., 2010). Användning av LNG 

kan ske i så kallade dual-fuel motorer, där ett flertal motortillverkare erbjuder tekniken. En 

fördel vid användning av LNG som bränsle för motorer är bland annat den låga mängden 

bildad NOX som är till följd av lägre topp temperatur under förbränningsprocessen. Även låga 

mängder SOX är en stor fördel och beror på försumbara mängder svavel i bränslet. Hos 

medelvarviga fyrtaktsmotorer med dual-fuel teknik kan en 85 % minskning av bildade 

mängder NOX ses jämfört med samma motor vid drift med tjockolja (Kuiken, 2016). 

Genom att blanda bränslet med färskvatten kan man reducera kväveoxidutsläppen eftersom 

temperaturen vid förbränningen minskar, och mindre kväveoxider bildas. Detta kallas bränsle 

vattenemulsion. Mängden kväveoxider som kan reduceras motsvarar samma mängd vatten 

som blandas in i bränslet, vilket begränsas av bränslepumparnas kapacitet. Metoden har visats 

kunna reducera upp till 30 % av kväveoxidutsläppen från motorns avgaser (Woodyard 2009). 

Humid Air Motor (HAM) är en teknik som går ut på att vattenånga produceras med hjälp av 

exempelvis motorns värme. Vattenångan tillsätts sedan i laddluften innan denna leds in till 

förbränningsrummet, den mättade laddluften kommer där att sänka topp temperaturen och 

därmed stävja bildandet av NOX. Tekniken är väldigt billig att ha i drift på grund av att 

sjövatten kan användas som medium och finns i överflöd. Tekniken har visat kapacitet att 

minska mängden bildad NOX med upp till 68 % (MAN PrimeServ, u.å). 

Direct Water Injection (DWI) är en metod för att förhindra bildandet av kväveoxider genom 

att spruta in vatten i cylindern. Vattnet stjäl energi från förbränningsprocessen då det 

förångas, vilket medför en lägre förbränningstemperatur som leder till att mindre mängd 

kväveoxider bildas. Låg last på motorn innebär problem med metoden då temperaturen kan 

bli för låg för att få en bra förbränning av bränslet. Vid drift med DWI så finns potentialen att 

reducera ungefär 50 % av kväveoxiderna, dock med en liten ökning i bränsleförbrukning och 

sotpartiklar (Andersson et al. 2016). 
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

Denna studie är gjord som en fallstudie med kvantitativ metod. En fallstudie definieras enligt 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) som en studie som undersöker få fall ur flera aspekter. 

Valet görs att undersöka två fall, vilket lämnar möjligheten för jämförbara resultat. Vid denna 

fallstudie behandlas en specifik maskin med dess egenskaper och syftar till att finna samband 

mellan de valda systemen och dess påverkan på valda aspekter.  

Backman et al. (2012) beskriver kvantitativ metod som en forskningsmetod där kvantifierbara 

resultat eftersöks genom datainsamling. Man besvarar ofta frågeställningarna som hur mycket 

eller hur många det är av någonting. För att nå de önskade resultaten som efterfrågas i 

frågeställningen så används en kvantitativ metod då det är mätbara data som eftersträvas, 

denna data används sedan för att framställa de resultat som behövs för att besvara 

frågeställningen. 

Vid planeringen av denna studie framställs en problemformulering med syfte att belysa ett 

problem som kan uppstå i verkligheten. Målsättningen vid valet av studieinriktning är att 

behandla miljö och ekonomi då detta är viktiga frågor som är kritiska för sjöfartens framtid. 

Metoden för hur arbetet skall genomföras planeras och hur resultaten skall nås klarläggs vid 

planeringsskedet. 

Datainsamlingen sker genom att tolka tidigare forskningsrapporter, studera information som 

berör metoderna och systemen för att få förståelse om hur de fungerar och vilka egenskaper 

respektive systemen har. Metoden för datainsamlingen sker med textkällor, dagspriser för 

kemikalier och kontakt med leverantörer. All information samlas in och granskas varvid 

relevanta och pålitliga data används till undersökningen. 

Vidare behandlas den valda motorn och bestämda driftförhållanden med CEAS-programmet. 

CEAS är ett motorberäkningsprogram från MAN Diesel & Turbo, detta program räknar fram 

teoretiska mätvärden som avser motorns prestanda. De ekonomiska beräkningarna utförs med 

de insamlade prisuppgifterna, uppgifter från CEAS-programmet samt uppskattad driftstid. 

Frågeställningen besvaras efter de resultat som tas fram och redovisas. Detta presenteras i 

diagram för ett överskådligt resultat som visar hur de två metoderna presterar utifrån 

frågeställningen. 

Vid slutsatsfasen sätts studien i ett större sammanhang och studien sammanfattas. En 

redogörelse för de slutsatser som studien visar görs och huruvida arbetet uppnått sitt syfte. 

 

3.2 För- och nackdelar med vald metod 

En fördel med kvantitativ metod är att man kan redovisa resultaten i siffror, vilket medför att 

data kan presenteras lättöverskådligt. Nackdelen med en kvantitativ metod är att det kan vara 

svårt att redovisa ett resultat som överensstämmer med den upplevda verkligheten eftersom 
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man söker att finna kvantifierbara resultat. Man ger inte mycket utrymme för tolkningar utan 

presenterar resultat som har en definierad nollpunkt. 

Fördelen med att teoretiskt räkna ut hur systemen presterar är att de parametrar som behövs 

för att göra dessa beräkningar kan väljas efter ISO-standard, vilket gör att resultaten blir mer 

generella och applicerbara. Detta innebär att man kan testa de två reningsmetoderna på exakt 

samma motor med exakt samma förhållande, vilket skulle vara väldigt svårt att utföra i 

praktiken. Nackdelen med de teoretiska beräkningarna är att resultaten inte kommer vara 

tagna från verkligheten vilket kan innebära att allt som påverkar dessa resultat inte är 

medräknade i de teoretiska resultaten, vilket skulle kunna leda till ett missvisande resultat.  

Resultaten kommer variera beroende på driftförhållanden, men vid bestämda förhållande ger 

de en bra redogörelse för hur metoderna skiljer sig. Praktiska tester av dessa aspekter skulle 

vara väldigt tidskrävande och resultatet skulle, trots att man testar praktiskt, variera med 

annorlunda driftförhållanden.  

 

3.3 Metodutförande 

Som ett första steg behövdes ett beslut tas för vilken storlek och typ av motor som skulle 

användas i studien. Givet var att motorn skulle vara av tvåtaktsprincip, en fartygstyp som 

vanligen utrustas med denna typ av motor är bulkfartyg.  

För att resultaten från studien skulle tilltala flest möjliga, behövdes den vanligaste 

förekommande storleken hos motorer identifieras. Efter granskning av dokument som MAN 

Diesel & Turbo gett ut gällande framdrivningstrender kunde en slutsats dras. För fartyg större 

än 5 000 DWT bestod världens flotta under år 2014 av 31 % bulkfartyg, vilket då tillhörde 

den vanligaste typen av fartyg. Den mest förekommande storleken på fartyg låg inom området 

55 000 – 80 000 DWT, så kallade Panamax-fartyg. En av de vanligaste motorerna som MAN 

Diesel & Turbo levererat till dessa fartyg är 5G60ME-C9 (MAN Diesel & Turbo, 2014). 

Motorn har 5 cylindrar med 60 cm cylinderdiameter och har elektroniskt styrd 

bränsleinsprutning, avgasventiler och startluft ventiler (MAN Diesel & Turbo, 2016a). Valet 

av motor föll på 5G60ME-C9.5 eftersom denna motor är vanligt förekommande och studien 

blir därmed mer relevant. Den genomsnittliga konstruktionshastigheten för ett Panamax 

bulkfartyg är 14,5 knop, och för den valda motorn är det då optimalt med drift med 9 470 kW 

vid 91 rpm. Lasten som fartygets motor kör med valdes vara konstant.  

Med vald motor och driftförhållanden kunde de avgörande valen göras i 

beräkningsprogrammet CEAS. Övriga betydande val var att bestämma temperaturen på den 

omgivande luften vid motorn samt den temperatur på det vatten som kyler spolluft i 

spolluftskylaren. ISO-standard är satt till 25 grader Celsius varvid samma temperatur valdes 

att gälla för den valda motorn. Som bränsletyp valdes MGO då denna har väldigt låg halt av 

svavel som är ett krav i CEAS. Övriga val som gjordes finns presenterade i slutet av arbetet 

under delen bilagor. Rökgasmängden som beräknades avser syrgas, kvävgas, koldioxid, 

vatten, kväveoxider, svaveloxider, kolmonoxid, kolväten och partiklar (Aabo, 2009). 

Efter inmatning av val och alla steg genomförts så gör programmet beräkningar vars resultat 

sammanställs i en rapport. Från beräkningsprogrammet erhölls den specifika 

bränsleförbrukningen och bildad rökgasmängd vid tillämpning av SCR, EGR samt utan något 

system installerat. Den för systemen specifika kemikalieförbrukningen erhölls också från 

rapporterna. Pris för diesel togs från index (Bunkerindex, 2017), priset var giltigt för den 31e 
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januari 2017 och baseras på bunker priserna kring Rotterdam och Antwerpen. Cirkapriser för 

urea (40 %) samt natriumhydroxid (~50 %) erhölls genom mailkorrespondens med företaget 

Fred Holmberg & Co AB. Kostnad vid inköp av systemen till den motorn som studien 

avhandlar är baserad på en uppskattande beräkning av MAN Diesel & Turbo (MAN Diesel & 

Turbo, 2016c). 

Med förbrukning, priser, inköpskostnad samt bildad mängd rökgas som underlag så kunde 

beräkningar genomföras. De priser som erhölls i svenska kronor omräknades till dollar med 

den för dagen gällande kursen. Beräkningar gjordes sedan för att få fram hur dessa skulle se ut 

efter 20 års tid och därmed ge svar på de frågeställningar som formulerades för studien. Den 

genomsnittliga drifttiden hos huvudmaskin och dess reningssystem valdes till 12 timmar per 

dygn.  

 

3.4 Beräkningar 

 

Motor:   5G60ME-9.5, MAN B&W 

RPM:    91 rpm 

Pe:    9 470 kW 

Derated effect:  10 050 kW 

 

System SFOC Rökgasmängd Kem. förbrukning Kem. kostnad Bränslekostnad Inköpskostnad NOX-krav 

EGR 165 g/kWh 17,1 kg/s 1,5 l/h 5,5 SEK/kg 468,5 $/ton 107 USD/kW(d) 3,4g/kWh 

SCR 162 g/kWh 20 kg/s 110 l/h 1,75 SEK/kg 468,5 $/ton 104 USD/kW(d) 3,4g/kWh 

Tier II 161,5 g/kWh 21 kg/s - - 468,5 $/ton - 14,4g/kWh 

Fartyget opererar i NECA-områden under dess livstid och motorn antas vara i drift 12 timmar 

per dygn. En månad är avrundat till 30 dygn och beräkningar är gjorda därefter. 27 februari 

visade kursen att 1 USD = 9,026 SEK, vid beräkningar har denna kurs använts. 

Med ton avses metriska ton. 

Densitet för ureablandning: 1,11 ton/m
3
   Densitet för natriumhydroxid: 1,5 ton/m

3
 

 

3.4.1 NOX-utsläpp 

 

𝑇𝑜𝑛𝑁𝑂𝑥/𝑚å𝑛𝑎𝑑 = 𝑁𝑂𝑥-krav ×  𝑃𝑒 ×  𝑅ℎ ×  30 × 10−6 
 

NOX-krav: NOX-krav för hur stor mängd NOX i gram som får släppas ut per kilowattimme, 

g/kWh 

Pe: Motoreffekt vid given belastning, kW 
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Rh: Drifttimmar per dygn 
 

Ekvation 1. Beräkning av NOX-utsläpp per månad 

 

3.4.2 Rökgasmängd 

 

𝑇𝑜𝑛/20å𝑟 = ṁ  ×  10−6  ×  3 600 ×  𝑅ℎ ×  30 ×  240 

 
ṁ: Massflöde rökgaser, kg/s 

Rh: Drifttimmar per dygn 

 

Ekvation 2. Beräkning av utsläppt mängd rökgaser under 20 år 

 

3.4.3 Bränslekostnad   

 

USD/20 år = SFOCSystem – SFOCUtan system × 10−6  × Pe × Rh × 30 ×                               

240 × USD/ton 

 
SFOCSystem: Specifik bränsleförbrukning med EGR eller SCR, g/kWh  

SFOCUtan system: Specifik bränsleförbrukning utan system, g/kWh 

Pe: Motoreffekt vid given belastning, kW 

Rh: Driftimmar per dygn 

 

Ekvation 3. Beräkning av kostnad för ökad bränsleförbrukning med EGR och SCR 

 

3.4.4 Kemikaliekostnad 

 

𝑈𝑆𝐷/𝑚å𝑛𝑎𝑑 = 𝑣̇  ×  𝑅ℎ ×  30 ×  𝜌 ×  𝑆𝐸𝐾/𝑘𝑔 ×  𝑈𝑆𝐷/𝑆𝐸𝐾   
 

v̇: kemikalieförbrukning med urea eller natriumhydroxid, l/h  

Rh: Timmar som motorn kör per dygn 

ρ: Densitet för kemikalie, ton/m
3
 

 

Ekvation 4. Beräkning av kostnad för urea eller natriumhydroxid per månad  

 

3.4.5 Inköpskostnad 

 

                              USD = USD/kW × kWDerated 

 
Ekvation 5. Beräkning av kostnad för inköp av system.  
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4. Resultat  

Potentialen för kväveoxidrening är olika för de två systemen, men eftersom det kostar pengar 

att rena bort kväveoxiderna optimeras driften så att den uppfyller Tier III-kraven men inte 

mer. De resultat som presenteras för systemen gäller vid drift med dessa krav. Resultaten 

presenteras under ett fartygs livslängd, här uppskattat till 20 år.   

 

4.1 Emissioner 

 

 
Figur 1. Mängd kväveoxidutsläpp sett över 20 års tid med och utan system. 

Mängden kväveoxider som tillåts i NECA-områden (Tier III) är beroende av varvtalet på 

huvudmaskin. Med den valda motorn så är högsta tillåtna mängd 3.4 g/kWh. Tier II-kravet 

tillåter 14.4 g/kWh för samma motor. Med Tier III-kravet så minskar kväveoxidutsläppen från 

49 ton/månad till 11.6 ton/månad för denna motor vid valda driftförhållanden. Över en period 

på 20 år reduceras NOX-utsläppen med 9000 ton. 
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Figur 2. Mängd rökgaser totalt efter 20 år i drift med respektive system. 

Rökgaserna minskar med de två systemen installerade, vilket är en följd av bland annat en 

minskad mängd kväveoxider. EGR står för den största minskningen med ungefär 5 055 ton 

per månad jämfört med drift utan system. Stapeldiagrammet visar tydliga skillnader i 

rökgasmängd över 20 år med de olika systemen. Vid drift med SCR släpps det ut 287 500 ton 

mindre rökgaser än då fartyget framförs enligt Tier II (utan något system). Med EGR skiljer 

det 1 189 556 ton rökgaser från Tier II efter 20 år. 
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4.2 Ekonomi 

 

 
Figur 3. Kostnad för ökad bränsleförbrukning med systemen jämfört med utan system (tier II). 

Kostnaden till följd av en större bränsleförbrukning med respektive system i drift, 

bränslekostnaden utan något system (Tier II) är nollpunkt. Med EGR blir kostnaden av 

bränsleförbrukning efter 20 års tid 1 340 000 USD mer än den kostnad som erhålls då fartyget 

kör utan reningssystem installerat. För SCR är motsvarande siffra 190 000 USD.  
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Figur 4. Kostnad för kemikalieförbrukning för respektive system. 

Kostnaden för kemikalierna är beroende av priset och förbrukningen. Den höga förbrukningen 

av urea leder till att kostnaden blir ungefär 3 600 USD dyrare per månad än för 

natriumhydroxidförbrukningen. Efter 20 år så uppnår kostnaden för urea 2 046 600 USD och 

kostnaden för natriumhydroxid är efter samma tid 1 181 952 USD. Kostnadsskillnaden på 20 

år är 864 648 USD. 
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Figur 5. Den totala kostnaden för respektive system inklusive inköpskostnad, kostnad för kemikalieförbrukning och ökad 

bränslekostnad. 

Respektive systems sammanslagna kostnad där kemikalieförbrukning, ökad kostnad för 

bränsleförbrukning samt inköpspris för systemen är inräknade och presenterade över en 

tidsperiod om 20 år. Skillnaden mellan systemen efter drift i 20 års tid är 315 582 USD. 
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5. Diskussion 

Resultaten visar tydligt att systemen har stor påverkan på både fartygets emissioner och 

ekonomi. Studien förtydligar vad Tier III-kraven kommer innebära för miljöpåverkande 

utsläpp från ett fartyg, och hur SCR och EGR presterar med hänsyn till fartygets utsläpp.  

Som kan ses i figur 1 så kommer en tillämpning av systemen vid Tier III-krav innebära en 

besparing av NOX-utsläpp med 9 000 ton under den tänkta livslängden från ett fartyg, under 

förutsättningen att belastningen är konstant. Detta oberoende av vilket system som används då 

man endast syftar till att nå kraven för kvävoxidsutsläpp. Något som denna del inte visar är 

den högre kapacitet för NOX-reduktion som SCR-systemet har, där framtida, eventuella 

strängare krav skulle kunna mötas utan att modifiera systemet. I praktiken innebär detta 

enbart att en ökad mängd urea doseras. EGR-tekniken har inte lika god förmåga till att 

ytterligare reducera utsläppen, varför denna teknik i det hänseendet får anses underlägsen. 

I figur 2 ses en klar minskning av rökgasmängd då man jämför drift av fartyg med tillämpning 

av systemen med det fall då man inte har något system installerat. Då systemen har för avsikt 

att rena en stor del av den NOX som annars finns i rökgaserna så faller det naturligt att även 

rökgasmängden kommer att minska. En större minskning kan ses hos det fall då man tillämpar 

EGR och detta torde bero på att en större del av rökgaserna vid denna belastning återförs till 

förbränningskammaren, vilket leder till ett minskat luftflöde till motorn. Avgaserna kommer, 

då de avleds för recirkulering, att genomgå ett steg i processen där de tvättas och kyls med 

hjälp av färskvatten. De föroreningar som finns i avgaserna i form av SOX och stoft kommer 

därmed att bindas i vattnet för att därefter ackumuleras som slam i systemets 

behandlingsenhet. Detta innebär att man effektivt omplacerat potentiellt skadliga 

miljöföroreningar från att, som i fallet med SCR eller utan något system, tillåtas åka med 

rökgaserna ut ur skorsten istället binds upp i en massa som sedan kan överlämnas för 

behandling i land. Minskningen av rökgasmängden vid drift av SCR-systemet beror troligtvis 

på det ökade mottrycket som systemet bidrar med, vilket leder till ett minskat luftflöde. Trots 

att drift av EGR- och SCR-system innebär en ökad bränsleförbrukning så minskar mängden 

rökgaser, förmodligen på grund av det minskade luftflödet. 

När man sedan granskar de grafer som berör ekonomi så kan man i figur 3 se en till synes stor 

skillnad i de presenterade staplarna. Detta är gjort avsiktligt och syftar till att visuellt 

åskådliggöra skillnaderna i pris från bränslekostnaderna mellan EGR och SCR. I det fall då 

total bränslekostnad presenteras tillsammans med den kostnad som erhålls då motorn drivs 

utan något system för NOX-rening så skulle skillnaderna mellan EGR och SCR ej varit 

synliga. Den ökade kostnaden från bränsleförbrukning valdes därför istället att presenteras där 

motor utan tillkopplat system används som referens. Anledningen till att bränslekostnaden 

ökar vid drift av SCR kan bero på det ökade mottrycket som systemet bidrar med. 

Kostnadsskillnaden mellan SCR och EGR är 1,15 miljoner dollar, där EGR är det dyrare 

systemet att driva. Att driftkostnaden med EGR-systemet ökar beror på att den specifika 

bränsleförbrukningen för motorn ökar. Ökningen av bränsleförbrukningen som EGR-systemet 

bidrar med kan vara en faktor som även påverkar miljön negativt. 

I figur 4 där kostnaderna av kemikalieförbrukningen visas ses det en markant skillnad mellan 

natriumhydroxid, som används av EGR, och urea som SCR använder som förbrukningsvara. 

Natriumhydroxid, som å ena sidan är den dyrare ämnet med en kostnad på 604 USD per 
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metriskt ton, har en relativ låg förbrukning med cirka 8,1 metriska ton per månad. Urea, med 

ett lägre pris om 194 USD per metriskt ton, har en väsentlig högre förbrukning på cirka 44,0 

metriska ton per månad. Sett över ett tidsspann på 20 år blir skillnaden 864 000 USD vilket 

gör SCR till det dyrare systemet sett till kemikalieförbrukning. 

 

I det sist presenterade diagrammet, figur 5, har kostnad av ökad bränsleförbrukning, kostnad 

av kemikalieförbrukning samt inköpskostnad sammanslagits för EGR samt för SCR. Det som 

ses här är att EGR är det system som är dyrast. Då inköpskostnad för systemen ligger i 

ungefär samma område så är det istället kemikalie- samt bränslekostnaden som till störst del 

bidrar till den skillnad som ses i kostnad. SCR innehar en högre kostnad vad gäller 

kemikalieförbrukning, denna skillnad är dock mindre än den som råder mellan EGR och SCR 

vad gäller bränslekostnad. Drift med EGR innebär, i enlighet med värden från CEAS, en 

SFOC på 167,2 g/kWh och SCR visade på en SFOC av 162 g/kWh. En skillnad på 5,2 g/kWh 

visar alltså sig med god marginal överstiga den dyrare kemikalieförbrukningen SCR kräver.  

De krav som ställs på fartyg bidrar direkt till ökade kostnader för rederierna, då de är tvungna 

att ta miljön i konsideration. Med tanke på att kraven blir mycket hårdare så räcker det inte 

med mindre justeringar för att klara av dem, det behöver installeras och driftsättas system. 

Detta leder till att kostnaden blir betydligt högre för att klara av de nyare kraven än för de 

krav som tidigare ställts. Då man på ett fartyg valt att investera i ett av dessa system, kommer 

det förutom den initiala kostnaden därtill även en kostnad att driva systemen. 

Kemikalie- samt förändrad specifik bränsleförbrukning är de områden som i det långa loppet 

kommer innebära stora ekonomiska känningar, vad man här bör påpeka är att system har en 

del miljömässiga fördelar utöver de att kunna rena bort NOX ner till IMO:s Tier III-krav. EGR 

med sina SOX- och stoft minskade effekter, och SCR med sin potential att rena bort större 

andel NOX är ett välkommet tillskott till sjöfarten. Att transport till sjöss blir mer klimatsmart 

gör konkurrenskraften kontra övriga transportled ännu starkare.  

Eftersom studiens resultat är baserade på drift med en specifik motor under bestämda 

förhållanden så är det rimligt att anta att resultaten skulle se annorlunda ut om man valde en 

annan motor eller andra förhållanden. De beräkningarna som gjorts under de specifika 

förhållandena är teoretiska, men de är applicerbara och representativa, då man kan använda 

resultaten som en antydan på hur skillnaden skulle se ut med drift av respektive system i 

verkligheten. Det är dock mycket som skulle bli annorlunda i verkligheten, till exempel 

varierande last och drifttimmar. Detta är faktorer som man måste ta hänsyn till vid valet av 

metod. Därför är det viktigaste i studien skillnaderna mellan metoderna och inte de faktiska 

värdena som är framräknade. På grund av de avgränsningar som gjorts kan man inte utesluta 

att det finns andra parametrar som påverkar hur kostnaderna skulle skilja sig mellan 

metoderna eller hur fartyget skulle inverka på miljön. 
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6. Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka hur EGR och SCR påverkar ekonomi och 

emissioner över ett fartygs livslängd (20 år). Undersökningen klarlägger ett samband med en 

miljösmart drift och en ökad driftkostnad, vill man minska de miljöfarliga utsläppen så har det 

ett pris. 

 

Följande slutsatser kan dras av studiens resultat gällande ekonomi:  

 

● Den ökade kostnaden för drift av systemen, inklusive inköp, över ett fartygs livslängd 

uppgår till 3 599 142 USD för EGR och 3 283 560 USD för SCR. 

● Bränslekostnaden ökade mer vid drift av EGR jämfört med SCR. 

● Kemikaliekostnaden för SCR är högre än för EGR. 

● Den totala kostnaden för EGR är högre än för SCR. 

 

Följande slutsatser kan dras av studiens resultat gällande emissioner: 

 

● Tier III-kraven innebär en minskning av NOX-utsläppen från fartyg med ungefär 9 000 

ton på ett fartygs livslängd. 

● Rökgasmängden minskar med drift av båda systemen, den största minskningen av 

rökgaser fås med drift av EGR. 

 

De i studien framkomna resultaten visar att EGR avger mindre emissioner än SCR, men 

kostnaden är högre jämfört med SCR. Metoderna för med sig både för- och nackdelar, vi kan 

inte konstatera att ett system är bättre än det andra, valet faller på behovet och situationen som 

investeraren befinner sig i. 

 

6.1 Förslag till förbättring och vidare forskning 

Att reducera mängden kväveoxider från sjöfartens utsläpp är någonting som kommer bli en 

utmaning i framtiden då kraven på miljöfarliga utsläpp skärps. EGR och SCR är system som 

påverkar miljön, inte bara genom kväveoxider i luftutsläpp utan även på andra vis. Det skulle 

vara väldigt intressant att veta hur systemen påverkar miljön genom att undersöka flera 

faktorer. Arbetet kan utvecklas till att behandla till exempel slambildning och hur 

förbrukningskemikalierna påverkar miljön. Den rökgasmängd som resultaten visar säger inte 

så mycket om det faktiska innehållet i rökgaserna, att undersöka detta skulle kunna besvara 

frågeställningen på ett bättre sätt och ge en bättre bild av hur metoderna påverkar 

fartygsemissioner. 

När det gäller vidare forskning kan man undersöka hur det ser ut med andra motorer, och 

under andra förhållanden. Att variera lasten under mätningarna är någonting som kan påverka 
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mycket, och skulle vara väldigt givande för studien eftersom det ger en mer rättvis bild av hur 

systemen presterar utifrån verkliga driftförhållanden.  
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Bilagor  

 
Bilaga 1. Inställningar CEAS utan system (MAN Diesel & Turbo, 2017) 
Ambient air temperature: 25 °C, scavenge air coolant: 25 °C 

 
Bilaga 2. Inställningar CEAS med EGR (MAN Diesel & Turbo, 2017) 
Ambient air temperature: 25 °C, scavenge air coolant: 25 °C 

 

 
Bilaga 3. Inställningar CEAS med SCR (MAN Diesel & Turbo, 2017) 
Ambient air temperature: 25 °C, scavenge air coolant: 25 °C 
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