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Sammanfattning  

Sedan MARPOL Annex VI trädde i kraft år 1997 har gränsvärdena inom SECA (Sulphur 
Emission Control Areas) skärpts ett flertal gånger. Detta bidrog till att fartyget Peter Pan som 
ägs av TT- Line AB 2016 installerade en skrubber. En skrubber möjliggör användning av 
bränslen med hög svavelhalt och ändå möta rådande rökgaskrav. Sedan skrubbern installerades 
har den inneburit en ökad arbetsbörda för besättningen ombord. Målet med denna 
undersökning har varit att klargöra om det finns komponenter i systemet som ger frekventa 
driftstörningar och om dessa i så fall kan ersättas för att minska anläggningens underhåll. För 
att ta reda på detta gjordes en fältstudie ombord på fartyget vilket resulterade i att ett flertal 
komponenter observerades och granskades ytligare. Utifrån de uppgifter som samlades in 
under fältstudien konstaterades att det fanns delar av systemet som kunde modifieras för att 
förlänga driftintervallerna. Slutsaten var dock att undersökningen pågick under en för kort 
period för att ge säkra resultat.   
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Abstract  

Since MARPOL Annex VI took force in 1997, the limits with in SECA (Sulphur Emission 
Control Areas) have been stricter several times. This contributed to the vessel Peter Pan, 
owned by TT-Line AB, installed a scrubber in 2016. A scrubber enables the use of fuels with a 
high sulphur content and still meet the actual requirements. Since the scrubber was installed, it 
has resulted in an increased workload for the crew on board. The goal of this study was to 
clarify if there are components in the system that cause frequent operational disturbances and if 
these can be replaced in order to reduce maintenance. To find out this a field study was done 
on board the ship. This resulted in several components being observed and examined more 
extensively. The compilation of the data collected during the field study showed that there are 
parts of the system that can be modified to extend the operating intervals. The conclusion was 
however that the survey was going on for a too short period to give accurate results. 
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Förord 

Jag vill tacka TT– Line med maskinbesättning för den hjälp de bistått undersökningen.  
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Definitioner och förkortningar 

 

HFO   Heavy fuel oil 

MGO   Marine gas oil 

PODAR  Typ av huvudmaskineri vid dieselelektrisk framdrift  

SECA  Sulphur Emission Control Areas 

PPM   Parts per million  

EGC  Exhuast gas cleaning system 

MARPOL  International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 

ACB  Automatic Self-cleaning Backwashing Filter 

DOC  Diesel Oxydation Catalyst 

PAH Polycykliska aromatiska kolväten 

kV kilovolt 

Turbiditet Vattens grumlighet 

KW Kilo Watt 
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1 Inledning 

År 2001 togs Ro-Pax fartyget Peter Pan i drift för TT- Lines räkning efter nybyggnation vid 
SSW Färh-und Spezialschiffbau GmbH i Bremerhaven, Tyskland. Fartygets framdrift är 
dieselelektrisk där fem huvudmaskiner i tre olika storlekar driver varsin generator. 
Generatorerna kraftförser i sin tur alla elektriska förbrukare ombord på fartyget varav två podar 
om vardera 11 megawatt som driver fartyget framåt. Peter Pan trafikerar idag mellan 
Trelleborg och olika destinationer i Tyskland samt Polen. (TT- Line, 2018)         

Sedan fartyget togs i drift har hon genomgått flera förändringar, så sent som vintern 2017 – 
2018 var hon åter i Bremerhaven där hon förlängdes med närmare 31 meter. I dag är fartyget 
knappt 220 meter långt, 29,5 meter brett med en dödvikt på 9 029 ton. Området som Peter Pan 
trafikerar är ett så kallat SECA område (Sulphur Emission Control Area), ett område där 
speciella rökgasutsläppskrav råder. År 2015 ändrades kraven beträffande svavelutsläpp från 
fartyg inom SECA områden från 1 % svavel/bränslemängd till 0,01 % svavel/ bränslemängd. 
För att möta rådande krav finns flera val för redarna, TT- Line valde att 2016 installera en 
skrubberanläggning. En skrubbers funktion är att genom vatteninsprutning i fartygets 
skorstenar tvätta avgaserna och föra med sig för vår miljö farliga ämnen som bildats vid 
motorernas förbränning. Detta möjliggör att använda sig av bränslen med hög svavelhalt som 
HFO och ändå möta rådande krav på svavelutsläpp. Möjligheten att använda sig av lågsvavligt 
bränsle som MGO finns fortfarande ombord på Peter Pan och används främst vid driftstopp av 
skrubberanläggningen. Nackdelen med att använda sig av MGO drift är att det är dyrare i 
jämförelse med HFO (Bunkerworld, 2018). 

Sedan skrubbern installerades har den upptagit en stor del av besättningens arbete. Detta 
bidrog till att maskinpersonalen skapade en underhållslogg under juli månad 2018 för att kunna 
motivera ytligare personal genom att påvisa hur många ytterligare mantimmar systemet kräver. 
Ur TT- Lines och Peter Pans perspektiv är det önskvärt att hitta lösningar för att få 
anläggningen mindre tidkrävande. Därifrån kom idén till denna undersökning som syftar till att 
klargöra om systemet kan modifieras för att minska dess underhåll.      

 

 1.1 Syfte 

Att undersöka om skrubberanläggningen på Peter Pan kan modifieras för att öka 
driftintervallerna samt minska antalet mantimmar.  

 

1.2 Frågeställning 

Undersökningen ska besvara om det finns möjlighet att bygga om Peter Pans 
skrubberanläggning för att uppnå högre driftsäkerhet. Finns det komponenter i den befintliga 
installationen som utgör frekventa driftstörningar? Kan i så fall dessa komponenter modifieras 
eller bytas ut helt för att uppnå högre driftsäkerhet och minskat underhåll? Kan en ombyggnad 
bidra till längre driftintervaller och därmed en minskad användning av MGO? 

 

1.3 Avgränsning 

Undersökningen omfattar endast skrubberanläggningen ombord på Peter Pan. Vid framtagning 
av eventuella alternativa komponenter har inga installationskostnader beaktats. I underlaget för 
dessa komponenter har moteveringen varit att minimera driftstörningar och förebygga 
underhåll av skrubberanläggningen. De data som presenteras är baserade på de driftstörningar 
som med säkerhet kan kopplas till en eller flera komponenter. Lika så har bara data ur 
underhållslogen sammanställts från augusti till och med november då loggen skapats under juli 
2018.  



 

2 

2 Bakgrund 

 

2.1 IMO och MARPOL 

Vid förbränning av fossila bränslen skapas olika föroreningar som kan vara skadliga för vår 
miljö (SPBI, 2019). För att reglera föroreningen från sjöfartsbranschen finns regelverk som 
redarna måste förhålla sig till. Regelverket heter MARPOL (International Convention for the 
Prevention of Pollution from Ships) och är framtaget av organisationen IMO (International 
Maritime Orginization). Inom MARPOL finns olika kapitel som reglerar hur olika typer av 
förorenigar från fartyg ska hanteras. MARPOL Annex VI trädde i kraft år 1997 och syftar till 
att minimiera fartygens luftburna förorening.  

Sedan Annex VI skapades har dess krav skärpts ett flertal gånger genom åren. Idag är 
regelverket uppdelat i två huvudkategorier, inom och utanför ECA områden. Ett ECA område 
(Emission Control Area) är ett område som anses känsligare för föroringen och har därför 
striktare utsläppskrav. Sedan 2015 är den högsta tillåtna svavelmängden, mätt i procent av 
bunkermängdens massa, 0,1 % inom ECA områden och sedan 2012 3,5 % utanför (IMO, 
2019). 

      

2.2 SECA  

Östersjön som Peter Pan trafikerar är ett så kallat SECA område (Sulphur Emission Control 
Area). Inom ett sådant område finns specifika krav på hur hög mängd svavel/ massa bränsle 
som får förbrukas ombord. Svavel, som finns i olika stor mängd beroende på bränslekvalitet, 
skapar vid förbränning den miljöfarliga gasen svaveldioxid (SO2) som i sin tur bidrar till 
försurning. Hur mycket svaveldioxid som skapas står i proportion mot mängden svavel som är 
bunden i bränslet som förbränns (SMHI, 2019).   

Regelverket syftar i första hand till att erhålla en låg svavelmängd vid bunkring, det vill säga 
vid trafik inom ett SECA område använda sig av bunker med svavelhalt under 0,1 %. Annex 
VI tillåter dock användning av bränsle med högre svavelhalt förutsatt att avgaserna som lämnar 
fartyget erhåller lika låg svaveldioxid halt som om bunker vars svavelhalt inte överstiger 0,1 % 
hade används. Detta kan uppnås med en EGC enhet (IMO, 2019).  

En EGC (Exhaust Gas Cleaning) enhet, även känd som skrubber, spolar rökgaserna med 
saltvatten vilket får svaveldioxiden som skapats vid förbränningen att istället bilda svavelsyra. 
Saltvattnet som sprayar avgaserna har hög alkanitet (buffertförmåga) vilket neutraliserar 
svavelsyran (Wärtsilä, 2019).         

För att kontrollera utsläppen från skrubberanläggningar har IMO tagit fram en tabell som kan 
användas för att mäta rökgaserna. Tabellen bygger på en kvot mellan uppmät svaveldiox halt 
(SO2) mätt i ppm och koldioxidhalten (CO2) mätt i procent. Förhållandet kan beräknas då 
svaveldioxidmängden som bildas är direkt proportionerlig mot mängden svavel i bränslet och 
koldioxid halten är ett mått på hur effektiv förbränningen är.   

 
Svavelsyra bildas enligt nedan; 

Under förbränningen: S + O2 = SO2 

I atmosfären: 2 SO2 + O2 = 2 SO3 

I kontakt med vätska: 2 SO3 + H2O 

=H2SO4    

 

(S= svavel, O2= syre, H2O vatten) 

Tabell 2.2.1 visar sambandet mellan svavelhalt i bränslet och förhållandet SO2/CO2 (IMO, 

2019). 

Fuel oil sulphur content Ratio Emission  

(ppm M/M) SO2 (ppm)/ CO2 (%v/v) 

4,5 195 

3,5 151,7 

1,5 65 

1 43,3 

0,5 21,7 

0,1 4,3 
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2.3 Peter Pans skrubber & maskineri 

Som ovan nämnt är framdrivningsmaskineriet på Peter Pan dieselelektriskt. Fem dieselmotorer 
i tre olika storlekar kraftförser alla elektriska förbrukare ombord samt två podar som driver 
fartyget framåt. Vid framdrift måste alltid minst två generatorer användas medan en generator i 
regel används till kaj. Dieselgeneratorerna är placerade enligt följande med respektive effekt; 

På fartygets styrbordsida  På fartygets babordssida 

DG 1, 7200KW  DG 2, 7200KW 

DG 3, 6300KW  DG 4, 6300KW  

DG 5, 2880KW  

Elnätet är uppbyggt på så viss att generatorerna levererar en huvudspänning på 6,6kV. Därifrån 
transformeras spänningen ned till flera nät med lägre spänning för att kraftförse de olika 
förbrukarna. Respektive pod har dubbla matningar från 6,6kV nätet via två 
transformatorstationer samt två omformare som reglerar podarnas effektuttag. Podarna i sig är 
förenkalt sett stora elmotorer som är monterade på skrovets undersida och kan roteras 360 
grader. Dess rotationsförmåga ses som deras största fördel eftersom detta medför en förbättrad 
manöverförmåga i jämförelse med raka axlar. En av de största nackdelarna är istället att den 
här typen av framdrivningssystem har större förluster jämfört med raka axlar, det vill säga att 
framdriften kräver mer bunker. 

Skrubberanläggningen är huvudsakligen uppdelad i två system för styrbord respektive babord 
och kan användas oberoende av varandra. Processen bygger på att rökgaserna från maskinerna 
först passerar genom ett DOC filter som agerar katalysator för att reducera mängden 
oförbrända kolväten, i sammanhaget kallat PAH. Från DOC filtret leds rökgaserna vidare till 
botten av ett torn. I tornet som är systemets huvudkomponent, se figur 2.3.1, finns hundratals 
munstycken som spolar rökgaserna med sjövatten. Detta får svaveldioxiden som skapats vid 
förbränningen att binda sig med vattnet och bilda svavelsyra som beskrivs under rubrik 2.2. 
Efter tornet sker en analys av rökgaserna med en Sick gas analyzer för att kontrollera att dem 
ligger inom godkända gränsvärden. Slutligen passerar rökgaserna genom ett venturirör innan 
dem lämnar fartygets skorstenar. Syftet med venturiröret är att skapa ett undertryck vilket 
tillåter friskluft att sugas in och blanda ut sig med rökgaserna. Detta för att rökgaserna, som 
blivit tyngre av vattenångorna i tornet, inte ska falla ned över fartyget.  

 

Systemet är uppbyggt så att var maskin har ett 
eget DOC filter och torn förutom DG 5, fartygets 
minsta maskin, som delar torn med DG 3. Hur 
vattnet som spolar rökgaserna pumpas till tornen 
skiljer sig då Peter Pans skrubber är en 
hybridanläggning vilket innebär att anläggningen 
går att köras i vad som kallas öppen loop och 
sluten loop. De två alternativen används då det 
inte är tillåtet att använda sig av öppen loop vid 
hamnanlöp. Nedan beskrivs öppen respektive 
sluten loop i stora drag. Notera att både 
beskrivning och ritningar är förenklade och att 
vissa komponenter utelämnats (Eco Spray, 
2017). 
 

 

 
 

 

 Figur 2.3.1.
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2.4 Öppen loop 

Vid drift i öppen loop pumpas sjövatten från en sjövattenkista som är gemensam för babord 
och styrbord system. Pumparna är frekvensstyrda och ändrar flöde med maskinernas last. 
Eftersom svaveldioxidhalten som bildas är beroende av mängden bränsle som förbränns krävs 
olika stor mängd vatten vid olika last. Vid högre last krävs mer vatten samtidigt som en för stor 
mängd ger en ökad risk att vatten tränger ned bakvägen genom DOC filtret och in i 
maskinerna. För att säkerställa att vattnet inte kommer i kontakt med maskinerna sitter 
högnivålarm i alla torn.    

Sjövattnet passerar genom två olika typer av sjövattenfilter, först ett pre-filter som är ett grovt 
sjövattenfilter och sedan ett automatiskt sjövattenfilter av typen filtrex. I systemet finns totalt 
fyra filtrex filter, två per skrubber sida. Ett par säkerställer att partiklar inte når munstyckena i 
tornen och det andra paret finns för att rena vattnet innan de kylare som finns i systemet.  

När vattnet lämnar filtren pumpas det upp i skrubberns torn där det genom munstyckena 
sprayas på avgaserna. Vattnet som inte förångas i tornet rinner ned genom en dränering i 
tornets botten och blandas ut med vatten från en utspädningspump (dilutionpump) innan det 
slutligen går överbord igen. Vattnet som lämnar fartyget har precis som rökgaserna 
gränsvärden som måste uppfyllas. Det som kontrolleras är PH, PAH och turbiditet.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.4.1 visar ett förenklat schema över Peter Pans skrubber för en maskinsida vid öppen loop (Eco Spray, 

2017). 

 



 

5 

2.5 Sluten loop 

Den stora skillnaden vid sluten loop är att allt vatten från skrubbertornen stannar kvar ombord.  
Vattnet pumpas istället från en cirkulationstank, genom en värmeväxlare upp i tornen för att 
sedan rinna tillbaka till cirkulationstanken. Utspädningspumpen som i öppen loop blandar ut 
vattnet från tornen med sjövatten används nu itsället för att kyla cirkulationstankens vatten 
innan det pumpas upp i tornen. Då samma vatten cirkulerar i systemet försuras vattnet vid 
normal drift. Därför tillsätts kaustiksoda för att vid behålla ett neutralt PH.  

Vid drift i sluten loop förorenas även vattnet i cirkulationstanken då sot och aska blandar sig 
med vattnet i tornen. Därför finns två skilda system för att rena vattnet. Dels ett system som 
benämns ”Water treatment system” bestående av två separatorer i serie. Separatorena renar 
vattnet och förflyttar det från cirkulationstanken till en holding tank som i sin tur töms då 
anläggningen skiftas till öppen loop. Det andra systemet som består av ett membranfilter går 
under namnet ”Ultrafiltration unit”. Membranfiltret får sitt vatten från tornens inlopp och 
skickar det renade vattnet ned i holding tanken. En flödesmätare övervakar filtret och då flödet 
blir för lågt backspolas det per automatik tillbaka till cirkulationstanken (Eco Spray, 2017).    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.5.1  visar sjövattnets väg på Peter Pans skrubber vid sluten loop (Eco Spray, 2017). 
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2.6 Problematik med skrubbern 

När skrubberanläggningen inte klarar av att upprätthålla godkända gränsvärden måste 
besättningen ombord skifta bränsle från HFO till MGO för att fartyget skall kunna framföras 
lagligt. Detta är inte bara tidskrävande för besättningen utan även en nackdel ekonomiskt då 
lågsvavliga bränslen som MGO är dyrare i jämförelse med högsvavliga bränslen som HFO 
(Bunker World, 2018).  

För att fastställa hur många mantimmar besättningen ombord på Peter Pan ägnar 
skrubberanläggningen var månad skapades under juli 2018 en logg över allt underhåll och alla 
driftstörningar som inträffar på anläggningen. Tanken med denna undersökning är att använda 
denna logg för att utröna om det finns komponenter som står för en större andel driftstörningar 
än andra.    

 

 

3 Metod 

För att kunna granska Peter Pans skrubberanläggning valdes första steget att ta kontakt med TT 
– Lines personalavdelning för att se om det fanns möjlighet att göra en fältstudie på fartyget. 
Detta resulterade i en vistelse ombord om fyra dagar under början av december 2018 för 
insamling av data med anläggingen samt dess dokumentation till förfogande. Under fältstudien 
granskades först Peter Pans underhållslogg över driftstörningar på anläggningen. Då besöket 
endast varade under ett par dagar gjordes en grov förstahandsbedömning över vilka delar av 
anläggningen som bidrog till flest driftstörningar. Detta för att hinna granska aktuella 
komponenter under vistelsen ombord. Därpå undersöktes deras funktion i systemet varpå 
dimensioner på dess anslutningar och utförande samlades in för att i ett senare skede kunna 
hitta eventuella alternativ till dessa komponenter. Även området kring de befintliga 
komponenterna granskades för att kunna säkerställa att en alternativ komponent skulle kunna 
installeras. 

Fältstudien gav även möjlighet att prata med besättningen som jobbar med anläggningen vilket 
bidrog till en bättre förståelse för hur problemen uppstod och behövde åtgärdas. Detta var en 
viktig del av undersöknigen då många driftstörningar som loggats inte hade specifika 
noteringar kopplade till en viss komponenet.  

Efter fältstudien granskades regelverket som styr användingen av skrubbern för att få en bättre 
inblick i hur driftstörningarna påverkar besättningens förfarande vid olika problem. De data 
som samlats in under besöket användes för att kunna fastställa mer noggrant hur mycket tid 
respektive felkälla upptar. 
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4 Resultat del 1 

Vid gransking av Peter Pans underhållslogg hittades ett antal komponenter som ger frekventa 
driftstörningar. Tabellen nedan är en samanställning från underhållsloggen och visar hur 
många mantimmar respektive felkälla har upptagit från augusti till november. Fel som bara 
förekommit vid ett tillfälle har utelämnats eftersom undersökningen riktar sig till 
återkommande problem. Lika så har all form av planerat underhåll utelämnats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4.0 över antalet mantimmar per månad under perioden aug- nov.  

Då sammanställningen visar att Filtrex filteren är de komponeter som upptar isär klass mest 
mantimmar valdes att finna en lösning till dess problem. Nedan följen en kort beskrivning av 
det övriga komponenterna som nämns i tabellen och varför dem har valts att inte beaktas i 
undersökningen. 

High SO2/CO2 är ingen komponenet utan ett anläggningslarm då systemet inte kan vid behålla 
godkända rökgasvärden. Felet kan anknytas till parametrar som avläsningsfel, lågt vattenflöde, 
reglerfel av pumpar och ventiler.   

Muddbox clogged, som är det primära sjövattenfiltren var inte dokumenterat som planerat 
underhåll men anses ändå att kategoriseras som detta eftersom dess funktion att agera som ett 
första grovfilter innan Filtrex filtren och överhalning av dem görs manuellt.  

Sensor fault anses vara ett för ospecifikt problem för att kunna härleda till specifika 
komponenter. I systemet finns mängder av givare och de noteringar som finns till förfogande 
är inte anknutna till någon specifik av dem. 

Sick gas analyzer är som tabellen visar den näst största felkällan. Dess uppgift är att analysera 
rökgaserna för att kontrollera att dem är inom godkända värden.  

Valve trouble har precis som sensor fault valts att inte beaktas då noteringarna i de flesta fall 
inte är kopplade till en specifik ventil. 

Separator trouble är en gemensam notering för två separatorer som har i uppgift att rena vattnet 
i cirkulationstanken vid drift i sluten loop. Här har bedömnigen varit att underhållet utgör en 
liten del i jämförelse med de stora driftstörningarna. Underhållsloggen anses även här vara för 
ospecifik och kan inte härledas till en säker felkälla på någon av separatorerna.    

 

Mantimmar

Komponent Augusti September Oktober November Totalt

Filtrex 30,5 48,5 120,5 17 216,5

High So2/Co2 22 15 0,5 1,5 39

Muddbox clogged 26,5 19 10,5 15 71

Sensor fault 2 1 4,5 0,5 8

Sick gas analyzer 4 1 33 44,5 82,5

Valve trouble 7 2 0,5 9,5

Separator trouble 12,5 3 15,5
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4.1 Filtrex 

Som diagramet visar upptar Filtrex, som i anläggnigen består av totalt fyra sjövattenfilter i två 
storlekar, flest mantimmar. Dess placering i systemet kan ses på beskrivningen av öppen och 
stängd loop i bakgrundskapitlet där dem är märka som ”Sw filter”. Noterara att det är två filter 
per sida, ett utspädnings/ kylar filter samt ett filter för vattnet som pumpas upp i skrubberns 
torn. Filtrena är av typen Filtrex ACB 985-300 och 999-350 vilket innebär att dem rengör sig 
per automatik och är byggda för att vara i princip underhållsfria. Arbetsprincipen för dem är att 
vid högt differential tryck öppna en dränering i filtrets botten. Under denna cykel roterar ett 
ihålligt rektangulärt stål i filtrets hus och trycker med hjälp av övertrycket i filtret ut partiklar 
mot dräneringen i filtrets botten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1.1.                     Figur 4.1.2. 

Figuren 4.1.1 till vänster visar flödesriktningen genom filtret vid normal drift. Den högra 
figuren 4.1.2 visar flödet under rengöringsprocessen.      

Problematiken enligt underhållsloggen är att det sitter ett förfilter i filtrets inlopp (syns inte på 
bilden) som sätter igen. Förfiltret påverkas inte av den automatiska rengöringen utan måste 
rengöras manuellt. När detta filter sätter igen minskar vatten flödet till skrubberns torn och 
anläggningen går inte längre att använda inom godkända rökgasvärden. Enligt 
underhållsloggen krävs minst två man för rengöring av filtret och tar i regel 3-5 timmar. 

 

4.2 Aquafilter 

Ett sätt att lösa problematiken med Filtrex filtren skulle kunna vara att byta ut dem mot en 
annan typ av filter. Vid en jämförelse av filter med samma funktion från andra filtertillverkare 
ansågs Aquafilter typ 6.18.3 från tillverkaren Bollfilter vara en lämplig ersättare. Detta filter är 
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precis som Filtrex filtren avsedda att filtrera ballast vatten och uppfyller samma tekniska krav 
med avseende på filteringskapacitet, flöde, tryck och storlek. Det som skiljer Aquafiltret från 
Filtrex filtren är främst utförandet. Aquafiltret har istället för ett stort enkelfilter flera 
filterstavar och saknar helt förfilter. Arbetsprincipen bygger på att vid högt differentialtryck 
öppna en dränering i filtrets botten. I filtret finns två ihåliga munstycken som är 
sammanlänkade med dräneringen och roterar under rengörings fasen. Övertycket i filtret gör 
att partiklarna från filterstavarna trycks genom munstyckena och ut genom dräneringen.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2.1. Flödesriktning i ett Aquaboll filter. Position 8 är det nedre munstycket som rengör 
den inre raiden av filterstavar medan position 7 i toppen av filtret rengör stavarna mot 
periferin av filtret.   

 

4.3 Resultat del 2 

En av frågeställningarna innan undersökningen gjordes var att besvara om en ombyggnad av 
Peter Pans skrubberanläggning kan bidra till en minskad användning av MGO. Tabellen nedan 
visar tiden då MGO drift används på grund av fel med Filtrex filtren.     

 

 

 

 

Tabell 4.3.1 över tiden för MGO drift vid problem med Filtrex filter.  

 

Vid sammanställningen efter fältstudien gjordes bedömmingen att de notiser som fanns 
angående användningen av MGO vid driftstopp vara för bristfälliga. Från loggen kan tiden då 
MGO använts utläsas men det går inte att bedöma vilken status fartyget haft vid tillfället.

MGO Filtrex

Augusti September Oktober November Totalt

4h, 44min 16h, 9min 13h, 5min 0h 33h, 58min



 

  10 

Det vill säga den noterade tiden säger för lite om förbrukningen. Om fartyget till exempel låg 
till kaj vid tiden för driftstoppet finns det en möjlighet att fartyget inte har förbrukat någon 
MGO. Detta eftersom anläggningen är uppbyggd i två oberoende system för styrbord och 
babord maskineri och bara en sida normalt används till kaj.             

 

5 Diskussion  

Under undersökningens genomförande har det uppkommit ett flertal parametrar som kan 
påverkat resultatet.  

 

5.1 Tiden för data insamling 

En variabel som troligen påverkat resultatet mycket är den korta tiden som underhållsloggen 
granskats. För att få ett säkrare resultat hade en längre undersökningsperiod varit att föredra. 
Resultatet visar att Filtrex filtren är den driftstörning som upptar markant mest tid under 
perioden. Gissningsviss upptar filtren inte lika mycket underhåll under vinter och vår du vatten 
vegetationen är låg. Att filtren har upptagit mycket tid under undersökningsperioden känns 
rimligt då en stor del vatten vegetation dör framåt hösten. En notis som gjordes under 
fältstudien vara att skrubberanläggningen bara har en sjökista som är placerad längst ner i 
skrovet. Ombord på fartyg finns oftast även en sjövattenkista högre upp på fartygets skrovsida 
som kan användas i grunda vatten just för att undvika att suga in sjögräs och andra partiklar. 
Trelleborg som Peter Pan trafikerar anses vara en väldigt grund hamn och besättningen menar 
på att Filtrex filtren i regel larmar efter hamnanlöp i just Trelleborg. Att installera en högre 
sjövattenkista hade säkerligen kunnat minska underhållet av filtren.  

Sick gas analyzern som är den näst störta driftstörningen med avseende på antalet mantimmar 
upptog endast fem mantimmar under augusti och september månad medan oktober och 
november upptog 77,5 mantimmar. Detta väcker frågan om resultatet hade set annorlunda ut 
om undersökningen sträckt sig över en längre period? En längre undersökning hade troligt viss 
kunnat besvara om problematiken med Sick gas analyzern återkommer frekvent och lika så 
bevisa om Filtrex filtren kräver lika mycket underhåll under resterande del av året.         

 

5.2 Val av material  

Vid gransking av underhållsloggen valdes stora delar av materialet att utlämnas då det ansågs 
vara för ospecifikt noterat för att kunna användas. En del driftstörningar var bristfälligt ifyllda 
och inte länkade till en specifik komponent. Detta ger en något missvisande bild av de data 
som presenterats. För att få ett säkrare resultat hade en utförligare underhållslogg behövts med 
specifikare noteringar. Det samma gäller frågeställningen angående minskad användning av 
MGO. För att kunna göra en godtagbar koppling mellan förbrukningen av MGO och 
driftstörningarna hade fler parametrar än bara tiden då respektive bränsle används varit till 
fördel. Det hade varit önskvärt att känna till den faktiska förbrukningen under driftstöringen 
samt maskineriets status. Ombord finns separata flödesmätare för styrbord och babords 
maskineri, dessa hade med fördel kunnat användas för att få en exakt förbrukning kopplad till 
respektive driftstörning.      

 

5.3  Alternativ modifiering  

Under fältstudien förklarade besättningen att det grova filtret i filtrex filtrens inlopp stod för 
den största delen av dess underhåll. Då jämförelsen mellan olika typer av automatiska 
sjövatten filter gjordes noteraders att många andra tillverkare inte använde sig av förfiltret. Det 
väckte frågan varför just Filtrex använde sig av dem? Att det är för att skydda filtret mot större 
partiklar som kan skada automatiken framgick men då skrubberanläggningen redan har pre-
filter som agerar förfilter kanske förfiltren i filtrex filtren är överflödiga? Under 
undersökningen försökte Filtrex kontaktas för att besvara frågan men något svar kom 
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aldrig. Istället framfördes teorin till Peter Pans maskinbesättning som har prövat att demontera 
förfiltret ur ett filtrex filter och fått avsevärt längre driftintervall på filtret. Att demontera 
förfiltren ur resterande filter är helt klart lättare och billigare än att byta ut hela filtret mot 
Aquaboll filter.    

 

 

6 Slutsats  

 

 Finns det komponenter i den befintliga installationen som utgör frekventa 
driftstörningar?  

- Enligt den data som samanställdes i undersökningen finns det komponenter som ger 
återkommande problem.  

  

 Kan i så fall dessa komponenter modifieras eller bytas ut helt för att uppnå högre 
driftsäkerhet och minskat underhåll?  

- Utifrån det uppgifter som gavs vid fältstudien är det teoretisk möjligt uppnå högre 
driftsäkerhet och minskat underhåll. Detta genom att byta ut Filtrex filtren till 
Aquaboll filter. Då det inte gått att genomföra ett praktiskt utbyte är det utifrån 
denna undersökning inte möjligt att säga om det hade fungerat i praktiken.  

  

 Kan en ombyggnad bidra till längre driftintervaller och därmed en minskad användning 
av MGO?  

- Under fältstudien framkom att underlaget för denna frågeställning var för 
bristfälligt för att kunna besvaras.  
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