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Sammanfattning 

Med skenade bunkerkostnader och överdimensionerade motorinstallationer har allt fler handelsfartyg 

börjat operera under benämningen slow steaming, vilket innebär att sotbränderna har ökat i 

avgaspannor/ekonomiser och i en del extrema fall har branden övergått till en vätgasbrand. Arbetet 

utreder främst dieselmotorer som använder restoljor som bränsle och opererar med en låg 

motorbelastning. Syftet med undersökningen var att se vad som leder till att oförbränt bränsle och 

cylinderolja ackumuleras i avgassystem samt beskriva vilka åtgärder som kan göras för att eliminera 

risken för att en brand uppstår i en avgaspanna alternativt en ekonomiser. Metoden som har används 

för undersökningen är en litteraturstudie genom datainsamling och facklitteratur inom området 

dieselmotorer och främst marina ångpannor. Resultaten som framkommit av undersökningen visar på 

svårigheten att köra en dieselmotor på ett lägre effektuttag då hela fartyget ofta är konstruerat för en 

drift med tjockolja där motorn belastas på ca 80% av sin effekt. Några av de slutsatser ur studien visar 

på att även när en felfri motor ej uppnått drifttemperatur sker en ofullständig förbränning av bränsle 

och smörjolja på grund av den låga temperaturen i förbränningsrummet. Detta kan medföra operativa 

risker genom att oförbränt bränsle och cylinderolja ackumuleras i avgassystem som blöta och sotiga 

beläggningar. Slutsatserna som kan dras utifrån de olika sotningsmetoder vilka har jämförts i resultatet 

har vattentvättning, ångsotning och rengöringsmedel med katalytisk verkan fungerat bäst på de flesta 

beläggningar. 
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Abstract  

With escalating bunker costs and oversized engine installations an increasing number of vessels have 

started to operate in a mode known as slow steaming. This means that the soot fires in exhaust gas 

boilers/economizers have increased and in some extreme cases led to hydrogen fires. This thesis focus 

on how diesel engines use residual fuels and operate with a low engine load. The purpose of this thesis 

is to investigate whether incomplete combustion caused by a low combustion temperature leads to the 

accumulation of unburned fuel and cylinder oil in the exhaust gas system and to describe which 

precautions eliminate the risk of a fire in the exhaust gas boiler or exhaust gas economizer. A literature 

review has been conducted and data has been collected in the field of diesel engine with priority given 

to marine steam boilers. The result of the study shows how difficult (problematic) it is to run a diesel 

engine at a lower power output, since the vessel often is designed for a heavy fuel oil operation when 

the engine load approximately 80 % output. Conclusions from the study show that even when a 

faultless engine has not reached operating temperature, incomplete combustion of fuel and lubricating 

oil occurs due to the low temperature in the combustion chamber. This can entail operational risks by 

accumulating unburned fuel and cylinder oil in exhaust systems such as wet and sticky carbon deposit. 

The result shows that water washing, steam cleaning and catalytic cleaning are the most efficient 

cleaning methods for most deposits in exhaust gas boilers and economizers. 
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Definitioner och förkortningar 

NECA  Nitrogen Emission Control Area 

HFO  Heavy fuel oil 

MCR  Maximum continuous rating, (MCR) of engine 

NFPA  National Fire Protection Association 

NOx  Kväveoxider 

Pinch point Är den punkt där skillnaden i temperatur mellan vattensidan och 

rökgassidan är allra minst. 

SECA  Sulfur Emission Control Area 

Slow steamnig  fartyget går med reducerad fart. 

TDC Top Dead Center 

Sox Svaveloxider 

Termisk tändpunkt Är den temperatur då ett ämne självantänder. 

Upptag  En rökgaskannal eller skorsten. 

Wet stacking Är konditionen på en dieselmotor när allt bränsle inte har förbränts och 

ansamlas i avgassystemet. 

Ånglans Sotningsapparat som kan föras in och dras ut i olika rökgasstråk, ångan 

fördelas genom ett antal dysor som sitter monterad på lansen. 

Figurförteckning 

Figur 1. Ångsystem med överhettad ånga. 

Figur 2. Kompakt avgaspanna med rökgastuber. 

Figur 3. Ekonomiser från Green's Diesecon. 

Figur 4. Avgaspanna med inbyggd ångdom. 

Figur 5. Tubrör med flänsar. 

Figur 6. Tubpaket med pinnade tuber. 

Figur 7. Blockschema på ett avgassystem. 

Figur 8. Avgasekonomiser utrustad med sotblåsare under varje tubpaket. 

Figur 9. Avgaspanna med flänsade tuber där rören har varit okylda och börjat smälta. 

Tabellförteckning 

Tabell X. Sökningar som gjorts i bibliotekets databaser och Google. 

Tabell 1. Sammanställning av data på cylinderoljans innehåll. 

Tabell 2. Bränsle standard för handelsfartyg, Viskositet 380 mm2/s. 
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1 Inledning 

För att ta tillvara på avgasernas värmeenergi har man installerat avgaspannor/ekonomisers sedan lång 

tid tillbaka för att producera ånga ombord på fartyg som används för uppvärmning av last, bränsle, och 

bostadsutrymme. Skenande bunkerkostnader och förstora motorinstallationer har gjort att fartygen 

opererar med ett lågt effektuttag som åstadkommit en dålig förbränning av bränslet samt cylinderolja. 

Vilket har resulterat att oförbränt bränsle och cylinderolja ackumuleras i avgassystemets olika delar t. 

ex en ekonomiser. För att motverka sotbildningen finns en rad olika applikationer att installera och 

genom att uppgradera motorer med ny teknik fås en bättre förbränning under låg belastning kan risken 

för en sotbrand elimineras nästan helt. 

1.1 Bakgrund  

Heavy fuel oil (HFO) är en restolja som har används under lång tid av den marina industrin och 

oljeeldade kraftverk sedan 1960-talet. HFO är en smutsig produkt som är utmärkande för sin 

trögflytthet. Restolja är förhållandevis en billig produkt vilket har gjort den omåttligt populär inom 

den marina sektorn. Sjöfarten förbrukar ca 240 Mt av (HFO) per år innehållande en hög svavelhalt 

som under förbränning ger upphov till utsläpp av svaveldioxid och partiklar bestående av rök, aska 

och censofärer (Hentelä, Kaario, Garaniya, Goldsworthy, & Larmi, 2017). Fartyg som färdas inom 

kontrollområden sulfur emission control area (SECA) och nitrogen emission control area (NECA) har 

en skärpning av luftutsläpp för NOx, SOx och partiklar gjorts, marina bränslen globalt har en 

svavelhalt på max 3,5% och i kontrollområden har bränslet fått en sänkt svavelhalt till max 0,1% 

(International Maritime Organization [IMO], 2016). 

Fartygsbränslen delas ofta in tre olika klasser: Marina gasoljor, tyngre destillat och restoljor. År 2014 

rapporterades det att Intermediate Fuel Oil (IFO) 180 och IFO 380 var ett av de vanligaste bränslen för 

fartyg trafikerade längs med norska kusten. IFO 180 är ett mellan destillat och IFO 380 klassificeras 

som ett tyngre destillat och benämns som heavy fuel oil (HFO). Då fartyg opererar i närfart används i 

dag marina dieseloljor och den olja med sämst kvalitet går under benämningen wide range diesel oil 

(WRD). Marina bränslen klassificeras enligt ISO 8217 som är en standard för olika slags bränslen, 

standarden har funnits sen 1987 och uppdaterades senast år 2017 (Carlsen Øksenvåg et al., 2018). För 

att sänka bränslekostnader opererar ett stort antal fartyg under slow steaming vilket har lett till lägre 

avgastemperaturer, en sämre förbränning vilket har medfört en rad olika problem såsom beläggningar, 

ökad tid för rengöring, korrosion och brand.  Fartygets avgaspanna/ekonomiser är konstruerade för en 

viss mängd avgaser med en hög temperatur från vanligen en dieselmotor med ett högt effektuttag. 

Slow steaming har medfört risker för ökad lågtemperaturkorrosion samt avgasbränder (Weismann, 

2010). För att säkerställa avgasernas passage genom värmeväxlaren görs genom att tuberna hålls rena 

från sot och aska. Nödvändiga åtgärder måste vidtas för att få en så bra värmeöverföring som möjligt 

och undvika att en soteld uppstår (Milton & Leach, 2013).  

Om besvärliga bränslen används som t. ex (HFO) och kol utsätts ekonomisers oftare för 

korrosionsskador än en oljeldad ångpanna. Vilket kan innebära att det blir nödvändigt att använda mer 

korrosionsmotståndiga material i ekonomisern. En utveckling på framställning av legeringar och 

halvmetaller har skapat material som klarar korrosiva miljöer, där rökgasernas temperatur kan sänkas 

närmare den sura daggpunkten möjliggörs drift med en lägre förbränningstemperatur. Ett annat 

problem är sot som ansamlas i tubpaketet och blandar sig med oförbränt bränsle som orsakar en 

igensättning av tubpaketet. Ekonomisers med flänsade tubrör kan sot och smuts mellan flänsarna 

byggas upp som blockerar rökgaserna och minskar värmeöverföringen. En vanlig metod för rengöring 

är sotblåsning, men ger ett dåligt resultat på blöta beläggningar därför skall det också finnas utrustning 

och möjlighet att rengöra ekonomiser med vattentvättning. Förbränning med sämre bränslen behöver 

en återkommande rengöring för att hålla ytorna rena och bibehålla en bra värmeöverföring som 

resulterar i bränslebesparing (Heselton, 2014). Med en utveckling och tillämpning av ny teknik uppnår 
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en signifikant minskning av koncentrationen av sot i avgasutsläpp, då en fullständig eliminering av sot 

och partikar inte kan göras helt behövs det fortfarande en övervakning av avgaspannor/ekonomisers 

för att detektera smutsgraden. Övervakning av differentialtrycket är den första metoden för att 

detektera smutsgraden i avgaspanna/ekonomiser och görs på alla fartyg oavsett hur modernt och 

avancerat det är. Högsta tillåtna tryckfallet är 350mmWC genom hela avgasledningen vid Maximum 

continuous rating (MCR) av en motor (Lalić, Komar, & Dobrota, 2011). 

 

1.2  Syfte 

 

Undersökningen har gjorts för att se vad som leder till oförbränt bränsle och olja ansamlas i 
avgassystem, samt vilka åtgärder som kan göras för att eliminera risken för en okontrollerad sotbrand 
uppstår i avgaspanna alternativt en ekonomiser. 

1.3  Avgränsningar 

Endast fartyg med dieselmotorer utan avgasrening, pannor och ekonomiser med ångsystem behandlas i 
arbetet.  

 

1.4  Frågeställning 

Vad ger upphov till sotavlagringar och hur kan man reducera dessa? 

Vilka metoder finns för att rengöra alternativt sota ett avgassystem och vilka fördelar respektive 
nackdelar har dessa metoder?  

Hur kan man undvika att en okontrollerad sotbrand uppstår i avgaspannor och ekonomiser som i värsta 
fall leder till en vätgasbrand? 
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2 Metod  

Den metod som har används för undersökningen är en litteraturstudie genom datainsamling och 

facklitteratur inom området dieselmotorer och främst marina ångpannor. Olika rapporter och 

servicebulletiner från olika tillverkare har hämtats in från främst datainsamling. Engelska sökord har 

används främst då facklitteratur, rapporter och servicebulletiner är publicerade på engelska. 

Undersökningen har främst gjorts för att se vad som leder till oförbränt bränsle och cylinderolja 

ackumuleras i avgassystem, samt vilka åtgärder som kan göras för att eliminera risken för att en 

okontrollerad sotbrand uppstår i en avgaspanna alternativt en ekonomiser. Sökningar som gjorts i 

bibliotekets databaser och Google har sammanställts i tabell X. 

 

Sökord: Web of Science Google Scholar Google 

Exhaust gas boiler 12 937 70 200 

Exhaust gas economizer 2 244 12 400 

Exhaust gas fire 0 36 18 200 

Soot deposit 27 1 700 11 300 

Marine boiler 25 3 860 175 000 

sotningsmetoder 0 19 179 

I tabell X. kan antal träffar utläsas. 

Då merparten av källorna är facklitteratur, forskningsrapporter och artiklar har använts i arbetet får det 

anses ha en hög tillförlitlighet. 
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3 Teori  

De stora mängder avgaser som produceras vid förbränning med en fartygsmotor innehåller stora 

kvantiteter värmeenergi. Avgasernas höga temperaturer kan användas genom konvektion i en 

avgaspanna/ekonomiser för att producera ånga med ett rekommenderat tryck på ca 7 bar och ca 170° 

C. Genom att kunna ta vara på energin i avgaserna och tillverka ånga ökar motorns och fartygets totala 

verkningsgrad. För att ta vara på spillvärmen installeras olika slags värmeväxlare då Ca 34% av den 

energi som tillförs en dieselmotor går i förlust via avgaserna (Milton & Leach, 2013).  

3.1 Beskrivning av ett ångsystem ombord på ett fartyg 

Ånganläggningen på ett modernt motorfartyg består vanligen av en eller två oljeeldade pannor och är 

av typen vattenrörspannor där mättad eller överhettad ånga kan produceras. På huvudmotorns 

avgasledning sitter en ekonomiser oftast placerad i skorstenen för produktion av ånga genom 

konvektion, då fartyget är sjögående används uteslutande ekonomisern (Taylor, 1996). Ångan som 

produceras är oftast mättad ånga och har ett tryck på ca 7 bar vid ca 165 °C (Andersson, 1999). 

Reglering av ångtrycket kan göras genom att man bypassar mängden avgaser som passerar genom 

avgaspannan/ekonomisern. En annan metod är att ha en eller flera dumpingventiler för att reducera 

utflödet av ångan som går tillbaka till kondensorn, dumpingventiler kan reduceras manuellt eller med 

en ångtrycksregulator (Milton & Leach, 2013). Ett ångsystem med en hjälpångpanna, ekonomiser och 

överhettare visas i figur 1. (Taylor, 1996). 

 

Figur 1. Ångsystem med överhettad ånga (Taylor, 1996, Figur 4.10). 
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3.1.1 Kompakt avgaspanna 

Hjälpångpannor på motorfartyg med undantag för tankers har ofta en kompakt avgaspanna för 

ångproduktion. En kompakt avgaspanna kan producera ånga med antingen en oljebrännaresektion vid 

behov, eller används vanligen dieselmotorns avgaser då fartyget är sjögående. Pannan har en sektion 

med tuber separat för motorns avgaser att passera genom som sedan går ut via en avgasledning. 

Konstruktionen är ofta av typen rökrörspanna och nämns ibland som eldrörspanna och donkeypanna 

(Taylor, 1996). Nedan visas en kompakt avgaspanna av vertikal konstruktion där 

värmeupptagningsytorna består av rökgastuber, i övre delen av pannan sker ångproduktionen se figur 

2. (Parat Halvorsen AS, (u.å)). Ångproduktionen beror på hur stor mängd av avgaser pannan kan få 

levererat och deras temperatur (Parat Halvorsen AS, (u.å)).   

 

   

Figur 2. Kompakt avgaspanna med rökgastuber (Parat Halvorsen AS, (u.å), PARAT MCS: Combined 

Smoke Tube / Exhaust Gas Boiler). 

 

3.1.2 Avgaspanna och ekonomiser  

Ekonomiser och avgaspanna finns vanligaste i tre olika applikationer för ångproduktion: tubpaket där 

vattnet cirkulerar inuti tuberna, tubpaket där avgaserna cirkulerar inuti tuberna och tubpaket 

konstruerat som en spole där vattnet cirkulerar inuti tuberna. Tubpaketets konstruktion består av tuber 

som är tätt packat eller rör utformade som en spole, för att öka värmeupptagningen är tubrören oftast 

tillverkade med flänsar. Den största skillnaden mellan en 2-taktsmotor och 4-taktsmotor vid 

dimensionering av avgaspanna eller ekonomiser är den producerande mängden av avgaser som är 

ungefär hälften på en 4-taktsmotor jämförelsevis med en 2-taktsmotor vid likvärdig effekt, och 

avgastemperaturen är ca 80 °C högre på en 4-taktsmotor. För att få ut mest effektivitet ur avgaserna 

bör en installation med motor och avgaspanna/ekonomiser dimensioneras så tillräcklig mängd ånga 

kan produceras. Fartyget bör vara sjögående vid HFO-drift och motorn belastas på ca 80% av sin 

effekt (Milton & Leach, 2013). 

Ekonomisern fungerar som en värmeväxlare och tar tillvara på spillvärmeenergin i avgaserna. 

Matarvattnet igenom ekonomisern har vanligen tvingad cirkulation för att leverera 

vattenångblandningen till hjälpångpannans ångdom. Den största skillnaden mellan ekonomiser och 

avgaspanna är att ekonomiser inte kan leverera ånga direkt till förbrukare då den saknar en egen 

ångdom. Ekonomiser med vattentuber är troligtvis den vanligaste värmeväxlaren för 

spillvärmeåtervinning på moderna fartyg. Oftast har ekonomisern Green's Diesecon välkända 

konstruktion av flänsade tuber. Konstruktionen av Green's Diesecons ekonomiser består av en stålram 
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med en eller flertal sektioner för värmeväxlare och där matarvattnets inlopp och utlopp kan anslutas 

till värmeväxlarens element. För att minska ekonomiserns vikt och storlek används flänsade tuber då 

värmeöverföringen ökas (Milton & Leach, 2013). Ekonomiser från Green's Diesecon med flertal 

sektioner och flänsade tuber visas i figur 3. (ShipServ, (u.å), GREENS brochure No 5, sidan 9). 

 

Figur 3. Ekonomiser från Green's Diesecon. 

Avgaspannan generar ånga med hjälp av huvudmotorns avgaser och avgaspannan är utrustad med en 

ångdom vilket innebär att den fungerar som en individuell panna. För att kunna upprätthålla 

ångproduktionen vid stop eller reducerad fart är fartygen alltid utrustad med en hjälpångpanna (Milton 

& Leach, 2013). Avgaspannor har stora likheter med en avgasekonomiser och är vanligtvis monterad 

på dieselmotorns avgassystem. Hur stor ångproduktionen blir avgörs av motorns effektuttag och 

storlek, därför är det nödvändigt med en extern hjälpångpanna för att komplimentera eller ersätta 

bortfall av ångproduktion från avgaspannan. Hjälpångpannan bör vara i standby-läge för att kunna 

tändas direkt vid bortfall av ångproduktion på grund av lägre temperaturer från dieselmotorernas 

avgaser (Flanagan, 1990). I många ånganläggningar är det vanligt att avgaspannan använder 

hjälpångpannans ångdom då den opererar istället som en ekonomiser. För att avgaspannan inte skall 

drunkna krävs en bra cirkulation på vattenångblandningen som går till hjälpångpannans ångdom 

(Milton & Leach, 2013). Vertikal rökrörspanna från Alfa Laval med en ångkapacitet på 5 ton/timma 

och max arbetstryck 10 bar visas i figur 4. (Alfa Laval, 2016, Aalborg XS-2V & 7V).  

 

Figur 4. Avgaspanna med inbyggd ångdom. 

Ett vanligt sätt att öka värmeöverföringen i en värmeväxlare är att utöka värmeöverföringsytorna 

genom t. ex flänsar. Den termiska resistansen minskar med de utökade ytorna jämfört med en större 
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diameter på släta rör då värmeöverföringskofficienten inte ökar. Genom att konstruera rören med 

utökade värmeöverföringsytor kommer värmeöverföringskofficienten att förbättras genom att flödet 

störs med de utökade ytorna (Stehlík, Jegla & Kilkovský, 2014).  Greens Diesecons konstruktion av 

flänsade tubrör av typen H är en vanlig konstruktion att utöka värmeöverföringsytor visas i figur 5. 
(Greens Power, 2018, Why extended/finned surface economisers are best). 

 

 

Figur 5. Tubrör med flänsar. 

En annan konstruktion för att öka värmeöverföringsytorna på värmeväxlarelement innebär att man har 

svetsat ett stort antal stift på rörets utsida och benämns ofta som pin-tubes. Dessa värmeväxlarelement 

finns i många olika utseenden och används till ett flertal olika ändamål, en vanlig applikation är 

värmeväxlarelement i cylindriska pannor. Med de extra ytorna stiften utgör ökas värmeupptagningen 

då avgaserna passerar genom rökgastuber eller olika upptag (Nilsson, 1997). Ekonomiser med pin-

tubes där stiften är tätt placerade ger en stor yta för värmeöverföringen, ett kompakt tubpaket visas i 

figur 6. (Rayaprolu, 2012). Denna konstruktion är ganska vanligt då rena bränslen används som ger en 

liten nedsmutsningsgrad jämfört med kolhaltiga bränslen, ett vanligt bränsle som används är naturgas 

(Rayaprolu, 2012). 

 

 

Figur 6. Tubpaket med pinnade tuber (Rayaprolu, 2012, Figur 5.4). 
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3.2 Avgassystem 

Avgassystemets uppgift är att transportera avgaser från motorns turboladdare via 

avgaspanna/ekonomiser, ljuddämpare och gnistfångare för att sedan gå ut i atmosfären. För ett bra 

designat avgassystem är det viktigt med ett lågt mottryck genom hela avgasledningen, genom att 

konstruera avgassystemet med korta rör och reducerat antal böjar med stor krökningsradie kan ett lågt 

mottryck uppnås. En lång avgasledning med en liten diameter och många böjar orsakar ett högt 

mottryck genom avgasledningen som påverkar motorns prestanda negativt, vilket leder till en högre 

bränsleförbrukning (MAN Diesel & Turbo, 2015). Det totala statiska mottrycket i avgasledningen 

brukar mätas upp när motorn når sitt angivna maximum continuous rating (MCR), det statiska trycket 

efter turboladdaren igenom avgasledningen bör inte överstiga 350 mm WC. Det aktuella mottrycket i 

avgassystemet beror på hastigheten på avgaserna och för att undvika stora tryckförluster i 

avgasledningen är en rekommenderad avgashastighet vid MCR på ca 35-50 m/s. För att dämpa 

avgasernas ljud ut i atmosfären är det vanligt att man placerar en ljuddämpare på avgasledningen efter 

avgaspannan/ekonomisern. Ljuddämparen som sitter monterad med avgasledningen är ofta en 

absorbtionsljudämpare och är dimensionerad för en genomströmningshastighet av avgaserna på ca 

35m/s. Gnistfångaren placeras efter ljuddämparen för att motverka att gnistor kommer ut från 

avgassystemet och sprider sig på fartygets däck, en nackdel med en gnistfångare är att det orsaker ett 

större tryckfall igenom hela avgasledningen (MAN Diesel & Turbo, (2010). 

Ett förenklat blockschema på ett avgassystem för en dieselmotor baserat på illustration från MAN 

Diesel & Turbo (2010) visas i figur 7. 

  

Figur 7. Blockschema på ett avgassystem. 

Avlagringar i avgassystem påverkar inte bara prestandan på driften utan ökar också 

underhållskostnaderna för rengöring av utrustningen i ett avgassystem. Med avlagringar orsakas ett 

högre tryckfall genom hela avgassystemet och ger upphov till en sämre verkningsgrad (Ganapathy, 

2015). Då avlagringar bildats i en avgaspanna/ekonomiser reduceras värmeöverföringen, 1 mm 

avlagringar på tubrören ger en bränsleökning med 10% (Wilhelmsen, (u.å)). En bra indikation av 

igensättning på avgassystemet är en ökad avgastemperatur på dieselmotorns samtliga cylindrar 

(Andersson, 1999). 
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3.3 Heavy fuel oil (HFO) 

Fartyg som använder restoljor som bränsle är uteslutande oceangående handelsfartyg och 

användningen av bränslet är den vanligaste orsaken till driftstörningar av fartyg. Då 

bunkerkostnaderna är generellt höga även på restolja med dålig kvalitet finns ofta inga alternativ än att 

använda den då tillgången är begränsad av bättre bränsle som IFO Intermediate Fuel Oil (Woodyard, 

2009). Heavy fuel oil (HFO) är en kvarstående produkt efter raffineringen när destillatbränslen som 

bensin och finare oljor har utvunnits ur råolja, för att uppnå nödvändiga specifikationer på restoljan 

blandas den med finare oljor för att reducera viskositeteten. HFO är utmärkande för sin trögflythet 

liknande tjära och innehåller hög mängder asfaltener och med en svavelmängd upp till 3,5%. På grund 

av sin trögflythet är den svår att förbränna (Abdul et al., 2011). HFO är en restprodukt efter 

raffineringen och är den restolja som kvarstår efter fraktion det vill säga den råolja som inte har kokat 

och innehåller ca 3-10% av asfaltener (ExxonMobil, u.å). Några av de olika ämnen som kan hittas 

närvarande vid en analys av HFO är koncentrationer av olika metaller, svavel, klor, asfaltener, 

kolväten, aska, och vatten (Sippula, Hokkinen, Puustinen, Yli-Pirilä, & Jokiniemi, 2009). 

Bränslen med höga halter av asfaltener är i regel svår antändliga med en långsam förbränning och ger 

även uppkomst av beläggningar vid förbränning, beläggningarna ökar i förbränningsrum och 

avgassystem då motorerna har ett lågt effektuttag. Asfaltener består av stora molekylkomplex 

bestående av aromatiska föreningar och har en hög molekylvikt, substansen innehåller ämnen som 

svavel, kväve, syre, vanadium, nickel, och järn (Woodyard, 2009). Koksrester består av delvis 

asfaltener, med ett högre kokstal i bränslet ges ökade föroreningar i avgaserna som kan orsaka 

beläggningar i avgassystemet. Rengöring av avgaspanna/ekonomiser och turbin måste göras mer 

frekvent (Andersson, 1999). Då aska finns närvarande i bränslet bör askans smälttemperatur vara 

högre än avgastempraturen för att inte orsaka beläggningar i avgasrör och tuber. Beläggningarna blir 

mycket hårda och kan vara mycket besvärliga att avlägsna, beläggningarna gör så att avgasflödet 

minskar genom tubpaketet (Ganapathy, 2015). Bränslen som används vid förbränning med hög 

svavelhalt påverkas inte av själva förbränningen men kan vara en bidragande orsak till att syrabildning 

uppstår. En tendens har varit att jämföra cylinderfoderslitaget kontra svavelhalten (Woodyard, 2009). 
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Dan-bunkring har sammanställt data enligt ISO 8217 2017. Bränsle standard för RMG 380/RMK 380 

visas endast i tabell 2. (Dan-bunkring, 2017, ISO 8217 2017 Fuel standard for marine residual fuels). 

 

Gräns Parameter Enhet RMG 380/RMK 380 

Max Viskositet 50°C (mm2/s) 380 

Max Densitet 15°C (kg/m3) 991,0/1010,0 

Max Kokstalet (% m/m) 18/20 

Max Aluminium + Silicon (mg/kg) 60 

Max Sodium (mg/kg) 100 

Max Aska  (% m/m) 0,100/0,150 

Max Vanadium (mg/kg) 350/450 

Max CCAI  870 

Max Vatten (% V/V) 0,50 

Max Flyttemperatur (Övre) (°C) 30 

Min Flampunkt (°C) 60 

Max Svavel (Globalt) (% m/m) 3,5 

Max Total Sediment (% m/m) 0,1 

Max Syra Nummer (mgKOH/g) 2,5 

Max Vätesulfid (mg/kg) 2,0 

 Used lubricating oils 

(ULO): Calcium and 

Zinc; or Calcium and 

Phosphorus (mg/kg) 

The fuel shall be free from ULO, and 

shall be considered to contain ULO 

when either one of the following 

conditions is met:  Calcium > 30 and 

zinc > 15; or Calcium > 30 and 

phosphorus > 15. 

Tabell 2. Bränsle standard för handelsfartyg, Viskositet 380 mm2/s. 
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3.4 Korrosion i avgaspannor och ekonomiser 

Avgaserna efter förbränningen innehåller ca 10% vatten som absorberas i beläggningar som bildats på 
tuberna, beläggningarna kan innehålla ämnen av höga halter av svavel eller vanadium. Om 
temperaturen faller under den sura daggpunkten som är ca 140 °C bildas svavelsyra på avgassidan som 
ger upphov till lågtemperaturkorrosion på tubpaketet. Med en över dimensionerad 
avgaspanna/ekonomiser ökar risken för lågtemperaturkorrosion vilket innebär att avgasernas 
värmeenergi inte kan utnyttjas maximalt. För att inte överdimensionera avgaspannan/ekonomiser 
anses en pinchpoint på minst 16 °C vara nödvändig mellan avgaser och matarvattnet (Milton & Leach, 
2013). Enligt Andersson (1999) är en rekommenderad pinchpoint att ligga mellan spannet 15 - 20 °C.  

För att generera ett ångtryck på 7 bar vid ca 165 °C bör temperaturen på avgassidan vara ca 180 °C 
som är den lägsta temperaturen på avgaserna som rekommenderas runt tubpaketet. Det ger en god 
marginal som överstiger daggpunkten för att svavelsyra ska bildas och ge korrosion som följd. Med ett 
för lågt ångtryck i systemet kommer det leda till en snabb korrosion på rökgassidan av pannan som 
medför stora reparationskostnader på tubpaketet därför rekommenderas inte ett ångtryck på under 5 
bar och en temperatur som inte understiger ca 159 °C (Milton & Leach, 2013). På grund av den 
korrosionsbenägenhet som finns är rören nästan alltid tillverkade av gjutjärn, men det förekommer 
även stålrör men då vid höga tryck som är över ca 40 bar (Alvarez, 2006). Ett annat problem med 
beläggningar är att det kan orsaka högtemperaturkorrosion på tuberna (Ganapathy, 2015). 

3.5 Dieselmotorn 

3.5.1 Commonrail 

Commonrailsystemet introducerades på person- och lastbilar i början av 2000-talet och sitter 

monterade på alla dieselmotorer idag för att uppnå de strängare utsläppskraven. Traditionella 

dieselmotorer med direktdrivande bränslepumpar styrda av kamaxeln har ersatts av elektroniskt styrd 

bränsleinsprutning och finns i flertal olika applikationer med höga tryck mellan 1000-2000 bar. 

Med ett commonrailsystem förses bränslet till cylindrarna under mycket höga tryck med hjälp av 

högtryckspumpar, pumpen kan bestå av en enhet eller flera pumpar. Drivningen av pumpenheten kan 

ske traditionellt från en kamaxel eller direktdrivande från vevaxeln via en transmission.  På större 4-

taktsmotorer har varje cylinder en individuell högtryckspump eller en högtryckspump på varannan 

cylinder som är anslutet till ett samlingsrör. Ventilerna på samlingsröret är elektroniskt kontrollerade 

och hydrauliskt styrda för varje injektor som matas med bränsle (Kuiken, 2012).  

3.5.2 Cylindersmörjning  

På större motorer med en cylinderdiameter från 500 – 980 millimeter kan man inte endast förlita sig på 

skvätt-smörjning av cylinderväggarna, för att säkerställa cylindersmörjning används en mekanisk 

lubrikator som är oberoende av motorns smörjoljesystem. Syftet med separat smörjoljesystem på 

större långsamtgående motorer är att neutralisera de syror som bildas efter förbränningen som ger 

upphov till kallkorrosion på cylinderväggarna. Cylinderoljan skall tillse en bra oljefilm mellan 

cylinderlopp och kolvringar, oljan har även en rengörande verkan på cylinder och kolvringar (Lemos, 

2010). Det finns ett flertal olika varianter av cylindersmörjning och de vanligaste metoderna är:  

• Stänksmörjning på cylinderfoder, vanligt förekommande på små motorer. 

• Tvingad smörjning, oljan forceras genom borrade hål i kolven. 

• Tvingad smörjning, oljan kommer genom borrade kanaler i cylinderfoder. Cylinder-

smörjningen kan ske med motorns systemolja eller ny olja, vanligen pumpas oljan med en 

lubrikator. 

Cylinderoljans karaktär bör ha samma egenskaper oavsett vilken metod som används då cylinderoljan 

skall vara effektiv mellan kolvringar och cylinderloppen (CIMAC, 2008).  
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Till en tvärstycksmotor finns ett flertal varianter på cylinderolja för olika krav beroende på 

driftsförhållandena, hur stor doseringen av oljan skall vara beror på flera olika faktorer så som 

belastningen på motorn, bränsletyp, smörjoljetyp och vilken luftfuktighet det är (Woodyard, 2009). 

Avgasernas partikelmängd påverkas direkt av hur hög förbrukningen är av cylinderolja, genom att 

justera doseringen av cylinderolja till rätt mängd kan partikelmängden reduceras (Lalić, Komar, & 

Dobrota, 2011). Doseringen bör vara ganska exakt, en alltför stor dosering av olja kan ge negativa 

effekter vilket leder till ökat slitage av cylinder och kolvringar samt att sot avlagringarna ökar 

(Woodyard, 2009). Data på cylinderoljans innehåll för en större lågvarvig tvärstycksmotor har 

sammanställts i tabell 1. (Hämtad från Kuiken, 2012, Diesel engines: for ship propulsion and power 

plants from 0 to 100 000 kW. Del 2, sidan 144). 

 

Ämne Kemisk beteckning Andel 

Kolväteföreningar CH 97% 

Kalcium Ca 2.5% 

Svavel S 0.5% 

Tabell 1. Sammanställning av data på cylinderoljans innehåll. 

3.5.3 Förbränning 

En grundläggande faktor för en bra förbränning är rätt blandning av bränsle och syre. Bränslet sprutas 

in under högt tryck i cylindern genom en spridare och automatiseras till små bränsle droppar i slutet av 

kompressionen. I förbränningsrummet absorberar bränsledropparna den värme som uppstår under 

kompressionen och bränsledropparna förångar sig och blandar sig med den komprimerade luften. 

Strax innan top dead center (TDC) uppnår bränsleblandningen, bränslet sin termiska tändpunkt och 

förbränningen startar och en tryckökning sker i cylindern, förbränningen fortgår tills det injicerade 

bränslet i cylindern har förbränts (Jääskeläinen & Khair, 2017). Vid förbränning av HFO uppkommer 

utsläpp av partiklar och de kan delas in i 3 olika grupper: rök, aska och cenosfärer. Röken består av 

submikrosotpartiklar som bildas i ångfasen runt den brinnande bränsledroppen, varför de bildas anses 

vara en sprickbildning av bränslemolekyler i en area där det är otillräckligt med syre för att förbrännas. 

För att begränsa submikrosotpartiklar från flamman krävs det en tillräckligt hög 

förbränningstemperatur och mix av syre för att få en fullständig förbränning. Oljan innehåller en 

naturlig halt av aska och vid en fullständig förbränning är det den minsta andel av partiklar som bildas. 

Den största mängden av partiklar består av cenosfärer som är rester av atomiserat bränsle i form av 

droppar i storleksordning 10-50 µmm, när dropparna passerar genom flamman förångas flyktiga 

ämnen och cenosfärer bildas. Den absolut största faktorn till cenosfärer är koncentrationen av 

asfaltener i bränslet (Goldstein & Siegmund, 1976).  

3.6 Dieselmotorer under låglast operation 

3.6.1 Wet stacking 

Wet stacking uppstår när oförbränt bränsle från dieselmotorn ansamlas i avgassystemet, när det 

blandar sig med sot skapas det blöta beläggningar på insidan av avgassystemet. Andra motortekniska 

problem med wet stacking är avlagringar på insprutare, ventiler, turboladdare, utspädning av 

motoroljan och sämre motorprestanda (Powercity, (u.å)). Wet stacking är ett tillstånd vanligtvis på en 

4-takts dieselmotor som opererar med ett lågt effektuttag t. ex långa perioder på tomgång, eller när 

motorn har ett effektuttag med mindre än 50% av motorns hästkraftsvärde vid kontinuerlig drift. Se 

motorns märkplåt (Harper, 2007). Även när en felfri motor ej uppnått drifttemperatur blir det en 

ofullständig förbränning av bränsle och smörjolja på grund av den låga temperaturen i 

förbränningsrummet. Detta fenomen kännetecknas oftast av låga drifttemperaturer än motortekniska 

fel (Surosky, 1984).  
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National Fire Protection Association (NFPA 110) är en standard för nöd och reservkraftsanläggningar 

i byggnader och anläggningar vid ett strömavbrott. Vanligt förekommande orsak till wet stacking på 

nöd och reservkraftsanläggningar är när dieselmotorer opererar utan belastning. Genom att följa 

NFPA:S rekommendationer kan man minska uppkomsten av wet stacking. Se bilaga 9.1. En indikation 

på wet stacking är svart rök från avgaserna under kontinuerlig drift (Standard for Emergency and 

Standby Power System, NFPA 2005:110). 

3.6.2 Slow steaming  

Med skenande bunkerkostnader och speciellt under perioden (juli 2007 till juli 2008: 350-700 

USD/ton) blev det stora kostnader för fartyg i linjefart. För att minska de ökade driftkostnaderna 

sänktes farten för att spara bränsle, och linjefartygen började operera under benämningen slow 

steaming (Gurning, Busse, & Lubnan, 2017). Vanligaste framdrivningssystemet på linjefartygen har 

en lågvarvig tvärstycksmotor med direktdriven propelleraxel med fasta propellerblad och dessa fartyg 

är de vanligaste som opererar under slow steaming. Fartyg som opererar under slow steaming har 

medfört operativa risker genom att oförbränt bränsle och cylinderolja ackumuleras i avgassystemet i 

form av blöta beläggningar. Tvärstycksmotorer med lågt effektuttag under lägre perioder kan ge 

upphov till ett antal kända problem som: 

• Vid ett lågt luftflöde blir det höga avgastemperaturer och höga komponenttemperaturer då 

luftblåsarna slår till och ifrån.   

• Dålig automatisering av bränslet och risk för att bränslet droppar från spridaren ger en sämre 

förbränning. 

• Kallkorrosion på grund av den låga avgastemperaturen. 

• Beläggningar uppstår I avgassystem, turboladdare, avgaspanna/ekonomiser och cylinderolja 

ansamlas i spolluftsbältet. 

• Oförbränt bränsle och smörjolja ackumuleras i avgasreceivern som kan antändas när 

belastningen ökas och kan orsaka skador på turboladdaren då den övervarvas. 

Vid slow steaming rekommenderas att motorns effektuttag höjs till minst 70% i minst en timma två 

gånger i veckan för att blåsa bort sotbeläggningar (Weismann, 2010).  

 

 

3.7  Övervakning av ekonomiser och överhettare 

Med övervakning fås en tidig varning av sot som orsakar igensättning av tubpaketet. Monitorn arbetar 
genom att samla in data under drift som kan ge en bild av hur stor nedsmutsningsgrad tubpaketet har. 
Med ett reducerat eller strypt vattenflöde kan det orsaka en överdriven ångproduktion som leder till 
överhettning av tubpaketet, en sotbrand kan då startas som i värsta fall övergår till en vätgasbrand och 
tubpaketet smälts ned. Med övervakning av matarvattenflödet genom tubpaketet kan man motverka att 
en sotbrand uppstår då vattnet har en kylande effekt på tubrören vilket gör att sotbränder normalt dör 
ut. Avgasernas in och utloppstemperatur samt tryckfall i ekonomisern mäts dynamiskt i förhållande till 
motorns effektuttag (Green Instruments, u.å).  

3.8  Sotningsmetoder 

3.8.1 Sotblåsning  

Sotblåsare används för att rengöra pannor och tubpaket, genom att använda sig av ånga eller luft kan 

sot och aska blåsas bort. Genom att hålla värmeöverföringsytorna rena motverkas en igensättning av 

tubpaketen. Avgaser med höga halter av föroreningar ökar sotavlagringar på tuberna vilket ger ett 
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resultat av minskad värmeöverföring. (Rayaprolu, 2012). Ångsotning är en vanlig sotningsmetod för 

större pannor då den används för att rengöra t. ex överhettare, tomdrag och olika 

värmeöverföringsytor. Genom att använda sotningsaggregat kan beläggningar som uppstått på olika 

ytor avlägsnas. Ångsotningsaggregaten finns i flertal olika modeller då den kan användas för 

rengöring av ekonomiser, katalysator och olika slags förvärmare. Intervallet på sotning är någon minut 

åt gången och utförs normalt dagligen, vilket bränsle och typ av panna avgör dock hur ofta sotningen 

sker. (Davidsson, Johansson, Stålenheim, & Boman, 2014). 

3.8.2 Vattentvättning 

Vattnet spolas direkt på tuberna och löst sot och beläggningar avlägsnas av vattentrycket. Vattnet har 

en kylande effekt på beläggningarna då det uppstår sprickbildning vilket innebär att det blir en termisk 

volymändring, dvs vattnet förångas och en volymökning sker vilket gör att beläggningarna krackelerar 

på tuberna. Fördel med vattensotning är att man kan justera vattnets flöde och tryck till rådande 

temperatur (Davidsson, et al., (2014). Vattentvättning kan utföras med tre olika metoder: Manuella, 

halvautomatiska och fasta installationer. Utrustningen för vattenspolning är normalt monterad över 

översta tubpaketet (Milton & Leach, 2013). 

3.8.3 Ljudsotning 

Infraljudsotningen arbetar i ett frekvensområde mellan 15-30 Hz vilket innebär att infraljudet lämpar 

sig väl för sotrengöring (Heat Management, 2017). Infraljud är en vanlig metod för ljudsotning och 

används för att ta bort främst torra beläggningar i avgasrör och ekonomiser. Energin som skapas av 

ljudvågorna får beläggningarna att lossna. Ljudvågorna bildas av en kraftig ljudstyrka och en anpassad 

frekvens, ljudsotningen skall utföras kontinuerligt i täta intervaller för att uppnå bästa resultat. 

Aggregatet behöver inte placeras direkt på tubpaketet då ljudvågorna sprider sig, det gör installationen 

mindre känslig (Davidsson, et al., (2014). Infraljud når områden långt ifrån sändaren till skillnad från 

rengöring med hörbart ljud. Infraljudet har en låg räckvidd med samma styrka i alla riktningar. 

Infraljudet sprider sig i alla områden med samma styrka och med låga energiförluster lämpar sig 

infraljudet väl i stora pannor med kompakta tubpaket (Heat Management, 2017). 

En annan metod att utföra ljudsotning är med tryckluftsdrivna signalhorn. Tryckluftsdrivna signalhorn 

skapar ljudvågor med en låg frekvens som ger snabba trycksvängningar. De vibrationer som uppstår i 

sotbeläggningarna på tuberna och omkringliggande ytor gör att de lossar och följer med avgaserna ut. 

Ljudvågornas energi är större än de krafter som gör att partiklarna i avgasflödet vill adderas till 

varandra och ansamlas på tuber och i avgassystem, då det förebygger att partiklarna bygger upp lager 

av sot som kan formas till ett hårdare skikt. Genom att aktivera en eller flera signalhorn med ett 

tidsintervall med upprepande cykler kan sotansamlingar reduceras. Antalet ljudsändare beror på hur 

hög ljudtrycksnivån blir i de delar som skall rengöras. Ljudsotningen bör pågå 10-15 sekunder med ett 

tidsintervall på 5-10 min. (Rayaprolu, 2012).  

3.8.4 Rengöringsmedel med katalytisk verkan 

Utformningen av avgaspannor/ekonomiser är idealiska för att ackumulera sot och aska, genom att 
använda sotpulver med en katalytisk verkan kan oxidationstempraturen sänkas till ca 300 °C och sotet 
brinner upp. Sotpulvret appliceras i avgassystemet innan det når avgaspannan/ekonomiserns tubpaket 
och den resterande askan följer med avgaserna ut (Institute of Marine Engineers, 1987). 

3.9  Brand i avgaspanna/ekonomiser 

3.9.1 Sotbrand i avgaspanna/ekonomiser 

För att en sotbrand skall uppstå krävs att en yta har ackumulerat sot innehållande en hög kolhalt och 

ett syre överskott som vanligtvis fås genom turboladdade motorer (Milton & Leach, 2013). En 

dieselmotor som använder tjockolja som bränsle kommer att genera sot som ansamlas på tuberna, om 

sotet är torrt så är det osannolikt att det kommer att självantända om normal avgastemperatur råder 
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mellan 220-260 °C. Som nämnts tidigare ökar mängden sot med reducerad belastning till exempel vid 

hamnanlöp då förbränningen är ogynnsam och låg avgashastighet råder, kommer cylinderolja och 

oförbränt bränsle orsaka blöta beläggningar i avgassystemet. Blöta beläggningar som är blandat med 

sot och olja kan tändningstemperaturen sänkas avsevärt och i extrema fall har det blivit 

självantändning under 150 °C. En förklaring till varför soteld är vanligare vid t. ex hamnanlöp (UK 

P&I Club, u.å). För att minska risken för en sotbrand uppstår i avgaspanna/ekonomiser bör följande 

observationer av driftparametrar följas:  

• Med en Låg hastighet på matarvattnet ökar beläggningarna i tuberna och även temperaturen på 

tuberna ökar och man närmar sig tändgränsen. 

• Med en låg temperatur på matarvattnet finns risk för att oförbränt bränsle och smörjoljor i 

avgaserna börjar kondensera på tubpaketet, rekommenderad temperatur på matarvattnet ca 120 

°C. 

• Med en låg gashastighet på avgaserna ökar sotbeläggningarna på tuberna och bör ej understiga 

15 m/s (Andersson, 1999). 

3.9.2 Vätgasbrand i avgaspanna/ekonomiser 

För att producera vätgas krävs en brand och ånga, vätgasen brinner fritt i luften och inträffar när rören 

i tubpaketet börjat smälta och ånga tillsätts. En vätgasbrand i avgaspanna/ekonomiser är ofta ett 

resultat av sot-ansamlingar innehållande stora mängder kol (Milton, 1992). När vattenrörstuber med 

utökande värmeytor har pluggats på grund av läckage har de förlorat sin kylning vilket utgör en högre 

risk för antändning av sot som ansamlats på tuberna. Om antändning av sot sker på de okylda tubrören 

uppstår hög värmeintensitet som får stålet att börja smälta vilket begränsar avgasflödet till närliggande 

rör. Höga temperaturer som uppstår påverkar intilliggande rör att kollapsa och tillkommer ett läckage 

av ånga kan branden utvecklas till en vätgasbrand (DNV GL – Maritime, 2015). 

 

Figur 9. Avgaspanna med flänsade tuber där rören har varit okylda och börjat smälta (DNV GL – 

Maritime, 2015). 

Om ånga tillsätts vid en sotbrand startar en produktion av fri vätgas och stålet kan antändas vid så låga 

tempraturer som ca 700 °C. (Milton & Leach, 2013). 
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4 Resultat 

Undersökningens resultat har presenterats i två olika delar och är följande: driftoptimering, 

sotningsmetoder. Driftoptimeringen innefattas av övervakning på avgaspannor/ekonomiser och 

optimering av dieselmotorer. Fyra sotningsmetoder har valts ut för rengöring av avgaspannor och 

ekonomiser.  

4.1  Resultatdel driftoptimering 

 

4.1.1 Övervakning av ekonomiser och överhettare 

Resultaten visar på med övervakning fås en tidig varning av sot som orsakar igensättning av 
tubpaketet. I Niklasson & Davidsson rapport beskriver att genom användning av behovsstyrd 
sotblåsning utav pannor rengörs varje tubpaket när det är motiverat att avlägsna beläggningar som 
uppstått på tuberna. Ett av kraven med behovsanpassat system är att kunna detektera sotmängden på 
de olika tubpaketen. För att detektera om det uppstått beläggningar kan man mäta flöden, temperaturer 
och tryckfall genom pannan. Insamling av data på hur mycket beläggningar som uppstått kan vara 
komplicerat då laständringar och avgastemperaturer ändras (Niklasson & Davidsson, 2007-2017). 

4.1.2 Commonrail 

Undersökningen visar på att genom utrustning av motorer med commonrailsystem kan insprutningen 

justeras så att optimal förbränning sker på varje cylinder vid olika motorbelastningar och varvtal. 

Några av de stora skillnaderna jämfört med traditionella dieselmotorer framkom att den specifika 

bränsleförbrukningen minskade vid olika effektuttag, svart rök från avgaserna minskade, 

avgasutsläppen reducerades av kväveoxider ("NOx") och fina sotpartiklar till ett minimum. Ett av 

resultaten som framkom var att dieselmotorer med comonrail som opererar med full effekt (MCR) var 

fördelarna försumbara jämförbart mot en traditionell dieselmotor som har direktdrivande 

bränslepumpar (Kuiken, 2012). 

4.1.3 Cylindersmörjning  

Resultaten visar på installation av elektroniskt styrd insprutning av cylinderolja kan man få en mer 

exakt tidpunkt för insprutningen och rätt mängd olja tillförs cylindern, oljan tillförs vanligen cylindern 

genom en insprutare. Insprutningen av olja bör ske direkt på kolvringarna när kolven passerar igenom 

cylindern (Woodyard, 2009). För att undvika problem med sotavlagringar och onormalt 

cylinderslitage rekommenderar maskintillverkaren MAN-diesel att inställningarna görs efter att 

inflödet av cylinderoljan är proportionellt mot motorns belastning, eller genom att inflödet av 

cylinderoljan är proportionellt mot motorns medeltryck. Vid båda inställningar skall hänsyn tas till 

svavelhalten i bränslet. Dosering av cylinderolja på större 2-taktsmotorer är ungefär 2 gram olja per 

cylinder för varje cykel (Woodyard, 2009).  

4.2 Resultatdel sotningsmetoder 

4.2.1 Sotblåsning 

Negativa faktorer som kom fram i Davidsson et al. (2014) rapport visade på att ångan hade svårt att nå 

alla ytorna på tuberna vilket innebar en risk för att beläggningarna kunde kvarstå, ett annat problem är 

den materialavverkning som sker med ångan eller om kondensat bildats på tuberna uppstår korrosion. 

För att motverka materialavverkningen på tuberna är det bra om ånglansen ändrar sin position i pannan 

och att man stänger av ånga vid in och ur tagning av lans. Större pannor kräver stora ytor runt pannan 

för att kunna hantera en in och utgående lans för sotning av pannan (Davidsson, et al., (2014). En 

rapport publicerad av Storesund (2015) visade på att användning av fuktig ånga vid rengöring av 
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tubpaket orsakade erosion på ångsotningsaggregat och på tuberna, det kunde även orsaka igensättning 

av tubpaketet då sot ansamlas inuti. Fuktig ånga innehållande kondensat kunde orsaka skador på 

tuberna då överhettning av ångan hade uteblivits. Andra problem som förekom var termisk utmattning 

på grund av den snabba nedkylning och åter uppvärmning av tuberna vilket har resulterat i 

sprickbildning Storesund (2015). Enligt Smith (2016) rekommenderas att trycket för ångsotning bör 

ligga mellan spannet 12 – 15 bar.  

Luftsotningen är snarlik ångsotningen vilket innebär att samma utrustning används för att avlägsna sot 

på tuberna genom att tryckluft blåses in istället för ånga (Davidsson, et al., (2014). Nackdelarna är den 

höga luftförbrukningen som uppkommer när luften blåses in under ett högt tryck med ett stort 

luftflöde. Rengöring med luft gav ett sämre resultat än med användning av ånga (Niklasson & 

Davidsson, 2007-2017). En annan negativ faktor var att tryckluft med en hög luftfuktighet kunde även 

orsaka erosionsskador på tuberna och läckage som en följd (Storesund, 2015). Enligt Smith (2016) 

rekommenderades det att en vattenavskiljare installeras för att avfukta luften och trycket på luften bör 

vara ca 12 bar. En ekonomiser från Alfa Laval med ett inbyggt sotningsarrangemang där man kan 

använda sig av tryckluftsotning eller ångsotning visas i figur 8. (Alfa Laval, 2016, Aalborg XW) 

 

 

Figur 8. Avgasekonomiser utrustad med sotblåsare under varje tubpaket från Alfa Laval. 

Av säkerhetsskäl är luftsotning att föredra I stället för ånga, med risk för läckage av kondenserad ånga 

från sotblåsaren kan det orsaka en explosion. Ett annat problem är att det går åt stora mängder ånga för 

sotningen vilket gör att den tillgängliga mängd ånga sjunker för hela produktionen (Rayaprolu, 2012).   

4.2.2 Vattentvättning  

I undersökningen framkom det att sotningsmetoder som inte används dagligen kunde ge upphov till 

stora mängder avfall, när sotningen utfördes manuellt blev det en mycket hög arbetsbelastning för 

operatören, askan inne i tubpaketet kunde klibba ihop sig och försvårar alternativt en sämre rengöring 

(Davidsson, et al., (2014). Ett annat problem är korrosion som uppstår med vattentvättning då 

spolvattnet ofta rinner sakta genom tubpaketet, detta medför att vattnet kan absorberas i kvarstående 

beläggningar innehållande svavel bildas svavelsyra som angriper de varma tuberna. Ovan beskrivning 

visar hur frätande syror kan angripa stålet i pannor och värmeväxlarens vitala delar (Milton & Leach, 

2013). Enligt Lalić, Komar, & Dobrota (2011) bör tillverkarens rekommendationer följas av rengöring 

av avgaspanna/ekonomiser och spolning med rent vatten bör göras efter varje sjöresa. Många gånger 

är det inte tekniskt möjligt att utföra vattenspolning, rekommendationen är att rengöring utförs med 

minst 3 månaders intervall om daglig sotblåsning utförs (Lalić, Komar, & Dobrota, 2011). 

Fast monterad lans 
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4.2.3 Ljudsotning 

Nackdelar som framkom i Davidsson et al. (2014) rapport visade på att de vibrationer som uppstår av 

infraljudet kunde skaka sönder känslig utrustning som sitter i anslutning till avgassystemet, även 

isolationsplåtar och kringutrustning ville lossna. Enligt Storesund (2015) var en annan nackdel med 

ljudsotning den sprickbildning som uppstod i framförallt anslutande delar till sotningsapparaten. 

Infraljudets fördelar jämfört med hörbart ljud är att det når områden långt ifrån sändaren, infraljudet 

har generellt låga energiförluster och en bra verkan i stora pannor med kompakta tubpaket (Heat 

Management, 2017). Som tidigare nämnts av Davidsson et al. (2014) används infraljudsotning främst 

för att ta bort torra beläggningar i avgasrör och ekonomiser. 

För att ljudsotning med tryckluftsdrivna signalhorn skall fungera måste askan efter förbränningen vara 

torr och pulvriserad med en låg massavikt (Rayaprolu, 2012). En av Fördelarna med hörbart ljud är 

installationskostnaden som är förhållandevis billig (Niklasson & Davidsson, 2007-2017). 

4.2.4 Rengöringsmedel med katalytisk verkan 

Resultatet visade på att genom rengöringsmedel med katalytisk verkan kunde oxidationstempraturen 
sänkas avsevärt. Enligt kemikalitillverkaren Unitor har deras produkter framställts för att sänka 
oxidationstempraturen ner till 170 °C. Genom att använda dessa produkter kan igensättning av 
tubpaketet förhindras, reducerat tryckfall över avgaspanna/ekonomiser, motverkar låg 
temperaturkorrosion och en förbättrad bränsleekonomi (Wilhelmsen, (u.å)).  
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5 Diskussion 

Utifrån min analys kring slow steaming bekräftar Weismann (2010) att fartyg som opererar under slow 

steaming har medfört operativa risker genom att oförbränt bränsle och cylinderolja ackumuleras i 

avgassystemet i form av blöta beläggningar. Vilket även styrks av Surosky (1984) då han beskriver i 

sin rapport om felfria motorer som ej uppnått drifttemperatur, hur det blir en ofullständig förbränning 

av bränsle och smörjolja på grund av den låga temperaturen i förbränningsrummet.Detta fenomen 

kännetecknas oftast av låga drifttemperaturer än motortekniska fel. 

I Goldstein & Siegmund (1976) forskning visar på att under förbränning av HFO uppkommer utsläpp 

av partiklar som kan delas in i 3 olika grupper: rök, aska och cenosfärer. Den största mängden av 

partiklar består av cenosfärer som är rester av atomiserat bränsle i form av droppar i storleksordning 

10-50 µmm, när dropparna passerar genom flamman förångas flyktiga ämnen och cenosfärer bildas. 

Den absolut största faktorn till cenosfärer är koncentrationen av asfaltener i bränslet. Vilket får stöd 

hos Woodyard (2009) att bränslen med höga halter av asfaltener i regel är svårantändliga och har en 

långsam förbränning, vilket ger även uppkomst av beläggningar. Beläggningarna ökar i 

förbränningsrum och avgassystem då motorerna har ett lågt effektuttag. Enligt Andersson (1999) 

består koksrester delvis av asfaltener och med ett högt kokstal i bränslet ökar föroreningar i avgaserna 

som orsakar beläggningar i avgassystemet. 

Utifrån min undersökning kring sotbränder bekräftar UK P&I Club (u.å) att med blöta beläggningar 

som är blandat med sot och olja kan tändningstemperaturen sänkas avsevärt och i extrema fall har det 

blivit självantändning under 150 °C. Detta går i linje med Andersson (1999) då sot bränder är relativt 

vanligt i avgaspannor/ekonomiser och beror ofta på en för låg pinchpoint, låg hastighet på avgaserna 

och en låg hastighet på matarvattnet. Enligt Andersson (1999) rekommenderar MAN Diesel & Turbo 

att ingående temperatur på matarvattnet till avgaspannan/ekonomisern bör vara ca 120 °C. Med låga 

temperaturer på matarvattnet finns det risk för att oförbränt bränsle och smörjoljor följer med 

avgaserna ut och börjar kondensera på tubpaketet. Resultaten som framkommit av undersökningen går 

i linje med Milton & Leach (2013) och visar på svårigheten att köra en dieselmotor på ett lägre 

effektuttag. Hela fartyget är oftast konstruerat för en drift med tjockolja då motorn belastas på ca 80% 

av sin effekt. 

 

Övervakning av ekonomiser/avgaspannor är ett av de viktigaste resultat som framkommit i denna 
undersökning för att undvika en igensättning av tubpaketet. Lalić et al. (2011) anser att en 
övervakning av ekonomiserns/avgaspannans parametrar anses vara nödvändigt på alla fartyg oavsett 
fartygets ålder för att detektera sotbildningen och undvika en större okontrollerad sotbrand, vilket går i 
linje med MAN Diesel & Turbo (2010) att det statiska trycket igenom avgasledningen bör ej överstiga 
350 mm WC. Ett högt mottryck genom avgasledningen påverkar motorns prestanda negativt. Utifrån 
min analys kan man använda sig av behovsstyrd sotblåsning av tubpaket när det är motiverat och 
stämmer bra överens med Niklasson & Davidsson (2007-2017) slutrapport WR10, behovsstyrd 
sotblåsning i avfallspannor. 

Utifrån min analys av rengöring av avgaspannor/ekonomiser när oförbränt bränsle och smörjolja 
blandat sig med sot i ekonomiser/avgaspannor har rengöringsmedel med katalytisk verkan, ångsotning 
och vattentvättning fungerat bäst. Enligt Institute of Marine Engineers (1987) kan sotpulver användas 
för rengöring av avgaspannor/ekonomiser då oxidationstempraturen kan sänkas till ca 300 °C och sotet 
brinner upp. Detta går i linje med Wilhelmsen (u.å) då deras produkter kan användas för att sänka 
oxidationstempraturen ner till hela 170 °C. Ångsotning är en vanlig sotningsmetod för större pannor 
då den används för att rengöra t. ex överhettare, tomdrag och olika värmeöverföringsytor. Genom att 
använda ångsotningsaggregat kan beläggningar som uppstått på olika ytor avlägsnas (Davidsson et al., 
2014). Enligt Storesund (2015) har ett flertal problem uppkommit med att använda sig av ångsotning 
som korrosion, erosion, termisk utmattning och igensättning av tubpaket då ångan varit fuktig och går 
i linje med Davidsson, et al. (2014) rapport utförd åt värmeforsk. 

Enligt Heselton (2014) är sotblåsning en vanlig metod för rengöring, men ger ett dåligt resultat på 
blöta beläggningar därför skall det också finnas utrustning och möjlighet att rengöra 
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avgaspanna/ekonomiser med vattentvättning. Förbränning med sämre bränslen behövs en 
återkommande rengöring för att hålla ytorna rena och bibehålla en bra värmeöverföring som resulterar 
i bränslebesparing (Heselton, 2014). Detta får stöd hos Lalić, Komar, & Dobrota (2011) utifrån deras 
erfarenhet rekommenderas att vattentvättning utförs med minst 3 månaders intervall om daglig 
sotblåsning utförs.  

En av nackdelarna som finns med vattentvättning enligt Milton & Leach (2013) är de 
korrosionsskador som orsakats då vatten absorberat sig i kvarstående beläggningar med en hög 
svavelhalt. Enligt Davidsson et al. (2014) var ett annat problem att det blir stora mängder avfall av 
smutsigt vatten. 

Luftsotning fungerar bra på torra pulveriserande sot ansamlingar. Enligt Niklasson & Davidsson 
(2007-2017) får man en sämre rengöring med luftsotning än vid användning av ånga. En av 
nackdelarna med luftsotning är den mycket höga luftförbrukningen. Även korrosionsskador och 
erosionsskador har uppstått då luften har haft en hög luftfuktig och går i linje med Smith (2016).     

Infraljudsotning är en vanlig metod för rengöring av olika upptag och ekonomiser. Enligt Davidsson et 
al. (2014) används infraljudsotning främst för att ta bort torra beläggningar och en av fördelarna med 
infraljud är att det har en lång räckvidd. Ljudsotning med hörbart ljud har en begränsad räckvidd och 
enligt Heat Management (2017) fungerar ljudsotning bäst på torra beläggningar. Det går inte i linje 
med Rayaprolu (2012) som menar att sotet måste vara torrt och pulvriserat med en låg massavikt för 
ljudsotning skall ge ett tillfredställande resultat. En av den största fördelen är att ljudsotning har en låg 
installationskostnad vilket får stöd hos Niklasson & Davidsson (2007-2017). 

Utifrån min undersökning varför man vill undvika korrosion i avgaspannor/ekonomiser är för att 
motverka en överhettning av tuberna som i värsta fall leder till läckage av ånga och utgör en risk för en 
vätgasproduktion, vilket går i linje med Milton & Leach (2013) och får stöd hos Alvarez (2006) då 
rören nästan alltid är tillverkade av gjutjärn för att få en högre korrosionsbenägenhet. För att motverka 
en lågtemperaturkorrosion i ekonomiser/avgaspanna bör temperaturen på avgassidan vara minst 180 
°C genom tubpaketet för att inte understiga den sura daggpunkten (Milton & Leach, 2013). Detta går i 
linje med Andersson (1999) om att den vanligaste ångan som produceras ombord på ett fartyg är oftast 
av mättad ånga och har ett tryck på ca 7 bar vid ca 165 °C. Rekommenderande pinchpointen bör ligga 
mellan spannet 15 - 20 °C mellan avgaser och matarvattnet stämmer bra överens med Milton & Leach 
(2013) rekommendationer då en pinchpoint bör vara på minst 16 °C.  
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6  Metoddiskussion  

En svårighet var att hitta sotningsmetoder just anpassade för fartyg vilket innebär att jag har fått hämta 

information från kraftvärmeverk med oljeeldade pannor och alternativa bränslen. Även rapportering av 

haverier på avgaspannor och ekonomiser har varit svårt att hitta, de rapporter som funnits tillgängliga 

genom dataundersökningar har varit i det större tonnaget med en tvåtaktsdieselmotor. 
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7 Slutsats 

Resultaten visar på att låga förbränningstemperaturer har bidragit till en ofullständig förbränning av 

bränsle och smörjolja som blandat sig med sot från avgaserna. Detta har medfört blöta beläggningar i 

avgassystem, ekonomiser och avgaspannor. Problemen med att oförbränt bränsle och olja 

ackumulerats i avgassystemet har skapat operativa risker då det resulterat i en okontrollerad sotbrand. 

Bränslets innehåll har haft stor betydelse för sotbildningen då restoljor med höga koncentrationer av 

asfaltener har använts och som är i regel svårantändliga med en långsam förbränning. 

De slutsatser som kan dras utifrån de olika sotningsmetoder som har jämförts i resultatet har 

vattentvättning, ångsotning och rengöringsmedel med katalytisk verkan fungerat bäst på de flesta 

beläggningar. Nackdelarna med vattentvättning är att det orsakat korrosionsskador på tuberna och 

bidragit till en termisk utmattning av rören. Även ångsotning har orsakats av samma problem när man 

används sig av fuktig ånga. Infraljudsotning har fungerat bra på torra beläggningar och får ses som ett 

bra alternativ till luftsotning och ljudsotning. Rengöringsmedel med katalytisk verkan är ett bra 

komplement när bränsle och smörjoljor ansamlat sig i avgassystem, ekonomiser och avgaspannor, då 

fartyget inte kan tas ur drift för rengöring eller saknar ångsotningsapparater. Rengöringsmedel med 

katalytisk verkan har en oxidationstemperatur mellan ca 170 – 300 °C och för att produkten skall 

fungera måste avgastempraturen vara högre än oxidationstemperaturen.  

För att undvika korrosion på rökgassidan i avgaspannor/ekonomiser rekommenderas inte ett ångtryck 

på under 5 bar och en temperatur som inte understiger ca 159 °C. För att motverka en 

lågtemperaturkorrosion i ekonomiser/avgaspanna bör temperaturen på avgassidan vara minst 180 °C 

genom tubpaketet för att inte understiga den sura daggpunkten. För att minska risken för överhettning 

av tuberna rekommenderas att ha en tillräcklig installation av dumpingventiler, samt ha en ordentlig 

cirkulation av matarvattnet igenom tubpaketen för att öka kylningen av tuberna. Spjällreglering av 

avgaserna bör undvikas då hastigheten minskar genom avgaspannor/ekonomiser och ger upphov till 

sotansamlingar på tuberna och i värsta fall leder till en okontrollerad sotbrand. Hur avgassystemet har 

installerats kanske blir avgörande under fartygets hela livslängd då mottrycket och avgasernas 

hastighet påverkar sotbildningen. Avgaspannor verkar ha klarat sig bättre från sotbränder på grund av 

sin konstruktion då de vanligtvis har släta rör jämfört med en ekonomisers där nästan alltid rören har 

utökade värmeytor av t. ex flänsar där sotet har haft lättare att fastna och startat en glödeld. 

Genom att använda övervakning på avgaspannor/ekonomiser fås en tidig varning av sot som orsakar 

igensättning av tubpaketet. För att detektera om det uppstått beläggningar kan man mäta flöden, 

temperaturer och tryckfall genom pannan och förhindra att en okontrollerad sotbrand startas som i 

värsta fall övergår till en vätgasbrand. 
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9 Bilagor  

Bilaga 1. Standard för nöd och reservkraftsanläggningar i byggnader och anläggningar. (Hämtad från 

NFPA 110, 2005, Standard for Emergency and Standby Power Systems) 

8.4 Operational Inspection and Testing. 

8.4.1* EPSSs, including all appurtenant components, shall be inspected weekly and exercised under 

load at least monthly. 

8.4.2* Diesel generator sets in service shall be exercised at least once monthly, for a 

minimum of 30 minutes, using one of the following methods: 

(1) Loading that maintains the minimum exhaust gas temperatures as recommended by the 

manufacturer.   

(2) Under operating temperature conditions and at not less than 30 percent of the EPS nameplate 

kW rating.   

(3) If the engine cannot be loaded as required in (2), the engine shall be operated until the water 

temperature and the oil pressure have stabilized and then the test shall be terminated before the 30 

minute time period expires.  

 

 

Bilaga 2. Protokoll för provkörning av en dieselgenerator. (Hämtad från Minnesota Department of 

Health, 2015, Inspection and Testing of Emergency Generators).  
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Bilaga 3. Protokoll för provkörning av en dieselgenerator. (Hämtad från Minnesota Department of 

Health, 2017, Emergency Generator – Monthly Test Log) 

 

 

<<Facility Name>> 
 

Emergency Generator – Monthly Test Log 
 

Generator Name: _______________ Generator Model: ____________________ Engine Model: 
__________________ Date installed: ________ 
 
Standby kW nameplate rating: ________ 30% of standby nameplate rating = ________ Fuel type: 
_________ Normal operating temp: ________ 
 
 

Month 
JAN FEB MAR APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV 

Date            

Operator            

ATS used to initiate test            

Fi
ll 

in
 a

p
p

ro
p

ri
at

e 
re

ad
in

gs
 

Hour Meter – Start            

Hour Meter – Stop            

ATS Transfer Time 
(Actual Reading) 

           

Cooldown: Start            

Cooldown: Stop            

Elapsed Run Time            

Oil Pressure            

Operating Temperature            

kW (Load Under Test)            

 
Identify problems founds and actions taken to correct them: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________

__________ 

_________________________________________________________________________________________________________________

__________ 

_________________________________________________________________________________________________________________

__________ 

_________________________________________________________________________________________________________________

__________ 

_________________________________________________________________________________________________________________

__________ 
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