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ABSTRAKT  

Detta examensarbete handlar om hur katalytiska föroreningar kan påverka den 

marina dieselmotorn, samt vad kan man göra för att skydda sig. Vi ville också se om 

det lågsvavliga bränslet har något att göra med de katalytiska föroreningarna. Vi 

använde oss av en litteraturstudie att få flera åsikter i ämnet.  Vi märkte hur svårt det 

faktiskt är att härleda ett eventuellt bränslepumps slitage beror på bränslets kvalitet. 

De slutsatser som vi kan dra efter att ha fördjupat oss i ämnet är att det går att 

skydda sig emot de katalytiska föroreningarna samt att de nya lågsvavliga bränslena 

innehåller mer katalytiska föroreningar än de högsvavliga. De katalytiska 

föroreningarna har de senaste åren uppmärksammats mer och mer runt hela världen. 

Med de uppgifter som vi fått fram, så tror vi att problemen med de katalytiska 

föroreningarna kommer att öka i framtiden då de nya MARPOL reglerna börjar gälla.  
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ABSTRACT  

This exam work has been done to inform how dangerous the cat fines are for our diesel 

engines, and if it is possible to reduce the amount of cat fines in the fuel oil. We also 

wanted to see if the new low sulphur fuel oil had something to do with the cat fines. 

We made a literature study to get different opinions in the subject.  Moreover, we 

have found that it is difficult to find out if the fuel oils quality is the reason to the 

wear in the fuel pump. The conclusion that we can make after this work is that you 

can protect the equipment from cat fines and that the new low sulphur oil has a 

larger quantity of cat fines than the high sulphur oil. The last years have seen more 

interest in the quantity of cat fines in the fuel all over the world. With the facts we 

have been working with, we can say that the problems concerning cat fines will rise 

with the new MARPOL regulations.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Då vi båda har jobbat till sjös innan vi började på högskolan i Kalmar, så läste vi diverse 

facktidningar inom sjöfarten. Ett återkommande ämne i dessa tidningar var katalytiska 

föroreningar, det var på grund av dessa artiklar som intresset att undersöka mer om de 

katalytiska föroreningarna uppkom. Vi har intresserat oss för det till synes växande problemet 

med katalytiska föroreningar i de nya lågsvavliga bränslen som dagens handelsfartyg bunkrar. 

Vad vi främst är intresserade av är att ta reda på hur detta fenomen påverkar dieselmotorer 

ombord på handelsfartyg. 

 

Information och data inom detta område hoppas vi kunna få fram av Alfa Laval som är 

världsledande inom rening och separering av oljor, men det som vi hoppas mest på är DNV 

Petroleum Service som är ett oberoende testlaboratorium. De har många års erfarenhet samt 

dokumentation gällande bunkeroljornas kvalitet. Syftet med detta arbete är att belysa 

eventuella problem som kan uppstå p.g.a. de katalytiska föroreningarna som bränslet 

innehåller.  

1.2 Problemformulering 

På grund av misstankar om ett ökande problem för handelsfartyg vad gäller katalytiska 

föroreningar i marina bränslen ställer vi oss följande frågor: 

 

Vad är katalytiska föroreningar? 

 

Vad kan katalytiska föroreningar i marina bränslen göra för påverkan på dieselmotorer 

ombord på handelsfartyg? 

 

Vilka åtgärder kan man vidta ombord på ett handelsfartyg rörande eventuella problem som 

uppkommit p.g.a. katalytiska föroreningar? 

1.3 Syfte 

Vårt syfte med detta examensarbete är att, med hjälp av att granska data rörande katalytiska 

föroreningar, beskriva vad de är samt hur marina dieselmotorer kan påverkas av dessa. Vi 
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kommer dessutom att titta på ifall man kan göra något åt eventuella problem som kan uppstå 

p.g.a. de katalytiska föreningarna när man väl är ombord på ett handelsfartyg. 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till att beskriva vad katalytiska föroreningar är och inte titta 

närmare på hur och varför de uppkommer. 

 

Denna avgränsning gör vi eftersom vi också är intresserade av att ta redo på vilken påverkan 

de katalytiska föroreningarna kan ha på marina dieselmotorer och vi anser att denna påverkan 

är oberoende av hur föroreningarna uppkommer. 

1.5 Disposition 

I avsnitt 3 tar vi upp hur de katalytiska föroreningarna uppkommer samt vad säger ISO 

standarden gällande fartygsbränsle, vidare beskriver vi vad man kan gör åt dessa föroreningar 

när man väl har ett bränsle med högt innehåll av katalytiska föroreningar.  

 

I kapitel 4 beskriver vi hur dieselmotorer påverkas av de katalytiska föroreningarna.   

2 Metod 

För att besvara våra problemformuleringar och uppfylla vårt syfte med detta examensarbete 

har vi studerat och analyserat skrivet material som behandlat detta ämne. För att genomföra 

detta på ett så bra sätt som möjligt valde vi att genomgående använda oss av boken 

”Uppsatshandbok – Hur du lyckas med din uppsats” av författarinnan Ann-Marie Ekengren. 

 

När vi påbörjade vår efterforskning av material som vi skulle kunna använda oss av i vårt 

examensarbete visste vi inte vilka vi skulle vända oss till. Därför valde vi att börja med en 

sökning på Internet kring katalytiska föroreningar. Vi använde oss då av sökorden 

”katalytiska föroreningar” och ”bränsle” på sökmotorn Google (www.google.com). Genom 

denna sökning hittade vi DNV Petroleum Service hemsida samt hemsidan för Alfa Laval. På 

dessa hemsidor hittade vi kontaktuppgifter till bägge företagen, så vi valde att gå vidare med 

att kontakta dem. 

 

Vi ringde till både DNV Petroleum Service och Alfa Laval och fick en fin respons från bägge 

företagen. Alfa Laval gick med på att skicka en avhandling de skrivit i samarbete med BP 
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Marine och MAN B&W Diesel där de beskriver vad katalytiska föroreningar är, vad det har 

för effekt på våra marina dieselmotorer och vad man kan göra åt denna påverkan ombord på 

handelsfartyg. Vidare gick DNV Petroleum Service med på att skicka dokument som berör 

hur man tar testprover från sitt bränsle samt hur de gör tester på bränslen för att finna 

katalytiska föroreningar. 

 

Genom vår sökning på Google fann vi även publicerade artiklar på diverse hemsidor som vi 

även har studerat och använt oss av i vårt examensarbete. 

 

Vi besökte även Högskolan i Kalmars studentbibliotek för att leta information rörande detta 

ämne, men där hittade vi tyvärr inget som var av intresse för oss. 

 

Utöver detta besökte vi också ett företag i Göteborg som heter Mollmar som arbetar med att, 

renovera bränslepumpar och bränsleventiler. Men detta besök resulterade tyvärr inte i något 

material vi kunde använda oss av i vårt examensarbete. 

 

Slutligen beslöt vi oss för att basera vårt examensarbete på den information som DNV 

Petroleum Service och Alfa Laval skickat hem till oss samt de artiklar vi stött på genom vår 

sökning på Google. 

 

Denna information läste vi igenom flera gånger och använde oss av som stöd genom hela 

arbetsprocessen. Vi insåg tidigt nödvändigheten av att granska materialet kritiskt eftersom det 

var publicerat av kommersiella företag med egna vinstintressen. 

 

3. Avhandling 

3.1 Katalytiska föroreningar 

Innehållet av de katalytiska föroreningarna har ökat de senare åren, på grund av att man på 

senare tid krackar oljan för att utvinna mer lätta produkter1.  

 

För i tiden när man raffinerade råoljan gjorde man det i ett steg. Man värmde upp råoljan 

under tryck sedan pumpades råoljan in i nedre delen av ett destillationstorn där den fick koka 
                                                 
1 .DNVPS 
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av sig. Tornet är uppbyggt så att det finns ungefär 20-30 olika nivåer med 60cm mellanrum, 

de nivåer som är längst ner är varmast sedan faller temperaturen desto högre upp man passerar 

de olika nivåerna. På grund av temperatur skillnaden på de olika nivåerna kommer råoljan att 

kondensera på de olika nivåerna. Längst ner får man de tunga produkterna så som tjockolja, 

de tunga produkterna består av långa kolväteföreningar. Medan man högre upp får ut lättare 

produkter så som bensin och gas, dessa har en kortare kolväteförening2.    

 

Denna raffineringsprocess innebär att man fick en förhållandevis stor del tunga produkter, 

medan den stora efterfrågan har varit på de lättare produkterna. Därför kom man på ett sätt att 

utvinna mer lätta produkter ifrån den tunga oljan3. 

 

Genom katalytisk krackning kan man slå sönder de långa kolväteföreningarna och på så vis få 

fram lättare produkter med en kortare kolväteförening. I den katalytiska krackningen 

upphettas den tunga oljan och passerar en katalysator som är gjord av en blandning av kisel 

och aluminium. Det är i denna process som de långa kolväteföreningarna blir sönder slagna 

till kortare kolväteföreningar. Efter krackningen så destilleras oljan igen i ett destillationstorn 

för att utvinna mer lätta produkter4.  

 

Ett problem med krackningen när man tar ut mer lätta produkter ur den tunga oljan, är att 

kvaliteten på den tunga oljan blir sämre. Det är här som de kallade katalytiska föroreningarna 

uppkommer i form av aluminium samt kisel, det blir även ett högre innehåll av kol, vanadin 

och svavel5. 

 

Dagens bunkerolja är standardiserad enligt ISO 8217:2005, vilken gäller för dieselmotorer 

och pannor. Denna standard anger det maximala innehållet av katalytiska föroreningar, 

angivet i Al + Si (Aluminium + Kisel)6. 

 

Ovan nämnda standard sätter ett maxvärde på katalytiska föroreningar i bunkerolja på 80 

ppm. Maskintillverkarna ställer dock högre krav på hur mycket katalytiska föroreningar 

bunkeroljan får innehålla innan den går in till dieselmotorerna. Oljan får enligt dem, vid 

                                                 
2 Shell 
3 Shell 
4 KRC  
5 DNVPS 
6 Alfa Laval 
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inträde till maskinerna endast innehålla max 15 ppm katalytiska föroreningar. Detta medför 

att det ställs stora krav på utrustningen ombord, såsom separatorer och filtreringssystem7. 

 

DNVPS redovisade i september 2004 statistik på hur innehållet av katalytiska föroreningar 

såg ut gällande levererad bunkerolja världen över. I deras rapport visade det sig att omkring 

80 % av all bunkerolja innehöll mindre än 20ppm av aluminium + kisel8. 

 

Man bör då ha i åtanke att denna rapport sammanställdes innan dagens krav på 

svavelinnehållet i bunkerolja började gälla. 

 

 
Bild 1. Så här ser raffineringsprocessen ut idag då man framställer bränslen9. 

3.2 Vad man kan göra åt katalytiska föroreningar 

Eftersom maxvärdet på innehåll av katalytiska föroreningar på bunkerolja ligger på 80 ppm 

vid leverans och 15 ppm vid inträde till maskinerna ställs det stora krav på fartygens 

                                                 
7 Alfa Laval 
8 DNVPS 
9 DNVPS 
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bränsleseparering och -filtrering. Kravet är inte bara det att komponenterna i systemet skall 

fungera tillfredställande utan systemet måste även vara av en riktig design. Med design menas 

förekomsten av separator samt settlingstank vilket redan är standard på fartyg sedan en lång 

tid tillbaka. Utöver dessa ställs även följande krav på systemet:  

 

• att oljan värms till rätt temperatur innan separatorn; 

• att separatorn har rätt kapacitet; 

• samt att driftsförhållande och underhåll på separatorn är korrekt. 

 

Nedan redovisas en bild över hur temperaturen på oljan i separatorn påverkar dess kapacitet. 

Vid en lägre temperatur kommer separatorn inte att separera lika bra som vid dess 

driftstemperatur på ca 98˚C. Temperaturen på oljan är en viktig parameter för att tillgodo se 

sig en tillfredställande separering10. 

 

 
Bild 2. Hur temperaturen påverkar separatorn11. 

                                                 
10 Alfa Laval 
11 CEN 
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3.3 Settlingtank samt dagtank  

Vid settling av bunkerolja kommer de större katalytiska föroreningarna i oljan att sjunka till 

botten av tanken på grund av gravitationen. Samma sak kommer att ske i dagtanken12. 

 

Vid sjögång kommer även de större föroreningarna att följa med från settlingstanken via 

separatorn till dagtanken och därför är det av största vikt att dessa tankar dräneras 

regelbundet.  

 

Tankarnas design påverkar hur bra settlingen kommer att ske i tankarna. En hög tank är att 

föredra framför en bred. Botten på tanken har också en stor betydelse för hur mycket 

föroreningar man kan få ut via dräneringen. Botten på tanken bör vara i en vinkel då även 

detta bidrar till att skapa höjdskillnad i tanken13. 

3.4 Separatorn       

Separatorn är den komponent som är viktigast i bränslesystemet för att reducera innehållet av 

föroreningar, däribland katalytiska, i bränslet. Alla separatorer kan reducera förekomsten av 

katalytiska föroreningar. Vidare kan sägas att ju större föroreningarna är desto enklare är det 

att separera dem och med stora föroreningar menas de som är större än 10 micron. Små 

föroreningar, som är mindre än 2,5 micron, är emellertid mycket svåra att separera om man 

samtidigt skall bibehålla det optimala flödet genom separatorn. Med optimalt flöde menas att 

separatorer som finns på fartyg är valda med hänsyn till vilket flöde de levererar för att kunna 

hålla en acceptabel nivå i dagtanken under drift14. 

 

Separatorers kapacitet anges i hur mycket olja som passerar genom separatorn, men detta är 

emellertid inget bra sätt att mäta effektiviteten på då man vid ett högre flöde genom 

separatorn får en sämre separering. Det vill säga vid sänkt flöde genom separatorn ökas dess 

separeringsverkan15. 

 

Separatorer ombord på fartyg kan antingen köras parallellt eller i serie. Man har emellertid 

inte kunnat visa på att det ena skulle vara bättre än det andra. Vid serie körning så separerar 

men oljan genom den första separatorn för att sedan köras genom nästa separator. På detta sett 
                                                 
12 DNV 
13 DNV 
14 Alfa Laval 
15 Alfa Laval 
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så separeras oljan två gånger innan den når dagtanken. Vid parallell drift så körs oljan endast 

genom en separator innan dagtanken. Vid parallell körning så behöver endast en separator 

vara i drift, den klarar själv att förse dagtanken med den kvantitet som krävs16.  

 

Om ett fartyg skulle erhålla en bunkerolja som innehåller 80 ppm katalytiska föroreningar 

behöver den renas tills bränslet endast innehåller maximalt 15 ppm enligt maskintillverkarna. 

Detta resulterar i att fartyget måste ha en separationseffektivitet på minst 81%17. När det 

gäller separatorn är det därför viktigt att denna är rätt dimensionerad för att kunna rena 

bunkeroljor med för hög kvantitet av katalytiska föroreningar. Som vi har nämnt tidigare så 

bör man minska flödet genom separatorn vid sämre bunkerolja. Nedan redovisas en formel för 

hur man dimensionerar separatorn. 

Q = P • b • 24 

        ρ • T  

Q = Bränsleförbrukning (l/h) 

P = MCR (kW eller HK) 

b = Specifik bränsleförbrukning (kg/kWh eller kg/HKh) anges av maskintillverkaren  

ρ = Bränslets densitet (antas vara 0,96 kg/l) 

T = Antalet driftstimmar per dygn  

                                                                          18 

 

DNVPS rekommenderar att man skickar in prov på oljan före separatorn, samt ett prov taget 

efter densamma, ungefär var fjärde månad för att kunna kontrollera att separatorn fungerar 

som den ska. Tiden mellan provtagningen bör reduceras om bränslet innehåller mer än 25 

ppm katalytiska föroreningar19. 

 

När ett bränslesystem är riktigt dimensionerat kommer detta att garantera en reducering av de 

katalytiska föroreningarna till en godkänd nivå20. 

                                                 
16 Alfa Laval 
17 Alfa Laval 
18 Alfa Laval 
19 DNVPS 
20 Alfa Laval 
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3.5 Filter 

I ett modernt bränslesystem finns det en rad olika filter t.ex. sug- och finfilter. Vad som är 

gemensamt för alla dessa filter är att de har som primäruppgift att skydda bränslepumparna 

från stora partiklar såsom rostflagor. Man kan emellertid inte skydda bränslepumparna mot 

katalytiska föroreningar med filter eftersom dessa är för små för att kunna filtrera bort, om 

man skulle ha ett filter som klarar av detta skulle flödet bil alldeles för litet. Samt filtret skulle 

bli väldigt stort, det skulle inte bli hanterbart samt inte får plats i dagens maskinrum21.    

4. Avhandling - Hur påverkas maskinerna 

4.1 Bränslepumpar 

Bränslepumparna är de första komponenterna i bränslesystemet som kommer i kontakt med 

bunkeroljan. Sedan man infört restriktioner på hur mycket svavel bunkeroljorna får innehålla i 

Nord- och Östersjön har man, intressant nog, sett ett ökat antal haverier på bränslepumpar 

ombord på fartyg som trafikerar dessa områden22. 

 

De katalytiska föroreningarna angriper eller påverkar framförallt ”plungen” i bränslepumpen. 

”Plungen” är den del som åker upp och ner i pumphuset och bygger upp bränsletrycket. 

”Plunge” och pumphus har en oerhört fin passform och om de katalytiska föroreningarna har 

en sådan storlek så att de fastnar mellan ”plunge” och pumphus kommer en rad problem att 

uppstå. Man kan säga att plungen blir slipad inne i huset om föroreningarna har fastnat där. 

Detta orsakar att slitaget mellan ”plunge” och pumphus ökar (bild 3). Det ökade slitaget 

orsakar därefter att bränslepumpen inte kommer upp i sitt arbetstryck. I värsta fall kan det gå 

så illa att samtliga bränslepumpar havererar samtidigt och det enda man kan göra då är att 

byta ut dem23. 

                                                 
21 Westfalia 
22 The Swedish Club  
23 Alfa Laval 
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Bild 3. Skador på plungen orsakade av katalytiska föroreningar
24

. 

4.2 Spridarna  

De katalytiska föroreningar som passerar bränslepumparna kommer därefter i kontakt med 

bränsleventilen där spridaren sitter. Spridaren har en speciell utformning vad det gäller vinkel 

och hål. De föroreningar som har passerat genom bränslepumpen kan sätta sig i hålen på 

spridaren och förändra dess karaktäristik vad det gäller insprutningsvinkel samt formen på 

bränsledimman som den sprejar in i cylindern. En förändring av bränslemängd och form 

medför en påverkan på själva förbränningen vilken leder till att en del av bränslet kan komma 

att bli oförbränt. Oförbränt bränsle bidrar till ett lägre tryck i cylindern vilket i sin tur leder till 

en ojämn belastning på vevaxeln, detta kan i sin tur orsaka lager skador25.  

4.3 Kolv och Cylinder 

Om det finns katalytiska föroreningar i bränslet när det antänds inne i cylindern kommer 

dessa att fastna mellan de olika delarna i cylindern såsom kolvringar, kolvringsspår och 

cylinderfodret. Eftersom de föroreningar som har fastnat inte kommer att följa med avgaserna 

ut ur cylindern kan detta leda till att dessa föroreningar kommer att angripa mjukare material 

såsom kolvringarna, detta orsakar att kolvringarna kommer att på mycket kort tid slitas ut. 

Även cylinderfodret kommer att ta skada vid detta förhållande26. 

 

                                                 
24 CEN 
25 Kittiwake 
26 Alfa Laval 
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Bild 4. Katalytiska föroreningar som skadat ytan på en kolvring27. 

 

4.4 Fältstudie på Kraftverk 

Kvalitén på bränslet som levererades till kraftverket hade stora variationer vad det gäller 

innehållet av katalytiska föroreningar. Vid ett tillfälle hade man ett innehåll av Al + Si som 

uppgick till så mycket som 125 ppm. Vid test på oljan efter separatorn så var fortfarande 

innehållet av de katalytiska föroreningarna på en alldeles för hör nivå; < 80 ppm. Detta ledde 

till att maskintillverkaren inte kunde garantera gångtiden mellan överhalningarna. Varje 

tillverkare rekommenderar ett visst antal gångtimmar på maskinens olika komponenter såsom 

kolv och cylinder. Dessa timmar kan endast garanteras om maskinen körs efter de angivna 

specifikationer som tillverkaren har angivigt, t.ex. ett bränsle med max 15 ppm katalytiska 

föroreningar. 

 

Det höga innehållet av katalytiska föroreningar orsakade stora skador på cylindrar och kolvar. 

Eftersom de katalytiska föroreningarna angriper mjuka material som t.ex. kolvringarna så 

slets cylinderfodren ut mycket fort och de uppvisade även att stora skador.  

 

Innan man började ta reda på hur stort innehållet var av katalytiska föroreningar i bränslet så 

gjordes många olika undersökningar på maskinen för att försöka förstå vad det var som 

                                                 
27 CEN 
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orsakade att cylindrar och kolvar slets ut alldeles för snabbt. På detta kraftverk kunde denna 

situation ha förhindrats om man följt maskintillverkarens rekommendationer, samt kört på ett 

bränsle med ISO 8217 och haft väl fungerande separatorer28. 

 

 
Bild 5. Skador på ett cylinderfoder orsakat av katalytiska föroreningar29. 

4.5 Bunkerprov 

Ett bunkerprov är ett prov som tas vid bunkerstationen ombord under en hel bunkeroperation. 

Ett bunkerprov tas även före och efter separatorn i bränslesystemet. När provet är taget går det 

inte att ta reda på hur stort innehållet av de katalytiska föroreningarna är ombord på fartyget 

eftersom detta sker genom en avancerad process, utan det måste skickas till ett laboratorium 

iland för en korrekt analys30. 

 

Det är av yttersta vikt att den Tekniska Chefen fyller i rätt information på provflaskan som 

skall sändas iland för analys. Analysen utförs t.ex. på något av DNVPS laboratorier, runt om i 

världen. När provet anländer till DNVPS kan de direkt utföra en rad olika tester på oljan 

såsom densitet, vatteninnehåll samt svavelhalt. För att utföra en analys på bränslets innehåll 

av katalytiska föroreningar krävs det emellertid mer tid.  

 

                                                 
28 Alfa Laval 
29 CEN 
30 DNVPS 
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Analysen i laboratoriet går till på följande sätt i enkla ordalag: Oljan läggs på ett speciellt 

papper som sedan tillbringar cirka tolv timmar i en ugn som håller en temperatur på 500˚C. 

Det är först efter denna procedur som man kan ta reda på hur mycket katalytiska föroreningar 

som bränslet innehåller genom att utföra en rad tester på oljan31. 

4.6 Framtiden 

Den 19 maj 2005 började MARPOL Annex VI för lågsvavligt bränsle att gälla för Östersjön 

och den 22 november 2007 utökades detta område till att gälla även Engelska kanalen och 

Nordsjön. Med lågsvavligt bränsle menas att svavelhalten i fartygsbränsle inte får vara mer än 

1,5 %32. 

 

DNVPS fastslog i början av 2008 att det nya lågsvavliga bränslet och ökningen av de 

katalytiska föroreningarna i bränslet hade en koppling till varandra33. Det var också nu som 

DNVPS märkte än kraftig ökning gällande katalytiska föroreningar i de Europeiska hamnarna 

längs med Engelska kanalen. Vidare var det framförallt i det lågsvavliga bränslet som 

DNVPS fann de höga halterna av katalytiska föroreningar. 

 

Ett annat testinstitut, Viswa Laboratorium, har även de utfört en rad tester på bunkeroljor, 

främst från området kring ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen). De uppmärksammade , 

precis som DNVPS, att innehållet av katalytiska föroreningar hade ökat. Det nya medelvärdet 

av katalytiska föroreningar på ett fartygsbränsle från ARA-området låg på 40 ppm34.  

 

Jämfört med 2004 då DNVPS redovisade i september statistik på hur innehållet av katalytiska 

föroreningar såg ut gällande levererad bunkerolja världen över. I deras rapport visade det sig 

att omkring 80 % av all bunkerolja innehöll mindre än 20ppm av aluminium + kisel35.   

 

Nästa sänkning av svavelhalten i bränslet kommer att träda i kraft juli 2010 och då kommer 

man endast att få köra med en svavelhalt på maximalt 1,0 %. Östersjön kommer 2015 endast 

att få trafikeras av fartyg som kör sina maskiner med en svavelhalt på maximalt 0,1 % 36. 

 

                                                 
31 DNVPS 
32 MARPOL 
33 DNVPS 
34 The Swedish Club 
35 DNVPS 
36 MARPOL 
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Vissa rederier har redan testat att köra på ett fartygsbränsle med en svavelhalt på 0,5 %, men 

de har gått tillbaka till ett högre svavelinnehåll på 1,0 %. Den främsta orsaken till detta sades 

vara de höga oljepriserna som nådde en rekordnivå under 2008 37. 

 

DNVPS har även de varnat för att problemen som följer med det lågsvavliga bränslet kommer 

att öka i framtiden och då framförallt när de nya reglerna träder ikraft38. 

5 Slutsats 

Vårt mål med detta arbete var att undersöka om de katalytiska föroreningarna var skadliga för 

de marina dieselmotorerna. Vi kollade också upp om det är möjligt att skydda sig emot dessa 

föroreningar. 

 

De fakta som vi har fått fram angående de katalytiska föroreningarna är att de i en för stor 

koncentration kan skada våra dieselmotorer. Då de katalytiska föroreningarna alltid finns i 

bränslet, är det mycket svårt att fastställa om det är de som orsakat maskinproblemen, dock 

anser vi att man kan se ett samband mellan de ökade bränslepumps slitaget och de katalytiska 

föroreningarna. 

 

Man kan separera bort de katalytiska föroreningarna till en acceptabel nivå. Vid höga halter 

av de katalytiska föroreningarna kan man vara tvungen att minska flödet genom separatorn för 

att tillgodose en bra separering. Vid ett minskat flöde genom separatorn så kanske man 

emellertid inte klarar av att rena lika mycket bränsle som man hinner förbränna ombord. Detta 

kan medföra att man blir tvungen att skaffa sig en större separerings kapacitet ombord på 

fartygen t.ex. en till separator eller en större. Detta skulle ge en acceptabel separering samt 

god nivå i dagtanken.  

 

För att ta reda på hur bra separering man har ombord är man tvungen att ta prov på oljan före 

och efter separatorn, detta prov anser vi är oerhört viktigt då detta visar hur bra separatorn 

fungerar. Det är också av största vikt att separatorn körs och underhålls efter tillverkarens 

rekommendationer. 

 

                                                 
37 BLT 
38 DNVPS 
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 Den information som vi har fått fram visar att det nya lågsvavliga bränslet har ett större 

innehåll av de katalytiska föroreningarna än det högsvavliga bränslet. Eftersom nya regler 

kommer inom en snar framtid, vilka kommer att innebära ytterligare sänkningar av 

svavelhalten i bränslet till 1,0 samt 0,05 %, anser vi att problemen med katalytiska 

föroreningar i marina bränslen kommer att öka. 

 

Vi tror att man i framtiden kommer att få mer problem med bränslepumparna ombord i 

fartygen då de lägre svavel reglerna börjar gälla. Då mer lätta produkter krävs av marknaden 

kommer problemet med de katalytiska föroreningarna i de tunga produkterna att öka, då det 

kommer att krackas mer och mer.  
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