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ABSTRAKT
Under vårt sista år var vi intresserade av att ta reda på de problem som vi kan stöta på i

våra yrkesroller som fartygsingenjörer. Arbetet tar upp de tekniska problem som uppstår

p.g.a. de allt strängare kraven på minskade svavelutsläpp från fartyg. De tekniska

problemen härstammar från de olika bränslekvaliteternas vitt skilda egenskaper. Som svar

på dessa problem har det utvecklats tekniska lösningar varav två stycken har tagits upp i

detta arbete.

För att ta reda på vilka tekniska problem som kan uppstå tog vi del av den berörda

utrustningens tillverkares erfarenheter enligt empirisk modell. Enligt samma modell har vi

även utfört en kvalitativ intervju med en teknisk chef för att ta del av dennes erfarenheter.

Miljölagarna rörande luftföroreningar från fartyg kommer med tiden stramas åt allt mer,

varpå de kommer få en än mer betydande inverkan på fartygsdriften i framtiden.

Bränsleövergångar ombord kommer att bli ett mer frekvent inslag då destillatbränslen

krävs för att följa vissa områdens utsläppsregler men samtidigt nyttja tjockolja i så stor

utsträckning som möjligt av ekonomiska skäl.
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ABSTRACT

During our final year, we developed an interest in the difficulties we may encounter as

marine engineers. This diploma thesis concerns the technical issues that occur due to new

regulations concerning the sulphur emissions from merchant vessels. These technical

issues are a consequence of the vast property differences between fuel qualities. As a

result of these problems, technical solutions have been developed as a countermeasure, of

which two have been presented in this comprehensive report.

In order to identify the difficulties that may arise we analysed the manufacturers

experiences in an empirical method. Using the same method we conducted an in-depth

interview with a chief engineer in order to take part of his experiences.

The environmental legislation concerning air pollution from merchant vessels will in a near

future be even stricter, thus they will have an increasing impact on the ships operation.

Fuel change-overs will be a more frequent event as in some areas distillate fuels are

required to meet the demands on low sulphur emissions. At the same time the economical

advantages of heavy fuel oil makes it preferable to use in other areas.

Keywords:

Fuel change-over, SOx, HFO, distillate fuel, environmental laws, SECA, MARPOL
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Ordlista

 IMO - International Maritime Organisation

 MARPOL - International Convention for the Prevention of

Pollution from Ships

 SOLAS - Safety Of Life At Sea

 SECA - Sulphur Emission Control Area

 CARB - California Air Resources Board

 DNV - Det Norske Veritas(Klassningssällskap)

 GL - Germanischer Lloyd(Klassningssällskap)

 SOx - Svaveloxider

 HFO - Heavy Fuel Oil

 LSHFO - Low Sulphur Heavy Fuel Oil

 MDO - Marine Diesel Oil

 MGO - Marine Gas Oil

 IF - Intermediate Fuel

 Viskositet - En vätskas trögflutenhet(mäts i cSt)

 MCR - Maximum Continuous Rating

 VIT - Variable Injection Timing

 TBN - Total Base Number
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

Miljöfrågan är ett väldigt aktuellt ämne som blir än viktigare med tiden. Detta

yttrar sig i form av skärpta miljölagstiftningar och sjöfarten är inget undantag.

Merparten av alla handelsfartyg drivs i dagens läge av tjockolja till följd av dess

stora ekonomiska fördelar. Då tjockolja är en restprodukt vid oljeraffinering

innehåller det ofta höga halter av ämnen som har negativ inverkan på miljön,

varav svavel tillhör de värsta. Detta har lett till att den tillåtna mängden svavel i

fartygs bränslen begränsats under senare år. Inom en snar framtid når

begränsningarna en nivå som innebär att destillatbränslen får ersätta tjockolja

inom vissa geografiska områden.

Övergången mellan de olika bränslena är inte ett helt okomplicerat förfarande.

De olika bränslenas egenskaper skiljer sig markant och då komponenterna

ombord är tillverkade för tjockoljedrift kan problem lätt uppstå. Det här,

tillsammans med ökade bränslepriser, har lett till att ny teknik utvecklas för att

avhjälpa de tekniska problemen.

Arbetet blev tilldelat oss på förslag av Håkan Gustafsson, som sedan kom att bli

vår handledare. Han hade fått information från ombordanställda att de skärpta

miljölagstiftningarna till sjöss medfört problem vad avser driften ombord på

fartyg. Vi fattade intresse för ämnet då vi insåg att det kommer påverka arbetet i

våra roller som fartygsingenjörer.
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1.2 Problembeskrivning

För att ytterligare begränsa luftföroreningar så instiftade staten Kalifornien en

ny miljölag, som trädde i kraft den 1 juli 20091. Lagen innebär att allt maskineri

ombord måste drivas av dieselolja med ett svavelinnehåll lägre än 0,5 % eller

gasolja med ett svavelinnehåll lägre än 1,5 % inom 24 nautiska mil från

Kaliforniens kustlinje. Lagen omfattar huvudmaskineri, hjälpmaskineri samt

pannor. 2012 kommer reglerna dessutom stramas åt ytterligare då det endast

kommer att vara tillåtet med bränslen vars svavelinnehåll understiger 0,1 %

svavel.

Eftersom dieseln är dyrare än tjockoljan2 så är det önskvärt att köra på tjockolja

så länge som möjligt. Det optimala vore att ögonblickligen skifta över till

dieseldrift utan någon som helst blandning av de båda bränslena. Dock så är

detta inte praktiskt genomförbart p.g.a. att de båda bränslenas drifttemperaturer

skiljer sig markant åt. Eftersträvad viskositet på bränslet vid insprutning i

cylindrarna skall vara ca 15cSt. Drifttemperatur för tjockolja av typen IFO380,

som är det vanligaste bränslet ombord, är ca 120-135°C. Diesel, å andra sidan,

har de efterfrågade viskösa egenskaperna redan vid rumstemperatur. Diesel

kräver således ingen förvärmning.

Problemet som uppstår vid för snabb övergång från tjockolja till diesel är att

bränslesystemet inte kyls ner snabbt nog för att bli mottagligt för diesel. För hög

temperatur på dieseln resulterar i att den övergår från vätskeform till gasform,

vilket gör bränslepumparna verkningslösa och bränslet pumpas ej in i

cylindrarna och motorn stannar.

1 http://www.arb.ca.gov/ports/marinevess/documents/marinenote2009_2.pdf
2 http://wilhelmsen.com/services/maritime/companies/wpmf/TradingandHedging/Pages/Prices.aspx
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1.3 Syfte

Arbetets syfte är att ge ökad förståelse för de tekniska problem som kan uppstå

vid en bränsleövergång, vilka delar som påverkas och på vilket sätt. Målet är

också att få en inblick i hur miljölagstiftningarna rörande svavelinnehåll i

bränsle utvecklats under senare år samt hur kraven kommer stramas åt i

framtiden.

1.4 Avgränsning

Vi har valt att avgränsa arbetet till de konsekvenser som vi kommer att få

uppleva i våra framtida yrkesroller ombord till följd av skärpta miljökrav vad

avser svavelinnehåll i bränsle. Alltså har vi medvetet valt att utelämna de lagar

som berör andra luftförorening än svavel, exempelvis kväveoxider. Denna

avgränsning har vi valt att göra eftersom utsläppet av kväveoxider beror på

förbränningsförloppet och inte på bränslet, till skillnad från svaveloxider. Vi har

valt att inte försöka hitta nya lösningar då arbetet är av för liten art. Istället har

vi studerat de lösningar som finns tillgängliga i dagsläget.

1.5 Disposition

Det inledande kapitlet handlar om gällande samt kommande miljölagstiftningar

vad avser tillåtet svavelinnehåll i fartygsbränsle. I nästkommande kapitel

förklaras bränslenas egenskaper samt bränslesystemens uppbyggnad ombord

på fartyg för att ge en grundläggande förståelse varför de tekniska

svårigheterna uppstår vid skifte mellan olika bränslekvaliteter. Därefter

förklaras övergångsförloppet för de förbränningsmotorer som är kopplade till

boostermodulen. Det femte kapitlet tar upp de tekniska svårigheter som de

olika komponenterna kan drabbas av vid en bränsleövergång. Kapitel sex tar
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upp två lösningar för att minska svavelutsläpp. Det avslutande kapitlet handlar

om de ekonomiska aspekterna och där finns även en enklare

kostnadsberäkning.
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2 METOD

2.1 Metodbakgrund

Vi har valt att genomföra vårt examensarbete i form av kvalitativ empirisk

studie. En kvalitativ empirisk studie innebär att man utgår från

erfarenhetsmässigt insamlade fakta, ser sambanden och drar slutsatser av dem.

Ordet empirism sammankopplas oftast med den moderna vetenskapens

etablering i Centraleuropa, då vetenskapsmän i allt större grad trotsade dåtida

förbud och genomförde observationer som t.ex. obduktioner.

”Observationer blev grundvalen för den nya kunskap som växte fram.

Därmed lades grunden för en erfarenhetsbaserad vetenskap med empiriska

kunskapsanspråk(”empiri” betyder insamlade erfarenheter).”3

Empirismens begränsning är att den resulterar i ett osäkerhetsmoment vid

insamling av data från många källor, då variation och komplexitet ökar med

mängden insamlad data. Dess stora fördel är att den utgår ifrån verkliga

erfarenheter och händelser, vilket vi anser ger stor validitet.

De erfarenheter vi ska utgå ifrån, härstammar från de tillverkare som förser

fartyg med utrustning som påverkas av den nämnda problematiken.

3 Widerberg, K. 2002. Kvalitativ forskning i praktiken s. 22. Lund: Studentlitteratur
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2.2 Datainsamlingsmetoder

Till en början försåg vår handledare Håkan Gustafsson oss med material som

han funnit vara användbart för oss. Med detta som underlag har vi vidare sökt

information med hjälp av sökmotorn Google. Vi har använt sökord enligt

nedan.

Tabell 1: Söktermer

Sökterm Antal träffar Antal använda träffar

low sulphur changeover 12 200 2

hfo changeover 5 780 3

carb 19 100 000 1

eu svaveldirektiv 446 1

fuel booster module 193 000 1

emission control areas 17 400 000 1

sox scrubber 50 700 1

De träffar vi ansåg vara relevanta för arbetet har studerats och sedan har

källhänvisningen till dessa dokument använts för att erhålla ytterligare

information.

Vi har även, dock utan större framgång, sökt efter relevant litteratur på

universitets- och stadsbiblioteket i Kalmar. Sjöfartshögskolan i Kalmar har

bistått med datorbaserad publikation från DNV. Den här publikationen

tillsammans med SOLAS har gett oss information om krav och

rekommendationer gällande utrustning ombord.
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Vi etablerade kontakt med ett holländskt företag som förser fartyg med

komponenter till bränslesystem. Företaget försåg oss med material i form av

instruktionsmanualer, funktionsbeskrivningar och installationsritningar.

En kvalitativ intervju med en teknisk chef anställd på ett större kryssningsrederi

genomfördes. Vi valde att göra en kvalitativ intervju eftersom det gav oss

möjlighet att ställa följdfrågor. Detta gav oss en erfarenhetsmässig inblick i

problematiken.



10

3 REGELVERK

3.1 Miljöproblem

När svavel förbränns bildas det svaveloxider, SOx. Mängden SOx i avgaserna

står i direkt proportion mot mängden svavel i bränslet. Svaveloxiderna förenas

med vattnet i atmosfären och bildar svavelsyra, som faller ner till marken i form

av surt regn. Det här sura regnet för med sig många miljöproblem, såsom

försurade sjöar och vittring av byggnadskonstruktioner. Den kemiska formeln

för svavelsyra är:

H2O + SO3 => H2SO4.

3.2 Miljölagstiftning

3.2.1 MARPOL Annex VI
Som en följd av ökande miljöproblem så instiftade MARPOL Annex VI, som

reglerar luftföroreningar från fartyg. Annex VI reglerar även Sulphur Emission

Control Areas(SECA), som är områden som anses vara särskilt känsliga för

svavelföroreningar. I dagsläget innefattar SECA Östersjön, Engelska kanalen

och Nordsjön(Se bilaga A: figur 1).

Den 19:e maj 2005 trädde MARPOL Annex VI i kraft. Det här innebar att den

maximalt tillåtna svavelhalten i marina bränslen blev globalt reducerad till 4.5

vikt-%. 2006 blev Östersjön ett SECA-område med maximal svavelhalt på 1,5%.

Detta betyder att övergången av bränsle ska vara färdig innan inträde i området.

2007 blev även Nordsjön och Engelska kanalen SECA-områden. SECAs

nuvarande gränsvärden kommer att skärpas åt den 1:e juli 2010, då maxvärdet



11

sänks till 1% och den 1:e januari 2015 sänks gränsen ytterligare till 0,1%.

Bränsleövergången ska bokföras i en loggbok.

Den globala maxgränsen kommer 2012 sänkas från 4,5% till 3,5%, och det är

tänkt att 2020 ska den globala gränsen sänkas till 0,5% svavelinnehåll. Under

2018 kommer undersökningar att genomföras för att se hur stor tillgång det

finns på lågsvavligt bränsle och visar det sig att det är för liten tillgång så

kommer sänkningen till 0,5% att verkställas först 2025.

3.2.2 EU-direktiv
EU:s gamla direktiv(1999/32/EG) begränsade enbart mängden svavel i gasolja

som användes ombord på fartyg inom EU-vatten till 0,2%. Det nya

direktivet(2005/33/EG) trädde i kraft den 11:e augusti 2005 och samma datum ett

år senare blev Östersjön ett SECA-område även i EU:s ögon. Samtidigt sattes

även en maxgräns på mängden svavel i bränslet på passagerarfartyg som

opererar i EU-vatten till 1,5%. Den 1:a januari 2008 sänktes den maximalt tillåtna

svavelhalten i MGO till 0,1%.

Den 1:e januari 2010 stramades lagarna åt än mer, då fartyg som arbetar i

insjöfart i EU-länder inte får använda bränslen med en svavelhalt över 0,1%,

samt att fartyg som arbetar i de europeiska haven påverkas, då fartyg som ligger

i en EU-hamn inte får använda ett bränsle med en svavelhalt på över 0,1%.

Norge och Island, som inte är medlemmar i EU, har också godkänt direktivet. 4

Det finns dock tre undantag: Är liggtiden kortare än två timmar så kan

ordinarie bränsle användas, reglerna gäller inte de öar som ligger utanför

4 DNVPS FAQ EU directive
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Europa som t.ex. Kanarieöarna, samt så har 16 grekiska fartyg som opererar i

Greklands farvatten fått dispens fram till 2012.5

Enligt direktivet så ska övergången till ett bränsle med en svavelhalt på 0,1%

eller lägre vara avslutad så kort tid som möjligt efter förtöjning. Alltså blir det

ingen praktisk ändring om fartyget i fråga redan kör hjälpmaskiner samt pannor

på lågsvavligt destillatbränsle, som till exempel MGO. Övergång till lågsvavligt

bränsle på huvudmaskinen är alltså inte nödvändigt, då lagen inte börjar gälla

förrän fartyget är förtöjt. Dock så har vissa medlemsländer valt att övergången

ska vara avslutad två timmar innan ankomst. Det är även upp till hamnstaten

att tolka lagarna, varpå det är viktigt att kontrollera de gällande reglerna med

myndigheterna.

EU:s direktiv reglerar även den maximalt tillåtna svavelhalten i destillatbränslen

som säljs inom EU. Den 11:e augusti 2006 blev den högst tillåtna svavelhalten i

MDO satt till 1,5 viktprocent, och efter den 1:a januari 2010 får MGO med en

svavelhalt över 0,1% inte säljas.

3.2.3 California Air Resources Board (CARB)
Staten Kalifornien i USA har infört en lag för att minska mängden svavel som

släpps ut i luften från avgaserna på fartyg. Det här uppnås genom att allt

maskineri ombord måste drivas av destillatbränslen inom 24 nautiska mil från

Kaliforniens kustlinje(Se bilaga A: figur 2).

5 Wärtsiläs Low Sulphur Guidelines
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Lagen är uppdelad i två faser och gäller såväl utländska som inhemska fartyg.

Den första fasen trädde i kraft den 1:a juli 2009 och begränsar svavelhalten i

marin gasolja till 1,5% och för marin dieselolja är gränsen satt till 0,5%. Den

slutgiltiga fasen träder i kraft den 1:a januari 2012, och då blir den maximala

svavelhalten 0,1% för både marin dieselolja och marin gasolja.

Vid bränsleövergång ombord så ska datum, tid och position bokföras för

påbörjad och avslutad övergång, och ska finnas ombord skrivet på engelska i

minst tre år. Även vilken typ av bränsle de olika maskinerna använder samt den

aktuella svavelhalten ska loggas.

3.2.4 North American ECA
I takt med att utsläppskraven skärptes vid särskilt utsatta områden i Europa,

bestämde sig USA och Kanada för att arbeta fram ett liknande förslag för den

amerikanska och kanadensiska öst- och västkusten, samt för de åtta bebodda

Hawaii-öarna.

Förslaget innebär att i farvatten inom 200 nautiska mil från kusten begränsas

svavelinnehållet i bränslet till samma nivåer som i de europeiska SECA-

områdena, samt följa dess tidsplan vad gäller ytterligare begränsningar.

Den 17:e juli 2009 blev förslaget från USA och Kanada om att ändra MARPOL

Annex VI så att de specifika områdena blir ECAs principiellt godkänt av IMO.

Förslaget skall cirkulera bland medlemsstaterna i sex månader och i mars 2010

skall medlemsstaterna som godkänt MARPOL Annex VI rösta om förslaget. Ett

framröstat förslag kan innebära en implementering redan 2012.
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Tabell 2: Svavelbegränsningar

Datum Fartygstyp Område % Instans

19/05/05 Alla Globalt 4,5 MARPOL

19/05/06

(11/08/06)

Alla Östersjön blir SECA-

område

1,5 MARPOL

(EU)

11/08/06 Passagerarfartyg EU-vatten 1,5 EU

11/08/07

(22/11/07)

Alla Nordsjön och Engelska

kanalen blir SECA-

områden

1,5 EU

(MARPOL)

01/07/09 Alla Kaliforniens

territorialvatten

0,5(MDO)

1,5(MGO)

CARB

01/01/10 Alla EU-hamnar samt insjöfart

inom EU

0,1 EU

01/07/10 Alla SECA-områden 1 MARPOL
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2012 Alla Globalt 3,5 MARPOL

01/01/15 Alla SECA-områden 0,1 MARPOL

2020

(2025)

Alla Globalt 0,5 MARPOL
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4 BRÄNSLENAS EGENSKAPER

4.1 Fartygsbränslen

Ombord på fartyg i handelsflottan idag används i huvudsak två olika typer av

bränslen. Det första är destillatbränslen, dit räknas marin dieselolja (MDO) och

marin gasolja (MGO). Den andra typen, som också är den vanligast

förekommande, är restbränsle eller även kallat tjockolja (HFO). Dessa två typer

kan användas var för sig eller blandade i olika proportioner.

Liksom alla petroleumprodukter så härstammar även fartygsbränslena ifrån

råolja. Råoljan innehåller massvis med olika typer av kolväten med olika

molekylvikt. Vid framställning av petroleumprodukter så värms råoljan upp

och skickas in i ett högt så kallat fraktioneringstorn. Oljan kommer att fördela

sig så att de tunga produkterna hamnar längst ner och de lätta längst upp. Nu

kan produkterna på respektive nivå tillvaratas.

Som namnet antyder tas destillatbränslen ut en bit upp i tornet medan tjockoljan

är det som inte förångats och blir kvar i botten av tornet. Detta är en väldigt

förenklad beskrivning utav hur förädlingen av råolja går till och i verkligheten

ingår många fler steg i produktionen som vi inte kommer att gå in på närmare

då detta inte är särskilt relevant.

Det kanske kan anas med tanke på framställningsmetoderna att bränsletypernas

egenskaper skiljer sig åt markant på många sätt. Men de har även såpass många

likheter att motorer kan konstrueras som effektivt kan drivas med båda typer på

ett effektivt sätt.
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Det finns en internationell standard (ISO 8217) som delar in både destillat och

restbränslen i klasser beroende på deras egenskaper och innehåll av exempelvis

svavel, aska och vanadin som alla påverkar bränslets egenskaper på olika vis.

Värt att nämna kan även vara att energiinnehållet (kJ/kg) i destillatbränslen

generellt sett är något högre än i restbränslen, detta beror dock på råoljan som

förädlas. Detta gör att den specifika bränsleförbrukningen (g/kWh) blir lite

högre vid tjockoljedrift.

Figur 3: Förädling av råolja

4.2 Destillatbränsle

De två olika typer av destillatbränslen som används till sjöss är MGO och MDO.

Idag används dessa bränslen väldigt sällan i större fartyg till huvudmotorn

p.g.a. kostnadsskäl. Dock förekommer de ibland som bränsle till hjälpmaskiner,

pannor, nöddieslar och livbåtar.

Eftersom dessa bränsletyper destilleras, det vill säga att de tas ut i gasform från

fraktioneringstornet på raffinaderiet så är de i princip rena vid leverans. Viss
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nedsmutsning är dock oundviklig under transport och hantering. MGO är den

bättre kvalitén av de båda och kräver minimal rening innan den sprutas in i

motorerna. Det är i stort sett samma produkt som dieseln vi tankar i våra bilar.

Viskositeten på MGO är så låg att den inte behöver förvärmas innan det sprutas

in i motorn och är ingenting som behöver tas hänsyn till alls vid normal drift.

MDO har något högre viskositet och kan i vissa fall behöva viss förvärmning för

att nå rätt viskositet så motorn kan fungera optimalt. Detta betyder i sin tur att

MDO tål högre värme innan den övergår i gasform.

Svavelhalten i destillatbränslen är relativt låg, speciellt i MGO. Svavelhalten i

bränslet beror till stor del på svavelhalten i råoljan den utvinns ifrån. Även hur

högt upp i fraktioneringstornet bränslet kommer ifrån bestämmer svavelhalten i

produkten då det koncentreras i de tyngsta fraktionerna längst ner.

Priset för MDO är i skrivande stund (25 feb -10) 590$/ton och priset för MGO

630$/ton i Antwerpen6.

4.3 Tjockolja

Då tjockolja tas ut längst ner i fraktioneringstornet i flytande form är det

naturligt att det följer med en hel del oönskade ämnen och smuts. Oljan

innehåller även en viss andel vatten vid leverans. Detta gör att bränslet måste

renas i flertalet steg innan det kan sprutas in i cylindrarna och förbränns för att

inte orsaka haverier.

6 http://wilhelmsen.com/services/maritime/companies/wpmf/TradingandHedging/Pages/Prices.aspx
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Det finns flertalet kvalitéer av tjockolja. De delas in enligt den internationella

”IF” standarden efter oljans viskositet vid 50°C. En olja som benämns IF380,

vilken är den vanligaste bunkeroljan till fartyg, betyder att det är ett

”intermediate fuel” samt att viskositeten är 380 cSt. Skalan sträcker sig från cirka

IF30 – IF700. Generellt sett kan det sägas att ett lägre nummer innebär en högre

kvalitet på bränslet. Det innebär dock inte nödvändigtvis att en tyngre olja

innehåller en högre andel föroreningar än en lätt. Detta beror i högre grad på

råoljan och framställningsmetoden.

De lättare kvalitéerna av tjockoljor är oftast en blandning utav rest och

destillatbränsle i olika proportioner för att nå den önskade viskositeten.

För att kunna pumpa tjockolja måste det ha en viskositet på maximalt ca 1000

cSt, vilket i de flesta fall krävs uppvärmning för att uppnå. En IF380 olja behöver

exempelvis värmas till minst 35°C för att kunna pumpas. Detta gör att ombord

på fartyg krävs värmning i tjockoljetankarna, normalt hålls 40 – 50°C i

förvaringstankarna och högre temperatur desto närmare motorn oljan kommer.

Slutligen måste man värma oljan till 120-130 grader (IF380 olja) vid

insprutningstillfället för att uppnå den nödvändiga viskositeten som motorn

kräver för att fungera. Även densiteten påverkas av oljans temperatur, vid en

ökande temperatur sjunker densiteten. Detta nyttjas vid rening av oljan.

Under förädling av råoljan så anrikas svavlet i de tyngsta fraktionerna. Detta

betyder att även om svavelhalten i råoljan är exempelvis endast 2 % kan den

vara 3,5 % i tjockoljan när den lämnar raffinaderiet. Den absolut största faktorn

som bestämmer andelen svavel i tjockoljan är svavelhalten i råoljan den utvinns

ifrån, men även till viss del hur mycket svavel som följer med de lättare
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fraktionerna vid destilleringen. Tjockolja med en svavelhalt lägre än 1,5 %

benämns lågsvavlig tjockolja (LSHFO).

Desto högre svavelhalten är i bränslet ju mindre energi innehåller den. Detta

beror på att svavlen inte ger någon energi vid förbränningen men den tar upp

plats i bränslet.

Det finns metoder för att avlägsna svavlet från bränslet, men det är dyrt. Desto

tyngre fraktioner desto hårdare är svavlet bundet och därmed svårare att

avlägsna. Svavelhalten i bränslet är i stort sett proportionellt mot kostnaden för

att avlägsna det.

Priserna för tjockolja i Antwerpen är för närvarande (25 feb-10) 460$/ton för

IF380 samt 480$/ton för IF180.

Tabell 3: Bränsleegenskaper

Bränsletyp Viskositet (cSt) Densitet (kg/m3) Svavelhalt (%)

MGO 2 – 4 (vid 40°C) 820 - 860 0,1 – 1

MDO 4 – 10 (vid 40°C) 850 - 900 0,1 – 1,5

HFO 30 – 700 (vid 50°C) 930 - 1020 1 - 5
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5 BRÄNSLESYSTEM

Olika fartyg har såklart olika bränslesystem, men nedan beskrivs ganska typiska

system för relativt moderna handelsfartyg. Då tjockoljor och destillatbränslenas

egenskaper skiljer sig åt så ser bränslesystemens uppbyggnad annorlunda ut för

de båda. Systemet för att förse huvudmaskinen med bränsle, den så kallade

boostermodulen, finns det bara en av.

5.1 Tjockoljesystem

Ombord på fartyg finns ett antal tankar ämnade för tjockolja. Vid bunkring

hamnar oljan först i en av bunkertankarna, även kallade förrådstankar. Det finns

olika antal och storlekar på bunkertankar på olika typer av fartyg. Syftet med

dessa tankar är endast att förvara oljan. I tankarna finns värmeslingor för att

hålla oljan varm och därmed flytande och pumpbar.

Med hjälp utav en transferpump pumpas oljan från bunkertanken till en

settlingtank. Denna tanks uppgift är att genom gravitationens kraft skikta den

rena oljan från vattnet och smutsen som finns i oljan. För att lyckas med detta

måste de olika delarna ha olika densitet. I tanken ökas temperaturen på oljan.

Detta leder till att oljans viskositet sjunker samt att densitetsskillnaden ökar.

Detta resulterar i en snabbare och effektivare skiktning där smutsen och vattnet

lägger sig längst ner och kan dräneras ut.

Från settlingtanken pumpas sedan oljan till en separator. Innan separatorn

värms oljan upp ytterligare till den temperatur som separatorn kräver för att

fungera optimalt. Även separatorn, i likhet med settlingtanken, renar oljan med

hjälp av densitetsskillnaden på oljan, vattnet och smutspartiklarna. Istället för
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att använda gravitationskraften så roterar separatorn i hög hastighet och

använder sig av centrifugalkraften för att effektivt och snabbt rena oljan.

Normalt så finns det minst två separatorer för tjockoljerening ombord på

handelsfartyg. Dessa kan kopplas på ett antal olika sätt, såsom fyllning eller

rundseparering.

Separatorn pumpar den renade oljan till den såkallade servicetanken. Detta är

oljans sista anhalt innan den når boostermodulen.

Antalet settling och dagtankar kan vara en eller två, beroende på fartygstyp.

Dubbla uppsättning av dessa tankar är till stor fördel vid skifte från hög till

lågsvavlig olja då det undviks att blanda oljor eller tömma tankar. Det är även

numera ett krav från SOLAS att alla nybyggda fartyg förses med två stycken

settling och servicetankar.

5.2 Destillatbränslesystem

Destillatbränslen kräver betydligt minde behandling innan de kan sprutas in i

motorn.

Det finns en eller fler förrådstankar ämnade för destillatbränslen. Dessa tankar

kräver ingen värmning då denna typ av bränsle är pumpbar vid även låga

temperaturer.
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Från förrådstankarna pumpas bränslet till en separator efter att den har

förvärmts till lämplig temperatur. Det rena bränslet pumpas av separatorn till

servicetanken. Inte heller dagtanken är försedd med värmeslingor.

5.3 Boostermodul

Boostermodulens uppgift är att tillföra bränslepumparna tillräcklig mängd

brännolja med rätt viskositet. För att klara av detta krävs en hel del

komponenter samt en noggrann reglering. Alla viktiga komponenter såsom

pumpar, värmare och filter finns det två parallellkopplade exemplar av.

Anledningen till detta är för att ha redundans om den ena går sönder eller

behöver rengöras.

Mellan servicetankarna och boosterpumparna finns en trevägsventil som

steglöst kan varieras mellan tjockolja och destillatbränsle. Denna ventil kan

manövreras manuellt eller fjärrmanövreras via boostermodulens reglersystem.

I en boostermodul finns ett låg- och ett högtrycksystem. Pumparna som förser

lågtrycksdelen med bränsle kallas boosterpumpar, tryckökningen i dessa

pumpar är cirka 4 bar. För att säkerställa att det alltid finns bränsle tillgängligt

har levererar pumpen mer bränsle än vad som förbrukas. Det överflödiga

bränslet återcirkuleras via en tryckreglerande ventil.

Boosterpumparna levererar bränslet till mixingtanken. Här blandas ny olja från

servicetanken med varm returolja från motorn. Här kan finnas en automatisk

avluftning för att ventilera bort gaser från bränslet och därmed säkerställa en
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gasfri bränsletillförsel till motorn. Detta är en stor fördel vid övergångar mellan

bränslen av olika kvalitéer som förångas vid olika temperaturer.

Cirkulationspumparna förser högtrycksystemet med olja från mixingtanken

genom värmare. Trycket är i detta system mellan 6-16 bar, beroende på motorns

krav samt för att undvika gasbildning av bränslet. Dessa pumpars kapacitet är

så pass hög att en del av oljan cirkulerar tillbaks till mixingtanken för att

säkerställa att motorn alltid har tillräckligt med bränsle.

Brännoljan passerar i högtryckssystemet genom en värmare vars uppgift är att

värma oljan så att den får rätt viskositet innan den når motorn. I de allra flesta

fallen värms oljan med ånga, dock kan elvärmare förekomma på mindre fartyg.

Efter värmaren finns en viskositetsmätare. Boostermodulens reglersystem

jämför det uppmätta värdet med det inprogrammerade värdet på viskositet som

motorn är anpassad för, normalt 13-17 cSt. Detta styr ångtillförseln och därmed

värmningen på oljan.

I boostersystemet finns också ett väldigt finmaskigt filter för att filtrera bort

eventuella föroreningar som kan finnas kvar i oljan. Detta filter kan vara

placerat antingen på låg eller högtrycksidan. Filtret backspolar sig själv

automatiskt när tryckfallet över det blir för högt. Under tiden backspolningen

sker leds bränslet via ett parallellkopplat filter till dess att backspolningen

genomförts.

På vissa modernare anläggningar har en kylare monterats på returlinan mellan

motorn och mixingtanken. Kylaren används främst vid övergång från tjockolja
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till destillatbränsle. Det varma bränslet som strömmar från motorn kyls innan

det når mixingtanken och därmed motverkas gasning av det lättare bränslet

som blandas in i det varma systemet.

Även hjälpmaskineriet kan ombord på vissa fartyg förses med bränsle via

boostermodulen. Dessa är då parallellkopplade med huvudmaskinen.

Figur 4: Boostermodul
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6 BRÄNSLEÖVERGÅNG

6.1 Automatisk övergång

Modernare boostermoduler är ofta utrustade med en change-over funktion.

Detta är i princip ett inbyggt program i reglersystemet som sköter skiftningen

från destillat till tjockolja och tvärtom automatiskt. Trots att ett flertal tillverkare

av boostermodulernas reglersystem finns fungerar de på ungefär samma sätt.

Vid en övergång från destillatbränsle till tjockolja arbetar systemet på följande

sätt

1. Destillatbränslet hettas upp till en temperatur som ställs in manuellt för att

undvika gasbildning. Ökningen av temperaturen sker efter en ramp för att

erhålla en jämn uppvärmning av systemet.

2. När den inställda temperaturen nåtts börjar trevägsventilen öppna upp för

tjockolja.

3. När reglersystemet noterar en ökad viskositet kommer värmning efter en

ramp att påbörjas. Det är i sin tur värmningen som bestämmer hastigheten på

trevägsventilens manövrering.

4. När bränslet når en manuellt inställd temperatur går systemet över till ren

viskositetsreglering och övergången är fullbordad.

Vid automatisk övergång från tjockolja till destillatbränsle sker verkar systemet i

omvänd ordning.



26

6.2 Manuell övergång

För bränslesystem utan automatisk övergångsfunktion föreslår MAN B&W ett

förfarande vid övergång från MDO till tjockolja enligt följande:

1. Den 40-gradiga MDO:n hettas upp till 80°C med max 2°C/min.

2. Tjockoljan får inte ha en temperatur som är mer än 25°C högre än

temperaturen för MDO d.v.s. 105°C.

3. Trevägsventilen opereras manuellt tills dess att endast tjockolja finns i

systemet, men får inte regleras fortare än att temperaturökningen på

blandningen är mer än 2°C/min samt att viskositeten på bränslet hålls inom

rekommenderat intervall.

4. Temperaturen regleras nu till normal driftstemperatur med en

temperaturökning på max 2°C/min.

5. När normal driftstemperatur uppnåtts aktiveras den automatiska

viskositetsregleringen i systemet.
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7 TEKNISKA SVÅRIGHETER

Skillnaderna mellan de olika bränslenas egenskaper (termiska egenskaper,

blandbarhet etc.) kommer att ställa olika krav på den utrustning som finns

ombord. Därför är utrustningen anpassad efter vilka bränslen fartyget är avsett

att drivas med, vilket i sin tur beror på vilka områden fartyget är tänkt att

operera i samt tillgängligheten på olika bränslen.

För nybyggda fartyg är detta problem av mindre art, då de byggs efter gällande

och kanske kommande krav för att använda flera bränslen, men äldre fartyg kan

behöva anpassas till kommande krav och det kan ställa till problem. Framför allt

därför att det i vissa fall helt enkelt inte är praktiskt genomförbart att anpassa

fartyget helt optimalt till dessa kommande reglementen.

7.1 Framdrift och kraftförsörjning

Framdrivningsmaskineri samt maskineri för kraftförsörjning drabbas i stort sett

av samma problem. Skillnaden är att om framdrivningsmaskineriet är av

tvärstycksmodell tillkommer ytterligare faktorer att ta hänsyn till som t.ex.

cylindersmörjning. Maskineriet för kraftförsörjningen är redan i dagsläget

ombord på många fartyg drivna på destillatbränslen.
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7.2 Blandbarhet

P.g.a. att fartygsbränslens kemiska sammansättning skiljer sig från varandra så

kan det uppstå problem vid blandning av olika bränslen. Problemen kan uppstå

både vid blandning av tjockoljor samt vid blandning av tjockoljor och

destillatbränslen.

Att tjockoljor inte är kompatibla med varandra beror på deras olika

stabilitetsreserver och att när reserverna inte räcker till så fälls asfaltener ut och

kan sätta igen bränslesystemets filter och separatorer samt resultera i fastnande

bränslepumpar när de blandas.

Om kompatibilitetsproblem uppstår vid blandning av en tjockolja och ett

destillatbränsle beror detta på att tjockoljans aromatiska föreningar inte kan

hantera de paraffiniska föreningarna som destillatbränslet innehåller. Detta kan

resultera i samma problem som vid blandning av två tjockoljor.

Ovan nämnda problem uppstår oftast när bränslena härstammar från olika

råoljor eller om de raffinerats på olika sätt såsom atmosfärisk destillation och

krackning.

Problemen kan undvikas genom att utföra kompatibilitetstest. Testet kan utföras

både av laboratorier iland, men även av besättningen ombord. För detta

ändamål finns det testutrustning att köpa och ett test tar drygt 20 minuter.
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7.3 Systemlayoutens begränsningar

Systemlayouterna ombord kan se ut på ett flertal olika sätt. Nedan följer fyra

exempel.

1. 1 st MDO förråds/settlingtank samt 1 st servicetank, 1 st HFO settlingtank

samt 1 st servicetank.

Figur 5: Systemlayout 1

Detta system ställer inte till några större problem ifall fartyget endast opererar i

ett område där inget behov finns av att skifta bränsle. Alternativet vid inträde i

ett område där bränslet som får brukas är reglerat är att skifta över till det

dyrare destillatbränslet eller blanda lågsvavlig och högsvavlig tjockolja i

settlingtanken med risk för inkompatibilitet. Vid avsikt att korsa

områdesgränser relativt ofta bör det övervägas att installera ytterligare en

settling- och en servicetank.
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2. 1 st MDO förråds/settlingtank samt 1 st servicetank, 2 st HFO settlingtankar

samt 1 st servicetank.

Figur 6: Systemlayout 2

Finns detta system ombord är förfarandet samma som med layout 1. Avses det

att korsa områdesgränser ofta bör det övervägas att installera ytterligare en

servicetank.



31

3. 1 st MDO förråds/settlingtank samt 1st servicetank, 1 st HFO settlingtank

samt 2 st servicetankar.

Figur 7: Systemlayout 3

Detta system brukar innebära att innan ett bränsleskifte tömmer innehållet i

settlingtanken genom att fylla upp ena servicetanken. Därefter fylls

settlingtanken med det nya bränslet samtidigt som fyllningen skiftas till den

andra servicetanken. Därefter kan bränsleskiftet genomföras med minimal

mängd blandat bränsle. Finns möjligheten att installera ytterligare en tank

rekommenderas det att installera en settlingtank till, men det beror på hur

frekvent behovet att skifta bränsle är.
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4. 1 st MDO förråds/settlingtank samt 1 st servicetank, 2 st HFO settlingtankar

samt 2 st service tankar.

Figur 8: Systemlayout 4

Detta system är det optimala p.g.a. att möjligheten finns att separera bränslena

ända fram till innan supplypumparna. Behovet att planera att tömma och fylla

upp settlingtankar respektive dagtankar minimeras avsevärt.

7.4 Påverkan på smörjolja

7.4.1 Cylindersmörjolja
En av cylindersmörjoljans uppgifter i en tvärstycksmotor är att m.h.a. kalcium

neutralisera sura ämnen från förbränningsprocessen. Denna förmåga mäts i ett

s.k. TBN-tal. Ju högre TBN-tal desto bättre förmåga att neutralisera. Detta är

viktigt p.g.a. att bränslen som kan användas för fartygsdriften innehåller

varierande mängder svavel, vilket är ett surt ämne.



33

Problem kan uppstå vid användning av en cylindersmörjolja med ett högt TBN-

tal och drift med ett bränsle med förhållandevis låg svavelhalt likväl som

tvärtom.

Vid ett för högt TBN-tal i förhållande till svavelinnehållet i bränslet finns en risk

att överflödig kalciumaska leder till avlagringar på kolvtoppen som i sin tur kan

ge upphov till repor i cylinderfodret.

Problemet som uppstår vid lågt TBN-tal i förhållande till svavelinnehållet i

bränslet är s.k. ”cold corrosion”. Det innebär att svavlet som finns i avgaserna

efter förbränning fälls ut till svavelsyra och verkar korrosivt på bl.a.

cylinderväggarna. Detta sker när cylinderväggstemperaturen sjunker under

svavelsyredaggpunkten (160°C).

Dessa problem kan undvikas genom att använda en cylindersmörjolja med rätt

TBN-tal samt att doseringen är korrekt inställd. Vanligtvis används

cylindersmörjoljor med ett TBN-tal på 70 när fartyget drivs av ett bränsle med

ett svavelinnehåll som är högre än 1,5 %. Är svavelinnehållet lägre än 1,5 %

rekommenderas ett TBN-tal hos cylindersmörjoljan på 40. P.g.a. detta bör det

övervägas om det behövs ytterligare en tank eller eventuellt dela tanken för att

på så vis kunna ha två olika sorters cylindersmörjolja ombord.

7.4.2 Systemsmörjolja
Trunkmotorers utformning medför att en del bränsle passerar mellan kolven

och cylinderfodret och vidare ner i oljesumpen. Detta leder till att TBN-talet hos

systemsmörjoljan gradvis sjunker. En övergång till ett bränsle med lägre
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svavelinnehåll medför att TBN-talet sjunker långsammare. Detta i sin tur får en

ekonomisk betydelse då behovet att dränera och fylla på med ny olja minskar.

7.5 Bränslepumpar

7.5.1 Iskärning av bränslepumpar
I och med att tjockoljor och destillatbränslen håller olika temperaturer för att

anpassas till insprutningen och att värme överförs från bränslet till systemets

komponenter så kommer bl.a. bränslepumparna utsättas för en

temperaturförändring vid skifte av bränsle. Till följd av denna

temperaturändring så kommer materialet i systemet att utvidgas eller krympa

beroende på hur temperaturen ändras.

Sker temperaturändringen för snabbt kan det resultera i att plungerns och

fodrets temperatur ändras i olika takt. P.g.a. av de små toleranser som finns i

bränslepumpen kan det få som följd att plungern helt enkelt fastnar i fodret.

Därför rekommenderar t.ex. MAN B&W en temperaturändring på max 2

grader/min.

7.5.2 Skillnad i densitet och energiinnehåll
Ett mindre förekommande problem som kräver extrema förhållanden för att

kunna uppstå är att bränslepumparna inte kan förse cylindrarna med tillräcklig

volym bränsle för att erhålla erforderlig effekt. Problemet beror på att

energiinnehållet samt densiteten skiljer sig mellan destillatbränslen och

tjockoljor.
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Om man tänker sig att man har ett destillatbränsle samt en tjockolja ombord

enligt följande specifikationer:

MGO: 850 kg/m3, i= 44000 kJ/kg => 1 dm3= 37400 kJ

IF380: 991 kg/m3, i= 41000 kJ/kg => 1 dm3= 40631 kJ

Nu finns det visserligen andra parametrar som spelar in t.ex. att de arbetar

under olika temperaturer vilket resulterar i att värmeinnehållet per volymenhet

förändras ytterligare. Dock ger det en grundläggande förklaring till varför

reglerstångsindex kan skilja sig vid användande av olika bränslen trots samma

avgivna effekt och yttre förutsättningar.

Denna skillnad kompenserar normalt sett regulatorn för, samt att

bränslepumparna skall ha kapacitet att täcka upp för detta. Vid extrema

förhållande som t.ex. kraftig sjögång i kombination med slitna bränslepumpar,

felaktiga inställningar och maskineriet drivs av destillatbränsle osv. så kan dock

dessa parametrar resultera i att maskineriet inte kan leverera den effekt som

krävs.

Wärtsilä hävdar att för 4-takts trunkmotorer kan effektskillnaden vara så

mycket som 6-15 % trots samma reglerstångsindex på bränslepumparna, men

då tas också eventuellt läckage för destillatbränsle i beaktande.

7.5.3 Verkningslösa bränslepumpar
Bränslepumpars utformning gör att de i regel inte kan hantera vätskor med en

lägre viskositet än 2 cSt. Som tidigare påvisats beror en vätskas viskositet till
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största delen på dess temperatur. Detta måste tas hänsyn till vid drift på

destillatbränslen, då MDO och MGO kan få en lägre viskositet än 2 cSt redan

vid dryga 80 respektive 40 grader. Därför är det av yttersta vikt att

viskositets/temperaturreglering fungerar tillfredställande samt att vid behov

installera en kylare på returledningen tillbaka till mixingtanken.

Trots att bränslet är trycksatt innan matning till injektorpumparna kan det börja

och förgasas om det utsätts för en alldeles för hög temperatur. Störst sannolikhet

är att detta sker med ett destillatbränsle under en övergång från tjockolja till

destillatbränsle då destillatbränslet kan överhettas. Dock kan det även ske vid

övergång åt andra hållet och även med tjockolja men det är mindre vanligt.

Det som händer då är samma sak som när viskositeten blir för låg d.v.s.

bränslepumparna kan inte spruta in något bränsle vilket resulterar i att motorn

tappar kraft. Motåtgärden blir då att dra ner på effektuttaget och vänta till

bränslet återgår till vätskefas samt få systemet avluftat vid mixingtanken eller

vid bränslepumparna.

För att undvika problem med verkningslösa bränslepumpar har MAN B&W

tagit fram en guide för hur en övergång från MDO till HFO bör utföras (se sida

24).

På en maskin som har körts på tjockolja länge har bränslepumparna slitits en del

så att spelet mellan plunger och foder ökar. Detta behöver inte innebära

problem vid tjockoljedrift men vid övergång till destillatbränslen kan det

innebära stora problem att bygga upp tillräckligt med tryck i pumpen för att

öppna bränsleventilerna.
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7.6 Avgasventiler

En del av ämnena som tjockolja innehåller, så som vanadin, natrium, nickel,

kalcium och svavel kan i rätt mängd och inbördes proportion ge upphov till

varmkorrosion. Detta kan drabba kraftigt belastade 4-takts trunkmotorer där

avgasventilerna aktiveras oftare per tidsenhet. Risken för denna korrosion beror

till stor del på temperaturen i förbränningskammaren. För att undvika problem

med varmkorrosion används ett material avgasventilerna som heter Nimonic,

vilket är mycket värmetåligt.

Nackdelen med Nimonic är dess känslighet mot slitage i förhållande till andra

material. Detta kan ställa till problem vid skifte till ett bränsle med lägre

svavelinnehåll då bränslens ämnen som verkar smörjande avtar med minskat

svavelinnehåll. Lösningen till detta blir att använda sig av ett material som heter

Stellite, vilket är mer slittåligt än Nimonic. Tyvärr besitter inte Stellite samma

värmetåliga egenskaper son Nimonic.

Eftersom att upprepade byten av avgasventiler inte är ett särskilt praktiskt

alternativ vid skifte av bränslekvaliteter, medför detta att vid kontinuerlig drift

på destillatbränslen är Stellite rekommenderat att använda. Sker driften på

tjockolja eller alternering mellan bränslena bör Nimonic användas trots ökat

slitage vid drift på destillatbränslen.

7.7 Pannor

Pannor ombord används till uppvärmning, men även för t.ex. drift av

turbindrivna lastpumpar ombord på tankfartyg.
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De flesta brännare har fram till införandet av berörda regelverk varit designade

för tjockolja som huvudbränsle (bortsett från pilotbrännare), men har inga större

problem med tillfällig övergång till destillatbränslen. Kontinuerlig drift på

destillatbränslen ställer dock krav på utrustningen.

De komponenter som berörs till största del i en panna vid en bränsleövergång är

bränslepumparna samt brännarna.

7.7.1 Bränslepumpar
Majoriteten av de bränslepumpar som används till pannor är av typerna

kugghjulspump eller skruvpump. Det som påverkar pumparna främst är

skillnaden i viskositet. Det som bör kontrolleras är att bränslepumparna kan

hantera en viskositet som det bränsle som planerats använda har. T.ex. så måste

system som är tillverkade av Aalborg Industries ha en viskositet på minst 4,5

cSt. En viskositet som MGO kan underskrida redan vid knappa 20°C och MDO

vid drygt 50°C.

Eftersom bränslet även har en smörjande funktion i pumpen kommer slitaget på

pumpen att öka p.g.a. att bränslets smörjförmåga sjunker med minskande

viskositet.

P.g.a. att viskositeten sjunker med en ökande temperatur skall det se tills att

förvärmare samt tracingvärme tas ur drift vid övergång till destillatbränsle. I

system där bränslepumparna går kontinuerligt, även när pannan är i stand-by

mode, hettas bränslet upp av pumparna och viskositeten sjunker. Därför bör
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systemet som sköter driften av pumparna ses över så att de stängs av när de inte

behövs.

7.7.2 Brännare

7.7.2.1 Pressure Jet-brännare

Denna typ av brännare är den

enklast utformade. Bränslet

finfördelas då det pressas

genom ett munstycke. Typen

används ofta på mindre pannor

och brukar kunna köras på

tjockolja och destillatbränsle.

Problemet som kan uppstå är p.g.a. destillatbränslenas lägre viskositet så ökar

mängden insprutat bränsle. Blandningsförhållandet bör därför ses över mellan

luft och bränsle för att bibehålla en klok förbränning och undvika rökbildning.

7.7.2.2 Rotationsbrännare

Denna typ av brännare fungerar på så sätt att bränslet leds in i en hastigt

roterande kopp. Rotationen ger upphov till en centrifugalkraft och p.g.a. att

koppen är koniskt utformad kommer bränslet att ledas längs med koppens vägg

fram till kanten där den avlägsnas ifrån koppen i form av en fin dimma varefter

den antänds.

Denna typ används för alla typer av pannor och kan operera med tjockolja och

destillatbränsle. För mindre typer av denna brännare så bör det inte vara något

Figur 9: Pressure Jet brännare
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problem med ett skifte till destillatbränsle mer än att se över

blandningsförhållandet mellan bränsle och luft.

För större typer kan det uppstå problem att det bildas avlagringar av koks i den

roterande koppen. Detta beror på att koppen kommer att få en högre

temperatur vid drift på destillatbränsle, viket leder till att bränslet börjar koksa

innan det antänds. Det rekommenderas därför att se över installationen och

modifiera den om problem uppstår.

Figur 10: Rotationsbrännare

7.7.2.3 Ångatomiserade brännare

Denna typ används främst på mellanstora och stora pannor. De fungerar på så

sätt att bränsle och ånga leds ut i en lans där ångan ser till att finfördela bränslet

för en mer effektiv förbränning. Även denna typ kan köras på tjockolja och

destillatbränsle. Dock är de konstruerade för huvudsaklig drift på tjockolja.
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P.g.a. att viskositeten hos det bränsle som normalt förbränns brukar ligga

mellan 15 och 30 cSt, så kan en lägre viskositet resultera i att för stor mängd

bränsle sprutas in och antändas om endast trycket styr hur stor mängd bränsle

som tillförs.

För kontinuerlig drift på destillatbränslen rekommenderas att istället för ånga

använda tryckluft för atomiseringen eller att ersätta lansen till en typ som inte

hettar upp bränslet lika mycket. Denna typ av lans har en mindre volym för

ångan. Detta i kombination med att ångledningen i lansen är isolerad från

bränsleledningen resulterar i inte lika mycket värme överförs till bränslet.

Figur 11: Ångatomiserade brännare

7.7.2.4 Ventilering

P.g.a. att destillatbränslen mycket lättare förgasas än tjockoljor så måste

startsekvensen av pannor föregås av en ventilering för att undvika antändning i

en explosiv atmosfär som kan uppstå p.g.a. läckage från brännaren när den ej är

i drift.

7.7.2.5 Flamdetektering

Vanligtvis är en panna försedd med endast en flamdetektor med uppgift att

kontrollera att huvudbrännaren är i drift. Aalborg Industries rekommenderar

numera att även en flamdetektor för pilotbrännaren installeras.
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7.8 Separatorer

Det som drabbar separatorer är främst att de sätter igen vid blandning av

bränslen som inte är kompatibla med varandra. Det kan också inträffa att

reglerbrickan på äldre separatorer måste bytas om densiteten på bränslena som

separatorn renar skiljer sig allt för mycket.
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8 RENINGSMETODER

8.1 Avsvavling av rökgaser

8.1.1 Wärtsiläs SOx-skrubber
Ett sätt att undvika bränsleövergångar är att använda sig av en SOx-skrubber.

Wärtsilä har tagit fram en modell som är godkänd av både DNV och GL samt

uppfyller IMOs krav på svavelutsläpp i luften från fartyg. I praktiken betyder

detta att fartyget kan operera på ett högsvavligt bränsle trots att det överstiger

den maximalt tillåtna gränsen för det aktuella området.

Wärtsiläs skrubber använder sig av ett slutet system där färskvatten doseras

med NaOH för att neutralisera de svaveloxider som finns i avgaserna. Med

slutet system menas att inget processvatten släpps ut i havet efter avsvavling,

utan istället recirkulerar i systemet.

En doseringsenhet matar NaOH till systemet via en trevägsventil som är

lokaliserad mellan processtanken och cirkulationspumpen. En sjövattenkyld

värmeväxlare används för att sänka temperaturen på processvattnet innan det

leds in i skrubbern. Från skrubbern leds det tillbaka till processtanken med hjälp

av gravitationskraften.(Figur 12)

En liten del av flödet leds till en rengöringsenhet där det renas innan det körs

överbord. Vid vistelse i ett område där utsläpp är förbjudet så leds flödet till en

befintlig tank, som t.ex. länsvattentanken. Orenheterna i processvattnet överförs

till den befintliga sludgetanken ombord. Det här medför kontinuerlig fyllning

av processtanken med nytt färskvatten.



44

Kostnaden för användandet av kaustiksoda(NaOH) beräknas vara mellan 0,5%

och 4% av bränslekostnaderna. Variationen beror på fluktuerande priser av

NaOH samt att förbrukningen av NaOH ökar med ökad svavelhalt i bränslet.

Wärtsilä har gjort en beräkning på en anläggning på 10MW, 85% last och med

en kaustiksodalösning på 50%. Om fartyget använder ett bränsle som har 3,5%

svavelinnehåll och den maximalt tillåtna svavelhalten i området är 0,1%, så blir

den beräknade förbrukningen 4,2 m3/dygn7.

Skrubbersystemet fungerar även som ljuddämpare och kan därför med fördel

ersätta befintlig ljuddämpare. En nackdel med skrubbertekniken är att det tar

väldigt stor plats. Wärtsilä har beskrivit att ett skrubbersystem till ett fartyg som

har en maskinstyrka på 8400 kW är 8 meter högt, 2,9 meter i diameter och väger

13,4 ton när det är i drift8. Är skorstenen för liten så kan skrubbern installeras på

utsidan av skorstenen, med den resterande utrustningen inombords.

Installationskostnaden kan tänkas vara hög då det är ny teknik och efterfrågan

på lågsvavlig drift av fartyg ökar. Det kan dock visa sig senare vara en lönsam

investering eftersom den kommande efterfrågan på lågsvavligt bränsle kommer

resultera i högre bunkerpriser.

7 http://www.european-dredging.info/pdf/WARTSILA_presentation.pdf
8http://www.wartsila.com/Wartsila/global/docs/en/about_us/in_detail/2_2007/SOx-scrubbing-marine-
exhaust-gases.pdf
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Figur 12: Wärtsiläs SOx-skrubber

8.2 Avsvavling av bränsle

Ett annat alternativ för att sänka svavelinnehållet i avgaserna är att avsvavla

bränslet. Preem har gjort en undersökning för att ta reda på hur de skall kunna

möta kraven på ändrad efterfrågan på fartygsbränslen.

Preem förutspår en minskad efterfrågan år 2015 i samband med begränsningen

av svavelinnehållet i fartygsbränslet till 0,1% i SECA-områden. Denna minskade

efterfrågan på tjockolja medför att Preem inte ser någon lönsamhet i avsvavling

av tjockolja. Utrustningen för att avsvavla tjockoljan ner till 0,1% blir helt enkelt

för dyr. Avsvavling har även en negativ inverkan på miljön i form av ökade

CO2-utsläpp. Risken finns också att skrubbertekniken slår igenom vilket gör att
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den höga investeringskostnaden inte återbetalas9. Det är troligare att

raffinaderierna väljer att konvertera högsvavlig tjockolja till fordonsbränsle, som

trots hög investeringskostnad beräknas ha en återbetalningsperiod på inte mer

än 4-5 år.

9 http://www.maritimeforum.se/uploads/files/Varldssjofartens_Dag_2007_presentationer_1.pdf
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9 EKONOMISKA ASPEKTER

De ökade kostnaderna för fartygsoperatörerna som följer med skärpta miljökrav

kan härledas främst till två anledningar:

1. Ökad användning av bränsle med lägre svavelinnehåll.

2. Eventuell installation av fler tankar och diverse annan utrustning för

bränslesystemet.

Visserligen kan nyttjande av lågsvavligt bränsle leda till ekonomiska fördelar

inom vissa områden som t.ex. lägre farledavgifter och att om enbart

destillatbränsle används så minskar behovet av uppvärmning av bränslet. Detta

har v betydelse men kan inte väga upp att transporterna blir dyrare p.g.a. att

bränslepriset ökar. Därför har vi valt att bortse från detta i vårt

beräkningsexempel.

Som tidigare nämnts så kan en smörjolja med lägre TBN-tal vid drift på

lågsvavliga bränslen användas. Detta medför en kostnadsminskning då dessa

oljor är billigare i inköp. Intervallerna mellan uppfräschningen av smörjoljan

kan också förlängas vid drift på lågsvavlig olja. Detta gäller framförallt

trunkmotorer.

Kostnadsökningen beror på att ju lägre svavelinnehåll ett bränsle har, desto

dyrare är det att införskaffa. Bränslepriserna varierar världen över men för

tillfället(25 feb -10) kostar MDO 130-180 $ mer än IF380 per ton. Prisskillnaden

mellan högsvavlig och lågsvavlig IF380 är för tillfället ca 10-20 $/ton.
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Vi har i vårt beräkningsexempel endast valt att endast lägga fokus på anledning

ett då nummer två kan undvikas samt är svårare att göra beräkningsexempel

på.

9.1 Beräkningsexempel

Vi ska göra en resa på 2934nm mellan Portugal och New York med en

torrlastare på 18 800 DWT. Maskinstyrkan är 12600 kW vilket ger en marschfart

på 17,5 Knop. Bränsleförbrukningen är 48ton/dygn. Dagspriser för bunker är

tagna från Antwerpen 25 feb-10.

Resans tidsåtgång:

2934 / 17,5 = 168 timmar = 7 Dygn

Resans bränsleförbrukning:

7 * 48 = 335 ton

Att göra resan med lågsvavlig tjockolja som bränsle kostar:

335 * 470 = 157 450 $

Marin dieselolja:

335 * 590 = 197 650 $

Kostnadsskillnad:

197 650 – 157 450 = 40 200 $ eller 26 % dyrare

I ovanstående beräkning har vi endast räknat med bränslekostnad för

framdrivningsmaskineriet och försummat skillnaden i energiinnehåll, då det

skiljer sig från bränsle till bränsle. I ett verkligt fall tillkommer även faktorer
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som drift av panna och eventuellt hjälpmaskiner, men det här ger ändå en

fingervisning av kostnadsskillnaderna vid drift med HFO istället för MDO.
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10 SLUTDISKUSSION

Det framgår tydligt att miljölagstiftningarna kommer att skärpas åt än mer i

framtiden. Detta kommer ha betydande konsekvenser för hela samhället, inte

minst sjöfarten. Det här kommer att ställa allt högre krav på besättningens

kompetens och utrustningen ombord. Det är viktigt för besättningen ombord att

vara väl insatta i hur utsläppen regleras i olika geografiska områden, då det

maximalt tillåtna svavelinnehållet i bränslet varierar mycket.

De flesta handelsfartyg som är i bruk idag är anpassade för tjockoljedrift p.g.a.

de ekonomiska fördelarna. Tillgången på lågsvavlig tjockolja kommer få svårt

att möta den ökande efterfrågan till följd av miljölagarna. Det här gör så att

användandet av det dyrare destillatbränslet kommer öka, då dessa generellt sett

innehåller låg andel svavel.

Då relativt många fartyg passerar in och ut ur SECA-områden, som har så pass

stränga utsläppskrav att destillatbränsle måste användas, är en hög frekvens av

bränsleövergångar att vänta. Detta har lett till att skrubbertekniken utvecklats

ytterligare för att underlätta problemet, då det finns godkänd teknik som tillåter

drift på högsvavligt bränsle även inom SECA-områden.

Det finns kända metoder för avsvavling av tjockolja under raffineringen. Denna

metod kräver en stor investeringskostnad och är i nuläget inte ekonomiskt

försvarbar eftersom efterfrågan inte är tillräckligt stor i nuläget. Beroende på

marknadens utveckling kan det bli en lösning i framtiden.
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BILAGA A

Figur 1: MARPOLs SECA-område



55

Figur 2: CARB
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BILAGA B

Intervju med en teknisk chef

Fråga: Finns change-overfunktionen tillgänglig ombord på fartyget du jobbar

på?

Svar: Funktionen finns ombord, dock så har jag ej använt den ännu, men mina

kollegor har använt den med lyckat resultat. Då fartyget är relativt

gammalt(byggt 1995), styr funktionen endast trevägsventilen och värmningen

sköts manuellt.

Fråga: Har du märkt någon skillnad i antalet övergångar p.g.a. skärpta

miljölagar?

Svar: Vi fick gå över på lågsvavligt bränsle i Grekland, dock fortfarande

tjockolja. Det här gjordes temporärt i en eller två kryssningar innan det

ändrades tillbaka. I t.ex. Venedig är gränsen 2.5% svavel, men det räknas på hela

flottan, och eftersom vi har fartyg som opererar på lågsvavlig gasolja, kunde vi

fortsätta på högsvavlig tjockolja.

Fråga: Vilka rutiner är det vid övergång från tjockolja till gasolja?

Svar: Om vi använder en lågvarvig tvärstyckare som exempel med ett varvtal

på 115 rpm så sänker man det till 80-85 rpm för att minska effekt och belastning,

sedan stänger man av tracing. Om viscometern är inställd på 12cSt så ökar man

värdet till 15cSt. Börja skifta över med hjälp av trevägsventilen. Mindre effekt

ger mer returolja som blandas i mixingtanken, vilket resulterar i en mjukare

termisk övergång. Eftersom gasolja är mer tändvilligt än tjockolja finns risken
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att man får för högt topptryck i cylindern vid MCR(Maximum Continuous

Rating), vilket är ännu en anledning att sänka varvtalet. Det här gäller dock inte

en maskin utrustad med en VIT-pump, då den reglerar insprutningen

automatiskt. Minska cylindersmörjningen eftersom gasolja har lägre svavelhalt.

Efter övergången så stänger man ångventilerna manuellt. Vid övergång från

gasolja till tjockolja så är det större risk för gasning och då bör man under

övergången öka temperaturen 2˚C/min.

Fråga: Har du varit med om någon olycka i samband med bränsleövergång?

Svar: Ja, vid skiftning från gasolja till biodiesel ombord på ett gasturbinfartyg.

Olyckan berodde på den mänskliga faktorn, då vakthavande befäl stängde

matande tank innan han öppnade för det nya bränslet. Det här resulterade i

total blackout då det var turbinelektriskt system utan hjälpmotorer. Det blev

stora påföljder då vi var tvungna att gå utomskärs för att undvika inspektion

från coast guard. Den ökade bränslekostnaden slutade på mellan 30 000-40 000

USD då farten var tvungen att ökas för att hålla tidtabellen. Dock inga problem

mellan gasolja och tjockolja.

Tillägg:

En fördel med sänkning av svavelhalten i bränslet ur driftssynpunkt är TBN-

talet i smörjoljan sjunker långsammare, vilket resulterar i längre intervaller i

'uppfriskning'. På min nuvarande arbetsplats använder vi oss av Wärtsiläs

W12V46-motorer, och när vi körde på bränsle med 4% svavelhalt fick vi dränera

och fylla 0.5m³(11m³ system) smörjolja var tionde dag, och när vi använder

bränsle med 2.5% svavelhalt kan vi vänta upp till fjorton dagar. Om man enbart

kör på gasolja, som har väldigt lite svavelinnehåll, så kan man använda olja med

lägre TBN-tal vilket är billigare.


