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Sammanfattning 

 

Turboaggregat med variabel geometri har länge funnit hos automobiler, men det dröjde ända 

tills 2008 innan det första dök upp på ett fartyg. Syftet med denna undersökning har varit att 

kontrollera om de fördelar som Man B&W hävdar att VTA-aggregatet skall ha stämmer, samt 

att undersöka om VTA-aggregatet kan lösa de problem som uppkommer i och med att man 

kör med reducerad fart, s.k. slowsteaming. För att undersöka detta har jag bedrivit 

litteraturstudie, med insamling av data mestadels från Internet.  

 

Resultatet av undersökningen visar på att ett VTA-aggregat kan minska bränsleförbrukningen 

och vissa emissioner vid reducerad fart jämfört med en konventionell turbo av samma storlek. 

Den minskade bränsleförbrukningen leder i sin tur till ekonomiska vinster. Ett VTA-aggregat 

lindrar också vissa av de problem som uppkommer vid slowsteaming. 

 

Med de uppgifter som kommit fram anser jag att VTA-aggregatet är praktiskt för fartyg som 

tillämpar slowsteaming, men att använda en VTA-turbo på ett nybyggt fartyg för att man ska 

slowsteama finner jag vara ett slöseri med kapital och kapacitet.  
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ABSTRACT  

 

Turbocharger with variable geometry has for a longtime been used in automobiles, but it was 

not until 2008 that the first one appeared on a ship. The purpose of this study is to control if 

the benefits of the VTA-turbo claimed by Man B&W are accurate and to examine if the VTA 

turbo does have the ability to solve the problems occurring when the ship is moving with 

reduced speed, so called slowsteaming. To investigate this I have conducted a literature study, 

with collection of data mostly from the Internet. 

 

The result of the study shows that a VTA turbo can reduce fuel consumption and emissions at 

reduced speed compared with a conventional turbo of the same size. The reduction in fuel 

consumption leads to economic gains. A VTA turbo also eases some of the problems that 

arise from slowsteaming. 

 

With the information received, I believe that a VTA turbo is convenient for those ships that 

use slow steaming. However, to use a VTA turbo on newly built ships in order to slow steam, 

I consider being a waste of capital and capacity. 

 

 

 

Keywords: VTA-turbo, emissions, fuel reduction, slowsteaming. 



 

v 
 

 

Innehållsförteckning 
 

1.   Bakgrund .............................................................................................................................. 2 

2.  Syfte ...................................................................................................................................... 3 

3.   Problemformulering ............................................................................................................. 3 

3.1 Avgränsning ...................................................................................................................... 3 

4.   Metod ................................................................................................................................... 4 

5.   Teoretisk referensram ........................................................................................................... 5 

5.1 Konventionella turboaggregat .......................................................................................... 5 

5.1.1  Turboaggregatets delar .............................................................................................. 6 

5.1.2 Turboaggregatets arbetssätt........................................................................................ 7 

5.2   VTA-aggregatet .............................................................................................................. 8 

5.2.1 VTA-aggregatets arbetsätt ......................................................................................... 9 

5.2.2  Alternativ till VTA-aggregat ................................................................................... 10 

5.3   VGT-aggregatet ............................................................................................................ 10 

5.3.1 VGT-aggregatets arbetssätt ...................................................................................... 11 

5.4   Utsläpp från förbränningsmotorer ................................................................................ 11 

5.4.1 NOχ .......................................................................................................................... 11 

5.4.2 SOχ ........................................................................................................................... 12 

5.4.3 CO2 ........................................................................................................................... 12 

5.4.4 CO ............................................................................................................................ 12 

5.4.5 THC .......................................................................................................................... 12 

5.4.6 PM ............................................................................................................................ 12 

5.5  Slowsteaming ................................................................................................................. 12 

5.5.1 Exempel slowsteaming ............................................................................................ 13 

6.   Resultat ............................................................................................................................... 14 

6.1   Skillnader i bränsleförbrukning .................................................................................... 14 

6.1.1 Ekonomiska skillnader ............................................................................................. 18 

6.2   Utsläpp .......................................................................................................................... 19 

6.3   Slowsteaming med VTA .............................................................................................. 19 

7.   Slutsats ............................................................................................................................... 21 

7.1 Förslag till fortsatt arbete ................................................................................................ 22 

Litteraturförteckning ................................................................................................................ 23 



 

1 
 

Ordlista  
 

Här definieras diverse förkortningar och ord som kan vara okända för läsaren. 

 

 

BSFC:  Brake Specific Fuel Consumption. Den specifika  

  bränsleförbrukningen är ett kvalitetstal, som gör det möjligt 

  att jämföra motorer oberoende av motor typ och motorstorlek. 

  Anges i gram per kilowatt och timma, g/kWh.  

    

Common Rail: Styrd bränsle insprutning under högt tryck, över 1000 bar.

  Namnet "common rail" används eftersom bränslet till spridarna

  levereras från en ledning (räls). 

 

EGR:                                  Exhaust Gas Recirculation, En del avgaser leds tillbaka in i 

  cylindern och minskar på så sätt kväveoxiderna.  

 

Isentropisk  En termodynamisk process utan värmeutbyte med omgivningen. 

 

Man B&W:   Burmeister & Wain, B&W, var en varvsindustri med tillverkning 

  av fartyg och dieselmotorer. Såldes 1980 till Man Ag och fick 

  därav namnet Man B&W Diesel.  

 

MARPOL  Internationell konvention för förhindrandet av föroreningar från 

  fartyg.     

 

MC/MC-C  Motorbeteckning hos Man B&W, M står för Motorprogram 

  serie, första C:et står för Camshaft controlled det andra C:et 

  står för Compact engine. Motorerna är alltså mekaniskt styrda.

   

Ottomotor   Förgasarmotorer, blandning av luft och bränsle sker utför motorns 

  cylindrar. Antändning sker med en elektrisk gnista från ett 

  tändstift. Ottomotorer drivs nästan alltid med bensin 

 

Slow steaming:  Reducering av fartygets fart, i syfte att minska  

  bränsleförbrukningen. 

 

VTA:    Variable turbin area, en typ av turbiner där ändring av 

  ledskovlarnas vinkel ändrar avgasflödet mot turbinen.                                                                                                        

  

VATN/VNT:  Variabel area turbine nozzel 

 

VGT/VTG:     Variabel turbingeometri. Beteckningen VGT kommer att används 

  i arbetet som samlingsnamn för motorer med ställbara ledskenor 

  på fordonssidan.   

 

 

Wärtsilä  Finländsk industrikoncern med huvudsaklig inriktning på 

  tillverkning av dieselmotorer och kompletta drivsystem för fartyg, 

  offshoreinstallationer samt kraftverksutrustning. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Diesel
http://sv.wikipedia.org/wiki/Offshore
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kraftverk
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1.   Bakgrund 

 
Allt fler rederier har nu på senare år valt att inte köra med motorn fullt belastad, pga. att 

bunkerpriserna har stigit i hög takt. Då har man istället valt att reducera farten s.k. slow 

steaming för att på så sätt spara bränsle. Detta har lett till längre frakttider och en rad andra 

problem så som: 

 

  Sämre effekt på turbon
1
 

  Sämre propellerverkningsgrad
1
 

  Ökade vibrationer
1
 

  Ökad smörjoljeförbrukning
1
  

  Ökat NOχ utsläpp
2
 

  Ökning av oförbrända rester 

 

 

Några av dessa problem kan kopplas till att förbränningen inte varit tillräckligt god, vilket 

beror på luftunderskott vid gasväxlingen. Enligt motortillverkaren Man B&W så heter 

lösningen på några av dessa problem VTA, vilket står för Variable Turbine Area. Detta 

turboaggregat presenterades för allmänheten första gången på en marinmässa den 23 

september 2008.  

 

Det som skiljer VTA-turbon från konventionella turboaggregat är att VTA-aggregatet kan 

ändra vinklarna på ledskovlarna på turbinens avgassida och på så sätt reglera volymen av 

spolluft till cylindrarna. Några av de skillnader som VTA-turbon enligt tillverkaren ska ha 

jämfört med en vanlig turbo, är 

    

 

 Minskad bränsleförbrukning
3
 

 Mindre sot och rökutsläpp
3
 

 Mindre partikelutsläpp
3
 

 Mindre CO2 utsläpp
3
 

 

Detta är något som borde väcka intresse hos de flesta rederier, särskilt som minskad 

bränsleförbrukning är något mycket åtråvärt med tanke på de rådande bränslepriserna.  

 

Tekniken i sig är inte helt ny, den har funnits i bilbranschen sedan 1989, främst i bilar med 

dieselmotorer. Volvo Penta har använt den på sina inombords dieselmotorer sedan 2003 under 

namnet VGT (Introduktioner under 2003, 2003). 

 

Men med tanke på att turboaggregat började användas på den marina marknaden 50 år innan 

de användes i bilar, så undrar man hur det kommer sig att VGT-tekniken kom före till 

bilbranschen. En av de bidragande orsakerna till det är att låg- och mellanvarviga 

fartygsmotorer oftast körs på konstant varvtal, medan bilmotorer körs med varvtal som 

varieras från 900 upp till 5000 varv per minut och ibland mer. Detta betyder att för 

                                                           
1
 (Lloyd's Register, 2008, s. 3) 

2
 (Lloyd's Register, 2008, s. 2) 

3
 (Man Diesel) 
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fartygsmotorer väljer man turboaggregat som passar till den effekt motorn beräknas ligga på 

under den största delen av drifttiden.  

 

Sammansättningen av bränsle för bilar och fartyg är också helt olika och utan att vi behöver 

gå in på detaljer om de olika bränslenas uppbyggnad så är tjockoljan som driver låg och 

mellanvarviga fartygsmotorer mycket smutsigare. Detta beror till stor del på att när tjockoljan 

tas ut ur fraktioneringstornet så tas den ut längst ner i flytande form till skillnad från bensin, 

fotogen och destillatbränslen, som tas ut i gasform. Det gör att diverse oönskade ämnen, så 

som svavel och smuts medföljer tjockoljan. Ju mer svavel en olja innehåller desto lägre blir 

dess energi innehåll. Det beror på att svavlet inte ger någon energi vid förbränningen men den 

tar upp plats i bränslet. Vid förbränning av tjockolja bildas också mer koks på varma delar hos 

motor och turboaggregat, samtidigt som den bidrar till ökat slitage på diverse motordelar.  

 

Det var således behovet av en snabb respons vid låga varvtal och renare drivmedel så som 

diesel och bensin som bidrog till att VGT tekniken kom före till bilar. 

 

2.  Syfte  

 

Syftet med arbetet är att undersöka om tillverkarens uppgifter om VTA-teknikens fördelar är 

tillförlitliga. Dessutom är syftet att visa på skillnader mellan en vanlig turbo och VTA-turbon 

vad gäller driftekonomi och bränsleförbrukning. Arbetet syftar också till att ge svar på om 

VTA-turbon kan lösa problemen som uppkommer i och med slowsteaming.  

 

3.   Problemformulering 

 

Nu när denna teknik har lanserats som ett alternativ till en vanlig turbo så skall svar sökas på 

följande: 

 
• Vilka skillnader är det i bränsleförbrukning mellan VTA-turbon och 

konventionella turboaggregat och hur inverkar de skillnaderna på driftekonomin?  

   

• Stämmer det som tillverkaren hävdar angående minskade utsläpp? 

 

 

• Är VTA-turbon lösningen på de problem som uppkommer i och med 

slowsteaming? 

 

3.1 Avgränsning 

 

I och med att VGT-tekniken funnits i över 20 år finns det en hel del skrivet om den. Från år 

2000 och framåt har VGT-tekniken mer gemensamt med VTA-tekniken och jag har därför när 

det gäller VGT-tekniken valt att endast ta hänsyn till rapporter och dylikt som rör 
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driftinformation som är skrivna efter år 2000. När det kommer till VTA-tekniken har jag gjort 

avgränsningar på den tekniska styrfunktionen hos servomotorerna och regulatorns 

reglertekniska funktion pga. att tekniken är så pass invecklad. Avgränsningar har också gjorts 

när det kommer till Common rail-motorer av den anledningen att det inte finns några tester 

tillgängliga från tillverkarens sida på sådana motorer.  

4.   Metod 

 
Insamlingen utav empiri till denna studie har skett genom en litteraturstudie. Med en 

litteraturstudie så studeras redan befintlig litteratur inom området eller områdena, för att 

därefter skapa sig en översikt av kunskapsläget. Det som varit viktigt för alla data som 

införskaffas är att de är relevanta och tillförlitliga.  

 

De data som är relevanta för det här arbetet är driftdata och information om VTA-tekniken 

samt jämförelser gjorda mellan VTA-tekniken och turboaggregat med fixerad geometri. 

Undersökningar som gjorts på fordonssidan mellan VGT-tekniken och turboaggregat med 

fixerad geometri har också varit av stort intresse i och med att man kan dra paralleller till 

fartygssidan och turboaggregat med variabel geometri. Paralleller kan emellertid bara dras 

inom visa områden såsom specifik bränsleförbrukning eftersom den specifika 

bränsleförbrukningen är ett kvalitetstal som gör det möjligt att jämföra motorer oberoende av 

motortyp och storlek. De undersökningar som varit relevanta att titta närmare på är sådana 

som visar på skillnader i utsläpp och bränsleförbrukning. De data som fåtts fram ur sådana 

undersökningar har sedan legat till grund för att kunna styrka eller förkasta det tillverkaren 

hävdar angående VTA-aggregatets förmåga att minska bränsleförbrukningen och utsläppen. 

För att reda ut frågeställningen så har också data införskaffas som behandlar följderna av 

slowsteaming. De negativa konsekvenserna av slowsteaming har sedan ställts mot de positiva 

driftegenskaper som VTA-tekniken ska tillföra, för att på så sätt bedöma om VTA-tekniken 

kan kompensera för de problem som uppstår i och med slowsteaming.   

 

Insamling av data har i huvudsak skett på internet och i böcker. Sökord och sökmotorer visas i 

tabellen nedan. 

 

 Antal träffar 

Sökord Google Scholar Google Scirus 

Test of VGT turbo 352 87 600 339 

turbocharger 25 300 2 270 000 31 026 

”turbocharger vgt” 422 7140 598 

” variable geometry 

turbo ” 

288 379 000 293 

VGT turbocharger fuel 

benefits 

1980 252 000 307 

VGT 16 600 5 120 000 16 179 

”VGT turbo” 27 13 600 17 

”VNT turbo” 12 12 900 17 
Tabell 1 Sökord, sökmotorer och antal träffar. 

 

 

När det kommer till tillförlitlighet så anses forskningsrapporter från universitet, master-

uppsatser, utbildningsböcker samt rapporter skrivna av klassningssällskap vara tillförlitliga. 
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Information som kommer ifrån tillverkaren har granskas ur ett objektivt perspektiv i och med 

att det är ett vinstdrivande företag. Det är viktigt att allt material granskas kritiskt.    

 

5.   Teoretisk referensram  

I det här kapitlet beskrivs grunderna för att förstå turboaggregat, frågeställningen och vidare 

resonemang som förs i arbetet. Kapitlet behandlar information om konventionella 

turboaggregatet, VTA-aggregatet, VGT-aggregatet, slowsteaming och utsläpp från 

förbränningsmotorer. Om läsaren anser sig behärska dessa teorier så kan läsaren gå vidare till 

kapitel 6. 

 

5.1 Konventionella turboaggregat  

 

Den avgasdrivna turbinen är en över hundra år gammal uppfinning. Den schweiziska 

ingenjören Dr. Alfred Büchi fick den 16 november 1905 patent No. 204630 från det kejserliga 

patent kansliet av det Tyska riket för en ”förbränningsmaskin som består av en kompressor 

(turbin kompressor), en kolvmotor, och en turbin i sekventiellt arrangemang” (Hanlon, 2005). 

 

De första fartygen att använda turboaggregat var de två motordrivna passagerarskeppen 

”Danzig” och ”Preussen” som byggdes 1923, de hade båda dubbla tio cylindriga dieslar med 

turboaggregat (Hanlon, 2005). I dag används turboaggregat på i stort sätt alla dieselmotorer 

och hos många Ottomotorer. 

 

Turboaggregat kan antingen vara av axial eller radial typ. Det är riktningen på flödet in till 

turbinen som avgör vilken typ det är. I axiala turbiner är flödesriktningen in till turbinen rent 

axiell dvs. parallell med turbin-axeln, medan radiala turbiner har en flödesriktning in till 

turbinen som är radiell gentemot turbinaxeln. Axiala turbiner är vanliga i flygplansmotorer, 

generatoranläggningar och större framdrivningsmaskinerier till fartyg. Radiala turbiner 

används främst i mindre förbränningsmotorer så som i automobiler. Anledning till detta är att 

motorn och turbo-aggregatet är mindre, små axiala turbo-aggregat får sämre karakteristik som 

ger upphov till sekundära flöden och små läckage vilket i sin tur resulterar i sämre effektivitet. 

Små axiala turbiner är också mer komplicerade och dyrare att tillverka jämfört med radiala 

turbiner (Hellström, 2008). 
 

Det förekommer två olika system för drift av turboaggregaten hos motorer. Det ena är 

konstant tryck och det används för de flesta stora tvåtaktsmotorer. Det andra är stötdrift som 

är den vanligaste metoden för drift av turboaggregat hos fyrtaktsmotorer. 

 

Hos system med konstant tryck så samlas avgaserna från alla cylindrar i en stor gemensam 

avgasbehållare, i vilken tryckpulserna utjämnas. Gasen levereras sedan vid ett konstant 

övertryck till turboaggregatets avgasturbin. Genom att gasens tryck är konstant kommer 

turbinen att arbeta effektivt med hög turbinverkningsgrad (Andersson, 2004, s. 94). 

 

Vid stötdrift överförs energin från avgaserna i cylindern till avgasturbinen genom den 

tryckvåg som uppkommer i avgasröret när avgasventilen öppnas. Detta är möjligt genom att 

man använder relativt små dimensioner hos avgasrören, i vilka ett högt tryck byggs upp under 

http://www.synonymer.se/?query=arrangemang
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den korta tid som svarar mot ca 30 vevvinkelgrader just då avgasventilen öppnar (Andersson, 

2004, s. 94). 

 

Turboaggregat används för att man vill öka luftmassflödet genom motorn. Med ett större 

luftmassflöde in i motorn så kan man förbränna ett större bränsleflöde. Teoretiskt behöver 

man 14-14,5 kg luft för att förbränna 1 kg bränsle (Kuiken, 2008, s. 314). Genom att kunna 

förbränna mer bränsle så ökas det indikerade medeltrycket hos motorn. Ett högre medeltryck 

leder till att en större effekt kan tas ut.  

 

Det man påverkar med turboaggregatet är i första hand luftens densitet genom tryckstegringen 

i kompressorn, en biverkning av tryckstegringen av luften är att även dess temperatur höjs 

därför är det nödvändigt att en luftkylare installeras efter kompressorn. 
 

 5.1.1  Turboaggregatets delar 

Ett turboaggregat består av ett filter med ljuddämpare, axel med lager, avgasturbin med 

turbinhus, kompressorhjul och diffusor. Annan utrustning kan också tillkomma så som 

ledskenor och Wastegate. Nedan beskrivs de olika delarna mer ingående. 

5.1.1.1 Filter med ljuddämpare 
 
För att skydda kompressorhjulet mot smuts och partiklar som kan finnas i luften så sitter ett 

filter monterat före kompressorhjulet som luften först sugs igenom innan den kommer in till 

kompressorhjulet. Ljuddämparen används för att sänka den höga ljudnivån från kompressorn 

till en acceptabel nivå.     

5.1.1.2 Axel med lager 
 

Kompressordelen och turbindelen sitter sammanfogade med en axel som vilar på lager. Den 

vanligaste lagringstypen på aggregaten idag är fullflytande glidlager. De har en glidyta som är 

lika stor på insidan som på utsidan, det gör att glidlagren roterar med axelns halva hastighet 

och friktionspåkänningarna blir halverade. En oljefilm är nödvändig på glidytorna och det 

sätter höga krav på oljetillförseln. 

5.1.1.3 Avgasturbin med turbinhus 
 

När avgaserna lämnar cylindern genom avgasventilen så har avgaserna en hög temperatur och 

ett högt tryck. Turbinhuset är utformat så att det ökar i volym så att avgaserna går från ett litet 

utrymme till ett större. Då utnyttjas det höga energitillstånd som avgasernas har i och med 

deras höga temperatur och höga tryck kombinerat med en liten volym. När avgaserna sedan 

expanderar i turbindelen så svalnar de och övergår till ett lägre energiinnehåll. Den energi 

som frigörs när avgaserna expanderar upptas av turbinen som är placerad i turbinhuset, 

energin trycker på turbinen och skapar på så sätt en roterande rörelse. Rörelseenergin i 

avgaserna bidrar också till att sätta turbinen i rörelse, men det är inte den största bidragande 

faktorn. Avståndet mellan turbin och turbinhus avgör rotationshastigheten hos turbinen, 

avståndet bestäms av antalet cylindrar och motorns effekt (Kuiken, 2008, s. 321). 

 

Turbinens verkningsgrad definneras som förhållandet mellan axeleffekt och den maximala 

isentropiska effekten hos drivgasen, i detta fall avgaserna från motorn. 
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Där     är turbinverkningsgraden Ps är axeleffekten,    är massflödet på gasen, cp är 

värmekapaciteten,     och     är temperatur och tryck före turbinen,    är det statiska trycket 

nedströms turbinen och   är det specifika värmeförhållandet (Hellström, 2008).  

5.1.1.4 Kompressorhjul  
 

Kompressordelen kan man säga gör samma arbete som turbindelen fast tvärt om. Eftersom 

man kan utvinna rörelse energi ur en expanderande gas så måste man kunna komprimera en 

gas med rörelseenergi. När kompressorn börjar rotera så dras luft in genom filtret, luftens 

tryckökning sker som en följd av centrifugalkrafter i kompressorhjulet och/eller med 

omvandling av hastighetsenergi till tryckenergi i efterliggande diffusor (Alvarez, 1990, s. 

673). 

 

Även om man kan säga att kompressordelen och turbindelen är varandras motsatser så är de 

inte direkt lika varandra i design. Det beror bl. a. på att den mängd avgaser som bildas är 

mycket större än den mängd luft som krävs för att skapa den. Likaså är avgastrycket i 

turbinens inlopp mycket högre än det uppnådda laddtrycket någonsin kommer att bli. 

5.1.1.5  Diffusor  
 

Vid utloppet ur kompressorhjulet har luften en stor hasighet och därmed en stor rörelseenergi. 

En del av den rörelseenergin omvandlas till tryckenergi i ett rör med kontinuerligt 

expanderande diameter s.k. diffusor, som sitter i kompressorhuset. Efter diffusorn leds luften i 

allmänhet genom en luftkylare och sedan vidare till cylindrarna.   

5.1.1.6 Ledskenor 
 

Ledskenorna är i princip en ring, även kallad ledkrans med snedställda blad. Med ledskenor 

kan inströmningsriktningen av avgaserna till turbinen ändras (Alvarez, 1990, s. 230). Vid 

turbinbladen länkas avgaserna mot rotationsriktningen av turbinbladen och därigenom erhålls 

en kraft på bladen och turbinen får ett drivmoment. Ledskenor framställs ofta av legerat stål 

(Alvarez, 1990, s. 704). 

5.1.1.7 Wastegate  
 

Wastegate ventilen används för att man behöver minska axeleffekten för att undvika ett för 

stort luftöverskott.  Det fungerar på så sätt att Wastegate ventilen öppnas när spollufttrycket 

överstiger ett visst tryck. När den öppnas så leds en del av avgaserna förbi turbinen på 

turboaggregatet och på så sätt minskas spollufttrycket (Kuiken, 2008, s. 328). 

5.1.2 Turboaggregatets arbetssätt  

Turbindelen sätts i rörelse av avgasenergin som den tar upp och i och med att den är 

förbunden med kompressorn så sätts också den i rörelse. Kompressorn suger då in luft genom 

luftfiltret. Vid utloppet ur kompressorhjulet har luften stor rörelseenergi, en del av denna 

energi omvandlas till tryckenergi i diffusorn innan luften strömmar ut i kompressorhuset. Från 

kompressorhuset leds luften genom en luftkylare och sedan vidare till motorns inloppsrör 

(Andersson, 2004, s. 92). 
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5.2   VTA-aggregatet 

 

Det första fartyg att använda VTA-turbon var Stena President, hon gjorde sin jungfrufärd sent 

i september 2007 (Man Diesel & Turbo, 2009). 

   

Det som skiljer VTA-turbon från de konventionella turboaggregaten i uppbyggnad är de 

ställbara ledskenor och den kringutrustning som behövs för att styra ledskenorna. I övrigt så 

återfinns huvudkomponenterna från konventionella turboaggregat också i VTA-aggregatet, 

om än ibland i andra storlekar.  

 

De ställbara ledskenorna som är gjorda av värme- och erosions resistent legerat stål återfinns 

före turbinen och med hjälp av dem kan avgasernas inströmningsriktning mot turbinen ändras.  

 
 
 

Figur 1 VTA-aggregat av axialflödestyp. (Man Diesel) 

 
 

Genom att avgasernas inströmningsriktning justeras ändras också trycket med vilka avgaserna 

träffar turbinskovlarna och eftersom turbinen styr kompressorn så ändras också 

kompressoreffekten. 

 

För att styra vinkeln på ledskenorna behandlas en rad parametrar i en regulator som 

tillverkaren kallar MPC (Multi Purpose Controller). 
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Figur 2 Styr och kontrollsystem för VTA-aggregat hos MC/MC-C tvåtakts motorer (Man Diesel and Turbo, 

2009). 

 

De parametrar som behandlas är olika beroende på vilken typ av motor det är, i elektroniskt 

styrda tvåtaktsmotorer kommer parametrarna som MPC:en behandlar direkt från motorns 

styrsystem medan hos fyrtaktsmotorer är VCS helt integrerat i motorns kontrollsystem. 

 

I MPC:en hos MC och MC-C motorer, alltså motorer med mekaniskt drivna bränslepumpar 

och kamaxel är bränsleindexet, spollufttrycket, signaler från telegrafsystemet, signaler från 

larmsystemet (AMS, Alarm Monitoring System) och ”slow down varningar” de parametrar 

som tas in, se figur 2. MPC:en bearbetar kontinuerligt dessa olika parametrar och skickar 

elektroniska styrsignaler till VCS (VTA Control System). Det är VCS som styr de två 

elektriska servomotorerna som används för att ändra inställningsringen. Servomotorerna med 

tillhörande planetväxel och spindeldrivning är en väldigt invecklad konstruktion därför 

betraktas de här som en komponent som används för att ändra inställningsringen. När 

inställningsringen påverkas så kommer ledskenorna att ändra vinkel enhetligt runt periferin 

(Man Diesel and Turbo, 2009).   

 

5.2.1 VTA-aggregatets arbetsätt 

 

Om varvtalet på maskinen minskas så kommer också avgasflödet att minska vilket leder till 

att spollufttrycket kommer att sjunka. Detta kommer MPC:en att märka av eftersom den 

ständigt övervakar en rad värden och för att kompensera för det låga spollufttrycket kommer 

signalen in till VCS ändras. Den ändrade signalen i det här fallet kommer att leda till att 

ledskenorna börjar stängas.  Stängningen av ledskenorna gör att avgasernas 

inströmningsriktning mot turbinen ändras. Turbinen kommer då att öka varvtalet mer än vad 

den skulle ha gjort om ledskenorna varit kvar i sitt läge. Eftersom turbinen ökar sitt varvtal 

kommer kompressorn att göra detsamma vilket gör att luftflödet in i motorn ökar. När 

varvtalet istället ökar så kommer också avgasflödet från motorn att öka och då börjar 

ledskenorna att ändra vinkel mot ett öppnare läge. Om ledskenorna inte öppnade sig mer när 

avgasflödet ökar hade bara en del av det tillgängliga avgasflödet kunnat bidra till att öka 

kompressorhastigheten, vilket hade resulterat i ett luftunderskott.  Men i och med att 

ledskenorna öppnar sig mer när avgasflödet stiger, så ökar också den mängd avgaser som kan 

passera mellan ledskenorna och driva på turbinen. Hur mycket ledskenorna öppnas eller 
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stängs kan man generellt säga styrs av hur mycket bränsle som sprutas in i förhållande till hur 

stort spollufttrycket är.  

 

5.2.2  Alternativ till VTA-aggregat  

 

Det finns ett antal alternativ man kan tillämpa istället för ett VTA-aggregat vid slowsteaming, 

här beskrivs några av metoderna kortfattat. 

 

Stänga av ett turboaggregat, denna åtgärd går att tillämpa på motorer som har fler än ett 

turboaggregat. Det eller de turboaggregat som är kvar i drift får då ett större avgasflöde och 

därmed högre varvtal. Nackdelen med det här alternativet är att motorn inte kan gå med full 

effekt så länge ett turboaggregat är avstängt.   

 

Sekventiell turbostyrning, ett till turboaggregat av en mindre storlek kan installeras i motorn. 

Kontrollklaffar öppnar eller stänger till de två turboaggregaten beroende på motorns last. Om 

denna teknik ska tillämpas så behövs det givetvis en kontroll och styrutrustning. 

 

Permanent installation av ett nytt turboaggregat, här anpassas turboaggregatet efter den nya 

driftsituationen. Anpassning av motorns turboaggregat bygger på massflödet av luft som 

behövs för att motorn ska gå på den nominella effekten.  

 

Av säkerhetsskäl i de fall där turboaggregatens storlek har reducerats för att anpassas till en 

lägre effekt på motorn, så måste motorns kontrollsystem uppdateras för att begränsa motorns 

fart och effekt, så att motorns effekt inte överstiger den effekt som turboaggregatet blivit 

anpassat för. Om inte det görs så finns det en överhängande risk för att turbon skall börja rusa 

(Lloyd's Register, 2008, s. 38). 

 

5.3   VGT-aggregatet  

 

VGT applikationen dök först upp på den automobila marknaden 1989 i bilen Shelby CSX-

VNT (Wan, 1998). Metoden utvecklades för att få en snabb respons på låga varv, utan att 

behöva förlora effekt på högre varv. Men tekniken i VGT-aggregaten gjorde dem dyra 

samtidigt som de konventionella turbo-aggregatet förbättrades (Filipi, Yongsheng, & Assanis, 

2001, s. 1). Men för att kunna möta de nya kraven på minskade utsläpp har VGT-tekniken på 

senare år fått ett uppsving eftersom den passar att använda tillsammans med en teknologi 

kallad EGR (Exhaust Gas Recirculation) som går ut på att man återcirkulerar avgaser in i 

insugningsröret. När avgaserna återcirkuleras till insuget i en förbränningsmotor så sänks 

andelen syre och förbränningstemperaturen, vilket leder till en minskad bildning av 

kväveoxider (Ekelund, 2010). 

 

Det som gör att VGT-aggregaten och EGR-teknologin passar att använda tillsammans är 

VGT-turbons förmåga att upprätthålla den tryckdifferens som behövs för att kunna återföra 

avgaserna in till insugningsröret samtidigt som VGT-turbon är kapabel att leverera tillräckligt 

med luft till gasväxlingen. Det största problemet med den här tekniken ligger inom det 

reglertekniska, dvs. styrningen av ledskenorna måste samverka med öppnandet eller 
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stängandet av EGR-ventilen, då för mycket återcirkulerade avgaser leder till ökade utsläpp av 

partiklar (Ekelund, 2010).   

 

VGT-tekniken används främst på dieselmotorer av den anledningen att diesel motorn har en 

avgastemperatur på ca: 700-750°C medan en Ottomotor har en avgastemperatur nära 1000°C. 

Gränsen för vad mekaniken klara av i dagens läge är ca 800°C (Zander, 2007, s. 110). 

Ottomotorer kan också använda VGT-teknik men den är inte lika sofistikerad och behöver 

vanligen utrustas med wastegate (Zander, 2007, s. 111). 

 

Den marina introduktionen för VGT-tekniken kom år 2003 på Volvo Pentas 

inombordsmotorer D3-130 och D3-160 med en effekt på 130hk respektive 160hk. Under 2008 

började också Svenska Marinediesel AB att använda VGT-tekniken på sina V8-motorer. 

Motorerna utvecklar en effekt på 350-500hk (Marinediesel VGT-Series, 2008). De här 

fartygsmotorerna är gjorda för fritidsbåtar och används således till skillnad från stora mellan- 

och lågvarviga fartygsmotorer med ett variabelt varvtal och olika driftområden. 

 

5.3.1 VGT-aggregatets arbetssätt 

 

Ett VGT-aggregat utan EGR-teknik arbetar på ungefär samma sätt som VTA-aggregatet, 

jämför kapitel 5.2.1. Ändringen av vinkeln hos ledskenorna styrs även här av ett antal 

parametrar som behandlas i en regulator. Parametrarna som regulatorn behandlar kan skilja 

sig från de som styr VTA-turbon, beroende på tillverkare.  

 

5.4   Utsläpp från förbränningsmotorer 

Diesel motorns utsläpp består av kväveoxider (NOχ), svaveloxider (SOχ), koldioxid (   ), 

koloxid (CO), kolväten (THC) och partiklar (PM). Nedan följer en förklaring av de olika 

utsläppen och eventuella åtgärder. 
 

5.4.1 NOχ 

Man skiljer på två olika sorters NOχ, termisk NOχ och bränsle NOχ. Skillnaden beror på var 

kvävet genomgår själva oxideringen (Larsson & Samuelsson). 

 

Termisk NOχ uppstår genom reaktionen mellan det syre och kväve som luften innehåller. Den 

termiska NOχ:en är starkt temperaturberoende och börjar bildas vid ca: 1400°C vid 

förbränning av olja.  

 

Bränsle NOχ molekyler bildas genom oxidation av kväve som är bundet i bränslet, i kontakt 

med luftens syre. Reaktionstiden är kortare än för termisk NOχ p.g.a. att kväve atomerna är 

bundna till kolatomerna och oxidationen börjar vid ca: 1100°C. En bidragande faktor till 

bildandet av NOχ är hur länge förbränningsgaserna hålls på en hög temperatur. I och med 

detta så producerar en långsamtgående tvåtaktsdieselmotor större mängder än en snabbgående 

p.g.a. att gasväxlingarna sker oftare i en högvarvig motor och därmed kyls gaserna ner 

snabbare än i den långsamtgående. 
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Det finns ett antal sätt att minska NOχ-emissionerna. Ett sätt är att senarelägga insprutningen 

av bränslet, detta leder till att topptemperaturen i cylindern sänks och därmed minskar NOχ 

bildningen. Nackdelen med att senarelägga insprutningen är att man får en 

verkningsgradsförlust eftersom förbränningen avslutas senare, verkningsgradsförlusten ger en 

ökning av bränsleförbrukningen. Ett annat sätt att minska NOχ-emissionerna är med EGR-

teknologin, men även detta alternativ leder till en ökad bränsleförbrukning (Ekelund, 2010, s. 

6). Man kan också spruta in vatten i förbränningen med sänkt temperatur som följd och 

därmed lägre NOχ bildning fast detta ökar också bränsleförbrukningen. De alternativ som inte 

ger någon ökad bränsleförbrukning är modifiering av bränsleinsprutningens spraymönster in i 

förbränningsrummet med sänkt temperatur som följd och katalysator där urea sprutas in i de 

varma avgaserna (Swahn & Swahn, 2007). En nackdel med katalysatorn är att rökgaserna 

behöver en temperatur på omkring 300°C för att reaktionen ska komma igång (Larsson & 

Samuelsson). 

5.4.2 SOχ 

Bildandet av SOχ är ingen direkt funktion av förbränningen i just en dieselmotor utan allt 

svavel som tillförs i en förbränningsprocess oxideras till SOχ. Svavlet följer med bränslet från 

raffineringsstadiet eftersom det finns naturligt i råolja.   

5.4.3 CO2 

Koldioxid räknas inte som en luftförorening eftersom det finns naturligt i stora mängder och 

det bildas alltid då förbränning av fossila bränslen äger rum (Larsson & Samuelsson). 

Koldioxiden uppstår genom att kolet i bränslet reagerar med syret vid förbränningen. 

5.4.4 CO 

Koloxid bildas vid ofullständig förbränning av kolhaltiga ämnen orsakad av otillräcklig 

lufttillförsel, den återfinns i avgaser från förbränningsmotorer och brandrök. CO är den 

brännbara substansen i gengas och ingår i stadsgas (Nationalencyklopedin).  

5.4.5 THC 

Liksom i fallet med CO beror kolväteutsläppen på dålig förbränning. Kolvätena i avgaserna 

består av helt eller delvis oförbrända bränslerester. Samlingsnamnet THC står för ”Total 

Hydro Carbon” (Larsson & Samuelsson). 

5.4.6 PM 

Partiklar uppkommer av att en del kolpartiklar inte får tillräckligt med syre under 

förbränningen och sot bildas. Till dessa sotpartiklar binds olika komponenter som kolväten, 

svavel och vatten. Motorer som körs på tjockolja har ett högre utsläpp av partiklar dels p.g.a. 

den höga svavelhalten i tjockolja och dels p.g.a. ett lågt väte/kol förhållande vilket ger en 

längre förbränningstid och därmed högre halter av kolväten i avgaserna. Även 

smörjoljeförbrukningen har betydelse för partikelutsläppen (Larsson & Samuelsson). 

 

5.5  Slowsteaming 

Slowsteaming används för att man vill spara bränsle, vid slowsteaming reduceras fartygets 

fart och därmed minskas bränsleförbrukningen. Förutom den minskade bränsleförbrukningen 

medför slowsteaming också andra positiva effekter, t.ex. så minskar slitaget på vevaxel, 

vevstake och cylinderfoder eftersom både de mekaniska och termiska belastningarna blir 
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mindre när man reducerar farten. När det gäller turboaggregaten så kommer riskerna för 

överstegring och rusning minska. Däremot är det mer sannolikt att kontaminationen av 

turbinsidan ökar. Vibrationsökningar i turbo-aggregatet kan också inträffa om reduceringen av 

farten leder till att vibrationerna från motorn ökar (Lloyd's Register, 2008, s. 35). Övriga 

konsekvenser som slowsteaming kan bidra till är: 

 

 Minskad effekt hos system för värmeåtervinning 
4
 

 Ökad bränsleförbrukning hos hjälpmotorer och pannor p.g.a. den minskade 

effekten hos värmeåtervinningssystem 
4
 

 Minskad turboeffekt 
4
  

 Minskad propellerverkningsgrad 
4
 

 Ökning av start och stopp av spolluftsfläktar 
4
 

 Ökning av nedsmutsning av propeller och skrov p.g.a. minskad fartygsfart
4
 

 Ökad förbrukning av smörjolja 
4
 

  Ökning av vibrationer 
4
 

 Ökade NOχ utsläpp 
5
 

 

5.5.1 Exempel slowsteaming 

Följande exempel åskådliggör effekten av slowsteaming hos ett fartyg med en maskineffekt 

på 70000 kW. Fartyget är konstruerat för en fart av 25 knop och om farten istället reduceras 

till 20 knop krävs endast 50 % av motorns effekt. Men eftersom resans tid blir längre p.g.a. 

den minskade farten blir bränsleförbrukningen inte 50 % utan lite mindre, ca 40 %. De totala 

NOχ emissionerna kommer däremot att öka ibland med upp till 40 ton per resa, om fartygets 

fart varieras mellan 20 och 25 knop, se figur nedan (Lloyd's Register, 2008, s. 2).  

 

 
Figur 3 ökning/minskning av NOχ utsläppen som en funktion av maskineffekten (Lloyd's Register, 2008, s. 2) 

                                                           
4
 (Lloyd's Register, 2008, s. 3) 

5
 (Lloyd's Register, 2008, s. 2) 
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6.   Resultat 

I detta kapitel redovisar jag de resultat som kommit fram från undersökningen av insamlade 

data.   

 

6.1   Skillnader i bränsleförbrukning 

 

Tillverkaren hävdar att det VTA-aggregat som sitter på motorn i Stena President kan minska 

den specifika bränsleförbrukningen med upp till 4,425 g/kWh när motorn går på 72 % last, 

jämfört med ett turboaggregat med fixerad geometri (Man Diesel & Turbo, 2009). Motorn 

med beteckning 6S46MC-C levererar en effekt på 7860 kW. Kamaxel, insprutning och 

ventiler med mera är mekaniskt styrda. För att undersöka det tillverkaren hävdar angående 

bränsleförbrukningen så skall, som nämnts i kapitel 4, jämförelser göras med VGT-aggregat 

som sitter i automobiler. I och med att det finns vissa skillnader mellan de båda aggregaten så 

är det viktigt att dessa skillnader åskådliggörs så att det går att säga om de kan ha inverkan på 

bränsleförbrukningen. 

 

Den största skillnaden mellan de två aggregaten är storleken och den inverkar på hur 

turbinhjulet är utformat och ibland också på vilken flödesriktning turbinen har.  Hos VTA-

aggregatet som är större så består turbinen av ett hjul som har separata skovlar fästa runt om 

periferin medan på de mindre aggregat som sitter i automobiler så är turbinen gjuten i ett 

stycke. Flödesriktningen för VTA-aggregatet i den här undersökningen är axiell medan 

flödesriktningen i de aggregat som sitter i automobiler oftast är radiell, jämför kapitel 5.1.2. 

Drivningen av ställdonen till ledskenorna kan också skilja sig åt, i VTA-aggregatet är den 

elektrisk medan det i automobiler kan förekomma elektrisk, pneumatisk eller hydraulisk 

styrning. Dessutom behövs det en snabbare reglering av ledskenorna hos automobiler p.g.a. 

driftsituationen med de snabba och ofta varierande varvtalen.  

 

Skillnaderna som nämnts ovan, anser jag ej bidrar till några större fel när det gäller att jämföra 

bränsleförbrukningen. Om t.ex. undersökningar med det ena aggregatet visar på minskad 

bränsleförbrukning så bör inte de ovan nämnda olikheterna leda till att förbrukningen ökar hos 

det andra aggregatet.  

 

För att ta reda på om det stämmer har en undersökning som gjorts på en 10,8 liters Cummins 

dieselmotor  (Zhang, 2008) studerats. I undersökningen jämförs den specifika 

bränsleförbrukningen mellan en VGT-turbo och en turbo med fixerad geometri på olika 

altituder. Det som är intressant för den här undersökningen är altituden 0 meter över havet 

eftersom det handlar om fartyg. Resultatet visas i diagrammet nedan. 
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Figur 4 Skillnad i bränsleförbrukning mellan en VGT-turbo och en turbo med fixerad geometri på olika 

altituder, se röd kurva (Zhang, 2008). 

 

Det man kan utläsa ur diagrammet är att den största skillnaden i specifik bränsleförbrukning 

ligger på ca 3,5 g/kWh vid ett varvtal på 1300.  Ju högre varvtalet blir desto mindre blir 

skillnaderna i bränsleförbrukning, vid ca 1800 varv är skillnaden minimal eller ingen alls.  

 

Undersökningen visar också på skillnader i tryckförhållande och kompressoreffektivitet. I 

diagrammet nedan kan man utläsa att VGT-turbon har ett högre tryckförhållande och 

kompressoreffektivitet än ett aggregat med fixerad geometri upp till ca 80 % av 

driftkapaciteten. Efter 80 % driftkapacitet så har turboaggregatet med fixerad geometri högre 

tryckförhållande och kompressoreffekt. 

 

 
 

Figur 5 Tryckförhållande, massflöde och kompressor effekt för en VGT-turbo och en turbo med fixerad 

geometri på olika altituder, jämför 0m VGT och 0m FGT (Zhang, 2008). 
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Anledningen till det är de förluster som uppstår på turbinsidan hos VGT-aggregatet, vilka 

kommer sig av att när gasflödet är stort och ledskenorna står i fullt öppet läge så utgör själva 

arrangemanget med ledskenor ett hinder för gasflödet. Bilden nedan, som visar ledskenorna 

hos VTA-aggregatet förtydligar detta. I ett turboaggregat med fixerad geometri däremot så 

finns det inga ledskenor som hindra gasflödet mot turbinen. De förluster som uppkommer hos 

turboaggregat med variabel geometri består av läckage, flödesförluster bakom ledskenorna, 

separation, stöt- och fördelningsförluster (Marelli & Capobianco, 2006). 

 

 
 

 
Figur 6 Arrangemang med ledskenor hos ett VTA-aggregat med axialflöde (Man Diesel, 2009, s. 2). 

 

Att VTA-aggregatet har en sämre effektivitet vid hög last än en turbo med fixerad geometri 

visas också i diagrammet nedan som kommer ifrån tillverkaren, jämför grön kurva VTA-

aggregatet med turboaggregat med fixerad geometri röd kurva. 
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Figur 7 Turbineffektivitet på Y-axeln och maskineffekt på X-axeln. (Man Diesel and Turbo, 2009) 

 

En annan undersökning som studerats var en simulerad körning på en motorväg med en 7,3 

liters V8 dieselmotor. I undersökningen jämförs en VGT-turbo med en turbo med fixerad 

geometri (Filipi, Yongsheng, & Assanis, 2001). Efter ca: 300 sekunder så sker en nedväxling, 

som ökar varvtal och moment. I och med nedväxlingen så kommer motorn upp i ett högre 

driftförhållande och effekten av VGT-turbon avtar gentemot den konventionella. 

Undersökningen visar på att VGT-aggregatet minskar kvoten bränsle/luft (figur 8) samt att 

VGT-aggregatet också bidrar till ett högre tryckförhållande efter kompressorn jämfört med ett 

turboaggregat med fixerad geometri (figur 9). Skillnaderna är som störst när motorn inte går 

med full belastning. 

 

   

 
 

Figur 8 kvoten mellan bränsle/luft på Y-axeln och tiden på X-axeln (Filipi, Yongsheng, & Assanis, 2001) 
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Figur 9 Tryck efter kompressorn på Y-axeln och tiden på X-axeln (Filipi, Yongsheng, & Assanis, 2001) 

 

Trots att undersökningen inte visar på den specifika bränsleförbrukningen så leder den mindre 

kvoten mellan bränsle och luft till en minskad bränsleförbrukning. 

 

Borgwarner Turbo Systems hävdar också att deras VGT-aggregat förbättrar den specifika 

bränsleförbrukningen, men visar inte upp det i någon sorts jämförelse (BorgWarner Turbo 

Systems).  

 

Samtliga dessa undersökningar visar att turboaggregat med variabel geometri är kapabla till 

att minska bränsleförbrukningen jämfört med turboaggregat av samma storlek med fixerad 

geometri.  

 

6.1.1 Ekonomiska skillnader 

Även om ett gram i minskad specifik bränsleförbrukning inte låter så mycket så gör det i det 

långa loppet en stor skillnad. Följande exempel åskådliggör vad ett gram i minskad specifik 

bränsleförbrukning kan ge. 

 

Om en motor har en effekt på 5000 kW så ger en minskning med 1 g/kWh en minskning av 5 

kg per timme.  

 

                
 

Om motorn sedan har en drifttid på 3000 timmar om året blir minskningen 15 ton per år.  

 

                        
 

Med ett pris på tjockolja som ligger på ca: 500 $ per ton (Bunkerworld) blir besparingen 7500 

$ per år eller ca 50 000 kr. Priset för tjockolja kan variera lite beroende på i vilken del av 

världen man bunkrar.   
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Besparingen kan givetvis bli större. Om motorn i stället går 6000 timmar per år och 

minskningen är 2 g/kWh blir besparingen ca: 200 000 kr. Detta måste givetvis ställas i 

förhållande till inköpspriset för VTA-aggregatet och hur lång livstid man räknar med hos 

fartyget. 

 

6.2   Utsläpp 

Det som hävdas från tillverkarens sida angående utsläpp är att VTA-turbon minskar sot, rök, 

   , partikel och kolväteutsläppen (Man Diesel & Turbo, 2009). De minskade utsläppen är i 

förhållande till ett lika stort turboaggregat med fixerad geometri.  Minskningen av utsläpp 

sker också endast vid de driftförhållanden som råder vid slowsteaming.  

 

Med undantag för     så bygger alla reduktioner av emissioner som VTA-aggregatet skall 

medföra på att det råder ett luftunderskott vid gasväxling och förbränning, jämför kapitel 5.4.  

Anledningen till att     utsläppen minskar beror på att bränsleförbrukningen minskar, alltså 

minskar andelen kol som förbränns tillsammans med bränslet vilket leder till mindre kol som 

syret kan reagera med och bilda       
 

Det som stödjer tillverkarens påstående om de minskade emissionerna är att de 

undersökningar som har gjorts med turboaggregat med variabel geometri visar på att sådana 

typer av turboaggregat är kapabla till att höja tryckförhållandet och därmed också luftflödet 

vid dellaster jämfört med ett turboaggregat av samma storlek med fixerad geometri, 

(Tompkins, 2008, s. 10; Filipi, Yongsheng, & Assanis, 2001, s. 1; Hoops, 2010, s.45 med 

flera).  

 

Det som tillverkaren däremot inte nämner är de ökade NOχ emissionerna som slowsteaming 

medför, jämför kapitel 5.5.1 och figur 1. Att hålla NOχ emissionerna nere kommer att bli 

nödvändigt för att kunna möta framtida utsläppsregler. Från MARPOL, den internationella 

marina miljökonventionen som reglerar utsläpp från sjöfarten kom en ny regel den 1 januari 

2011 som reglerar utsläppen av NOχ från fartyg. Den nya regeln begränsar utsläppen av NOχ 

till 14,4 g/kWh för långsamtgående motorer med ett varvtal upp till 130 varv per minut. 

Utredningar pågår även om NOχ utsläppen år 2016 ska begränsas till 3,4 g/kWh i visa 

fartområden (IMO). 

 

Att de ökade NOχ emissionerna som slowsteaming medför inte nämns kan bero på att om 

man inför direkta åtgärder mot att minska NOχ emissionerna så stiger bränsleförbrukningen i 

de flesta fall, jämför kapitel 5.4.1.  

 

6.3   Slowsteaming med VTA  

VTA-aggregatet kan som bekant variera luftflödet in till cylindrarna för en så optimal 

förbränning som möjligt vilket leder till att de problem som är relaterade till att det råder ett 

luftunderskott vid gasväxlingen reduceras. Förutom de minskningar av utsläpp som nämndes i 

kapitel 6.2 så bidrar det högre tryckförhållandet efter kompressorn till att motorn kan köras på 

en lägre effekt innan spolluftfläktarna startar. Smörjoljeförbrukningen minskas också på 

dellaster, om än lite. Detta beror på att andelen sot efter förbränningen minskas när luftflödet 
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optimeras vid gasväxlingen och därmed finns det mindre sot som kan smutsa ner smörjoljan. 

Det här påverkar som sagt bara smörjoljeförbrukningen minimalt, det bästa alternativet för 

minskad smörjoljeförbrukning är en automatisk lubrikator. Minskningen av sot leder också till 

att nedsmutsningen av motorn minskar vilket förhindrar risken för att kolvringar fastnar, 

minskar slitaget på avgasventilerna och gör att nedsmutsningen av turbinen blir mindre. 

 

Men som nämndes i kapitel 5.5 så kan slowsteaming resultera i mer än bara luftunderskott vid 

gasväxlingen, ökad smörjoljeförbrukning och ökad start och stopp av spolluftfläktar. Den 

minskade effekten för värmeåtervinningssystem, typ avgaspannor och dylikt, beror på att den 

reducerade maskineffekten kan leda till en otillräcklig temperatur på avgaserna. Detta kan 

resultera i ökad driftstid av den oljeeldade panna som i sin tur konsumerar bränsle. Sänkning 

av varvtal hos en motor kan leda till att vibrationerna från motorn, propelleraxel och propeller 

ökar, detta enligt Norman Rattenbury, ”Global Technology Leader – Engineering Systems 

Lloyd’s Register” som säger följande; ”fartygsredare som avser att driva sina 

framdrivningsmotorer med reducerad effekt under längre perioder bör vara medvetna om 

vibrations karakteristik hos det dynamiska framdrivningssystemet inklusive motor 

propelleraxel och propeller” (Lloyd's Register, 2008, s. 19). Att risken för vibrationsökningar 

finns vid slowsteaming stöds också av det uppgraderingspaket som motortillverkaren Wärtsilä 

erbjuder fartyg som slowsteamar med deras motorer. I det uppgraderingspaketet ingår 

nämligen en vibrationsanalys (Wärtsilä). 

 

I de insamlade data som studerats så finns det inga belägg för att VTA-aggregatet skall kunna 

råda bot på de problem som har med annat än luftunderskott vid gasväxlingen att göra. Detta 

gör tillverkarens följande påstående tvivelaktigt, ”för att dra full nytta av slowsteaming måste 

lufttillförseln optimeras genom modifikation av turbosystemet” (Man Diesel & Turbo, 2009, 

s. 5).  
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7.   Slutsats 

 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på om det som tillverkaren hävdar angående 

minskad bränsleförbrukning och minskade emissioner stämmer, vilka ekonomiska skillnader 

den minskade bränsleförbrukningen leder till och om VTA-aggregatet kan råda bot på de 

problem som uppstår i och med slowsteaming. Minskningen av bränsleförbrukning och 

emissioner beräknas i förhållande till ett lika stort turboaggregat med fixerad geometri. 

 

De slutsatser som kan dras utifrån resultaten är att VTA-aggregatet har förmåga att minska 

den specifika bränsleförbrukningen vid reducerad fart, vilket är vad tillverkaren hävdar. 

Undersökningen visar också på att ett VTA-aggregat minskar sot, rök,    , partikel och 

kolväteutsläppen när motorn inte går med full effekt, vilket överensstämmer med vad 

tillverkaren hävdar. Vad som det däremot inte nämns någonting om är den ökning av NOχ 

utsläpp som slowsteaming medför och som VTA-aggregatet inte avlägsnar. Ett VTA-aggregat 

råder bot på de problem som uppkommer vid slowsteaming och som grundar sig i att det råder 

ett luftunderskott vid gasväxlingen, men för att komma till rätta med den minskade effekten 

hos värmeåtervinningssystemen och med eventuella vibrationer samt andra problem som kan 

uppstå, så måste andra åtgärder vidtas. Det man också måste ta hänsyn till när det gäller 

slowsteaming är att man inte vet hur det påverkar en motor på lång sikt t.ex. under en 10 års 

period.  

 

Hur stor minskningen av bränsleförbrukningen blir beror på en rad faktorer, till exempel på 

om motorn är av Common Rail-typ eller är mekaniskt styrd, hur stor effekt motorn har, hur 

väl anpassat det ursprungliga turboaggregatet med fixerad geometri var, med mera. Det går 

helt enkelt inte att säga generellt att ett VTA-aggregat alltid kommer att minska 

bränsleförbrukningen med ett antal g/kWh för alla motorer.  

 

Att VTA-aggregatet kan minska bränsleförbrukningen gör det till en bra investering för de 

rederier som har fartyg som ständigt använder slowsteaming p.g.a. höga bunkerpriser. VTA-

aggregatet är också användbart för de fartyg som ofta måste köra långa tider på reducerad fart. 

Sådana fartyg är t.ex. de fartyg som går mellan Stockholm och Finland, där det tar flera 

timmar att ta sig genom skärgården p.g.a. fartbegränsningar och skärgårdsnaturen. 

Hjälpmaskiner för elproduktion bör också ha nytta av VTA-aggregat eftersom de ofta körs 

med varierande effekt.   

 

Vid nybyggnation av fartyg bör man nog däremot försöka få överblick över bunkerpriserna 

och därefter installera en motor med turboaggregat som kan köras på hög effekt. Dels för att 

undvika de problem som slowsteaming medför, och som VTA-aggregatet inte kan avlägsna, 

och dels för att om man installerar en motor med en hög effekt och sedan aldrig använder den 

effekten, utan ligger och kör med reducerad fart, är det ett direkt slöseri med kapacitet och 

kapital.  

 

VTA-aggregatets förmåga att precisera luftflödet vid olika driftsituationer och därmed bidra 

till en optimalare förbränning gör att det finns mindre sot och partiklar som kan smutsa ner 

och slita på motorn och turboaggregat vilket minskar risken för driftstopp p.g.a. nedsmutsade 

eller slitna komponenter. VTA-aggregatet bör även kunna få en roll att spela på samma sätt 

VGT-aggregatet har gjort tillsammans med EGR-tekniken hos automobiler, för att möta de 

strängare kraven på främst minskade NOχ emissioner.   
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VTA-aggregatets nackdel är den minskade turbineffekten gentemot ett turboaggregat med 

fixerad geometri vid hög effekt. Den minskade turbineffekten beror på de förluster som 

uppstår hos arrangemanget med ledskenorna. I och med förlusterna är det fördelaktigare att 

använda ett turboaggregat med fixerad geometri om man räknar med att köra mestadels på 85 

% effekt och över. Om inte VTA-aggregatet hade haft en sämre verkningsgrad vid hög effekt 

så skulle det i stort sett bara finnas fördelar, förutom den högre kapitalkostnaden.  

 

7.1 Förslag till fortsatt arbete 

Kraven på minskade utsläpp kommer att bli hårdare för morgondagens stora diesel motorer än 

vad de är för dagens dieselmotorer. För att möta de nya restriktionerna så har 

motortillverkarna, däribland Man B&W och även Wärtsilä tillsammans med ABB,  börjat 

använda sig av två stegs turboladdning  (two stage turbocharing). 

 

Hos Man B&W består tvåstegs turboladdningen av två turboaggregat i serie. Det första 

turboaggregatet är ett lågtrycksaggregat som suger in och komprimerar luft som sedan kyls i 

efterliggande kylare. Därefter sugs luften vidare till nästa turboaggregat, högtrycksaggregatet, 

som komprimerar luften ytterligare innan den går vidare genom en till kylare och sedan till 

motorns inloppsrör. För att anpassa systemet till olika driftförhållanden så är 

högtrycksaggregatet utrustat med VTA-teknik. Lågtrycksaggregatet har fått en helt ny 

flödesriktning som varken är axiell eller radiell utan diagonal, aggregaten går under 

beteckningen TCX (Man Diesel & Turbo, 2010).  

 

Konceptet går ut på att man höjer spollufttrycket och i och med det kan man stänga 

inloppsventilen tidigare vilket gör att luften i cylindern får mer tid att expandera och kylas, 

vilket minskar temperaturtopparna under förbränningen.  

 

Denna nya teknik bör undersökas och utvärderas. Det som gör den extra intressant är att det 

finns mer än en motortillverkare som tillämpar tekniken och då passar det ypperligt att göra 

jämförelser. För med största sannolikhet så kommer de olika tillverkarna presentera olika 

värden för hur mycket de kan reducera emissioner med mera. Själva konceptet med ett 

turboaggregat med diagonal flödesriktnig bör också studeras.  
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