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Förord 

 

Denna rapport är ett examensarbete som ingår i det 4-åriga 

sjöingenjörsprogrammet på Kalmar Sjöfartshögskola. Arbete har utförts på 

uppdrag av Stena RoRo. 

Vi vill tacka alla Er som varit delaktiga och hjälpt till för att projektet skulle kunna 

genomföras.  

 

Tack!  

 

Per Lundgren   Håkan Mohlin 
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Abstract 

 

Given that the oil prices have risen and the environmental regulations has 

become more stringent, the interest in operating efficiency has increased. The 

project has investigated the possibility of producing electricity from waste heat 

generated in the diesel process. 

One technique to utilize and convert energy into electricity is the ORC (Organic 

Rankine Cycle). This process is based on the Rankine process (the steam 

process), the difference from the traditional Rankine process is that instead of 

water as a working medium, an organic substance is used. The main 

component used in the process is a evaporator, a turbine, a condenser and a 

pump. Opcon is a company that markets a product based on the ORC 

technology, called the Powerbox. During autumn 2011 and spring 2012, a 

feasibility study commissioned by Stena RoRo to investigate whether the 

Powerbox is suitable for Stenas RoRo ship series Mk II for electricity 

generation, in terms of economic viability and proper placement on the basis of 

the necessary peripherals. 

The survey shows that the Powerbox can be placed on the ship series Mk II. 

Stena has stated that this investment should have a pay-back time in three 

years. The Powerbox will be paid off after eight years. 
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Sammanfattning  

 

Med anledning av att oljepriset har stigit och att miljökraven blivit strängare har 

intresset för driftoptimering ökat. Projektet har undersökt möjligheten att utvinna 

elektricitet från den spillvärme som uppkommer i dieselprocessen.  

En teknik som finns för att tillvarata och omvandla energin till elektricitet är ORC 

(ORGANIC RANKINE CYCLE). Denna process bygger på Rankines process 

(ångprocessen), skillnaden mot den traditionella Rankineprocessen är att 

istället för vatten som arbetsmedium används ett organiskt ämne. De 

huvudkomponenter som används i processen är förångare, turbin, kondensor 

och en pump. Opcon AB är ett företag som marknadsför en produkt som bygger 

på ORC-tekniken, en så kallad Powerbox. 

Under ht 2011 och vt 2012 har en förstudie gjorts på uppdrag av Stena RoRo 

för att undersöka om Opcons Powerbox är lämplig på Stenas fartygsserie Mk II 

för elproduktion, med avseende på ekonomisk lönsamhet samt lämplig 

placering utifrån nödvändig kringutrustning. 

Undersökningen visar att Powerboxen kan placeras på fartygsserien Mk II. 

Stena har uppgett att denna investering bör ha en avbetalningstid på tre år. 

Powerboxen kommer att vara avbetalad efter åtta år. 
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Variabellista 

 

               kg/    

               (m/s) 

                    (  ) 

            (N/  ) 

                            (ytråhet) 

 ̇               (kg/s) 

                                    

                         

 ̇                (W) 

                         (m) 

 

Ordlista 

 

ORC - förkortning av Organic Rankine Cycle. 

Powerbox - produkt som Opcon AB marknadsför, bygger på ORC-teknik. 

Sjövattensystem - del av kylsystemet som upptar värme, den kylvattenkrets 

som har lägst temperatur.  

HT - benämning på högtemperaturdelen av kylsystem ombord på fartyg. 

LT - benämning på lågtemperaturdelen av kylsystem ombord på fartyg 

Kylmedium - medium som tar upp avgiven värme från processen t.ex. 

sjövatten 

Arbetsmedium - cirkulerande medium i processen, medium som transporterar 

värme från förångaren till kondensorn. 

GT - grosstonnage, fartygets inre volym.  

DWT - dödviktston, summa av den maximala vikt som fartyget förmår att bära 

med korrekt fribord.  

Dumpkondensor - komponent i ångsystem som används för att bortföra 

överskottsånga.  
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1.0 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

På grund av dagens stigande bunkerpriser och de allt hårdare miljökraven ifrån 

IMO (International Maritime Organisation) finns det idag ett stort intresse att 

minska sitt användande av fossila bränslen inom sjöfarten. Mot bakgrund till 

detta intresse uppkom idén att utreda möjligheten till en alternativ elproduktion. 

 

Stena RoRo är en del av Stena Sfären som är verksam inom flera olika 

affärsområden. Stena Sfären har ca.19000 anställda och omsatte 2009,  

47 miljarder (sek).1 Stena RoRo är ett rederi som främst fraktar rullande gods. 

På uppdrag av Stena RoRo, (se bilaga 11) kommer projektet att undersöka om 

det finns möjlighet att utvinna elektricitet ifrån den spillvärme som utvecklas i 

dieselmotorerna ombord på fartygsserien Mk II. En teknik för att bättre utnyttja 

spillvärmen bygger på ORC (Organic Rankine Cycle). Tekniken möjliggör att 

man kan omvandla lågvärdig värmeenergi till högvärdig elenergi. 

 

Opcon AB är ett företag som levererar en produkt som gör denna omvandling, 

produkten kallas för Powerbox. Företaget är verksamt inom en rad olika 

branscher. Inom Opcon finns en marin avdelning som arbetar med 

energieffektivisering av fartygsdrift. Powerboxen levereras som en komplett 

modul för marint bruk. 

 

1.2 Fartygsserien Mk II 

 

Stena RoRo:s fartygsserie som detta projekt baserar sig på heter Mk II. 

Fartygen trafikerar Östersjön, de levererades 2002-2003 och består av tre 

fartyg: Foreteller, Forecaster och Forerunner som är byggda i Kina på Dalian 

Shipyard. Fartygen är 195,3 meter långa och 26,8 meter breda och har ett 

djupgående på 6,6 meter. Vikt GT=20500 ton, DWT=12300 ton. De är utrustade 

                                                 
1
 (Stena, 2012) 
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med 4 stycken Sulzer 8ZAL40S med en total effekt på 24000 kW. Servicefarten 

är ca.18 knop, antal passagerare är 12 pers. Den totala lastlängden är 3000 

meter. Fartygstypen kallas för RoRo som står för Roll on Roll off. Lasten består 

mestadels av trailers, lastbilar och personbilar. Fartygen är utrustade med tre 

lastdäck. Fartygen trafikerar Lubeck-Hangö-Paldiski-Gydynia.2 

 

 

 

              Figur 1, Stena Forecaster 

 

 

1.3 Syfte 

 

 Undersöka om det är ekonomiskt lönsamt att installera Opcons 

Powerbox på fartygsserien Mk II. 

 Undersöka den fysiska möjligheten att installera Opcons Powerbox med 

nödvändig kringutrustning på Stena RoRo:s fartygsserie Mk II. 

 

                                                 
2
 (Stena RoRo, 2012) 
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1.4 Mål 

 

Målet är att leverera ett underlagsmaterial för fartygsserien Mk II ifråga om en 

eventuell investering av Powerboxen till Stena RoRo. 

 

1.5 Avgränsning 

 

Projektet tar inte hänsyn till miljöpåverkan vid eventuell bränsleminskning. 

Det presenteras inte någon fullständig installationslösning för Stena, 

elinstallation och integrering med det befintliga styrsystemet kommer inte 

avhandlas.   

Projektet berör inte underhållsarbete, dvs. eventuell ökad eller minskad 

arbetstid för drift och underhåll av anläggningen. 

Installationsförslaget kommer inte att vara godkänt av klassificeringssällskap 

och myndigheter, men förslaget kommer dock sträva efter de bestämmelser 

som gäller. (se bilaga 10) 

Alla beräkningar utgår ifrån servicefart och aktuellt oljepris för en 

given månad 2012. 

Ekonomisk lönsamhet bedöms enbart mot minskad bränslekostnad. 

 

1.6 Förutsättningar 

 

För att projektet skulle kunna genomföras inom den utsatta tiden var det tvunget 

att korrekta ritningar av fartygets kylvattensystem (HT, LT, SW), samt att 

mätdata vid servicefart av temperatur och flöde gjordes tillgängliga. 

 

Projektets tidsplan 

 

Vecka 43-52, 2011  - Planering och bakgrunds arbete 

Vecka 1-8, 2012 - Konceptgenerering  

Vecka 9-12, 2012 - Visualisering och slutarbete 
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1.7 Metod 

 

Under projektet gjordes en jämförande granskning, av dels den litteratur om 

teknik för omvandling av värmeenergi till elektricitet som bygger på ORC-

processen, dels den tekniska dokumentationen om fartygsserien Mk II. 

Temperaturmätningar utfördes ombord på Stena Forecaster. Stena Foreteller 

låg på varv under jul/nyår 2011-2012, under denna period undersöktes det om 

Powerboxen och nödvändig kringutrustning kunde efterinstalleras. Projektet 

delades upp för att lättare kunna planeras och organiseras. Källorna har 

granskats och utvärderats. 

 

1.8 Granskning av källor 

 

De temperaturmätningar som gjorts har utförts av den tekniska chefen ombord 

på Stena Forecaster med hjälp av en IR-termometer. IR-termometern kan 

medföra en viss felmarginal från de faktiska temperaturerna på HT-flöden och 

LT-flöden. 

Opcon har bistått projektet med viss information om systemlösningar. 

Utvärdering av litteraturen har gjorts genom att tillse litteraturens autensitet. 

D.v.s. finns likartad fakta beskriven i flera litteraturer och vilken trovärdighet har 

litteraturen i ämnet.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 (Descombe, 2006)sidan 56 
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1.9 Teknisk dokumentation 

 

Den tekniska dokumentationen som projektet baseras på består av 

temperaturmätningar, teknisk specifikation från motortillverkare, ritningar av 

fartygets kylsystem, information och rekommendationer ifrån Opcon.  

Under två dagar på Stena Foreteller genomfördes de mätningar som ligger till 

grund för den fysiska installationslösningen av Powerboxen. Mätningarna utgick 

ifrån en schematisk ritning som konstruerats. Denna schematiska ritning 

tillsammans med maskinrummets layout ligger till grund för 

installationslösningen. 

 

1.10 WBS 

 

För att underlätta arbetet har projektet brutits ned i mindre delar med hjälp av 

en metod som kallas Work Breakdown Structure (WBS). 

Metoden ger en bra överblick över projektet och tidsplaneringen underlättas.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 (Eriksson M. L., 2004)sidan 47 
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1.11 SFC 

 

För att på ett hanterbart sätt komma fram till en installationslösning används en 

form av visualiserad SFC (Sequential Function Chart) metod.5 SFC:n består av 

delmål. Varje delmål har ett så kallat övergångsvillkor. SFC:n bildar en ”kedja” 

som slutligen stannar vid avslutat projekt. En viktig funktion som 

övergångsvillkoren fyller är att generera lösningar men också att identifiera 

problem som kan uppstå i denna typ av projekt. 

 

 

 

        Figur 2, SFC 

 

                                                 
5
 (Lambert M, 2009)sidan 9 
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1.12 Liknande projekt 

 

Det har inte framkommit något projekt som undersökt möjligheten till att 

producera elektricitet med hjälp av kylvattnet ombord på något fartyg. 

Det finns däremot ett antal rapporter som undersökt möjligheten till att utvinna 

elektricitet utav spillvärme, rapporter som berör landbaserade anläggningar. Det 

är rapporter som dels behandlar rena förbränningsmotorer samt själva 

processindustrin. 

Ett projekt som undersöker möjligheten att optimera driften av en landbaserad 

dieselmotor för elkraftproduktion beskrivs av Pavel Grabinski, projektet gjordes 

under 2011.6 Resultatet av detta projekt är att det är möjligt att driftoptimera 

dieselmotorer med hjälp av ORC-teknik. 

Det finns även ett projekt som undersöker möjligheten att med hjälp av Opcons 

Powerbox utvinna elektricitet ifrån spillvärmen från stålproduktionen på SSAB.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 (Grabinski, 2011)sidan 24 

7
 (Daneberg, 2010)sidan 2 
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2.0 Powerboxinstallation 

 

2.1 Driftoptimering 

 

För att bedöma om anläggningen är ekonomiskt lönsam för Stena RoRo att 

installera kommer dieselgeneratorerna, som är den huvudsakliga kraftkällan för 

elproduktion att vara det jämförande fallet. WÄRTSILÄ 9L20 är de 

dieselgeneratorer som används på Mk II fartygen. De har en specifik 

bränsleförbrukning på 185g/kWh vid 80 % last.8 Den specifika 

bränsleförbrukningen för produktion av el är ca.200g/kWh (el)9. Bunkerpriser 

som uppgivits ifrån ”www.bunkerworld.com” ifrån februari månad 2012 kommer 

att användas. Dieselgeneratorerna körs på IF380 olja.10 

 

Driftsförhållandet som kommer att jämföras är när 3 st. huvudmaskiner är i drift 

med en ungefärlig motorbelastning på 80 %, axeleffekten är då på totalt 

ca.14000 kW, (se bilaga 9).  

Eleffekten på Powerboxen tillsammans med driftstiden på fartygets 

huvudmaskiner blir den totala energimängd som Powerboxen kommer att 

producera. Kostnaden för dieselgeneratorn att producera 1 kWh kommer att 

visa hur mycket Powerboxen kan minska bränslekostnaden. 

 

2.2 Powerbox 

 

ORC (Organic Rankine Cycle) 

 

Den kretsprocess som Powerboxen använder sig av kallas för Organic Rankine 

Cycle och fungerar i stor sett likadant som Rankineprocessen, det vill säga den 

vanliga ångprocessen. Skillnaden är den att arbetsmediet som cirkulerar i 

kretsen inte är vatten utan ett organiskt ämne. Benämningen som organiskt 

                                                 
8
 (Wärtsilä, 2012) 

9
 (Dalian Shipyard, 2002) 

10
 (Stena Forecaster, 2012) 
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ämne kommer ifrån tidigare anläggningar då man använde just organiska 

arbetsmedium, men idag används även syntetiska ämnen. 

 

För att få en bättre förståelse av hur projektet skulle kunna genomföras i 

avseende med en integrering av Powerboxen i fartygets befintliga kylsystem, 

kommer ORC-tekniken att beskrivas med de termodynamiska begränsningar 

som tekniken har. 

 

Termodynamikens första huvudsats: 

Värmemängden Q12 som tillförs, till ett system är lika med summan av 

systemets inre energis ändring (U2-U1) och av systemets gjorda 

volymändringsarbete W12
11, vilket även kan skrivas: Den värmemängd som 

tillförs ett slutet system används till att öka arbetsmediets entalpi och/eller göra 

ett tekniskt arbete. 

 

Termodynamikens andra huvudsats: 

Denna sats kan beskrivas på olika sätt men berör egentligen samma fenomen 

och det är att verkliga processer inte är reversibla. D.v.s. att en process inte kan 

gå från ett tillstånd och sedan återgå till samma tillstånd utan att göra en förlust. 

Ett sätt att beskriva den är ”Värme kan inte av sig själv gå från en kropp vid 

lägre temperatur till en annan med högre temperatur” eller 

”en del av den värmen som tillförs motorn måste avledas till en värmesänka, 

utan att omvandlas till arbete, t ex atmosfären eller en sjö”.12 

 

                                                 
11

 (Alvarez, 2006)sidan 276 
12

 (Alvarez, 2006)sidan 281 
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                                  Figur 3, Rankine process i ett T-S diagram 

 

Figur 3 visar en ångprocess där punkten 1 förenklat kan kallas för startpunkt. 

Från punkt 1 höjer pumpen, som i denna process kallas för matarvattenpump, 

trycket från P2 till P1,arbetsmediet är då i vätskefas. Pumpen höjer trycket och 

förser förångaren med vätska. Från punkt 2 till punkt 3 tillförs processen värme, 

Qin, och arbetsmediet förångas. Tillförseln av värme sker under konstant tryck. 

Från punkt 3 till 4 tillåts trycket att sjunka, under detta tryckfall utvinner man 

arbete genom att en turbin är kopplad till en generator. Efter att turbinen 

utvunnit arbetet kommer kondensorn, punkt 4 till 1, att bortföra värme genom 

kondensorn Qut. När arbetsmediet passerat kondensorn befinner det sig vid 

punkt 1 igen och processen kan påbörja nästa cykel. 
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                            Figur 4, ORC process i Powerboxen 

 

Figur 4 ovan, visar de komponenter som ingår i Powerboxen. Förångaren 

benämns som HEAT EXCHANGER (1) och kondensorn är den som i figuren 

kallas för HEAT EXCHANGER (2). Värme upptas i förångaren där det 

organiska mediet övergår ifrån vätskefas till gasfas. I kondensorn bortförs 

värme, arbetsmediet kommer där att återgå till vätskefas. 

 

Arbetsmedium 

 

Valet av arbetsmedium anpassas efter vilken temperatur värmekällan har. Man 

väljer ett ämne som har lägre kokpunkt än detta. Den låga kokpunkten 

(förångningstemperaturen) gör att ORC-processen bättre kan använda sig av 

lågvärdig värmeenergi än vanliga ångprocesser. Andra egenskaper som 

arbetsmediet har jämfört med vatten är att den har högre densitet vilket gör att 

turbinen kan göras kompaktare. En nackdel med dessa arbetsmedium är dock 

att man behöver större värmeväxlare då det organiska ämnet har sämre 

värmeöverförande egenskaper än vatten.13 

 

                                                 
13

 (Eriksson Å. , 2009)sidan 19 
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Powerboxens förutsättningar 

 

De faktorer som måste undersökas med avseende på om Powerboxen är ett 

lämpligt alternativ till elproduktion är följande: 

 

 Tillgängligt maxflöde på HT samt LT-system. 

  temperatur mellan HT och LT system. 

  temperatur mellan ingående och utgående kylvatten på HM. 

 Sjövattentemperatur.   

 Fartygets driftstid. 

 Mängd ånga till dumpkondensor. 

 

Opcon menar att vid en tillgänglig spillvärme på mellan 7-8MW, kan det finnas 

ekonomiska förutsättningar för en installation av Powerboxen.  

 

För att få en indikation om det skulle vara ekonomiskt lönsamt att installera en 

Powerbox på fartygsserien Mk II, gjordes därför följande: 

 

Temperaturmätningar utfördes ombord på Stena Forecaster av den tekniska 

chefen med IR-termometer vid olika tillfällen. Temperaturer som mättes var i 

HT-systemet av huvudmaskinens inloppstemperatur respektive 

utloppstemperatur samt på LT-systemets utgående temperatur efter 

centralkylaren. (se bilaga 9) 

 

Det finns ingen möjlighet att med fartygets utrustning mäta flödena i 

kylsystemen, motortillverkarens specifikation av flöde har därför använts i 

beräkningar. 
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2.3 Värmeutveckling 

 

För att undvika skador i en dieselmotor på grund av den värmeutveckling som 

uppkommer under förbränningsprocessen, är det viktigt att motorn förses med 

ett kylsystem. Kylsystemet har till uppgift att transportera bort den utvecklade 

värmen. 

 

Under kompressionen stiger temperaturen till 700-800 
o
C. Vid förbränningen 

kan temperaturerna i dieselmotorns cylinder stiga till 1500-2000 
o
C. 

Slutligen har avgaserna en temperatur på 300-600 
o
C. Alla de maskindelar som 

kommer i kontakt med dessa temperaturer måste förses med någon form av 

kylning, annars förstörs maskindelarna fort.14 

Genom att försöka hitta en lösning att omvandla denna överskottsvärme till 

elektricitet måste de olika värmeunderlagen kartläggas. En vanlig metod för 

detta är att göra en värmebalans. Den bortförda värmen kan åskådliggöras 

genom en värmebalans som för alla andra energiprocesser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 (Kuiken, 2008)sidan 234 
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För den dieselmotorn som berörs ser värmebalansen ut enligt figur 5. 

 

 

 

             Figur 5, Värmebalans för Sulzer 8ZAL40S 

 

 

Värmebalans för Sulzer 8ZAL40S: 

 

Av 100 % tillförd bränslemängd avgår följande till: 

 

Effektiv effekt: 47,8% 

 

Avgasförlust: 21,4% 

Kylvattenförlust: 29,8% 

Strålningsförlust: 1% 

(se bilaga 4) 

 

 

Det optimala är att använda sig av alla spillvärmekällor som finns att tillgå för att 

kunna producera största möjliga mängd el. För att utnyttja alla värmekällor 

krävs en separat krets där varje värmekälla kommer att värmeväxlas. På grund 

av begränsat utrymme kan inte kretsen och de värmeväxlare som krävs 
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installeras. Med anledning av detta har smörjoljekylaren med en effekt på 654 

kW x 4 valts bort.  

Fartyget använder sig inte i någon större utsträckning av dumpkondensorn. Vid 

en överproduktion av ånga hade kretsen kunnat värmeväxlas mot 

överskottsångan.  

Den värmekälla som återstår är kylvattnet, eftersom lågtemperaturkretsen har 

för lågt värmeinnehåll, kan denna inte motiveras. Det som återstår är 

högtemperaturkretsen. Med endast HT-vatten som värmekälla byggs befintligt 

HT-system ut. Detta leder till att man inte behöver använda sig av en separat 

krets. 

 

2.4 Befintligt kylsystem 

 

Ombord på ett fartyg är förstås sjövatten ett utmärkt kylmedium. Fördelarna är 

att det finns i så stora mängder att det inte riskerar att bli en bristvara. 

Nackdelar med sjövatten för kylning är den korrosiva inverkan det har på olika 

typer av material, samt den mängd föroreningar som kan följa med in i 

systemet. 

Eftersom att HT-systemet kommer att användas som värmekälla till 

Powerboxen undersöktes fartygens kylvattensystem. 

Man använder sig av färskvatten i de delar av kylsystemet som är i kontakt med 

motorer och dess kringutrustning. Sjövattenkretsen försöker man hålla så liten 

som möjligt. Dessa kylvattensystem benämns som centralkylsystem.15 

 

Kylsystemet består av 3 olika kretsar, sjövattenkretsen (SW), 

högtemperaturkretsen (HT) och lågtemperaturkretsen (LT). HT-kretsen och LT-

kretsen består av färskvatten. 

 

Kylsystemet är uppdelat i babord och styrbords sida. Babords sida förser 

huvudmaskin 1 och 2 med kylvatten.  

Styrbords sida förser huvudmaskin 3 och 4. 

                                                 
15

 (Andersson, 2012)sidan 297 
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Pumparna i sjövattensystemet är varvtalsstyrda, vilket innebär att man kan 

justera flödet genom systemet utefter det kylbehov som finns vid en given 

belastning. Detta medför att man inte behöver använda mer effekt än 

driftsituation kräver. Under drift används en pump för att uppnå tillräckligt 

kylbehov, den förser båda centralkylarna med sjövatten. 

 

Det finns totalt 4 st. centralkylare, 2 stycken på babord och 2 stycken på 

styrbords sida. Under drift används en på vardera sida, de andra står i stand-by 

läge. 

 

LT-kretsen, som kyls i centralkylarna med hjälp av sjövattnet består av 2 

stycken cirkulationspumpar samt en hamnpump på vardera sida, babord och 

styrbord. Under drift används en pump för respektive sida. LT-kretsen kyler LT-

sidan på spolluftskylarna, smörjoljekylarna, bränsleventilernas kylare samt HT-

kretsen. 

 

Under drift cirkuleras HT-kretsens vattenflöde via respektive maskins 

påhängspump, det är en direktdriven pump monterad på förkant av respektive 

maskin. Som redundans finns det även 2 stycken externa HT-pumpar, en för 

driften av babords maskiner och en för driften av styrbors maskiner. HT-vattnet 

cirkulerar i motorernas cylindrar, HT-sidan av spolluftskylarna samt i 

överladdningsaggregaten. 

 

LT-kretsens temperaturreglering styrs av 2 stycken trevägs termostatventiler, en 

på respektive sida av systemen. Temperaturens börvärde i LT-kretsen är 38 
o
C. 

För att uppnå en konstant temperatur på 90 
o
C efter maskinerna styrs 

temperaturregleringen genom en termostatisk trevägsventil för vardera maskin. 

 

Termostatventilerna möjliggör ett vattenflöde mellan LT-kretsen och HT-kretsen. 

Vid ökad belastning ökar kylbehovet, för att motverka en förhöjd temperatur 

efter motorn kommer ett större flöde från LT-kretsen att shuntas in i HT-kretsen 
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och på så vis kan en bibehållen temperaturreglering uppnås utan att använda 

värmeväxlare mellan systemen. 

 

I både LT-kretsen och HT-kretsen finns vardera 2 stycken expansionstankar för 

respektive system. Tankarna är monterade i babords respektive styrbords 

skorstenar. De är monterade ca 17 meter över vevaxlarnas centrumlinjer. Detta 

gör att det statiska trycket i systemen ligger på ca.1.7 bars tryck. 

 

En färskvattengenerator är monterad ”mellan” babords och styrbords HT-krets. 

Detta gör att man har möjlighet att välja den sida med störst belastning, och på 

så sätt utnyttja den största värmemängden för att producera färskvatten. 

 

Blockschema över kylsystemet. 

 

 

Figur6, MK II:s kylsystem 
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Figur 7, Förenklat kylsystem på MK II, styrbord 
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Teknisk data 

 

Pumpar: maxflöde 

 

Sjövattenpump: 656 m3/h 

HT-pump:  94 m3/h 

LT-pump:  430 m3/h 

 

Centralkylare: 10709kW16 

 

2.5 Placering 

 

Powerboxinstallationen medför ett nytt system ombord på fartyget, vilket 

kommer att integreras med det befintliga kylsystemet. 

 

Under besök ombord på Stena Foreteller undersöktes den mest lämpliga 

placeringen av Powerboxen med hänsyn till plats. Powerboxen levereras som 

en container med måtten: 

 

Längd: 7,5-11,5m 

Bredd: 3,0m 

Höjd: 3,5-4,5m 

Vikt: 25-30ton 

 

 

Figur 8, placering av Powerboxen på nedre lastdäck 

                                                 
16

 (Dalian Shipyard, 2002) 
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Maskinrumslayouten begränsar möjligheten till att placera Powerboxen i 

maskinrummet. Utifrån dessa förutsättningar placeras Powerboxen enligt 

nedanstående, figur 9. Den lämpligaste placeringen av Powerboxen är på nedre 

lastdäck, nedre lastdäcket angränsar med fartygens maskinrum. Vid denna 

placering nås Powerboxen genom babords förligaste maskinrum, 

separatorrummet. Förbindelsen sker genom en lodrätt lejdare. 

 

 

                  Figur 9, placering av Powerboxen på nedre lastdäck 
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2.6 Rörinstallation 

 

Vid besöket ombord på Stena Foreteller i samband med den tänkta placeringen 

av Powerboxen gjordes även en undersökning av det mest lämpliga sätt att 

förbinda Powerboxen med befintligt kylsystem. 

 

Med hänsyn till Powerboxens placering och en minimal maskinrumspåverkan 

samt en bibehållen befintlig temperaturreglering av HT-systemet ansluts det nya 

systemet mellan utgående HT-kylvatten och de trevägsventiler som tillser 

temperaturregleringen för respektive huvudmaskin. De rördimensioner som har 

valts är anpassade till befintliga kylsystem med hänsyn till strömningshastighet, 

(se bilaga 1 & 2). 
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Rör dras under

booster-rum

Dea.

Tk.

4

Dea.

Tk.

3

Inom markering:

Rör: DN 125

Material: Stål DIN 1629Inom markering:

Rör: DN 200

Material: Stål DIN 1629

Inom markering:

Rör: DN 200 + isolering

Material: Stål DIN 1629

Styrbord - HT

Övre maskinrums durk

Nedre maskinrums durk

Till/från

Powerbox

 

Figur 10, utökat HT-system till/från Powerbox , styrbord sida 

Rör dras under

sep. rum

Dea.

Tk.

1

Dea.

Tk.

2

Rör: DN 125

Material: Stål DIN 1629

Inom markering:

Inom markering:

Rör: DN 200

Material: Stål DIN 1629

Inom markering:

Rör: DN 200 + isolering

Material: Stål DIN 1629

Babord - HT

Övre maskinrums durk

Nedre maskinrums durk
Till/från

Powerbox

 

Figur 11, utökat HT-system till/från Powerbox , babord sida 

 

 

Det rörparti som ansluts till Powerboxen ska isoleras för att undvika 

värmeförlust.  
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Det nya systemet som ansluts till LT-systemet ansluts enligt nedanstående 

ritningar: 

 

Centralkylare

Rör dras under

booster-rum

Centralkylare

Rör: DN 200

Material: Stål DIN 1629

Styrbord - LT

Övre maskinrums durk

Nedre maskinrums durk

Till/från

Powerbox

 

Figur 12, utökat LT-system till/från Powerbox , styrbord sida 

 

 

Rör dras under

Sep. rum

CentralkylareCentralkylare

Rör: DN 200

Material: Stål DIN 1629

Babord - LT

Övre maskinrums durk

Nedre maskinrums durk

Till/från

Powerbox

 

Figur 13, utökat LT-system till/från Powerbox , styrbord sida 
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2.7 Reglering 

 

HT-system 

 

Nuvarande temperaturreglering av HT-systemet sker genom att en återkopplad 

temperaturmätning med ett börvärde på 90
o
C efter huvudmaskin styr respektive 

maskins trevägsventil och på så vis regleras mängden inblandat vatten från LT-

systemet. 

 

Vid en ökad belastning kommer mer LT-vatten att shuntas in i HT-systemet, 

detta medför en minskad inloppstemperatur för att behålla en temperatur på 

90
o
C efter motorn. 

 

Som en följd av ökad inblandning av kallt LT-vatten kommer samma mängd av 

det utgående HT-kylvattnet från maskin att lämna HT-kretsen. 

Vid en minskad belastning ökar mängden återcirkulerande varmt vatten i HT-

kretsen. 

 

 

                Figur 14, anslutning av nytt system efter HM innan 3-vägsventil 
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Genom att ansluta det nya systemet mellan utgående HT-kylvatten och 

respektive maskins trevägsventil kommer det att medföra ett minskat flöde 

mellan LT-kretsen och HT-kretsen. Kylningen av HT-kretsen kommer att 

förflyttas till Powerboxen, vilken kommer att kylas av LT-kretsen och fungerar 

därmed som en kylare mellan HT-kretsen och LT-kretsen. 

 

Nuvarande trevägsventil kommer att uppfatta den nya kretsen som en 

belastningsminskning, den kommer att stänga för LT-flödet. Systemen kommer 

att bli mer separerade. 

 

HT-systemet kommer att sammankopplas till ett gemensamt flöde till 

Powerboxen. För att tillse en tillräcklig kylkapacitet krävs att samma flöde som 

lämnar en maskin måste återföras till densamma. En utjämning av flödena kan 

ske genom att tillse att det är samma motstånd i de olika kretsarna. För att inte 

huvudmaskinerna ska ta skada pga. för låg inloppstemperatur måste en 

temperaturreglering av utgående HT-flöde ifrån Powerboxen tillses. Denna 

reglering sker med en by-pass ventil på ingående HT-flöde till Powerboxen.17 

 

Färskvattengenerator 

 

Då fartygens färskvattengeneratorer är utrustade med ånga som ett alternativt 

sätt för produktion av tekniskt vatten, kommer inte någon reglering av det nya 

systemet att göras för att använda en del av HT-flödet för den 

vattenproduktionen. 

 

För att säkerställa en produktion av tekniskt vatten vid drift av Powerboxen kan 

färskvattengeneratorn drivas med hjälp av ånga från fartygens befintliga 

system. Detta är inte ekonomiskt lönsamt men har valts med anledning av att 

förenkla regleringen. 

 

 

                                                 
17

 (Opcon, Ulf Granlund, 2012) 
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LT-system 

 

Eftersom systemen kommer separeras kommer detta att påverka LT-kretsens 

temperaturreglering.  

LT-kretsen har ett börvärde på 38
o
C, detta upprätthålls med hjälp av LT 

trevägsventilen, genom att en del av HT-systemets vatten blandas med det 

kylda LT-vattnet ifrån centralkylaren. 

 

Den nya kretsen med Powerboxen kommer att förändra regleringen av LT-

temperaturen, eftersom HT-vattnet kommer att kylas med hjälp av Powerboxen 

och indirekt av en del av LT-flödet. 

För att upprätthålla ett börvärde på 38
 o

C i LT-systemets inlopp krävs en ny 

reglering på det LT-flöde som Powerboxen använder samt det befintliga 

systemets utgående LT-flöde ifrån centralkylaren. 

 

 

Powerbox

Huvudmaskin

Från HT

Från LT

Sjövatten

Smörjolja mm.

LT-krets

HT-krets

90C

38C

 

Figur 15, förenklad systemritning 
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2.8 Kylvattenpumpar 

 

De av huvudmaskinen drivna pumparna är av centrifugaltyp. 

 

   , tryckförlusterna som uppkommer på grund av friktionen i rör beror på, 

längd (l), diameter (d) och ytråhet   . 

 

      
 

 
 
  

 
   

 

För engångsmotstånd som t.ex. böjar gäller: 

 

    
  

 
     

 

Installationslösning bygger på att man ska använda de direktdrivna pumparna. 

En anledning till att de direktdrivna pumparna kommer att användas är för att 

hålla ner installationskostnaderna. Eftersom Powerboxinstallationen kommer att 

belasta de direktdrivna pumparna med ett större tryckfall måste detta 

kompenseras så att det inte minskar motorns kylvattenflöde. Då 

huvudmaskinerna är försedda med strypbrickor för att reglera flödet kan dessa 

strypbrickor tas bort. Genom att ta bort strypbrickorna kompenseras det 

minskade flödet genom minskat mottryck i systemet.18 Maskinerna har 

tryckvakter som ska indikera om trycket är för lågt. Under 4 bar ö.t kommer 

lågtryckvakten att indikera och över 5 bar ö.t kommer högtryckvakten att 

indikera. Dessa tryckvakter används för att kontrollera att motorns kylning är 

fullgod.   

 

Vid beräkning av tryckfallet mellan Powerboxens förångare och motorerna, 

valdes styrbords system som har störst tryckfall. Ytråheten antogs till att vara 

rostigt stål och dimensionerna som antagits med avseende på 

                                                 
18

 (Wärtsilä, 2012) 
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strömningshastighet användes. Rörböjarnas moståndskoefficient antogs.19 Det 

totala tryckfallet mellan förångare och motor är 0.7 bar, (se bilaga 2).  

 

De direktdrivna pumparna kommer att parallell-köras. Flödet kan inte 

bestämmas med det materialet som finns att tillgå. För att kunna bestämma 

flödet i systemet måste man ha tillgång till den nuvarande systemkurvan. En 

fullständig pumpkurva krävs också för att kunna bestämma skärningspunkten, 

punkten representerar det driftförhållande som råder i systemet. 

 

 
        Figur 16, pump/systemkurvor 

 

Den nya rörinstallationen tillsammans med det nuvarande kylvattensystemet 

kommer att utgöra en ny systemkurva.  
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 (Alvarez, 2006)sidan 66 
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3.0 Installationslösning 

 

Elproduktion 

 

Som ovan nämnts kommer Powerboxens värmekälla att vara fartygets HT-

kylvatten. Den tillförda värmemängd som kylvattnet kommer att förse 

Powerboxen med är avgörande för hur mycket el anläggningen kommer att 

kunna producera. 

 

Följande parametrar avgör hur stor värmemängden blir. 

 

 Hur många    kan Powerboxen sänka temperaturen på HT-vattnet. 

 Vilket massflöde har HT-vattnet. 

 Vilka krav har motortillverkaren på ingående kylvattentemperatur, dvs. 

den lägsta temperatur som motorn klarar av. Även om man hade 

möjlighet att sänka motorns kylvatten till     så är det inte lämpligt på 

grund av de termiska påfrestningar som motorn skulle utsättas för om det 

cirkulerade så kallt HT-vatten i motorn. 

 Vad har HT-vattnet för specifikvärmekapacitans (cp). 
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Beräknad tillgänglig värme i HT-systemet är ca.6500 kW vilket genererar 

ca.353kW eleffekt ifrån Powerboxen, (se fetstil nedan). 

 

Tabell 1, Opcon effektberäkning med maximalt LT-FLÖDE 860m3/h 

  HEAT SOURCE        COOLING   OUT PUT 

Vfl[m3/h] Tin [°C] Tout [°C] Qb[kW] Vfl[m3/h] Tin[°C] Tout [°C] Qc [kW] 
Gross [kW 
el] 

NET [kW 
el] 

280 87 65,38 6834 860 8 14,19 6213 618,6 533 

280 87 66,49 6484 860 16 21,95 5968 518,2 437,9 

280 87 67,62 6126 860 24 29,7 5706 425,9 352,5 

280 87 68,77 5762 860 32 37,46 5452 318,4 253,9 

Pressure loss approx 50 kPa   
Pressure loss approx 50-75 
kPa   Working media R134a 

 

 

Tabell 2, Opcon effektberäkning med begränsat LT-flöde 432 m3/h 

  HEAT SOURCE        COOLING   OUT PUT 

Vfl[m3/h] Tin [°C] Tout [°C] Qb[kW] Vfl[m3/h] Tin[°C] Tout [°C] Qc [kW] 
Gross [kW 
el] 

NET [kW 
el] 

280 87 66,19 6576 432 8 19,97 6033 544,1 462,2 

280 87 67,29 6230 432 16 27,49 5784 451,3 375,8 

280 87 68,4 5879 432 24 35,01 5533 353,9 286,4 

280 87 69,53 5521 432 32 42,54 5284 247,9 190,4 

Pressure loss approx 50 kPa   
Pressure loss approx 50-75 
kPa   Working media R134a 

 

De effekterna som Opcon anger bygger på lämnade temperaturer och flöde. 

 

Jämförande resultat 

 

Det har under de senaste åren gjorts studier för att undersöka ORC-teknikens 

potential för att öka verkningsgraden på förbränningsmotorer.20 De effekterna 

som Opcon uppger som eleffekt enligt tabell 1 ovan ger en verkningsgrad av 

Powerboxen på 5,8%. 
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 (Sylvain Quoilin, 2009) (Lemort, 2009) (Iacopo Vaja, 2009) 
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De tidigare studierna visar på en verkningsgrad av ca.5-10% av ORC-teknik, 

vilket gör att Opcons Powerbox ligger i nivå med tidigare studier. 

 

Arbetsmedium 

 

Opcon har med avseende på temperaturen 87
 o

C som den valda värmekällan 

har, föreslagit R134a som arbetsmedium. Mängden R134a blir ca.1500kg. 

 

Placering 

 

Placering av Powerboxen är på nedersta lastdäck. (Se kap. 2.5) 

Totala längdmeter rör: 

 

DN 125:   24m 

13 st. T 

8 st. 90 böj 

material: stål 1629 

 

DN 200:  283m 

  4 st. koner förstoring/förminskning 

  4 st. T 

  48 st. 90 böj 

  4 st. 45 böj 

  material: stål 1629 

 

DN 200 isolering: 27m 
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Reglering 

 

För att tillse rätt temperatur i LT-system samt rätt inloppstemperatur till 

huvudmaskin krävs reglering, (se kap. 2.7). 

 

Kylvattenpumpar 

 

Nytt system bidrar med ny systemkurva, strömningsförlusterna ökar med 0,7 

bar. 

För att försöka behålla samma driftsförhållande kan (om det finns) strypbrickor i 

anslutning till huvudmotorerna tas bort för att minska de nya uppkomna 

strömningsförlusterna,(se kap. 2.8). 
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Figur 17, ritning på installationslösning 
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3.1 Lönsamhetsberäkning 

 

Stena RoRo har en pay-off tid på tre år vid denna typ av investeringar. Efter tre 

år ska anläggningen vara avbetalad och generera inkomst. Det kommer inte att 

tillkomma någon räntekostnad i lönsamhetsberäkningarna.   

Opcons prisuppgift är inte ett fast pris. Priset kan variera beroende på olika 

faktorer, t.ex. påverkar antalet beställda Powerboxar samt hur stor del av 

installationen som Opcon ska utföra priset.  

 

Datum: 9/2-12 

Aktuellt oljepris: 717.6$/ton (genomsnitt) 

Aktuell valutakurs: 1$ = 6.64 sek. 

 

Genomsnittlig drifttid på huvudmaskiner, 4000 timmar.                  

Beräknad eleffekt på Powerboxen 352,5 kW 

 

(Drifttimmar på huvudmaskin)*(eleffekten på Powerbox)=producerad kWh 

4000h * 352,5 = 1410000kWh 

 

(Producerad kWh)*(specifik bränsleförbrukning kg/kWh el) 

(1410000kWh)*(0,200kg/kWh)=282000 kg 

282 ton i besparing på minskad bränsle användning 

 

(ton bränsle)*(kostnad/ton) 

(282)*(4765kr/ton)=1343692 kr. 

1,34 miljoner kr besparing i bränslekostnader 

Den totala bränslebesparing som Powerboxen kommer att medföra per år är 

1.34 miljoner kr. 
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Installationskostnad för Powerboxen är summan av rörinstallation (se bilaga 8) 

och det pris som Opcon lämnat på Powerboxen. Kostnader för elkablage och 

reglerutrustning enligt avgränsningar i projektet med Stena RoRo är 

exkluderade. 

 

När pay-off tiden har gått beräknas resultatet 

 

(Installationskostnad) – (besparing under pay-off tid) 

10 299516 – (3 * 1343692: -) = - 6268441: - 

 

(Installationskostnad) / (årlig besparing) 

 

10299516/1343692   8 år avbetalning 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Kostnad + Förtjänst 
Powerbox: 10 299 516:- 1 343 692:-/år 
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4.0 Slutsats 

 

Ett av syftena var att undersöka om det är ekonomiskt lönsamt att installera 

Opcons Powerbox på fartygsserien Mk II. 

Den beräknade totala investeringskostnaden för en Powerboxinstallation gör att 

investeringen visar ett negativt resultat med ca.6.3 miljoner kronor med Stenas 

pay-off tid på 3 år.  

 

Det andra syftet var att utreda den fysiska möjligheten att installera Opcons 

Powerbox med nödvändig kringutrustning på Stena RoRo:s fartygsserie Mk II. 

Detta är fysiskt genomförbart, men pga. fartygens maskinrumslayout måste 

Powerboxen placeras på ett lastdäck vilket orsakar minskad lastlängd. 

 

5.0 Diskussion 

 

För att minska pay-off tiden behövs en ökad effekt på Powerboxen men också 

fler driftstimmar. Antalet drifttimmar avgörs med vilken rutt ett fartyg har och kan 

därför inte påverkas. 

 

Vid uppstarten av projektet sammanställdes fartygets befintliga spillvärme 

komponenter för att komma fram till den lämpligaste systemlösningen. Det finns 

komponenter som inte är med i installationsförslaget med avseende på den 

utrymmesbegränsning som Mk II serien har i sina maskinrum. 

 

Vid en nybyggnation av fartyget hade det troligtvis varit möjligt att använda sig 

av fler spillvärmekällor i en Powerboxlösning. Smörjoljekylarna hade kunnat 

användas, de har en effekt på 654kW vardera. Fartygets avgaspannor är 

dimensionerade för att täcka fartygets ångbehov. Om fartyget producerat ett 

överskott av ånga hade man kunnat utnyttja den med hjälp av 

dumpkondensorn. 
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Enligt Sulzer manualen lämnar 2679 kW motorn som avgasförluster, och 

temperaturen efter pannorna är 249
 o

C21, denna temperatur skulle kunna 

sänkas ytterligare och på så vis utnyttja avgasernas energi bättre. 

 

Efter diskussion med Opcon är det tveksamt att en efterinstallerad avgaspanna 

kan motiveras, en så stor kostnad kan inte betalas genom en ökad 

Powerboxeffekt. 

 

Fartyget har fyra huvudmaskiner vilket gör att installations komponenter blir fler 

och systemen större. Fartyg med en ”stor” huvudmaskin har därför en bättre 

förutsättning att integreras med en Powerbox. Det kan också nämnas att om 

fartyget hade ”nybyggts” med Powerboxen hade den troligtvis kunnat placeras 

närmare maskin vilket hade kunnat hålla nere materialkostnaden på rör. 

Kostnaden för ombyggnation av ett fartyg blir troligtvis större jämfört med 

nybyggnation. Det går antagligen att få ner kostnaden för Powerboxen om den 

installeras från början. 

 

En förlängd pay-off tid för installationen hade förbättrat Powerboxens 

lönsamhetsbedömning. Pay-off tiden för Powerboxen kan inte sättas längre än 

ett fartygs återstående ekonomiska livslängd. 

 

Optimalt för att kunna använda ett fartygs spillvärmekällor skulle kunna bli med 

en separat krets som först förvärms med hjälp av smörjolja och som därefter 

värms med HT-vatten. Kretsen kommer slutligen att värmas med hjälp av ånga. 

Genom att använda en så låg vattentemperatur som möjligt in till kondensorn i 

Powerboxen ökas eleffekten.  
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 (AALBORG, 1999) 
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6.0 Fortsatt arbete 

 

Framtagna effekter bygger på mätningar av temperaturer samt teoretiska 

flöden. Det krävs mer omfattande arbete och noggrannare mätmetoder för att 

säkerställa exakta flöden och temperaturer. 

 

Andra frågor som har väckts under projektets gång rör framförallt temperatur 

regleringen och de direktdrivna pumparnas kapacitet vid en efterinstallerad 

Powerbox i denna typ av kylsystem som fartygen är utrustade med. 

 

För att säkerställa ett korrekt volymflöde krävs en framtagen systemkurva för 

det nya systemet och en fullständig pumpkurva. 
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Bilaga 1 

 

Beräkningar av     i LT-systemet 

 

Givet: k=0,2 mm, värde som vi tar ifrån Alvarez (rostiga stålrör), 

motståndskoefficient 0,2, antalet böjar är 26 st. Den hydrauliska diametern är 

0,25m. (DN250) 

Flödet är 430 m3/h vilket ger hastigheten 2,4 m/s. 

 

Rören 

 

 
 

        

    
        

   
    

 
 

        

    
       

                      

       

 

      
 

 
 
  

 
   

          
   

    
 
    

 
           

 

Böjar 

    
  

 
                 

    (
    

 
         )          

 

                      

Poweboxens tryckfall uppskattas till 50kPa 

Totalt tryckfall: 40000+50000=90000 (Pa)=90 (kPa) 
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Bilaga 2 

 

Beräkningar av     i HT-systemet 

 

Givet: k= 0,2 mm värde som vi tar ifrån Alvarez (rostiga stålrör), 

motståndskoefficient 0,2, antalet böjar är 26 st. Den hydrauliska diametern är 

0,2 m (DN200) 

Flödet är 188 m3/h vilket ger hastigheten 1,7 m/s, två pumpar parallell körs. 

 

Rören 

 

 
 

        

   
      

   
    

 
 

       

    
         

                      

       

 

      
 

 
 
  

 
   

          
  

   
 
    

 
                 

 

Böjar 

    
  

 
                 

    (
    

 
         )               

 

                      

Poweboxens tryckfall uppskattas till 50kPa 

Totalt tryckfall: 21000+50000=71000 (Pa)=71 (kPa) 
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Bilaga 3 

 

Värmeberäkning 

 

HT-vatten:  

Beräknat med genomsnittlig HT-vatten temperatur på 87 som lämnar motorn 

och en inloppstemperatur 67  och ett totalt flöde på 

3 HM (3*94m3/h)= 282m3/h 

 

        

     
               (vattens densitet 1000kg/m3) 

 ̇           

 ̇=massflöde (kg/s) 

  =Specifik värmekapacitet(kj/kg/K) 

  = temperatur differensen på ingående och utgående HT-vatten 

 = värmeflöde (W) 

 

Ger följande effekt: 

 ̇           

                   

 

6600 kW är den effekten som maskinen avger vid 80% belastning i HT-vattnet. 
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51 
 

Bilaga 5 
 

 



52 
 

Bilaga 6 
 

 
 



53 
 

Bilaga 7 
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Bilaga 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(Kostnader för elkablage och reglerutrustning tillkommer.) 

 

 

 

 

 

 

 

Enhet Kostnad 
  

Rör & ventiler:  

DN125, stål 1629, 24 m. 143.24/m = 3438:- 

T x 13 st. 268/st. = 3484:- 

90 böj x 10 st. 95.83/st. = 958:- 

Ventiler x 12 st. 2151.18/st. = 25814:- 

Elstyrning x 12 st. 4091.3/st. = 49096:- 

  

DN200, stål 1629, 112 m. 353.56/m = 39599:- 

Koner x 4 st. 199.1/st. = 796:- 

90 böj x 20 st. 331.96/st. = 6639:- 

Isolering, 27 m.  

  

DN250, Stål 1626, 171m 443.85/m = 75898:- 

T x 4 st. 1320.25/st. = 5281:- 

90 böj x 32 st. 610.28/st. = 19529:- 

Ventiler x 6 st. 5889.36/st. = 35336:- 

Elstyrning x 6 st. 5607.94/st. = 33648:- 

  

Totalt 299 516:- 
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Bilaga 9 

 

 

HT temperatures M/S Stena Forecaster 

 

Reading  

no. 

1 2 3 

Date 2011-11-24 2011-11-27 2011-11-29 

ME 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

QHT 

(m
3
/h) 

                        94                  See attached  folder     

tHT IN (°C)  67 66 68 68  68 65 69 67 66 67 

tHT OUT 

(°C) 
 84 86 86 83  85 84 83 83 86 84 

FWG in 

use  

 N Y Y N  N N N N Y Y 

PSHAFT(kW

) 
 450

0 

475

0 

475

0 

440

0 

 475

0 

475

0 

455

0 

455

0 

460

0 

460

0 n (rpm)  496 497 497 510  496 496 499 499 497 497 

Notes Temperature readings by IR thermometer 

Power readings from Valmarine 
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Bilaga 10 

 

Approval of supplementary power sources 
 

Background. 

 

Following the drive for reduction of fuel consumption and emissions from ship, 

different new technologies for power generation are suggested and tested. 

At least in the initial phases, these power sources are small compared to the other power 

sources of the ship, and thus can be considered as surplus to the main power supply 

system for the ship. This means that if the surplus power source fails to deliver power, 

the ship’s main power system will secure that all main functions are still available. The 

practical benefit of the surplus system is that when working, it reduces the power need 

from other sources, and thus reduces their fuel consumption and emissions. 

Examples are fuel cells (for silent and NOx free power generation), ORC’s (for 

generating power from waste heat), solar power etc. 

 

Since this is in many cases new technology, the reliability of the surplus power source is 

unknown. Therefore, it can not be approved as a full worthy part of the vessel’s power 

supply. 

However, it must be approved with respect to safety, i.e. the risk connected to injuries, 

fire / explosion etc. from use of the equipment is considered and found acceptable. 

 

Conditions 

 

The following conditions apply for approval of surplus power sources, connected to the 

vessel’s main switchboard: 

 The equipment itself is considered safe enough for class approval. 

 The power from the equipment is not necessary for maintaining the ship’s 

main functions 

 Even in the case of sudden failure of supply from the surplus  power source, 

the  main functions remain operative without interruption 

 The PMS system handles the surplus power source accordingly, and 

disconnects it immediately and without further concerns if found necessary 

 The supplementary power source has necessary independent safety functions 

and control system to bring the equipment to a safe state in case of such 

disconnect 

 The above features are tested or simulated with adequate reliability as part of 

the approval.    

 

Approval 

When these conditions are met, the supplementary power source can be approved and 

connected to the ship’s main switch board. 
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Notes. 

 

 This is directly applicable for fuel cells satisfying the notation “FC Safety” in 

Pt.6, Ch.23. 

 For generators, transformers, and frequency converters, all the rules 

requirements in Pt.4, Ch.8 are considered safety related, i.e. they apply even 

when used for supplementary power sources.  
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Bilaga 11 

 

Projektbeskrivning 

 
Inledning 

 

Projektet syftar till att undersöka om en installation av Opcons powerbox ombord på 

Stena Forecaster kan leda till lägre driftkostnad, genom att det som idag är spillvärme 

kan tillvaratas. 

 

 

Syfte 

 

- Undersöka om det är ekonomiskt lönsamt att installera Opcons powerbox på 

Stena Forecaster. 

- Undersöka om det är fysiskt möjligt att installera Opcons powerbox med 

nödvändig kringutrustning på Stena Forecaster. 

 

 

Metod 

 

Under projektet kommer en jämförande granskning av dels den litteratur om teknik för 

omvandling av värmeenergi till elektricitet som bygger på ORC-processen, samt den 

tekniska dokumentationen om Stena Forecaster att göras. Projektet kommer att delas 

upp i mindre delar för att lättare kunna planeras och organiseras. Källorna kommer 

kritikiskt att granskas och utvärderas. 

 

 

Mål 

 

Målet är att leverera ett första underlagsmaterial för Stena Forecaster i fråga om en 

eventuell investering av powerboxen till Stena RoRo. 

 

 

Avgränsning 

 

- Projektet kommer inte att ta hänsyn till miljöpåverkan vid eventuell 

bränsleminskning. 

 

- Det kommer inte att presenteras någon fullständig installationslösning för Stena, 

elinstallation och integrering med det befintliga styrsystemet kommer inte att 

avhandlas.   

 

-  Projektet kommer inte att beröra underhållsarbete, dvs. eventuell ökad eller 

minskad arbetstid för drift och underhåll av anläggningen. 
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- Installationsförslaget kommer inte av vara godkänt av klassificeringssällskap 

och myndigheter, förslaget kommer dock att sträva efter de bestämmelser som 

gäller. 

 

- Alla beräkningar utgår ifrån servicefart och aktuellt oljepris för en given månad 

2012. 

 

- Ekonomisk lönsamhet bedöms enbart mot minskad bränslekostnad. 

 

 

 

Förutsättningar 

 

För att projektet ska vara genomförbart inom utsatt tid måste korrekta ritningar av 

fartygets layout/planlösning och fartygets kylvattensystem (HT, LT, SW), samt korrekta 

mätdata vid servicefart av temperatur och flöde göras tillgängliga. 

 

Eventuella förändringar av projektet kommer att göras i samförstånd med Stena RoRo. 

 

Projektet kommer att publiceras på Diva, (Diva portal är en gemensam söktjänst och ett 

öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser). 

 

 

Tidsplan 

 

Sjöfartshögskolans tidsplan 

 

Vecka 46, (14 nov.) - Projektplan lämnas till handledare 

Vecka 7, (13 feb.) - Råkopia klar 

Vecka 12, (19 mar.) - Opponering 

 

Projektets tidsplan 

 

Vecka 43-52   - Planering och bakgrundsarbetet  

Vecka 1-8  - Konceptgenerering  

Vecka 9-12  - Visualisering och slutarbete 
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