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Abstrakt  

Denna studie har sammanställt kunskap och erfarenhet från drift av SCR-anläggningar på 
fartyg med syftet att fastställa de huvudsakliga orsakerna bakom problem som uppstår i 
katalysatoranläggningar inom Nord- och Östersjöfarten. Undersökningen utfördes med 
en kvalitativ intervjumetod. För att få en bra täckning riktade sig undersökningen mot 
både rederier och fartyg med erfarenhet av SCR, samt tillverkare av systemen. 
Intervjuerna utfördes per telefon och analyserades sedan mot frågeställningarna. I 
resultatet framkom att ett stort antal anläggningar genomgått modifieringar eftersom 
problem uppstått. Ett antal vanligt förekommande problem identifierades. Några 
komponenter är särskilt kritiska att designa och dimensionera, såsom utrusning för 
ureainjicering och magnetventiler för sotblåsning. Vidare framkom att avgastemperatur 
såväl som bränslet och ureans kvalité var viktiga faktorer för att uppnå god prestanda 
och livslängd. Studien visar även att ökad kompetens krävs både hos befintlig och 
blivande maskinpersonal för att underhållsåtgärder ska ske på rätt sätt och i rätt tid. För 
att möta eventuella framtida behov av SCR kombinerat med scrubberteknik krävs fortsatt 
teknikutveckling. 
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Abstract  

The objective of the project was to compile knowledge and experience from the operation 
of SCR-installations on vessels in order to determine the main causes behind the 
problems that arise in the catalyst systems within North- and Baltic Sea shipping. The 
study was performed as a qualitative interview method. In order to get a good coverage, 
the study was directed against both companies and ships with experience of SCR and 
manufacturers of systems. The interviews were conducted by telephone, and then 
analyzed against the objective. The result showed that a large number of plants have 
undergone modifications since problems has occurred. A number of common problems 
were identified. The study identified some components that are particularly critical to 
design and dimension, such as equipment for urea injection and solenoid valves for soot 
blowing. It was also found that the exhaust temperature as well as fuel and urea quality 
were important factors in achieving good performance and lifetime. Increased 
competence is required from both existing and future engine personnel so that 
maintenance can be done the right way and at the right time. To meet future demands of 
SCR combined with scrubber technique further technical development is required. 
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Förord 

Detta arbete är skrivet som en avslutande del i det 4-åriga sjöingenjörsprogrammet vid 
Linnéuniversitet i Kalmar. Arbetet har gett oss nya lärdomar och erfarenheter inom det 
behandlade området. Anledning till att vi valde att skriva vårt självständiga arbete om 
svårigheter, lösningar samt erfarenheter från drift och underhåll av marina SCR-system 
är att vi kommit i kontakt med allt från väl fungerande system, till dess raka motsats. Med 
anledning av denna observation ansåg vi att det kunde vara ett intressant ämne för 
självständigt arbete.  
 
Intervjusamtalen fördelades mellan oss så att vi utförde fyra intervjuer vardera. Samtliga 
kapitel i rapporten har författats gemensamt. Den tekniskt beskrivande delen av 
rapporten delades upp så att varje del är författad enskilt men gemensamt sammanställd 
och bearbetad. 
 
Ett särskilt tack vill vi rikta till de maskinbefäl, tekniska inspektörer och tillverkare som 
ställt upp på intervjuer och delat med sig av sina erfarenheter och tankar kring SCR-
system.  
 
Slutligen vill vi tacka vår handledare Kristoffer Ahlgren för all hjälp under arbetets gång.  
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Definitioner och förkortningar 

SCR: Selective Catalytic Reduction. 
 
Katalysator: Ämne som utan att själv förbrukas bidrar till en termodynamisk process, 
vanligen genom att öppna en ny rektionsväg med lägre aktiveringsenergi.  
 
Honeycomb: Katalysatorblocken benämns så inom branschen, p.g.a. det vaxkakeformade 
mönstret. 
 
SCR-element: Katalysatorblock, katalysatormaterial. 
 
Monolitiska katalysatorer: Bäraren blandas med de aktiva ämnena till en pasta och 
formas i stora block med fyrkantiga kanaler. Materialet är vanligtvis homogent. 
 
Reaktor: Stålbehållare innehållande katalysatorblock. 
 
Ammoniakslip: Utsläpp av ammoniak till atmosfären. 
 
NECA: Nitrogen oxide Emission Control Area. 
 
HELCOM: Helsingforskommissionen. Ett samarbete mellan östersjöländerna samt EU-
kommisionen för skydd av östersjöns marina miljö. 
 
IMO: International Maritime Organisation. 
 
Retrofit: Att installera en enhet eller ett system på en redan existerande struktur, ex. 
fartyg. 
 
HAM: Humid Air Motor. Motorns spolluft befuktas med förångat havsvatten. 
 
DWI: Direct Water Injection. Vatten under högt tryck sprutas in i motorns cylindrar. 
 
LNG: Liquefied natural gas. 
 
𝐍𝐎𝐗: Allmän benämning för kväveoxider.  
 
TBN: Total base number. Ett mått på ett smörjmedels alkalinitet. 
 
PLC: Programmable Logic Controller. 
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1  Bakgrund 

I det inledande kapitlet följer först en kort presentation av studien för att introducera 
bakgrundskapitlet. I kommande avsnitt behandlas tidigare närliggande forskning om 
SCR-system. Vidare ges en övergripande beskrivning av de internationella och nationella 
regelverk och styrmedel som ligger till grund för de utsläppskrav som ställs på sjöfarten 
i syfte att skapa förståelse för utvecklingen av SCR-system under de senaste 
decennierna. Följande kapitel är även avsett att definiera det aktuella 
undersökningsproblemet utifrån ett större perspektiv men med fokus på marina 
anläggningar. Vidare beskrivs varför undersökningen bör göras och slutligen 
presenteras studiens syfte, frågeställningar samt vilka avgränsningar som gjorts för 
undersökningen. 
 
Denna undersökning ska sammanställa information om problem som uppstått på SCR-
system och vilka tänkbara orsaker som finns till problemen och vad som gjorts för att 
lösa uppkomna problem på de fartyg som ingår i undersökningen. Vidare behandlas ett 
antal faktorer som anses nödvändiga för att utreda felorsaker utifrån studiens resultat. 
Studien skall fastställa vilka huvudsakliga faktorer som är viktigast att utreda och arbeta 
med för att uppfylla framtida ställda utsläppskrav på fartyg med SCR-system. 

1.1 Tidigare forskning 

På Chalmers har det gjorts undersökningar där syftet har varit att identifiera inte bara 
tekniska utan även mänskliga och organisatoriska förhållanden som krävs för en säker, 
effektiv och hållbar verksamhet med SCR-katalysatorer ombord. Det utfördes intervjuer 
med två fokusgrupper, samt enskilda intervjuer. Intervjufrågorna berörde installation, 
drift, underhåll och utbildning. Analysen pekar på ett antal viktiga faktorer som berör 
marina SCR-anläggningar (Österman & Magnusson, 2012). 
  
Resultatet av analysen pekar på brister i det övergripande systemets utformning. En 
kombination av teknisk utrustning olämplig för marina installationer, 
underhållsproblem och outbildade operatörer med otillräcklig förståelse för SCR-
processen, har lett till ineffektiva, kostsamma och osäkra operationer. Sedermera 
identifierades ett antal tekniska och organisatoriska förutsättningar som ansågs kritiska 
för kommande SCR-installationers möjlighet att uppnå framtida miljömål (a.a.). 

1.2 Utsläppskrav 

Sjöfartens utsläpp av NOX uppgår till ca 370 000 ton per år i Östersjöområdet. Detta kan 
ställas i relation till det samlade svenska utsläppen under 2007 som uppgick till 165 000 
ton (Sjöfartsverket, 2009). Sjöfartsverket nämner att om inga särskilda åtgärder görs 
kommer utsläppen från sjöfarten i Europa vara uppe i samma siffror som de totala 
landbaserade utsläppen i EU om drygt 10-15 år. Besluten som tagits av IMO och 
HELCOM de senaste åren anses därför vara nödvändiga. Dessa beslut innebär 
fördyringar för svenska hamnar. Därför går Sjöfartsverket in och menar att deras roll är 
att arbeta för att kontrollområden för svavel i marint bränsle (SECA) och för 



 

2 
 

kväveoxidutsläpp (NECA) inrättas i hela Europa för att på så vis nå rättvisa regler för 
svensk industri och sjöfart i Sverige (Sjöfartsverket, 2012). 

1.2.1 Internationella regler 

I oktober 2008 beslutade IMO om sänkta gränsvärden för utsläpp av NOX från fartyg. De 
nya kraven ska reglera maximalt tillåtna utsläpp i två steg. För NECA (NOX Emission 
Control Area) finns det ett ytterligare tredje steg.  
 
STEG 1 –  omfattar fartyg byggda mellan 2001 − 2010 och gäller globalt  
rpm <  130   17,0 𝑔 𝑁𝑂𝑥/𝑘𝑊ℎ  
rpm 130 − <  2000  45 ∗ n−0,2 (där n = rpm)  
rpm > 2000     9,8 𝑔 𝑁𝑂𝑥/𝑘𝑊ℎ   

 
STEG 2 –  omfattar fartyg byggda från och med 2011 och gäller globalt  
rpm <  130   14,4 𝑔 𝑁𝑂𝑥/𝑘𝑊ℎ   
rpm 130 − <  2000  44 ∗ n−0,23 (där n = rpm)  
rpm > 2000     7,7 𝑔 𝑁𝑂𝑥/𝑘𝑊   

 
STEG 3 –  omfattar fartyg byggda från och med 2016 (gäller i NECA  
och kräver beslut om inrättande av ett NECA)  
rpm <  130    3,4 𝑔 𝑁𝑂𝑥/𝑘𝑊ℎ  
rpm 130 − <  2000   9 ∗ n−0,2 (där n = rpm)  
rpm > 2000    2,0 𝑔 𝑁𝑂𝑥/𝑘𝑊h 
 
Det finns ett undantag, en övergångsregel som gäller de fartyg som byggdes mellan åren 
1990-2000 som har en effekt som överstiger 5 000 kW samt en slagvolym på över 90 
liter per cylinder, som säger att kraven enligt steg 1 ska tillämpas när det finns 
ombyggnadssatser framtagna som kostar mindre än 375 SDR per ton utsläppt NOX 
(Sjöfartsverket, 2009).  

1.2.2 NECA 

I mars 2012 så slutförde HELCOM dokumentationen till IMO för att utse östersjön till en 
så kallad NOX Emission Control Area (NECA). Med NECA statusen kommer östersjön att 
se kraftiga minskningar i kväveoxidsutsläpp från fartyg som i sin tur kommer skona 
havsmiljön och den mänskliga hälsan i kustområdena. Motiveringen till att göra 
östersjön till ett NECA område är väl dokumenterade. En omfattande analys utfördes för 
att uppskatta NOX utsläppen från fartyg i östersjöområdet och dess inverkan på 
luftkvalitet, ekosystem och människors hälsa. Analysens utslag pekar på att utsläppen 
kommer att öka med en faktor 1,6 jämfört med den nuvarande situationen, detta p.g.a. 
den beräknade ökningen av fartygstrafik. Om NECA föreskrifterna implementeras 
beräknas istället utsläppen minska med 60 % på sikt jämfört med 2007 års 
fartygsutsläpp. Kostnaden för att genomföra STEG 3 kommer uppskattningsvis att vara 
lika mycket som jordbruk- och avloppsreningen kostar idag (HELCOM, 2012). 

1.2.3 Miljödifferentierad farledsavgift 

Som incitament för åtgärder mot fartygs utsläpp av svavel- och kväveoxid har Sverige 
sedan 1998 ett system med miljödifferentierad farledsavgift, vilket innebär att 
sjöfartsverket ger rabatt på farledsavgiften för vissa fartyg. Sjöfartsverket ger för 
närvarande rabatt på den fartygsbaserade farledsavgiften för nivåer under 10 g 
NOX/kWh (Sjöfartsverket, Regelrådet, 2012). En rörlig del av avgiften baseras på 
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fartygets utsläpp av kväveoxid och bränslets svavelinnehåll. Farledsavgift betalas varje 
gång ett fartyg går på svenskt territorialvatten. Detta gör att ju mer frekvent ett fartyg 
anlöper svenskt territorialvatten ju större kostnadsmässig besparing ger exempelvis ett 
SCR-system. Denna miljörabatt har bidragit till det idag finns ett stort antal 
katalysatoranläggningar på svenska fartyg. Många utav dem finns ombord på 
passagerarfartyg då de som regel flitigt anlöper svenskt territorialvatten (Sjöfartsverket, 
2009; Eriksson, Ahlvik, Barkhage, & Boding, 2005). Antalet fartyg som har fått rabatt för 
låga utsläpp av kväveoxider har ökat från 44 stycken under 2010 till 48 stycken under 
2011 (Sjöfartsverket, Sjöfartens utveckling 2011, 2011). 

1.3 SCR-drift till sjöss 

SCR-tekniken utvecklades i Japan under 1970-talet, med syfte att reducera 
kväveoxidsutsläppen från landets olje- och kolkraftverk. Den första installationen på ett 
svenskt fartyg genomfördes 1991 på M/S Aurora Af Helsingborg (Holmstrom, 1996). 
2005 uppskattades omkring 300 diselmotorer över hela världen ha SCR-rening på sina 
avgaser, därtill ett stort antal pannor och andra förbränningsanläggningar (Lövblad & 
Fridell, 2006).  
 
SCR är idag den mest framgångsrika tekniken med störst potential för att även i 
framtiden reducera utsläpp av kväveoxider från dieselmotorer på fartyg. Ingen annan 
teknik kan reducera NOX-utsläpp i lika stor omfattning, då en kontinuerlig 
reduceringsgrad med upp till 95 % är fullt möjligt med SCR (Xiao, Liang, & Zhou, 2012). 
En annan del i SCR-teknikens framgång är dess möjlighet att kombineras med en 
fullständigt bränsleoptimerad motor (Davidsson, 2007). En bränsleoptimerad motor 
med lägre CO2-utsläpp görs normalt på bekostnad av ökade NOX-emissioner och vise 
versa. Med SCR-tekniken blir det möjligt att kombinera låg bränsleförbrukning och låga 
NOX-emissioner (Lövblad & Fridell, 2006). 
 
SCR är en sekundär metod vilket innebär att avgaserna behandlas efter motorn. De flesta 
övriga metoder för NOX reducering är primära, dvs. de bidrar till en minskning utav NOX 
vid källan. Alla primära metoder har gemensamt att de som regel medför en sänkning av 
medeltemperaturen i cylindern vilket minskar bildandet av NOX under 
förbränningsprocessen (Clean north sea shippning, 2011). Temperatursänkningen görs 
vanligen genom tillsatts av vatten, där vattnets höga ångbildningsvärme utnyttjas 
(Samuelsson & Larsson, 1999). Exempel på sådan teknik är DWI - Direct Water Injection 
och HAM - Humid Air Motor.  Ett mindre antal sådana NOX-reducerings system finns på 
exempelvis passagerarfartyg i trafik mellan Sverige och Finland (Lövblad & Fridell, 
2006). 
 
Utvecklingen av SCR-system för marina applikationer kan sägas ha tagit rejäl fart de 
senast tio åren. Detta betyder mer utvecklade system och framförallt fler aktörer på 
marknaden och större produktionsvolymer (Magnusson, 2011). I dagsläget säljs SCR- 
system avsedda för fartyg under flera olika produktnamn. SCR-tekniken kan tillämpas 
på såväl 2-takts som 4-takts dieslar. SCR-system för 2-taktsmaskiner skiljer sig på olika 
sätt från installationer utförda på 4-taktsmaskiner. 2-taktsdieselns lägre 
avgastemperatur medför vanligen att reaktorn placeras direkt efter avgasmanifoldern 
före avgasturbinen (Entec, 2005; Lövblad & Fridell, 2006). Fortsättningsvis så kommer 
endast SCR- installationer utförda på 4-taktsdieslar att behandlas eftersom SCR-
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arrangemang utförda på 2-taktaktsdieslar inte omfattas av undersökningen. Det 
förekommer även arrangemang där katalysatorn kombineras med ljuddämpare eller 
avgaspanna i en och samma enhet (Andersson, Maskinlära för sjöpersonal, 2008, s. 80; 
Davissson, 2012).  

 
De senaste åren har sjöfartens miljöpåverkan hamnat allt mer i fokus. Inte minst 
miljöpåverkan från avgasrelaterade utsläpp. Prognoser visar att sjöfartens utsläpp av 
kväveoxider förväntas öka om inga åtgärder vidtas (Sjöfartsverket, 2012). 
Teknikutvecklingen för marint bruk allmänt sett går långsamt, jämfört med ex. 
fordonsindustrin. Sjöfarten ligger idag långt efter fordonsindustrin vad gäller utveckling 
av avgasrenande teknik. Om sjöfarten skulle lyckas med samma resultat som 
fordonsindustrin uppnått skulle det innebära stora förbättringar för miljön. Varför har 
då denna teknikutveckling ännu inte överförts till sjöfarten? Vissa menar att 
sjöfartsbranschens konservativa förhållningsätt till ny och modern teknik har en 
bromsande effekt på utvecklingen. En anledning till denna konservatism kan vara 
sjöfartens stora krav på säker och pålitlig drift av maskinsystem (Eriksson, Ahlvik, 
Barkhage, & Boding, 2005).  
 
Det kan finnas ett flertal bakomliggande orsaker till varför SCR har installerats på ett 
fartyg, förutom reducerad farledsavgift. I vissa fall kan det bero på ett krav från 
myndighet eller lastägare och i andra fall handlar det nog mycket om att få 
konkurrensfördelar gentemot andra rederier. Rederier kan troligen stärka sin 
miljöprofil genom att ha SCR-system. Färjerederier kan ex. skapa ”Goodwill” hos sina 
passagerare. Vanligtvis är det redarens egna initiativ som ligger bakom installationerna 
och inget myndighetskrav. 
 
De erfarenheter som finns kring driften av SCR-system i fartyg pekar på att de flesta 
anläggningar fungerar väl men att vissa som inte blivit underhållna på rätt sätt fått 
problem (Lövblad & Fridell, 2006).  

Most of them have been satisfied with the operation. One or two have 
had serious problems with the catalyst if it was not maintained 
thoroughly. (Lövblad & Fridell, 2006, s. 14) 

De SCR-anläggningar som drabbats av någon form av problem kan då troligen inte heller 
reducera kväveoxidutsläpp så som de är avsedda att göra. En annan del i förklaringen till 
de driftrelaterade problem som uppstått med SCR kan vara att många av de befintliga 
SCR-systemen är ”retrofit” installationer, katalysatorn är installerad i efterhand. Sådana 
installationer kan sannolikt innebära att vissa kompromisser behöver göras (Eriksson, 
Ahlvik, Barkhage, & Boding, 2005). Utvecklingen tycks alltmer gå ifrån ”retrofit” då detta 
på olika sätt begränsar systemutförandet. För att lyckas bra krävs att tillverkaren förstår 
hela kedjan av komponenter som skall samverka i fartyget (a.a.). Flera av 
motortillverkarna erbjuder därför numera även SCR-system till sina kunder. Därmed 
kan maskintillverkaren leverera en helhetslösning där diselmaskinen levereras 
tillsammans med SCR, avgaspanna och skorsten i ett färdigt paket, likt fordonsindustrin 
(MAN Diesel & Turbo, 2013; Wärtsilä, 2011).  
 
En katalysatoranläggning som inte fungerar genererar troligen följdproblem för andra 
system och komponenter. En igensatt katalysator kan ge ett för stort mottryck för 
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avgaserna, därmed antas att bunkerförbrukningen då ökar (Entec, 2005). Då det idag 
arbetas aktivt med att sänka fartygs bunkerförbrukning vore det rimligt att tänka sig att 
ett optimalt fungerande SCR-system ligger i redarens intresse. Även fartyg med 
fungerande SCR-anläggningar kan lockas att stänga av dessa då det kostar att driva 
anläggningen. Kostnaden för enbart urean uppgår till ca 10 % av bunkerkostnaden. De 
reducerade farledsavgifterna är till för att kompensera för bunkring av urea och 
underhåll av anläggningen men det är naturligtvis rederiet som avgör hur ekonomin ska 
prioriteras (Davidsson, 2007).  
 
Det mesta talar för att sjöfartens behov av säkra och pålitliga SCR-system kraftigt 
kommer att öka inom de närmsta åren. Detta förklaras med att östersjöområdet 
sannolikt blir ett utsläppskontrollområde för kväveoxid, (NECA) (Sjöfartsverket, 2012; 
Sjöfartsverket, 2009). Om IMO erkänner Östersjöområdet som NECA kommer detta att 
innebära att fartyg som kölsträcks efter 1 januari 2016 och trafikerar Östersjöområdet 
tvingas installera SCR eller HAM. Detta för att nå ner till de utsläppsnivåer som 
fastställts enligt IMO:s Steg 3-krav, se avsnitt 1.2.1. HAM är betydligt mer obeprövad än 
SCR, dessutom krävs ytterligare tillägg av annan utrustning för att med HAM uppnå 
tillräcklig reducering av kväveoxid. Ett tredje alternativ är att fartygen frångår 
traditionella fartygsbränslen som tjockolja och istället övergår till LNG-drift 
(Sjöfartsverket, 2009). Baserat på denna framtidsbild anser därför Sjöfartsverket (2012) 
att sjöfartens kunskaps- och tekninkutvekling inom kväveoxidreducering såsom SCR 
behöver stärkas.  

1.4 Syfte och frågeställningar 

Undersökningen ska sammanställa kunskap och erfarenhet från drift av SCR-
anläggningar på fartyg med syftet att fastställa de huvudsakliga orsakerna bakom 
problem som uppstår i katalysatoranläggningar inom Nord- och Östersjöfarten. Fokus 
ligger på tekniska fel och lösningar inom branschen samt underhållstekniska 
resonemang men även yttre faktorer som driftspersonalens kompetens och attityd. 
Studien ska därmed bidra till att kunskap och erfarenheter av betydelse för SCR-systems 
prestanda och livslängd blir synligjord utifrån följande frågeställningar:  
 

 Vilka fel har uppkommit på SCR-system, hur har felen kunnat lösas och vilken 

grund eller orsak finns till felen? 

 Vilka komponenter i SCR-systemen upplevs som särskilt kritiska? 

 Hur bör SCR-system underhållas på bästa sätt? 

 Vilka följdeffekter finns kopplade till SCR? 

 Vilka faktorer påverkar SCR-systemens prestanda och livslängd? 

 Finns tillräckliga ekonomiska resurser för underhåll av SCR-systemen? 
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1.5  Avgränsningar 

Undersökningen kommer endast att omfatta rederier varvid något av dess fartyg upptas 
i sjöfartsverkets förteckning över fartyg med godkänt kväveintyg. Detta innebär inte 
något krav i att alla fartyg som ingår i undersökningen ska ha godkänt kväveintyg även 
om de flesta sannolikt har det. Undersökningen avgränsas ytterligare till rederier som 
regelbundet trafikerar Östersjön eller Nordsjön eftersom detta område sannolikt 
kommer att bli ett s.k. NECA område. Givetvis krävs att fartygen har ett SCR-system 
installerat för avgasrening på huvudmaskineri och/eller hjälpmaskineri. Systemet 
behöver inte vara i drift vid det tillfälle som undersökningen sker. Vidare omfattas 
endast fartyg där SCR-system installerats på 4-taktsmaskineri av medelvarvstyp. Denna 
avgränsning görs med motivering att övriga installationer än så länge är mycket 
ovanliga samt att de konstruktionsmässigt skiljer sig från ovan nämnda anläggningar 
(Lövblad & Fridell, 2006). Denna studie avgränsas så att endast rederier, fartyg eller 
tillverkare där intervjuer kan genomföras på svenska omfattas. Fartygen skall därmed 
antingen ha svenskt maskinbefäl eller en svensk teknisk inspektör. Detta innebär 
följaktligen inte att fartygen behöver bära svensk flagg. Tillverkaren skall ha 
svensktalande sakkunnig personal samt att deras system installerats på något av de 
fartyg som deltar i undersökningen. 
 
I möjligaste mån undviks miljöetiska resonemang och aspekter med SCR-system. Av den 
anledningen undersöks inte fartygs faktiska utsläpp av kväveoxider eller andra 
miljöpåverkande ämnen. Däremot kan vi inte bortse ifrån att ex. rederiets miljöpolicy 
kan vara en påverkande faktor för SCR-systemens prestanda och livslängd, men kring 
dessa resonemang sker ingen fördjupning. 
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2 Teknisk beskrivning 

Följande kapitel har till syfte att ge den icke tekniskt kunnige läsaren ökad förståelse för 
SCR-systems uppbyggnad, funktion och svagheter. Den tekniskt kunnige läsaren som 
redan är väl insatt i SCR-system hänvisas till kapitel 3, metod. 

2.1 SCR-systems uppbyggnad 

I följande avsnitt ges en övergripande beskrivning av SCR med fokus på ingående 
komponenter, dess funktion samt placering. Vissa av SCR-systemets komponenter som 
anses vara särskilt kritiska och som behöver ytterligare beskrivning behandlas i avsnitt 
2.1.1-2.1.6. 
 
I stort består en SCR-anläggning av en rektor innehållande flera lager med 
katalysatormaterial. Reaktorn är ofta en kubisk stålbehållare med hyllor för 
katalysatormaterialet. SCR-anläggningen innefattar även en pump och 
doseringsanläggning för urea samt ett reglersystem (Andersson, Maskinsystem ombord, 
2011, s. 363). Därtill kan även sotblåsningssystem och NOX-analysutrustning läggas. 
Avgasflödet leds genom SCR-reaktorn som vanligen monteras i skorsten på fartyget. 
Skorstensarrangemanget ser olika ut beroende på fartygstyp, maskinkonfiguration o.s.v. 
Dimensionering av SCR-system görs utifrån avgasernas massflöde och flödeshastighet 
men även temperaturen tas i beaktning. Den orenade dieselmaskinens utsläppsnivå av 
kväveoxid har ytterst liten betydelse för dimensioneringen (Entec, 2005). Vanligast är 
att reaktorn placeras närmast diselmaskinen och övrig utrustning som ljuddämpare och 
avgaspanna placeras efteråt (Andersson, Maskinlära för sjöpersonal, 2008, s. 81). Ett 
reduktionsmedel (urea) sprutas in i avgasströmmen före katalysatorn. Vanligt är att 
fartygets tryckluftssystem ansluts till dysorna. Tryckluften medverkar till att urean 
bildar en fin dimma som når avgasflödet. Tryckluften har även till uppgift att kyla och 
hålla dysorna rena (Hanell, 1996). För att skapa en homogen blandning av 
reduktionsmedel och rökgas placeras en s.k. turbulator eller statisk mixer i avgasröret 
efter ureainsprutningen. Därefter passerar rökgaserna genom de vaxkakeformade 
keramiska katalysatorblocken, vilka är de aktiva komponenterna i SCR-systemet 
(Lövblad & Fridell, 2006). 

2.1.1 Katalysatorblock 

Katalysatorn består av keramiska block med genomgående kanaler, konstruktionen 
liknar en vaxkaka. Blocken har detta utseende för att maximera den area som blir utsatt 
för rökgaserna (Tremuli, 2012). Varje block är skyddat av ett finmaskigt metallnät eller 
filterduk, detta för att undvika att blocken vid vibration nöts sönder då dessa är väldigt 
porösa (Hanell, 1996). Blocken har ett yttre skikt som består av ett katalytiskt aktivt 
material. Detta ytskikt kan vara av t.ex. titandioxid och vanadinoxid. Konstruktionen av 
reaktorn varierar mellan tillverkare, men vanligast är att man placerar 
katalysatorblocken i lager om ett antal moduler, detta för att kunna hantera blocken 
gruppvis. I regel så flyttar man bara på katalysatorblocken då ett nytt lager ska 
installeras alternativt ett förbrukat lager ska ersättas. Det är även viktigt att lämna 
utrymme för att i framtiden kunna öka antalet katalysatorlager för att kunna hålla 
tillståndsgivna nivåer.  
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När ett lager ska ersättas byter man oftast det katalysatorlager som blir utsatt för 
rökgaserna först i katalysatorn. De lager som är placerade efter det första lagret flyttas 
därmed motströms för att ge plats åt ett nytt sista lager. Anledningen till detta är att det 
blir svårare att reducera NOX ju lägre koncentrationen blir samt att man inte smutsar 
ner det nya lagret i samma utsträckning om man placerar det som sista grupp (Hanell, 
1996). 

2.1.2 Pumpenhet 

Förutom att leverera reduktionsmedlet till doseringssystemet så upprätthåller pumpen 
det tryck som krävs i ureasystemet. Den viktigaste komponenten i enheten är en 
elektriskt driven pump, som är monterad på en ram tillsammans med nödvändiga 
tillbehör. Ett sugfilter skyddar pumpen från orenheter. Överflödig urea återgår till 
ureatanken via en överströmsledning. Tryckmätare installeras normalt både på sug- och 
trycksidan av pumpen. Pumpenheten är vanligen försedd med en styrbox innehållande 
frekvensomvandlare vilket möjliggör effekt- och varvtalsreglering av ureapumpen 
(Wärtsilä, 2011). 

2.1.3 Doseringsenhet 

Doseringsenheten styr doseringen av reduktionsmedel till injektionsenheten. 
Komponenterna i enheten är monterade på en modulerbar ram. Flödet av 
reduktionsmedlet regleras av en automatisk reglerventil. En flödesmätare mäter 
mängden reduktionsmedel som tillförs till injektorn. Systemet är utrustat med manuella 
inlopps- och utloppsventiler, en solenoidmanövrerad avstängningsventil, en backventil 
och en dräneringsventil. Förutom utrustningen för dosering av reduktionsmedel, 
innefattar enheten komponenter för reglering av tryckluft. Tryckluftsledningen är 
ansluten till urea systemet genom en solenoidventil, som är stängd under normal drift. 
Solenoidventilen används för att blåsa rent injektionssystemet för urea efter stopp, samt 
för att kyla munstycket innan insprutningen påbörjas, detta för att minimera risken för 
att injektorn sätter igen p.g.a. ureans termiska sönderfall och förmåga att bilda kristaller  
(Wärtsilä, 2011). 

2.1.4 Injektionsenhet 

Reduktionsmedlet sprutas in i avgaskanalen och blandas med avgaserna innan det går in 
i reaktorn. Ureainjektionen utförs med ejektorverkan driven av tryckluft. Urean och den 
komprimerade luften blandas i ett insprutningsmunstycke vid änden av lansen, vilket 
resulterar i att urealösningen injiceras i avgaserna som en fin spray. Den statiska 
turbulatorn, som sitter i avgasledningen antingen före eller efter punkten för 
insprutning, ser till att öka blandningen av urealösning och avgaser. Efter injektionen av 
reduktionsmedlet, passerar avgasflödet genom en kanal som ser till att urean bildar 
ammoniak som blandas homogent innan det når katalysatorstenarna (Wärtsilä, 2011).  

2.1.5 Reglersystem 

Reglersystemens utformning för ett SCR-system skiljer mellan olika tillverkare och 
naturligtvis mellan olika typer av anläggningar. Reglersystemet består av olika 
mätgivare samt en PLC eller styrdator. Oftast finns det ett gränssnitt som gör det möjligt 
för operatören att ändra reglerparametrar och få information presenterad från 
systemets mätpunkter (DEC Marine, 2010). För ureainsprutningen finns olika 
reglerstrategier. Den metod som uteslutande används till sjöss innebär att regulatorn 
programmeras med motorns lastsignal som funktion av dess NOX-utsläpp. Lastsignalen 
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från motorn styr således indirekt mängden urea som ska injiceras (Entec, 2005). En 
annan uppgift hos reglersystemen är att övervaka temperaturen i katalysatorn och tillse 
att ureainjicering endast sker under katalysatorns aktiva temperaturintervall. En 
konsekvens av detta är att det tar 20-30 minuter innan ureainjiceringen börjar vid 
kallstart av dieselmaskinen (Lövblad & Fridell, 2006). De parametrar som vanligtvis 
mäts är flöde och tryck på urea, avgastemperatur vid katalysatorn, tryckskillnad över 
katalysatorn samt ammoniakslip efter katalysatorn (DEC Marine, 2010). Många system 
mäter även NO halten i avgaserna efter katalysatorn med en särskild NOX-analysator. 
Signalen från NOX-anlysatorn kan tillsammans med lastsignalen delta i regleringen, då 
som en feed-forward signal (Entec, 2005). De mer komplicerade reglersystemen ger en 
bättre och mer precis ureareglering över maskinens belastningsområde (Andersson, 
Maskinsystem ombord, 2011). Valet och utformandet av reglersystem påverkas till stor 
del av den avsedda driftsprofilen för diselmaskinen. En stationär dieselmaskin kan ha ett 
smalt arbetsområde, d.v.s. den körs alltid under likartad belastning varför enklare 
reglersystem kan utnyttjas. Ett framdrivningsmaskineri i ett fartyg är ett exempel på en 
helt annan driftssituation. Reglersystemet ska då kunna hantera stora och snabba 
belastningsförändringar med god snabbhet och utan alltför stora svängningar i 
styrsignalen (DEC Marine, 2010). Även då NOX-mätning ingår i regleringen finns enligt 
Entec (2005) en risk för ökat ammoniakslip vid transienta lastförhållanden. 

2.1.6 Sotblåsningssystem 

Att installera ett sotblåsningssystem kan vara nödvändigt för att hålla porerna i 
katalysatorn öppna, speciellt vid tjockoljedrift och olja med hög svavelhalt. 
Kalciumsulfat (gips) och andra partiklar från förbränningen kommer att deponera på 
framsidan av katalysatorn och kan orsaka nedsmutsning. Detta bildar problem om det 
inte avlägsnas regelbundet av sotblåsningssystemet (Lövblad & Fridell, 2006). 
Sotblåsningen kan dock förvärra erosionen och även öka i områden som redan är utsatta 
för erosion pga. det minskade tryckfallet som uppstår när katalysatorstenarna eroderar 
sönder (Jensen, Johnson, & Zheng, 2002). 

2.2 Rektionens kemiska process 

I Följande stycke redogörs för den kemiska processen som sker i en reducerande 
katalysator högst övergripande med syfte att skapa överblick i systemets funktion.  
 
Den kemiska processen innebär enkelt sett att avgasernas kväveoxider (NOX) 
tillsammans med reduktionsmedlet (urea) omvandlas till kvävgas (N2), Vatten (H2O) 
samt koldioxid (CO2) (Hanell, 1996). En förutsättning för att processen skall äga rum är 
att avgastemperaturen är tillräckligt hög, omkring 270°C torde vara minimum men den 
temperaturen går inte att fastställa exakt utan är beroende av flertalet faktorer såsom 
bränslets svavelinnehåll och katalysatorns sammansättning av aktiva komponenter. 
Därmed varierar också den optimala rökgastemperaturen för en katalysator, men ligger 
i intervallet 300-400°C (MAN Diesel & Turbo, 2013; Lövblad & Fridell, 2006). 
Reaktionen äger rum genom att ammoniakmolekylen sätter sig på något av 
katalysatorns aktiva säten och tar till sig en Kväveoxidmolekyl, varpå den önskade 
kemiska reaktionen sker. Den yta på katalysatorn som ammoniakmolekylen attraheras 
mot och sedan tar till sig en kväveoxidmolekyl benämns aktivt säte (Hanell, 1996). 
 
Urean kommer till följd av den höga värmen i rökgasflödet inte att vara kemiskt stabil 
utan ombildas i tre olika steg.  Först sker en avdunstning av vattnet i urealösningen. 
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Återstoden i det läget är urea i fast form som sedan smälter och sönderdelas till 
gasformig ammoniak (NH3) och isocyansyra (HNCO). Därefter kommer isocyansyran att 
reagera med vattenångan i rökgaserna och bilda ammoniak (Le, 2011). Det är således 
inte urea utan ammoniak som når katalysatorn och reagerar med kväveoxiden. 
Reaktionerna äger rum enligt följande balanserade reaktionsformler då urea ändvänds 
som reduktionsmedel: 
 
4 𝑁𝑂 + 2 [(𝑁𝐻2)2𝐶𝑂] +  𝑂2 → 4 𝑁2 + 4 𝐻2𝑂 + 2 𝐶𝑂2 
6 𝑁𝑂2 +  4 [(𝑁𝐻2)2𝐶𝑂] +  4 𝐻2𝑂 →  7 𝑁2 +  12 𝐻2𝑂 + 4 𝐶𝑂2 

 
Vid normal drift tillsätts urea i något understökiometrisk mängd. Med det menas att 
mindre urea tillsätts än vad som krävs för att omvandla all NO eller NO2enligt 
reaktionsformlerna ovan. Detta görs för att erhålla ett så litet ammoniakslip som möjligt 
(Hanell, 1996).  

2.3 Kväveoxidutsläpp från dieselmotorer 

Utsläppen av kväveoxider från dieselmotorer är relativt stor jämfört andra 
termodynamiska processer. I diselmotorns cylindrar komprimeras luft till ett tryck av 
30-50 bar vilket ger en temperatur på 550-700°C (Alvarez, 2006, s. 1024). Tryck och 
temperatur stiger ytterligare under förbränningen. Dieselmotorns höga 
kväveoxidsutsläpp beror till stor del på dess höga arbetstryck vilket är en stor nackdel. 
Samtidigt är dieselmotorn med sin höga verkningsgrad och låga driftskostnader väl 
lämpad för elproduktion och framdrift i fartyg. I dieselmotorn utsätts luften i cylindern 
för högt tryck och hög temperatur vilket leder till att kväve och syre oxiderar till 
kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NO2), som gemensamt betecknas NOX. Även lustgas 
(N2O) brukar ingå i begreppet NOX. I början kommer nästan all kväveoxid utgöras av NO 
som så småningom oxiderar till NO2 vid tillgång på syre. Det bör förtydligas att 
förbränningen i sig inte är orsaken till uppkomsten av NOX, utan bör ses som en 
följdverkan av det höga tryck och temperatur som råder i cylindern under 
förbränningen (Andersson, Maskinlära för sjöpersonal, 2008, s. 75). 
Förbränningsgasernas syreöverskott och dess uppehållstid i högtemperaturområden är 
också starkt påverkande för bildandet av NOX. Den kväveoxid som härstammar från 
kvävet i luften benämns vanligen termisk NOX. Den del av avgasernas NOX som 
uppkommer av att bränslets kväve oxiderar med luftens syre benämns bränsle NOX 
(Alvarez, 2006, s. 621). Den mängd kväveoxid som kommer från bränslet är i 
sammanhanget liten (3-10 %), så liten att den ofta kan bortses ifrån (Lövblad & Fridell, 
2006; Andersson, Maskinsystem ombord, 2011, s. 354).  

2.4 Urea 

Ammoniak används för att reagera med kväveoxider i avgaserna. Då detta inte finns 
naturligt i avgaserna så får det tillsättas i efterhand. I den marina sektorn så föredras 
urea framför ammoniak av säkerhetsskäl, då ammoniak är giftigt och ett sådant utsläpp 
ombord skulle kunna ge förödande konsekvenser. Urea däremot är mer eller mindre 
ofarligt och kan hanteras utan att vidta en mängd säkerhetsåtgärder. I SCR-
anläggningarna ombord används en teknisk urea som är en luktfri och klar vätska. Hos 
leverantören levereras urean i regel i form av pellets som sedan blandas ut med 
destillerat vatten. Den rekommenderade blandningen är 40 % urea och 60 % vatten 
(Tremuli, 2012). Om den rekommenderade blandningen inte uppnås så finns det risk att 
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bindemedlet i urean kan vara orsak till att katalysatorstenarna sätter igen. Stenarna kan 
även sättas igen om urea av sämre kvalité, eller urea som är förorenad används (Koneru, 
2012). Åtgången av urea uppgår till ca 5-8 % (vikts) av bränsleförbrukningen för att 
uppnå effektiv reducering av kväveoxider. Då urea är en vanligt förekommande 
kemikalie som inte är giftig och relativt enkel att transportera så kan man få den 
levererad till de flesta hamnar runt om i Europa, vilket medför att bunkertankar för urea 
inte behöver vara så stora. Bunkertankarna bör inte, beroende på ureablandning, vara 
placerade ovanför vattenytan ombord, detta för att undvika att urean kristalliseras 
vilket sker under 0°C (Tremuli, 2012). Under förvaring får urean inte utsättas för höga 
temperaturer då den sönderdelas och bildar ammoniak och koldioxid. Denna 
sönderdelning sker även vid lägre temperaturer men med lägre hastighet 
(Swedhandling chemicals, 2012). 

2.5 Bränslets och smörjoljans betydelse för katalysatorn 

Fossila bränslen innehåller ett stort antal ämnen förutom själva kolvätet. I vissa fall har 
uppemot 450 olika ämnen påträffats i avgaserna. Där de flesta av dessa ämnen kommer 
från förbränningen av bränslet. Vissa ämnen kommer från luften och till viss del kan 
metall från slitage i motorn följa med avgaserna ut (Andersson, Maskinsystem ombord, 
2011). De flesta ämnen i bränslet deltar i förbränningen - men inte alla, se kapitel 2.5.2 
om aska. Tjockoljor innehåller föroreningar av olika slag och mängd varvid flera är 
askbildande (Exxon, 1989).  
 
Sotpartiklar bildas alltid vid förbränning i diselmotorn, mängden sot i avgaserna beror 
på bränslets beskaffenhet, motorns belastning etc. Konstruktion och utförande av SCR-
anläggningar ser olika ut beroende på vilken typ av bränsle som huvudsakligen kommer 
användas. Som exempel kan nämnas att katalysatorblock avsedda för tjockoljedrift 
vanligen är tillverkade så att varje cell är större jämfört med motsvarande cell för 
gasoljedrift, detta för att undvika igensättning av katalysatorn. (Andersson, Maskinlära 
för sjöpersonal, 2008, s. 81). Bränslets kvalité kan variera stort mellan olika 
bunkerleverantörer men också från vilken plats på jorden bränslet kommer ifrån 
(Exxon, 1989).  Med SCR blir det ännu viktigare att man har koll på vilka ämnen i 
bränslet som är skadliga för katalysatorn och därmed ställer motsvarande krav på 
bunkerleverantören. Bränsle som innehåller rester av smörjolja kan vara mycket 
skadligt för katalysatorn och bör under alla omständigheter undvikas. Det beror på att 
smörjolja innehåller både kalium och fosfor vilka förgiftar katalysatorn (DEC Marine, 
2010). Enligt Lövblad & Fridell (2006) råder det inga tvivel om att det finns ett samband 
mellan bränslets renhet och katalysatorns livslängd och deaktiveringstid samt därmed 
hur mycket underhåll som anläggningen fodrar. 

2.5.1 Koks 

Olika bränslen har olika benägenhet att bilda koksbeläggningar. Tjockoljor har störst 
benägenhet att bilda koks. Onormalt mycket koksbildning kan bero på dålig förbränning 
i motorn, till följ av ex. slitna bränsleventiler. Koksbeläggningar bildas normalt på olika 
delar där avgaserna passerar, exempelvis överladdarens avgassida (Exxon, 1989).  
Huruvida koksbeläggningar kan uppstå en katalysator finns inte dokumenterat men kan 
inte helt uteslutas. 
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2.5.2 Aska 

Askmängden i avgaserna är starkt kopplat till vilken typ av bränsle som används. 
Fördelningen mellan askans beståndsdelar varierar mycket beroende på varifrån råoljan 
härstammar. Aska innehåller vanligen ett stort antal olika metaller där flera av dem 
verkar som gift för katalysatorn (Alvarez, 2006, s. 616; Künkel, 1995). Tjockoljor 
innehåller betydligt mer askbildande ämnen än destilatbränslen. En del av dessa ämnen 
fanns med redan då oljan bildades andra har tillkommit under oljans förädling, 
transport och förvaring. Askan följer antingen med avgaserna ut i luften eller deponerar 
på olika ytor i avgassystemet (Exxon, 1989). 

2.5.3 Vanadin 

Tjockoljor innehåller vanadin i olika mängd. Vanligen förknippas vanadin med 
högtemperaturkorrosion i förbränningsprocesser. Avgaserna från en motor som körs på 
vanadinhaltigt bränsle innehåller vanadinpentoxid som reagerar med alkalimetaller 
såsom natrium eller kalium och bildar bl.a. natriumvandat vilket kan bilda kladdiga och 
korrosiva beläggningar på vissa delar i avgassystemet, men bara inom vissa 
temperaturområden (Alvarez, 2006, s. 513). 

2.5.4 Svavel 

Svavelföreningar i avgaserna är komplicerade därför att de kan påverka katalysatorn på 
flera sätt, både aktiverande och deaktiverande beroende på koncentration och andra 
omständigheter såsom temperatur. Svavel kan även verka som ett gift för katalysatorn 
(Lind, 2004). Någon direkt gräns för hur mycket svavel som kan tillåtas i bränslet vid 
SCR-drift finns inte, utan det beror på hur anläggningen är konstruerad samt vilken 
livstid man dimensionerat katalysatorblocken för (Hanell, 1996). Enligt Lövblad & 
Fridell,(2006) kan det i många fall vara lönsamt att köra på bränsle med låg svavelhalt 
eftersom det leder till minskade underhållskostnader på SCR-systemen. Givetvis finns 
det en brytpunkt för när ökade bränslekostnader inte längre täcks av minskade 
underhållskostnader. 
 
Rökgasens svaveloxidhalt SOX är direkt beroende av bränslets svavelhalt. Svaveltrioxid 
kan i katalysatorn reagera med kalcium eller magnesium och bilda gips som deponerar 
på katalysatorn. Rökgasens innehåll av kalcium är starkt beroende av smörjoljans TBN-
tal, vilket bestäms utifrån bränslets svavelhalt. Mer än 99 % av katalysatorns 
kalciumbelastning kommer från smörjoljan (Hanell, 1996, s. 47). En gipsbeläggning 
medför att katalysatorns yta blir blockerad med försämrad effekt till följd. Rökgasernas 
svaveldioxidhalt och kalciumhalt i proportion till varandra är därför ofta lika. Eftersom 
svavelhalten minskar i bränslet p.g.a. tuffare krav avseende svavelhalt i bränsle antas 
gipsbeläggningar till följd av hög svavelhalt i bränslet vara ett minskande problem, i 
synnerhet inom SECA (Sjöfartsverket, 2009).  
 
Svavel som regerat med ammoniak till ammoniumsulfat eller ammoniumvätesulfat kan 
orsaka förgiftning av katalysatorn. Vid lägre temperaturer, 150-300°C kan 
ammoniumvätesulfat dessutom uppträda som vätska och tillsammans med aska bilda en 
klibbig och korrosiv beläggning på vissa delar i avgassystemet (Künkel, 1995). För att 
förhindra bildandet av ammoniumsulfater måste avgastemperaturen vara tillräcklig hög 
innan urea injiceras (Andersson, Maskinsystem ombord, 2011, s. 362). Om 
avgastemperaturen varit för låg kan katalysatorn ofta regenereras genom att den 
upphettas till mer än 300°C igen (Lind, 2004).  
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2.6 Deaktivering 

Livslängden för en katalysator är vanligtvis relativt lång. Vid användning av lågsvavliga 
bränslen finns erfarenheter där SCR-katalysatorer har varit i drift i närmare 15 år och 
fortfarande är effektiva. Då tjockolja använts har man nått drifttider på uppåt 40 000 
timmar. Bränslet är avgörande för katalysatorns livslängd. Rent bränsle kommer 
förlänga livslängden på katalysatorn samt underhållsintervallerna. Förekommer det 
föroreningar i avgaserna kan katalysatorn deaktiveras, få förminskad aktivitet (Lövblad 
& Fridell, 2006). Huvudsakligen kan deaktivering uppträda som förgiftning, erosion, 
sintring och igensättning (Lind, 2004). 

2.6.1 Förgiftning  

Förgiftning av katalysatorn innebär ett främmande ämne från rökgasen minskar 
aktiviteten hos katalystorn. Förgiftningen är ofta irreversibel men kan vara reversibel 
vilket innebär att om giftet upphör i rökgasen kommer katalysatorn att återfå sin effekt 
(Hanell, 1996). Ett gift kan påverka katalysatorn på två olika sätt. Antingen genom 
selektiv förgiftning där giftet påverkar det aktiva sätet eller genom icke-selektiv 
förgiftning då giftet istället blockerar katalysatorns porer. Selektiva gifter påverkar som 
regel adsorbtionsförmågan hos det aktiva sätet genom att giftet tar upp den ”lediga 
plasten” för reaktionen. Vid selektiv förgiftning påverkas också aktiveringsenergin för 
katalysatorn. Aktiveringsenergin kan enkelt sett beskrivas som den rökgastemperatur 
som krävs för att aktivera rektionen mellan NOX och NH3. Icke selektiv förgiftning kan 
ske genom porblockering eller porfyllning. Vid porblockering lägger sig det blockerande 
ämnet som skikt över porens öppning. Vid porfyllning är poröppningen öppen men ytan 
inuti poren är blockerad (Jensen, Johnson, & Zheng, 2002). 
 
Med förgiftning menas således en kemisk blockering av katalysatorn vilket bör skiljas 
från mekaniska blockeringar där en beläggning av ämnen, ex. sot eller gips bildats på 
katalysatorytan. Kondenserade alkalimetaller såsom natrium och kalium är särskilt 
starka gifter för katalysatorer.  Även andra metaller såsom zink, magnesium och bly är 
giftiga (Jensen, Johnson, & Zheng, 2002; Hanell, 1996). Fosfor och kalcium är andra 
ämnen som i olika grad kan förekomma i bränsle eller smörjolja vars gemensamma 
faktor är att de förgiftar katalysatorn (Hanell, 1996).  

2.6.2 Erosion  

Erosion innebär att katalysatorn nöts ner av främmande partiklar i rökgasen. En orsak 
till erosionsproblem kan vara en alltför hög rökgashastighet eller att rökgasen inte 
fördelas ut tillräckligt väl i katalysatorn. Erosion påverkar inte aktiviteten hos 
katalysatormaterialet däremot minskar den totala aktiva ytan hos katalysatorn efter 
hand vilket ger försämrad effekt. Genom att förstärka katalysatorn med ett annat 
material vid inloppet kan erosion minskas (Jensen, Johnson, & Zheng, 2002).  

2.6.3 Sintring  

Sintring av katalysatorn kan ske om katalysatormaterialet utsätts för onormalt höga 
temperaturer vid t.ex. driftstörningar på dieselmaskinen som resulterar i förhöjd 
avgastemperatur. Porerna i katalystorn kan då smälta ihop och effekten avtar. Sintring 
kan uppstå i olika omfattning, från en knappast mätbar försämring till att hela 
katalysatorn kollapsar och blir obrukbar (Künkel, 1995). 
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2.6.4 Igensättning 

Katalysatorstenarna är känsliga för restprodukter ifrån förbränningen som kan fästa på 
dess yta och täcker eller rent av avaktiverar den katalytiska beläggningen. Detta medför 
att de kemiska reaktionerna störs och effektiviteten på katalysatorn sänks samt att 
tryckfallet över katalysatorn ökar. För att avhjälpa detta fenomen installeras i regel ett 
sotblåsningssystem (Frändberg & Bergman, 2010). 
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3 Metod 

I metodkapitlet redogörs för såväl val av metod och hur informanterna utsågs från 
urvalsgruppen samt en beskrivning av studiens genomförande. I detta kapitel beskrivs 
de metoder och undersökningsinstrument som utnyttjats i studien. Vidare beskrivs även 
de resonemang som ligger till grund för analysen och tolkningen av insamlad data för att 
besvara frågeställningarna. Sedan behandlas vilka etiska överväganden som gjordes 
under studien. Slutligen diskuteras studiens tillförlitlighet. 

3.1 Metodval 

Valet av metod skall alltid göras utifrån syftet med studien. Eftersom syftet med studien 
är att inhämta information som bygger på människors erfarenheter, iakttagelser och 
kanske till viss del egna åsikter om SCR-system valdes en kvalitativ intervjumetod, vilket 
bedömdes vara det bästa och mest tillförlitliga sätt att utföra studien på. Vid en 
kvalitativ intervjumetod är det informatörens tankar och upplevelser kring något 
fenomen som ligger i fokus. Det finns därför heller inga fasta svarsalternativ eller 
”sanna” svar på någon fråga (Patel & Davidson, 2003). En kvalitativ metod är lämplig om 
man vill ta reda på djupare information som endast ett fåtal individer besitter (Jacobsen, 
1993). För att skapa ett bra underlag inför intervjuerna erfodrades även en kort 
litteraturstudie inom ämnet. 

3.2 Kvalitativa intervjuer 

Utförandet av en kvalitativ intervju kan ske med olika grad av strukturering och 
standardisering. I allmänhet utförs kvalitativa intervjuer med hög grad av strukturering 
men låg grad av standardisering (Trost, 2005). Med hög grad av strukturering menas att 
jag som interjvuare vet vad jag vill fråga om och att intervjun är direkt knuten mot det 
forskningsämne som studien berör. Med standardisering avses på vilket sätt frågorna i 
intervjun framställs. Om frågorna är av öppen karaktär så att intervjupersonen med 
egna ord får formulera svaret på frågan har intervjun låg grad av stanardisering. Vid hög 
grad av standardisering ges däremot mer begränsat utrymme för informanten att svara, 
det kan i många fall då vara frågor med fasta svarsalternativ (Patel & Davidson, 2003). 
Förutom att formulera frågor av öppen karaktär anpassades såväl frågornas ordning 
som formulering efter den specifika intervjusituationen för att på så sätt hålla en röd 
tråd genom hela samtalet. Även följdfrågor ställdes, därmed erhölls också en låg grad av 
standardisering under intervjun. Under intervjun undveks ledande frågor, outalade 
frågeställningar och värderade frågor. Vidare togs i beaktning att inte ställa mer än en 
fråga i taget (Bell, 2006). 

3.2.1 Telefonintervjuer 

Intervjuerna genomfördes som telefonintervjuer då bedömningen gjordes att en 
telefonintervju i förhållande till personlig intervju inte bör inskränka nämnvärt på 
kvalitén i undersökningen. Valet kan vidare motiveras genom att onödigt stor del av 
arbetet med datainsamling skulle förloras som restid om istället personliga intervjuer 
valts. Telefonintervjuer är snabba och praktiska jämfört med personliga intervjuer. Men 
det är ju givetvis inte samma sak som att mötas mellan fyra ögon. Vid telefonintervju 
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förloras stor del av den omedvetna kommunikationen såsom kroppsspråket, det är 
givetvis viktigt att vara medveten om att så är fallet. Vissa personer tenderar att bli 
fåordiga under telefonsamtal och vill så snabbt som möjligt bli färdiga med samtalet, 
medan andra personer tenderar att prata mer under telefonsamtal jämfört med 
personligt möte (Jacobsen, 1993). Enligt författaren kan telefonen i vissa fall få en effekt 
som är jämförbar med en biktstol, där det ju inte heller går att se den man anförtror sig 
åt. Eftersom den inspelningsutrustning som användes inte var synlig för informanten 
kunde denne inte heller att i någon större utsträckning hämmas av att samtalet var 
under inspelning. Detta är något som Trost (2005) annars beskriver som ett problem 
när personliga intervjuer görs. 

3.3 Urval 

Urvalsgruppen består av rederier vars fartyg har godkänt kväveintyg registrerat hos 
sjöfartsverket vid aktuellt datum samt de som tillverkat systemen till de utvalda 
fartygen. I avsnitt 1.2.3 anges de krav som ställs för att få kväveintyg utfärdat. Vid 
urvalet togs det hänsyn till en rad olika faktorer. Trost (2005) menar att det finns 
fördelar med att göra urvalet så att stor variation inom undersökningsgruppen erhålls, 
vilket beaktades i undersökningens urvalsresonemang. I enlighet med Trost (2005) kan 
urvalet i denna studie beskrivas som ett strategiskt urval. Undersökningsgruppen består 
till en del av fartyg med SCR-anläggning installerad vid bygget av fartyget och till en del 
av fartyg med ”retrofit” installation. Vidare består urvalsgruppen av olika typer av 
fartyg. Det stora flertalet av de fartyg som omfattas i undersökningen är 
passagerarfartyg, vilket kan förklaras med att fördelningen mellan passagerarfartyg och 
övriga fartyg som har godkänt kväveintyg där passagerafartygen är flest. Även 
tankfartyg och Ro-ro fartyg representeras i undersökningen. De informanter som valts 
för undersökningen är inte representativa för marina SCR-anläggningar globalt sett, 
utan bara inom de avgränsningar som valts för studien. 

3.4 Genomförande  

Undersökningen börjar med litteraturstudie inom ämnet, dels för att hitta källor till 
rapportens bakgrunds- och tekniskt beskrivande avsnitt, men också för att skapa 
underlag för intervjuerna. Tidigare forskningsrapporter och faktabaserad litteratur 
inom området studerades för att skapa förståelse och kunskap för SCR-system och dess 
yttre påverkande faktorer. En stor del av den forskning som finns är gjord på stationära 
SCR-system som återfinns iland, varför endast vissa delar av den forskningen ansågs 
relevant att studera. Att vara väl påläst om sitt område och ha ett väl formulerat syfte 
innan man ska göra kvalitativa intervjuer är viktigt för att lyckas med sin undersökning 
(Trost, 2005; Patel & Davidson, 2003; Kvale, 1997). 
 
Under förberedelsearbetet skapades en projektplan, undersökningen delades in i 
etapper där en lämplig tid för varje etapp utsattes. Sedan skapades ett intervjustöd som 
utprovades genom att göra en pilotintervju. Med hjälp av pilotintervjun provades sedan 
hur intervjufrågorna tolkades och överensstämde med syftet (Patel & Davidson, 2003). 
Pilotintervjun resulterade i några mindre justeringar i intervjustödets utformning. I 
slutskedet av förberedelsearbetet skaffade vi oss teoretisk kunskap om hur en kvalitativ 
intervju bör utföras, denna kunskap kom i huvudsak från litteratur som refereras till i 
detta kapitel.  
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Samtidigt etablerades kontakt med utvalda informanter i undersökningsgruppen. 
Kontakten togs i första hand via telefon, och i vissa fall via e-post. Efter en kort muntlig 
presentation av undersökningen tillfrågades informanten om han/hon ville delta som 
intervjuperson i studien. Efter att informanten lämnat sitt godkännande bestämdes en 
tid för intervjun. Här gavs informanten mycket utrymme att själv välja en tid som bäst 
passar denne, vilket man enligt Trost (2005) bör göra för att informanten skall känna att 
dennes önskemål och behov blir väl bemötta. När en tid för intervjun avtaltats skickades 
ett mail till informanten innehållande en kort beskrivning av undersökningen samt 
bekräftelse på tiden som avtalats. I mailet bifogades även intervjufrågorna på begäran 
av informanten. 
  
Nästa moment var att förbereda och genomföra intervjuerna. Varje intervju 
sammanställdes och analyserades mot syftet och frågeställningarna. Detta arbete 
gjordes så snart som möjligt efter varje intervju. I den avslutande datainsamlingsdelen 
riktade sig undersökningen mot tillverkare av SCR för att få deras syn på 
frågeställningarna. Man kan alltså säga att datainsamlingsarbetet var uppdelat i två 
etapper, först intervjuades personer vars svar representerar som operatör av systemen. 
Slutligen riktades undersökningen mot tillverkare av de system som tidigare intervjuer 
handlat om, för att få deras syn på sina egna system. Intervjuerna i etapp två 
genomfördes på liknande sätt som i etapp ett men med skillnaden att svaren från i 
intervjuetapp ett till viss del ligger till grund för utformandet av frågorna i intervjuetapp 
två. Totalt genomfördes åtta intervjuer varav sex med personer från rederi och två 
personer från tillverkare, vilket vi bedömde som ett rimligt antal utifrån den tid som 
fanns till förfogande. Med för många intervjuer blir den rådata som produceras 
ohanterligt stor och risken är att man inte får överblick över materialet och i 
analysarbetet inte ser de detaljer som skiljer eller förenar informanterna (Trost, 2005).  
Totalt omfattade undersökningen åtta fartyg med SCR och två tillverkare av sådana 
system. Samtliga intervjuer ljudinspelades tack vare att alla informanter gav sitt 
medgivande till att så kunde ske. 
 

Tabell 1. Sammanställning av berörda fartyg. Informanters position, rederi, SCR-tillverkare samt typ av 
installation framgår. 

Fartygstyp Intervjupersonens 
position 

Rederi SCR-tillverkare Retrofit 
installation  

Pax Teknisk Inspektör A 1 NEJ 

Pax Teknisk Inspektör A 1 NEJ 

Pax Teknisk Chef B 1 JA 

Pax Teknisk Inspektör C 1, 2 NEJ 

Pax Teknisk Inspektör C 3 JA 

Ro-ro 2:e Fartygsingenjör D 2 NEJ 

Ro-ro 1:e Fartygsingenjör E 2 JA 

Tank Teknisk Chef F 4 JA 
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3.5 Databehandling 

Ljudinspelningarna transkriberades för att skapa överblick och lättare få struktur i 
insamlad data. Transkriberingen av en intervju kan enligt Kvale (1997) göras på flera 
olika sätt, där man bör välja en metod som lämpar sig väl för studien. Trost (2005) 
menar att intervjuutskrifterna inte behöver vara fullständiga, det beror på avsikten med 
utskriften. Information som inte svarar mot syftet eller på annat vis inte är relevant för 
studien plockades bort vilket Kvale (1997) menar att man kan göra. Vidare valdes att vid 
transkriberingen övergå från tal- till skriftspråk. Ord och utryck som bara existerar i 
talspråk transfomerades till den skriftskpåkliga motsvarigheten, om det inte ansågs 
påverka betydelsen av utsagan. Denna behandling kan i vissa fall leda till ändring av 
ordföljd men oftast inte. Ord som helt saknar betydelse för sammanhanget och 
upprepningar, stakningar o.s.v utelämnades vid transkriberingen.  
 
Fördelen med att registrera en intervju genom ljudinspelningar är att intervjun kommer 
att kunna avges mycket exakt (Patel & Davidson, 2003). En annan fördel är att det går 
att lyssna till tonfall och ordval (Trost, 2005). Risken för att information i intervjun skall 
gå förlorad minskar betydligt genom ljudinspelning. Likaså minskar risken att 
informationen ska bli förvanskad eller uppfattas felaktigt genom att intervjuaren alltid 
kan gå tillbaka och lyssna på intervjun. En annan fördel är att intervjuaren i mycket liten 
mån blir tvungen att föra anteckningar under intervjun. Därmed kan intervjuaren 
koncentrera sig bättre på själva intervjun, att fundera ut följdfrågor o.s.v. (Trost, 2005).  
 
Redan under transkriberingen strukturerades svaren upp i olika kategorier. Inte sällan 
upptäcktes att svar på frågor som redan tidigare i intervjun ställts dök upp längre fram i 
samtalet. Eller att delar av svaret i en fråga även besvarar en annan fråga. Detta fick till 
följd att utskriften av intervjun inte återgavs i kronlogisk ordning utan olika delar av 
utskriften sorterades in under respektive kategori. 

3.5.1  Analys och tolkning av data 

Under datainsamlingsarbetet gjordes löpande analyser av materialet vilket enligt Patel 
& Davidson (2003) är praktiskt eftersom detta kan ge nya idéer om hur undersökningen 
ska gå vidare. Ny och oväntad information kan på detta sett tillkomma undersökningen 
(a.a.). Därför fördes en löpande diskussion författarna sinsemellan beträffande hur 
undersökningen skulle gå vidare. Under den slutliga analysen lästes alla svar igenom 
flera gånger, så småningom kunde olika mönster urskiljas och ytterliggare kategorier 
växte fram. Varje kategori avspeglas mot en frågeställning. Informanternas olika utsagor 
kliptes ut och klistrades in i sin respektive kategori. I textmaterialet markerades sedan 
citat som ansågs illustrerande och lämpliga att presentera i rapporten för respektive 
kategori (a.a.).  

3.6 Etiska överväganden 

Denna undersökning har genomförts med hänsyn för gällande etiska principer för 
svensk forskning (Gustafsson, Hermerén, & Petterson, 2005). Enligt Trost (2005) är det 
lämpligt att vid intervjuns start upplysa om att samtalet betraktas som konfidentielt. 
Denna upplysning gavs i samband med frågan om samtycke till ljudinspelningen vid 
samtalets början. Med konfidetialitet menas att det som sägs inte kommer att föras 
vidare. Det ska alltså inte gå att få reda på vem som sagt vad . I denna undersökning rör 
det sig alltså inte om annonymitet för den intervjuade eftersom både namn på personen 
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och bolaget i fråga är känt. Däremot är det en skyldighet och dessutom ett löfte 
gentemot intervjupersonen att denne, i rapporten avidentifieras inför läsaren . Enbart 
sådana uppgifter som är av betydelse för studiens analys och förståelse finns därför 
med, såvida de inte underlättar en identifikation (Trost, 2005). Uppgifter som i 
rapporten redovisas är vilken roll eller befattning som informanterna har samt hur 
många och vilken typ av fartyg som informanten svarat för. Om informantens svar i 
denna undersökning skulle kunna kopplas samman med bolagets namn skulle dessa 
kunna användas på olika sätt både av bolaget självt men också av andra för att skada 
bolaget eller den intervjuade personen. Detta får naturligtvis inte inträffa, varför 
nödvändiga säkerhetsåtgärder för att säkerställa konfidentialitet vidtogs. 

3.7 Studiens tillförlitlighet 

Vid den här typen av kvalitativ forskning är varje studie unik, varför heller inga fasta 
principer finns för hur trovärdiget uppnås. Viktigt är att alltid sträva efter öppenhet i 
forskningen, så att läsaren själv kan göra sin bedömning om undersökningens 
tillförlitlighet (Patel & Davidson, 2003).  Författarna framhäver vikten av att det ur 
trovärdighetsperspektiv  redogörs för tillvägagångssätt i forskningsprocessen säväl som 
ett resonemang krig de val och beslut som tas. Ett trovärdigt intervjumaterial bör vara 
objektivt i den mening att författarnas egna åsikter inte ska ha inverkan eller betydelse 
under intervjuerna. Om det frekvent används påståendefrågor eller om eller yttranden 
som ”jag förstår” används under intervjun minskar trovärdigheten (Trost, 2005). I 
studiens resultatdel bör enligt Patel & Davidson (2003) det råda en balans mellan 
författarnas egen kommenterande text och direkta citat från intervjumaterialet. 
Samtidigt menar Trost (2005) att det är tvivelaktigt ur etisk synpunkt med alltför många 
direkta citat. 
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4 Resultat och analys 

En sammanställning av intervjumaterialet återfinns i bilaga 2. Där presenteras vad som 
under intervjuerna framkommit. I följande kapitel presenteras analysen och resultatet 
av undersökningen.  
 
Först presenteras de problem som upplevts och olika lösningar på respektive problem. 
Om möjligt redogörs för vilket resultat vidtagna åtgärder haft för det beskrivna 
problemet. I nästa del presenteras informanternas syn på komponenter som operatören 
anser tillverkaren eller installatören kunde utfört på ett bättre sätt. I den tredje delen 
behandlas informanternas syn på underhåll av SCR-systemen. Dels redogörs för vilka 
underhållsåtgärder som görs och vilka resonemang som ligger till grund för 
underhållets utformning. I den fjärde delen redovisas för vilka följdeffekter SCR-
systemen kan ha i ett fartyg. I den femte och sista delen presenteras informanternas syn 
på olika faktorers inverkar på prestanda och livslängd. 

4.1 Korrosion i avgasrör 

Vanligt förekommande problem kan härröras till val av material i avgasrör. I 
undersökningen identifierades två typer av problematik, dels korrosion på avgasrör i 
kolstål men också sprickbildning på avgasrör i rostfritt stål.  

Då kom man ju på att då måste allting vara rostfritt naturligtvis, 
syrafast annars så får man problem, och det fick man eftersom man 
byggde i rostfritt så det sprack, allting sprack. I och med att rostfritt 
har så pass begränsade hållfasthetsegenskaper, det är ju väldigt 
sprickkänsligt i korrosiva miljöer. 

Enligt Sjöfartsverket (1997) utfördes fartyget M/S Scandicas katalysatorinstallation med 
avgasrör helt i rostfritt material. I sjöfartsverkets rapport understryks vikten av att välja 
rätt material i avgasröret, där rosfritt stål beskrevs som ett lämpligt val utifrån givna 
krav. Installationen utfördes redan 1994 vilket tyder på att man tidigt var medveten om 
korrosionsproblematiken. Det framgår inte av rapporten huruvida Scandica senare fick 
problem med sprickbildning eller inte. I intervjumaterialet identifierades flera fall där 
korrosionsproblem uppstått på avgasrör helt konstruerat i icke rosttröga material. 
Dessa system byggdes 5-10 år senare än installationen på Scandica. Varför användes 
inte rostfritt stål i utsatta områden om problematiken redan var identifierad? En orsak 
kan ha varit att alla tillverkare ännu inte hade tillräcklig erfarenhet av hur 
problematiken konstruktionsmässigt skulle lösas för att undkomma såväl korrosion som 
sprickbildning då bägge problemen sannolik lär ha viss utvecklingstid, dvs. att de inte 
uppkommer dag ett efter att installationen utförts. Alvarez (2006, s. 514) framhåller att 
det i ett och samma material som utsätts för höga temperaturer är svårt att få både god 
hållfasthet och korrosionsbeständighet. Från de tillverkare där uppgifter om avgasrörets 
materialval funnits tillgängliga uppges att man i dagsläget konstruerar avgasröret så att 
den del där urea/ammoniak kan förekomma i vätskefas utförs i rostfritt stål. Samma 
uppgifter ger de intervjuade tillverkarna vilket tyder på en enlighet i frågan. Normalt 
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anges det område där urean injiceras och några meter uppströms vara utsatt för förhöjd 
korrosionsrisk. 

4.2 Injicering 

I resultatet omnämns vikten av att ha en väl fungerande injiceringsutrustning både för 
att undvika korrosionsproblem i avgasrör men även för att få en, med hjälp av 
turbulatorn, homogen blandning på urea och avgaser som når reaktorn. Vidare framgår 
att ett utvecklingsarbete pågått mellan tillverkare och fartyg på befintliga system. 
Svårigheten ligger i att varje avgassystem är unikt och måste på så vis anpassa sina 
munstycken med turbulator och själva avgasrörets utformning. Undersökningen visar 
att utformningen av ureainjiceringsutrustningen bygger på flera års erfarenheter. Detta 
stöds av att flera informanter uppgett att modifieringar skett under SCR-anläggningens 
livstid.  

Det har ju varit en process tillsammans med tillverkarna. löpande 
dialog med tillverkaren[…]. Jag tror att det skiljer sig lite mellan 
tillverkarna. 

Många rederianställda anser att det är viktigt att underhålla injiceringsutrustningen för 
urea vilket överensstämmer med vad Lövblad & Fridell (2006) skriver i sin rapport.  
Även tillverkarnas erfarenheter och anvisningar påvisar ett generellt stort 
underhållsbehov av injiceringsutrustningen. 

4.3 Katalysatormaterial 

Under litteraturstudiearbetet framkom att vissa tidigare studier påvisar att 
erosionsproblem på katalysatorblocken kan uppstå eller förvärras av sotblåsning 
(Jensen, Johnson, & Zheng, 2002). Därmed skulle periodiciteten mellan blåsningarna 
kunna ha betydelse för erosionshastigheten. Ett sådant samband kunde dock inte 
styrkas utifrån den aktuella undersökningen, men ändå inte uteslutas. Ingen av 
informanterna från varken fartyg eller tillverkare angav erosion på katalysatorblock 
orsakad av sotblåsning som ett problem. Däremot så nämnde flertalet av informanterna 
att vid inspektion eller utbyte av katalysatorblocken så var dessa skadade. I 
intervjumaterialet beskrevs i något fall att katalysatorblocken vittrat sönder då reaktorn 
öppnats.  

Katalysatorstenarna vittrar sönder. De blir i och för sig igensatta också 
kan man säga. När de vittrar sönder så går ju inte avgaserna förbi lika 
enkelt.  

Flera av de skador som beskrivs skulle kunna härledas till erosion alternativt inverkan 
av vibrationer. Någon informant menar på att man har kortat ner intervallerna på 
sotblåsningssystemet för att försöka upphäva effekten av ett ökat difftryck över 
reaktorn. Erfarenheterna av sådan åtgärd är att det tillfälligt kan minska difftrycket, men 
att det sedan återgår. Enligt Jensen, Johnson, & Zheng (2002) skulle en sådan åtgärd med 
andra ord kunna ha en motsatt effekt. I samband med att katalysatormaterialet beskrevs 
ha vittrat sönder framkom olika beskrivningar på konsekvenser. Lägre mottryck kan 
uppstå till följda av att avgaserna lättare kan läcka förbi katalysatormaterialet och på så 
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vis passerar reaktorn utan att ha deltagit i den katalytiska processen. Samtidigt kan 
högre mottryck uppstå pga. att eroderat katalysatormaterial täpper igen de fina 
kanalerna i katalysatorn vilket är förenligt med vad Jensen, Johnson, & Zheng (2002) 
beskriver i sin rapport om deaktivering av SCR-katalysatorer. 
 
Det anses vara normalt underhåll att behöva byta katalysatormaterial med olika 
intervall. Det normala förfarandet enligt undersökningen är att man skiftar lager 
uppströms så att man monterar det nya lagret sist i reaktorn. En annan metod 
identifierades, där man bytte allt material i en reaktor och sedan återanvände man vad 
som ansågs vara dugligt material i andra reaktorer ombord. Enligt Hanell (1996) så är 
den mest fördelaktiga metoden att skifta hela lager uppströms. Allmän åsikt hos 
informanterna var att byte av katalysatorstenar ansågs vara mycket kostsamt. Detta kan 
sannolikt bidra till en viss återhållsamhet hos vissa rederier.  
 
I intervjumaterialet diskuteras begreppet livslängd på katalysatormaterialet. Olika 
informanter tycks ha olika uppfattning om hur livslängd definieras varför begreppet kan 
ha olika innebörd beroende på vem som anger det. Enligt intervjumaterialet så varierar 
livslängden inom ett stort spann beroende på flertalet faktorer, där bränsle- och 
ureakvalité tycks vara av största vikt. Att bränslekvalitet är avgörande styrks av flera 
andra författare såsom Hanell (1996) men även Entec (2005). 

4.4 Magnetventiler till sotblåsning 

Många informanter menar på att de har haft eller har problem med att magnetventilerna 
som ska manövrera lufttillförseln vid sotblåsning fastnar i läge eller läcker igenom. 
Följdeffekten kan bli att man tömmer ut arbetsluften. Miljön som magnetventilerna 
arbetar i kan ur olika avseenden beskrivas som ogynnsam. Enligt Danfoss (2013) så 
måste man vid val av solenoidventiler beakta dels temperaturområde men även om 
eventuella korrosiva ämnen kan förekomma där ventilen placeras. Man kan inte utesluta 
att avgaserna vid något tillfälle kan kondensera inne i sotblåsningsutrustningen och 
därmed att en korrosiv miljö uppstår (Alvarez, 2006, ss. 502-504). Enligt en informant 
så har solenoidventilerna som använts ombord inte alltid uppfyllt krav för korrosiv 
miljö vilket därmed kan vara en källa till de problem som identifierats hos flera av 
fartygen. 

Vi har ju haft en hel del bekymmer med solenoidventilerna, husen 
korroderade och membranen torkade ihop. Jag tror nog det finns bättre 
alternativ än ventilhus i aluminium. 

4.5 Regler- och analysutrustning 

Det framgår av undersökningen att en NOX-analysutrustning är nödvändig för att klara 
av att komma ner i framtida ställda utsläppskrav, då den bidrar med en mer precis och 
optimerad reglering. Entec (2005) menar dock att analysutrustningen inte förhindrar 
ammoniakslip under laständringar. Samtidigt så ökar den här utrustningen 
komplexiteten i systemet avsevärt. Enligt informanterna så är analysutrustningen 
känslig för föroreningar som i flera fall beskrivs kunna leda till att slangar och rör blir 
tilltäppta. Detta i sin tur kan leda till att regleringen blir sämre jämfört med en 
anläggning utan analysutrustning. Vissa av fartygen i undersökningen saknade 
analysutrustning för NOX vilket kan förklaras med att redaren vill ha ett så enkelt och 
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kostnadseffektivt system som möjligt. En annan faktor som uppgavs kunna inverka på 
ureainjiceringsregleringen negativt var ureapumpens prestanda.  

Sen måste du ha en ureapump som ger ett kontinuerligt flöde så att du 
kan mäta flödet. Har du för mycket pulsationer i ditt ureaflöde så mäter 
du pulsationer, då vet du inte riktigt hur mycket flöde du har. 

Viktigt är att pumpen ger ett jämt tryck utan pulsationer, eftersom flödesmätningen av 
urea baseras på just trycket. Detta medför bl.a. att pumpen konstrueras med mycket 
snäva toleranser. Därmed är ureapumpen viktig för att reglersystemet ska fungera bra. 

4.6 Dimensionering 

Det förekom problem som beskrevs vara kopplade till att avgasrör och reaktor var klent 
dimensionerade i förhållande till maskinstyrkan. Detta bidrog till att avgaserna hade 
ovanligt hög hastighet genom reaktorn med försämrad reduktionsgrad som följd.  

Vi har extremt små avgasrör för att det ska få plats i casingen. Det gör 
att vi har väldigt höga avgashastigheter, det ställer ju också till det. 

I just detta fall så var katalysatorn konstruerad i samband med nybyggnation av båten. 
Troligen har man avvikit från de termodynamiska dimensioneringsberäkningar som 
normalt ligger till grund för systemets utformning och istället dimensionerats efter 
tillgängligt utrymme i fartyget (Suominen, Esselström, & Solla, 2011). Det som vid 
analysen förvånar är att ingen informant från de undersökta fartygen med ”retrofit” 
installation uppger att man vid dimensioneringen av SCR-reaktorn fått göra 
kompromisser orsakade av utrymmesbrist i fartyget. Däremot verkar det råda en 
enhetlig uppfattning om att ”retrofit” inte är att föredra framför nybyggnadsinstallation. 
Det framkom heller inte något som tyder på att fartyg med ”retrofit” i större 
utsträckning än andra skulle ha svårigheter att nå tillräckliga reduktionsnivåer. Enligt 
Entec (2005) så bör SCR undvikas på applikationer med för höga strömningshastigheter 
på avgaser. Därmed antas att man i det aktuella fallet borde dimensionerats så att en 
lägre strömningshastighet erhölls åtminstone genom katalysatorn. 

4.7 Kritiska komponenter 

De komponenter som från rederi/fartyg anses kritiska går ofta att koppla till de problem 
som tidigare beskrivits, vilket naturligtvis var väntat. Informanter som exempelvis 
uppger att man ofta drabbas av problem med sotblåsningssystemet uppger då som regel 
att någon eller några komponenter i det systemet är kritiska för systemets funktion. 
Tillverkares syn på kritiska komponenter såg lite annorlunda ut, oftare nämndes 
reglerutrustning, mätgivare och analysutrustning vara svårare att utforma ur deras 
perspektiv och ansågs vara mer kritiska än mekaniska detaljer. Sammanfattningsvis kan 
därför alla komponenter i systemet anses vara kritiska då de har ett intimt samarbete. 

Det handlar om samverkan mellan flera olika faktorer. Det är 
detaljerna som gör helheten. Så att har du inte hela systemet i ett bra 
skick och bra tekniska lösningar så kommer det inte fungera det vet 
man. 
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4.8 Underhåll 

Bland uppgifterna som framkommit om fartygens underhållssystem, så framgår det att 
endast ett fåtal arbeten inkluderas av fartygets periodiska underhåll. Enligt flera 
informanter så utfördes en mängd periodiska underhållsåtgärder utöver de som var 
inlagda i underhållssystemet. Utifrån undersökningen så kan man inte fastställa om 
detta beror på en allmän oordning med dålig uppdatering av underhållssystemet eller 
om problemen som fartygen upplever uppträder intermittent, varför underhållsystemet 
svårligen kan anpassas för att täcka alla förekommande underhållsåtgärder. En orsak 
kan vara att man utgått ifrån tillverkarens manual när man planerat in det periodiska 
underhållet och att just manualens rekommendationer i vissa fall inte är tillräckligt 
specificerade. Flera informanter menar att de underhållsåtgärder som anges i manualen 
är ospecificerade och allt för generella. Samtidigt anses manualen vara till god hjälp vid 
både underhåll och felsökning på systemen.  

I instruktionsböckerna står det att du skall ha koll på dina flöden och 
justera efter hand. Vad gäller rengöring så står det ju också i 
instruktionsboken att det ska göras med jämna mellanrum. Men där får 
man ju evaluera själv så att man får rätt periodicitet. Det bygger på 
erfarenhet o.s.v. 

Ur intervjumaterialet kan man urskilja att det förekommer olika underhållsstrategier 
ombord på fartyg. Vissa fartyg arbetar mer med det förebyggande underhållet, 
övervakningar och kontroller medan andra i större utsträckning avhjälper problem vid 
uppkomst. För att uppnå fullgod reduktionsnivå och för att motverka uppkomst av fel på 
SCR-system krävs att rätt underhållsåtgärder utförs vid rätt tidpunkt, vilket både de 
tillverkare som intervjuats uppger, men även Lövblad & Fridell (2006) framhåller detta. 
Vidare menar tillverkarna att de flesta uppkomna fel tidigt kan upptäckas och avhjälpas 
om operatören bara har tillräcklig kunskap för att tolka den information som systemet 
presenterar i form av mätvärden och trender. 

4.9 Följdeffekter 

Det råder delade meningar om vilka följdeffekter som SCR-system medför i ett fartyg. 
Operatörer nämner i större utsträckning följdeffekter som inverkat negativt, medan 
tillverkarna nästintill uteslutande uppger följdeffekter med positivt utslag. Ökat 
mottryck nämns ofta som en följdeffekt, detta trots att man uppger att 
bränsleförbrukningen är opåverkad. Vidare identifieras inga andra undersökningar eller 
fakta som tyder på att katalysatorns normala mottryck ger ökad bränsleförbrukning. Det 
bör tilläggas att tillverkarna uppger att en igensättning utan åtgärd kan höja mottrycket 
så pass mycket att belastningen på motorn ökar. En av tillverkarna uppger att SCR-
systemets egen effektförbrukning är så liten att den är försumbar för 
bränsleförbrukningen. Däremot så identifierades ett antal rederier som sett möjligheter 
att minska bränsleförbrukningen efter att SCR-system installerats. Detta skulle enligt 
intervjumaterialet vara möjligt på motorer som optimerats för lägre NOX-utsläpp utan 
efterbehandlingssystem, s.k. Tier I eller Tier II motorer. Om dessa motorer istället CO2-
optimerades skulle bränsleförbrukningen kunna sänkas. Som tidigare nämnts råder det 
ju ett motsatsförhållande mellan CO2utsläpp och NOX-utsläpp från dieselmaskiner 
varför denna åtgärd sannolikt skulle få önskad effekt. 
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Nu är motorn optimerad för Tier I och det medför att 
bränsleförbrukningen går upp lite. 𝐶𝑂2-optimerar man den så stiger 

𝑁𝑂𝑋:en utan behandling eftersom man höjer temperaturen men när 
man har en katalysator så kan man ändå hålla nere det där.  

Tillverkare menar att SCR-installationen kan ge positiva effekter på avgastemperaturen, 
man förklarar det med att den kemiska reaktionen som uppstår vid injicering av urea 
bidrar till att öka temperaturen på avgaserna med upp till 10°C efter katalysatorn. Detta 
kan i sin tur göra så att man slipper stödelda med pannan för att få upp önskvärda 
temperaturer i avgaspannan. Med andra ord kan man se det som en bränslebesparing. 
Enligt Le (2011) sker både endoterma och exoterma reaktioner före och i SCR-
katalysatorn, men summan av reaktionerna ger ett tillskott av energi till avgaserna, 
varför i sådana fall avgastemperaturen kan öka något efter katalysatorn. Katalystorn 
uppges kunna minska utsläpp av partiklar till atmosfären. Tidigare mätningar finns 
dokumenterade och visar att partikelutsläppen minskar med SCR (Sjöfartsverket, 1997). 
Ammoniakslip från katalysatorn uppgavs som en negativ följdeffekt. Troligen syftar 
informanten då på ammoniak och dess miljöpåverkan snarare än några andra tänkbara 
problem. Sammantaget bedöms den mängd ammoniak som släpps ut vara liten i 
förhållande till den minskning av NOX-utsläpp som i gengäld görs. 
 
En ytterligare följdeffekt som påvisas är det faktum att fartyget behöver bunkra urea och 
att det medför extraarbete med logistikplanering. Flertalet av de fartyg som ingår i 
undersökningen bör inte ha några sådana problem då de trafikerar samma hamnar 
regelbundet. Tremuli (2012) menar att urea numera enkelt ska kunna levereras till 
större delen av de europeiska hamnarna. Därför kan denna problematik främst beröra 
fartyg som trafikerar utomeuropeiska hamnar.  

4.10 Urea 

Undersökningen visar att maskinpersonal generellt har en god kunskap om urea och 
dess betydelse för katalysatorns funktion. Många informanter var väl medvetna om att 
kvalitén på urealösningen kan variera och påpekar därför vikten av kontroll på detta. 
Det framgick av undersökningen att det i stort fanns två typer av felkällor knutna till 
urealeveranser. Det visade sig vara att man inte angett vilken specifik typ av urea som 
man behövde ha och då fått fel typ ex. agral urea levererad. Alternativt att den tekniska 
urean var utspädd eller på annat vis kontaminerad av urea avsedd för andra 
tillämpningsområden. Urealeverantörerna är idag troligen mer medvetna om vad som 
krävs av deras produkt när det handlar om urea avsedd för SCR (Yarwil, 2013). 
Sedermera menar tillverkare av SCR-anläggningar att just problematiken med felaktig 
eller undermålig urea numera är väldigt ovanligt, men att fartyget alltid bör ta prover på 
sin urealeverans för att på så vis hålla leverantören ansvarig om fel uppstår.  

Dom flesta båtar har förstått att det är lika viktigt att ta ett ureaprov 
som att ta ett vanligt bunkerprov. För att det gäller att hålla 
leverantören ansvarig om man inte har fått den vara man har beställt. 

Enligt Koneru (2012) så finns ingen framtagen standard för SCR-urea men det arbetas 
på att ta fram en sådan. Författaren menar att då urean beställs bör det anges att det är 
en tillsatsfri urea som avses.   
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4.11 Bränsle 

Vidare redogör undersökningen för bränslets betydelse för SCR-operationen. 
Sammantaget ges en mycket likvärdig syn på bränslets egenskaper. Det är av stor vikt 
att bunkeroljan inte innehåller föroreningar, såtillvida att den håller god kvalité. Även 
bränslets typ kopplat till framförallt dess svavelhalt framställs vara av stor betydelse för 
livslängden på katalysatorblocken. Samtidigt uppger få av de undersökta fartygen ha 
problem med kvalitén på bunkeroljan. Vilket förklaras med att nästan alla fartyg i 
undersökningen regelbundet bunkrar av samma leverantörer. Tidigare nämnda 
påståenden om bränslets betydelse för SCR kan till fullo bekräftas av andra 
undersökningar, däribland Lövblad & Fridell (2006). I intervjumaterialet uppges att 
bränsle som blandats med begagnad smörolja kan förgifta katalysatorn, vilket även DEC 
Marine (2010) uppger. Detta beskrivs av informant som ännu en viktig anledning till att 
ta bunkerprov. Det råder delade meningar om huruvida de framtida kraven på 
svavelutsläpp kommer bidra till att katalysatorernas livslängd ökar eller inte. Ena lägret 
menar att fartyg kommer att tvingas välja mer lågsvavligt bränsle vilket gynnar 
katalysatorblockens livslängd. Samtidigt påstår andra informanter att fartyg som idag 
använder lågsvavliga bränslen istället kommer utnyttja scrubberteknik för att rena 
avgaserna från svaveloxid. Med detta blir det möjligt att använda lågkostnadsbränsle 
med högre svavelhalt. För att få tillräcklig temperatur på avgaserna placeras scrubbern 
efter SCR-reaktorn, med andra ord så kommer en högre koncentration av svaveloxid 
passera katalysatorn viket därmed bidrar till minskad livslängd för katalysatorblocken. 
Enligt Sjöfartsverket (2011) kan det i framtiden råda brist på lågsvavligt bränsle. En 
trolig utveckling är att det ena inte utesluter det andra utan att scrubbertekniken blir 
lösningen för vissa fartyg och andra väljer lågsvavligt bränsle. Det är med andra ord inte 
orimligt att fartyg i framtiden avser att kombinera SCR med scrubberteknik. 
Undersökningen visar även att en högre svavelhalt kräver högre avgastemperatur, vilket 
kommer medföra att en SCR-reaktor som redan arbetar i det undre temperaturområdet 
sannolikt inte klarar av en höjning av svavelhalten, vilket enligt Andersson (2011) beror 
på att ammoniaksulfater då riskerar att fällas ut i katalysatorn. Detta kommer i sin tur 
innebära att ytterligare teknikutveckling är nödvändig inom området. En av SCR-
systemens stora fördelar som ofta framhålls är att de kan kombineras med 
bränsleoptimerade motorer (Davidsson, 2007). Från intervjumaterialet framkommer 
dock en motsägelse där moderna diselmotorer uppges ha så effektiva 
överladdningsaggregat att avgastemperaturen vid motorns optimala driftspunkt blir för 
låg. Tillverkare till SCR-system håller med om att detta är ännu en teknisk utmaning för 
främst ”retrofit” installationer.  

4.12 Utbildning, kompetens och attityd 

Sammantaget kan det konstateras att det saknas utbildning inom området och att nästan 
samtliga informanter menar att deras kunskap antingen är självinförskaffad eller är ärvd 
av kollegor ombord. Endast en informant nämner att maskinpersonal gått på kurser hos 
tillverkare för att öka förståelsen för systemet. Såväl maskinpersonal som tekniska 
inspektörer och tillverkare erkänner att kompetensen gällande katalysatoranläggningar 
överlag är låg och att det råder brist på bra utbildningsmaterial inom ämnet.  

Kompetensen hos personalen är oftast inte så stor och vi har ju inte haft 
några kurser hos leverantörer, det har vi gjort själva då. Vi har hållit i 
kurser. 
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En vanlig uppfattning är att anläggningar generellt sett måste vara robusta och enkla att 
förstå för driftspersonalen, annars ökar risken för att systemet blir eftersatt. Den 
bristande kompetensen tyder på att det behövs mer utbildning inom området, vilket kan 
styrkas av dels informanternas likvärdiga utsagor men också av den faktiska 
undervisningssituationen inom ämnet på landets sjöfartsskolor. Frändberg & Bergman 
(2010) konstaterar i sin slutsats att hälften av maskinbefälen anser att de inte har 
tillräcklig utbildning inom området, detta kan ställas i relation till informanternas 
utsagor i denna undersökning, där ännu färre anser sig ha erhållit tillräcklig utbildning 
för att kunna sköta sin anläggning på optimalt vis. För att maskinpersonalen ska få 
tillräcklig kompetens visar undersökningen att det krävs bättre utbildning men även 
positiv attityd och intresse ombord. Den generella attityden ombord speglar 
anläggningens kondition där en väl fungerande anläggning oftast återföljs av en positiv 
attityd och vice versa.  
 
Figur1.  

 
Källa: egen 

 
Figuren illustrerar intresse, attityd, kompetens som en kretsprocess där anläggningens 
skick återspeglar i ett ökat intresse som leder till positiv attityd som tillsammans med 
utbildning leder till ökad kompetens. Detta i sin tur genererar bättre förutsättningar för 
korrekta underhållsåtgärder och därmed förbättrat livslängd, prestanda o.s.v. hos 
anläggningen. Observera att denna process till viss del är reversibel, så till vida att 
bristande kompetens kan leda till sämre prestanda hos anläggningen med sviktande 
intresse för underhåll hos driftspersonalen. 

4.13 Ekonomi 

Vad gäller ekonomiska resurser för SCR-systems drift och underhåll anser maskinbefäl 
och tekniska inspektörer att tillräckliga ekonomiska resurser finns. Brist på ekonomiska 
medel inte är en orsak till otillräcklig NOX-reducering eller andra felfunktioner hos SCR-
systemen enligt fartygen själva. Däremot menar tillverkare att ekonomiska resurser 
skiljer sig avsevärt mellan olika tonnage. Vilket även beskrivs avspegla sig mot skötsel 
och underhåll av SCR-systemen. Tillverkaren tar som exempel att fartyg inom Norsk 
offshoreindustri ofta underhåller sina SCR-system på ett mycket ambitiöst vis just därför 
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att det finns gott om pengar till det. Det är därför rimligt att anta att ekonomiska medel 
är en faktor som påverkar prestanda och livslängd hos systemen.  
 
Alla fartyg utom ett har uppgett att den reducerade farledsavgiften endast delvis täcker 
kostnader relaterade till SCR-systemets drift och underhåll. Man kan utgå ifrån att 
resterande kostnader på så vis måste komma ifrån rederiets egen ficka. SCR-system 
uppfattas generellt som en ekonomisk börda som inte påverkar varken framdriften eller 
säkerheten för fartyget. Samtidigt menar vissa att miljömedvetenhet är en 
konkurrensfördel. 
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5 Diskussion 

Detta avsnitt ämnar ge en kort sammanfattande diskussion med återblick mot resultat 
varvat med slutsatser. Dessutom reflekteras över studiens utförande och utslag. 
Avslutningsvis presenteras förslag på vidare forskning. 
 
Undersökningen har sammanställt kunskap och erfarenhet från drift av SCR-
anläggningar på fartyg med syftet att fastställa de huvudsakliga orsakerna bakom 
problem som uppstår i katalysatoranläggningar inom Nord- och Östersjöfarten. Fokus 
låg på tekniska fel och lösningar inom branschen samt underhållstekniska resonemang 
men även yttre faktorer som driftspersonalens kompetens och attityd. Studien ska 
därmed bidra till att kunskap och erfarenheter av betydelse för SCR-systems prestanda 
och livslängd blir synligjord. 

5.1 Slutsats 

Följande avsnitt disponeras så att varje frågeställning behandlas i tur och ordning. Varje 
frågeställning återföljs av tillhörande slutsatser. 
 
De första frågorna som skulle besvaras i studien var: Vilka fel har uppkommit på SCR-
system, hur har felen kunnat lösas och vilken grund eller orsak finns till felen? 
 
Många av de fel och tekniska utmaningar som framkommit kan idag helt eller delvis 
anses lösta vilket i så fall resulterat i mer tillförlitliga system. En vanlig felorsak som 
framkom av studien var korrosion i avgasrör. I analysen påvisas att det länge har 
förelegat ovisshet om vilka material som bör väljas för att både inneha god 
korrosionsbeständighet och hållfasthet vid höga temperaturer. Som lösning på ovan 
nämnda problematik presenterades två metoder: avgasrören fodrades på insidan med 
rosttrögare plåt, alternativt så ersattes hela eller delar av rören med rostfritt stål. Det 
framkom även att det var vanligt med problem som kunde härröras till ureainjiceringen 
och till detta kan komponenter som munstycken, ventiler samt utformning av 
turbulatorer räknas in. Den gemensamma nämnaren med dessa komponenter är att de 
på ett eller annat sätt försämrar blandningen av urea och rökgaser då de inte fungerar 
som avsett. Studien visar att många fartyg har genomgått en lång utvecklingsprocess för 
att optimera munstyckenas utformning och strålbild, det förekom tillfällen då man var 
tvungen att ta fram ett unikt munstycke för en katalysator för att uppnå önskad effekt. 
Problem med korrosion i avgasröret visade sig vara intimt förknippat med felaktigt 
fungerande ureainjicering. Anledningen till problematiken är att om strålbilden 
försämras så kommer inte urean förångas innan den når avgasrörets innervägg vilket 
kommer medföra att ett lokalt korrosionsangrepp uppstår. Studien visar att 
magnetventilerna som manövrerar tryckluften till sotblåsningssystemet på vissa 
anläggningar inte är pålitliga i sin funktion. Detta kunde i stor utsträckning härledas till 
felaktigt val av ventil för miljön som ventilen var avsedd att operera i. En annan orsak till 
problem var att ventilerna inte underhållits i den utsträckning som krävts. Eftersom 
konsekvensen av icke fungerande magnetventiler förutom försämrad eller utebliven 
sotning, även kunde medföra att fartygets arbetsluftssystem tömdes, blev en del i 
lösningen att installera en manuell avstängningsventil på ledningen. Under analysen 
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resonerades kring katalysatormaterialets deaktivering och möjliga slutsatser som kan 
dras från beskrivningar av katalysatormaterialets skick. Katalysatorblocken uppgavs i 
flera fall ha ”vittrat sönder”. Med det i åtanke vore det rimligt att dra slutsatsen att 
förutom vibrationer kan erosion, till följd av ett ökat sotblåsningsintervall, vara orsaken 
till detta. Vidare görs en koppling mellan rökgasernas hastighet och erosionens 
omfattning. I de fall som en för hög rökgashastighet har påträffats kan man anta att 
dessa katalysatorer drabbas, i större utsträckning, av erosion. Vilket i sin tur kommer 
förkorta livslängden med kortare intervall på byte av katalysatormaterial. I fråga om 
dimensionering av systemet anser man att det inte behövts kompromissas vid 
installationen, men man menar ändå att en nybyggnation är att föredra framför en 
retrofitinstallation. Åtkomligheten till reaktorn upplevs av flera informanter som 
begränsad på retrofitinstallatoner, varför retrofit undviks i allt större utsträckning. De 
problem som beskrevs med mätutrustning för NOX där slangar och rör för provtagning 
av gas blivit täppta kan generellt kopplas till att utrustningens är känslig. Den uppges 
vara onödigt komplicerad vilket medför att underhållet blir eftersatt och regleringen 
otillräcklig.  
 
Den andra frågan som skulle besvaras var: Vilka komponenter i SCR-systemen upplevs 
som särskilt kritiska? 
 
Insprutningsmunstycken för urea var det som ansågs vara mest kritiskt för 
anläggningen. Troligen för att det är en av de vanligaste felorsakerna och att felfunktion 
hos denna komponent utmärker sig så tydligt på systemets prestanda. 
Analyseringsutrustningen ansågs vara mest kritisk av tillverkare, troligen för att den är 
svår att konstruera och utforma på ett enkelt och robust vis. Solenoidventil för 
sotblåsning upplevs i hög utsträckning vara en kritisk komponent då den ofta felar i sin 
funktion vid bristfälligt underhåll. Pumpen för urea ansågs vara kritisk ur tillverkarens 
perspektiv, eftersom så höga krav ställs på dess jämna flöde. Ur operatörens synvinkel 
är denna komponent mindre kritisk då litet underhåll på själva pumpen krävs.  
 
Den tredje frågan som skulle besvaras var: Hur bör SCR-system underhållas på bästa sätt? 
 
Den komponent som är viktigast ur underhållssynpunkt är främst ureamunstycket. 
Undersökningen visar att underhållstrategierna skiljer sig mellan olika fartyg och 
rederier. Ureamunstycken bör rengöras med sådan intervall att dess funktion aldrig blir 
försämrad. Med andra ord så bör underhållet fokusera på att förebygga nedsmutsning 
av munstyckena. Det som genomsyrar ett optimalt underhållsarbete är att varje åtgärd 
måste ske i rätt tid och på rätt sätt. För att operatören ska kunna bedöma underhållets 
utformning krävs att operatören innehar god kompetens om systemets funktion och 
samverkande komponenter. En viktig del i underhållet är operatörens förmåga att 
utifrån mätdata, trender o.s.v. uppmärksamma erforderliga underhållsåtgärder i god tid. 
 
Den fjärde frågan som skulle besvaras var: Vilka följdeffekter finns kopplade till SCR? 
 
Bränsleförbrukningen under normala driftsförhållanden påverkas inte av SCR-systemet. 
Däremot så medför en igensatt katalysator ett ökat mottryck för rökgaserna vilket i sin 
tur kommer att öka belastningen på motorn, med en sannolik ökad bränsleförbrukning 
som följd. Motorer som optimeras för lägre kväveoxidutsläpp kan erhålla förbättrad 
bränsleekonomi med SCR. En annan väg till bränslebesparing tack vare SCR är den 
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temperaturökning som uppstår då rökgaserna erhåller ett nettotillskott på energi vid 
den katalytiska processen. Då solenoidventilerna på sotblåsningsutrustningen fastnar i 
öppet läge finns risk att system och funktioner fallerar i fartyget som är beroende av rätt 
tryck från arbetsluften. Ett visst ammoniakslip är oundvikligt vid SCR-drift. För att 
ammoniakslippet inte ska överskrida myndigheternas krav är det viktigt att 
reglersystemet är inställt så att den mängd urea som maximalt får doseras vid aktuell 
last injiceras. Med katalysatorn erhålls vissa ljuddämpande egenskaper som filtrerar 
bort lågfrekvent buller. 
 
Den femte frågan som skulle besvaras var: Vilka faktorer påverkar SCR-systemens 
prestanda och livslängd? 
 
Ureakvalitén är en viktig faktor för systemets prestanda och livslängd. En kontaminerad 
urea har en direkt deaktiverande inverkan på det katalytiska materialet i anläggningen. 
Risken att leverantören levererar kontaminerad eller fel typ av urea, är i dagsläget inte 
överhängande, dock så efterfrågar sjöfartsbranschen en standardisering vid bunkring av 
urea, vilket förenklar processen för både leverantör och mottagare. I fråga om bränslets 
inverkan på katalysatorns livslängd framgår det att ett lågsvavelhaltigt bränsle av hög 
kvalité är att föredra. De ämnen som verkar deaktiverande för katalysatorn kan i 
huvudsak härledas till bränslet. Den generella uppfattningen är att bränslet håller en 
jämn kvalité då bunkring sker från ”kända” leverantörer. Avgastemperaturen är 
avgörande för katalysatorns prestanda och livslängd och bör ligga mellan 300-400˚C. Vid 
lägre temperatur föreligger risk för att ammoniumvätesulfat fälls ut, detta salt har en 
förgiftande inverkan på katalysatorn. Vid allt för låga temperaturer föreligger även risk 
att saltet uppträder i form av vätska och kan då i kombination med aska ha en korrosiv 
inverkan. Vid alltför hög temperatur på rökgaserna riskerar urean att förbrännas innan 
den når katalysatorn. Katalysatormaterialets reducerande förmåga ökar med stigande 
temperatur för att sedan avta i aktivitet vid maxvärde på temperaturen. Att använda 
scrubber tillsammans med SCR kan med hänsyn till nödvändiga temperaturkrav 
identifieras som en faktor med möjlig inverkan på livslängd och prestanda hos 
katalysatorn. Framtida teknikutveckling kan därför komma att behövas inom området.  
 
Rökgashastigheten påverkar katalysatorns prestanda och livslängd genom att en för hög 
gashastighet bidrar till ökad erosionshastighet på katalysatormaterialet. För hög 
gashastighet försvårar även möjligheten att erhålla en homogen blandning av rökgas och 
reduktionsmedel samt att få jämnt fördelat flöde genom katalysatorn. Låg gashastighet 
är i många avseenden önskvärd för en katalysator, förutom det faktum att sot och aska 
då lättare deponerar på katalysatorn. Bristande kompetens och intresse bland 
maskinpersonal kan påverka såväl livstid som prestanda hos SCR-system. Då denna 
undersökning även kan påvisa en generell brist på kompetens anses denna faktor vara 
av stor betydelse för framtida utveckling. kompetensbehovet berör inte bara, som 
tidigare omnämnts, underhållets utformning. Även drift och hantering i allmänhet 
påverkas av maskinpersonalens intresse och attityd till SCR-systemet. Attityden till SCR-
system är genomgående positiv och den speglar anläggningens aktuella skick. 
 
Den sjätte och sista frågeställningen var: Finns tillräckliga ekonomiska resurser för 
underhåll av SCR-systemen? 
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Driften av SCR-anläggningen anses i stort vara en ekonomisk börda med tanke på att 
den inte påverkar framdriften. I stor utsträckning anser man att de reducerade 
farledsavgifterna inte täcker de utgifter som kan härröras till systemet, vilket i sin tur 
belastar rederiets ekonomi. Fartygen menar på att de erhåller de resurser som krävs för 
att underhålla och driva SCR-systemet ombord, vilket medför att den ekonomiska 
aspekten anses ha liten inverkan på huruvida systemets livslängd påverkas eller inte. 
Troligen finns det ändå stora ekonomiska skillnader inom den marina sektorn globalt 
sett, vilket sannolikt påverkar prestanda och livslängd i någon omfattning.  

5.2 Reflektion runt arbetet 

De komponenter och detaljer som i undersökningen utmärkte sig som kritiska var 
relativt väntade. Men p.g.a. vår begränsade erfarenhet och kunskap inom området 
framkom en hel del för oss oväntade aspekter gällande drift och underhåll av SCR-
system. Något som var både roligt och förvånande var det genomgående positiva 
bemötandet från rederi, fartyg och tillverkare under arbetet med att boka och 
genomföra intervjuer. Oväntat var även den generellt positiva uppfattningen om SCR-
system. Vi trodde oss från vissa fartyg möta ett motstånd till miljöförbättrande teknik, 
men där hade vi fel. Vissa var stolta över sitt system trots att det ibland var problem med 
det.  
 
Med facit i hand kunde möjligtvis det strategiska urvalet gjorts mer specifikt för 
respektive frågeställning. Ibland gavs en känsla av att informantens kunskap inom ett 
begränsat område var alltför generell. Kanske hade kvalitén på undersökningen kunnat 
förbättras genom att begränsa undersökningen till färre och mer djupgående 
frågeställningar. Det var en hel del saker vi kom till insikt om under arbetets gång, 
speciellt vid intervjuerna. Några av de frågor som ställdes uppfattades inte som vi tänkt 
oss av respondenterna. Särskilt gällde detta frågor som rörde de ekonomiska aspekterna 
såsom reducerade farledsavgifter, där många informanter inte tyckte sig vara bäst 
lämpad för sådana frågor. Många av informanterna delgav beskrivningar på 
komponenters allmänna tekniska funktion, vilket visserligen var intressant och lärorikt 
men ofta inte direkt var svar på den ursprungliga frågan. Detta löstes praktiskt genom 
att diskutera runt detta och genom att ändra frågans utformning till nästa intervju.  

5.3 Förslag på vidare forskning 

Det vore intressant att göra en liknande studie men på andra undersökningsgrupper för 
att kunna utvärdera vad som skiljer eller förenar olika fartyg inom den marina sektorn 
globalt sett. Exempelvis skulle en liknande studie kunna rikta sig mot offshorefartyg 
eller oljeplattformar för att ta del av erfarenheter och lärdomar av SCR-drift. 
 
Att undersöka vilka möjligheter det finns att i framtiden utnyttja scrubber och SCR 
tillsammans vore säkerligen även det ett fruktbart och aktuellt forskningsämne för 
framtiden. 
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Bilaga 1. Intervjustöd 

  
Intervjustödet är endast tänkt att användas som en vägledning under intervjun. 
 

1. Vilka ombyggnationer/förbättringsarbeten har gjorts eller borde göras på SCR 
systemen? 
- Vad var de huvudsakliga anledningarna till att göra dessa arbeten?  
- Vad blev resultatet av dem, uppnåddes målen? 
- Skulle dessa åtgärder kunna göras även på andra fartyg? 

 
2. Vilka delar i SCR systemen anser du att man som tillverkare/installatör kunde 

gjort bättre och hur? 
 

3. Vilka underhållsåtgärder (periodiskt underhåll) på SCR-systemen finns med i 
fartygets underhållsystem? 
- Med vilken periodicitet görs de? 
- Om dag-, vecko- eller månadsrutiner görs, vilka då? 
 

4.  Vilka resonemang ligger till grund för underhållets utformning? 
- Tillverkares rekommendationer, erfarenhet, o.s.v.? 

 
5. Vilka följdeffekter, positiva eller negativa ger SCR systemen? 

- Bränsleförbrukning, prestanda på andra system o.s.v.? 
 

6. Vilka faktorer har störst betydelse för SCR systemens prestanda och livslängd?   
 

7. Har maskinpersonalen tillräcklig kompetens om SCR systemen? 
- Görs någon kompetensutveckling, kurser eller liknande? 

 
8.  Vilken attityd till SCR systemen har maskinpersonalen? 

- Om negativ attityd upplevs hur kan den ändras? 
 

9. Hur ser man från rederiet på de ekonomiska aspekterna? 
- Hur prioriteras kostnader på SCR systemen? 
- Har fartygen tillräckliga resurser för att underhålla systemen 
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Bilaga 2. Intervjusammanställning 

I följande bilaga redovisas vad som framkom ur undersökningens sammanställda 
intervjumaterial.  

Uppkomna fel, problem och lösningar 

De problem som här beskrivs kan på något sätt härledas till en efterföljande åtgärd i 
form av ombyggnation, byte av komponent eller liknande. Således alltså åtgärder som 
föranletts av icke tillfredställande funktion hos systemen. De problem som beskrivs är 
korrosion av avgasrör, felfunktion på utrustning för ureainjicering, felfunktion på 
sotblåsningssystemet, svårt att uppnå tillräcklig kväveoxidreducering samt problem 
relaterade till mätning av NO i avgas. 

Korrosion i avgasrör 

Flera av de intervjuade påpekar vikten av att rätt material väljs för varje del i avgasröret. 
Problem beroende på korrosion i den delen där urea injiceras påpekas av flera. Många 
anläggningar utfördes med hela avgasröret gjort i kolstål vilket efter en tid ofta 
resulterade i att röret korroderade på insidan där urea injicerades. Om urean dessutom 
injiceras så att vätskefas av urea träffar och förångas mot rörets insida sker skadan på 
kort tid. 

Vi fick problem med att avgasrören korroderade, p.g.a. att vi fick ut 
urea på avgasrörsväggarna och det fräter sönder väggarna. Du kan få 
hål på avgasröret på ett dygn. 

I en intervju sägs att förloppet kan ske på några timmar då ureamunstyckets 
atomisering störts. 

 Det kunde ta ett par timmar så var det hål i det där stackars röret. 

Korrosionen kan alltså i stor grad påskyndas om ureamunstyckenas 
atomiseringsfunktion är hindrad eller försämrad, vilket även beskrivs från tillverkare. 
Vidare uppges att man måste gardera sig mot konsekvenserna av att urea träffar 
injektionsrörets insida genom ökat korrosionsmotstånd i den delen av avgasröret. 

Om man av olika anledningar skulle ha lite ogynnsamma förhållanden 
så kan man få en vätskefas som kan träffa injektionsröret på insidan 
och då behöver man ett någorlunda gott korrosionsmotstånd där. 

Lösningar 

I vissa fall valdes från tillverkaren eller köparen att byta hela rörsystemet till rosfritt 
stål, vilket enligt en informant (tillverkare) resulterade i nya problem med sprickor som 
följd. Orsaken uppgavs vara att rostfritt stål är särskilt sprickkänsligt i korrosiva miljöer. 
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Då kom man ju på att då måste allting vara rostfritt naturligtvis, 
syrafast annars så får man problem, och det fick man eftersom man 
byggde i rostfritt så det sprack, allting sprack. I och med att rostfritt 
har så pass begränsade hållfasthetsegenskaper, det är ju väldigt 
sprickkänsligt i korrosiva miljöer. 

Att byta ut hela avgassystemet till rosfritt stål beskrivs av informant som en både 
kostsam och dålig lösning, utan något egentligt mervärde. Informanterna från rederi 
berättar om deras systems lösningar på korrosionsproblemen. Vissa valde att fodra 
avgasröret med rosttrögare plåt på insidan. 

Avgasrören är belagda med syrafast plåt kanske 2 till 3 meter efter 
insprutningsmunstyckena upp mot katalysatorn då. 

Andra valde att byta ut avgasröret mellan dieselmaskinen och katalysatorn mot rosfritt 
stål, vilket kunde göras utan man senare haft problem med sprickbildning. 

Sen byttes det ut till rostfria avgasrör nerifrån maskin och upp till 
katalysatorn. 

Enligt tillverkarna så är det normala idag att man bygger med rostfritt material enbart i 
det mest utsatta området där urean injiceras. 

Så idag har man injektionsröret i rostfritt, det är där man eventuellt 
kan få korrosiva angrepp, den delen där du injicerar urean och 
förångar urean. 

I övrigt sägs vanliga kolstål användas. Högtemperaturhållfasta stål kan i vissa fall 
användas i avgasröret. 

Sen i övrigt så har man vanliga kolstål eller i vissa applikationer lite 
mer högtemperaturhållfasta material. 

Utrustning för injicering av urea 

Många fartyg upplever injiceringsutrustningen för urea som kritisk för systemets 
prestanda och livslängd men endast vissa talar om direkta problem som fodrat åtgärder 
där komponenternas design eller utförande ändrats. Bland informanterna framgår att 
utformningen av munstycken ofta är unik för varje fall, vilket då inneburit att man 
genom både erfarenhet och provning utformat munstycken. 

Munstyckena specialanpassades liksom var och ett. Jag tror att vi har 
tre olika modeller på dem beroende på avståndet till katalysatorn och 
hur avgasröret böjs och så. Det är lite olika spridning på dem. Två 
motorer har lika dana och de andra två har olika, så det är tre olika 
modeller som vi har. 

Ingen av informanterna kan exakt beskriva hur tidigare problematiska munstycken 
skiljer sig från de man uppgraderat till. Men flera beskriver att mycket små förändringar 
kan göra stor skillnad. Vidare framkom att det tagit lång tid att utveckla bra munstycken. 
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En informant berättar att såväl munstyckena som avgasrör, turbulator måste anpassas 
för att tillsammans ge optimal prestanda. 

Det har ju varit en process tillsammans med tillverkarna. löpande 
dialog med tillverkaren[…]. Jag tror att det skiljer sig lite mellan 
tillverkarna. 

Från intervjumaterialet framkom att informanter som själva inte påtalat problem med 
korrosion i avgasröret orsakade av felfunktion på ureamunstycke ändå säger sig vara 
medvetna om problematiken och påpekar sambandet mellan icke fungerande 
ureamunstycken och korrosion i avgasröret. Samma informant menar att avlagringar 
täpper till de fina hålen i munstyckena vilket leder till tidigare nämnda skador på 
avgasrör. 

Det satte sig skit i munstyckena så att det blev en stråle istället för en 
dimma, och så satte sig strålen mot avgasröret. 

En informant pekar särskilt ut ventilerna vid varje munstycke som problematiska. Här 
beskrivs två olika ventiltyper den ena sägs vara en trevägsventil och den andra en 
reglerventil, där reglerventilen är den med mest problem. 

Både de här trevägsventilerna, det är inte så mycket problem med dem. 
Sen är det också de här reglerventilerna som reglerar urea, det är 
vanliga eldrivna ventiler som styr det. Det har varit problem med dem 
också. 

Sotblåsningssystem 

Alla fartyg utom ett var utrustade med sotningssystem. De erfarenheter som från 
intervjuerna framkommit liknar varandra på många sätt. Flera informanter talar om 
problem med de magnetventiler som styr inblåsningen av tryckluften. Det kan då vara 
ventiler som fastnat i läge eller läcker igenom i olika omfattning.  

Där har de haft lite problem med ventilerna, särskilt magnetventilerna 
till dem. 

Då luftläckage uppstår i magnetventilerna till sotblåsningssystemet förbrukas mer luft 
än arbetsluftssystemet förmår producera vilket ger konsekvenser för andra funktioner i 
fartyget vilka är beroende av rätt tryck i arbetsluftssystemet. Detta scenario beskriver 
flera av de som haft problem med magnetventilerna. 

De tar ju rätt mycket luft när dem blåser och ibland har de solenoiderna 
hängt sig och då sitter man lite i skiten. 

En lösning är att snabbt kunna stänga luften till sotblåsningssystemet och på så sätt 
minimera konsekvenserna. En informant beskriver att deras system i efterhand 
utrustats med en manuell ventil på luftledningen. 
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Sen har de satt någon handventil där också så att man snabbt kan 
stänga bort om det börjar blåsa fritt, för då går det ganska mycket luft 
dit. 

De fartyg som beskriver problem med sotblåsningsutrustningen har i vissa fall under 
samarbete med tillverkaren lyckats utveckla bättre ventiler som klarar de krav som 
ställs. 

Tillverkaren har modifierat och utvecklat ventilerna och nu har de satt 
dit en ny typ.  

Andra fartyg menar att det väl kan räcka med rengöring och i vissa fall utbyte mot ny 
motsvarande ventil, trots man med jämna mellanrum drabbas av läckage i ventilerna.  

Det händer titt som tätt att de börjar läcka, det är varmt och bökigt där 
uppe. Då får man ta ut dem och gör rent dem eller byta ut emellanåt. 

En annan informant beskriver att fartyget tidigare haft problem med ventilerna men att 
de numera är utbytta och fungerar bra. Vidare sägs att bristande underhåll var orsaken 
till att ventilerna byttes. 

Men det är nog också pga. bristande underhåll, men nu är det nya 
sotblåsare så nu var det länge sedan vi hade problem där. 

 
I vissa falla har styrsystemet till sotblåsningssystemet modifierats. I ett fall har 
parmeterjusteringar gjorts för att hantera ökat difftryck över katalysatorn. 

Vi har även ändrat lite på sotblåsningen, den körs på automatik och det 
sker oftare nu för tiden. 

Enligt en informant så kan valet av material i solenoidventilen ha betydelse för dess 
funktion och livslängd, informanten menar att det finns ventiler där såväl ventilhus som 
membran är bättre lämpade för denna applikation. 

Vi har ju haft en hel del bekymmer med solenoidventilerna, husen 
korroderade och membranen torkade ihop. Jag tror nog det finns bättre 
alternativ än ventilhus i aluminium. 

Mätnings- och analysutrustning 

Den första orsaken till problem med ovanstående funktoner som framkommit är att 
slangar och rör för provtagning blir täppta. Det problemet beskrivs ha förekommit på tre 
av de undersökta fartygen.   

Orsaken till det är ju att de har haft vissa driftproblem. Att de får 
mycket stock i olika rör när det blir fukt i dem.  
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En annan informant beskriver att sotavlagringar kan vara en del i det som gör att 
slangarna blir täppta. 

Så blir de stockade de där slangarna, det är sot och så, fast att där är 
filter som det ska gå igenom. 

En lösning som presenteras är att utrustningen för tvättning av gasen modifieras och 
även flyttats till en bättre placering. Vilka fördelar det ger framgår inte klart ur 
intervjun, men troligen påverkade det dragningen av rören för gasen på ett fördelaktigt 
sätt. Möjligen har själva mätpunkterna flyttats till en bättre position. 

På […] har man en sådan här gastvättare som går till analysatorn, den 
har de flyttat ner för att de ska få lite bättre resultat då. 

En av tillverkarna menar att placeringen av olika mätgivare är kritisk, då både hur de 
monteras och vilka typer av givare som används. Det framgår att erfarenheten har med 
tiden gett svar på dessa frågor men att det fortfarande gäller att vara noggrann och tänka 
till.  

Det är också en sådan sak som man har lärt sig; vilka sensorer kräver 
dubbla uppsättningar och någon form av inbördes övervakning för att 
säkerställa funktionen, är det t.ex. NO celler och flödesmätare där man 
måste gardera sig för att man verkligen mäter rätt, annars drar man 
fel slutsatser av det man mäter. 

I analysutrustningen ingår pumpar vars uppgift är att suga in gasen från mätpunkterna 
genom slangar till analysatorn. Dessa pumpar beskrivs i ett fall kunna vara orsak till 
störningar i utrustningens funktion. I samma utrustning beskrivs värmeelement som har 
till uppgift att hindra kondensation av gasen i slangarna kunna gå sönder. Samma 
utrusning beskrivs av informanten som onödigt komplicerad. 

Just de här pumparna så krånglar de ibland. Sammas sak med de där 
slangarna med de här värmeelementen går sönder ibland. 

Icke tillfredställande reducering av kväveoxid 

Endast en informant beskriver att den huvudsakliga anledningen till ombyggnationerna 
beror på att SCR-systemet inte reducerar kväveoxidutsläppen i tillräcklig omfattning. 
Det kan dock ses som troligt att flera av de åtgärder som beskrivs av övriga informanter 
resulterat i bättre reduceringsgrad.  Då i synnerhet byte av katalysatormaterial, vilket i 
och för sig betraktas som normalt underhåll. 

Vi hade svårt att uppnå de krav som man hade på 𝑁𝑂𝑋-halter. 

Den grundläggande orsaken till hela problematiken beskrivs med att fartygen har stor 
flödeshastighet på avgaserna, vilket förklaras med stor maskinstyrka i kombination med 
trånga skorstensutrymmen med små diametrar på avgasrören som följd. 
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Vi har extremt små avgasrör för att det ska få plats i casingen. Det gör 
att vi har väldigt höga avgashastigheter, det ställer ju också till det. 

Vidare beskrivs att eftersom man har hög flödeshastighet på avgaserna så var det 
svårare att fördela ut avgasströmmen jämt genom hela katalysatorn. Särskilt svårt var 
det att få ut avgaserna i hörnen på den rektangulära SCR-reaktorn. Informanten betonar 
att ett fartyg med mindre maskinstyrka och flödeshastighet troligen inte berörs av 
denna problematik.  

Katalysatorerna var väl inte optimerade för de stora effekterna. Det är 
ju rektangulära katalysatorer, så det är svårt att fördela ut avgasflödet 
i hela katalysatorn. 

Lösningen på ovan nämnda problematik bestod i tre olika delar. Dels skedde ombyggnad 
av avgasrörens utformning och sträckning. Utrusningen inuti avgasrören för mixning av 
gasen modifierades och särskild utrustning för att styra och fördela ut flödet till 
katalysatorn tillkom. Modifiering av ureainsprutningsutrustningen var också en del i 
lösningen. Alla förändring gjordes alltså före katalysatorn. 

Vi byggde om inuti avgasrören så vi fördelade ut avgaserna på ett 
bättre sätt, men också för att blanda sig bättre, mixers. Vi jobbade 
mycket med munstycken för ureainsprutning. 

De åtgärder som gjordes överensstämmer med tillverkarens resonemang beträffande 
vikten av ett homogent flöde genom katalysatorn. 

Om man misslyckas med injiceringen och blandningen av urean så får 
du inget homogent flöde genom katalysatorn då kan du inte få en god 
rening. 

Katalysatormaterial 

I stort sett alla informanter beskriver att man med viss intervall byter ut en del av 
katalysatormaterialet i reaktorn. Anledningen till bytet kan vara att man har högt 
difftryck över katalysatorn. Vidare beskrivs av flera ökande ureaförbrukning som även 
medför ökat ammoniakslip och större NOX-utsläpp än tidigare. Flera informanter 
beskriver att en kombination av tidigare nämnda fenomen uppstår som tecken på att 
katalysatormaterialet förbrukats. Byte av katalysatormaterial betraktas normalt inte 
som en felaktighet i systemet utan snarare som normalt underhåll för att förebygga 
allehanda felaktigeter på såväl SCR-systemen som andra system.  

Det är nog så att man ser att de inte orkar hålla 𝑁𝑂𝑋:en och sen så ökar 
ureaförbrukningen. Den ökar när det försöker hålla ett visst utsläpp. 
Sen ökar ammoniakslip om det matas in för mycket urea, den ska ligga 
under 10 ppm. Vi kan ibland ha de (certifieringsfirma) ombord för att 
göra icke officiella mätningar, går det över då så vet vi att de börjar bli 
i dåligt skick. 

Vad beträffar livslängd på katalysatormaterial så varierar den naturligtvis men bland de 
undersökta fartygen tycks 3-10 år vara normalt. Observera att begreppet livslängd i det 
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här sammanhanget inte är klart definierat, utan att det är en bedömning som görs där. 
Vissa byter katalysatormaterialet med bestämda intervaller andra gör det vid ökat 
mottryck eller ökad ureaförbrukning o.s.v.  

De stenarna som byttes på […]. nu var 8 år gamla. Så de håller ganska 
långe. Det är ju bra att de håller lite längre för det är inget roligt jobb. 

En annan informant beskriver att man efter tre år byter det nedre lagret mot det som 
sitter ovan och monterar nytt katalysatormaterial överst. Det ger varje katalysatorblock 
en livslängd på sex år. Vidare framkom att den livslängden stämmer någorlunda väl 
överens med den tid som leverantören har uppgett.  

På våra fartyg […] byter vi ett lager vart tredje år. Vi har två lager i 
varje katalysator. En livslängd på ett lager blir ju sex år egentligen. På 
ett utav våra mindre fartyg tror jag vi körde nästan tio år innan vi 
bytte. 

Det framkom att det finns fartyg som aldrig bytt katalysatormaterialet. I det ena fallet 
har katalysatorn varit i drift i mer ån tjugo år vilket man själva beskriver som en 
anmärkningsvärt lång tid. Det fartyget har uteslutande körts på MDO. Det andra fartyget 
som aldrig bytt katalysatormaterial har körts med samma katalysatormaterial sedan 
2003 då fartyget byggdes. Informanten menar att katalysatormaterialet borde bytas 
men att så inte skett. 

Tror inte det är gjorts sen båten byggdes. Det skulle vi väl egentligen 
behöva göra med tanke på att vi får larm på difftrycken och så. 

Katalysatormaterialet upplevs som mycket sprött och ömtåligt att hantera. Flera 
informanter menar att det katalysatormaterial som byts ut ofta är trasigt och därför 
läcker avgaserna förbi orenade. Ingen förklaring ges till varför katalysatormaterialet är 
trasigt vid bytet. Två informanter har gett två mycket likartade beskrivningar av vad 
som sker med katalysatormaterialet. 

Dom kan ju bli stockade sen kan de även gå sönder alltså att de 
spricker. I främsta hand så var de lite trasiga och då får man ju en 
sämre verkan, när det smiter förbi dem. 

Katalysatorstenarna vittrar sönder. De blir i och för sig igensatta också 
kan man säga. När de vittrar sönder så går ju inte avgaserna förbi lika 
enkelt.  

Intervjuerna ger en samlad bild av att arbeten i samband med byte av 
katalysatormaterial anses vara såväl kostsamma som besvärliga att utföra. 

Problematiska eller kritiska komponenter  

Beträffande vilka komponenter som är särskilt kritiska eller känsliga hos SCR-systemen 
är bilden inte helt homogen men det som många tidigt nämner som kritiskt är väl 
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fungerande ureamunstycken. Vidare framhålls vikten av att den förångade urean 
blandar sig väl med rökgaserna. 

Så det är en kritisk parameter att kunna designa och dimensionera 
injicerings och mixningsutrustningen. 

Tillfrågade tillverkare är överens om att det inte bara går att peka ut en detalj eller 
komponent i systemen som kritisk utan att det alltid handlar om samverkan mellan flera 
komponenter. Således räcker det att en detalj i systemen inte samverkar optimalt med 
övriga för att det ska ge konsekvenser för funktionen. 

Det handlar om samverkan mellan flera olika faktorer. Det är 
detaljerna som gör helheten. Så att har du inte hela systemet i ett bra 
skick och bra tekniska lösningar så kommer det inte fungera det vet 
man.  

En informant medger att det visst finns flera olika saker som tillverkaren kunde gjort 
bättre men menar samtidigt att de flesta seriösa tillverkare inte skulle göra samma 
misstag om samma installation utförts idag. SCR-systemet är från 2002. 

Idag har man helt annan koll när man installerar katalysatorer på 
båtar. 

Vanligtvis utmärker sig samma komponenter som i förra avsnittet fodrat åtgärd eller 
förbättring även här som på ett eller annat sått kritiska. Med ”luftblåsarna” menar 
informanten sotblåsningsutrustningen. 

Delarna till analysatorn och luftblåsarna, det kan jag väl säga att jag 
tycker det. Det är åtminstone de svaga delarna i systemet. Det är inte så 
avancerat annars. 

Bara en informant från fartyg anser att reglersystemen för ureainjicering är kritisk. 
Däremot tycker samtliga tillverkare att detta är kritiskt. 

Vad gäller reglersystem så är det lite strul med det också ibland. Det 
matar ju in både urea och luft samtidigt. 

En informant talar om ureapumpens betydelse för mätningen av flödet. En pump med 
för mycket pulsationer i flödet kan störa mätningen av flödet. 

Sen måste du ha en ureapump som ger ett kontinuerligt flöde så att du 
kan mäta flödet. Har du för mycket pulsationer i ditt ureaflöde så mäter 
du pulsationer, då vet du inte riktigt hur mycket flöde du har. 

Analysutrustningen för NOX i avgaserna beskrivs av en informant som onödigt 
komplicerad och ett antal olika förekommande problem nämns också. 

Det är nog hela den här mätutrustningen, den tycker jag är alltför 
komplicerad liksom. Där kommer små slangar som är uppvärmda med 
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värmemotstånd som kommer till ett skåp med små pumpar som suger 
avgaserna från avgasröret via den där analysatorn, för att få 
utsläppsvärdet. Jag tycker det är krångligt. 

Informanternas syn på underhåll av SCR-system 

I denna del sammanställs information om vilka underhållsåtgärder som utförs på 
undersökta fartyg samt olika resonemang som ligger till grund för underhållets 
utformning och periodicitet. Som påvisas i förra avsnittet har ureamunstyckenas 
funktion en central roll i SCR-systemen. Samma bild ges beträffande underhåll på 
systemen. Ureamunstyckena är viktiga att underhålla. Samtidigt beskrivs tidsförloppet 
från en liten försämring till en stor försämring vara så kort att man bör rengöra 
ureamunstyckena vid första tecken på försämring oavsett periodicitet. 

Man håller koll på insprutningsmunstyckena, det är den stora biten. De 
tar man ur och rengör manuellt. Börjar det sätta igen så att man får en 
sämre fördelning av urean så sjunker effekten direkt. 

Från intervjusammanställningarna framkom två möjliga orsaker till rengöringsbehov av 
ureainsprutningsmunstycken. Dels kan sotavlagringar byggas upp kring munstyckena 
men även kristalliserad urea som avlagrats kring munstyckena kan utgöra problem för 
atomiseringsfunktionen. Informanten menar också att värden på luftflöde kontra 
ureaflöde genom ejektorn kan ge signaler om att avlagringar fastnat vid munstyckena 
men att det inte nödvändigtvis behöver vara onormala flödesförhållanden då 
atomiseringen är försämrad. 

Det som oftast kräver underhåll, det är ejektorn, att man ser till att 
regelbundet säkerställa att den inte har sotat igen. Att man har en bra 
atomisering så att man inte har byggt upp antingen ureakristaller eller 
sotuppbyggnad kring ejektorns utsprutningsytor. Tittar på den, gör 
rent och kontrollerar flödet. Vi har en luftflödesmätare så att systemet 
vet att vi har ett luftflöde genom ejektorn, men det kan ändå vara 
igensättningar som stör injektionsmönstret. 

I den undersökta gruppen återfinns olika resonemang för med vilken intervall som 
munstyckena rengörs. Enstaka fartyg rengör munstyckena först då följdeffekter 
uppkommer oavsett tid, vilket förklaras med en stor risk att skada dem under arbetet. 

Det är nog oftast när det börjar bli dåligt. Man ska inte skruva på dem i 
onödan, annars så förstör man dem. 

Andra informanter menar att rengöring av ureainsprutningsutrustningen är 
erfarenhetsberoende och även beroende på bränslet. Här tillämpas således ett underhåll 
som delvis är förenlig med principen för konditionsbaserat underhåll. En periodicitet på 
sex månader anses vara normal. 

Det är lite erfarenhetsmässigt, men säg ungefär en gång i halvåret. Det 
beror mycket på vad du kör på för bränsle och hur kontinuerligt du kör. 
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Övriga informanter beskriver en strategi som är förenlig med principen för normalt 
periodiskt underhåll, där rengöring sker med ett bestämt intervall innan problem 
uppstår.  

Rengöring av munstycken gör vi på tid, jag vet inte vilken periodicitet vi 
har på det faktiskt. 

En informant redogör för ytterligare tre områden som underhållet riktar sig mot. 

Det omfattar rengöring av sotblåsare och ureamunstycken och sugfilter 

för urea och lite luftfilter till 𝑁𝑂𝑋-mätningen där uppe, det är 
rengöring av vissa komponenter där. Det är väll ungefär det som görs. 

Att rengöra sugfilter före ureapumpen är en underhållsåtgärd som görs av samtliga 
undersökta fartyg och i några fall nämns även filter på trycksidan före ureamunstycken.  

Ureapumparna som pumpar upp urea till munstyckena har ju filter, 
dem får man ju rengöra med jämna mellanrum. 

En informant beskriver hur underhåll av ureafilter kan göras. 

Ureafilter får man ju byta och tvätta. Man tvättar dem normalt med 
varmt vatten, sköljer det baklänges bara. Det är en påse, strumpa. 

Flera informanter nämner att regelbundet underhåll görs på sotblåsningsventilerna i 
form av rengöring eller överhalning. 

Vi har luftventiler, magnetventiler som bygger upp ett tryck och sedan 
släpper på. Luftventilerna är det rätt mycket underhåll på. 

Tryckfallet över katalysatorn påverkar normalt sotblåsningssystemet så att det 
automatiskt blåser med kortare intervall vid ökat tryckfall. Vissa informanter har därför 
erfarenhet av att ett ökat tryckfall över katalysatorn kan vara ett tecken på en icke väl 
fungerande sotningsanläggning.  

Man har ju koll, det är tryckfallet över katalysatorn som styr, hur ofta 
man sotblåser o.s.v. 

Vidare sägs att det är viktigt att inte tryckfallet blir för stort över katalysatorn. Hur stort 
tryckfall som är acceptabelt menar man beror på maskintillverkarens krav. En informant 
säger att ett ungefärligt krav brukar vara 300mmVp. 

Det baseras mycket på tryckfallet över katalysatorn och det bygger väl 
mer på maskintillverkarens krav än katalysatortillverkarens. Du får ju 
inte ha för stort mottryck nere vid maskinen. 

Generellt så överensstämmer de underhållsåtgärder som beskrivs från fartygen mycket 
väl med de underhållsåtgärder som beskrivs från tillverkare. Men givetvis finns 
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skillnader mellan operatörers åsikter som på olika sätt avviker från tillverkarnas åsikter 
om utförande av underhållsåtgärder. Ingen av fartygen har varken sagt sig utföra 
underhåll eller andra åtgärder på flödesgivare för urea. Dessa flödesgivare sägs enligt en 
tillverkare vara viktiga att rengöra för att inte mätfelet ska bli onormalt stort p.g.a. 
järnpartiklar som fastnar på givarna. Från tillverkare nämns även mindre 
underhållsåtgärder såsom byte av o-ringar och att efterdra glandertätningar på 
reglerventiler eller liknande. 

Flödesgivare för urea det är också viktigt att hälla de rena. Det finns 
alltid litet lite föroreningar i urean som kommer på tankbil. Det finns 
alltid lite järnpartiklar i tankar och i rör o.s.v. och det kan då sätta sig 
på flödesgivare och störa den magnetiska överföringen så att man får 
lite fel signaler och det uppmärksammas då genom att man får en 
avvikelse mellan sensorer. Då får man ta loss flödesgivare och göra rent 
dem. 

Enligt tillverkarna så finns det som regel mätpunkter kopplade till larm eller 
trendfunktioner som indikerar behov av de flesta förekommande underhållsåtgärder. 
Samtidigt sägs att en viss kunskap krävs för att operatören ska kunna koppla ett 
avvikande mätvärde till en korrekt underhållsåtgärd. 

Det mesta får du signaler om via larm eller mätvärden, du ser att något 
börjar driva iväg eller avvika. Det är väldigt få saker som är sådär ’big 
surprise’ att det har gått sönder. 

Många av fartygen säger sig även ha god hjälp de mätvärden som på manöverpanelen 
presenteras för operatören, både i underhåll- och felsökningsarbete.  

Man får ändå ganska mycket information från den här panelen, där 
alla värden finns[…]. 

I de resonemang som återfinns i intervjumaterialet om grunden till underhållets 
utformning nämns i de flesta fallen manualen till systemen ha haft betydelse av något 
slag. Den beskrivs dessutom kunna vara till god hjälp vid felsökning. 

Grunden till underhållet är manualen för systemet och sen då är den ju 
implementerad i fartygets underhållssystem. 

I något fall uppges att manualen beskriver vilka delar eller parametrar som är viktiga att 
övervaka men i många fall står det inte uttryckligen hur ofta som nämnda åtgärder eller 
kontroller bör göras. För att bedöma underhållsbehov på sotblåsningssystemet tas 
tryckfallet över katalysatorn särskilt i beaktning. Beträffande rengöring av 
ureamunstycken så menar en informant att det till stor del sker på erfarenhetsmässig 
grund, vilket är förenligt med flera andra informanters utsagor. 

I instruktionsböckerna står det att du skall ha koll på dina flöden och 
justera efter hand. Vad gäller rengöring så står det ju också i 
instruktionsboken att det ska göras med jämna mellanrum. Men där får 
man ju evaluera själv så att man får rätt periodicitet. Det bygger på 
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erfarenhet o.s.v. Du ska ha koll så att sotningsanläggningen fungerar. 
Det specificeras inga intervalltider för servicen.  

Under analysarbetet framkom att flera av de undersökta fartygens faktiska 
underhållsåtgärder inte finns med i fartygens underhållssystem.  

I fartygets underhållssystem finns egentligen bara två jobb vad jag kan 
se. Det är att byta ureafilter i pumpen samt inspektion av ureapumpen. 
Detta ska göras med 3 månader respektive 12 månaders intervall. Det 
finns ju andra jobb där ”uppe” men det är inget som är inlagt i vårt 
underhållssystem. 

Dygnsrutiner 

Till rutinmässiga underhållsåtgärder eller tillståndskontroller som görs varje dygn eller 
liknande nämns av samtliga informanter avläsningar på ureaflöde.  

Ureaflöden där för vi över förbrukningen exakt varje dygn, där skriver 
vi hur många liter per körd timme det har gått åt, det visar ju också i 
vilket skick grejerna är. 

En informant talar om att läsa av både ureaflödet och luftflödet genom munstyckena för 
att på så vis ha kontroll på funktionen. 

Man läser av flöden varje dag, luftflöde och ureaflöde så att man har 
rätt blandning hela tiden.  

Vissa noterar och trendför även den utsläppsnivå av NOX som SCR-systemet 
upprätthåller. 

Sen noterar vi ju flera gånger per dygn de här 𝑁𝑂𝑋-utsläppen som vi får 
från mätutrustningen. Där följer man ju med hela tiden så att man ser 

att 𝑁𝑂𝑋-värden hålls ungefär inom de gränser de ska vara. 

På några av fartygen berättas att man med jämna mellanrum brukar låta leverantören 
göra en besiktning av SCR-systemet. I samband med det åtgärdas eventuella brister som 
besättningen själva inte uppmärksammat. I ett fall beskrivs att leverantören brukade 
komma ombord tidigare men att det nu var länge sedan förra besöket. 

En gång per år eller vart annat år åtminstone […]. så får de gå igenom 
hela systemet ordentligt, så att vi har det up to date. 

Upplevda följdeffekter från SCR-systemen 

Här redovisas vilka följdeffekter SCR-anläggningen kan ha på intilliggande system enligt 
informanterna. Det råder enighet om att SCR-systemet är ett rent 
efterbehandlingssystem, där mottrycket som uppstår över katalysatorn är så pass lågt 
att det inte påverkar andra system negativt, såvida man inte råkar få någon blockering 
eller igensättning.  
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Det mår inte motorn bra av, för då höjs ju avgastemperaturerna och 
det ger en större belastning på motorn. 

Som nämnts tidigare så anger ett flertal informanter att det uppstått problem med 
lufttillförseln vid sotblåsningen som i sin tur gav följdeffekt på intilliggande system.  

Vi har haft problem just med sotblåsningen med tanke på att det är ett 
kombinerat system tillsammans med arbetsluften, det går ju åt rätt 
mycket luft när dem blåser och ibland har solenoiderna hängt sig och 
då sitter man lite i ”skiten”.  

En av tillverkarna säger att den ökade elförbrukningen till följd av SCR-systemet är 
försumbar ur bränslesynpunkt.  En dieselmaskin som producerar 5MW sägs ha i 
storleksordningen 3-4 kW ökad elförbrukning till följd av SCR-systemet. Samtliga 
informanter påstår att SCR-anläggningen inte ökar bränsleförbrukningen ombord, vilket 
tycks vara ett vanligt missförstånd. 

Det är ju en ren efterbehandling, det påverkar inte motorn på något 
sätt. Ganska ofta får vi frågan: hur mycket ökar bränsleförbrukningen 
till följd av att man har en katalysator? 

En informant uppger att mottrycket över katalysatorn jämfört med mottrycket över 
avgaspannan är likvärdiga. 

Bränsleförbrukningen har inte påverkats. Maskinerna känner inte av 
det, ökningen i mottryck är marginell. Det är inte större mottryck i 
katalysatorerna än i en avgaspanna t.ex. 

På ett av de undersökta fartygen känner man inte till om bränsleförbrukningen 
påverkats eller inte. Tidigare i intervjun framgår att man ofta får larm på högt mottryck 
och att katalysatormaterialet troligen behöver bytas. 

Bränsleförbrukningen vet jag faktiskt inte, kan inte svara på rak arm. 

Någon hänvisar till de mätningar som gjordes vid installationen som visar att 
anläggningen inte gav för stort mottryck samt att man kontinuerligt mäter mottrycket. 
Informanten menar att det kan finnas flera orsaker till ökat mottryck såsom 
beläggningar i avgaspannor. 

Nej inte enligt de mätningarna som gjordes när de installerades, så 
hölls mottrycket inom godkända värden. Vi mäter det kontinuerligt, att 
man följer med lite så att det inte blir för högt. Men det finns ju så 
mycket annat som beror på det också, det är ju avgaspannor och sånt 
som kan vara stockade. Man vet inte direkt vad som är orsaken om det 
stiger. 

En informant talar om ett pågående projekt där man menar på att bränsleförbrukningen 
kan öka om motorn är optimerad för att minska NOX-utsläpp istället för att låta 
katalysatorn hantera reduktionen av kväveoxider. 
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Nu är motorn optimerad för Tier I och det medför att 
bränsleförbrukningen går upp lite. 𝐶𝑂2-optimerar man den så stiger 

𝑁𝑂𝑋:en utan behandling eftersom man höjer temperaturen men när 
man har en katalysator så kan man ändå hålla nere det där.  

En av tillverkarna anser att SCR-installationen kan ge positiva följdeffekter om man har 
för låga avgastemperaturer. 

När du injicerar urea så är det ju en exoterm reaktion, man skapar lite 
energi. Så en del båtar som går med lite låga avgastemperaturer för att 
pannan ska vara helt effektiv kan få upp avgastemperaturen mellan 5 
och 10°C efter katalysatorn och det kan vara ganska viktigt för att 
slippa stödelda i pannan. 

Samma informant uppger att man kan se en positiv minskning av sothalten i avgaserna, 
samt att man även får en ljuddämpande funktion av SCR-systemet. 

En annan positiv effekt är att man kan i viss mån se en minskad sot halt 
eftersom man även bränner lite partiklar i katalysatorn. En del 
hydrokarboner förbränns i katalysatorn, och det gör det även om man 
inte sprutar in urea. En extra ljuddämpning får man också i 
katalysatorn. Som många upplever positiv, att den tar bort väldigt 
mycket av lågfrekvent ljud. 

Att behöva bunkra urea tycker en informant är en följdeffekt av SCR-systemen och syftar 
då på eventuella problem med logistikplanering som kan uppstå. 

En negativ sak är att man måste bunkra urea. Du har en logistiklänk till 
att hantera. Det här körs ju fram på tankbil till båten. Alla hamnar 
särskilt oljeterminaler släpper inte fram tankbilar, så man måste 
planera lite hur man ska ta ombord sin urea ibland. Jag säger inte att 
det är något problem men det är ytterligare en grej som ska hanteras 
naturligtvis. 

En informant nämner ammoniakslip som en följdeffekt. Personen menar dock att 
koncentrationerna alltid är så små att det inte påverkar människors hälsa. 

Du har ju alltid en viss ammoniakslip. En viss mängd ammoniak följer 
alltid med avgaserna ut. Vi kör med max 10 ppm. Det är ju också ett 
regelkrav så det får inte ligga högre än 10 ppm. 

Faktorer med inverkan på SCR 

I följande del kartläggs olika yttre faktorers möjliga påverkan på SCR-system. 
Inledningsvis berörs urea därefter behandlas bränslet inverkan på SCR utifrån dess 
kvalité och svavelhalt. Därefter följer några övriga faktorer som framkommit, då främst 
avgastemperaturens betydelse och kort om vilken inverkan systemets tekniska 
utformning kan ha. I nästa avsnitt redogörs för studiens resultat om attityd och 
kompetens hos maskinpersonalen. Slutligen behandlas nödvändiga resurser utifrån 
främst ekonomiska aspekter. 
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Urea  

Många informanter anser att rätt ureakvalité är det som har störst betydelse för ett SCR-
systems prestanda och livslängd. En informant har själv upplevt konsekvenserna av 
”dålig” urea. 

Det måste vara ureakvaliteten, vi hade sämre urea innan och det gick 
åt helsike på en gång, men nu har vi en dyrare urea som funkar bättre. 

En informant beskriver att konsekvensen av fel ureakvalité är en snabb igensättning av 
katalysatorn vilket leder till att katalysatormaterialet måste bytas ut. I intervjun redogör 
informanten för en teori om orsaken till varför vissa ureablandningar är skadliga för 
katalysatorn. Det bindemedel som används för att tillverka urea i pelletsform uppges 
kunna ge upphov till problemen.  

Det finns stora skillnader och lyckas man få fel ureakvalité så kan 
katalysatorstenarna sätta igen ganska snabbt. Det blir en beläggning 
på dem som gör att man får byta ut dem. Nu har inte vi det problemet 
eftersom vi alltid får urea från samma leverantör. Urean kommer i 
pellets och så blandar man upp den med destillerat vatten för att få den 
flytande ureablandningen. Det är bindemedlet i pelletsen som ställer till 
det om jag har förstått det rätt, men jag är lite osäker där så du får inte 
ta mig på orden. 

Enligt en av de tillverkare som intervjuades finns det många olika typer av urea 
beroende på vad som den ska användas till. Vidare menas att detta kan bero på att den 
urea som tillverkas för SCR-bruk fortfarande är mycket liten sett till världens totala 
ureaproduktion. 

Urea är ju ett ämne som sen blandas upp med vatten, allt annat som 
finns i ureablandningen är ju olika typer av föroreningar eller 
tillsatsmedel beroende på urean skall användas i en annan industriell 
tillämpning, allt ifrån gödningsmedel eller inom processindustrin 
limtillverkning, möbelindustri, träförädling o.s.v. det är fortfarande 
väldigt, väldigt liten del, man pratar om långt under en procent för 
SCR-bruk av världens ureaproduktion. 

I en intervju beskrivs vad som hände om urea framtagen för jordbruksändamål 
användes i en katalysator. Informanten säger att det var som om hela katalysatorn fyllts 
med fogskum. 

Så det smög sig in en och annan leverans av agral urea alltså 
jordbruksurea bl.a. och olika föroreningar från processindustri som 
hamnade i tankarna på båtarna. Vilket gjorde att som vi brukar säga 
lite elakt att man gjorde en polyuretanskummaskin av katalysatorn. 

Så småningom insågs att även urea som specificerats som tekniskt ren kunde innehålla 
tillsatsmedel som var skadliga för katalysatorn. Informanten säger även att 
urealeverantörerna inte hade kunskap om vilka krav som ställdes på teknisk urea för 
SCR-bruk.  
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Det tog ett tag innan man förstod, vad är det nu som 
urealeverantörerna har stoppat in. De här ämnena som orsakade så 
stor skada fanns inte med i specifikationerna för det var ingen som 
misstänkte att det skulle blandas in några sådana konstiga kemikalier i 
något som är tekniskt rent.  

Dessa problem resulterade i att specifikationen för teknisk urea fick ändras så att alla 
skadliga ämnen som kunde förekomma specificerades bättre. Vissa leverantörer av urea 
fick helt väljas bort. 

Så då fick man skapa ny ureaspecifikation och så fick man välja bort 
vissa leverantörer som inte kunde låta bli att blanda det rena med 
slattar av sådant som ville bli av med. 

En informant anser att det är lika viktigt att ta prov på den urea som tas ombord som att 
ta bunkerprov på brännoljan. Detta för att ha en chans att hålla leverantören ansvarig 
om urean inte uppfyller specifikationerna. Vidare sägs att det idag är ovanligt att fartyg 
numera får fel urea p.g.a. okunskap hos leverantören men givetvis kan det inträffa om 
någon slarvat ett gjort fel. 

Dom flesta båtar har förstått att det är lika viktigt att ta ett ureaprov 
som att ta ett vanligt bunkerprov. För att det gäller att hålla 
leverantören ansvarig om man inte har fått den vara man har beställt. 

Bränsle 

Många informanter har en likvärdig syn på bränslets betydelse för SCR-systemen. Det 
råder stor enighet om att bränslets och ureans kvalitet är viktiga för prestanda och 
livslängd. En informant beskriver bränslets kvalité som viktigast för katalysatorns 
livslängd. Några menar också att det finns ett samband mellan bränslets kvalité och vem 
som levererar oljan. 

Om man tittar på livslängden så är bränslekvalitén avgörande. Har du 
mycket sot och så i bränslet och biprodukter så kan det också bilda 
beläggningar på katalysatorn. Det beror på vem som är 
bunkerleverantör. 

Bränsle som innehåller rester av smörolja beskrivs av en informant som mycket 
allvarligt för katalysatorn. Smörjoljan gör att katalysatorn blir förgiftad. 

I en del bunkeroljor har man blandat i smörjolja i och det är rena döden 
för en katalysator. 

Vidare beskrivs vilka ämnen som kan förgifta katalysatorn och vilka ämnen som finns i 
smörjolja. 

Det som är väldigt giftigt för katalysatorer är alkaliska metaller, 
klorider, fluorider, fosfor och kiselföreningar. Fosfor finns en del i 
smörjolja. Zink och bly är också giftiga. Har du otur så kan du få med 
det i bunkeroljan och då får du problem. 
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En informant uppmanar till särskild försiktighet om man bunkrar på andra platser än 
normalt och berättar samtidigt att deras fartyg vid något tillfälle råkat ut för att 
katalysatormaterialet förstörts av ”dålig” bunkers. 

Då skulle man provköra katalysatorerna på resan hem. Då bunkrade vi 
Sydafrika och Kina bl.a. Katalysatorerna var i stort sett förstörda när vi 
kom hem, så vi fick börja med att byta ut stenarna direkt. Så där ska 
man vara lite försiktig. 

I stort sett alla informanter från fartyg uppger att man i nästan alltid bunkrar på samma 
plats och från samma leverantör. Ingen av informanterna menar därför att man är orolig 
för att få dåligt bränsle. Alla fartyg utom ett i undersökningen går i linjetrafik. 

Vi bunkrar av samma leverantör, så vi ”vet” vad vi får. Bunkringen av 
olja har aldrig varit några problem. 

En informant menar å ena sidan att ett bunkerprov ger tillräcklig information för att 
avgöra om bränslet kan användas utan risk för katalysatorn men å andra sidan att du 
inte vet vad oljan innehåller innan du tagit ombord den. 

Det är ju svårt, det får du ha i din spec. när du beställer bunker då. Sen 
om du får det eller inte det vet du ju inte fören efteråt. Det är ju det som 
så tråkigt. 

Svavel 

Några informanter uppger att svavelhalten i bränslet har betydelse för såväl prestanda 
som livslängd på katalysatorblocken. 

Även bränslets svavelinnehåll är ju ganska viktigt. Jag menar vi har ju 
restriktioner men man ser skillnad. Den ena båten kör vi på 0,5 % 
svavel och den andra på 1,0 % svavel och det är faktiskt lite skillnad 
där. Det är livslängden, ja prestandan är väll påverkad också. 

Vid en intervju sägs att katalysatorblocken kommer hålla längre i framtiden då nya 
svaveldirektiv träder i kraft vilket kommer tvinga vissa fartyg att sänka svavelhalten i 
bränslet. 

Kapaciteten försämras med tiden och det där beror på bränslet också, 
ju finare bränsle man har ju längre livslängd kan man få ut på blocken. 
Om man har, ett fint bränsle, såsom de nya svaveldirektiven med låg 
svavelhalt så man tvingas köra på fina bränslen så kommer blocken att 
hålla längre. 

En informant har en annan teori om framtida svavelhalt in bränslet. Personen menar att 
om det i framtiden kommer bli så att scrubberteknink används för att ta hand om 
svavelutsläppen kommer det leda till ökad svavelhalt i bränslet vilket därmed skapar 
problem för SCR-tekniken. 
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Så i framtiden om vi tänker oss att vi eventuellt ska köra med scrubber 
och gå upp i svavelhalt så kommer vi nog till att få lite problem tror jag. 
För de är inte konstruerade för så hög svavelhalt fast att tillverkaren 
säger jo. Men det är de inte för då får man en beläggning på stenarna 
och då går ju prestandan ner. 

Maskinpersonalens attityd och kompetens 

Här återges de olika utsagor som i intervjumaterialet berör maskinpersonalens attityd 
och kompetens kopplad till SCR-system. På två av fartygen anser respektive informant 
att tillräcklig kompetens finns ombord, på övriga fartyg är anses en brist på kompetens 
råda. Tillverkarna är eniga om att maskinpersonalen inte har tillräcklig kompetens. 
En informant beskriver att kompetensen generellt bland maskinpersonalen inte är så 
stor. Informanten beskriver att rederiet hade utbildningsdagar för personalen i 
samband med en större ombyggnation av systemet. All utbildning som personalen fått 
har rederiet själva arrangerat. 

Kompetensen hos personalen är oftast inte så stor och vi har ju inte haft 
några kurser hos leverantörer, det har vi gjort själva då. Vi har hållit i 
kurser. 

Vid en intervju sägs få personer ombord förutom elmästaren kunna systemet bra varför 
mer kompetens vore önskvärt. Att elmästaren kan systemet sägs bero på att många av 
de arbeten som utförs har med el eller elektronik att göra. 

Man skulle nog behöva mer tror jag för att det är inte så hemskt många 
som känner till det här riktigt bra. Det är nog elmästaren som kanske 
är den som känner till det bäst, det mesta är ju elektronik och grejer. 

I en intervju ges två förklaringar till varför man inte har tillräcklig kompetens. Dels 
anser informanten att litteraturen som används under utbildningen inte är tillräckligt 
omfattande samt att systemet inte får tillräcklig prioritering då andra system för 
fartygets framdrift prioriteras före. 

Man har ju inte tillräcklig kompetens det har man inte. Det beror på att 
det är ett system som inte finns med till fullo i läroböckerna när man 
utbildar sig. Man har inte tid med sekundärsystem ombord när man 
måste prioritera system för fartygets framdrift egentligen. 

Vid en intervju säger den tekniska inspektören att han anser att maskinpersonalen 
ombord har tillräcklig kompetens. 

Generellt måste jag säga att jag tycker absolut att de har kompetensen 
de vet ju hur systemen fungerar… det gör de absolut. 

Vidare berättar inspektören om maskinpersonalens egen uppfattning om deras 
kompetens. På det ena fartyget anser man att tillräcklig kompetens finns trots att ingen 
kompetensutveckling förekommit. På det andra fartyget anser man sig sakna kompetens 
trots att man fått kompetensutveckling. Vad skillnaden beror på vet inte informanten 
men en teori är att det finns en koppling till personers ifråga attityd till systemet.  
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Om man ska se på feedbacken från båtarna så. På ena säger de att man 
inte har kompetensen, på den andra säger de att man har kompetensen. 
Den som säger att de inte har kompetensen de säger att de har fått 
utbildning och de har gått grundkurser och de som säger att de har 
kompetensen de får ingen kompetensutveckling säger de. Så det är lite 
tvetydigt. 

Vad gäller kompetensutveckling så kan den ske på lite olika sätt. Några informanter 
berättar att de får råd och instruktioner ifrån tillverkaren når de är ombord. 

Inte annat än när tillverkaren är här ombord, då försöker man ju följa 
med och snappa upp information, nog delar ju de med sig då. Men 
några särskilda kurser har vi inte. Det är ändå rätt så komplicerade 
grejer. Det finns ganska mycket utrustning som kan krångla egentligen. 

Vid en intervju sägs att tillverkaren har haft kurser för maskinpersonalen samt att de är 
behjälpliga med råd då de är ombord vid senare tillfällen. 

[…] de har ju faktiskt lite kurser och har haft efterleverans och 
instruerat besättningen, så det är väl en viss form av 
kompetensutveckling. 

En informant berättar att inga kurser har hållits varken från tillverkaren eller från 
rederiet så intervjupersonen berättar att han själv har fått lära sig det som är 
nödvändigt genom att studera manualen till systemet när larm kommit. 

Jag kan bara svara för mig själv, man är ju lite utav självlärd. Vi har 
inte haft några kurser eller så. Man kommer ner i kontrollrummet och 
så blinkar ett larm och så får man läsa sig till vad det är. 

I intervjumaterialet sägs upprepade gånger att en viktig källa till kompetens är att den 
kunskap och erfarenhet som finns ombord överförs till ny personal när 
generationsskiften sker ombord. 

Sen får man ju föra vidare kunskaperna till ny personal och så. 

Intresse 

Vad gäller attityd till SCR-system så menar flera informanter att den dels blivit bättre 
med åren men även att det beror mycket på hur väl systemet fungerar. Ett system som 
fungerar dåligt ger dålig attityd och vice versa. 

När det inte fungerar så är det väldigt negativt. Då är det ett jävla 
skitsystem. När det fungerar så är det inga större konstigheter så de lär 
sig ju liksom. Attityden har ändrats genom åren[…]. Det har väll gått 
lite från att vara ett måste till att faktiskt vara bra.  

En av tillverkarna menar att begreppen intresse, attityd och kompetens hänger ihop. 
Vidare säger man att de som tillverkare inte räknar med att ett fartyg ska ha någon 
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kompetens från början men att det ska finnas ett intresse som senare leder till 
kompetens. 

Det har egentligen med intresse att göra. Vi räknar aldrig med att 
personalen ombord har någon kompetens om det här systemet när vi 
gör en nyinstallation. Däremot så räknar vi med att det ska finnas ett 
intresse och finns det ett intresse så lär de sig väldigt fort, dels hur 
systemet ska fungera och varför det ska fungera och vilka de ingående 
komponenterna är. 

En annan informant har samma uppfattning om intresse och kompetens men menar 
även att detta inte är unikt för SCR-system utan gäller alla system ombord. 

Man ser ju på båtarna att vissa personer är väldigt intresserade och 
noggrannare, och dem blir ju mycket duktigare på att sköta systemet 
då, för dem sätter sig ju in i det hela och vet vad det handlar om, men 
det är ju inget unikt för ett SCR-system utan så är det ju för alla system. 

Andra menar att det är svårt att generalisera maskinpersonalens attityd till SCR 
eftersom det är en individuell uppfattning. 

Det är väll lite olika på olika människor det där kanske, inte vet jag det 
kan nog hända. 

En informant anser sig varken uppleva positiv eller negativ attityd. Eftersom SCR-
systemet är relativt rent tycker informanten att systemet går bra att jobba med. 

Varken positivt eller negativt egentligen, man gör det i mån av tid, man 
hatar ju inte systemet direkt. Det funkar ju lite halvkasst, men är ju 
långt ifrån det värsta vi har ombord. Det är ju relativt rent att jobba 
med, lite urea läckage men annars är det ju inte lika illa som tjockolja 
eller så. 

Någon säger sig uppleva en positiv attityd ombord eftersom personalen generellt är 
positiva till miljöförbättrande åtgärder. 

Egentligen är den nog i stort sett positiv på bägge fartygen, det måste 
jag nog säga. Det är en positiv attityd till avgasrening av olika slag, till 
miljötänkande. 

Två informanter berättar att ibland upplevt en känsla av att personalen känner sig stolta 
över sitt SCR-system vilket därmed ger en positiv attityd. 

Så faktiskt en stolthet hos besättningen att man har en så tydlig 
miljöåtgärd som en katalysator. Där man kan säga att vi sköter vår 
katalysator bra så vi renar 98 % av alla kväveoxider. 
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Skillnad mellan äldre och yngre besättning 

Flera av informanterna har ingen bestämd uppfattning om huruvida det finns skillnader 
i attityd beroende på besättningsmedlemmens ålder. Två av informanterna ger sina 
uppfattningar i frågan, där bägge menar att yngre personer generellt har bättre attityd 
till SCR-system beroende på att yngre personer har lättare att ta till sig moderna 
systemlösningar. 

Om man ska generalisera lite så har unga människor ofta bättre 
förmåga att ta till sig den här typen av moderna systemlösningar, men 
inte alltid. Du vet en del är trötta på sitt jobb, en del är trötta på allting 
och så kommer man med en ny grej här, vad ska vi med det här till då? 
Så det bästa är när man har lite ungt folk och de säger det här har jag 
läst om på sjöbefälsskolan eller jag gjorde min praktik på ett sådant 
här system, det funkar och vi såg miljöförbättringen. 

En informant menar att skillnaden kan bero på yngre personer ofta inte reflekterar över 
att fartyget har SCR, vilket gör att personen får ett neutralt förhållande till systemet. 

Svårt att säga, det har jag inte någon större koll på men jag kan väll 
tänka mig att de äldre som var med när man inte hade katalysatorer är 
väll kanske mer negativa i början. En unge kille som kommer ombord 
och inte har varit med om något annat han tänker nog inte på det över 
huvud taget. Generellt så kanske jag tror att de äldre har lite svårare 
för det men det är inget som jag har något belägg för. 

Ekonomiska medel 

Beträffande ekonomiska medel för SCR-systemens drift och underhåll så anser flertalet 
av de tillfrågade fartygen att tillräckliga ekonomiska medel erhålls. En informant menar 
att så länge man kan motivera de kostnader som finns så är det inte något större 
problem. 

Ja det tycker jag. Bara man kan motivera det bra så är det nog inga 
problem. Nog ifrågasätter de ju alltid lite nu. Om man kan visa svart på 
vitt liksom att det lönar sig att ha de igång så […]. 

En av informanterna motiverar att tillräckliga ekonomiska medel finns därför att de 
mätningar som gjordes av certifieringsorgan ombord visade att systemen hade god NOX-
reduceringsförmåga. 

De får tillräckligt med resurser för att underhålla och hålla det i skick. 
Vi gjorde nya mätningar i november tror jag det var, där det visade att 
de åtgärder vi har gjort är bra, för vi har bra rening, 

reduceringsförmåga på dem. Vi fick ett nytt 𝑁𝑂𝑋- intyg då i november. 

En av tillverkarna menar att ekonomiresurser för SCR är starkt tonnageberoende och att 
det finns tydliga skillnader mellan offshorefartyg och vanliga handelsfartyg.  

Att det saknas pengar och ekonomiska medel att driva utrustningen det 
har med fartygstypen att göra. 
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Ekonomiska incitament 

Flera av informanterna berättar om de ekonomiska incitament som finns för NOX-
reducerande åtgärder. Såväl Norska näringslivets NOX-fond som Svenska sjöfartsverkets 
farledsavgiftsreducering omnämns. Från alla fartyg utom ett uppges att de incitament 
som finns delvis täcker kostnaderna för SCR-systemens drift och underhåll. 

Du har en viss reduktion av farledsavgifterna, sånhär miljörabatt hos 
sjöfartsverket. Våra kostnader för dels urea och dels underhållet 
ombord. Farledsavgifternas del i det här kanske är 10-20% någonstans 
resten är rena kostnader. Så det är ingenting vi gör för att tjäna pengar 
på […]. 

En informant uppskattar att deras kostnader troligen täcks till 30-40% av farleds-
avgiftsreduceringen på lång sikt.  

Det täcker kanske en 30-40% säkert, ungefär i den storleksordningen. 
Det är svårt att säga exakt men ungefär. Underhållskostnaderna går ju 
lite i vågor när det gäller katalysatorer. Så fort man kommer till lite 
stenbyte och sådant så stiger de ju ganska fort. Lägger man det på en 
längre period så borde det ligga där ungefär. 

En informant uppger att farledsavgiftsreduceringen för deras fartyg normalt täcker hela 
kostnaden för SCR-systemet, vilket är unikt i denna undersökning. 

För oss så är det nog en lönande affär. Fast att det kostar mycket med 
urean, men vad jag har förstått så får vi nog tillbaka de pengarna på 
sänkta farledsavgifter om man ser på årsbasis. Det är nog inte någon 
guldgruva ska jag säga men det går nog åtminstone inte på minus.  

En annan aspekt som framkommer från tillverkare är att påtryckningar från lastägare 
kan vara en viktig faktor för vissa fartyg. Det kan i vissa fall vara så att lastägaren har en 
hög miljöprofil och kan därför kräva att deras transporter ska ske med minimal 
miljöpåverkan. Lastägaren kan då kräva att rederiet som utför deras transporter ska ha 
installerad och fungerande SCR-anläggning för att få transportera den lasten. 
Intervjupersonen framhåller därför SCR-system som en konkurrensfördel då fartygen 
befraktas. Ungefär hälften av alla installationer som utförts har gjorts med bakgrund av 
att stärka rederiets position jämte sina konkurrenter. Den andra halvan har gjorts med 
anledning av lagstiftade utsläppskrav. 

Avgastemperatur 

En annan faktor som ungefär hälften av informanterna i någon omfattning berör är 
avgastemperaturens betydelse för katalysatorn. Vad som framgår är katalysatorns 
aktivitet sjunker vid lägre temperatur. Det finns dock ett maxvärde på temperaturen, vid 
en viss temperatur kommer aktiviteten att börja avta. 

Man måste ha en avgastemperatur, beroende på vilka stenar man har, 
som ligger på en bit över 300 grader och sen så beror detta på om det 
är en kontinuerlig temperatur. Med kontinuerligt så kanske man ska 
ligga över 340 grader, ligger man tillfälligtvis lite under det inte så 
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farligt men i det långa loppet bör man ligga där för att få en bra 
funktion. Aktiviteten är starkt temperaturberoende, så att reduktionen 
minskar med temperaturen, så har man tillräckligt låg temperatur så 
är katalysatorblockens aktivitet mycket låg, så man får inte den rening 
man vill ha. 

Flera informanter berättar om kopplingen mellan avgastemperatur och svavelhalt i 
bränslet. Högre svavelhalt fodrar högre temperatur och vice versa. Samtidigt är det bara 
två av informanterna från fartyg som nämner avgastemperatur som en viktig faktor för 
SCR. Ingen säger sig ha upplevt problem orsakade av låg avgastemperatur. En informant 
säger att många fartyg har så låga avgastemperaturer som är möjligt utifrån den 
svavelhalt bränslet har.  

Temperaturkravet på en katalysator stiger ju med svavelhalten. Många 
ligger ju på gränsen för det bränsle de kör med idag. 

Från intervjumaterialet framkommer en del uppgifter som tyder på att bränsle-
optimerade motorer kan innebära ett problem för SCR-system p.g.a. låg 
avgastemperatur. En informant berättar att vissa motorer har så bra verkningsgrad på 
sina överladdningsaggregat att avgastemperaturen blir för låg vid 80-85% last, och att 
det i vissa fall kan utgöra ett problem för SCR-systemet. 

Tidigare motorgenerationer har av tradition haft höga 
avgastemperaturer vid höga laster och låga avgastemperaturer vid 
låga laster, men de senaste 10 säg 15 åren så har turboutvecklingen 
gått så pass långt framåt att man kan göra turbiner som har väldigt 
fina verkningsgrader vid typiska driftsfallet runt 80-85% MCR. Så idag 
har man tvärtom ett problem i vissa fall att avgastemperaturen är för 
låg för turbon är alldeles för effektiv runt driftspunkten och så får man 
höga avgastemperaturer vid dellast istället och låglast. 

Problematiken uppges särskilt beröra vissa motortillverkare och vissa motorfamiljer 
som körs på bränsle med ca 1 % svavel. Framförallt är det motorer som tillverkats för 
att uppnå Tier II krav som berörs. Då kan man behöva installera avgas bypass eller 
laddluftsbypass för att få upp avgastemperaturen.  

Det är ett problem då på vissa anläggningar där avgastemperaturen 
klättrar ner under 320°C vid höga laster när man kör svavelhalter runt 
1 %. Då måste man hitta lösningar med antingen avgas bypass eller en 
laddluftsbypass för att minska avgasflödet och på så sätt få upp 
temperaturen på avgaserna. 

Vidare sägs att det normalt inte är något problem att köra SCR-system med maskinen på 
dellast eller låglast och särskilt inte med modernare motorer. Intervjupersonen menar 
att motortillverkarna numera blivit medvetna om tidigare nämnda problematik och 
därmed försöker anpassa sina motorer så att ska vara lämpligare för efterbehandling.  

Men det börjar även motortillverkarna få upp ögonen för att, de måste 
anpassa motorerna så att det fungerar med efterbehandling. 
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Från intervjumaterialet framgår en förklaring till varför avgastemperaturen inte bör 
vara för låg. Ett salt som täpper till porerna i katalysatorn bildas om temperaturen blir 
för låg vilket leder till försämrad reningsgrad och ökat mottryck i katalysatorn. 

Man får nämligen en reaktion mellan urean och svavlet i bränslet om 
temperaturen är för låg. Det faller ut ett salt som täpper till porerna i 
katalysatorblocken och det är i och för sig en reversibel process så att 
när temperaturen går upp igen ångar det här saltet av och så har man 
full verkningsgrad igen, men det gör att mottrycket ökar i katalysatorn 
tillfälligt och även reningsgraden går ner då om man försöker driva 
katalysatorn vid för låga temperaturer. 

Enkelt och robust 

En informant beskriver att det viktigaste med ett SCR-systems mätsystem är enkelhet. 
Att det är robusta grejer med minimalt underhållsbehov.  

Man vill inte ha ett laboratorium med sitt mätsystem i fartyg, du vill ha 
ett robust system som du inte behöver sköta. 

Samma informant beskriver utifrån sin egen erfarenhet att olika tillverkare som kommit 
fram med väldigt tekniskt avancerade löningar inte lyckats särskilt bra i branschen. 
Vidare sägs att det ska vara enkelt för driftspersonalen att förstå hur system fungerar 
för att de ska kunna reparera det när det går sönder, annars kommer det att stängas av. 

Det måste bara stå och tuffa och gå när det går sönder så ska en 
sjöingenjör kunna förstå hur det här funkar för att han ska kunna 
reparera det. Annars så stängs systemet av och så står det där. Det är 
den erfarenheten vi har och jag tror den delas av de flesta som jobbar 
på sjön också. Om det inte fungerar så är det tyvärr skit. Stabilt, enkelt 
och genomskåda hur det funkar då kan alla reparera det. 

En informant tycker att skötsel av ureamunstycken är den viktigaste faktorn för ett SCR-
systems prestanda och livslängd. 

Ja det är nog de här munstyckena - att man ser till att de är i bra skick. 
Det finns nog andra som har annorlunda munstycken, det här är lite 
speciellt gjort. Dom är svindyra dom här munstyckena fast att de inte 
ser så märkvärdiga ut.  

 


