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Abstrakt
Följande studie är gjord på uppdrag av Sjöfartsverket. I studien undersöktes hur en
installation av ett Common Rail-system ombord på isbrytaren Ymer påverkat
bränsleförbrukningen samt utsläppen av kväveoxider. Rådata som loggats ombord på
Ymer har analyserat och bearbetat. Material och information från tillverkare,
besättning samt teknisk chef på Sjöfartsverket, Albert Hagander har använts under
studien. Tillsammans med uppmätta mätdata och tidigare gjord litteraturstudie stöds
resultaten i studien. Det är ingen slump att system av Common Rail-typ redan är
tillämpat inom de flesta branscher så som transport, personbilsindustri och jordbruk.
Huvudsyftet med Common Rail är att minska bränsleåtgången samt minska utsläppen
genom en renare och mer effektiv förbränning av bränslet. Huvudsakligen
undersöktes hur det nyinstallerade systemet påverkat bränsleförbrukningen och hur
bränslebesparingen varierar med belastningen av maskinen. Vidare granskades hur
utsläppen av kvävedioxider påverkats efter installationen. Problematiken med ökad
NOx-produktion till följd av en högre förbränningstemperatur som Common Railsystemet medför diskuteras i rapporten. De resultat vi kommit fram till att en
bränslebesparing kan göras ombord på Ymer genom att ersätta det gamla
bränslesystemet med ett bränslesystem av Common Rail-typ. Vidare har installationen
medfört andra förbättringar så som fartygsmaskinens reaktion på de många
lastväxlingar som förekommer under isbrytning.

Nyckelord
Bränslesystem, Common Rail, bränsleförbrukning, bränslebesparing, fartygsmaskineri,
isbrytare, kväveoxider, NOx, Högtrycksinsprutningssystem.
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Abstract
The following study has been carried out on behalf of Sjöfartsverket. The study
examines how the installation of a common rail system on board the icebreaker Ymer
affected fuel consumption and emissions of nitrogen oxides. The raw data logged on
board Ymer was analyzed and processed. Materials and information from
manufacturers, crew and the technical manager at the Swedish Maritime
Administration, Albert Hagander have been used during the study. Together with
measured data and previously made research study the findings of the study are
supported. It is no coincidence that the system of the common rail type is already
applied in most industries such as transport, car industry and agriculture. The main
purpose of the Common Rail is to reduce fuel consumption and reduce emissions
through cleaner and more efficient combustion of the fuel. We primarily examined
how the newly installed system affected fuel consumption and the fuel savings will
vary with the load of the machine. Furthermore, we examined how emissions of
nitrogen oxides were affected after installation. The problem of increased NOx
production due to a higher combustion temperature as the common rail system entails
are discussed in the report. The result that was concluded was that fuel savings can be
made on board Ymer by replacing the old fuel system with a common rail fuel type.
Furthermore, the installation has brought other improvements such as ship machine's
reaction to the many load changes that occur during icebreaking.

Keywords
Fuel injection system, Common Rail, fuel consumption, fuel economy, marine diesel
engine, icebreaker, nitrogen oxides, NOx, High pressure fuel system.
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Tack
Vi vill ägna ett särskilt tack till Albert Hagander på Sjöfartsverket, Morris Von Ostman
på Heinzmann, hela besättningen på Ymer och vår handledare Dr Cecilia Österman.
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Definitioner och förkortningar
Common Rail (CR) – Högtrycksbränsleinsprutningssystem
Deplacerande pump – Pump som arbetar med en förbestämd volym. Ett fast
deplacement.
ECA – Emission Control Area. ECA är kontrollområden för utsläpp av svaveldioxider och
kvävedioxider inom sjöfarten och gäller samtliga fartyg oavsett ålder, teknik och
flaggstat.
ECU – Electric Control Unit. Elektronisk styrningsenhet som styr bränsleinsprutningen.
EGR – Exhaust Gas Recirculation. Apparat där avgaserna kyls med sjövatten och
blandas sedan med insugsluften för att sänka halterna av NOx.
Förhalning – Förflyttning av fartyg till en ny förtöjningsplats.
Huvudmaskin (HM) – Fartygsmaskin avsedd för framdrift av fartyget.
Högtryckspump – Pump av kolvtyp som kan leverera mycket höga tryck.
IMO – International Maritime Organization.
Kolvpump i bränslesystem – kolvpump i form av en deplacerande pump där flödet
bestäms av varvtalet eller slagfrekvensen. Pumpens uppgift är att trycksätta bränslet
hastigt innan det sprutas in i cylindern via insprutningsventilen. Detta med hjälp av en
kolv inuti själva pumphuset som vanligtvis drivs av kamaxeln.
Marpol – International Convention for the Prevention of Pollution From Ships. Marpol
är en internationell konvention som reglerar förhindrandet av havsföroreningar från
fartyg.
MDO – Marine Diesel Oil. Också kallat eldningsolja.
n – Varvtal i rpm (revolutions per minute)
NOx – Samlingsnamn för kväveoxider. Bildas vid höga temperaturer och högt tryck t.ex.
vid förbränning i en dieselmotor. Gasen bidrar till nedbrytning av ozonlagret.
Plungepump – Typ av kolvpump där kolven benämns Plunge.
SECA – förkortning för Sulphur Emission Control Area. SECA är svavelkontrollområden
där bränsle med mer än 0,1 % svavel ej får användas. Detta gäller för samtliga fartyg
oavsett ålder, teknik och flaggstat.
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SOx – Samlingsnamn för svaveloxider. Bildas vid förbränning av bränsle innehållande
svavel. Svavlet reagerar med vattnet i atmosfären och bidrar till försurning och
övergödning.
Spolluft – Insugsluft som av turbinen givits ett högre tryck än det i atmosfären
gällande.
Turbin – En av avgaserna driven kompressor som ger insugsluften ett högre tryck än
atmosfärstrycket. Turbinerna (kompressorerna) trycker in luft i maskinens
förbränningsrum. Fördelarna är att mer bränsle kan förbrännas, mer effekt kan tas ut
samt att en renare förbränning kan äga rum.
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1 Inledning
Inom sjöfarten är bränsleförbrukning ett hett samtalsämne på grund av kostnaden för
bränslet samt för att klara av de allt striktare miljödirektiven. Redare, landbaserad
transport och logistikföretag har möjlighet att göra besparingar om de minskar sin
bränsleåtgång vilket även minskar deras inverkan på miljön. Högre förbrukning ger mer
utsläpp. Nya miljökrav sätter press på såväl motortillverkare som konsumenterna.
Innovationer och förbättringar görs ständigt till följd av nya krav och restriktioner. Det
är viktigt att de nya systemen och maskinerna testas utförligt för att verkligen bevisa
att de förbrukar mindre bränsle och ger mindre utsläpp. En metod som används inom
industri, jord-/skogsbruksmaskiner och transport är motorer med ett
bränsleinsprutningssystem av Common Rail-typ. Kommersiella Common Railapplikationer har funnits sedan slutet av 1990-talet (Dingle & Lai 2005) och maskiner
med detta system är vanligt förekommande inom landbaserad verksamhet men
relativt nytt inom sjöfarten.
Som konsument finns möjlighet att byta ut maskinen helt och hållet eller att modifiera
befintlig maskin för att spara bränsle och uppfylla de nya kraven. Sjöfartsverket har
valt att uppgradera en befintlig maskin med ett Common Rail-system.
På uppdrag av Sjöfartsverket har en maskinuppgradering av
bränsleinsprutningssystemet på Statsisbrytaren Ymer undersökts och utvärderas. Det
gamla konventionella bränsleinsprutningssystemet har bytts ut mot ett Common Railsystem, hädanefter kallat CR. Det företag som designat, konstruerat och levererat
systemet är tyska Heinzmann, de har även hjälpt till med uppstart och injustering. Det
är intressant att följa utvecklingen inom området och då vi båda är mycket
intresserade av ny teknik passade det här projektet oss perfekt.

1.1 Bakgrund
Med nya miljökrav och ett intresse av god lönsamhet arbetar organisationer inom
sjöfart och logistik ständigt med att förbättra sin verksamhet inom området.
Alternativa bränslen, nya maskiner samt effektivare rening av utsläppen är några
exempel på hur inverkan på miljön kan minskas samt hur en bättre lönsamhet i
verksamheten kan uppnås. År 2012 tog Europaparlamentet ett beslut angående fartygs
svavelutsläpp i Östersjöområdet kallat svaveldirektivet (Europaparlamentet 2012).
Beslutet gäller från och med år 2015 och är EU:s gemensamma regler angående vilken
svavelhalt bränslen får innehålla. Detta medför att alla fartyg som skall bedriva
verksamhet i Östersjön inte får använda bränsle med högre svavelhalt än 0,1 % mot
tidigare 1 %. Alternativt kan en annan metod väljas för att rena avgaserna från svavel.
Samma utsläppsregler angående svavelinnehåll i bränslet gäller i Nordsjön, Engelska
kanalen och längs kusten i USA då kallat ECA (Emission Control Area).
Att driva fartygets samtliga maskiner på MDO (marine diesel oil), gas, MGO (marine
gas oil) eller annat bränsle som innehar låg svavelmängd är möjligt i SECA-områdena.
Då dessa bränslen är betydligt dyrare än vanlig tjockolja (HFO) blir det intressant att
försöka sänka bränsleförbrukningen. Utvecklingen och tekniken inom
förbränningsmotorer är på ständig frammarsch. Studier har gjorts där CR-system
använts och resultaten visar på ett antal förbättringar så som lägre bränsleförbrukning,
minskade utsläpp av sot, god fördelning och sönderdelning av bränslet, högt
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bränsletryck oavsett belastning och varvtal, lägre ljudnivåer samt lägre
materialpåkänningar (Eisen, Ofner & Mayinger 2001).
Även Tan Xu-Guang med flera skriver om förbättringar beträffande bränsleekonomi
och rökutvecklingen, dock nämns problem med förhöjda kväveoxidhalter (NOx) i
avgaserna (Xu-Guang, Hai-Lang, Tao, Zhi-Qiang & Wen-Hui 2012).
Sjöfartsverket har valt att uppgradera statsisbrytaren Ymer, byggd år 1977, genom att
ersätta tidigare bränslesystem med ett CR-system på en av huvudmaskinerna. Arbetet
behandlar bränsleförbrukningen på HM5 som blivit uppgraderad med ett nytt
bränsleinsprutningssystem. Som jämförelsemaskin har HM4 valts. HM4 har fortfarande
har det gamla konventionella bränslesystemet. Då maskinpersonalen inte hunnit
underhålla/jobba med det nya systemet kommer studien inte att beröra huruvida
underhållet av CR-systemet påverkats.

1.2 Syfte
Syftet med studien är att undersöka och analysera resultatet av en Common Rail
installation ombord på Statsisbrytaren Ymer.



Hur har bränsleförbrukningen förändrats på aktuell huvudmaskin efter
installationen av Common Rail-system under olika driftförhållanden?
Hur har utsläppen av kväveoxider (NOx) påverkats av den nya installationen?

Vidare är syftet med denna rapport att den skall kunna användas av Sjöfartsverket som
underlag för liknande installationer på isbrytarna. Rapporten skall även kunna
användas av liknande verksamheter vid nybyggen eller vid liknande
maskinuppgraderingar.

1.3 Avgränsning
Studien behandlar hur det nya bränslesystemet har påverkat själva
bränsleförbrukningen samt utsläppen av kväveoxid. Studien omfattar inte vilken
inverkan installationen har haft med tanke på andra utsläpp så som partiklar eller sot.
Huvudsyftet med installationen var att försöka sänka bränsleförbrukningen, därför har
fokus lagt på detta. Vidare undersöktes inte varför EGR-ventilen samt
vatteninsprutningen inte fungerade tillfredsställande nog. De två metoderna som
prövades för att sänka halterna av kväveoxider i avgaserna.
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1.4 Funktionsbeskrivningar
Konventionellt bränslesystem
Det tidigare konventionella bränslesystemet bestod av en kolvpump (bränslepump)
per cylinder. Bränslepumparna drivs av kamaxeln och regleras helt mekaniskt via en
regulator. När kamaxeln roterar trycker en nock (förhöjning) på kamaxeln upp kolven i
bränslepumpen och bränsle trycks via tryckröret till bränsleventilen som öppnar vid ett
förinställt insprutningstryck (vanligtvis 250 - 300 bar). Bränslet trycks in en gång per
kamaxelvarv. Regulatorn bestämmer hur mycket bränsle som skall tryckas in genom
att ändra läget på reglerstången som i sin tur vrider kolven (plungen) i bränslepumpen.
Regleringen av en mekanisk regulator kan jämföras till viss del med metoden på/av.
När regulatorn känner av en belastningsändring till exempel då varvtalet på maskinen
minskar ökar den bränslemängden ganska häftigt tills det att varvtalet uppnåtts igen.
Figur 1 visar två kolvpumpar med bränslerör och reglermekanism. Bilden visar enbart
en del av motorn.
1.
2.
3.
4.

Av kamaxeln driven bränslepump av kolvtyp
Tryckrör till insprutningsventil
Matarledning
Reglerstång/pådragsdon(mekanisk)

Figur 1. Konventionellt bränslesystem (Rolls Royce 3D animation)
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Common Rail-system
Common Rail är ett elektroniskt styrt högtrycksinsprutningssystem och används idag
världen över i person- och lastbilar, traktorer och entreprenadmaskiner. Namnet
Common Rail kommer från den gemensamma bränsleledningen. Det mest
karakteristiska med denna teknik är att bränslet sprutas in i cylindrarna med ett
betydligt högre tryck, ca 8 gånger, än vad tidigare beskrivna system använder sig av.
Beroende på tillverkare och applikation varierar trycken mellan 1000 till 2500 bar
(Andersson 1992)
De konventionella dieselpumparna är ersatta med en enda högtryckspump som
försörjer alla insprutningsventiler med ett högt bränsletryck via den gemensamma
bränsleledningen.
Högtryckspumpen ser till att bränsletrycket i den gemensamma ledningen alltid är
konstant. Insprutningen till varje cylinder styrs elektroniskt via en styrenhet och
magnetventiler. På insprutningsventilen sitter en magnetventil som öppnar/stänger
när bränsle ska sprutas in. Med denna sorts system ges möjlighet att gå in i styrdatorns
mjukvara och ställa insprutningstider (timing), mängd bränsle, antal insprutningar
tillsammans med en rad andra parametrar. Det höga trycket medför en bättre
fördelning och sönderdelning av bränslet vilket medför en renare och effektivare
förbränning. I och med en effektivare förbränning och en högre
förbränningstemperatur erhålls en lägre bränsleförbrukning.
En annan stor fördel med CR-systemet är hur systemet agerar vid olika lastväxlingar.
Det tidigare bränslesystemet använde en mekanisk regulator för att reglera
bränslepådraget. En mekanisk regulator optimeras för ett specifikt lastfall. Till exempel
en tankbåt som går långa sträckor med konstant fart. Då optimeras regulatorn för just
den farten. Med optimering menas att regulatorn ställs in så systemet arbetar så
bränsleeffektivt som möjligt vid en specifik fart eller last.
Ett CR system innehåller en optimering för varje förekommande lastfall och kan därför
optimera mängden insprutat bränsle kontinuerligt oavsett belastning. Detta är möjligt
då systemet arbetar ”smartare” och med betydligt fler parametrar än det tidigare
konventionella bränslesystemet med mekanisk regulator. Detta bidrar till att bränsle
sparas oavsett belastning och fart och är till en stor fördel vid isbrytning där ständiga
lastväxlingar sker. Dock sparas inte lika mycket bränsle vid höga laster så som vid låga.
Att NOx-halterna i avgaserna ökar på grund av de högre förbränningstemperaturerna
är en av nackdelarna och måste åtgärdas då detta är starkt reglerat internationellt och
nationellt (International Maritime Organisation 2015) . Det är även av stor vikt att
bränslet är rent d.v.s. fritt från partiklar som kan skada pumpen då den är tillverkad
och maskinbearbetad med mycket små toleranser för att kunna leverera det höga
trycket. Noggrannhet skall iakttas vid arbete och service på nämnda system för att
förhindra att smuts kommer in i systemet. Nya bränslefilter kan komma att behöva
installeras.
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Figur 2 visar ett CR-system för en V12 motor liknande installationen på Ymer.
1.
2.
3.
4.

Högtryckspump
Bränsleledning(Rail)
Insprutningsventiler
Högtrycksbränslerör

Figur 2. CR-system (Heinzmann för Pielstick PV 2.2)

CR-Systemet ombord på Ymer
Ymer är först ut av de tre isbrytarna att få ett CR-system för att se möjligheten till
förbättring av fartygets framdrivningsmaskiner. CR-systemet är väl lämpat för
isbrytningsverksamhet på grund av de många olika lastväxlingarna. Det nyinstallerade
systemet på Ymer avser endast HM5.
Basuppgifter HM5 och HM4



12 cylindrar i V-konfiguration, S.E.M.T Pielstick PC 2.2 à 3684kW
Licensbyggd av Wärtsilä







Cylinderdiameter 400mm, Slaglängd 460mm, 307kW/cylinder
485 rpm, Topptryck 85 bar, Medeltryck 13,4 bar
Insprutningsvolym/slag/cylinder 17062 mm3, Insprutningsstid 140 grader
Byggd för dieseldrift från början. Sedan 1984 har maskinen körts på HFO
Bränsleförbrukning: 210,7 g/kWh
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På Ymer finns det 5 identiska huvudmaskiner som driver två likströmsgeneratorer var
(generatorhalvor). Dessa generatorer levererar ström till de 4 elektriska
propellermotorerna, 2 i aktern och 2 i fören. Detta utförande kallas dieselelektrisk
framdrivning. Huvudmaskinerna drivs vanligen av ett lågsvavligt bränsle. I och med CRinstallationen har HM4 och HM5 drivits av MGO.
Projektet tog sin början år 2012. Samtliga bränslepumpar är borttagna och ersatta av
en enda högtryckskolvpump som drivs direkt av motorn via kugghjul. I
högtryckspumpen sitter en matarpump monterad för att tillgodose att det alltid finns
bränsle till högtryckspumpen. Högtryckspumpen arbetar individuellt och är oberoende
av kamaxelns rotation och läge. Med CR-installationen tillkom även kringutrustning så
som nya bränslefilter, massflödesmätare och nya turbiner som följd av för höga NO Xhalter.
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2 Metod och material
2.1 Procedur
Av fem identiska framdrivningsmaskiner installerades CR på HM5. HM4 valdes till
jämförelsemaskin. Mätningar av bränsleförbrukning på HM4 och HM5 har gjorts
löpande då Ymer har ägnat sig åt isbrytningsverksamhet samt på provturer rörande
projektet. Mätningar har utförts fortlöpande under projektets gång av besättningen,
Heinzmann och Ft Engineering på olika driftförhållanden. Mätningar av
bränsleförbrukningen har gjort med två flödesmätare. Flödesmätarna har mätt
ingående och utgående bränsleflöde för de båda maskinerna. Skillnaden mellan dessa
två värden har använts för att räkna fram förbrukningen för enskild maskin.
Massflödesmätare från de båda maskinerna har loggat den momentana
bränsleförbrukningen ca 25 gånger per minut. Bränsleförbrukningen från HM5 och
HM4 har loggats under tidsperioden februari 2014 – april 2015 under olika
körförhållanden. Körningar har gjorts som varit allt ifrån rena tester, blandad körning
så som assistans av annat fartyg, isbrytning i varierande istjocklek, förhalning och
körning i öppen sjö.

2.2 Material





Mätdata angående bränsleförbrukning och kväveoxider från Morris Von
Ostman från Heinzmann.
Data från provturer från Albert Hagander, teknisk chef på Sjöfartsverket
Data beträffande framdrivningsmaskinerna från Andreas Ljung, teknisk chef på
Ymer
Information och direktiv rörande modifiering av befintlig framdrivningsmaskin
samt utsläpp av NOx. Marpol Annex VI (Regulation 13)

2.3 Utrustning som använts vid mätning av bränsle
För att mäta mängden bränsle som går åt har flödesmätare från Emerson Process
Management använts. HM4 är försedd med två stycken Micro Motion F100S och HM5
är försedd med två stycken Micro Motion F050S. Enda skillnaden mellan mätarna är att
den ena klarar av att mäta ett större volymflöde, i övrigt är de identiska.
Flödesmätarna är av Coriolis-typ och mäter volymflöde, massflöde, densitet och
temperatur av bränslet. Alla mätare är utrustade med en liten dator (Micro Motion
2700R) som kommunicerar med varandra och skickar mätvärdena till loggdatorn. Figur
3 visar hur massflödesmätarna är kopplade. En mätare för ingående bränsle samt en
mätare för utgående bränsle. Skillnaden mellan dessa värden räknas ut och skickas till
en dator i kontrollrummet. Som framgår av Figur 3 mäts flödet på tillopp och retur på
bränsleledningarna. All data från mätutrustningen loggas i en dator belägen i
kontrollrummet.
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Figur 3. Flödesmätare. (Micro Motion Fuel Consumption Application
Installation and Operation Guide)

2.4 Mätning av kväveoxider
Mätningen av kväveoxider (NO och NO2) har förekommit då tillverkaren av systemet
samt tekniker från FT Engineering varit ombord under provturer. Mätningarna har
konsekvent gjorts på HM5 och jämförelsemaskinen HM4 med instrument som
konstant mäter och loggar mängden utsläpp av NOx. Reglerna säger att vid modifiering
av framdrivningsmaskin får utsläppen NOx ej överstiga tidigare uppmätta värden
(International Maritime Organization 2015).
Marpol reglerar utsläpp av kväveoxider genom tre olika nivåer så kallade Tier I-III. Tiersystemet bygger på konstruktionsdatum för fartyget och gäller alla fartyg med
framdrivningsmaskineri större än 130kW. Fartyg byggda idag skall uppfylla Tier II och
efter 2016 skall fartyg inom ECA-områden uppfylla Tier III. Enligt Marpol Annex VI
(Regulation 13) får en större modifiering av framdrivningsmaskiner installerade på
fartyg konstruerade innan 1 januari 2000 inte medföra en ökning av utsläpp av
kväveoxider jämfört med tidigare uppmätta värden.
Då det nya bränsleinsprutningssystemet arbetar med betydligt högre tryck fördelas
bränslet bättre vilket leder till en effektivare förbränning. Detta leder också till en
högre förbränningstemperatur inuti cylindern vilket i sin tur leder till högre NO x-halter.
NOx-halterna i avgaserna är direkt förbundna till förbränningstemperaturen (XuGuang, Hai-Lang, Tao, Zhi-Qiang & Wen-Hui 2012). Försök gjordes med att spruta in
vatten i de båda spolluftsbältena på HM 5 för att på så sätt sänka den för höga
förbränningstemperaturen. Hett vatten om ca 200 bar från en högtryckstvätt
sprutades in genom munstycken monterade i direkt anslutning till turbinerna. Tanken
med detta var att det trycksatta vattnet skulle förångas inuti spolluftsbältet och på så
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vis sänka förbränningstemperaturen. Även detta är en vanlig metod för att sänka
kväveoxidhalterna (Dingle & Lai 2005). Försök med olika munstycken gjordes. De första
försöken var lyckade och NOx-halten sjönk, dock ej till godkänt värde. För att lösa NOxproblematiken installerades istället nya turbiner på HM5 med lyckat resultat.
Nedan visas kravet enligt IMO Tier I. IMO Tier I säger att vid n = 130 – 1999 (HM5 = 485
rpm) får NOx-halterna ej överstiga 45 x n-0,2 g/kWh = 45 x 485-0,2 = 13,06 g/kWh

Diagram 1. Tillåten mängd NOx-utsläpp från fartygsmaskineri enligt IMO.

2.5 Turbininstallation
Tillverkaren Heinzmann gjorde olika försök och tester med olika metoder för att sänka
NOX-halten så som EGR-ventil och vatteninsprutning som nämnts tidigare. Ingen av de
tidigare nämnda metoderna fungerade tillräckligt bra. Detta på grund av att ingen av
metoderna lyckades sänka temperaturen tillräckligt mycket. Den slutgiltiga lösningen
blev två nya turbiner på HM5. De nya turbinerna levererade ett betydligt högre
laddtryck vilket leder till att mer luft trycks in i cylindrarna. Med mer luft sänks
temperaturen och då också NOX-halterna i avgaserna. Här ska tilläggas att det endast
är HM5 som fått nya turbiner. Jämförelsemaskinen HM4 har alltså körts med sina
originalturbiner. Turbininstallationen gjordes i mitten av mars. Efter installationen
mättes en bränslebesparing tidvis upp till 14 % men medelvärdet påverkades inte
markant.
De gamla turbinerna gav ett laddtryck på ca 0.9 bar och var av typen ABB vtr 400. De
nya turbinerna levererar ett laddtryck på ca 1.6 bar och är av typen ABB vtr 304.
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2.6 Analys av data
Data har sparats som excelfiler. Rådatan i excelfilerna har sedan bearbetats med ett
skript (se bilaga) för att rensa bort orimliga mätvärden på bränslebesparingen.
Mätvärden som har antagits som orimliga har varit värden under 3 % och över 15 %.
Dessa kriterier har använts utifrån anvisning från Sjöfartsverket. Mätvärdena har även
bearbetats med ett skript som använt kriterierna 0 – 20 %. Detta betyder att värden
som indikerar en bränslebesparing på över 20 % har antagits orimliga. Då ingen direkt
skillnad kunde påvisas mellan de två kriterierna har vi valt att endast presentera
kriteriet 3 – 15 %. Vi har valt att undersöka båda kriterierna för att få mer validitet på
resultatet. Efter att skriptet sorterat bort orimlig data har ett medelvärde för varje
mättillfälle räknats ut. Dessa medelvärden har sedan använts för att jämföra
bränsleåtgången mellan maskinerna. Detta jämförs tillsammans med den procentuella
bränsleminskningen, se bilaga.

3 Resultat
Resultatet av studien visar entydigt på att bränsle kan sparas med CR-systemet. Hur
mycket som kan sparas beror på belastningen av maskinen. Det noterades även att
besparingen har ökat från de första gjorda mätningarna till de sista. Detta kan bero på
inkörningstid, justering och optimering av systemet. Vid en belastning mellan 50-70 %
besparades ca 3,5 - 6 % bränsle enligt de tidiga mätningarna. Vid samma belastning
sparades ca 6 – 8 % bränsle enligt de senaste mätningarna. I mätloggen noterades att
besparingen stundtals varit upp emot 10 %. Då dessa värden varit mindre frekventa i
mätloggen och på grund av framräknat genomsnitt av bränslebesparingen syns de
siffrorna inte här.
Mätningarna utförda under år 2014 visar tydligt en förbättrad bränsleförbrukning med
det nya CR-systemet. Den förbättrade bränsleförbrukningen erhålls över alla laster
men speciellt vid låga. Vid höga laster görs en mindre bränslebesparing men även den
betydande. Detta visas i diagram 2. Diagrammet visar bränslebesparingen i förhållande
till belastningen där den streckade linjen visar det linjära förhållandet.
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12%

Bränslebesparing %

10%

8%

6%

HM 5
Linjär (HM 5)

4%

2%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Belastning %

Diagram 2. Bränslebesparing i förhållande till motorbelastning 2014.
Installationen av CR-systemet har varit ett pågående projekt för Sjöfartsverket och
Heinzmann sedan 2012. De första mätningarna loggades i början av 2014 och de sista
data togs april 2015. Under projektets gång har bränslebesparingen blivit bättre på
grund av t.ex. inkörningstid och optimering av CR-systemet. Detta har resulterat i en
högre bränslebesparing senare i projektet. Diagram 3 visar den ungefärliga
bränslebesparingen för mätvärden tagna 2014-2015.
8,00%
7,00%

Bränslebesparing %

6,00%
5,00%
4,00%

HM 5
Linjär (HM 5)

3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Belastning %

Diagram 3. Bränslebesparing i förhållande till motorbelastning 2014-2015.

11

Två nya ABB turbiner installerades på HM5 för att sänka NOx-utsläppen då inga av de
andra metoderna för NOx-reducering fungerade tillräckligt bra. Mätningarna gjorda i
mars-april 2015 visar en bättre bränslebesparing till följd av de nya turbinerna.
Följande kan ses i diagram 4 där en besparing på cirka 7% vid 60% last. Detta kan
jämföras med diagram 3 där bränslebesparingen endast är cirka 6% vid en last på 60%.
9,00%
8,00%

Bränslebesparing %

7,00%
6,00%
5,00%
HM 5

4,00%

Linjär (HM 5)
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

Belastning %

Diagram 4. Bränslebesparing i förhållande till motorbelastning efter turbininstallation.
En fullständig redovisning av hur mycket bränsle som sparas under olika belastningar
och körförhållanden redovisas som bilaga. Diagrammen och tabellerna i bilagorna
ligger till grund till ovanstående diagram.
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3.1 NOx-utsläpp
Nedan visas de uppmätta resultaten från körningarna med HM5 (efter Common Rail
installationen) och jämförelsemaskinen HM4. Som tidigare nämnts steg NOx-halterna
på grund av de högre förbränningstemperaturerna inuti cylindern.

Diagram 5. NOx-halterna efter Common Rail installationen.
NOx-halterna får inte överstiga tidigare uppmätta värden vid nyinstallation eller större
modifikation av fartygsmaskineriet. Nedan visas resultatet efter installationen av nya
turbiner på HM5 för att komma tillrätta med utsläppen.

Diagram 6. NOx-halterna efter Common Rail installationen + ABB turbiner
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Följande testcykler och viktfaktorer ska tillämpas för att kontrollera att dieselmotorer
uppfyller gränsvärden för kväveoxider i enlighet med Annex VI regulation 13 –
Appendix II. Testförfarandet och beräkningsmetoden enligt NOx Technical Code.
E2: För framdrivningsmaskiner med konstant varvtal inklusive dieselelektrisk drift:
Testcykel typ E2

Varvtal

100%

100%

100%

100%

Belastning

100%

75%

50%

25%

Viktfaktor

0.2

0.5

0.15

0.15

Tabell 1. Testcykel typ E2.

Mätpunkter
Last. %
Effekt. kW
NOx. ppm
NOx. g/kWh
Viktfaktor %
Andel
Total NOx. g/kWh

Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4
25,5
51
76,5
100
880
1772
2666
3440
366
644
768
648
10
12,91
13,86
11,78
0,15
0,15
0,5
0,2
1,5
1,9365
6,93
2,356
12,7225

Tabell 2. Tillvägagångssätt vid mätning av NOx

NOx-halterna mäts vid fyra olika laster enligt testcykeln. Här i tabellen kallade ”mode”.
I diagram 6 ligger punkterna vid de olika lasterna under den röda linjen (HM4).
Tabellen ovan visar uppmätta värden NOx per g/kWh i de fyra olika mätpunkterna. Det
totala NOx-värdet får inte överstiga 13,06 g/kWh enligt Tier I. Kravet är alltså uppfyllt
enligt:
(10 ∗ 0,15) + (12,91 ∗ 0,15) + (13,86 ∗ 0,5) + (11,78 ∗ 0,2) = 12,72 𝑔/𝑘𝑊ℎ
12,72 < 13,06 𝑔/𝑘𝑊ℎ
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4 Diskussion
4.1 Resultatdiskussion
Resultatet av undersökningen visar entydigt på att bränsleförbrukningen på HM5
minskade efter installationen av det nya CR-systemet. Bränsleförbrukningen låg alltid
mellan 4 – 9 % under jämförelsemaskinen HM4 beroende på belastning. Mätningarna
visar att mest bränsle sparas vid låg belastning så som vid förhalning av fartyget och
vid körning i låg fart. Detta konstaterar även Kuiken, att mest bränsle sparas vid
dellaster (Kuiken 2008). Vid isbrytning varierar lasten hela tiden beroende på
istjocklek, önskad fart etc. Dessa lastvariationer bidrar i regel till ökad
bränsleförbrukning då den mekaniska regulatorn är optimerad för ett lastfall. Common
Rail systemets styrdator optimerar för varje specifikt lastfall vilket gör metoden
fördelaktigt vid isbrytning där ständiga lastvariationer förekommer. Oavsett last bidrar
CR-systemet till att bränsle sparas.
Vid hög belastning är besparingen något mindre än vid låg belastning. Samtliga
mätningar påvisar att det är möjligt att sänka bränsleförbrukningen på ett
konventionellt bränslesystem genom att installera ett högtrycksinsprutningssystem.
Dock bör maskinens skick och komponenter ses över innan för att säkerställa att
modifieringen blir så optimal som möjligt och för att resultatet blir så rättvist som
möjligt. En maskin som är sliten kan bidra till att bränsleförbrukningen stiger.
Det visade sig tidigt att halten av NOx ökade kraftigt på HM5 på grund av den högre
förbränningstemperaturen. Försök med ett EGR-system gjordes för att försöka sänka
halterna av kväveoxider. EGR-systemet är tänkt att fungera så att de heta avgaserna
leds in i en separat kylare för att sedan till viss del ledas tillbaka på insugssidan av
motorn. Temperaturen på de heta avgaserna skall på det viset reduceras och då även
halterna av NOx. Avgaserna kyldes med hjälp av sjövatten. Det är tidigare känt att det
är möjligt att med hjälp av recirkulation av avgaserna genom en EGR-ventil går att
sänka NOx-halterna i avgaserna[4]. Detta avskaffades dock på grund av att
anordningen inte lyckades sänka NOx-halterna tillräckligt. Varför EGR-systemet inte
fungerade tillräckligt bra har inte studerats närmare. Då varken EGR eller
vatteninsprutning fungerade tillfredställande blev den slutgiltiga lösningen två nya
turbiner på HM5.
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4.2 Metoddiskussion
Datainsamlingen och samarbetet med berörda parter har fungerat mycket bra. Albert
Hagander på Sjöfartsverket har tillhandahållit oss med mätdata från provturer och
tester samt annan nödvändig information under projektets gång. Det har varit till stor
hjälp att all utrustning så som flödesmätare, mätprober och diverse mätprogram har
funnits installerade ombord vid utförandet av studien. Det har gått smidigt att
bearbeta filerna och diverse data. Formatet på mätdatan har varit Excel vilket
underlättat arbetet. Det har antagits att flödesmätarna inte visar helt korrekta
mätvärden hela tiden men då så pass många värden analyserats samt att orealistiska
värden rensats bort kan resultatet av studien anses rimligt.
Viktigt att nämna och beakta är ett bränsleläckage som upptäcktes efter säsong på
bränslefiltret till HM5. (se bild nedan). Läckagets omfattning har inte varit möjlig att
bedöma. Läckaget har alltså ingått i HM5:s bränsleförbrukningslogg utan att ha gjort
någon nytta. Detta betyder att mätvärdena och då också resultatet hade blivit ännu
bättre om läckaget inte funnits där. Hur mycket bättre har inte varit möjligt att räkna
ut.

4.3 Förslag till fortsatt forskning
Det hade varit intressant att fortsätta undersöka ytterligare förbättringar som kommer
med CR-system. Det hade även varit intressant att undersöka hur olika tillverkare
konstruerar CR-system och vad som skiljer dem åt, finns det någon konstruktion som
är mer fördelaktig än en annan? Det borde även undersökas varför den moderna
förbränningstekniken når sjöfarten senare än landbaserade verksamheter.
Rekommendationer till fortsatt forskning:




Hur påverkas ljudnivåerna i maskinrummet efter CR-installation?
Skiljer sig underhållet av CR-systemet gentemot det tidigare
bränsleinsprutningssystemet och i så fall hur?
Hur påverkas bränsleförbrukningen, effekten samt utsläppen vid olika
inställningar av timingen av insprutningen.
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5 Slutsats
Syftet med undersökning var att undersöka hur bränsleförbrukningen förändrats på
aktuell huvudmotor efter installationen av Common Rail-system under olika
driftförhållanden på isbrytaren Ymer?
Mätningarna visar entydigt på en procentuell minskning av bränsleförbrukningen med
8-10 % vid låga laster och med 5-6 % vid höga laster.
Följande slutsatser kan dras av studien:








Common Rail systemet sänker bränsleförbrukningen oavsett körförhållande
Hur många procent förbrukningen sjunker är avhängt på belastningen på
maskinen samt maskinens skick.
Vid låg belastning kan bränsleförbrukningen stundtals sjunka med 10 %
Vid max belastning sker även där en bränslebesparing, dock betydligt lägre än
vid låg last.
Common Rail systemet medför en betydande bränslebesparing vid stora och
ofta förekommande lastväxlingar och kan hantera dessa bättre än tidigare
bränslesystem.
En nyinstallation av CR-system kräver någon form av åtgärd för reducering av
kväveoxider i avgaserna
CR-systemet lämpar sig väl vid isbrytningsverksamhet då ständiga lastväxlingar
sker.
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I

Bilagor
Diagram & Tabeller
Diagram, Belastningsprov

Tabell, Belastningsprov
Belastning (%)
Tomgång
17%
34%
51%
68%
68%
68%
85%
95%
0% till 85% till 0%

HM 4 (kW)

HM 5 (kW)
HM 4 (kg/h) HM 5 (kg/h) Bränslebesparing (%)
1
1
40
36
10,00
590
590
170,58
158,52
7,07
1175
1175
291,12
272,94
6,24
1775
1775
414,96
397,26
4,27
2360
2360
538,8
517,26
4,00
2360
2360
537,82
518,02
3,68
2360
2360
537,52
518,54
3,53
2940
2940
679,8
656,06
3,49
3280
3280
759,46
746,92
1,65
0 to 2940 to 0 0 to 2940 to 0
360,6
342,8
4,94

II

Diagram, Testkörning 14-02-17

Tabell, Testkörning 14-02-17
Belastning (%)
27%
34%
44%
51%
61%
70%
77%
86%

HM 4 (kg/h)
HM 5 (kg/h) Bränslebesparing (%)
232,11
216,35
6,79
294,59
273,9
7,02
359,21
338,42
5,79
421,46
399,26
5,27
486,76
459,25
5,65
558
525,45
5,83
622,51
585,18
6
693,93
655,55
5,53

III

Diagram, Testkörning 14-02-18

Tabell, Testkörning 14-02-18
Belastning (%)
27%
34%
44%
51%
61%
70%
77%
86%

HM 4 (kg/h)
HM 5 (kg/h) Bränslebesparing (%)
230,79
215,72
6,53
294,28
273,62
7,02
358,34
337,49
5,82
421,95
396,3
6,08
487,58
459,55
5,75
554,93
523,53
5,66
620,29
581,92
6,19
684,57
645,23
5,75

IV

Diagram, Blandad körning

Tabell, Blandad körning
Driftförhållanden
Norra Bottenviken 15-02-02 (1)
Norra Bottenviken 15-02-02 (2)
Mellersta Bottenviken 15-02-03
Mellersta Bottenviken 15-02-04
Mellersta Bottenviken 15-02-05
Mellersta Bottenviken 15-02-06 (1)
Mellersta Bottenviken 15-02-06 (2)
Mellersta Bottenviken 15-02-08
Luleå 15-02-10
Luleå - Skellefteå 15-02-18/19
Luleå - Karlsborg 15-02-25/26

HM 4 (kg/h)
HM 5 (kg/h) Bränslebesparing (%)
417,66
387,45
7,47
444,95
412,97
7,44
458,31
428,65
6,79
421,33
390,57
7,74
599,44
564,8
5,94
456,49
427,64
6,57
555,59
524,53
5,68
502,28
475,35
5,41
529,88
499,46
5,83
493,27
461
6,56
389,48
362,66
7,19

V

Diagram, Mars 2015

Tabell, Mars 2015
Driftförhållanden
Luleå 15-03-25
Karlsborg 15-03-27
Kompassdeviering 15-03-28
Hemvändning 15-03-29
Förhalning 15-03-31

HM 4 (kg/h)
HM 5 (kg/h) Bränslebesparing (%)
461,53
429,12
6,98
402,74
373,45
7,59
353,38
329,86
6,81
455,79
414,22
8,82
267,79
242,12
9,46

VI

Diagram, Testkörning nya turbiner April 2015

Tabell, Testkörning nya turbiner April 2015
Driftförhållanden
Mot Karlsborg 15-04-02
Från Karlsborg 15-04-04
Avgång Luleå-Karlsborg 15-04-15
Karlsborg 15-04-16
Luleå bytesdag 15-04-21
Finska sidan 15-04-22
Haraholmen Luleå 15-04-23

HM 4 (kg/h)
HM 5 (kg/h) Bränslebesparing (%)
448,37
418,08
6,91
472,34
441,87
6,66
437,67
406,57
7,13
507,08
473,37
6,8
485,11
452,82
6,68
531,3
494,8
6,96
589,57
553,42
6,24

VII

Diagram, Isbrytning och rekognosering Mars 2014

Tabell, Isbrytning och rekognosering Mars 2014
Driftförhållanden
Isbrytning test 4+4 14-03-04
Isbrytning test 4+4 14-03-04
ankomst
Is rekognosering 14-03-10

HM 4 (kg/h)
HM 5 (kg/h) Bränslebesparing (%)
509,53
473,23
7,37
481,73
595,02

VIII

451,75
556,71

6,47
6,46

Bilder från installationen
Emerson flödesmätare

Emerson flödesmätare

Common Rail
(Gemensam bränsleanslutning)

IX

Bränslepump
1.

Matarpump

2.

Högtryckspump

3.

Koppling drivaxel

Topplock
1.

Bränsletryckrör

2.

Elektriskt styrd bränsleventil

Läckande bränslefilter
(HM5)
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