3
1. Projektering av maskinanläggningen
1.1 Allmänt.
Fartyg drivs av dieselmotorer, ångturbiner eller gasturbiner. Det
förekommer även att framdrivningsmaskineriet är en kombination av två
av dessa
Dieselmotorerna är antingen lågvarviga med tre - tolv cylindrar och med
ett motorvarv oftast i intervallet 70-130 varv per minut eller s.k.
medelvarvsmotorer med ett varvtal mellan 250 och 600 varv per minut
och med många cylindrar.
De största lågvarviga motorerna har en cylinderdiameter på nästan en
meter och en slaglängd på upp till ca tre meter. Ett stort turbinmaskineri
omfattar pannor, som arbetar med kapacitet upp till 100 ton ånga per
timma, som driver en eller flera turbiner med högt varvtal. Varvtalet
reduceras i två eller tre steg till propellervarvtalet som är ca 85 varv per
minut.
Ett maskineri i ett stort tankfartyg kan utveckla 30 000 kW (40 000 hk).
Maskineriet i de största containerfartygen kan ha en effekt på 65 000 kW
(90 000 hk) medan ett maskineri i ett 20 000 tons bulkfartyg kanske
utvecklar 7500 kW (10 000 hk). Dessa mycket stora effekter innebär
betydande bränslekonsumtion och generellt kan som tumregel anges att
ett fartygs maskineri bränner närmare 40 ton per 7500 kW (10000 hk)
under ett dygn om det gäller ett äldre dieselmaskineri och något mer om
det gäller ett turbinmaskineri.
Ett modernt dieselmaskineri konsumerar 20 procent mindre bränsle än
ett som byggts för 25 år sedan. Ett stort tankfartyg mellan 250 000 och
280 000 ton har antingen ett äldre turbinmaskineri som bränner 140 ton
per dygn vid full fart eller ett modernt dieselmaskineri som bränner
50-70 ton per dygn.
I maskinrummet finns också hjälpmaskinerier såsom turbin- eller
dieseldrivna generatorer för el-produktion, smörjoljeseparatorer, pumpar,
fartygets el-central etc.
Moderna fartyg har normalt ett mer eller mindre ljudisolerat kontrollrum
varifrån maskineriet kan övervakas. Moderna fartyg är utrustade så att
maskineriet kan lämnas obemannat under stora delar av dygnet. Viss
övervakning sker dock från bryggan och skulle något inträffa slår
larmsystem till.
Fartygets lasthanteringsutrustning är naturligtvis anpassad till den
sysselsättning fartyget är avsett för.
Ett tankfartyg har ett eget pump- och rörledningssystem, som medger att
det i stort sett oberoende av storlek, normalt kan lossas på ett dygn. En
20 000-tonnare har vanligtvis en pumpkapacitet på cirka 1000 ton i
timmen, medan en 400 000-tonnare har en pumpkapacitet på 20 00025 000 ton i timmen.
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1.2 Varför ser maskinanläggningen ut som den gör?
Grunden för en driftsäker och driftekonomisk maskinanläggning skall
skapas på projektstadiet. Maskineriets driftprofil är en funktion av
fartygets driftprofil och visar vilka olika effektbehov fartyget har vid olika
tidpunkter. Man måste därför tidigt i projektstadiet fastställa fartygets
driftprofil och därmed också maskineriets driftprofil. Härigenom får man
en möjlighet att specificera en maskinanläggning som under alla
driftsituationer kan leverera den nödvändiga framdrivningseffekten och
hjälpeffekten med hänsyn till driftsäkerhet, driftekonomi, miljöhänsyn
och andra faktorer som kan vara aktuella i det enskilda fallet.
Val av maskinanläggning bör inte ske innan man ställt upp och
analyserat en lista innehållande alla de önskemål och krav man har på
anläggningen. Dessa önskemål och krav varierar för olika fartygstyper
och användningsområden. Det övergripande målet kan t.ex. vara att
minimera anläggningens Life Cycle Cost och då skall alla de faktorer som
påverkar denna finnas med på en sådan önskekriterielista.
Exempel på faktorer som kan finnas med på en önskekriterielista:
- Driftprofil
- Driftsäkerhet
- Anskaffningskostnad
- Finansieringsmöjligheter
- Bränsle- och smörjoljeförbrukning
- Metoder för hjälpeffektproduktion
- Maskineriets längd, bredd, höjd och vikt.
- Underhållskostnader
- Reservdelsförsörjning
- Buller och vibrationer
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1.3 Maskinrummets utformning
Maskinrummet är inte bara fartygets framdrivningscentrum och
kraftverk utan också en arbetsplats som skall vara så säker, ergonomisk
och rationell som möjligt. Utvecklingen av mer och mer avancerade
maskinerier har också gjort maskinrummet till en mer komplicerad
arbetsplats än tidigare.
På ett ofta begränsat utrymme skall en rad maskiner och apparater från
olika leverantörer monteras så att de tillfredsställer kraven på
tillgänglighet, funktion och säkerhet. Problemställningar runt
maskinrummets utformning är därför en fråga för både byggnadsvarvet
och för de som skall driva fartyget.
Man vet ofta erfarenhetsmässigt hur stort utrymme maskineriet behöver
och placerar det på GA under projektstadiet men överlåter
detaljutformningen till varvet. Varvet skisserar då maskinrummets
utformning i grova drag med placering av huvudmotorn, hjälpmotorer,
kylare och rördragning, avgasledningar, kontrollrum, verkstad och förråd
etc.
Det förekommer ibland att fartygets huvudmotor levereras som ett
färdigt paket, som också omfattar kylare, pumpar, växel och eventuellt
också hjälpmotorer och propeller. Varvet monterar då denna utrustning
efter leverantörernas anvisningar och placerar komponenterna enligt
etablerad tradition och efter de fysiska begränsningar som rummet
sätter. Samtidigt skall man då ta hänsyn till maskineriets riskfaktorer
och bygga upp allt på ett så rationellt sätt som möjligt.
Vid ombyggnadsarbeten och vid montering av nytt framdrivningsmaskineri stöter man på andra problem. I sådana fall försöker man
utnyttja så mycket som möjligt av det existerande rörsystemen mm vilket
inte sällan medför kompromissande med ergonomi och tillgänglighet.
Vid en genomtänkt utformning av maskinrummet skall man utöver de
krav som klassningssällskapen och fartygsinspektionen ställer lägga
särskild vikt följande faktorer:
-

Tillgänglighet till maskinrummet
Utrymme runt komponenterna
Verkstadens placering
Reservdelarnas placering
Kontrollrummet
Alarmsystemet
Buller
Brandsäkerhet
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Tillgänglighet till maskinrummet
In- och utgångsvägar till maskinrummet skall garantera säker
kommunikation mellan inredningen och maskin. De skall också tillåta
snabb evakuering vid olycksfall och vara dimensionerade för transport av
skadade personer. Det skall också finnas separata nödutgångar från
maskinrummet till däck som är belysta och tillräckligt stora för att
kunna evakuera skadade personer.
Maskinrummets miljö.
Hög bullernivå orsakar inte bara hörselskador men verkar också negativt
på säkerheten. För att reducera bullernivån bör bl.a. hjälpmotorerna
byggas in i ljudisolerade rum och monteras elastiskt. Verkstäder,
kontrollrum och förråd bör ljudisoleras och det är viktigt med god tätning
runt dörrar och i alla öppningar. Fartygsinspektionen och klassen har
normer för vibrationer, belysning, luftföroreningar mm.
Utrymme runt komponenterna.
Lättillgänglighet till komponenterna underlättar underhållsarbetet. En
genomtänkt placering av traverser och telferbalkar liksom
upphängningspunkter för taljor har också stor betydelse för att förenkla
underhållet.
Maskinverkstaden
Maskinverkstaden skall vara utrustad så att det mesta av överhalningar
och reparationer kan utföras ombord. Detta ställer krav på lättvindig
transport från maskinrummet till verkstaden. Verkstaden bör vara
luftkonditionerad och bullerisolerad med en övre gräns på 80 dB.
Reservdelarnas placering.
Tunga reservdelar skall placeras nära den plats där de skall användas
och inom räckhåll för lyftanordningarna. Även tyngre specialverktyg
skall placeras på samma sätt. Alla reservdelar skall vara tillförlitligt
sjösurrade och placerade så att de är skyddade mot korrosion och stötar.
Fartyget skall förses med en komplett reservdelsförteckning vid leverans.
Kontrollrum.
Kontrollrummet placeras högt upp i maskinrummet och med tillräckligt
säkerhetsavstånd till bordläggning och till maskineriets riskområden.
Rummet skall vara luftkonditionerat och ljudisolerat till 70 dB. Det bör
ha två utgångar till maskinrummet och separat nödutgång till däck samt
egen fast brandsläckningsutrustning.

7
Alarmsystemet.
De olika typerna av alarmer skall kunna uppfattas överallt i
maskinrummet där besättningen kan uppehålla sig. Det skall vara tydlig
skillnad mellan de olika typerna av signaler som förekommer. Alarmet
för utströmmande CO2 från brandsläckningssystemet skall vara rött
blinkande ljus och ljudsignal som varierar jämnt mellan 500 och 100 Hz
och minst 12 dB över normal bullernivå. Det skall finnas två separata
ljud/ljus- anläggningar för detta alarm.

1.4

Framdrivningsanläggningen.

Driftprofilen för framdrivningsanläggningen består av ett antal
antaganden om hur maskineriet kan komma att utnyttjas. T.ex hur stor
andel av ett driftår den maximala utlagda effekten (MCR) skall utnyttjas
eller om det är sannolikt att maskineriet skall komma att köras med låg
effekt under långa perioder. Om det är viktigt med snabba manövrer eller
om det mest är långa sjöresor och endast korta hamnuppehåll etc.
Driftprofilen för framdrivningsanläggningen är det dokument som
underleverantörernas tekniska specifikationer skall jämföras mot och
som minimum bör kraven på:
- nödvändig propellereffekt och propellervarvtal
- utrymmesbehov och vikt
- driftsäkerhet och redundans
- manöveregenskaper
vara uppfyllda, men normalt går man igenom listan med
önskekriterierna och jämför den för alla underleverantörer av i varje fall
den mest kapitalkrävande utrustningen.
Det faktum att det under åren samtidigt har driftsatts fartyg med
principiellt olika framdrivningsmaskinerier, men i övrigt nästan
identiska fartyg avspeglar tydligt att rederierna prioriterar olika och
värderar de enskilda posterna i önskekriterielistan olika högt. Det visar
också att man ser olika på den framtida utvecklingen.
Under vissa perioder har sjöfartens grundläggande förutsättningar
ändrat sig så mycket att det fått en avgörande inverkan på valet av
framdrivningsmaskineri. Den stora höjningen av oljepriserna under 1970talet innebar t.ex. att installation av ångturbinmaskinerier helt
upphörde. Dessa, som varit vanliga speciellt i tankfartyg tidigare, hade ca
25 % större bränsleförbrukning än dieselmotorer och denna skillnad fick
nu så stor betydelse att ångturbinerna helt försvann från marknaden.
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I mellaneffektområdet (6000 – 20000 kW) har konkurrensen alltid varit
hård mellan direktkopplade lågvarviga tvåtakts tvärstycksmotorer och
växlade fyrtakts medelvarvsmotorer.
Leverantörer av dessa två typer av maskinerier är väl bekanta med
rederiernas önskekriterier vid val av framdrivningsmaskineri för olika
fartygsprojekt och framhåller ihärdigt fördelarna med just deras produkt
i diskussionerna om de enskilda parametrarna och det finns många
schematiska jämförelser mellan dessa motortyper. En del punkter är
lätta att jämföra t.ex. bränsleförbrukning, smörjoljeförbrukning, pris, vikt
och volym. Andra punkter är betydligt svårare att jämföra som t.ex.
driftsäkerhet, reservdelsförbrukning, underhållsbehov, utbildningsbehov
och förmåga att bränna en allt sämre bränslekvalitet.
Det finns många intressenter i ett projekt för nybyggnad av ett fartyg.
-

rederiet
varvet
underleverantörer
personalorganisationer
klassen
sjöfartsverket

Önskekriteriet för maskinanläggningen är inte detsamma för alla parter
vilket innebär att oprövade tekniska lösningar eller metoder som av
någon eller några av dessa intressenter upplevs ofördelaktigt för dem
själva snabbt leder till diskussion.
Med det stadigt stigande hjälpeffektbehovet ombord, är det numera inte
nödvändigtvis en skarp gräns mellan framdrivningsmaskineriet och den
hjälpeffektproducerande anläggningen. Hjälpeffekten framställs idag ofta
av framdrivningsmaskineriet med växlat effektuttag till en s.k.
axelgenerator (PTO, Power Take Out).
Dieselelektrisk framdrivning som har ökat i popularitet under 1990- talet
kännetecknas av hög grad av flexibilitet i levererad axeleffekt och vid
placeringen av maskineriet i fartyget. Nackdelen är högre specifik
bränsleförbrukning på grund av ofrånkomliga förluster i generatorer och
elmotorer. Eftersom dieselmotorerna här oftast är medelvarvsmotorer är
det också stort underhållsbehov med många cylindrar att överhala.
Det kommer att ställas allt högre miljökrav på framtidens maskinanläggningar ombord på fartyg och framförallt gäller detta:
- hårdare begränsning av utsläpp av partiklar och NOx
- högre krav på behandlingen av fast och flytande avfall ombord
- högre krav på arbetsmiljön ombord.
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1.5 Kriterier för val av huvudmaskineri.
Val, arrangemang och specifikation av huvud- och hjälpmaskineri är i
första hand en uppgift för maskiningenjörer. I denna del behandlas
endast frågor av mer övergripande natur som har direkt påverkan på
fartygets general arrangemang och som därför är en fråga för
skeppsbyggare. De områden som behandlas är:
Erforderlig effekt
Vikt
Utrymmesbehov
Kapitalkostnad
Driftkostnad
El- och värmebalans för fartyget
Driftsäkerhet och underhållsmässighet
Manöverförmåga och drift vid reducerad fart
Installation
Betydelsen av vart och ett av dessa kriterier varierar för olika
fartygstyper. För vissa projekt har endast en del faktorer betydelse
medan för andra samtliga områden måste övervägas.
Erforderlig framdrivningseffekt.
Vid kalkylering av erforderlig framdrivningseffekt måste många
antaganden göras. De viktigaste av dessa är t.ex. antal och typ av
propulsor och av propellervarvtal. Dessa faktorer påverkar framdrivningsverkningsgraden och därmed erforderlig maskineffekt.
Deplacementets storlek påverkas av vikten hos bränsleförrådet och typen
av det maskineri som väljs vilket återverkar på den erforderliga
maskineffekten.
Alla dessa antaganden och det slutliga fastställandet av erforderlig
framdrivningseffekt måste göras genom samarbete mellan alla deltagare
i projektet.
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Vikt
Maskineriets vikt är vanligtvis inte kritisk för majoriteten av vanliga
handelsfartyg men har stor betydelse vid val av maskineri för s.k. fast
ferrys speciellt om det även finns begränsningar för fartygets djupgående.
Vid design av krigsfartyg, planande fartyg och katamaraner, där behovet
av hög fart hos ett relativt litet fartyg föreligger, är förhållandet mellan
effekt och vikt av stor betydelse.

Fig. 1.1 Fartygsmaskineriers vikt
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Utrymmesbehov.
Det mesta av vad som gäller för vikt gäller också för volym. För
huvudmaskinerier brukar vikt och volym följas åt. Om det är möjligt till
ett avvägande mellan vikt och utrymme skall fartyg som konstrueras på
basis av dödvikt utrustas med ett lättare maskineri även om det tar
större plats, medan för fartyg där volymen är kritisk ett mindre
maskineri skall väljas även om det är tyngre.
För krigsfartyg är förhållandet mellan effekt och volym ofta mycket
viktigt.
Kapitalkostnad.

Kostnaden för själva maskineriet skall
övervägas tillsammans med eventuella
skillnader i installationskostnader.
Dessa kan innefatta kostnaden för växel,
och/eller behovet av separata pumpar
alternativt direktdrivna där då kostnaden
är
inkluderad
i
priset
för
huvudmaskineriet.

Fig. 1.2 Rel. kapitalkostnad för olika fartygsmaskinerier
Driftkostnad
Den dominerande driftkostnaden är oftast kostnaden för bunkerolja.
Under de senaste 30 åren har bunkerpriset varit mycket varierande som
framgår av fig. nedan. Även om bunkerpriserna mot slutet av 1990- talet
låg betydligt lägre än vad de gjorde under perioden 1979-1985 så har vi
lärt oss att detta kan ändras snabbt och att bunkerkostnaden alltid
kommer att vara en mycket viktig faktor vid val av maskineri för ett
fartygsprojekt.

Fig. 1.3. Bunkerpriser de senaste 30 åren.
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Exempel
Beräkna bränsle och smörjoljekostnad för ett fartyg vars huvudmotor är
av typen 8K90MC och som gör en resa mellan New York och Liverpool på
5 dygn.
Beräkningen kan göras vid en effekt som är 80 % av MCR.
Priser: Bunkerolja IF-180 133 dollar/ton
Smörjolja
800 dollar/ton
Cylinderolja
1100 dollar/ton
Priserna är per den 25.4 2000 med bunkring i New York.
Dollarkurs: 8,61 kr
Beräkning.
SFOC enligt datablad: 171 g/kWh
Effekt: 0,8 * 36560 = 29248 kW
Bränsleförbrukning för resan:
29248 * 171 * 10-6 * 24 * 5 = 600,17 ton
Bunkerkostnad för resan:
133 * 600,17

=

79822 dollar

Smörjoljeförbrukning enligt datablad: 14 kg/cyl.24h
Smörjoljeförbrukning för resan: 14 * 8 * 5 = 560 kg
Smörjoljekostnad:
560 * 800 * 10-3

=

448

dollar

Cyl.oljeförbrukning enligt datablad: 0,85 g/ehkh
Cylinderoljeförbrukning för resan:
0,85 * 29248 * 1,36 * 10-6 * 24 * 5 = 4,06 ton
Cylinderoljekostnad:
4,06 * 1100
=
4463 dollar
__________________________
Totalt:
84733 dollar
(729551 kronor)
För en given effekt hos maskineriet finns det två fundamentalt olika
vägar att minimera bunkerkostnaden.
- genom att installera ett maskineri med högsta möjliga verkningsgrad även om detta innebär att fartyget måste drivas med bränsle
av högre kvalitet som därmed är dyrt.
- genom att välja ett maskineri som kan bränna oljor av sämre kvalitet även om detta innebär att verkningsgraden är lägre och att
därmed den specifika bränsleförbrukningen är högre.
Givetvis är en kompromiss mellan båda dessa ytterligheter vanligt
förekommande där det ideala valet innebär ett maskineri som kan
bränna billigt bränsle av låg kvalitet och som samtidigt har lägsta
möjliga SFOC.
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Bemanning, underhåll och reparationskostnader är också stora delar av
de totala driftkostnaderna för fartyg. Kostnader för haverier och
oplanerade reparationer är svåra att förutse medan kostnader för
planerat underhåll lättare kan kalkyleras.
Vissa delar av det planerade och kontinuerliga underhållet genomförs av
besättningen och kostnader för detta täcks av bemannings- och
reservdelskostnaderna. Dessa delar har emellertid minskat avsevärt
beroende på att antalet anställda ombord har reducerats. Till skillnad
mot personalkostnaden varierar inte reparation- och underhållskostnaden med vilken flagg fartyget för. Bränsle- och maskintyp har stor
betydelse för underhållskostnaden och stora skillnader har redovisats
beroende på bränslekvalitet och cylinderstorlek.
1.6 Fartygets behov av elkraft och värme.
Eftersom huvudmotorn ofta kan bränna en tjockare och därmed billigare
olja än vad som krävs för hjälpmotorerna är användning av
axelgeneratorer ett sätt att hålla driftkostnaden för elproduktionen nere.
Den värmeenergi som behövs för uppvärmning och övrig hotellservice kan
produceras i pannor som får sin energiförsörjning från huvudmotorns
avgaser.
För passagerarfartyg kan stora behov av elkraft leda till att man väljer
dieselelektrisk drift enligt den s.k. kraftverksprincipen av hela fartyget.
1.7 Driftsäkerhet
Driftsäkerheten måste övervägas för alla fartyg men har särskild
betydelse för fartyg där konsekvenserna av ett haveri är speciellt
allvarliga. Bristande driftsäkerhet hos sådana fartyg, inklusive
passagerarfartyg, kan förutom de avsevärda kostnader som uppkommer
av själva skadorna vid ett haveri även innebära avsevärd påverkan på
fartygets lönsamhet efteråt på grund av den publicitet som haverier hos
dessa fartyg skapar.
För krigsfartyg måste driftsäkerheten analyseras särskilt och redundans
säkerställas för att minimera konsekvenserna av haverier vare sig dessa
orsakas av stridshandlingar eller av andra skäl.
En del rederier föredrar användning av stora långsamgående motorer
eftersom dessa har färre cylindrar vilket reducerar antalet komponenter
som måste underhållas medan andra föredrar de lättare och mer
lättarbetade delarna hos medelvarvsmotorer.
En ökad driftsäkerhet hos maskinanläggningen har traditionellt
inneburit dubblering av fartygets framdrivnings- och styrsystem.
Drifttillgängligheten och flexibiliteten ökar medan nackdelen med
dubblering är ökade investeringskostnader för maskinsystemet,
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Ett kostnadseffektivt alternativ med begränsad redundans är det s.k.
APD- systemet (Auxiliary Propulsion Drive). Principen för denna idé är
att fartyget skall kunna drivas av generatoraggregaten för hjälpkraft
genom att använda axelgeneratorn som elmotor om huvudmotorn inte är
drifttillgänglig.
Systemet kallas också ibland för ”Take me home” system (TMH) eller
emergency propulsion system (EPS).
Installationer med en medelvarvsmotor som är
kopplad via en växel till propellern är ett
alternativ som förekommer ofta men det finns
också liknande lösningar tillgängliga för
långsamtgående tvåtaktsmotorer.
Propelleraxeln
roterar
endast
då
hydrauliska kopplingen är aktiverad.

den

Fig. 1.4 visar ett APD- system för ett tankfartyg
och är i fig. kopplat i booster-mode.
Axelgeneratorn går som motor och tillför 700
kW till framdrivningen

Fig. 1.4

APD, Auxiliary Propulsion Drive

Fördelen med den kombinerade axelgenerator/APD är inte bara en ökad
driftsäkerhet utan medför också en ökad flexibilitet vid normal drift:
- Under normal drift driver huvudmotorn propellern samtidigt som
hjälpkraft produceras i axelgeneratorn.
- I en nödsituation till sjöss kan fartyget drivas av hjälpmotorerna
med axelgeneratorn utnyttjad som elmotor.
- Om hela huvudmotorns effekt behövs för framdrivningen kan
axelgeneratorn kopplas från och hjälpkraften får då genereras av
hjälpmotorerna.
- Om behovet av hjälpkraft i hamn är mycket stort kan
propelleraxeln kopplas loss från huvudmotorn och dess effekt kan
då utnyttjas för produktion av elkraft i axelgeneratorn.
- framdrivningseffekten kan ökas genom tillförsel av effekt från
axelgeneratorn för att t.ex. uppfylla kraven för en viss isklass.
- om det finns bestämmelser som innebär att fartyget måste vara
klart för att omedelbart lämna hamn är det ändå möjligt att utföra
underhållsarbete på huvudmotorn eftersom axelgeneratorn kan
användas för att manövrera fartyget.
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Manöverförmåga och drift vid reducerad fart.
Förmåga att kunna manövrera fartyget snabbt och precist kan vara en
viktig faktor vid val av maskineri och propulsor för projektet. Detta
gäller speciellt för fartyg med många hamnanlöp och som ofta trafikerar
kanaler och svårnavigerade farleder.
Behovet av att kunna driva fartyget under lång tid med reducerad fart
kan innebära att en viss typ av maskineri blir det mest fördelaktiga valet
även om andra faktorer talar för ett annat alternativ.
Enkel installation.
Detta är vanligtvis ett andra ordningens kriterium men vissa
maskinerier är enklare att installera än andra av samma typ. Detta
gäller inte minst för olika typer av dieselmotorer och det är värt att ta
hänsyn till innan man definitivt bestämmer maskinvalet.
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Avsiktligt blank
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2. Motortekniska grunder.
2.1 Bränsleförbrukning.
Bränsleförbrukningen hos en motor kan anges på två sätt, absolut- och
specifik bränsleförbrukning.

Absolut bränsleförbrukning.
Med absolut bränsleförbrukning (FOC, Fuel Oil Consumption) så menar
man förbrukningen per tidsenhet. Ofta anges bränsleförbrukningen i kg
per timme, men för fartygsmotorer är det ofta praktiskt att ange förbrukningen i enheten ton per dygn i stället.
Den absoluta bränsleförbrukningen är proportionell mot motorns effekt
och säger en del om motorns storlek, men inget om hur effektiv den är ur
bränsleekonomisk synpunkt.
För att få en uppfattning om storleksordningen på den absoluta
bränsleförbrukningen har tabellen nedan beräknats. Den visar den
absoluta bränsleförbrukningen för några olika maskinerier och effekter
vid MCR.

Fabrikat

Motortyp

SFOC
g/kWh

Effekt
kW

FOC
kg/h

FOC
ton/24 h

MAN B&W

8K90MC

171

36560

6251,8

150,0

MAN B&W

8L70MC

171

20960

3584,2

86

MAN B&W

8S50MC

171

11440

1956,2

46,9

Wärtsilä

18V46

170

16290

2769,3

66,5

Wärtsilä

16V26

184

4720

868,5

20,8

Volvo

2*TMD121

209

470

98,2

2,4

Stena HSS
900

2 st.
gasturbinagg.
GT35

260

34000

8840

212,2

Tabell 2.1 Absolut bränsleförbrukning för några olika maskinerier.
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Specifik bränsleförbrukning (SFOC).
Den specifika bränsleförbrukningen anger hur mycket bränsle en motor
förbrukar per avgiven energienhet. SFOC beräknas på den effektiva
effekten, och förutsätter nedanstående tillstånd hos omgivningen (enl.
ISO 3046/1-1986):
-

inloppstemperatur till turbokompressorn .......
inloppstryck till turbokompressorn ....................
lufttemperatur efter luftkylaren .........................
brännoljan eff. värmevärde ..................................

25 oC
1000 mB
25 oC
42707 kJ/kg

SFOC brukar garanteras för den kombination av effekt och varvtal som
motorn är optimerad för. Garantin anges med en marginal av  3 %.
Den vanligaste enheten på specifika bränsleförbrukningen är gram per
kilowattimme (g/kWh). Sedan gammalt användes också sorten gram per
hästkrafttimme (g/hkh) som är en väl inarbetad enhet.
Den specifika bränsleförbrukningen är ett mått på hur effektivt motorn
omvandlar den kemiska energin i bränslet till mekanisk energi på
motorns vevaxel. Den kan därför användas till att jämföra olika motortyper med varandra ur bränsleekonomisk synpunkt.
Tabellen nedan visar den specifika bränsleförbrukningen i båda sorterna
för några olika dieselmotortyper.
Högvarviga
dieselmotorer
Volvo
TAMD122P

Motortyp
Specifik
bränsleförbrukning
g/kWh
g/ehkh

MedelvarvsLångsamtgående
motorer
dieselmotorer
Wärtsilä 16V32D MAN B&W L70MC

239
176

184
135

160
118

Tabell 2.2 Specifik bränsleförbrukning för några olika dieselmotortyper.
SFOC för de stora dieselmotorerna har sjunkit kraftigt de senaste 25
åren vilket framgår av tabellen nedan. Orsaken är en övergång till
konstant-trycksystem hos överladdningsaggregaten samt en markant
ökning av S/D- förhållandet.
Årtal

1973

1976

1978

1980

1983

1985

1991

1996

SFOC
(g/ehkh)

153

150

145

135

130

120

118

117

Tabell 2.3 Specifika bränsleförbrukningens utveckling under ca 20 år.
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Exempel 2.1:
En högvarvig sexcylindrig Volvo TAMD122 har enligt databladen vid
varvtalet 2250 r/min en bränsleförbrukning av 239 g/kWh. Full effekt vid
det varvtalet är 424 kW
Den absoluta bränsleförbrukningen i kg/h för denna motortyp blir:
B = SFOC * Pe = 0,239 * 424 = 101,34

(kg/h)

Exempel 2.2:
En medelvarvs dieselmotor av typen Wärtsilä 16V32 går vid ett tillfälle
med belastningen 5920 kW vid 720 r/min.
Med en specifik bränsleförbrukning på 184 g/kWh så blir den absoluta
bränsleförbrukningen för en sådan motor:
B = SFOC * Pe = 0,184 * 5920 = 1089,28

(kg/h)

Vid en installation med två motorer som över en växel driver propellern
blir bränsleförbrukningen:

B' =

2 * 1089,28 * 24
1000

= 52,29

(ton/24h)

B' = Bränsleförbrukningen i ton/24h
Exempel 2.3:
En långsamtgående MAN B&W 8L70MC dieselmotor har effekten 24600
hk vid en belastning på 80 % av nominell MCR .
Den specifika bränsleförbrukningen vid 80 % anges i databladen till 126
g/hkh.
Här blir den absoluta bränsleförbrukningen:
B = SFOC * Pe = 0,126 * 24600 = 3099,6

B' =

3099,6 * 24
1000

= 74,4

(kg/h)

(ton/24h)
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Termisk verkningsgrad.
Dieselmotorers termiska verkningsgrad definieras som förhållandet
mellan motorns effekt och tillförd bränsleeffekt.
Effekten kan antingen anges som indikerad effekt (se sid. 32) eller
effektiv effekt som är detsamma som motorns axeleffekt.
Med bränsleeffekt menas den med bränslet tillförda värmeeffekten.
Pe 3600

ηet

=
B Hi

ηet
Pe
B
Hi

=
=
=
=

Effektiv termisk verkningsgrad
Effektiv effekt (kW)
Bränsleförbrukning (kg/h)
Bränslet värmevärde (kJ/kg)

Uttrycket ovan gäller för beräkning av motorns effektivt termiska
verkningsgrad. Om man sätter in motorns indikerade effekt i formeln
erhålls motorns indikerat termiska verkningsgrad.
Den termiska verkningsgraden anger alltså hur stor del av bränslets
värmeenergi (kemiskt bundna energi) som omsätts till arbete på motorns
utgående axel. Termisk verkningsgrad varierar med motorstorleken från
ca 42 % för vissa medelvarvsmotorer och upp till närmare 53 % för stora
långsamgående motorer.
De termiska förlusterna är återstoden av bränslets värmeenergi och
utgör således ca 47 - 58 % av denna. Den exakta fördelningen av
värmeförlusterna framgår av motorns värmebalans, (se kap 9).
Termisk verkningsgrad varierar kraftigt mellan olika typer av
värmemotorer. Den är högst för långsamgående dieselmotorer och
betydligt lägre för ång- och gasturbiner.

Fig. 2.1 Termisk verkningsgrad för olika typer av fartygsmaskinerier.
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När en motor testas på provbädd mäts den absoluta bränsleförbrukningen som ett massflöde i enheten kg/h eller kg/s. Ett annat sätt
är att ange den specifika bränsleförbrukningen.
Den specifika bränsleförbrukningen anger hur mycket bränsle en motor
förbrukar per avgiven energienhet. Den korrekta enheten på specifika
bränsleförbrukningen är kilogram per joule (kg/J), men den användes
sällan eftersom det blir opraktiska siffror.
Gram per kilowattimme (g/kWh), är däremot en vanligt förekommande
enhet för specifik bränsleförbrukning idag.
B * 1000
SFOC

=

g/kWh

Pe

SFOC = Specifik bränsleförbrukning i enheten g/kWh
(Specific Fuel Oil Consumption)
Pe
B

= Motorns effekt i kW.
= Absolut bränsleförbrukning i kg/h

Termisk verkningsgrad och specifik bränsleförbrukning.
Det råder ett direkt samband mellan en motors specifika
bränsleförbrukning och dess termiska verkningsgrad. Verkningsgraden är
som högst när den specifika bränsleförbrukningen är som lägst.
Enligt ovan gäller:
Pe 3600

ηet =

men

B Hi
B =

SFOC

Pe

(kg/h)

sätt in i uttrycket ovan

1000

Pe 3600 1000
ηet =

3600 1000

=
SFOC Pe Hi

SFOC Hi

Exempel:
Enligt datablad är SFOC för MAN B&W 6S60MC 167 g/kWh vid drift på
HFO med värmevärdet 40400 kJ/kg.
Beräkna termisk verkningsgrad.
Lösning:
3600 1000

ηet =

3600 1000
= 0,524 (52,4 %)

=
SFOC

Hi

170 40400
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2.2 Förbränning
Ett bränsles värmevärde bestäms ofta genom förbränning i en s.k.
bombkalorimeter, varvid man erhåller det s.k. kalorimetriska
värmevärdet (Hs). Eftersom detta bestämmes vid rumstemperatur
kommer det från bränslet härstammande vattnet att befinna sig i
vätskeform, dvs. ångbildningsvärmet ingår i värmevärdet. På samma sätt
kommer fukt i bränslet att stjäla en del av det bildade värmet för sin
ångbildning. Vid praktisk förbränning avgår emellertid rökgaserna vid så
hög temperatur att vattnet befinner sig i ångform. Det effektiva
värmevärdet (Hi) erhålls genom att man från det kalorimetriska
värmevärdet subtraherar vattnets ångbildningsvärme.
Hi = Hs – 2,5 (9 H+F )

(MJ/kg.)

Värmevärdet för fartygsbränslen (IF- oljor) kan empiriskt beräknas med
nedanstående formel som ofta används inom sjöfartsbranschen:
Hi = (46,704-8,862 2 10-6 ) * (1-0,01*(F+A+S))+0,01 (8S-2,449F)+3,167  10-3
där:  =
F =
A =
S =
Hi =

Densiteten
kg/m3
Vattenhalten
%
Askhalten
%
Svavelhalten
%
Värmevärdet
MJ/kg

För att man skall erhålla fullständig förbränning erfordras att
bränslet och syret från förbränningsluften kommer i intim kontakt
med varandra i förbränningszonen. Detta säkerställer man genom
att tillföra en viss mängd extra luft utöver den teoretiskt
erforderliga.
l =  lo

(nm3/kg

 = Luftfaktorn
lo = Teoretisk luftmängd
Överskottsluften kommer att återfinnas i rökgaserna och stjäl en del
av den utvecklade värmen vilket betyder att större värmemängd
försvinner ut genom skorstenen.
Om rökgasmängden vid teoretisk förbränning betecknas med go, blir
den verkliga rökgasmängden (g):
g = go + ( - 1 ) lo

(nm3/kg

Fig. 2.1 Teoretiska luft- och
rökgasmängder för
brännoljor
De teoretiska luft- och rökgasmängderna kan beräknas eller
bestämmas med hjälp av diagram.
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Lufttillförsel.
Om man tillför exakt den teoretiskt erforderliga luftmängden bildar kolet
i bränslet tillsammans med luftens syre koldioxid och kvävet som inte
deltar i förbränningen lämnar motorn som varma avgaser.
Ju mer luft som tillförs ju mer uppvärmt kväve
lämnar förbränningen och därmed uppkommer
större termiska förluster.

a) Förbränning med teoretiskt erforderlig luftmängd.

För riklig lufttillförsel medför att den överflödiga luften som inte deltar i
förbränningen också värms upp och avgår med de varma avgaserna.

b) Dubbla teoretiska luftmängden

Exempel.

M/S Turandot bunkrade HFO i Nagoya den 14.9 2002 och enligt protokoll
från DNV:s bunkertest hade oljan följande data:
Densitet vid 15 oC
Vattenhalt
Askhalt
Svavelhalt

973,1
kg/m3
mindre än 0,1 %
0,01
%
2
%

Beräkna empiriskt bunkeroljans värmevärde och bestäm lo och go.
Lösning:
Värmevärdet:
Hi = (46,704-8,862 2 10-6 ) * (1-0,01*(F+A+S))+0,01 (8S-2,449F)+
3,167  10-3
Hi = (46,704-8,862*973,12 *10-6 ) * (1-0,01*(0,05+0,05+2))+0,01*
(8*2-2,449*0,05)+3,167 *973,1 10-3 = 40,76 MJ/kg.
Shell har producerat ett PC- program för kalkylering av bunkeroljors
viktigaste data såsom värmevärde, viskositet vid olika temperaturer,
CCAI mm. Den här oljan har enligt programmet Hi = 40,78 MJ/kg.
Beräkningen i programmet bygger sannolikt på samma formel som ovan.
Enligt bunkerkvittot är värmevärdet beräknat till 40,8 MJ/kg.
lo och go.
Enligt diagrammet är de teoretiska luft- och rökgasmängderna
lo = 10,9 nm3/kg och go = 11,6 nm3/kg.

24
2.3 Kompressionsförhållande.
Med en motors kompressionsvolym menas den volym som finns på
ovansidan av kolven då den befinner sig i övre dödpunkten (ÖD).
Med slagvolym menas den volym som cylindervolymen ökar med då
kolven rör sig från övre till nedre ändläget. (ND)
Vk = kompressionsvolymen
Vs = slagvolymen
Med begreppet kompressionsförhållande menas förhållandet mellan
volymen på ovansidan av kolven då den befinner sig i nedre ändläget
(Vk+Vs ) och volymen på ovansidan om kolven då den befinner sig i övre
ändläget (Vk).
Kompressionsförhållandet ():



=

Vk + Vs
Vk

Exempel 2.5:
Wärtsilä NSD 32 har:
- kompressionsvolymen 2,14 dm3
- slagvolymen 32,17 dm3
Denna motors
blir då:

=

kompressionsförhållande

2,14 + 32,17
2,14

= 16

Fig. 2.2 Definition av en motors kompressionsförhållandet.
En motors termiska verkningsgrad ökar med ett ökande kompressionsförhållande. Man har därför länge arbetat med att försöka öka detta,
speciellt hos förgasarmotorer.
Nackdelarna med ett högt kompressionsförhållande vid bensinmotorer är
att för att undvika självantändning krävs ett högt s.k. oktantal hos
bränslet samt att halten av farliga beståndsdelar i avgaserna ökar.
Vid dieselmotorer krävs ett visst kompressionsförhållande för att
säkerställa att kompressionstemperaturen blir tillräckligt hög för att
antända bränslet.
Det som begränsar kompressionsförhållandet vid dieselmotorer är
topptrycket och dessutom ökar de mekaniska förlusterna hos motorn med
ökat kompressionsförhållandet.

25
2.4 Medelkolvhastighet.
Medelkolvhastigheten bestäms av varvtalet (n) och slaglängden (S). Ju
högre medelkolvhastigheten är desto större är motorns mekaniska
påkänningar med avseende på cylinderslitaget.

cmk

=

2S
60/n

=

S n

(m/s)
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- medelkolvhastigheten cmk (m/s)
- kolvens väg under ett varv = 2 S (m)
- tiden för vevaxeln att rotera ett varv = 60/n (sek.)

Vevrörelsen
Kolvvägen (Sk) räknat från ÖD och som funktion av vevinkeln () kan
skrivas (ungefärligt):
R
Sk = R (1 – cos  +
Sk =
R =
 =
L =

sin2 )
2L

Kolvvägen från ÖD
Vevradien (S/2)
Vevvinkel
Vevstakens längd

Kolvhastigheten erhålles genom att derivera kolvvägen med
avseende på tiden och man får då:
R
ck = R  (sin  + ----2L

sin 2)

ck = Kolvhastigheten
 = vevaxelns vinkelhastighet
Fig. 2.3 Vevrörelsen
Kolvaccelerationen är 2:a derivatan av kolvvägen med avseende
på tiden:
R
ak = R 2 (cos  + ----- cos 2 )
L
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2.5 Medeltryck.
Medeltrycket är ett begrepp som lämpar sig väl att använda då man vill
jämföra olika motortyper och olika cylinderstorlekar med varandra. Man
kan säga att medeltrycket är ett mått på hur intensivt man utnyttjar
slagvolymen hos en motor för att utveckla arbete.
Värmebelastningen i den övre delen av cylindern ökar med ett ökat
medeltryck. Det är framförallt kolvar och cylinderfoder som får en högre
temperatur hos motorer med högt medeltryck jämfört med motorer som
har lägre medeltryck. Det betyder i sin tur att dessa delar vid motorer
med högt medeltryck kan behöva tillverkas i bättre och mer
varmhållfasta material än andra motorer.
I pv- planet representerar den inneslutna ytan i en kretsprocess det
erhållna eller det uppoffrade arbetet.
Fig. 2.4 visar ett arbetsdiagram för en dieselmotor. Vs är slagvolymen,
dvs volymökningen i cylindern som motsvarar kolvens slag. Wi är det
arbete som diagramarean representerar.
Medeltrycket hos motorer erhålles ur ett indikatordiagram genom att
man bestämmer dess effektiva arbetsyta och höjden i den rektangel som
har samma bredd och area.

Fig. 2.4 Definition av en motors MIP (Mean Indicated Pressure)
Det indikerade medeltrycket (MIP Mean Indicated Pressure) är ett tänkt
tryck i cylindern som antages verka konstant under hela kolvrörelsen
med en storlek som ger samma mängd uträttat arbete som det verkliga
tryckförloppet.
Om arean hos rektangeln i fig. 2.4 är lika stor som diagramarean blir
höjden:
Wi
MIP =
Vs
Anger man Wi i Joule och Vs i m3 erhåller man MIP i dimensionen Pascal
(Pa). Hur MIP bestämmes i praktiken framgår av exemplet nedan.
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Av ekvationen ovan framgår att MIP, förutom att vara ett rent tryck,
också kan betraktas som indikerat arbete per volymenhet i cylindern. Det
är därför som MIP lämpar sig så bra till att jämföra olika motorer med
avseende på hur intensivt slagvolymen utnyttjas till att utveckla arbete.
Vill man bestämma den effekt som utvecklas i cylindern gäller
ekvationen:
Pi = i Wi na = i MIP Vs na

(W)

där na är antalet arbetstakter per sekund som genomlöpes i cylindern.
För tvåtaktsmotorer är na = varvtalet i varv/sek och för fyrtaktsmotorer
är na = varvtalet/2 i varv per sekund.
Om
man
använder
vedertagna
enheter
motorfabrikanternas tabeller så får man:

som

användes

i

 D2
Pi = i MIP
där: i
MIP
D
S
na

=
=
=
=
=

S na 10-3

105
4

(kW)

cylinderantal
medeltrycket
(bar)
cylinderdiameter
(m)
slaglängden
(m)
antal arbetstakter per sek.

Effektivt medeltryck och axeleffekt.
Det indikerade arbetet (Wi) i en motorcylinder är större än det effektiva
arbetet (We) som erhålls på dess utgående axel.
We = mek Wi
där:
We
= effektivt arbete
mek = mekanisk verkningsgrad
Av fig. 2.4 framgår att det s.k. effektiva medeltrycket blir:
We

Wi
= mek

MEP =
Vs

= mek MIP
Vs

Effektiv effekt eller axeleffekten för en tvåtaktsmotor kan analogt med
tidigare tecknas.
 D2
Pe = i MEP

105

n
10-3

S
4

60

(kW)
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Effektivt medeltryck är ett begrepp som användes mycket inom skeppsmaskintekniken och inom motortekniken i stort. Det finns alltid angivet i
motortillverkarnas tabeller över motorernas huvuddata.
Normala värden på MEP för olika motortyper framgår av tabellen nedan.

Motortyp

Volvo
TAMD162C

Wärtsilä
12V32

MAN B&W
L80MC

MEP
(bar)

15,5

22,9

11,5-18

Tabell 2.4 Ungefärligt medeltryck för olika dieselmotortyper.
Genom att laborera med medeltrycket kan motortillverkarna utnyttja
samma motor i olika effektklasser vilket rationaliserar tillverkningen.
Indikering.
Dieselmotorer i större fartyg indikeras med regelbundna mellanrum,
varvid bränsleförbrukningen samtidigt uppmäts. Även efter justering
eller byte av bränsleventiler samt då en förut ej använd bränslekvalitet
tas i bruk bör indikering göras.
Indikatorn monteras på den separata indikatorventilen och motorn är
försedd med en mekanism som följer kolvens rörelse för styrning av
indikatortrumman.

Fig. 2.5 Indikeringsutrustning
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Bestämning av medeltrycket.
Medeltrycket bestäms genom indikering av motorn vilket går till så att
indikatorn, som monteras på indikatorventilen, ritar upp arbetsdiagrammet för varje cylinder. Diagrammets area bestäms genom
planimetrering varefter MIP kan beräknas.
Indikatordiagrammen utnyttjas för två ändamål:
- för bestämning av MIP
- för undersökning av arbetsförloppet i cylindern
För att att kunna studera diagrammets övre del kan man koppla loss
indikatortrumman och i stället för hand dra runt den samtidigt som
tryckförloppet ritas upp på indikatorpapperet. Därigenom kan man få
tryckförloppet i ÖD längre utdraget och därför tydligare.

Fig. 2.6 Arbets- och dragdiagram för en långsamtgående dieselmotor.

Att ta dragdiagram på en huvudmotor har traditionellt ansetts som en
specialitet för erfarna maskinchefer och något av “black art”. Numera är
det annorlunda och med modern elektronisk utrustning kan dessa kurvor
lätt tas upp både på långsamtgående och på medelvarvsmotorer.
Fördelen är att man får bättre information om hur processen i motorn
förlöper och om status hos de enskilda cylindrarna
Det finns portabel utrustning på marknaden som kan flyttas mellan
motorerna och som kan lagra mätresultaten från upp till 60 cylindrar
innan de förs över till en dator för analys.
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Kurvorna kan vara mycket informativa. I exemplet nedan har tryckvevinkelkurvan förstorats för samtliga cylindrarna på en V12- motor från
tändpunkten och fram till strax efter att maxtrycket har uppnåtts.
Kurvorna berättar att kompressionstrycket avviker för mycket över hela
cylinderbanken och att cylinder B5 uppvisar långsam flamspridning som
tyder på fel på insprutaren. En spridning på ca 5o kan observeras för
tändpunkten. Motorn i det aktuella fallet hade 33 % variation i
cylindereffekt mellan högsta och lägsta värde

Fig. 2.7 Förställda diagram från elektronisk utrustning

(Motorship)
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Exempel 2.5:
En large bore motor av typen B&W 8L80MC har cylinderdiametern
D=800 mm och slaglängden 2592 mm. Den körs vid ett tillfälle med
varvtalet n=85 r/min. Under drift tar man upp ett indikatordiagram
enligt fig. nedan.
Fjäderkonstanten hos den använda indikatorn är 1 mm = 2,6 bar.

Fig. 2.8 Indikatordiagram för en tvåtaktsdieselmotor. (MAN B&W)
Diagrammets yta planimetreras till 392 mm2 och diagrammets längd är
62 mm. Höjden hos en rektangel med samma area som diagrammet blir:
392
h =

62

= 6,32 mm

Om 1 mm hoptryckning hos fjädern i indikatorn (fjäderkonstanten)
svarar mot ett tryck i cylindern av 2,6 bar så blir medeltrycket:
MIP = 2,6

* 6,32 = 16,43 bar.

Medeltrycket hos den cylinder som har indikerats är således 16,43 bar.
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Beräkning av indikerad effekt:
Vi antager här att alla cylindrar har likadana indikatordiagram.
Indikerad effekt hos denna motor blir då:

Pi = i MIP

105

 D2

= 8 16,43 105

4

n
S

 0,82
4

60

10-3 =

85
2,592
60

10-3 = 24261

(kW)

Diagrammen nedan visar hur utvecklingen har varit för stora
långsamtgående fartygsmotorer vad gäller medeltryck, maxtryck och
slagförhållande de senaste 30 åren.
Man ser att medeltrycket under den tiden har ökat från ca 12 bar 1975
till ca 18 bar hos dagens motorer. Samtidigt har slaglängden i förhållande
till cylinderdiametern ökat vilket speglar utvecklingen mot ökande
cylindereffekt trots stadigt lägre varvtal. Utvecklingen innebär en
markant ökning av motorernas termiska belastning.

Fig.2.9 Långsamtgående motorers utveckling under 30 år.
(Motorship maj 1999)
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Exempel 2.6
Från provkörning med en tvåtakts MAN B&W dieselmotor av typen
6K80MC med en slaglängd av 2400 mm föreligger de i fig. visade
mätresultaten. SFOC i diagrammet är hänfört till en brännolja med
nedre värmevärdet 42700 kJ/kg.
Vid ett tillfälle bunkrade fartyget en IF 380 med värmevärdet 40382
kJ/kg enligt bunkerkvittot.
Beräkna vid 75 % belastning.
a)
b)

motorns bränsleförbrukning i kg/h
motorns ind. termiska, eff. termiska och mekaniska verkningsgrad.

Av diagrammet framgår att maxtrycket är i det närmaste konstant i
belastningsintervallet 77-100 %. Förklara orsaken till detta.
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Lösning:
6K80MC
S= 2400 mm, D= 800 mm
Hi = 42700 kJ/kg (Normerat)
Hi = 40382 kJ/kg (Bunkervärde)
SFOC vid normerat värmevärde = 170 g/kWh.
(Avläst i diagrammet)
a) Beräknar SFOC vid aktuellt värmevärde:
42700
SFOC =

40382

* 170 = 179,76 g/kWh

Motorn bränner 179,76 g/kWh vid drift på den aktuella bunkeroljan.
b) Beräknar absolut bränsleförbrukning.
MEP
MIP
n

= 10,7 bar
= 11,7 bar
= 67 r/min

Pe = i MEP

=

(Avläst i diagrammet)
(Avläst i diagrammet)
(Avläst i diagrammet)
 D2

105

n
S

4

60

10-3 =

6 * 10,7 * 105 *  * 0,82 * 2,4 * 67

=

8648,48 kW

4 * 60 * 1000

B = SFOC * Pe =

179,76 * 8648,48
1000

c) Verkningsgrader (it, et, mek,)
mek, =

MEP
MIP

10,7
=

11,7

= 0,91

= 1554,6 kg/h

35

Pi =

it =

Pe
mek

=

Pi
B * Hi

8648,48

= 9456,75 kW

0,91

=

9456,75

* 3600 = 0,54

1554,6 * 40382

et =

mek * it = 0,91 * 0,54 = 0,49

Svar:

B
it
et
mek

= 1554,6
= 54
= 49
= 91

kg/h
%
%
%

Maxtrycket.
Man önskar att hålla ett högt förbränningstryck (maxtryck) inom ett
brett belastningsintervall vid hög belastning hos motorn eftersom detta
ger lägre bränsleförbrukning. Normalt sjunker maxtrycket vid
minskande belastning.
Genom VIT- systemet (Variable Injection Time) varieras tidpunkten för
bränsleinsprutningen i belastningsintervallet 75-100 % så att maxtrycket
hålls uppe på den för motorn maximala nivån när belastningen minskas.

36
2.6 Faktorer som bestämmer en motors effekt.
Av ekvationen:
Pe = i Vs MEP na
framgår det att det är fyra huvudfaktorer som påverkar effekten hos en
motor.
i

= cylinderantalet

Vs

= slagvolymen per cylinder

MEP = effektivt medeltryck
na

= antalet arbetstakter per sek.

En tvåtaktsmotor ger teoretiskt dubbelt så stor effekt som en
fyrtaktsmotor med samma cylinderantal, slagvolym, varvtal och medeltryck. I praktiken är emellertid tvåtaktsmotorns medeltryck lägre än
fyrtaktsmotorns.
För att få en ökad förståelse för fartygsmotorers grunddata är det av
intresse att undersöka vilka faktorer som påverkar storleken hos MEP.
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Faktorer som påverkar MEP
Enligt tidigare gäller

MEP = mek MIP =

mek Wi
Vs

=

mek i Qt
Vs

(Pa)

där Vs är slagvolymen i m3 och Wi är indikerat arbete i J. Av denna
ekvation framgår det att storleken av MEP bl.a. är beroende av Qt, som
är den tillförda värmemängden per arbetsprocess.
Då allt bränsle behöver syre för att förbrännas så kommer den tillförda
bränslemängden och därmed den tillförda värmemängden, att i första
hand bestämmas av hur mycket luft som finns inne i cylindern vid
insprutningen.
I motortekniken definierar man det som teoretiskt möjligt att fylla
motorns slagvolym (Vs) med torr luft av utetillstånd, där densiteten
betecknas med t kg/m3.
Teoretiskt tillförd luftmängd till cylindern per process är därför:
mLt = Vs t

(kg)

I praktiken kommer luftmängden som cylindern i verkligheten fylls med
(mLf), vid icke överladdade motorer att bli mindre än den teoretiskt
möjliga (mLt). Förhållandet mellan verklig och teoretiskt möjlig
luftmängd i cylindern kallas för motorns fyllnadsgrad (f).
f =

mLf
mLt

Verklig luftmängd som finns i cylindern kan då tecknas:
mLf

= f mLt

= f Vs i

(kg)

Vid dieselmotorer har man i praktiken alltid ett visst luftöverskott under
förbränningen.
Om man endast har den teoretiska luftmängden närvarande i cylindern
blir blandningen av luft och bränsle inte tillräckligt bra för att allt
bränsle skall kunna fullständigt förbrännas,
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Luftfaktorn definieras som förhållandet mellan verkligt luft/bränsle
förhållande och reaktionsekvivalent luft/bränsleförhållande:
mLf
f =
mB

(L/B)r

Därmed blir den bränslemängd som kan tillföras till cylindern per
arbetsprocess:

mB

mLf
=
f (L/B)r

(kg)

Om bränslets värmevärde är Hi motsvarar detta en tillför värmemängd
till cylindern per process av:
f Vs i Hi
=
f (L/B)r

mLf Hi
=
f (L/B)r

Q t = mB H i

(J)

Sätter man in detta i ekvationen för MEP på föregående sida erhålles:
MEP =

i Hi

m i f

(L/B)r
där: i
Hi
(L/B)r

(Pa)

f

= luftens densitet i cylindern vid kompressionens
början (kg/m3)
= bränslets effektiva värmevärde (kJ/kg)
= reaktionsekvivalent blandningsförhållande mellan
luft och bränsle. (kg/kg)

m

= motorns mekaniska verkningsgrad

i

= indikerad termisk verkningsgrad

f

= cylinderns luftfyllnadsgrad

f

= luftfaktor vid förbränningen i cylindern

Denna ekvation har stor pedagogisk betydelse eftersom den visar vilka
faktorer som bestämmer storleken av en motors effektiva medeltryck.
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Faktorerna i, Hi och (L/B)r varierar i praktiken mycket lite. Dessutom
kan de i förhållande till själva motorn betraktas som yttre faktorer. Man
ser emellertid tydligt att ett eventuellt lågt yttre lufttryck och en hög
temperatur utanför motorn kommer att reducera motorns MEP eftersom
den torra luftens densitet då blir relativt lägre. DIN- standarden
föreskriver därför att en motors effekt skall vara angiven för bestämda
värden med hänsyn till yttre lufttillstånd.
Av ekvationen ser man vidare att bortsett från de yttre faktorerna är det
fyra motortekniska faktorer som inverkar på motorns effektiva
medeltryck (MEP) och därmed på dess effekt (Pe ), nämligen m, i, f och
f.
a) Mekanisk verkningsgrad (m)
Av det arbete som utvecklas i cylindern (Wi) kan bara en viss del (We)
komma motorns utgående axel till godo. Den resterande delen är mekaniska förluster (Wm).
Wm = Wi - We
De mekaniska förlusterna åtgår till att övervinna friktionen i motorn, till
att driva diverse hjälputrustning och till att leverera pumparbete till
gasväxlingen.
Wm = Wmf + Wmh + Wmp
Wmf = friktionsförlusterna i motorn (8-15 % av Wi)
Wmh = drift av hjälputrustning
(smörjoljepumpar, kylvattenpumpar mm ca 1-4 % av Wi)
Wmp = pumparbete vid gasväxlingen (5-10 % av Wi)
b) Indikerad termisk verkningsgrad (i).
Den indikerade termiska verkningsgraden har stort intresse inom
motortekniken. I verkligheten bestäms i av många olika faktorer.
1. Kompressionsförhållandet där i ökar med ett ökat kompressionsförhållande.
2. Luftfaktorn under förbränningen. i ökar med ökande luftfaktor.
Denna bestäms i sin tur som nämnts tidigare av belastningen, d.v.s. hur
mycket bränsle som tillföres till cylindern och hur väl denna bränsle
mängd kan blandas med luftladdningen.
3. Förbränningens kvalitet, hastighet och fullständighet. i avtar med
sen, långsam eller ofullständig förbränning. Detta bestäms i sin tur av
tändningstidpunkten, hur bra luften och bränslet är blandat, d.v.s.
inblandningen av restgaser i luftladdningen.
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4. Värmeförlust till kylvattnet. i minskar vid ökande värmeförluster.
Bestäms av cylinderdimensioner, varvtal och konstruktiva
förhållanden.
5. Värmeförlust med avgaserna. i avtar med ökande värmeförluster som
bestäms av öppningstidpunkten för avgasventilerna.

c) Luftfyllnadsgraden (f)
Då luften sugs in uppkommer tryckfall i inloppskanaler och
inloppsventiler, som gör att luftens tryck då den kommer in i cylindern är
lägre än utanför. Densiteten hos luften blir då också lägre och den
verkliga luftmängden i cylindern minskar. Fyllnadsgraden sjunker
således ju större tryckfall som uppkommer i inloppssystemet.
Vid motorer med turboladdning komprimeras luften i kompressorn innan
den tillförs till cylindern. Lufttrycket i cylindern kommer då att bli högre
än hos sådana motorer där luften sugs in. Den verkliga luftmängden i
cylindern blir då högre och fyllnadsgraden stiger.
Tryckfallet i inloppskanalerna beror i hög grad på lufthastigheten genom
de trånga passagerna. Om motorns varvtal är högt måste också strömningshastigheten hos luften vara stor eftersom den tid som
inloppsventilen är öppen blir kort. Tryckfallet blir då större och
fyllnadsgraden lägre.
Man kan av resonemanget ovan dra den slutsatsen att högvarviga
motorer utan överladdning får liten fyllnadsgrad och därmed mindre
luftmängd i cylindern än motorer med överladdning och lågt varvtal.

d) Luftfaktor under förbränningen (f)
Luftfaktorn bestäms i första hand av hur bra man lyckas blanda luften
med bränslet i cylindern samt av hur hög värmebelastning man kan
tillåta i motorn.

2.7 Överladdning.
Av ekvationen Pe = i Vs MEP na framgår det att skall man öka effekten
hos en tvåtakts- eller en fyrtaktsmotor utan att öka antalet cylindrar (i)
eller slagvolymen per cylinder (Vs), måste man antingen öka varvtalet (n)
eller effektivt medeltryck (MEP).
Varvtalet bestäms av faktorer som beror av omständigheterna t.ex.
propellerns dimensioner eller frekvens och poltal hos generatorn vid
elproduktion. Det som då återstår att påverka är motorns medeltryck.
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Överladdning är ett sätt att uppnå ett högt effektivt medeltryck. Detta
sker genom att cylinderns luftladdning tillförs under ett högre tryck än
normalt med hjälp av en eller flera kompressorer, och så att trycket vid
kompressionens början är högre än atmosfärstrycket. Överladdningens
verkan består alltså först och främst i en ökning av luftfyllnadsgraden i
cylindern. Därmed kan mer bränsle tillföras vid insprutningen och
effekten ökar.

Överladdningsgrad.
Med en motors överladdningsgrad (öl) menas förhållandet mellan
motorns medeltryck (MEP) när den arbetar med överladdning, och ett
antaget medeltryck när den arbetar som normalladdad motor.
Överladdning innebär således att motorn är utrustad med en eller flera
kompressorer som kan leverera luft med ett visst övertryck till cylindern.
Beroende på hur kompressorerna drives, skiljer man mellan supercharging och turbocharging

Supercharging
Supercharging eller mekanisk överladdning innebär att luftkompressorerna drivs mekaniskt från motorns vevaxel. I motsats till
turbocharging har detta system goda egenskaper vid start och tomgångskörning, men kan ur ekonomisk synpunkt inte konkurrera med
turbocharging.
Turbocharging.
Turbocharging innebär att man låter avgaserna driva en turbin som i sin
tur driver en kompressor. Eftersom motorer nödvändigtvis har en
begränsad slaglängd, kommer gastrycket i cylindern vara förhållandevis
högt när det öppnas för utströmning av avgaserna. Avgaserna kan därför
vid fortsatt expansion ner till atmosfärstrycket utföra ett betydande
arbete, faktiskt ända upp till 15 % av den med bränslet tillförda energien.
Detta arbete kallas Blow-Down- arbetet och syns i pv- diagrammet som
en dubbelstreckad yta i fig. 2.10.
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Fig. 2.10

Tryckförloppet under gasväxlingen i normalladdade och
överladdade fyrtaktsmotorer.

Blow-Down arbetet kan utnyttjas av en turbin. Arbetsytan (Wa) som är
avbildad är den som står till disposition för drift av turbon vid motorns
gasväxling.
Under transporten fram till en turbin kommer irreversibla processer i
gasströmningen att reducera arbetsytan till s*Wa, där s är avgasrörets
stötverkningsgrad.
Förutom Blow-Down arbetet kommer också den delen av
luftförbrukningsmängden som förloras direkt genom avgasventilen
genom den s.k. kortslutningsförlusten (WLk ), att kunna utnyttjas till
arbete i avgasturbinen. För denna strömning är avgasrörets
stötverkningsgrad nära 1 och utfört turbinarbete blir därmed:
Wte

= t (s Wa + WLk)

där t är turbinens totala verkningsgrad. Turbinarbetet Wte kan i sin
helhet utnyttjas till komprimering av den tillförda luften (Wte = Wkv).
Storleken på arbetet som omsätts i en turboladdare är betydande. Fig.
2.11 visar att t.ex. vid en överladdningsgrad på 2,0 är det nödvändiga
kompressionsarbetet och därmed utfört turbinarbete 20-30 % av motorns
effektiva arbete.
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Man ser av fig. 2.11 att Blow-Down- arbetet Wa blir större
ju högre överladdningen drives. Vid ökande belastning
kommer alltså turbinens utförda arbete också att öka och
kompressorn kommer att leverera mer luft till cylindern.
Turboladdning kan sägas vara självreglerande när det
gäller luftleverering. Vid start och vid tomgång är
emellertid avgasenergin liten. Speciellt gäller detta
tvåtaktsmotorer, som därför ofta måste ha en elektriskt
driven hjälpfläkt för att klara luftförsörjningen vid låga
belastningar hos motorn.
Wkv = kompressorarbetet
We
= effektivt arbete hos motorn

Fig. 2.11

Erforderligt kompressorarbete i % av
motorns effektiva arbete vid olika
grad av överladdning.

2.8 Laddluftkylning (intercooler)
En nackdel med överladdning är att lufttemperaturen ökar som en följd
av kompressionen i överladdningsaggregatets kompressor. Om man antar
att lufttemperaturen vid insuget är 30 oC, trycket efter kompressorn 2
bar och kompressorns verkningsgrad 70 % så blir lufttemperaturen efter
kompressorn ca 160 - 170 oC.
Temperaturökningen leder till en sänkning av luftens densitet vilket
minskar massflödet till motorn. Den ökade inloppstemperaturen ökar
också det specifika kompressionsarbetet och motorns kompressionstemperatur. En ökad kompressionstemperatur kan medföra högre
förbränningstemperatur och därmed ökad NOx- bildning.
Det finns således flera skäl till att kyla luften efter kompressorn.
Laddluftkylning är en naturlig följd av överladdning.
I princip skulle motorns kylvatten kunna utnyttjas men temperaturnivån
är för hög för att det skall vara lämpligt. Man kopplar därför in
luftkylaren i en separat kylkrets och använder ofta sjövatten som
kylmedium.

Fig. 2.12 Intercooler

(Volvo)
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2.9 Turbo compound system (TCS).
Mängden luft som behövs för dieselmotorns förbränningsprocess är
mindre än vad som kan levereras från ett effektivt turboladdningssystem.
Detta gör det möjligt att minska på tillförseln av energi till
turboaggregatets turbin och i stället leda en del av avgaserna till en extra
kraftturbin.
Genom denna turbin är det möjligt att tillvarata en del av avgasförlusten
och på så sätt öka motorns effekt och verkningsgrad. Principen för ett
compoundsystem visas i fig. 2.13.

Fig. 2.13

Turbo-compound system innebär att en extra turbin i
avgasledningen ger ett effekttillskott till vevaxeln.

Arbetsturbinen är här kopplad direkt till vevaxeln via en kuggväxel.
Andra former av transmission är också möjliga. Som exempel kan
nämnas elektrisk överföring där arbetsturbinen driver en generator som i
sin tur driver en elmotor. Man kan även tänka sig hydraulisk överföring.
Fördelen med en indirekt överföring är att turbinvarvtal och
motorvarvtal inte behöver vara synkroniserade. Man undviker även
förlusterna i kuggväxeln, men får å andra sidan nya förluster i den
elektriska eller hydrauliska transmissionen.
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B&W:s system för TCS.
Turbinen är mekaniskt kopplad till motorns vevaxel och via en
hydraulisk koppling kan den vid motorbelastningar över 50 % ge ett
tillskott av effekt till propelleraxeln. Därigenom minskas den totala
bränsleförbrukningen.
Vid låg belastning av motorn minskar avgasmängden och effekten hos
TCS avtar. Vid 50 % belastning av optimerad effekt är effekten hos TCS
ca 25 % och minskningen av bränsleförbrukningen försumbar.
Vid mindre än 50 % belastning på huvudmotorn stängs därför by-passledningen för avgaser till TCS- systemet automatiskt. Därigenom ökar
spollufttrycket vilket gör att man slipper använda hjälpfläkt vilket
annars är nödvändigt vid låglast. Detta motsvarar en minskning av
bränsleförbrukningen med ca 2-3 g/ehkh.

Fig. 2.14

Turbo compound system för långsamtgående
direktkopplad dieselmotor. (B&W)
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Reglering.
Förutsättning för att kunna ta TCS i drift är att motorn går fram, att
smörjoljetrycket är tillräckligt högt och att det finns oljetillförsel till den
hydrauliska kopplingen.
För att säkerställa att villkoren för att ta TCS i drift är uppfyllda finns
ett särskilt styrsystem installerat. Styrutrustningen är utformad för att
påverka tillförselventilen för rökgaser till turbinen samt att övervaka
hela systemet under drift.
Kraftturbinen roterar alltid då huvudmotorn går, oberoende av om TCSsystemet är i drift eller ej, eftersom oljetillförseln till den hydrauliska
kopplingen alltid är öppen. Kopplingen är dock konstruerad för att endast
kunna överföra ett positivt vridmoment.
Vid låglast hos motorn minskar momentet från turbinen eftersom
rökgasflödet från motorn minskar. Detta betyder att kraftturbinens
varvtal kommer att sjunka vid låg last hos motorn. Kraftturbinen roterar
även vid backgång hos motorn.
Om TCS systemet skall tas ur drift för en längre period kan kraftturbinen stoppas genom att man stänger av oljetillförseln till den hydrauliska
kopplingen.

SFOC vid TCS och dellast.
Fig. 2.15 ger en uppfattning om besparingen av SFOC som kan uppnås
vid användning av TCS- system.
Vid 100 % belastning på motorn är besparingen
störst och den minskar gradvis vid lägre belastning
i proportion till den lägre effekten från kraftturbinen.
Fig. visar ungefärligt hur mycket man sparar vid
en effekt hos motorn mellan 50 % och 100 % av
effekten vid optimeringspunkten. Minskningen är i
% av besparingen vid full belastning.
Lägg märke till att SFOC i tabellerna i kap. 3
gäller för högeffektiva turboaggregat för 98-50
motorerna. Dessa motorer har en SFOC som är 2
g/ehkh lägre jämfört med de officiella värdena.

Fig. 2.15 Minskning av SFOC-besparingen
vid dellast.

47
2.10 Power take out /Power take in (PTO/PTI)
PTO/PTI är beteckningen på system som kan användas för att både
tillföra effekt till- eller för att ta ut effekt från huvudmotorns vevaxel.
PTI kan t.ex. vara ett turbocompound- system.
PTO innebär att effekt tas ut från huvudmotorns vevaxel för att driva
t.ex. en axelgenerator.
B&W har konstruerat ett system för kombinering av både PTO och PTI.
Fördelen med detta är att man kan utnyttja båda dessa funktioner utan
att behöva installera två system.

Fig. 2.16

Kraftöverföringssystem för både axelgenerator
och turbo-compound.

Det kompletta systemet består av planetväxel, hydraulisk koppling,
snäckväxel och cylindrisk växel som leder effekten över till vevaxeln via
en tandkoppling.
Kraftöverföringen är utformat så att PTO/PTI- systemet blir isolerat från
motorn med avseende på torsion- och axiella vibrationer.
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PTO/PTI- system kan öka driftsäkerheten och ett exempel är ett nytt
kemikalietankfartyg där det är specificerat en växel med flera kopplingar
och PTO till en generator som kan konverteras till en nödframdrivningsmotor.
Ett sådant system är särskilt betydelsefullt på en kemikalietanker som
kan beordras att lämna hamn med kort varsel.
Installationen består av en Wärtsilä 9L46 huvudmotor med effekten 8776
kW vid 500 r/min, en Valmet växel med tre hydrauliska kopplingar
utformade för PTO/PTI till en elgenerator/motor på 1800 kW samt en
liten startmotor för systemet.
Elproduktionen sker från tre generatorer som drivs av Wärtsilä 6L20
dieselmotorer var och en med effekten 930 kW.
Om huvudmotorn inte är körbar accelereras generatorn/elmotorn av den
elektriska startmotorn. När motorn roterar med nominellt varvtal
kopplas PTO-systemet ur varigenom elmotorn kan börja driva propellern
via den tredje kopplingen som är för PTI- mode. Elmotorn kan i detta fall
leverera 1500 kW vid 180 r/min på propelleraxeln.
Förutom vid nödkörning kan detta system användas vid t.ex. översyn av
huvudmotorn.

Fig. 2.17

PTO/PTI för ett kemtankfartyg. (Nav. arch)
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Repetitionsfrågor.
1.

Ange ungefärlig bränsleförbrukning för ett maskineri med effekten
1000 respektive 35000 kW.

2.

Ange de viktigaste orsakerna till att man kunnat minska SFOC för
stora dieselmotorer de senaste 30 åren.

3.

Beräkna empiriskt värmevärdet för IF 380 med 1 % vatten och 3,5 %
svavel. Densiteten är 970 kg/m3.

4.

Bestäm lo och go för IF 380 med data enligt ovan.

5.

Definiera begreppet kompressionsförhållande.

6.

Ange för- och nackdelar med ett högt kompressionsförhållande för
dieselmotorer.

7.

Beräkna medelkolvhastigheten för K80MC med S=2400 mm vid
varvtalet 75 r/min.

8.

Hur långt från ÖD har kolven rört sig vid 39 ovv för K80MC?

9.

Ställ upp en Excel-fil med nedanstående layout och med beräkning
0-360 vv.
Vevvinkel

Radians

Sk

ck

ak

0
15
30

0,00
0,26
0,52

0,00
10,11
39,57

0,00
3,21
6,15

521,47
498,93
434,14

o.s.v. var 15:e grad
10. Definiera begreppen MIP och MEP.
11. Ställ upp effektformeln för två- och fyrtaktsmotorer.
12. Beräkna effekten från en cylinder hos K80MC där medeltrycket är 14
bar vid varvtalet 75 r/min.
13. Definiera begreppet fyllnadsgrad.
14. Förklara vilken inverkan överladdning och varvtalet har på
fyllnadsgraden.
15. Definiera begreppet överladdningsgrad.
16. Förklara förkortningarna TCS, PTO och PTI.
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Avsiktligt blank
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Övningsuppgifter.
2.1
För en tvåtakts tvärstyckstycksmotor gäller:
-

antal cylindrar ……………………
cylinderdiameter ………………..
slaglängd …………………………..
indikerad effekt ……………………
medelkolvhastighet ……………..

8
900
1800
24000
6,6

mm
mm
hk
m/s

Beräkna:
a) varvtal
b) indikerat medeltryck i bar
2.2
För en tvåtakts dieselmotor gäller:
- cylinderantal ……………………….….
- varvtal …………………………….……
slaglängd ……………………………..
- cylinderdiameter …………………....
- luftförbrukning (765 mmHg, 28 oC ) ..

8
95 r/min
2268
mm
700
mm
108000 m3/h

Beräkna motorns fyllnadsgrad
2.3
För en huvudmotors turboaggregat gäller vid 100 % belastning:
-

spollufttryck …………………………….…
barometerstånd ……………………………
temperatur i maskinrum …………………
spollufttemp. efter turbo …………………

3,0 bar
1,05 bar
30 oC
125 oC

Beräkna polytropexponenten under kompressionen.
2.4
En 6- cylindrisk fyrtakts dieselmotor går med axeleffekten 250 hk vid ett
varvtal av 2200 r/min. Dess indikerade effekt är Pi=320 hk och SFOC är
71,9 g/MJ. Bränslets värmevärde är 42,7 MJ/kg.
Beräkna:
a) Hur många gram bränsle som tillföres cylindern per arbetsprocess.
b) Hur stor värmemängd som tillföres cylindern per arbetsprocess.
c) Indikerat arbete per insprutning i kJ.
d) Motorns mekaniska-, indikerade- och eff. termiska verkningsgrad.
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2.5
Figuren nedan visar principiellt utseende hos pv- diagrammet för en
tvåtakts långsamtgående dieselmotor.
a) Beskriv arbetsprocessens förlopp mellan var och en av de i
diagrammet angivna pos.nr.
b) Beskriv tillvägagångssättet för att bestämma maxtrycket och
kompressionstrycket.
c) Beskriv hur arbetsprocessen påverkas i en cylinder om
bränslepumpen är försedd med Variable Injection Timing (VIT).

2:6
Vid en tvåtakts B&W dieselmotor med slaglängden 2674 mm skall
kompressionstrycket vid fullast ökas från 101 bar till 105 bar. Detta sker
genom att öka tjockleken på mellanlägget under kolvstångsfoten.
Kompressionen, som antages ske med polytropexponenten 1,36, börjar
när kolven har rört sig uppåt 13 % av slaglängden från nedre
dödpunkten.
Beräkna hur mycket mellanlägget skall ökas i mm, när spollufttrycket är
3,0 bar.
2.7
För en fyrtakts dieselmotor som driver en elgenerator ombord gäller
följande:
-

cylinderantal ........................................................
cylinderdiameter ..........................................…....
slaglängd .............................................................
effektivt medeltryck ...........................................
varvtal ..................................................................
bränsleförbrukning ................................................
avgasflöde ..............................................................

Beräkna: a) motorns spec. bränsleförbrukning i g/kWh
b) motorns spec. luftförbrukning i kg/kWh.

12
250
300
16
750
350
14200

mm
mm
bar
r/min
kg/h
kg/h
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2.8.
Huvudmotorn ombord på M/S Lilly indikerades. Diagramarean för
cylinder 5 uppmättes till 938 mm2. Fjäderkonstanten var 1 mm=1 bar.
Motorns varvtal var 114 r/min och den brände Marine Diesel med
densiteten 850 kg/m3. Motorn är 7-cylindrig av äldre typ med
cylinderdiametern 500 mm och slaglängden 1060 mm.
De mekaniska förlusterna kan uppskattas till 10 % av den indikerade
effekten.
Bränsleförbrukningen uppmättes till 700 liter under indikeringen, som
pågick från kl. 17.50 till kl. 19.00
Bestäm:
a)
b)
c)
d)

MIP och MEP för cyl.5,
Indikerad effekt på cyl.5
Motorns avgivna effekt om alla cylindrarna ger samma effekt.
SFOC i g/kWh och i g/hkh.

2.9.
En dieselmotor S.E.M.T.-Pielstick, typ PC2, har följande data:
cylinderdiameter …………….
slaglängd
………………..….
vevstaksförhållande ………...
varvtal
……………………

400
460
1:4,5
480

Beräkna:
a)
maximala kolvhastigheten
b)
maximala kolvaccelerationen

mm
mm
r/m
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2.10
Under provkörning i bänk av en motor av typen Volvo Penta TAMD 163
har man med hjälp av oscilloskop och piezoelektrisk givare indikerat en
cylinder och då erhållit nedanstående diagram. Motorn belastas med
hjälp av en vattenbroms varvid dess utgående effekt uppmättes till 428
hk.
Fjäderkonstant: 1 mm = 3,0 bar
Motorns huvuddata:
Antal cylindrar
Cylinderdiameter
Slaglängd
Varvtal
Kompressionsförhållande

6
144 mm
165 mm
1500 r/min
15:1

Alla cylindrarna antas ge samma effekt. Under
provet uppmättes en bränsleförbrukning av
mB=1,0985 kg/min. Bränslets värmevärde kan
sättas till 42,0 MJ/kg.
Beräkna: a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Slagvolym
Kompressionsvolym
Indikerat och effektivt medeltryck
Indikerad effekt
Spec. bränsleförbrukning i g/ehkh och g/kWh
Indikerad termisk verkningsgrad
Effektiv termisk verkningsgrad
Mekanisk verkningsgrad
Mekaniska förluster i kW och hk
Vridmoment på axeln i Nm
Volymeffekt i hk/l
Medelkolvhastighet

2.11.
På nästa sida finns data för en medelvarvsmotor med 6 cylindrar som
driver en generator.
a) Beräkna och fyll i vid pilarna de värden som är utelämnade i tabellen
b) Pricka in driftpunkterna i diagrammet dels vid 50 och dels vid 60 Hz.
c) Pricka in och läs av värdet på SFOC vid den mest ekonomiska
driftpunkten.
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CHARACTERISTICS
Working cycle
………………………………
Cylinder bore …………………………………
Piston stroke …………………………………
Swept volume …………………………………
Compression chamber volume ……………
Compression ratio …………………………..
Injection type …………………………………
Cylinder number …………………………
Cylinder number ………………………….
Distance between cylinder centre-line …
Cylinder offset in a Vee ……………………
Vee angle ……………………………………
Rotation direction ………………………….
Directly reversible
Rated speed ………………………………..
Rated speed ……………………………….
Minimum idling speed ………………..……
Mean piston velocity at 400 rpm. ………..…
Mean piston velocity at 428 rpm ………….
Rated power …………………………………
B.M.E.P. (at 1600 kW - 400 rpm)………...
B.M.E.P. (at 1600 kW - 428 rpm) ……..
Compression on no load ……………………
Maximum firing pressure …………………
bar)

Four stroke (single acting)
400 mm
540 mm
67,86 dm3
6,26 dm3
Direct.one pump per cylinder
6 - 7 - 8 - 9 in line engine
10-12-14-16-18 in vee engine
980 mm
158 mm
45°
Clockwise - counter clockwise
400 rpm (60 Hz gen.sets)
428 rpm (50 Hz gen.sets)
120 rpm
1600 kW (2176 Hp)
3 MPa at 400 rpm (30 bar)
13.5 MPa (on MDO) (135
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2.12
Fig. visar ett indikatordiagram från en av cylindrarna på en tvåtakts
dieselmotor.
a) Bestäm kompressions- och förbränningstrycket i bar, när trycket i
maskinrummet är 765 mm Hg.
b) Bestäm indikerat medeltryck, angivet i bar, när diagramarean
uppmätt med planimeter är 560 mm2.

2.13
En dieselmotor bränner HFO med värmevärdet 41600 kJ/kg och har
SFOC = 162 g/hkh.
Cylinderkylningen sker med färskvatten och cirkulationen är 34 l/hkh.
Inloppstemperaturen är 68 oC och utloppstemperaturen är 77 oC.
a) Beräkna eff. termiska verkningsgraden.
b) Hur många procent av tillförd bränsleeffekt som bortförs i kylvattnet.
2.14.
Vid en MAN B&W L70MC är slaglängden 2268 mm. Spolportarnas
är 8 % av slaglängden och i ND är kolvtoppens överkant i höjd
spolportarnas underkant. Beräkna vevvinkel, kolvhastighet
kolvacceleration i det läge där spolportarna börjar öppna om R/L =
och varvtalet är 108 r/min.

höjd
med
och
0,42
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2.15.
En MAN-B&W huvudmotor av typen 8S70MC är kopplad till en fast
propeller. Motorns cylinderdiameter och slaglängd är respektive 700 mm
och 2674 mm. Motorns effekt under normal drift är 20600 kW vid 88
r/min.
Som följd av ett haveri blir en av cylindrarna tagen ur drift och samtidigt
ändras bränslepumparnas index så att MEP blir 14 bar.
Beräkna under dessa förhållanden:
a) motorns varvtal
b) motorns effektiva effekt.
2.16
För ett motorfartyg utrustat med en MAN B&W 8S70MC huvudmotor
föreligger följande vid full belastning:
-

effektiv effekt………………………………. 20960
varvtal ……………………………………… 91
mekanisk verkningsgrad …………………. 0,94
eff. termisk verkningsgrad …..………… 0,51
slaglängd ………………………………….. 2674
cylinderoljeförbrukning …………………. 1,1
systemsmörjoljeförbrukning …………… 9
fartygets fart ……………………………….. 18

kW
r/min
mm
g/kWh
kg/cyl dygn
knop

Enligt bunkeranalysen är bränslets värmevärde, Hi = 42054 kJ/kg. Oljans
densitet vid 15 oC är 990 kg/m3.
Beräkna vid full belastning:
a) MIP
Fartyget skall med full effekt segla en distans av 4000 nm. Beräkna för
distansen:
b) bränsleförbrukningen i m3 vid 30 oC
c) systemsmörjoljeförbrukningen i kg
d) cylinderoljeförbrukningen i kg
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2.17.
Topptrycket i en cylinder bestämdes med en indikator vars stapelhöjd
blev 46 mm. Fjäderkonstanten hos indikatorn var 2,84 bar/mm. Läget av
topptrycket uppskattades till 13o efter ÖD.
Bestäm överfört moment till vevaxeln om nedanstående data gäller för
motorn.
cyl.diam …………….
slaglängd ………….…
vevstakslängd ……..
varvtal ………………..
kolv+ tapp väger …..
vevstaken väger …...…

400
480
1030
525
260
205

mm
mm
mm
r/m
kg
kg

2.18
En 6- cyl_ fyrtakts dieselmotor går med en axeleffekt av 110 kW
vid ett varvtal av 2200 r/min.
Den indikerade effekten är Pi=
bränsleförbrukningen be= 71,9 g/MJ.

140,5

kW

och

den

specifika

a) Beräkna hur många gram bränsle som tillförs cylindern per
arbetsprocess.
b) Hur stor värmemängd tillförs cylindern per arbetsprocess när
brännoljans värmevärde är 42,7 MJ/kg.
c) Hur stort är det utvecklade arbetet i en cylinder per arbetsprocess?
d) Beräkna motorns mekaniska, indikerade- och effektivt termiska
verkningsgrad.
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2.19
Volvos motor TAMD 71 A är en fyrtakts, direktinsprutad överladdad
dieselmotor som är försedd med s.k. 'aftercooler' som kyler luften.
Antal cylindrar
…………… 6
Cylinderdiameter
………. 104,7
Slaglängd …………………….. 130
Kompressionsförhållande … 14:1

mm
mm

Motorn körs vid ett visst tillfälle med varvtalet 1800 r/min och utvecklar då
effekten 185 kW.
a)

Beräkna förbränningsrummets volym..

b)

Beräkna motorns MEP och medelkolvhastighet.

c) Vid varvtalet 1800 r/min och effekten 185 kW är spec. bränsleförbrukningen enligt datablad 212 g/kWh. Beräkna hur mycket brännolja
som sprutas in genom en av bränsleventilerna vid varje insprutning i
detta driftläge.
d) Beräkna tillförd bränsleeffekt i kW om bränslets övre värmevärde är
42 MJ/kg.
e)

Beräkna eff. termisk verkningsgrad vid detta driftläge.

f) I databladen anges för motorn att luftförbrukningen vid 1 bar och 20
oC är 11,35 m3/min. Beräkna vilken luftförbrukning i sorten kg luft per kg
bränsle detta motsvarar.
Rluft=287 J/kg oC
g)
Figuren visar lyfthöjds- och lyfthastighetskurvan för
den Boschpump som hör till Volvomotorn ovan.
Bränslepumpens kamaxel är symmetrisk så att
pumpslag och returslag sker efter samma
hastighetskurva.
Beräkna under hur lång tid i sekunder som
drivkammen påverkar pumpkolven under en
insprutning vid varvtalet 1800 r/min.

Vridning av bränslepumpens kamaxel
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2.20.
Vid en äldre tvåtaktsmotor med vändspolning är höjden hos
avgasportarna 26 % av slaglängden. Beräkna vid vilken vevvinkel räknat
från ÖD som avgasportarna börjar öppna.
Vevstaksförhållandet R/L = 1/4.
2.21
Diagrammet nedan är från cylinder 4 på en tvåtakts fartygsdieselmotor
MAN B&W L42MC med D = 420 mm och S = 1360 mm.
a) Bestäm kompressions- och maxtrycket när atmosfärstrycket är 1 bar.
b) Bestäm indikerat medeltryck i bar när planimetrering gav arean
635 mm2.
c) Markera tändpunkten och öppning av avgasventilen i diagrammet.
d) Beräkna cylinderns indikerade effekt.

2.22.
En tvåtakts dieselmotor har följande data:
-

cylinderantal …………………………..
avgiven effekt ……………………….
varvtal ………………………………….
SFOC …………………………………
bränslepumparnas cylinderdiameter
br. pumparnas max. slaglängd ………
brännoljans densitet …………………

6
6000
150
212
34
44
940

kW
r/min
g/kWh
mm
mm
kg/m3

Beräkna det bränslepumpindex som insprutningen är inställd för.
Brännoljan betraktas som inkompressibel.
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3. Maskinanläggningars funktion.
Direkt drift
Direktkoppling av motorn till propellern är självklart det vanligaste
framdrivningssystemet och för långsamtgående dieselmotorer i stort sett
det enda alternativet. Komponenterna består av en axelledning och en
konventionell propeller. All manövrering sker genom reglering av varvtal
och rotationsriktning hos motorn.
Växlad drift
Ofta har växeln flera funktioner även om den viktigaste är att växla ner
varvtalet hos drivmotorn till ett värde som är lämpligt för propellern. Den
kan utföras för att kombinera effekten från två motorer till en
propelleraxel eller alternativt dela effekten från en motor till två axlar.
En annan vanlig funktion är att från växeln ta ut hjälpeffekt till en axelgenerator (PTO).

Fig. 3.1

3.1

Enkel reduktionsväxel

Två motorer – en propelleraxel

Dieselmotorer

Majoriteten av handelsfartyg i drift eller under byggnad är utrustade
med dieselmotorer som framdrivningsmaskineri. Dessa finns tillgängliga
i tre olika huvudtyper.
- Långsamtgående motorer med ett varvtal huvudsakligen i området
60 – 150 r/min.
- Medelvarvsmotorer med ett varvtal huvudsakligen i området
450 – 800 r/min
- Högvarviga motorer med ett varvtal huvudsakligen i området 850 –
3000 r/min.
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Tabellerna nedan visar installerade framdrivningsmaskiner ombord på
fartyg med en storlek över 2000 dwt och som levererats mellan 1.1 och
31.12 1998.
Man kan konstatera att under 1998 var ca 70 % av alla levererade fartyg
av den här storleken utrustade med långsamtgående tvåtaktsmotorer
motsvarande ca 78 % av den totalt installerade framdrivningseffekten.
Lågvarviga tvåtaktsmotorer
Licensor
MAN B&W
Sultzer
Mitsubishi
Total

Ships
512
150
100
762

Engines
515
150
100
765

kW
6116584
2616537
744572
9477693

% (kW)
64.54 %
27.61 %
7.86 %
100.00 %

Engines
135
92
75
24
32
15
21
9
19
6
20
13
9
6
2
7
3
4
5
497

kW
770863
578078
288561
263310
106744
104070
103162
87803
70052
44267
39393
26918
17736
14415
10303
10155
985S
3600
31408
2580693

%
29.87
22.40
11.18
10.20
4.14
4.03
4.00
3.40
2.71
1.72
1.53
1.04
0.69
0.56
0.40
0.39
0.38
0,14
1.22
100.0

kW
32316
32316

%
100.00 %
100.00 %

Medelvarvsmotorer
Licensor
Wärtsilä
MAN B&W
MaK
Sultzer
Caterpillar
Ruston
Bergen
MTU
GMT
Pielstick
Deutz MWM
Hanshin
Niigata
Akasaka
Russki
Yanmar
Daihatsu
SKL
Unknown
Total

Ships
86
66
63
6
10
6
8
4
6
3
20
13
6
6
1
4
2
2
4
316

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%.

Ångturbiner
Licensor
Mitsubishi
Total

Ships Engines
2
2
2
2
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Dieselmotorer totalt
Licensors
MAN B&W
Sultzer
Wärtsilä
Mitsubishi
MaK
Caterpillar
Ruston
Bergen
MTU
GMT
Pielstick
Deutz MWM
Hanshin
Niigata
Akasaka
Russki
Yanmar
Daihatsu
SKL
Unknown
Total

Ships
578
156
86
100
63
10
6
8
4
6
3
20
13
6
6
1
4
2
2
4
1078

Engines
607
174
135
100
75
32
15
21
9
19
6
20
13
9
6
2
7
3
4
5
1262

kW
6694662
2879847
770863
744572
288561
106744
104070
103162
87803
70052
44267
39393
26918
17736
14415
10303
10155
9855
3600
31408
12058386

%
55.52
23.88
6.39
6.17
2.39
0.89
0.86
0.86
0.73
0.58
0.37
0.33
0.22
0.15
0.12
0.09
0.08
0.08
0.03
0.26
100.00

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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3.2 Långsamtgående dieselmotorer
Långsamtgående dieselmotorer är det vanligaste valet för alla större
handelsfartyg: containerfartyg, bulkfartyg olje- och gastankfartyg.
Långsamtgående tvärstycksmotorer är av tvåtaktstyp där arbetsprocessen sker under två kolvslag, d.v.s. under ett vevaxelvarv, medan
arbetsprocessen för hög- och medelvarvsmotorer är fyrtakt och sker under
fyra kolvslag eller två vevaxelvarv.
Motorerna indelas efter cylinderdiameter i följande typer:
Normala
Large bore
Super large bore

460 < D < 800 mm
800 < D < 950 mm
950 < D

Tvärstycksmotorn har fått sitt namn från den förbindelselänk
(tvärstycket) som förbinder kolvstången med vevstaken. Tvärstyckets
gejdsko glider upp och ned längs gejdlinjalerna.
Byggnadstekniskt är tvärstycksmotorn enklare än trunkmotorn, vilket
gör den billigare att tillverka men däremot blir den avsevärt tyngre.
Tvärstycksmotorn kopplas direkt till propelleraxeln utan någon
mellanliggande reduktionsväxel. Fartyg med tvärstycksmotorer kan
förses med ställbara propellerblad men det vanligaste är att de kopplas
till en FP- propeller och vid backgång kastar man om motorernas
rörelseriktning.
Desto lägre varvtal som motorn kan gå med desto större diameter kan
propellern ha vilket ökar propellerverkningsgraden och minskar fartygets
driftkostnad. Å andra sidan betyder en minskning av varvtalet till t.ex.
72 % av normalt varvtal en minskning av effekten till ca 55 %. Detta
betyder att det blir nödvändigt att installera en motor med 50 % fler
cylindrar och acceptera den ökade anskaffningskostnaden som detta
innebär.
Fördelen med de långsamtgående tvåtaktsmotorerna är att de är enkelt
uppbyggda med få rörliga delar. En annan fördel är deras driftsäkerhet.
Nackdelarna är främst de stora dimensionerna med avsevärt
utrymmesbehov, tunga delar som är besvärliga att hantera samt stora
termiska belastningar på kolvar och cylinderfoder. På grund av de stora
dimensionerna kallas tvärstycksmotorer ibland för katedralmotorer.
Huvuddata för de långsamtgående motorerna är:
Varvtal
Medelkolvhastighet
Slagförhållande (S/D)
MEP (bar)

60-150 r/min)
7-8,5 m/s)
2,8-3,9
17 - 19

Den nedre gränsen för varvtalet hos den här typen av motorer ligger på
ca 57 r/min.
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Fig. 3.2 Långsamtgående dieselmotor (MAN B&W K90MC-C)
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Den specifika bränsleförbrukningen (SFOC) för dessa motorer ligger från
174 g/kWh ner till 159 g/kWh och bränslet är ofta IF-380 eller ännu
tjockare.
De lågvarviga dieselmotorerna tillverkas som raka motorer med 4-12
cylindrar. Effektområdet startar vid ca 2500 kW för 4-cylindriga motorer
vid ett varvtal av ca 150 r/min vilket är ett segment där denna motortyp
har stor konkurrens av medelvarvsmotorer.
Den största motorn av den här typen som finns f.n. (2005) är MAN-B&W
12K108 ME-C med effekten 83400 kW (113424 hk) eller 6950 kW/cyl vid
94 r/min. Den är 27,3 m lång och väger 2810 ton. Specifik
bränsleförbrukning är 171 g/kWh vilket vid full effekt ger en förbrukning
av 14,3 ton HFO per timme (342 ton/24h).
Motorerna tillverkas ofta på licens av varven. Det finns få fabrikat och
branschen domineras av MAN B&W och Wärtsilä (Sultzer).
Exempel på installation av långsamtgående dieselmotor med effekten
7000 kW vid 100 r/min.

Data:
Vikt 317 ton
44 kg/kW.

Fig. 3.3 Installation av
långsamtgående
dieselmotor.
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3.3 Medelvarvsmotorer.
Medelvarvsmotorer är av fyrtaktstyp och s.k. trunkmotorer med
vevstaken lagrad direkt i kolven
Det finns både som raka motorer med cylindrarna placerade i linje efter
varandra och som s.k. V- motorer. För raka motorer är cylinderantalet
oftast mellan 6-9 medan V- motorerna har 12-20 cylindrar.

Fig. 3.4. Medelvarvsmotorer (Wärtsilä 46).
Begreppet medelvarvsmotorer innefattar dieselmotorer som körs med ett
varvtal i intervallet 300 till 800 r/min. Högvarviga motorer har ett
varvtal vanligtvis på 1000 r/min och däröver.
Medelvarvsmotorer med det lägsta varvtalet kan kopplas direkt till
propellern på mindre fartyg med en propelleraxel och på något större
fartyg med två propelleraxlar där i båda fallen varvtalet 450 r/min inte är
mycket högre än vad som bestäms av gränsen för propellerdiametern med
hänsyn till fartygets linjer.
Om varvtalet är för högt för att kunna driva propelleraxeln direkt måste
en reduktionsväxel installeras.
Användningen av en reduktionsväxel innebär att man kan anpassa
propellervarvtalet till det mest optimala utan att behöva ta hänsyn till
motorernas varvtal.
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Tidigare, då medelvarvsmotorernas effekt var mycket lägre än idag, var
det vanligt att installera två motorer kopplade till en gemensam växel vid
fartyg med en propelleraxel. En liknande praxis gällde för ännu större
fartyg med två propellrar där varje propeller drevs av två motorer
kopplade till en reduktionsväxel.
Innan tillverkarna av lågvarviga dieselmotorer reducerade varvtalet hos
sina motorer var det lägre propellervarvtalet hos medelvarvsmotorerna
och därmed sammanhängande högre propellerverkningsgrad en viktig
faktor i konkurrensen mellan motortyperna. Denna speciella fördel för
medelvarvsmotorerna som innebar ca 1,5 % lägre bränsleförbrukning
existerar inte längre.
Medelvarvsmotorer är också vanliga som framdrivningsmaskineri i fartyg
med dieselelektrisk drift.
Medelvarvsmotorernas lägre vikt och mindre volymbehov samt den större
driftsäkerheten som det innebär att ha två maskiner i stället för en är
idag en av motortypens största fördelar.
Andra fördelarna med medelvarvsmotorer jämfört med t.ex
direktkopplade långsamtgående motorer är att de är kompakta och
kräver mindre utrymme. Den avsevärt lägre höjden och den lägre vikten
innebär att maskinrummet blir lägre och att lyftanordningarna i
maskinrummet för lyft av reservdelar kan konstrueras för lägre vikter
och kortare distanser. Ombord på bilfärjor innebär den lägre höjden att
man får plats med ett helt bildäck över maskinrummet.
Växeln gör det relativt enkelt att arrangera effektuttag för axelgenerator
och annat hjälpmaskineri ombord, t.ex. lastoljepumpar på tankfartyg. På
det sättet sparas ytterligare plats och antalet enheter som måste
underhållas. En reduktionsväxel kan ganska enkelt konstrueras för att
koppla samman flera motorer till en flermotoranläggning vilket innebär
en del fördelar:
- en av motorerna kan överhalas eller repareras i sjön medan den
andra är i drift.
- större driftsäkerhet och ev. lägre försäkringspremie.
De viktigaste nackdelarna hos medelvarvsmotorer jämfört med
långsamgående är:
- stort underhållsbehov med hänsyn till det stora antalet
komponenter. Avgasventilerna kräver mycket underhåll och vid
fyrtaktsmotorer finns det många.
- stort antal cylindrar som skall överhalas
- högre ljudnivå.
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Medelvarvsmotorer har cylindereffekter från 150 kW upp till ca 1000 kW.
Specifika bränsleförbrukningen för motortypen är från 200 g/kWh ner till
167 g/kWh där de lägre värdena gäller för de större motorerna. Motorerna
kan köras på tunga tjockoljor men ofta skiftar man till drift på MDO vid
manövrering.
Det finns många fler tillverkare av medelvarvsmotorer än av lågvarviga
dieselmotorer. Bland vanliga fabrikat på marknaden kan nämnas
Wärtsilä, MAN B&W, SEMT Pielstick och MWM.
Exempel på installation av ett medelvarvsmaskineri.
Data:
7240 kW vid 500 r/min
Vikt 130 ton
0.80 ton/m3
20 kg/kW.

Fig. 3.5 Installation av medelvarvsmotormaskineri.
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3.4 Högvarviga dieselmotorer.
Många fartyg har en högvarvig dieselmotor installerad någonstans och
vanligast är det för generering av hjälpkraft och för drift av
nödgeneratorn. En fördel med det högre varvtalet vid generatordrift är
att generatorn blir mindre, lättare och billigare.
Användningen av högvarviga dieselmotorer som framdrivningsmaskineri
i handelsfartyg begränsas till mindre fartyg och för fartyg med
dieselelektrisk drift.
Vid krigsfartyg, där ett högt effekt/vikt förhållande är betydelsefullt,
används högvarviga dieselmotorer antingen enskilt eller i kombination
med gasturbiner.
Eftersom högvarviga dieselmotorer tillverkas enligt löpande bandprincipen är motortypen endast tillgänglig med ett begränsat antal
cylindrar.
Den största effekten hos en enskild högvarvig motor är 7400 kW hos V20
MTU vid 1900 r/min. (370 kW/cyl, MEP ca 20 bar).
Mer typiskt är emellertid en effekt per cylinder från ca 20 till 200 kW och
varvtalet från 1200 till 2100 r/min.
Den specifika bränsleförbrukningen för motortypen ligger på 250 g/kWh
ner till 187 g/kWh. Förutom att dessa motorer har en högre specifik
bränsleförbrukning än medelvarvsmotorer skall man komma ihåg att de
drivs med gasolja där bunkerpriset är ungefär dubbelt så högt som för
tjockolja.
Fig. nedan visar installation av högvarviga motorer i s.k. ”high speed
vessel”. Motorerna är i båda fallen anslutna till växeln via hydrauliska
kopplingar.

Fig.3.6 Högvarviga motorer i high speed vessel.
Ett problem med fartygstypen är att de kräver stor effekt vid acceleration
från stillastående till planing. Eftersom det tar lite tid för turbon att
komma upp i varvtal och leverera den erforderliga luftmängden som
behövs vid full effekt finns det en tendens till stalling.
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Genom att installera hydrauliska kopplingar som överför moment i
proportion till bränslematningen kan motorns varvtal ökas utan ökning
av belastning från propellern..

Fig. 3.7 Hydraulisk koppling
Genom att gradvis fylla kopplingen med olja får turbon tid på sig att
komma upp i varvtal och belastningen ökar långsammare utan
varvtalssänkning hos motorn. När fartyget har accelererat till full fart
verkar kopplingen ungefär som en fast koppling och ökning och
minskning av farten kan ske på normalt sätt med bränslefyllningen.
Vid mer konventionella fartyg har det förekommit att högvarviga motorer
kopplas till propelleraxeln via kilremmar.

Fig. 3.8 Högvarviga dieselmotorer kopplade med kilremmar till
propelleraxeln.
(Volvo)
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Typiska data för installationer med högvarviga dieselmotorer:
7000 kW vid 1300 r/min.
Vikt 21 ton
3 kg/kW.
Det finns många tillverkare av motortypen bland vilka Scania, Volvo,
MTU och Caterpillar kan nämnas. Se Appendix 1.
Ett exempel på en modern installation av högvarviga motorer är det
norska
supplyfartyget
"Strill
Supplier"
vars
dieselelektriska
huvudmaskineri består av två V16 Caterpillar vardera med effekten 1825
kW vid 1800 r/min och två st. Caterpillar V12 som var och en har effekten
1360 kW vid 1800 r/min. Samtliga motorer är kopplade till varsin
Siemens generator och propellermaskineriet består av två Aquamaster
Compass thrusters.
Motorerna har elektronisk insprutning
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3.5 Dieselelektrisk drift
Dieselelektrisk drift kan inte mäta sig med en direktdriven tvåtakts
långsamtgående dieselmotors låga specifika bränsleförbrukning eftersom
både generator och elmotor har 2,5-3 % förluster. För vissa fartygstyper
är dock den sämre verkningsgraden av mindre betydelse jämfört med de
tekniska fördelarna.
Ett exempel är isbrytare som har fördel av det stora vridmomentet hos
propelleraxeln från start hos elmotorn och ett annat är kryssningsfartygen som har stort elbehov för sin hotellservice. För de flesta
handelsfartygen, vars uppgift det är att transportera last från en punkt
till en annan så billigt som möjligt, är dock dieselelektrisk drift för
närvarande inte särskilt attraktivt.
Dieselelektrisk framdrivning har varit framgångsrik sedan mitten av
1980- talet för passagerarfartyg och på senare år även för färjor. Orsaken
har bl.a. varit att systemet erbjuder stor frihet i placering av maskineriet.
Det är introduktionen av växelströmsmotorer för framdrift som har gjort
elektriska drivsystem mer attraktiva. Växelströmsdrifter kräver mindre
underhåll och är avsevärt mindre och lättare än de likströmssystem som
användes vid dieselelektrisk drift tidigare.
Ett dieselelektriskt framdrivningssystem baseras idag på kraftverksmodellen.
Dieselgeneratorerna matar ett sektionerbart ställverk varifrån eleffekten fördelas till framdrivningen
och till den övriga förbrukningen
ombord.
En stor fördel med kraftverksmodellen
är
möjligheterna
till
korskoppling vilket ger hög grad av
driftsäkerhet
p.g.a.
omkopplingsmöjligheterna
mellan
de
olika
enheterna.

Fig. 3.9 Dieselelektrisk drift enligt
kraftverksmodellen.
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Övergången från traditionella färjor till höghastighetsfärjor har medfört
nya och okonventionella framdrivningsmaskinerier.
Dieselelektrisk drift med drivmotor och propeller hopbyggda och
placerade utanför skrovet är en relativt ny konstruktion som ger flera
fördelar framför de vanliga medelvarvsmotorerna med växel.
ABB Marine har utvecklat två olika typer av dieselelektrisk drift med
växelströmsmotorer.
- Cyclokonverter-system vilket innebär frekvensomvandlare som matar
växelström synkronmotorer.
Detta system används mest för effekter mellan 3-18 MW.
- Sami Megastar PWM- pulssystemet med brett modulerad
frekvensomvandlare som styr en burlindad asynkronmotor.
Detta system passar för effektområdet mellan 0,5 – 8 MW/enhet.
Principen för frekvensomvandling.
120 f
Synkronmotorns varvtalsformel:

n =

Asynkronmotorns varvtalsformel:

n =

p
120 f

(1-s)

p
där: f =
p=
s=

frekvensen i Hz
motorns poltal
eftersläpningen (normalt < 5 %)

Växelströmsdrift för de kryssningsfartyg som levererats sedan 90-talet
bygger på det s.k. cyclokonvertersystemet, där en synkronmotor driver
propellern och som kan byggas för effekter upp till 20 MW per enhet. En
cyklokonverter är en tyristorenhet som kan variera frekvensen på
matningsspänningen till synkronmotorn. Man får därigenom ett enkelt
sätt att variera propellervarvtalet och behöver ingen reduktionsväxel.
Varvtalet kan varieras med fullt vridmoment i valfri riktning från 0-200
r/min.

Fig. 3.10

Genom att variera frekvensen på motorns matningsspänning
kan man enkelt ändra propellervarvtalet.

75
Det andra systemet som bidragit till genombrott för växelströmsdrifter är
Sami Megastar PWM (Pulse Width Modulation, se sid. 78) som styr en
standard burlindad asynkronmotor och finns att tillgå för effekter upp till
8 MW per enhet inom ett varvtalsområde av 0-1800 r/min
PWM=pulsbredd modulation innebär att frekvensen styrs med pulser.
vars bredd varieras. Då pulsbredden ökar minskar frekvensen och
tvärtom.
PWM är ytterst en fråga om att ge tändpulser av olika längd till
tyristorerna vid olika tidpunkter.
Asynkronmotorerna , som är direktkopplade till propellrarna, får ett
varvtal som följer frekvensen med några % eftersläpning.
Asynkronmotorn är den enklaste, driftsäkraste, billigaste och därmed den
vanligaste elmotorn. Den hade tidigare den nackdelen att den var svår
att varvtalsreglera. Den moderna kraftelektroniken har nu gjort det
möjligt att enkelt varvtalsreglera asynkronmotorer vilket är ett stort
framsteg.
PWM-systemet erbjuder snabb tillgång till drivkraft och mjuk start,
exakt manövrerbarhet och snabba gensvar. Den mjuka starten minskar
strömrusningen under start vilket t.ex. betyder att man inte behöver
starta en hjälpmotor till för att koppla in en extra styrpropeller till
kopplingsskenan. Möjligheterna till korskoppling i drivsystemet mellan
framdrift, thrustermotorer och lasthantering öppnar helt nya möjligheter
för tillämpningar i t.ex. tankfartyg
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Kapslad drift.
Azipod är en framdrivningsenhet som placeras utanför skrovet och som
kan vridas fritt runt en vertikal axel. Den består av en enkel- eller
dubbellindad växelströmsmotor som är direktkopplad till en FP-propeller.
Elmotorn i enheten styrs av en frekvensomvandlare och ger fullt
vridmoment inom hela varvtalsområdet.
Styregenskaperna är bättre än vid vanliga
roder genom att framdrivningskraften kan
styras i alla riktningar. Manöverförmågan
vid låg fart blir bättre vilket gör
framdrivningen
speciellt
lämpad
för
användning där det ställs stora krav på
dynamisk positionering.
Azipod valdes bl.a för några av de senare
kryssningsfartygen av Fantasy-klass för
Carnival Cruise som byggts vid Masa-Yards
Helsingforsvarv.

Cyclokonvertersystem

Fig.3.11 Azipod

Maskineriet i Fantasy-fartygen består av sex Wärtsilä 12V38 medelvarvsmotorer som var och en driver en generator. Totalt installerad
motoreffekt är 47520 kW.
Motorerna är placerade i två separata motorrum och hög grad av
redundans har uppnåtts genom maskineriets specifikation. Framdrivningen sker med två Azipodenheter
Maskineri.
Dieselmotorer
Effekt
Total effekt
Generatorer
Framdrivning
Propellrar
Styrmaskin
Bogpropellrar
Ånggenerering

Dieselelektriskt av kraftverksmodell, azipodframdrivning
6 st Wärtsilä 12V38
6 x 7920 kW, 600 r/min
47520 kW (64600 hk)
6 x 11000 kVA (ABB)
2 x 14 MW Azipod
2 x 14 MW AC luftkylda synkronmotorer med
variabelt varvtal mellan 0-140 r/min.
Två FP Azipod propellrar
Inga separata roder
3 x 1500 kW
Två oljeeldade ångpannor och sex avgaspannor.

Varje dieselmotor driver en ABB 11000 kVA generator som matar ett
ställverk för 6,6 kV/60 Hz. Alla större elförbrukare är anslutna till 6,6
kV- systemet. Detta inkluderar två lågspänningsgeneratorer, tre bogpropellermotorer samt tre transformatorer som transformerar ner 6,6 kV
till 450 V.
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Systemet för 450 V matar hjälpmaskineriet och täcker fartygets
servicefunktioner. Två transformatorer är normalt i drift medan en står i
stand-by.

1. Dieselgeneratoraggregat 10,3 resp. 6,8 MVA
2. Ställverk för 6,6 kV, 60 Hz
3. 700 kW kompressormotorer för klimatanl. 4. 1,5 MW thrustermotorer
5. Synkronmotorer för framdrift
6. Lågspänningsställverk
Fig. 3.12 Elsystemet på kryssningsfartyg ( Masa-Yard ABB)
Det finns två framdrivningsenheter som var och en består av en
propellermotor, två frekvensomvandlare, sex transformatorer för 6,6
kV/1,0 kV, 4,3 MVA, en magnetiseringsenhet och en styrenhet samt sex
enpoliga höghastighetsbrytare. Dessa brytare är placerade mellan
frekvensomvandlaren och framdrivningsmotorn.
Effekten för de två synkronmotorerna som driver propellrarna styrs och
regleras från ABB frekvensomvandlare. Varje omvandlarenhet består av
två trefas frekvensomvandlare med styrenhet som matar propellermotorns statorlindning. Styrenheten styr frekvensen och därmed också
motorvarvtalet. Elmotorn är försedd med dubbel statorlindning. Effekten
är 14 MW och varvtalet kan varieras mellan 0-140 r/min.
Frekvensomvandlare och synkronmotorer arbetar inom området 0- 14,6
Hz. Fartyget är utrustat med två 6,6 kV motorer som driver 450 V
generatorer som matar lågspänningsställverket för belysning och annan
mindre förbrukning.
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Sami Megastar PWM- systemet.
Prinssessan Benedicte som trafikerar Rödby-Puttgarden och som
levererades 1997 är ett annat exempel på ett fartyg med dieselelektrisk
drift och är utformat för att drivas med en servicefart på 16,5 knop. Den
totalt installerade effekten är 17600 kW.
Fartyget drivs av fyra 3000 kW Contaz KaMeWa/aquamaster
motroterande propellrar placerade två och två utanför skrovet i vardera
änden av fartyget. Eleffekten till varje elmotor, som är ihopbyggda med
propellrarna, levereras via ABB Sami Megastar frekvensomvandlare.
Dieselmotorerna är av typen MAK 8M32.
Eleffekten genereras av fem identiska dieselgeneratorer där fyra
aggregat klarar maximal framdrivningseffekt samt erforderlig hjälpeffekt, vilket tillåter att ett aggregat står i stand-by.
Dieselgeneratorerna lämnar 6,6 kV (högspänning) och 50 Hz till
frekvensomformarna . Lågspänningsnätet matas med 220 V/50 Hz
Samlingsskenan (main switchboard) är delbar genom en sektioneringsbrytare på mitten. En av generatorerna kan alltid vara i stand-by och vid
fel kopplas in åt ena eller andra hållet vilket ökar driftsäkerheten.
Genom att använda högspänning fås lägre strömmar och därmed klenare,
lättare och billigare kabelnät.

Fig. 3.13 Dieselelektrisk drift (Sami PWM).
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3.6 Ångturbindrift
Maskineriets huvuddelar är panna, turbin, kondensor och reduktionsväxel.
Pannanläggningen består i normalfallet av två st enheter av typen
vattenrörpannor och byggs i regel som spegelbilder och placeras då med
rökgasupptagen midskepps. Ångan samlas upp i en ångdom varifrån den
leds in i turbinen via pannans överhettare.
Då ångan passerat turbinen går den till en sjövattenkyld kondensor där
den kondenseras till vatten. Kondensatet pumpas åter tillbaka in i
pannan för att påbörja en ny ångcykel.

Fig. 3.14 Ångcykeln för ett turbinmaskineri.
Ångturbinen består av ett turbinhus som omsluter ett antal löphjul som
är monterade på en axel. Löphjulen är försedda med ett stort antal
lämpligt utformade skovlar. Ångan tillföres under högt tryck och
temperatur och strömmar under expansion ut genom munstycken.
Vid expansionen övergår ångans värmeenergi delvis till rörelseenergi
vilken utnyttjas i turbinens skovelsystem. Allteftersom ångan expanderar
på sin väg genom turbinen sjunker dess tryck samtidigt som volymen
ökar. Man talar därför om turbinens hög- och lågtrycksdel. Eftersom
ångturbinens varvtal måste vara högt för att dess verkningsgrad ska bli
tillfredsställande ansluts turbinen till propelleraxeln via en
reduktionsväxel.
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Denna typ av framdrivningsmaskinerier installerades under 70- talet
främst i s.k. VLCC- fartyg. Numera installeras ångturbinmaskinerier
enbart i LNG- tankers där avkokningen från lasten utgör bränsle i
pannorna

Fig. 3.15

Ångturbinmaskineri
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LNG- tankers är bland de dyraste typerna av handelsfartyg att bygga. De
används också längre än andra fartygstyper, en livslängd av 20-25 år är
inte ovanligt. Fartygen har en speciell dubbelskrovkonstruktion för att
kunna hålla lasten vid en konstant temperatur av –165 oC.
LNG, som mestadels består av metan (ca 80 %), transporteras utan
övertryck i isolerade tankar och temperaturen hålls konstant genom fri
avkokning.
LNG- fartyg drivs mestadels av ångturbiner vilket beror på att det är
enkelt att utnyttja avkokningen genom förbränning i ångpannor.
Storleken av den naturliga avkokningen beror på tankarnas utformning
och isolering och ligger i storleksordningen 0,1 – 0,3 % per dygn. Om man
räknar med ett medelvärde på 0,15 % betyder det ca 200 m3/dygn för ett
fartyg med lastkapaciteten 135 000 m3. Detta motsvarar 38-40 MW
omräknat till bränsleeffekt
Fartygstypen byggs för relativt hög fart, ofta omkring 20 knop vilket är 5
knop högre än för vanliga tankfartyg. Hög fart betyder stor effekt hos
huvudmaskineriet vilket tillsammans med kapaciteten att bränna gasen
från avkokningen bestämmer valet av huvudmaskineri.
Ångturbinmaskinerier är relativt enkla och billiga och passar därför som
framdrivningsmaskineri för denna fartygstyp och det är också här som
maskintypen fortfarande dominerar. Nackdelen är den ganska låga
verkningsgraden för en ångcykel och därför har alternativet med
gasturbiner i en kombicykel eller dieselmotorer med avkokad gas som
bränsle projekterats och också byggts i något enstaka fall..
Ånganläggningen i ett traditionellt LNG- fartyg består av en 30 MW
ångturbin uppdelad i en hög- och en lågtrycksturbin. Turbinerna är
kopplade till propelleraxeln via en dubbel reduktionsväxel. För att öka
redundansen finns två huvudpannor installerade som var och en
producerar ca 60 ton ånga per timme av trycket 63 bar och temperaturen
510 oC. Två turbogeneratorer för elproduktion till sjöss och en
dieselgenerator för produktion i hamn finns installerade. Effekten är
2700 kW per aggregat.

Fig.3.16 Ångturbinmaskineri i LNG- fartyg. (Nav. arch)
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Ett typiskt modernt LNG- fartyg är K Acacia under Koreansk flagg och
byggt år 2000. Framdrivningsmaskineriet består av ett Kawasaki UA400 cross compound turbinmaskineri som driver en 6- bladig propeller
med diametern 8,2 m vid 96 r/min. Detta ger fartyget en fart av 20,5
knop.
Ångan produceras av två UME 68/59 vattenrörpannor med naturlig
cirkulation. Normal kapacitet för varje panna är 59 ton ånga per timme.
(max 68 ton/h). Hjälpkraften genereras av två hjälpturbiner vardera med
effekten 3450 kW vid 720 r/min. Förutom turbogeneratorerna finns en
MAN B&W 8K32/40 dieselgenerator, också med effekten 3450 kW vid 720
r/min, installerad.
Dagens bunkerpriser gör att inte ens mycket avancerade ångturbinmaskinerier klarar av att konkurrera med dieselmotorer. Oljebolagens
raffineringsmetoder har under senare år resulterat i att kvaliteten på
bränsle för sjöfarten har sjunkit vilket är en utveckling som verkar hålla i
sig. Hittills har dieselmotortillverkarna lyckat förbättra motorernas
förmåga att bränna allt sämre bränsle, men det kan finnas en gräns för
hur länge detta kan fortgå. Om det kommer till en punkt där priset för
den billigaste oljan på marknaden är avsevärt lägre än priset för den olja
som dieselmotorn kan tolerera kan mycket väl ångturbinen komma
tillbaka som framdrivningsmaskineri ombord på handelsfartyg.
Ångturbiner börjar också installeras ombord i kombinationsprocesser
med gasturbiner. (se sid. 95) I sådana system har man fördel av den stora
mängd varma avgaser som bildas i gasturbinen och som är en följd av
dess relativt låga termiska verkningsgrad. Genom att installera en stor
och effektiv avgaspanna nedströms gasturbinen kan stora mängder ånga
produceras som i sin tur driver en ångturbin. Driftkostnaden för sådana
kombinationsprocesser är lägre medan installationskostnaden än så
länge är högre än för konventionella maskinerier.
Det finns i dag dieselmotorer som kan bränna avkokad gas från LNGtankar. Detta har resulterat i att det projekteras LNG- fartyg med
dieselmotordrift, vilket för närvarande innebär ytterligare nedgång för
ångturbiner som framdrivningsmaskineri i handelsfartyg.
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3.7 Gasturbiner.
En gasturbin arbetar på liknande sätt som en ångturbin men utnyttjar
varma rökgaser från kontinuerlig förbränning i en brännkammare i
stället för ånga som arbetsmedium.
En enkel gasturbinanläggning består av en gasturbin, vars avgivna effekt
till stor del går åt för att driva en luftkompressor. Överskottseffekten från
turbinen används för att driva t.ex. en generator eller ett
vattenjetaggregat.

Fig. 3.17 Principen för en gasturbin med rekuperator
Förbränningsluften komprimeras först i en roterande kompressor,
varifrån den leds till en förbränningskammare, där den underhåller
förbränningen av kontinuerligt insprutad olja. Förbränningsgaserna
driver en turbin, som dels utgör drivkraft för kompressorn, dels levererar
nyttig effekt utåt. Både kompressor och turbin måste arbeta med hög
verkningsgrad för att någon nettoeffekt skall erhållas.
Kompressionen
och
expansionen
kan
inte
genomföras utan förluster. Den verkliga processens
termiska verkningsgrad blir också beroende av
temperaturen i turbininloppet.
För att öka aggregatets verkningsgrad kan man
tillföra värme till luften från avgaserna i en s.k.
rekuperator varigenom mindre mängd bränsle
behöver tillföras i brännkammaren.
Nackdelen med detta arrangemang är att rekuperatorn är stor och tung varför arrangemanget
är ganska ovanligt vid marina gasturbiner.
Fig.3.18 Gasturbinprocessen i hs-diagram

84
Hur stor värmeeffekt som kan överföras till luften i rekuperatorn beror
framför allt på temperaturskillnaden t6 – t2.
Eftersom temperaturen t2 är högre ju högre tryckförhållandet över
kompressorn är, blir effekten av värmeväxlaren störst vid dellaster. När
aggregatet går med full effekt är lufttemperaturen (t2) efter kompressorn
så hög att temperaturdifferensen mellan luft och rökgaser är så liten att
rekuperatorn inte längre ger nämnvärd effekt.
Luftförvärmare är också dyra och de medför ingen höjning av
aggregateffekten utan snarare en sänkning, beroende på ökat
friktionstryckfall.
De flesta gasturbiner som används för marina ändamål är utvecklade ur
existerande flygmotorer, s.k. air derivate, vilket medför att antalet
modeller är starkt begränsat med Rolls Royce och General Electric som de
två stora tillverkarna
Kraftsystemet är uppdelat på dels en gasgenereringsdel som består av en
modifierad flygmotor och dels en kraftturbin som är kopplad till
propulsorn.
Fig. 3.19 visar principen för ABB:s gasturbin GT 35 som är installerad i
Stenas höghastighetsfärjor av typen HSS 900.
De heta gaser som bildas i gasturbinens brännkammare, där bränsle
förbränns tillsammans med komprimerad luft, får expandera i turbinen,
varefter de släpps ut i skorstenen. Förbränningsgaserna avger först en
del av sitt värmeinnehåll till ht- och lt-turbiner kopplade till
axialkompressorer och driver därefter propellern med en separat
kraftturbin över en växel.

Fig. 3.19 GT 35 Gasturbinanläggning (HSS 900)
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Det karakteristiska för denna gasturbin är att kompressorn är uppdelad i
en lågtrycksdel och i en högtrycksdel som kan rotera mekaniskt
oberoende av varandra vilket förbättrar dellastverkningsgraden.
Gasturbinens kraftturbin roterar med maximalt 3300 v/min. Detta
varvtal reduceras i en tvåstegs epicykelväxel till ett för
vattenjetaggregatet mer lämpligt varvtal på 450 v/min.
På axeln efter epicykelväxeln finns monterat en skivbroms som kan låsa
vattenstrålpumpens varvtal till noll även när gasgeneratorn roterar med
tomgångsvarvtal, vilket är nödvändigt i hamn under lastning och
lossning.
Gasturbinen startas med ett luftstartsystem där komprimerad luft
expanderar genom sju ejektormunstycken som suger med sig
omgivningsluften och som sätter lågtryckskompressor- och högtryckskompressorrotorerna med respektive turbiner i rotation.
Gasturbinerna är utförda med ett bränslesystem som är av "spillflow"typ, d.v.s. mängden bränsle regleras genom mer eller mindre
återcirkulation av bränslet. Detta ger god finfördelning av bränsledropparna i förbränningszonen och en effektiv inblandning med
förbränningsluften.
Ett smörjoljesystem med dubbla växelströmsdrivna oljepumpar förser
turbin- och växellager med smörjolja. Som säkerhet finns luftdrivna
oljepumpar
Förbränningsluften sugs in i gasturbinen via ett trestegs filter.
Ljudkraven utanför fartyget är satta till 55 dB på 250 m avstånd vid 5
MW effekt.
Gasturbinrummet är inklätt med ljuddämpande material och
maskinrummet har en betydligt lägre ljudnivå än motsvarande för
dieseldrivna fartyg.
Gasturbinen har låg vikt per kW men betydligt högre bränsleförbrukning
än andra framdrivningsmaskinerier. Kravet på bränslekvalitet är högt
och natrium- och vanadinhalter måste vara låga.
Omedelbart efter andra världskriget trodde många att gasturbinen skulle
komma
starkt
som
ett
alternativ
till
dieselmotorer
som
framdrivningsmaskineri hos handelsfartyg. Materialet i skovelsystemet
satte dock begränsningar för gastemperaturen vid inloppet i
skovelsystemet vilket resulterade i lägre verkningsgrad än vad som
förväntats. Erosion i munstycken och på turbinbladen är fortfarande det
stora problemet med gasturbindrift vid förbränning av tyngre oljor.
Under 1970-1980 talet byggdes flera fartyg med gasturbiner och med
tjockolja som bränsle, men dessa visade sig vara alltför oekonomiska
varför de byggdes om till dieselmotordrift. Under senare år på 1990- talet
har dock gasturbininstallationer kommit igång igen men då med ett fint
destillat som bränsle. Ett undantag är GT-35 som kan köras på en
specialkvalitet av IF30.
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Stena Carisma
De två GT35 gasturbiner som utgör huvudmaskineri på Stena Lines
snabbfärja Carisma hade fram till våren 2001 ackumulerat mer än
20 000 drifttimmar. Färjan, som opererar på rutten mellan Göteborg och
Fredrikshamn, har en maximal hastighet på 40 knop. De har sedan
början av år 2001 körts kommersiellt på det tyngre bränslet IF30, vilket
innebär en stor kostnadsbesparing.
Priset på IF30 (Rotterdam) är 60- 65 % av priset på Marine Gas Oil
(MGO). Den skillnaden i pris gör en årlig besparing av bränslekostnaden
i storleken 30 % för den här typen av snabbfärja.
Vid drift på tyngre bränslen måste bränslesystemet kunna hantera och
finfördela det tyngre bränslet och brännkammaren måste klara att vid
alla belastningar förbränna de längre kolkedjor som det tyngre bränslet
innehåller.
Turbinerna måste vara motståndskraftiga mot korrosion och
beläggningar från askan i förbränningsgaserna från det tyngre bränslet
och kunna hållas tillfredställande rena från dessa beläggningar. GT 35:s
bränslesystem av spillflödestyp är utformat så att det kan hantera tyngre
bränslen. De förstorade brännkamrarna tål den ökade strålningen som
förbränning av tyngre bränslen ger och medför tillräckligt lång
uppehållstid så att de längre kolkedjorna förbränns fullständigt.
Den förhållandevis låga turbintemperaturen (850°C) gör att askan i
förbränningsgaserna inte smälter och korrosionsangrepp i turbinen
undviks. Kombination av avancerade turbinmaterial och okyld
turbinbeskovling utan känsliga skoveltoppstätningar ger en robust
turbinsektion. Den kan rengöras under drift med torrt rengöringsmedel
som injiceras i brännkammarens utlopp och blästrar bort beläggningarna,
så kallad carboblasttvätt.
För Stena Carisma finns bränslebehandlingssystemet med bränsletankar
installerat i tilläggningsrampen i Göteborg. Bränslebehandlingssystems
uppgift är att genom förvärmning av bränslet och inblandning av vatten
och efterföljande separering av vattnet (och i detta upptagna
föroreningar) ta bort natriumföroreningar varefter doseringsmedel tillförs
för att höja smältpunkten på bränsleaskan. Detta för att undvika
korrosion i turbinen som kan uppträda om askan smälter till flytande
form.
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Den viktigaste fördelen som gasturbiner har jämfört med
konkurrenterna, vilket framförallt är högvarviga dieselmotorer, är deras
extremt höga effekt/vikt och effekt/volym förhållande. samt deras låga
emissioner
I installationsexemplet nedan är effekten 22000 kW vilket är i närheten
av den övre gränsen för effekten hos en marin gasturbin.
Exempel på installation av ett gasturbinmaskineri.
Data:
22000 kW
Vikt 22 ton
1 kg/kW.
Som jämförelse har en långsamgående
dieselmotor med samma effekt som gasturbinen ovan nedanstående vikt och
utrymmesbehov.
22000 kW vid 100 rpm
Vikt 770 ton.
35 kg/kW.

Fig. 3.20

Installation av ett
gasturbinmaskineri
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Gasturbinernas största nackdel är deras betydligt högre specifika
bränsleförbrukning. Denna nackdel som redan vid 100 % belastning är
avsevärd, blir ännu större för de flesta gasturbinerna när de drivs vid
dellast och om drift vid reducerad fart av fartyget är vanligt
förekommande är normalt gasturbiner inte ett alternativ som
framdrivningsmaskineri.
En annan nackdel är att underhållet är komplicerat och TBO (Time
Between Overhaul) är relativt kort. Gasturbiner installeras som moduler
i fartygen och underhåll och reparationer sker i land genom ett
utbytessystem.

Fig.3.21 Jämförelse av SFOC för olika gasturbintyper.
(General atomic, USA)
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Inom militära organisationer har ofta fördelarna med gasturbiner
övervägt nackdelarna medan den civila sektorn hittills har gjort
bedömningen att nackdelarna är större än fördelarna. På senare tid har
dock installationerna av gasturbiner ökat framförallt vid s.k
höghastighetsfärjor. För att det skall vara möjligt att driva snabba fartyg
ekonomiskt måste vikten vara minimerad om inte den erforderliga
framdrivningseffekten skall bli alltför hög.
Gasturbinen är med sitt höga effekt/vikts -förhållande ett naturligt val
för militära fartyg där varje ökning av vikten medför behov av högre
effekt i så hög grad att man lätt hamnar i en dålig spiral. Den höga
specifika bränsleförbrukningen spelar inte lika stor roll för krigsfartyg
som den gör för handelsfartyg eftersom krigsfartyg har en tendens att
använda full effekt endast under kortare perioder.
Gasturbiner har länge använts som framdrivningsmaskineri för
krigsfartyg. Fig. nedan visar maskineriet hos en dansk fregatt från 1960talet.

Fig.3.22

Gasturbinmaskineri, 22000 hk för den
danska marinen från 1960- talet

GE (General Electric) har den största andelen av marknaden för marina
gasturbininstallationer med över 800 enheter ombord på militära fartyg
Dess LM2500 som grundar sig på en välkänd flygmotor är kraftkälla i
DC10, MD-11, Airbus A300 och Boeing 747 och 767 och har som sådan
loggat miljontals av drifttimmar.
Det finns ca 60 GE LM- turbiner i drift eller i order för marin användning
och de flesta gäller LM 2500 med effekten 22 MW..
LM 2500+ är en uppgraderad version av LM2500 och har ett extra
kompressionssteg varigenom effekten har kunnat ökats till 25 MW
(34000 hk). Bränsleförbrukning är 221.4 g/kWh (162,8 g/hkh).
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Stenas HSS 1500 katamaran är utrustad med två st. s.k. far och son
turbiner, en LM 2500 och en LM 1600 i varje ponton. Varje par har en
effekt av 40 000 kW (totalt ca 73 000 kW) och en vikt av endast 18,5 ton.

Fig. 3.23 General Electric LM2500 gasturbin
Stenas mindre höghastighetsfärjor HSS 900 är utrustade med två ABB
GT 35 gasturbiner, en i varje skrov, som var och en har effekten 17 MW
(totalt 34 MW) och som driver var sitt vattenjetaggregat.
Samma maskineri är också specificerat för de färjor som byggdes under
1990- talet i Spanien för trafik mellan Montevideo och Buenos Aires och
där servicefarten specificerades till nära 60 knop. Dessa gasturbiner skall
bränna en specialkvalitet av IF30.

Fig. 3.24 Buqubus Luciano Federico
Vattenflödet genom varje jetaggregat är ca 17 m3/s och vatteninsuget
sker inom ett avstånd på 400 mm från bottenbordläggningen för undvika
skador i miljön.
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Rolls Royce WR-21 har samma effekt som LM 2500+. Systemet innehåller
en rekuperator som använder avgaserna för att förvärma luften från
kompressorn innan inträdet i brännkammaren. Detta minskar
bränsleförbrukningen. Vid full effekt (25,2 MW) är SFOC så låg som ca
200 g/kWh vilket är detsamma som för många hög- och
medelvarvsmotorer.

Fig.3.25

Rolls Royce WR-21 gasturbin med mellankylning och
rekuperator
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Som framgått tidigare är det framförallt vid dellaster som rekuperatorn
är effektiv. Vid full last blir lufttemperaturen efter Ht- kompressorn så
hög och temperaturdifferensen därigenom så låg att rekuperatorn inte
längre ger någon direkt besparing.
WR21 har i första hand utvecklats för militära
ändamål men driftprofilen för dessa fartyg är
ungefär
densamma
som
gäller
för
kryssningsfartyg och det är inom detta område
som RR räknar med att marknadsföra
systemet. Eftersom kryssningsfartyg ofta går
med
reducerad
fart
kan
avsevärd
bränslebesparing ske genom användning av
rekuperator vid denna typ av fartyg.

Fig. 3.26 Rekuperatorn har störst
betydelse vid dellaster

Fig. 3.27 Gasturbiner för fartygsdrift.
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Eurodyn
Eurodyne är ett joint venture mellan Ulstein Turbine, Turbomeca i
Frankrike och Volvo. Aggregatet arbetar med tvåstegskompression med
tryckförhållandet 20:1 och levereras komplett med reduktionsväxel som
minskar varvtalet från turbinens varvtal på 13000 r/min till 1000 r/min
för koppling till ett vattenjetaggregat eller till 1500 eller 1800 r/min för
generatordrift
Eurodyn utvecklades redan från början som en gasturbin för marint bruk
och är alltså inte ursprungligen en flygmotor. Det första versionen av
denna turbin har en uteffekt av 2,44 MW vid en termisk verkningsgrad
av 31,8 %. Bränsleförbrukningen ligger runt 250 g/kWh.
NOx -emissionerna är låga och kan minskas mot nästan noll genom
installation av en särskild LOW-NOx brännkammare.
Turbinerna i gasgeneratordelen är radialturbiner. En separat axialturbin
är kopplad till en integrerad planetväxel som ger ett varvtal ut på axeln
av 1050, 1500 och 1800 r/min. Vid fartygsdrift kopplas utgående axel till
ett vattejetaggregat. Startmotor och samtliga pumpar och övrig
hjälputrustning är monterade på den kalla änden av aggregatet.

Fig 3.28 Eurodyn.
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Vid jämförelse mellan olika maskinerier är driftkostnaden en viktigare
faktor än bränsleförbrukningen ensam.
Gasturbinen kräver MDO som bränsle medan dieselmotorn kan köras på
HFO som är ett avsevärt billigare bränsle, vilket gör att gasturbinen i
detta hänseende blir dyrare i drift än dieselmotorn.
Några rederier är beredda att godtaga den högre bränsleförbrukningen
hos gasturbinerna medan andra väljer att avvakta. Trycket kommer inte
bara från gasturbinernas stora fördel när det gäller vikten utan också
från emissionerna.
Medan IMO:s NOx- gränser fortfarande diskuterades införde en del
länder, däribland Sverige, regler både för NOx- och svavelutsläppen.
Dagens två- och fyrtakts dieselmotorer kan bara uppfylla den lägsta
gränsen som är 2 g/kWh NOx, om fartygen förses med katalytisk
avgasrening.
Gasturbiner däremot har NOx- nivåer som bara är 10 % av vad som gäller
för dieselmotorer och svavelinnehållet i MDO är också långt under vad
som gäller för tjockoljor. Om fartyg som bränner HFO allmänt beläggs
med avgifter vid hamnanlöp så kommer bränslepriset att minska i
betydelse.
Intresset för att installera gasturbiner för framdrivning av
kryssningsfartygen har ökat. Som kraftkälla har gasturbinen en termisk
verkningsgrad på upp mot 40 % vid full belastning och RR med sin
rekuperator når upp till 43 %. När den används som grund i en
kombinerad kraft- värmeprocess blir verkningsgraden avsevärt högre.
Med stora volymer varma avgaser tillgängliga kan ånga och färskvatten
produceras enkelt och billigt. T.ex. kan ca 30 ton/h ånga av trycket 15-40
bar erhållas genom att utnyttja en avgaspanna efter en GT 35. Genom att
tillsatselda i avgasströmmen kan ångproduktionen ökas till 90 t/h.
Sådana system är idealiska för kryssningsfartyg med deras stora
färskvattenbehov.
Utvecklingen av gasturbiner för fartygsdrift har gått snabbt framåt
under 1990- talet. Den specifika bränsleförbrukningen vid fullast närmar
sig de värden som gäller för dieselmotorer och även vid dellaster går
utvecklingen mot förbättrad verkningsgrad.
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3.8 Kombinerade processer gasturbin-ångturbin. (COGAS)
I de flesta fall står valet av framdrivnings-maskineri
mellan en dieselmotoranläggning, ångturbin- eller
gasturbinanläggning. Det finns dock fall då inget av
alternativen fullt ut svarar mot behovet. Organisationer
som kustbevakningen och marinen kan ha behov av att
under vissa förhållanden driva fartygen med låg
ekonomisk fart och vid andra tillfällen ha behov av flera
gånger större effekter. Då kan det bli aktuellt med en
kombinationanläggning.
Vid kombinationsanläggningar är två olika maskinerier
anslutna
till
framdrivningen
via
ett
kraftöverföringssystem.
En
kombinerad
dieselgasturbinanläggning (CODOG, COmbined Diesel Or
Gas) anläggning är vanligt förekommande. Vid en sådan
anläggning kan en relativt liten dieselmotor användas
vid låg fart medan gasturbinen kopplas in då fartyget
skall gå med hög fart och effektbehovet är stort.
CODOG gör det möjligt att minimera drifttiden av den
stora gasturbinen samtidigt som anläggningen har god
driftsäkerhet med två oberoende propellermaskinerier.
Andra typiska kombinerade anläggningar framgår av
fig. 3.29.

Fig.3.29 Kombinerade anläggningar
COGOG (COmbined Gas turbine Or Gas turbine har i stort sett samma
användningsområde som CODOG. Skillnaden är att en mindre gasturbin
används i stället för en dieselmotor vid lågt effektuttag. Den mindre
gasturbinen körs vid låg fart nära sin maximala effekt och är då mer
ekonomisk än en större maskin skulle vara på dellast.
Kombinerad gas- och ångturbin (COGAS) kan vara av olika typ.
Gasturbinen och ångturbinen kan vara mekaniskt hopkopplade men
termodynamiskt oberoende. De kan också vara både mekaniskt och
termodynamiskt kopplade.
I en termodynamiskt oberoende COGAS- anläggning driver gasturbinen
och ångturbinen båda propellern via en växel. Ångturbinen förses med
ånga från en separateldad ångpanna som inte utnyttjar värmeinnehållet
i gasturbinens avgaser. Systemet har tidigare installerats i vissa
krigsfartyg men förekommer knappast numera.
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Båda ovanstående alternativ kan arrangeras på två olika sätt. Antingen
där högeffektsmaskineriet eller lågeffektmaskineriet är i drift (COGOG)
eller CODOG), eller då båda maskinerierierna kan vara i drift med full
effekt samtidigt (COGAG) eller CODAG).

Fig.3.30 CODAG 22000 hk
Även om det senare arrangemanget medför högre effekt så krävs det en
mer komplicerad växel vilket har medfört att COGOG och CODOG är det
som mest har kommit till användning. Större fartyg utrustas ofta med
antingen två gasturbiner eller en gasturbin och en dieselmotor växlade
till varsin propelleraxel medan det vid något mindre fartyg kan
installeras en gasturbin och en dieselmotor kopplade till en växel som
delar effekten till två propelleraxlar.
Fig. 3.31 visar CODAG -maskineriet hos en fregatt för den tyska marinen
som levererades under 1999. Växelsystemet manövreras och övervakas
kontinuerligt av ett PLC- system (Progammable Logical Control). På
bildskärm visas alla driftparametrar, uppkomna fel och aktiva alarm. Ett
speciellt interface är utvecklat för att tillhandahålla kommunikation
(systemdata
och
kommandon)
med
fartygets
styroch
övervakningssystem. Maskineriets totalvikt är 110 ton.
CODAG- systemet är utformat för fyra olika driftsätt:
1. Diesel -mode. (7400 kW).
En dieselmotor, styrbord eller babord, driver båda propellrarna.
2. Manövreringsmode. (14800 kW)
Båda dieselmotorerna till respektive propelleraxel är i drift
3. GT- mode. (23500 kW)
Gasturbinen driver båda propelleraxlarna
4. CODAG- mode. (38300 kW)
Båda dieselmotorerna och gasturbinen driver båda
propelleraxlarna
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Fig. 3.31 CODAG- maskineri för den tyska marinen levererat 1999.
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En termodyamiskt kopplad kombinationsprocess kännetecknas av att
avgaserna från gasturbinen används för att generera den ånga som
driver ångturbinen. Effekten som kan utvecklas i ångturbinen är i
storleksordningen 20 - 35 % av gasturbinens effekt.
Den principiella fördelen med den här typen av anläggning är den
bränsleekonomi som kan uppnås. För att anläggningen skall få god
driftsäkerhet skall avgaspannan utrustas för separat eldning eftersom
man annars inte kan få ånga om gasturbinen är ur funktion.

Fig. 3.32 Termodynamiskt kopplad COGAS cykel
Ett alternativ till en gasturbin av flygmotortyp är den lätta
industrigasturbinen. Den typen är något tyngre men kan köras på olja av
lite lägre kvalitet. Ett aktuellt exempel på en sådan industrigasturbin är
ABB-Stal GT 35 som är installerad i Stenas mindre HSS -katamaraner
och som beskrivits ovan.
När man jämför priset för gasolja med den lättaste kvalitén av lågsvavlig
tjockolja är skillnaden inte så stor samtidigt som det antas att
prisskillnaden mellan gasolja och tjockolja allmänt kommer att minska i
framtiden beroende på bättre raffineringsmetoder.
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Kombinationsprocesser ombord på fartyg.
Eftersom det i en gasturbin produceras stora mängder varma avgaser är
den en utmärkt plattform för en COGAS- process. Vid dieselmotorer kyls
stora energimängder bort med kylvattnet vilket gör att det blir mindre
energi kvar i avgaserna och därmed mindre effekt hos ångturbinen vid en
kombicykel med dieselmotorn som plattform.
En kombicykel för ång- och gasturbiner kan antingen vara mekanisk
(COGAS) eller elektrisk (COGES, COmbined Gas and Steam Electric).
Vid en COGES- anläggning matar både gasturbinen och ångturbinen
samma ställverk enligt kraftverksprincipen vilket ger en enkel
effektreglering.
För ett kryssningsfartyg är COGES ett intressant alternativ. För en
snabb och lätt höghastighetsfärja däremot kommer den ökade vikten hos
ångturbinen och pannan att troligen bli för hög. Vid en effektnivå
omkring 25 MW är vikten av ångsystemet ca 250 ton.
Fig. 3.33 visar principen för COGES- systemet. Huvudkomponenterna är
gas- och ångturbinerna, generatorer och avgaspannan. För en sådan här
process har bränsleförbrukningen beräknats till ca 170 g/kWh vilket är
väl i klass med vad som gäller för en diesel-elektrisk anläggning.

Fig. 3.33 Kombinerad ång-gasturbin (COGES).
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En fördel är det enkla uttaget av hjälpånga för olika ändamål ombord
genom avtappning från ångturbinen. Även vid låg effekt på gasturbinen
finns det tillräckligt stora energimängder tillgängligt i avgaserna och den
oljeeldade hjälpångpannan behöver därför sällan tas i drift.
Fig. 3.34 visar SFOC- kurvor för en anläggning med två GE LM 2500
gasturbiner både vid enkeldrift och vid en kombinerad process enligt fig.
3.33. Resultatet för den kombinerade processen visas med och utan
normal avtappning av ånga från turbinen för att täcka värmebehovet hos
ett kryssningsfartyg.

Fig. 3.34

SFOC för COGES med och utan avtappning.
(Deltamarine)
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COGES i kryssningsfartyg.
Deltamarin i Helsingfors har gjort flera jämförelser mellan
dieselelektriskt och COGES- maskineri för kryssningsfartyg. Jämförelsen
har gjorts för en axeleffekt av 50 MW. Denna effektnivå kan nås med en
COGES- anläggning som består av två 20 MW gasturbiner och en 10 MW
ångturbin eller av en dieselelektrisk anläggning med fyra, fem eller sex
medelvarvsmotorer.
Grundidén med att installera en COGES- anläggning i stället för
dieselelektrisk drift är att få ett bättre fartygskoncept så att den högre
bränslekostnaden kan kompenseras.
För ett kryssningsfartyg betyder detta i första hand fler
passagerarhytter. Deltamarin har visat att man kan få plats med
ytterligare ca 40 standard passagerarhytter om framdrivningsmaskineriet är en COGES- anläggning jämfört med om dieselelektrisk
drift installeras.
Den största nackdelen med COGES- systemet är behovet av
högkvalitativt bränsle. Investeringskostnaden per kW för COGES och för
en dieselelektrisk anläggning bedöms vara jämförbara. Om effektbehovet
är sådant att turbinerna behöver bli ”derated” kan kostnaden för COGESanläggningen bli något högre än för ett dieselelektriskt maskineri där det
är lättare att justera effekten i mindre steg med cylinderantalet.
Smörjoljeförbrukningen hos en gasturbin är låg, mindre än 0,01 g/kWh
medan den för medelvarvsmotorer är ca 0,8 g/kWh.
Om man summerar alla kostnader visar jämförelsen att den enda stora
skillnaden är bränslekostnaden.
Ett kryssningsfartyg har mycket stort värmebehov för produktion av
färskvatten. Vid ett fartyg med dieselmotorer tas detta värme ut som
ånga från avgaspannan, från avgående kylvatten eller från en oljeeldad
hjälpångpanna. Vid en COGES- anläggning täcks värmebehovet med
avtappningsånga från ångturbinen.
Normalt värmebehov för ett kryssningsfartyg till sjöss är över 10 MW vid
full produktion av färskvatten. Vid dieselmotorer är denna effekt
tillgänglig endast vid relativt hög effekt hos motorerna.
Kryssningsfartygen går ofta med reducerad fart och då måste den
oljeeldade hjälpångpannan täcka värmebehovet. Vid en COGESanläggning där värmen tas ut som avtappningsånga finns det stora
värmemängder tillgängliga även vid låg effekt hos turbinen.
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Fig. 3.35 visar ett exempel på en jämförelse av bränsleförbrukningen
mellan COGES och en dieselelektrisk anläggning där bränsleförbrukningen i hjälpångpannan är medräknad. Man kan konstatera att
COGES- anläggningen har lägre bränsleförbrukning särskilt vid låg fart
då effektuttaget är litet medan behovet av värme är normalt.

Fig.3.35

Bränsleförbrukningen vid dieselelektrisk drift och COGES
(Naval Architect)

Av kurvorna framgår att bränsleförbrukningen hos COGES ökar vid
högre fart, vilket delvis beror på att den andra gasturbinen måste startas
och att två turbiner då arbetar vid dellast istället för att en turbin går
med full last.
En annan orsak till ökningen av bränsleförbrukningen är att ångturbinen i exemplet är optimerad för en gasturbin med full effekt vilket
innebär att vid högre effekt finns det mer ånga tillgängligt än vad
ångturbinen kan utnyttja.
Verklig bränsleförbrukning för COGES- anläggningen beror på driftprofilen men i exemplet med fartyget i typisk kryssningstrafik är den
årliga bränsleförbrukningen 7 % lägre för COGES jämfört med
dieselelektrisk drift med fem dieselmotorer. Eftersom det alltså inte är
någon anmärkningsvärd skillnad i bränsleförbrukning blir den enda
tillkommande kostnaden den dyrare bränslekvaliteten.
Det högre bränslepriset motverkas av att det i framtiden sannolikt blir
fler restriktioner för att använda bränsle med hög svavelhalt och hårdare
begränsningar av NOx- emissionerna.
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Andra överväganden.
COGES- maskinerier innehåller färre komponenter och är därför enklare
jämfört med dieselmaskinerier. En utredning visar att det behövs ca 6000
m kortare rördragning.
Emissionerna från en gasturbin, och speciellt från en COGES- anläggning
är mycket låga jämfört med de från dieselmotorer. Beroende på
belastning och omgivningens temperatur är NOx- emissionerna från en
gasturbin ca 3-7 g/kWh medan de för en medelvarvsmotor ligger på 11-16
g/kWh. Vid drift i en kombicykel producerar ångturbinen inga emissioner.
För att klara kommande emissionsbegränsningar måste dieselmotorer
utrustas med SCR- reaktorer vilket innebär extra investeringar och
driftkostnader. Utvecklingen av LOW-NOx system för gasturbiner pekar
mot att NOx- emissionerna kan reduceras ner mot 1 g/kWh vilket är
samma nivå som man kan uppnå med en dieselmotor som utrustats med
SCR- reaktor med 90-95 % reningsgrad.
Andra viktiga emissioner som kolväten och farliga partiklar är låga hos
gasturbinen jämfört med dieselmotorn. Orsaken är att vid dieselmotorer
kommer det alltid in lite smörjolja i förbränningsrummet som förbränns
ofullständigt.
Den höga kvaliten hos bränslet ger mycket låga emissioner av SOx från
gasturbinen. Om man byter till lågsvavlig IF för dieselmotorn betyder det
en ökad bränslekostnad av 30-60 USD/ton.
Vid ett typiskt kryssningsfartyg är nedsmutsningen på däck av sot från
avgaserna ett problem som innebär behov av ständig rengöring. Vid ett
gasturbinfartyg finns inte denna nedsmutsning. Gasturbiner har små
vibrationsnivåer. Även bullret är betydligt lägre än vid dieselmotorer.
Alla dessa faktorer sammantaget har inneburit att COGES- anläggningar
nu har specificerats som framdrivningsmaskineri för några
kryssningsfartyg.
Royal Caribbean har installerat combicykler i dess Millenium och
Voyager fartyg. De är utrustade med två LM2500+ gasturbiner rated
25 MW vid 3600 r/min och en ångturbin med effekten 9 MW.
Total verkningsgrad för anläggningen beräknas vara 45-50 % vilket
motsvarar SFOC 187-168 g/kWh med samliga turbiner drivande
generatorer. Generatorerna är arrangerade enligt kraftverksprincipen
och förutom ånga till turbinen finns ytterligare 28 t/h ånga tillgängligt för
färskvattenproduktion, luftkonditionering, tvätt och kök.
Några av skälen för RCC att välja detta maskinarrangemang anges vara
de lägre emissionerna, mindre vibrationer och lägre ljudnivå. Det
minskade utrymmesbehovet anges ha skapat möjlighet att bygga
ytterligare 50 passagerarhytter.
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COGES i LNG- fartyg
Deltamarin har också studerat förutsättningarna för ett COGES- system
som framdrivningsmaskiner i LNG-tankers. Systemet baseras på två st.
ABB GT35 gasturbiner var och en med effekten 16700 kW och där
värmeöverskottet utnyttjas i en ångturbin med effekten 8800 kW. En
dieselgenerator med effekten 2700 kW installeras för att användas i
hamn. Propellern drivs av en dubbelisolerad elmotor.
Gasturbinerna och pannorna eldas med gas som måste komprimeras till
rätt insprutningstryck. För pannorna räcker det med 2 bar medan
gasturbinerna kräver 20 bars bränsletryck. Effektbehovet för
bränslekompressionen måste tas med i driftkostnadskalkylen.
Avkokningen av LNG- gas kan betraktas som gratis energi men den
representerar bara en tredjedel av bränsleförbrukningen till sjöss. En
utvärdering av konceptet pekar på en liten fördel för COGES- systemet
vid 20 års livslängd.
Driftsäkerheten är den kanske viktigaste faktorn för LNG- fartyg.
Eftersom det i COGES- alternativet är möjligt att köra på enbart
dieselmotorn medan ångturbinmaskineriet saknar redundans är COGES
ett säkrare alternativ. Deltamarins slutsats av studien är att COGES kan
vara ett alternativ för framdrift av LNG- fartyg.

Fig. 3.36

COGES som framdrivningsmaskineri i LNG- fartyg
(Naval Architect)

105
Repetitionsfrågor.
1.

Vad menas med en "Large Bore "motor?

2.

Ange de viktigaste för- och nackdelarna med lågt varvtal hos en
fartygsmotor.

3.

Vad menas med en trunkmotor?

4.

Vad är medelvarvsmotorns största fördel?

5.

Varför används ofta hydrauliska kopplingar vid högvarviga motorer?

6.

Varför är det populärt med dieselelektrisk drift av kryssningsfartyg
numera?

7.

Vad menas med "Kraftverksmodellen" vid dieselelektrisk drift och vad
är största fördelen med systemet?

8.

Vilka två olika principer finns det för dieselelektrisk drift?

9.

Varför är ångturbindrift ovanligt numera?

10. Varför är ångturbiner trots allt fortfarande vanligt vid LNG- fartyg?
11. Beskriv en tvåaxlig gasturbin med rekuperator.
12. Varför är det ovanligt med rekuperator ombord på fartyg?
13. Förklara varför en rekuperator är mest effektiv vid dellast.
14. Beskriv en gasturbin av typen GT35.
15. Vad är gasturbinens största för- och nackdel.
16. Vad betyder "aero-derived"?
17. Beskriv ett COGAS- system.
18. Vad är det för skillnad mellan COGAS och COGES?
19. Vad kan det finnas för skäl att installera ett CODAG- maskineri
särskilt i ett militärt fartyg?
20. Vad kännetecknar en termodynamiskt kopplad COGAS- cykel?
21. Varför är COGES speciellt lämpligt ombord på kryssningsfartyg?
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Avsiktligt blank
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4. Långsamtgående dieselmotorer
Nästan 80 % av alla handelsfartyg som byggdes under år 2000 hade en
långsamtgående dieselmotor som framdrivningsmaskineri. Den enkla
konstruktionen tillsammans med de låga drift- och underhållskostnaderna har varit avgörande vid valet.
Stora fartygsmotorer är utförda som tvåtaktsmotorer. Utvecklingen har
gått i riktning mot enklast möjliga maskiner, större slagvolym och högre
medeltryck.
De största motorerna är på ca 80 000 kW (14K98MC). De största
slaglängder som förekommer idag är ca 3300 mm och den största
förekommande cylinderdiametern är 980 mm.
Medeltrycket (MEP) för den här motortypen ligger idag på ca 18-19 bar
och maxtrycket i cylindern är ca 140 bar. Detta tryck motsvarar en
totalkraft av ca 1000 ton på kolven för de största cylinderdiametrarna. De
delar som skall ta upp dessa stora krafter blir då också mycket stora.
Man brukar räkna med att motorns vikt ökar med cylinderdiametern i
tredje potens.
De största tillverkarna av långsamtgående dieselmotorer är MAN B&W
(MAN Burmeister & Wain) och Wärtsilä (Sultzer).
Typbeteckningar.
MAN B&W
K-L-S
visar förhållandet slaglängd/cylinderdiameter som är
respektive 2,8, 3,2 och 3,8
26-98
MC
MC-C

anger cylinderdiametern i cm
är typbeteckningen
är den nya s.k. kompaktserien

Wärtsilä-Sultzer
38-96 anger cylinderdiametern i cm
RTA
är typbeteckningen
-C
används primärt i containerfartyg
-T
används primärt i tankfartyg
-B
används primärt i bulkfartyg
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4.1 Identifiering av motortyper.
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IE Intelligent Engine
Elektronisk övervakning och styrning har sakta men säkert införts i den
marina världen. Elektronisk bryggstyrning, alarmsystem och regulatorer
har funnits länge. Elektronik ombord har utvecklats och mognat och en
liknande utveckling kommer nu till själva huvudmotorn.
MAN B&W har nyligen börjat marknadsföra sin ME- motor där E står för
Elektronisk. I ME- motorn används nu elektroniska system för styrning
av insprutningen av bränsle, för styrning av avgasventilens öppnings- och
stängningstider och för manövrering. Flexibiliteten hos motordriften har
därigenom ökat markant. ME- motorn benämns också som Intelligent
Engine IE
Fördelarna med ME- serien är att timing och intensitet hos
bränsleinsprutningen och timing av avgasventilens styrning kan
optimeras vid alla förekommande driftfall vilket ger lägre
bränsleförbrukning och mindre avgasemissioner. Bränsleinsprutningstrycket är oberoende av varvtalet och motorns lägsta driftvarvtal är lägre
än hos MC- typen.
I ME- serien har följande komponenter ersatts med elektro-hydraulik:
-

Kedjedriven kamaxel
Kamaxeln med bränsle- och avgaskam
Mekanisk styrutrustning av bränslepumparna
Konventionella bränslepumpar
Mekanisk styrutrustning av avgasventilen
Direktdriven startluftfördelare
Mekanisk manöverkonsoll

För närvarande, (September
tillgängliga som ME-C motorer.

2005)

finns

nedanstående

modeller

Sultzers motsvarighet till IE kallas RT- flex och båda systemen beskrivs
närmare i kapitel 7.
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Som exempel på en vanlig långsamtgående fartygsmotor väljs MAN B&W
S60MC Mk 6 som beskrivs mer i detalj nedan.

Huvuddata.
Effekt, varvtal och spec. bränsleförbrukning.
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Provkörningsdata. (S60MC Mk6)
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Tvärsnitt S60MC.

Fig. 4.1 Tvärsnitt S60 MC
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4.2 Uppbyggnad och huvuddelar.
Bottenramen
Stora tvärstycksmotorer byggs upp genom att ett antal stora element
monteras ihop och fästs till fartygets motorfundament Motorns bärande
delar är bottenram och stativ.
Bottenramen är en svetsad konstruktion. Underst finns oljetråget
monterat där returoljan från smörj- och kylsystemen samlas. I var tredje
cylinder finns en dränering med filter till smörjoljetanken i dubbla
botten.
För fyra- och femcylindriga motorer är bottenramen framställd i ett
stycke och vid större motorer är den byggd av två sektioner. Den aktra
delen av bottenramen är sammanbyggd med trycklagret.
Bottenramen bultas till motorns fundament i fartygsskrovet med
hydrauliska förband. Förspänningen i dessa bultar bör kontrolleras med
jämna mellanrum

Fig. 4.2 Bottenram (MAN-B&W)
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Stativ.
Stativet är delat i sektioner av lämplig storlek med hänsyn till
produktionsutrustning och handhavande. För infästning till
bottenramen användes långa, hydrauliskt dragna elastiska bultar.
På kamaxelsidan finns en vevhuslucka på gångjärn för varje
cylinder och på motsatta sidan finns manluckor för inspektion.

Fig.4.3 Stativ (MAN B&W)
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Cylinderblock
Cylindersektionen består för varje cylinder av ett gjutet cylinderblock
som bultas samman med passbultar och monteras ovanpå stativet.
Den övre delen av cylinderblocket omsluter cylinderns kylmantlar och
nedre delen bildar spolluftbältet. Spolluftsamlaren är bultad till
cylinderblocket. Kylvattnet för cylinderkylningen leds genom gjutna
kanaler i cylinderblocket.
Överst i cylinderblocket finns för varje cylinder ett teleskoprör monterat
som leder smörjolja till tvärstycket och därifrån genom kolvstången till
kolvtoppen för kylning av kolven.

Fig. 4.4 Cylinderblock (MAN B&W)
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Tätningsbox.
En tätningsbox för kolvstångens genomföring till vevhuset finns
monterad i botten av cylinderblocket. Varje tätningsbox är försedd med
tätningsringar för spolluften och med oljeskrapringar som skall förhindra
att olja från vevhuset kan komma in i spolluftbältet.
Packboxen består av två symmetriska halvor försedda med ringspår som
bultas samman. Packboxen skruvas fast till undersidan av cylinderblocket med en fläns. Packboxens tre översta ringspår är för
tätningsringar av en bronslegering. Den övre ringen är utförd som en
skrapring som skall förhindra att partiklar tränger ner i packboxen. De
fyra nedersta ringarna är tillverkade av en gjutgodslegering. Alla sju
ringarna hålls på plats av tryckfjädrar placerade i spår på ringarna.
Ett separat dränrör är anslutet till packboxens fyra nedersta skrapringar
och draget till utsidan av stativet. En viss mängd dränolja från boxen är
normalt. Om ringarna är utslitna kommer dränoljeflödet från boxen att
öka eller man märker det på direkta lufttryckspulsationer från dränröret
Om dränoljan skall återanvändas måste den renas mycket noga innan
den återförs till smörjoljesystemet. Det vanliga är dock att den samlas
upp i en separat slamtank och skickas iland.

Fig. 4.5 Tätningsbox (MAN B&W)
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Cylinderfoder
Cylinderfodret är tillverkat av legerat gjutgods och är upphängd i
cylinderblocket med en lågt placerad fläns. Den övre delen omges av en
kylmantel. Cylinderfodret har spolportar i cylinderväggen och borrade
hål för tillförsel av cylinderolja.
Cylinderfodret är gjutet i ett stycke och hålls på plats av topplocket som
monteras över fodret och spännes fast i cylinderblocket. Fodret kan
utvidga sig fritt nedåt vid temperaturändringar.
Cylinderfodret på en tvåtakts tvärstycksmotor är mer komplicerat än vid
vanliga fyrtakts trunkmotorer. I underdelen av fodret finns spolportarna
genom vilka spolluften passerar vid gasväxlingen. Spolportarna är frästa
i en vinkel som ger en roterande rörelse hos spolluften vid passagen
uppåt genom cylindern.
På fodrets utsida, ovanför och nedanför spolportarna, finns svarvade spår
för gummipackningar som tätar nertill mot spolluften och upptill mot
kylvattnet. Vattnet leds via cylinderblocket upp i kylmanteln, som består
av ett stålbälte runt övre delen av fodret, och via den övre
kylvattenövergången vidare till topplocket.

Fig.4.6 Cylinderfoder (MAN B&W)
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Cylinderlock.
Cylinderlocken är tillverkade i ett stycke av smidesstål och har
urborrningar för intensivkylning. De har en central urborrning för
avgasventilen och även urborrningar för bränsleventiler, säkerhetsventiler, startventiler och indikatorventiler.
Cylinderlocken är monterade till cylinderblocken med styrpinnar och
muttrar som dras med ett permanent monterat hydraulverktyg.

Fig. 4.7 Cylinderlock (MAN B&W)
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Kolv och, kolvstång.
Kolven består av kolvtopp och kolvkjol. Kolvtoppen är tillverkad av
värmebeständigt stål och är försedd med fyra ringspår som är
hårdförkromade på både på upp- och nedsidan.
Kolvkjolen är av gjutgods och försedd med ett bronsband. Kolven är
invändigt kyld med smörjolja som till- och bortförs genom kolvstången.
Kolvtoppen
Kolvtoppen hos de större motorerna är belagd med ett värmebeständigt
material för att förhindra att den bränns ner alltför snabbt. Det är av
denna orsak särskilt viktigt att bränsleventilernas insprutningsriktning
är korrekt. Kolvtoppen ligger an mot kolvstångens överände och är bultad
till denne med fyra bultar placerade utefter omkretsen. Bultarna är
trådsäkrade.

Fig.4.8 Kolv och kolvstång (MAN B&W)
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Kolvkjolen
Kolvkjolen är en ring under kolvtoppen som tillverkas av gjutgods och
bultas fast i kolvtoppen av ett antal säkrade bultar. Kolvkjolens uppgift
är att skydda kolvtoppen mot onödigt slitage från cylinderväggen genom
att utnyttja gjutgodset goda glidegenskaper. Kolvkjolen ökar kolvens
längd och förbättrar därmed dess styrning i cylindern.
Kolvkjolen är i de större motortyperna försedda med två bronsband runt
omkretsen som vid eventuell varmgång och risk för kolvskärning
(scuffing) utvidgar sig mer är gjutgodset och verkar “smörjande” mot
cylinderloppet.
Kolvringarna.
Tätningen mellan kolven och cylinderfodret är av flera skäl en krävande
uppgift. Den skall ske medan kolven och därmed kolvringarna rör sig i
förhållande till cylinderfodret. Medelkolvhastigheten är ca 8-9 m/s.
Tätningen skall under kompressionsslaget motstå kompressionstrycket,
som vid full last stiger till ca 120 bar med en snabb tryckstegring till ca
145 bar under förbränningen. Kolvringarna pressas utåt mot
cylinderfodret och nedåt mot ringspårets botten vid dessa höga tryck. För
att minska friktionen mellan kolvringarna och cylinderfodret tillförs
cylinderolja. Minskningen av denna friktion är av stor betydelse vilket
inses då man kan räkna med att 60-70 % av de totala mekaniska
förlusterna i motorn beror på denna friktion.
Det är därför viktigt att kolvringarna är i god kondition. De skall ha en
jämn glidyta utan djupa rispor, de får inte ha förlorat sin fjädrande
inspänning, de får inte vara nedslita under vad som anges i
instruktionsboken och de får inte ha koksat fast i ringspåren.
Kolvringarnas geometri, utformning av glidytan och eventuellt
inkörningsmaterial på glidytan samt materialval i det stora hela är under
konstant utveckling beroende på den stora betydelse som
cylindertillståndet har för motorns driftsäkerhet och ekonomi.
Nuvarande generation MC- motorer har fyra kolvringar monterade på
kolven, varav de två översta av hållfasthetsskäl är ca 40 % högre än de
två nedersta. Den översta ringen är försedd med ett antal slitsar som ger
ett kontrollerat gasläckage och en mindre tryckdifferens över kolvringen
vilket förbättrar arbetsförhållandet för denna högbelastade ring som har
att ta hand om huvudparten av värmebelastningen.
Kolvringarna monteras med hjälp av ett specialverktyg som utvidgar
ringen så att den kan monteras. Man får inte enbart med handkraft dra
isär ringarna vid montering.
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Lubrikatorer.
På motorstativet finns monterat cylindersmörjapparater (lubrikatorer),
vars smörjoljedosering är proportionell mot vevaxelns varvtal eftersom de
drivs från denna. Under inkörning av ett nytt cylinderfoder är
smörjoljedoseringen större under en period som föreskrivs i
instruktionsboken. Doseringen under normal drift är ca 1,1 g/kWh (0,8
g/ehkh). Lubrikatorerna , en för varje cylinder, drivs av en egen axel, via
ett kraftuttag från kedjedriften. Inmatningen av cylindersmörjolja sker
individuellt till varje cylinder och varje lubrikator är sammanbyggd av –
typiskt åtta – små kolvpumpar.
Pumparna aktiveras av en liten kamaxel i varje lubrikator. Kammens
ställning avgör inmatningstidpunkten, medan slaglängden hos varje
kolvpump avgör oljeinmatningsmängden. Slaglängden, och därmed
cylinderoljedoseringen kan justeras. Från lubrikatorns pumpar leder
tunna smörjoljerörledningar till inmatningsdysor (backventiler)
anbringade jämt fördelat runt cylinderfodrets periferi.
I lubrikatorerna finns det för varje smörjrör till cylindern ett
genomskinligt lodrätt rör med en liten kula för visuell kontroll av
cylinderoljematningen. Lubrikatorerna är försedda med alarm för avbrott
i cylinderoljematningen.

Fig. 4.9 Lubrikator (MAN B&W)
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Kolvstången.
Kolvstången är ythärdad på glidytan mot tätningsboxen. Härdningen ger
en större motståndskraft mot slitage från de fjäderbelastade ringarna i
tätningsboxen och mot partiklar från förbränningsrummet vid eventuellt
gasläckage mellan kolvringarna och cylinderfodret.
Kolvstången monteras till tvärstycket med fyra bultar. Den har
koncentrisk urborrning som tillsammans med kyloljerören bildar till- och
avlopp för kylolja till kolvtoppen
Kolvstången är monterad på en plan yta på tvärstycket med ett
mellanlägg för justering av kompressionsrummet. Val av mellanlägg görs
i samband med ratingen före leverans. Kolvstången monteras med
hydrauliskt dragna bultförband som är säkrade med tråd.
Tvärstycket.
Lågvarviga fartygsmotorer har stort slagförhållande
(S/D). Den stora slaglängden gör att det inte är möjligt att
lagra vevstaken i kolven som vid trunkmotorer utan man
måste använda ett tvärstycke.
Tvärstycket styrs i tvärskeppsled av s.k. guideskor som
löper i skenor på motorstativet. Kolvkraften överförs
genom kolvstången och delas upp i tvärstycket i en
vevstakskraft och en horisontell kraftkomponent som tas
upp av guideskorna.
Tvärstycket utnyttjas för tillförsel av kyl- och smörjolja
till kolven och till vevlagren. Tilloppet sker via ett
teleskoprör från stativet in till tvärstycket. Returoljan
från kolvkylningen leds från tvärstycket tillbaka till ett
utloppsrör
i
stativet
och
till
flödesoch
temperaturkontroll. Genom urborrning i vevstaken leds
smörjoljan från tvärstycket till vevlagret.
Tvärstycket består av tvärstyckstappen och två
fastbultade ändstycken i vilka guideskorna är lagrade.
Lagerytan på tvärstyckstappen är noggrant bearbetat för
att
säkerställa
smörjningen
under
de
svåra
smörjförhållanden som råder med ständigt nedbrytning
av den tunna oljefilmen vid pendelrörelsen.
Guideskornas uppgift är att överföra sidokrafterna till
guideplanet i stativet. Både guideskorna och guideplanen
är
oljesmorda
vitmetallager.
Kolvstångens
och
tvärstyckets position i långskeppsled styrs av styrlister på
insidan av guideskorna och justeras med mellanlägg mot
guideplanets sidor.
Fig. 4.10

Tvärstycke
(MAN-B&W)
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Fig. 4.11 Tvärstycks- och vevstakslager (MAN B&W)
Vevstakar
Vevstakarna är tillverkade av smitt stål och försedda med lagerhus för
tvärstycks- och vevlager. Tvärstycks- och vevlageröverfallen är
monterade till vevstakarna med hydrauliskt dragna muttrar.
Tvärstyckslagren är uppbyggda av tunnväggiga stållagerskålar belagda
med vitmetall. Lageröverfallet är tillverkat i ett stycke med ursparing för
vevstaken.
Vevlagren är också uppbyggda av tunna lagerskålar med vitmetall.
Smörjoljan tillförs genom urborrningar i tvärstycket och i vevstaken.
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Vevaxel.
Vevaxeln vilar i ramlager, som är placerade i bottenramens tvärbalkar.
Vid stora motorer är vevaxeln sammanbyggd med krympförband av
stålsmidda axelstycken. Den finns motorer med helsvetsade vevaxlar och
vid mindre motorer är det möjligt att framställa vevaxeln smidd i ett
stycke.
I akteränden av vevaxeln finns en fläns för montering av baxhjulet och
där finns också tryckkammen för upptagning av propellertryckkraften.
Vevaxeln är försedd med fläns för montering av kedjehjul och
kedjesträckning och för utbalansering av andra ordningens moment och
krafter samt anslutning för axialsvängningsdämpare.

Fig. 4.12 Vevaxel (MAN B&W)
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Ramlager
Ramlagren består av tjockväggiga vitmetallbelagda lagerhus av stål. Den
undre lagerskålen kan monteras och demonteras med ett specialverktyg.
Lagerhalvorna hålls i rätt position av lageröverfall och fixeras av långa
passbultar med hydrauliskt dragna muttrar.
Slitaget av lagermetallen i lagerskålarna bör kontrolleras med jämna
mellanrum. Om ett lager t.ex är för lågt blir axeln utsatt för böjningar
under drift Bärytornas lägen kan kontrolleras genom s.k. vevaxelindikering
Vevaxelindikering
Om två lager ej är i linje kommer axeln att böjas under
rotationen, så att avståndet mellan vevarmarna varierar.
Skillnaden mellan topp- och bottenläge anger vertikala
lägesskillnaden för lagren, och på motsvarande sätt anger
skillnaden mellan babords- och styrbordslägen skillnader i
horisontell led. Om vevstaken är på plats blir det inte
möjligt att utföra mätningen när veven är helt i bottenläge,
men detta har mindre betydelse för resultatet.
Om lagren är i rät linje skall indikeringen i princip inte visa
någon avvikelse i måtten, eftersom vevtappen är obelastad
vid mätningen. I verkligheten har vevaxeln en naturlig
utböjning även om ramlagren är i rät linje. Värdena för den
första monteringen i verkstaden bör därför användas vid
senare kontroller.

Fig.4.13 Vevaxelindikering MAN B&W
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När vevaxelns uppriktning skall undersökas, inställs
mätklockan på noll under det att vevaxeln är så nära sitt
bottenläge som möjligt. Därefter sker avläsningar för varje
90o- vridning av vevaxeln, alltså när veven är i botten,
babord, i topp, styrbord och på nytt i bottenläget. Den sista
avläsningen används som kontroll av att mätklockan inte har
ändrat sig. Summan av de parvisa avläsningarna botten-topp
och babord-styrbord skall i princip vara lika men viss
avvikelse förekommer alltid.
Avläsningarna jämförs med motsvarande värden vid ny
motor. Avvikelser kan bero på slitna lager eller skevhet i
bottenramen. Vid stora avvikelser bör man kontakta motortillverkaren för tolkning av mätvärdena.
Avläsningslägen

Fig.

4.14

(MAN B&W)
Lagerspelet kan kontrolleras med hjälp av en sökare. Om spelet har ökat
anmärkningsvärt mycket kan det vara en indikation på lösa stagbultar
eller stort slitage av underhalvan.

Fig.4.15 Kontroll av lagerspel MAN B&W
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Trycklager.
Trycklagret är monterat i akterkant av motorbädden och överför
propellerkraften från propelleraxeln till fartygsskrovet. Lagret är av
Michell-typ och består i princip av en tryckkam på vevaxeln som ligger an
mot vitmetallbelagda trycksegment på båda sidor för att kunna ta upp
kraften både vid fram- och backgång. Trycklagret är en integrerad del av
vevaxeln och smörjs från motorns ordinarie smörjoljesystem. Oljan tillförs
mellan segmenten genom rörledningar och sprutmunstycken.
Tryckaxeln är fastbultad till vevaxeln och propelleraxeln med passbultar.
Propellerns tryckkraft överförs via segmenten in mot segmenthållaren av
en därtill hörande vippkant på baksidan av segmenten. Därigenom
skapas automatiskt en oljekil på framsidan hos segmenten in mot
tryckkammen.
Vid trycklagrets ände finns en tätning för lagrets kyl- och smörjolja På
grund av den stora kraftöverföringen i trycklagret är det viktigt att
säkerställa en korrekt smörjning. Normalt installeras temperatur- och
alarmövervakning med inborrade termoelement i ett eller flera
trycksegment.

Fig. 4.16 Trycklager MAN B&W
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Svänghjul.
På vevaxelns förliga fläns, kan det beroende på den aktuella motors
förhållanden, finnas monterat ett svänghjul som jämnar ut motorns
avgivna vridmoment.
Baxanordning.
För att kunna vrida motorns vevaxel vid t.ex. reparationsarbeten eller
inspektion, finns i akterkant av bottenramen monterat en baxanordning
Ett gjutet kuggdrev kan förskjutas axiellt i ingrepp med baxhjulet som är
monterat på motorns vevaxel. Kuggdrevet drivs via en planetväxel av en
elmotor med en effekt av storleksordningen 2 – 15 kW beroende på
motors storlek.
En vippmekanism och en tvåvägsventil
förbunden med startluftsystemet säkrar
att motorn inte kan startas med
tryckluft när baxen är tillslagen.
Det är mycket viktigt att baxen alltid
slås till innan något arbete utförs i
motorns vevhus. Därvid förhindras att
yttre krafter oavsiktligt vrider vevaxeln
under arbetet och därigenom förorsakar
att personal kommer till skada.

B&W

Fig.4.17 Baxanordning MAN

Baxhjulet.
Baxhjulet är tillverkat av gjutgods med kuggar för ingrepp med
baxdrevet. Hjulet kan vara försett med ingjutna vikter och/eller
urborrningar för utbalansering av krafter och moment av första
ordningen. Vidare kan baxhjulet på fyrcylindriga motorer vara försett
med justerbara vikter för utbalansering av oönskade svängningar i
skrovet.
Kolvlägesvisare.
Kolvlägesvisaren är fastbultad på motorstativet. På baxhjulet finns en
motsvarande markering för kolvläget i cylinder 1. När markeringen på
baxhjulet visar 0o mitt för kolvlägesvisaren står kolven i cylinder 1 i övre
dödpunkten.
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Kedjedriven kamaxel.
Motorns kamaxel är kedjedriven från vevaxeln. Sektionen där kedjan
löper kallas för kedjehuset och är placerad i motorns akterände vid låga
cylinderantal. Eftersom MC- motorerna är tvåtaktsmotorer roterar kamoch vevaxel med samma varvtal.
Kedjetransmissionen består av ett enkelt, dubbelt eller tredubbelt
kedjehjul på var och en av de två axlarna med lika många kedjor som det
finns hjul samt kedjesträckare för varje kedja.
Gummibelagda styrskenor är vidare placerade på kedjans långa fria
sträckning för att dämpa kedjans tvärsvängning. Dessa styrskenor
utsätts för slitage och skall bytas ut när de är nedslitna.
Förutom kamaxeln driver kedjan också hjul med motvikter. Dessa hjul
anbringas för att balansera ut andra ordningens moment från motorn,
och roterar därför med dubbla varvtalet jämfört med vevaxeln.
Kedjan är oljesmord via ett rörarrangemang med sprutmunstycken till
kedja och styrskenor.
En mindre kedja driver via ett separat kedjehjul axeln för lubrikatorer
och regulator. Dock inte det sistnämnda vid en elektronisk regulator. På
nyare MC-motorer är startluftfördelaren monterad på ena sidan av
kamaxeln och är därför inte kedjedriven.

Fig. 4.18 Kedjedrift av kamaxel MAN B&W
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Kedjesträckaren.
Kedjesträckarhjulet är monterat mellan två vipparmar som har sin
vridpunkt på kamaxelsidan och är fasthållen med en spännbult på den
andra sidan. Kedjan är förspänd till det i instruktionsboken föreskrivna
värdet.
På nyare motorer finns en hydrauliskt självjusterande kedjesträckare
monterad. Hydraulsystemet förses med olja från motorns ordinarie
smörjoljesystem och hela systemet kan byggas in i existerande motorer
Om slitaget överskrider det som fastställts i instruktionsboken är den
troliga orsaken antingen felaktig uppriktning av kedjehjulen eller en
felaktig förspänning av kedjan. En felaktigt monterad kedja behöver
erfarenhetsmässigt bytas redan inom de första 1000 till 2000
drifttimmarna. Det är därför viktigt att inspektera och eventuellt
efterjustera spänningen i kedjan i nya motorer om de inte är försedda
med hydrauliskt justerade kedjesträckare.

Fig. 4.19 Kedjesträckare MAN B&W
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Kamaxel
Kamaxelns funktion är att leverera det erforderliga arbetet till
bränsleinsprutning och till öppning av avgasventilen. Dessa uppgifter
skall påbörjas och avslutas exakt och korrekt i förhållande till kolvens
position i cylindern.
Kamaxel är hos större motorer uppbyggd av sektioner som är
sammankopplade med passbultförband. För mindre MC-motorer är ofta
kamaxeln tillverkad i ett stycke.
För varje cylinder finns det två egentliga kammar, en för aktivering av
bränslepumpen och en för aktivering av avgasventilen. Ofta finns också
en indikatorkam monterad för varje cylinder. Kammar och kopplingar är
monterade med krympförband på kamaxeln.
Kamaxeln är lagrad i vitmetallglidlager placerade mellan kammarna.
Både kammar och lager är placerade i ett gjutet rullhus för varje
cylinder. Rullhuset är delat i en övre och en nedre del vid kamaxelns
centerlinje och ihopmonterat med skruvförband.
Den övre delen av rullhuset har två borrningar för respektive
bränslepumpens och avgasaktuatorn lyftrullar. Mellan varje rullhus är
kamaxeln täckt av ett cylindrisk skyddshölje.

Fig. 4.20 Kamaxel MAN B&W
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De påkrympta kammarnas vinkelposition kan ändras om detta blir
nödvändigt. Vridning av kammarnas position på axeln sker med hjälp av
ett hydrauliskt pumpverktyg, som kopplas till borrningar i kammen och
som efter uppumpning skapar en oljekil mellan kam och axel varefter
kammen kan vridas till ny position på axeln.

Fig. 4.21 Justering av kamläget MAN B&W
Kamaxelns smörjning.
På grund av risken för bränsleutspädning av systemoljan vid läckage från
bränslepumparna ner i kamaxelhuset var tidigare motorerna utrustade
med ett separat kamaxelsmörjsystem. Efter 1995 är det på MCmotorerna infört en speciell tätning på lyftrullen i bränslepumpen, den
s.k. paraplytätningen. Denna konstruktionsförbättring innebär att man
därefter kan använda det ordinarie smörjoljesystemet även för
kamaxelsmörjningen.
På de höga motorerna är det ibland nödvändigt att använda
boosterpumpar i smörjoljesystemet för att motverka den statiska
tryckhöjden och uppnå tillräckligt högt smörjoljetryck vid kamaxeln
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Avgasventil.
Varje cylinder är försedd med avgasventil som är bultad till topplocket
med hydrauliska muttrar. Avgasventilen öppnas med oljetryck från en
aktuator aktiverad av avgaskammen på kamaxeln. Den hydrauliska
styrningen ger en rent vertikal kraft på ventilspindeln vid öppning. En
konventionell vipparm skulle vid den här motortypen ge alltför stora
sidokrafter på ventilspindels styrning.
På de största motorerna är ventilspindeln
av Nimonic och av värmebeständigt stål
med påsvetsade ventilsäten av stellit för de
något mindre motortyperna där kylningen
är effektivare. Ventilspindelns säte skall
slipas med ca 6000 timmars intervall. Efter
tre slipningar skall nytt ventilsäte svetsas
på eller hela spindeln bytas ut.
På den nedre delen av ventilskaftet finns
ett vinghjul monterat som ger spindeln en
långsam rotation under öppningsperioden
med drivning från avgaspulserna. Detta
ger ett jämnare slitage över hela
kontaktytan och minskar sannolikheten för
genombränning av ventilsätet på grund av
fastsittande
partiklar.
Mitt
på
spindelskaftet är det monterat en styrning
och två o- ringar för tätning av
ventilspindeln mot ventilhuset. En separat
tillförsel av spärrluft från luftfjädringen
förhindrar läckage av gas och partiklar
från
förbränningsrummet
till
ventilstyrningen.
Ventilhuset är en gjuten konstruktion med
en böjd gaskanal som leder avgaserna till
avgassamlaren och vidare till turbon.
Huset
är
vattenkylt
omkring
ventilspindeln. Kylvattnet leds upp från
övergången från topplocket – in i
ventilhuset – och ut från toppen till det
gemensamma kylvattenavloppet. För låg
kylvattentemperatur till avgasventilen kan
förorsaka korrosion på insidan av
gaskanalen
i
ventilhuset.
Korrekt
temperatur är på tilloppet till ventilhuset
68 – 70 oC och på avloppsidan skall
temperaturen vara 80 – 85 oC.
Fig. 4.22 Avgasventil (MAN B&W)
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Bottenstycket är en lös vattenkyld ring, fastbultad i
ventilhusets nedre del. Det är tillverkad av en stållegering
och med ett härdat, koniskt slipat ventilsäte i botten.
Tätningen mot topplocket är utförd med o- ringar.
Ovanför spindeltätningen är monterat en kolv med
tätningsringar. Kolvens uppgift är att stänga avgasventilen
efter varje öppning.
Vid stängd avgasventil är lufttrycket på kolven ca 6 bar,
som stiger till 17 bar vid fullt öppen ventil. Detta lufttryck
stänger ventilen och arrangemanget brukar kallas för
luftfjäder (air-spring).
Oljecylindern är monterad överst på avgasventilhuset.
Kolven i oljecylindern har två kolvringar för tätning mot
cylinderväggen. Eventuellt oljeläckage från cylindern
dräneras bort genom en ledning i kamaxelhuset.

Fig.4.23 Hydraulledningar
mellan aktuator och ventil
(MAN B&W)

Fig. 4.24 Avgasventil (MAN B&W)
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Avgasaktuatorn.
Avgaskammen är i ständig kontakt med en fjäderbelastad
rullyftare vars rulle löper på avgaskammens härdade och
slipade yta. Rullyftaren är på ovansidan försedd med en
hydraulkolv med två kolvringar som verkar i en pumpcylinder
(aktuatorn). Det alstrade oljetrycket på upp till 200 bar
överförs genom en backventil i toppen av aktuatorn via ett
oljerör med flexibel skyddsslang till översidan av oljecylindern
på toppen av avgasventilspindeln. I aktuatorn finns dessutom
en säkerhetsventil.
I underkant hos oljecylindern finns en urborrning som
används för justering av öppning och stängning av
avgasventilen. Genom en justerbar ventil som är förbunden
med urborrningen kommer en del av tryckoljan att pressas ut
ur ventilen vid kolvens rörelse i cylindern och därigenom
påverkas ventilens öppnings- och stängningsläge.

Fig. 4.25

Oljecylinder
(MAN B&W)

Fig. 4.26 Avgasaktuatorn (MAN B&W)
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Avsiktligt blank
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4.3 Bränsleinsprutningsutrustning.
Bränslepumpen.
Bränslepumpen består av bränslepumphus, pumpcylinder,
pumpkolv och topplock med sug- och punkteringsventil.
Två av de fyra bultarna för montering av bränslepumphuset ovanpå rullyftarhuset är extra långa så att det är
möjligt att reducera fjäderkraften gradvis vid demontering.
Den nedre delen av bränslepumphuset är kvadratiskt, sett
ovanifrån och har två borrningar för reglerstänger.
Brännoljan tillförs via en fläns på sidan av bränslepumphuset, medan en s.k. ”chockabsorber” är ansluten med en
fläns på motsatta sidan.

Fig. 4.27 Pumphuset

Fig. 4.28 Rullyftare (MAN B&W
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Avsikten med chockabsorbern är att dämpa de svängningar som kan
förekomma i bränslesystemet under tryckutjämningen.
Den förvärmda brännoljan leds in i kammaren på sugsidan mellan
pumphuset och pumpcylindern och håller hela pumpen uppvärmd.
Pumpkolven är med en bajonettfattning i ingrepp med toppen av
rullyftaren
Den nedre reglerstången är för reglering av den
bränslemängden och påverkar därmed cylinders effekt.

insprutade

Den övre reglerstången är för reglering av insprutningstidpunkten och
påverkar därigenom förbränningstrycket (maxtrycket) i cylindern.
Vid kolvens nedåtgående rörelse i pumpcylindern kommer brännoljan att
strömma in igenom sugventilen och fylla upp pumpcylindern.
Vid pumpkolvens rörelse uppåt kommer den övre kanten att vid en viss
tidpunkt täcka avlastningshålen och bränsletrycket stiger därvid
momentant. Brännoljan trycks genom den centrala borrningen i
sugventilen som är fjäderbelastad och sugfunktionen förblir stängd.
Höjdpositionen hos avlastningshålen i pumpcylindern styr tidpunkten för
insprutningens början, medan skruvformade kanter på pumpkolven
bstämmer tidpunkten för insprutningens slut och därmed den effektiva
slaglängden och den faktiskt insprutade bränslemängden.
Underst på pumpcylindern finns ett kugghjul i ingrepp med tillhörande
kuggstång, indexarmen, som enbart kan röra sig fram och tillbaka
avhängigt av den önskade insprutningsmängden. Genom denna vridning
av pumpkolven bestäms den effektiva slaglängden hos pumpen med hjälp
av kolvens snedfräsning.
Vid ett givet index hos bränslepumpen kommer en bestämd mängd
brännolja att bli insprutad i den aktuella cylindern och därmed
bestämma MIP och effekten från cylindern vid det givna varvtalet.
Det maximala förbränningstrycket har stor betydelse för SFOC. En
tidigare insprutning ger ett högre maxtryck och därmed lägre SFOC och
uppnås genom att förskjuta pumpcylindern nedåt.
Pumpcylindern kan förskjutas i höjdled genom att den skruvformade
kanten på pumpcylindern förflyttas av motsvarande skruvformade kant
på reglerblocket till översta justeringsanslaget. En styrskruv i
pumphuset är monterad så att den ligger an mot en slits på yttersidan av
pumpcylindern och förhindrar därvid att pumpcylindern vrider sig runt
sin längdaxel Det övre justeringsanslaget reglerar därvid tidpunkten för
insprutningens början, vilket kommer att påverka det maximala
förbränningstrycket i cylindern. Denna utformning ger möjlighet för ett
variabelt insprutningsförlopp och systemet kallas Variable Injection
Timing V.I.T.
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Insprutningen av brännoljan fortsätter igenom bränsleventilen tills
pumpkolven frilägger avlastningshålet i pumpcylindern och bränsletrycket därigenom faller till det tryck som råder på sugsidan. Bränsleventilen stänger därvid momentant.
På de nyare bränslepumparna finns runt om toppen av rullyftaren
monterat en s.k. paraplytätning som förhindrar att brännolja läcker,
längs pumpkolven, ner i kamaxelhuset och där orsakar bränsleutspädning av smörjoljan.
För att kunna justera den enskilda
cylinderns maximala förbränningstryck,
kan bränslepumparna justeras genom
att antingen förskjuta det individuella
positionsservot
eller
längden
av
justeringsstången. Däremot sker den
kollektiva justeringen av maximalt
förbränningstryck hos samtliga cylindrar
via positionsgivaren.
Det bör observeras att en sliten
bränslepump eller en väsentlig ändring
av brännoljans egenskaper kommer att
förskjuta
brytpunkten
för
V.I.T.systemet.
Vid användning av en ny brännoljekvalitet skall maxtrycken kontrolleras
mot värdena i instruktionsboken vid
samma medeltryck, och om det är
nödvändigt justeras maxtrycken.
Injustering av den
mellan de enskilda
genom justering av
stången på basis av
men.

avgivna effekten
cylindrarna sker
den nedre reglerindikatordiagram-

Skillnad i förbränningstryck mellan de
enskilda cylindrarna beror på skillnad i
cylindertillstånd eller på insprutningsutrustningen och orsaken skall utredas
och åtgärdas.

Fig.4.29 Bränslepumpelement
(MAN B&W)
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Avsikten med V.I.T.- systemet är att kunna bibehålla ett konstant högt
max. förbränningstryck vid en belastning hos motorn från 100 % ner till
85 % av den maximala effekten. Därvid uppnås ett lägre SFOC. Vid
motorbelastningar under 85 % av MCR låter V.I.T.- systemet maxtrycket
falla proportionellt med belastningen.
De i instruktionsboken angivna maxtrycken får inte överskridas, och
maskinpersonalen ombord skall se till att maxtrycken är lika på alla
cylindrar för att reducera obalanser och ojämnheter i motorns avgivna
moment.

Fig. 4.30 V.I.T- systemet (MAN B&W)
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Den övre reglerstångens position hos bränslepumpen bestäms av ett
tryckluftservo förbundet med motorns regulator.
Från maximal effekt och ner till ca 85 % av maxeffekten påverkas
regleringsarmen så att pumpcylindern förskjuts nedåt och ger då en
tidigare insprutning av bränslet. Maxtrycket i cylindern kan på det sättet
hållas konstant.
Denna ändring ökar skillnaden mellan kompressionstrycket och
maxtrycket vilket beror på att kompressionstrycket sjunker eftersom
spollufttrycket minskar när motoreffekten går ner.
Vid ca 85 % av MCR uppnås brytpunkten för V.I.T.- funktionen. Vid lägre
effekt än 85 % av MCR kommer armen att röra sig åt andra hållet och
därmed sänka det maximala förbränningstrycket.
På nyare motorer är luftcylindern för nollställning av
pumpindex borttagen och ersatt av en s.k.
punkteringsventil (puncture valve), som är skruvad
ner i bränslepumpens topplock. Avsikten med
punkteringsventilen är att snabbstoppa insprutningen av brännolja genom att en tryckluftsignal från
manöversystemet till punkteringsventilen öppnar för
brännoljan och returnerar den tillbaka till sugsidan
vid bränsleanslutningen.
Högtrycksrören mellan bränslepumpen och bränsleventilen kan vara omslutna av en flexibel,
stålarmerad slang, men det förekommer också att
röret är utformat som dubbelväggigt rör.
Rummet mellan högtrycksröret och den flexibla
stålarmerade slangen är i förbindelse med en ventil
och kanal där mindre bränsleläckage kan dräneras
bort. Om brott på högtrycksröret inträffar eller om
bränsletrycket stiger på grund av ett större läckage
kommer följande att inträffa:
Fig. 4.31 Punkteringsventilen
MAN B&W)
Det stigande brännoljetrycket aktiverar ventilen, som därigenom
antingen nollställer index på reglerstången eller via styrluftsystemet
aktiveras punkteringsventilen. Därigenom förhindras att brännolja
sprutas ut i maskinrummet.
På vissa av MAN B&W dieselmotorer kommer ett sådant läckage att
trigga en signal från styrluftsystemet till en luftcylinder på utsidan
rullyftarhuset. Därigenom kan luftcylindern via en lyftmekanism lyfta
rullyftaren från bränslekammen och därvid stoppa aktiveringen av
bränslepumpen, även om motorn fortsätter att vara i drift
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Om det av andra skäl är önskvärt att stoppa insprutningen av brännolja
till en viss cylinder, kan det ske manuellt med denna lyftmekanism på
rullyftarhuset. Detta kan t.ex användas vid tagning av kompressionsdiagram.
På standardversionen av MAN B&W dieselmotorer kan bränslepumpens
rullyftare lyftas fri från bränslekammen med hjälp av en excenter. Detta
lyft kan endast ske när motorn är stoppad och baxad i sådant läge att
motorns bränslekam för den aktuella cylindern står i toppläge
Ett viktigt skydd av motorn består av att kunna avbryta all
bränsleinsprutning momentant. Signal till avbrott av insprutningen
kommer från ett separat säkerhets- och alarmsystem som kontrollerar
varvtalet, smörjoljetrycket och temperaturen hos trycklagret. Om dessa
avviker från normalvärden avbryts insprutningen antingen genom
förskjutning
av
regleringsarmen
till
0-index
eller
genom
punkteringsventilen.

Bränslepumpens omkastningsutrustning.
En omkastbar motor måste ha möjlighet till
korrekt aktivering av bränslepumpen i båda
rotations-riktningarna. Detta uppnås genom
att förskjuta rullen i rullyftaren på kammen
Rullyftaren är monterad på den nedersta delen
av reverseringsarmen i lyftmekanismen.
En tryckluftcylinder är förbunden med reverseringsarmen. När motorn skall byta rotationsriktning sker följande:
Luftcylindern förflyttar reverseringsarmen och
därmed rullen på bränslekammen över till den
nya positionen på bränslekammens kurvbana
så att insprutnings-tidpunkten nu i den nya
rotationsriktningen blir nästan densamma som
förut.
En motsvarande reversering för avgasventilen
är inte nödvändig eftersom öppningen av
avgasventilen är oberoende av rotationsriktningen, - jämför med motorer som har fasta
avgasportar.

Fig. 4.32

Omkastningsanordning på
bränslekammen
(MAN B&W)
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Bränsleventiler.
Bränsleventilerna är viktiga komponenter hos dieselmotorer och är
under konstant utveckling, bl.a för att öka tiden mellan överhalningarna och för att öka livslängden hos munstyckena. Fig. 4.33 visar
bränsleventilens huvuddelar för en L60MC- motor. Bränsleventilerna är
okylda och avsedda för kontinuerlig drift på tjockolja.
Det finns två – och på större motorer – tre bränsleventiler i varje
cylinderlock. Vid varje varv hos motorn sprutas det in brännolja med en
viskositet av ca 20 cSt. Detta sker vid ett öppningstryck av ca 300 bar
som stiger upp mot 1000 bar under insprutningsförloppet.
Bränsleventilens funktion.
Den förvärmda brännolja cirkulerar från cirkulationspumpen, igenom
bränslepumpen och bränsleventilen och returneras tillbaka till systemet
när motorn är stoppad. Brännoljan leds ut från ventilen genom avloppet
i sidan av bränsleventilhuvudet.
Öppningstrycket för bränsleventilen varierar med motorstorleken och
ligger mellan 300 – 400 bar.

Fig. 4.33 Komplett bränsleventil
När pumpkolven i bränslepumpen under insprutningsfasen frilägger
avlastningshålen kommer oljetrycket att falla momentant och
bränsleventilspindeln stänger omedelbart och insprutningen avbryts.
Oljan cirkulerar då genom spridaren och håller den varm.
Fjäderspänningen i bränsleventilen kan inte justeras. Däremot kan en
minskad fjäderspänning kompenseras genom utbyte av fjäderskivorna
eller också kan hela fjädern bytas ut.
En korrekt finfördelning är en förutsättning för acceptabla belastningsförhållanden i förbränningsrummet. Därför måste bränsleventilerna med
jämna mellanrum tas ut och provtryckas för kontroll av dyshålens
tillstånd, strålriktningen, graden av finfördelning och öppningstryckets
storlek samt att ventilerna stänger momentant och att de är täta.
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För att reducera den dödvolym av bränsle som finns i den nedersta delen
av spridaren och som kan komma att förbrännas okontrollerat och
därmed skapa koksbildningar, är de nyare motorerna utrustade med
speciella s.k. ”semi-glider atomizer”.
Det vanliga sätet är försett med en s.k. glidare som stänger för
brännoljan ända nere vid spridarens dyshål. Med denna konstruktion blir
oljan under det vanliga sätet och glidaren innesluten mellan dessa och
kan därför inte komma ut i förbränningsrummet.

Fig. 4.34. Bränsleventil (MAN B&W)
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4.4 Regulator
Det finns många olika regulatorfabrikat på marknaden och för
högvarviga motorer är de flesta elektroniska. Vid reglering av
medelvarvs- och lågvarviga dieselmotorer för fartyg är det däremot än så
länge vanligt att använda såväl hydrauliskt-mekaniska som
elektromekaniska typer.
Förutom reglering av motors varvtal kan regulatorn också utföra
hjälpfunktioner, som t.ex. att begränsa motorns belastning, samt att
stoppa motorn vid en s.k. ”shut down”- signal från säkerhetssystemet vid
t.ex. sviktande smörjoljetryck eller annat för motorn kritiskt
drifttillstånd.
Vanliga regulatorfabrikat för MAN-B&W:s MC- motorer är LyngsoMarine EGS 2000, Norcontrol DGS 8800 eller Siemens SIMOSSPC 55
Nedan beskrivs huvudfunktionen hos Kongsberg/Norcontrol Digital
Govemor System (DGS 8800 .
Systemet består av:
DGU
DSU
ELACT

Digital Governor Unit
Digital Servo Unit
Elektrisk bränslepumpsaktuator.
Givare för mätning av spollufttrycket

Fig. 4.35 Digital regulator (Kongsberg/ Norcontrol.)
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DGU- enheten som är placerad i kontrollrummet erhåller signal om
motorns aktuella varvtal från två st. induktiva varvtalsgivare (pick-up
enheter) som är placerade med ca 2 mm avstånd från kuggarna på
motorns baxhjul.
Signalen från varvtalsgivarna behandlas i elektroniken från att ha varit
en pulsfrekvens till ett digitalt värde, som representerar motorns
aktuella varvtal. Denna processvariabel jämförs med det önskade
varvtalet. Skillnaden mellan är- och börvärde behandlas i DGU- enheten
på sådant sätt att det erhålls en optimal korrektionssignal för inställning
av motorns bränslepumpindex. I denna korrektionssignal tas hänsyn till
både belastningskarakteristiken och därtill motsvarande varvtal.
Motorns spollufttryck mäts kontinuerligt, och reglerenheten kan som en
följd härav beräkna bränslepumpindex på så sätt att det passar till det
aktuella spollufttrycket (spolluftmängden) och så att man får en bra
förbränning i cylindern.
Vid framdrift med ställbar propeller (cpp) ingår propellerstigningen som
en processvariabel, och regulatorn reagerar efter ett kalkylerat
belastningsförhållande (varvtal och propellerstigning-kombinatorkurva)
så att en optimal bränsleförbrukning erhålls.
Den elektriska aktuatorn (ELACT) är anbringad vid motorns nödkonsoll
och består av en elektro-mekanisk servomotor och en reduktionsväxel.
Kopplingen och axeländen efter reduktionsväxeln är fäst till motorns
regleraxel och ställer in bränslepumparnas index.
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4.5 Startluftsystem.
Försörjning av torr komprimerad luft är väsentlig för problemfri drift av
all pneumatisk utrustning ombord. Fuktig luft i systemet kan orsaka
korrosion i botten av startluftbehållarna och problem i pneumatiska
system även om det är oskadligt för motorn. I stora startluftsystem
behövs en laddningskapacitet av ca 300 m3/h vilket betyder att relativt
mycket vatten måste bortföras från den komprimerade luften. Olje- och
fuktavskiljaren leder bort kondensat och eventuell olja från luften efter
kompressorerna innan den leds till receivern.
Två startluftkompressorer med automatiskt start/stopp upprätthåller ett
startlufttryck av 30 bar i startluftbehållarna. Startluften med trycket 30
bar leds direkt från receivern till motorn. Efter reduktion av trycket till 7
bar går en del av luften som styr- och reglerluft till manöversystemet och
säkerhetssystemet för
snabbstopp
av motorn. Startluft till
hjälpmotorerna led från samma receiver till tryckreduceringsventiler för
minskning av trycket till lämpligt värde för hjälpmotorerna. En
nödkompressor förser en mindre luftflaska med luft för nödstart av en
hjälpmotor.
Från receivern går också en ledning till provtryckningsstället för
bränsleventiler.

Fig. 4.36 Startluftsystem. (MAN B&W)
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Manöversystem.
Motorn är försedd med ett pneumatiskt/elektriskt reglersystem för
manövrering och för styrning av bränsleinsprutningen. Systemet
vidarebefordrar order från separata manövreringskonsoller på bryggan
till motorns kontrollrum i maskinrummet.
Reglersystemet gör det möjligt att starta, stoppa och reversera motorn
samt att kontrollera propelleraxelns varvtal. Handtaget för varvtalsstyrningen på manöverkonsollen skickar ett börvärde på varvtalet till
regulatorn beroende på dess position.
Genom en separat snabbstoppsfunktion kan bränsleinsprutningen
avbrytas momentant och oberoende av handtagets position genom
aktivering av punkteringsventilen i bränslepumparna,
Slow-turning.
Om motorn har varit stoppad i mer än 30 min. rekommenderas det att
företaga rundtagning, s.k. ”slow-turning” av vevaxeln, innan starten sker.
Detta gör man för att förhindra skador på motorn om det skulle finnas
vätska i förbränningsrummet, t.ex. vatten från ett kylvatten-läckage eller
brännolja från en otät bränsleventil.
Den långsamma rundtagningen aktiveras från manöverkonsollen. Vid
aktivering strömmar luft genom ”Slow-Turning" ventilen medan en
magnetventil förhindrar huvudstartsliden att öppna.

Fig. 4.37 Manöversystemet (Norcontrol)
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By-pass ventilen tillåter att precis den mängd startluft som behövs för att
vevaxeln skall rotera ett- eller max två varv att strömma igenom,.
Vid bryggmanövrering är denna ”slow-turning” sekvens automatiskt en
del av startsekvensen när det gått längre tid än 30 min. sedan senaste
starten. På motorer som är kopplade till propellrar med vridbara blad
kan den mindre ventilen vara utelämnad eftersom alla manövrar,
bortsett från första start, sker genom att ändra propellerstigningen.
Huvudkomponenterna i start- och manöversystemet
startventiler (en i varje cylinder).och startluftfördelare

är

startslid,

Startslid.
Startsliden är placerad i ledningen mellan startlufttanken och
startsystemet och består av en större och en mindre kägelventil. Den
mindre ventilen är en by-pass ventil för den större. Båda ventilerna är
utsustade med blockering som skall frigöras manuellt med ett handhjul i
samband med klargöring för start.
En backventil finns monterad i systemet som skall förhindra, att varma
avgaser kan nå startsliden från en eventuellt läckande startventil. En
justerskruv kan reglera mängden luft som tillåts strömma igenom den
mindre kägelventilen. Alla komponenterna är samlade i ett hus. Båda
kägelventilerna aktiveras av ett pneumatiskt ställdon.
Startluftfördelaren.
Startluftfördelaren är placerad i änden av kamaxeln och dess uppgift är
att styra öppning och stängning av startventilerna i cylindrarna.
Startfördelaren består av en axel försedd med två kammar för varje
cylinder, en för fram och en för back. När motorns rotationsriktning
ändras, kommer startkamaxeln att förskjutas av en luftcylinder. Motorn
kommer att starta med den rotationsriktning som startluftfördelaren är
positionerad för.
Difftrycket kommer att trycka glidaren mot kammen, när den yttre
kanalen på startluftfördelaren står under tryck. Kammarna är s.k.
negativa kammar med en underskuren kant.
Styrluften kan passera igenom den inre kanalen hos fördelaren och
vidare till utrymmet ovanför startventilkolven och öppna ventilen, när
glidaren är aktiverad av sin tillhörande kam. Den yttre kanalen avluftas,
när vevaxelns varvtal är tillräckligt högt och bränsleinsprutning precis
skall påbörjas. Samtidig tillförsel av startluft och bränsle till en cylinder
kan inte förekomma.
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Startluftventiler.
Motorer med cylinderdiameter upp till ca 600 mm har en
startventil medan större motorer ofta är försedda med två
startventiler i varje topplock. Ventilerna hålls stängda av en
kraftig fjäder som pressar mot aktiveringskolven i
ventilspindelns övre ände.
Styrluften från startluftfördelaren är anluten till ventilen
genom ett tilloppshål i ventilens övre lock.

Fig. 4.38 Startventil
(MAN B&W)
Startsekvens
Då manöverratten ställs i startläge öppnar huvudstartsliden och förbinder
då startluftbehållaren via startsliden med startluftventilerna och startluftfördelaren. Därvid öppnar startventilen i den cylinder vars arbetskolv just
passerar övre dödpunkten och luft strömmar in i cylindern
Då motorns varvtal blivit tillräckligt högt förs manöverratten över till
bränsleläge. Då avluftas huvudstartsliden, som stänger, samtidigt som
bränslepumparna börjar leverera bränsle, och motorn startar.
Då startsliden stänger avbryts lufttillförseln till startfördelaren varför
även alla startventiler stänger och hela systemet avluftas.
Startluften tillföres startventilen från startsliden genom en öppning nära
ventilsätet. När startsliden står i öppet läge är startventilerna under
tryck via startluftröret som går utefter hela motorns längd. Startventilen
förblir stängd av ventlifjädern, tills utrymmet ovanför ventilspindelns
kolv sätts under tryck från startluftfördelaren. När startluftventilen
öppnar fylls utrymmet ovanför arbetskolven i cylindern och motorns
vevaxel börjar rotera.
Efter start av motorn blir utrymmet över startventilkolven avluftat
genom ventilationsröret. Avluftningen av startluftröret skar långsamt
genom en strypning i startsliden.
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4.6 Överladdningsaggregat.
Luftintaget till överladdningsaggregaten sker direkt från maskinrummet
genom inloppsljuddämparen på turboaggregatet. Från turbon leds luften
via luftkylaren och spolluftsamlaren till spolportarna i cylinderfodret.
Spolluftröret mellan turbon och luftkylaren är försett med en
längdkompensator och är värmeisolerad på utsidan.

Fig. 4.39 Spolsystemet MAN B&W
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Impuls- och liktrycksöverladdning.
Överladdningsaggregaten vid stora dieselmotorer kan vara av såväl
axial- som radial-turbiner. Ett turboaggregat är i princip en gasturbin
som drivs av motorns avgaser och där gasturbinen på samma axel driver
en luftkompressor, som levererar komprimerad luft till motorn för
kylning och vädring av cylindern samt till förbränning av brännoljan.
Man skiljer mellan impuls- och liktrycksöverladdning som kännetecknar
det sätt på vilket man leder avgaserna till turbinen i turboaggregatet

Fig. 4.40

Impuls- och liktrycksdrift
av turbon (MAN B&W)

Vid impulsdrift av överladdaren leds avgaserna från varje avgasventil
direkt till gasturbininloppet, vanligen en turboladdare per tre cylindrar.
Denna princip ger goda driftförhållanden vid start- accelerations- och
låglast, varför man inte behöver installera elektriska hjälpfläkter vid
impulsöverladdning.
Man använder emellertid oftast liktrycksprincipen för överladdning av
fartygsdieselmotorer eftersom detta ger en bränslebesparing i motorns
optimeringspunkt. Det nyttiga cylinderarbetet blir större vid samma
bränsleförbrukning genom att man förskjuter avgasventilens
öppningstidpunkt jämfört med vid impulstrycköverladdning.
Vid liktrycksöverladdning samlas avgaserna från samtliga cylindrar i en
avgassamlare, där det sker en utjämning av avgasernas tryckpulser
innan gasen leds till ett eller flera turboaggregat. Äldre B&W- motorer
var byggda med impulsdrift av turbon medan numera endast
liktrycksdrift förekommer.
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Om en dieselmotor inte får tillräcklig frisklufttillförsel till spolprocessen
och till förbränningen, kommer det att ge resultat i form av reducerad
motoreffekt, ökad termisk belastning och förorening av förbränningsrummet särskilt avgasventilerna på grund av dålig förbränning.
Det är därför viktigt att motor och turboaggregat är anpassade
(matchade) till varandra på provbädden och att detta verifieras under
provturen.
Med matchning av turboaggregaten förstås att turboaggregatet skall vara
anpassat till motorn så att denne får tillräckligt med luft i hela
driftområdet, samt att det finns en viss marginal för försmutsning av
luftvägarna och själva aggregatet innan ostabil och pulserande drift
inträder. Detta ostabila driftfenomen kallas för ”stalling” hos
turboaggregatet. Matchning innebär också att spollufttrycket i
optimeringspunkten skall vara det korrekta.
Turboaggregatens uppbyggnad.
På marknaden finns flera tillverkare av turboaggregat men de vanligaste
för MAN B&W- motorer är dels MAN-B&W:s egen men turboladdare från
ABB förekommer också.
Båda dessa fabrikat består av en enstegs axial gasturbin som på samma
axel driver en centrifugalkompressor med tvådelat kompressorhjul.
Numera byggs turboaggregat med så stor kapacitet att ett aggregat
ensamt kan försörja dieselmotorer på upp till 20 000 kW.

Fig.4.41 ABB VTR vattenkylt överladdningsaggregat
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Medan MAN B&W:s rotoraxel är trepunktslagrad i glidlager invändigt
mellan kompressorhjulet och turbinhjulet, är ABB:s turboladdare lagrad i
dubbla kullager utvändigt i varje ände på rotoraxeln.
Det är också skillnad på hur smörjningen av lagren sker i de båda
typerna. Kullagren hos ABB smörjs av en egen smörjoljepump med eget
oljelager. MAN B&W:s glidlager smörjs från motorns smörjoljesystem.
Tiden för stopp av turbons rotoraxel kan vara ända upp till 15-20 min
efter stopp av dieselmotorn. Det finns därför en gravitationssmörjoljetank
ovanpå turboaggregatet för att säkerställa glidlagrens smörjning även om
motorns smörjoljepumpar stoppas.
Kylningen av turboaggregaten är den minsta möjliga för att minimera
energiförluster och efterhand har man lyckats att minska eller helt slopa
vattenkylning av turbinhusen. Den huvudsakliga kylningen är för lagren
och för smörjoljan.
Luften sugs in genom ett luftfilter och passerar genom ljuddämpare
innan den når kompressorhjulet. Då en tvåtakts dieselmotor behöver ca 9
kg luft per kWh blir den insugna luftmängden hos ett enskilt aggregat för
en dieselmotor på 12000 kW ca 30 kg/s. Insugningsluften tas normalt
från maskinrummet varför det skall finnas tillräcklig maskinrumsventilation och lufttillopp direkt till turboaggregatens insugsfilter. Luften
bör innehålla minsta möjliga halt av salt och partiklar.
Passagen av kompressorhjulet bibringar luften en tryckstegring och en
hastighetsökning varför en diffusorring finns monterad vid utloppet från
kompressorhjulet för att omvandla rörelseenergin hos luften till
tryckenergi under passagen av det divergerande tvärsnittet hos
diffusorringen. Korrekt val av diffusor är också en del av matchningen
vid fabriksinkörningen av en ny motor. Luften fortsätter efter passagen
av diffusorringen ut i ett spiralformat utlopp med stigande tvärsnittsarea
innan luften passerar in i spolluftkylaren.
Om lufttrycket vid inloppet till turboaggregatets kompressorsida är
ungefär lika med atmosfärstrycket och temperaturen är ca 35 oC kommer
den att strax före spolluftkylaren vara komprimerad till ca 3,5 bar och
temperaturen har då ökat till ca 160 oC vid full motorbelastning.
Turboaggregat med kapaciteten 30 kg/s har en diameter hos
kompressorhjulet av ca 600 mm och axeln roterar med ca 8000 r/min vid
full last. Turbon har en tachogenerator kopplad till kompressoraxeln.
På turbinsidan strömmar avgaserna från avgassamlaren, genom ett
splittergaller, till gasinloppshuset. Här möter gasen först en dysring
(nozzle ring), som är en ring med monterade ledskovlar i periferin.
Ledskovlarna skall rikta gasstrålen in mot turbinhjulet. Den totala
inloppsarean hos dysringen är avgörande för turbineffekten och därmed
för storleken av det erhållna spollufttrycket, varför korrekt val av
dysringsarea är en viktig del av matchningen av turboaggregatet.
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Turbinhjulets periferi består längs hela omkretsen av skovlar som träffas
av gasstrålen. Mellan toppen av turbinskovlarna och den omslutande
täckringen i själva turbinhuset eftersträvas så litet spel som möjligt för
att minimera gasläckaget förbi turbinskovlarna. Efter passagen av
turbinskovlarna leds avgaserna via diffusor till avgasledningen.
Stalling.
Stalling ger sig tillkänna genom stötar i luften vid turboaggregatens
luftinsugningsfilter. Förändringar på luft- eller avgassidan hos
aggregatet, bl.a. försmutsning eller ojämnheter i bränsleinsprutningen
eller en ostabil regulator kan förorsaka stalling hos aggregatet Mindre
tendenser till stalling kan inträffa vid nödstopp av fartyget och vid andra
onormala manövrer av motorn och är ganska harmlösa. Vid långvarig
period av stalling kan det bli skador på kompressorhjulet. Stalling kan
normalt undertryckas genom att gradvis öppna på spolluftsamlarens
säkerhetsventil som föreskrivs i instruktionsboken för turbon.
Spolluftkylare.
Tryckfallet på luftsidan är en kritisk faktor inte
minst vid långsamtgående dieselmotorer.
Eftersom värmeöverföringen är en kompromiss
med tryckfallet kan bästa resultat på
luftkylningen fås genom ökning av turbulensen
och därmed tryckfallet. Det optimala utförandet
uppnås genom balans mellan avgående
lufttemperatur och tryckfall. Datormodellering
används ofta för att uppnå optimal design.
Se vidare kapitel 10.

Fig. 4.42 Spolluftkylare.
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Avställning av turboaggregat.
För användning vid drift under lång tid omkring eller under 50 % av
MCR, kan MAN B&W- motorer med fler än en turbo, vara utrustade med
avstängningsventiler. Det är då monterat en ventil i avgasinloppet till
turbinen och en ventil i luftavloppet från kompressorn. Fördelarna med
att kunna stänga av en turbo vid låglast är:
- lägre bränsleförbrukning
- lägre termisk belastning i förbränningsrummet
- det ökade spollufttrycket tillåter drift av dieselmotorn utan
hjälpfläktar ner till ca 20-30 % av MCR i stället för normalt 3040 % och därigenom sparar man eleffekt till fläktarna.
Som extra utrustning till MC motorer med drift under långa perioder i
effektområdet 50 –100 % av MCR, kan man göra besparingar på den
totala bränsleförbrukningen genom att förbikoppla avgaser förbi turbon
och i stället leda dem direkt till avgasledningen via en by-pass ventil
(Waste-Gate). Vid mer än 50 % last av MCR leds en del av avgaserna
förbi turbon och ger då en högre temperatur i avgaspannan. Vid mindre
än 50 % av MCR stängs by-passen automatiskt.
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4.7 Torsionsdämpare
Motorer som driver CP- propellrar och motorer med 8,10,11 eller 12
cylindrar utrustas vanligen med en torsionssvängningsdämpare
monterad på förkant av vevaxeln. Även motorer med PTI eller PTO
behöver normal en torsionssvängningsdämpare.
Den ocillerande massan och hela axelsystemets kan betraktas som en
torsionsfjäder, där de enskilda vridmomenten från varje cylinder
frambringar torsionssvängningar av olika frekvens.
Torsionssvängningsdämparen består av ett hus fastbultad i motorns
förkant. I huset finns en frigående tung yttre ring och en innerring
monterad till vevaxeln, med endast ett litet spel emellan. Huset är fyllt
med silikon av hög viskositet.
Vid konstant varvtal roterar båda ringarna med nästan samma varvtal.
Torsionssvängningarna dämpas av silikonet, när den yttre ringen roterar
med nästan konstant varvtal och den inre ringen har ett varierande
varvtal på grund av torsionssvängningarna.
Det utvecklade friktionsvärmet leds bort av luften omkring svängningsdämparens hus.
4.8 Axialvibrationsdämpare
När vevslängen belastas med förbränningstrycket via kolven, tvärstycket
och vevstaken kommer vevslängarna att böja ut i vevtappens axiella
riktning och orsaka axiella svängningar som kan fortplanta sig till
fartygsskrovet.
En axialvibrationsdämpare är därför som standard monterad i förkant av
det förligaste ramlagret på alla MC- motorer. Dämpningen sker genom
att en krage på vevaxeln är dämpad med olja på bägge sidor.
Dämpningen kan justeras med ett antal plåtbleck med olika
genomströmningsareor monterade överst på dämparen så att
oljeströmmen mellan kolven båda sidor därigenom kan regleras.
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Repetitionsfrågor.
1.

Förklara vad beteckningen 7K80MC betyder.

2.

Läs av varvtal, MEP och SFOC för S60MC vid 75 % belastning.

3.

Hur märker man att tätningsringarna i kolvstångsboxen börjar bli
slitna?

4.

Förklara vilken uppgift tätningsringarna på cylinderfodrets utsida
har.

5.

Vad menas med intensivkylda topplock?

6.

Varför byggs kolvarna med kolvtopp och kolvkjol?

7.

Beskriv hur en indikering av vevaxeln mellan två ramlager går till.

8.

Hur smörjs vanligen trycklagret?

9.

Varför skall alltid baxen vara tillslagen när vevhusluckorna
öppnas?

10.

Varför har det separata smörjsystemet för kamaxeln kunnat
avskaffas på nyare motorer?

11.

Vilken uppgift har de båda reglerstängerna hos bränslepumpen?

12.

Beskriv hur reglering av tändtidpunkten sker hos MAN B&Wmotorer.

13.

Vad menas med VIT och hur fungerar det?

14.

Inom vilket belastningsområde skall VIT- systemet verka?

15.

Vad är en "Semi- Glider Atomizer"?

16.

Vad är slow-turning och hur går det till?

17.

Beskriv startluftfördelarens uppgift.

18.

Beskriv en startsekvens.

19.

Förklara skillnaden mellan impuls- och liktrycksöverladdning.

20.

Vad händer om luftmängden inte räcker till för den aktuella
bränsleinsprutningen?

21.

Vad menas med matchning av turboaggregat?

22.

Vad menas med "stalling"?
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5. Medelvarvsmotorer
Marknaden för medelvarvs dieselmotorer är betydligt större än för
långsamtgående motorer. Det beror på att den motortypen används för
elkraftgenerering i många länder som saknar nationellt elkraftnät.
Vissa typer av de större medelvarvsmotorerna har levererats i större
antal för detta ändamål än som fartygsmaskineri. Ett exempel är
Pielsticks nya motor 18PC4.2B med en effekt av 23850 kW vid 400 r/min.
Denna motor har nyligen installerats i några snabba färjor för nästan 30
knop och den finns i drift för elkraftgenerering i Bangalore.
Den vanligaste medelvarvsmotorn ombord på fartyg är Sultzer ZA 40S
som installerats som framdrivningsmaskineri i många konventionella
färjor och som drivmotor för generatorerna i stora diesel-elektriska
maskinerier för kryssningsfartyg.
Terminologi.
Det finns rekommendationer från ISO om hur cylindrarna skall
numreras och om hur man bör benämna faktorer som rotationsriktning
och motorns sidor.
Manöversida (Manoeuvring side) är den sida av motorn där anordningar
för start och stopp samt där övervakningsutrustningen är placerad.
Motstående sida benämns baksida (Rear side)
Drivaxelsida (Driving end) är den sida där motorns svänghjul är
placerad. Motstående sida benämns fri sida (Free end)
Numreringen av cylindrarna startar på motorns drivaxelsida. Vid Vmotorer är cylindrarna i den vänstra cylinderbanken (sett från
drivaxelsidan ) benämnd A1 , A2 etc. och i den högra cylinderbanken B1,
B2 etc.
Om en motors rotationsriktning är medurs (Clockwise rotation) betyder
det medurs sett från drivaxelsidan.

Fig. 5.1 Terminologi

160
Som exempel på en medelvarvs fyrtakts dieselmotor beskrivs nedan
Wärtsilä 46 som är en mycket vanligt förekommande medelvarvsmotor.
Tekniska data.
Wärtsilä 46 är en 4- takt överladdad dieselmotor med kylning av
laddningsluften (intercooler) och med direktinsprutning (twin injection)
av bränslet.
-

cylinderdiameter …….……...
slaglängd ………………………
slagvolym ………………………
antal ventiler 2 inloppsventiler
2 avgasventiler

Motorn finns för
rekommenderas.

olika

s.k.

460
580
96,4

ratings

mm
mm
l/cyl

där

varvtalet

500

A-rating (450,
500,514 r/min)

B- rating (500,
514 r/min)

C- rating (500,
514 r/min)

Motortyp

(kW)

(kW)

6L46

5430

5850

6300

8L46

7240

7800

8400

9L46

8145

8775

9450

12V46

10860

11700

12600

16V46

1448

15600

16800

18V46

16290

17550

18900

(kW)

r/min

161

162
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5.1 Huvuddelar
Motorblock.
Motorblocket är tillverkat av gjutgods i ett stycke för alla cylinderantal.
Blocket har en stel och utmattningsbeständig konstruktion kapabel att
absorbera de inre krafterna och kan därför också monteras elastiskt i
framdrivningssystem.
Vevaxeln är monterad hängande i motorblocket. Ramlageröverfallen är
tillverkade av gjutgods och monteras underifrån med hydrauliska
muttrar. De styrs i sidled av blocket både i över- och underkant.
Hydraulisk domkraft understödd i oljetråget gör det möjligt att sänka och
lyfta ramlageröverfallen vid underhåll.
Smörjoljan leds till lagren och till kolven genom samma tillopp. Ett
kombinerat svänghjul/trycklager är monterat i motorns akterkant.
Oljetråget, som är en svetsad konstruktion, är monterat till motorblocket
underifrån. Det är av torr-sump typ och dräneras från ena änden till en
separat systemoljetank.

Fig. 5.2 Tvärsnitt Wärtsilä L 46.
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Vevaxel.
Vevaxelns konstruktion är baserad på driftsäkerhet med låga
lagerbelastningar. Stor axiell- och torsionsstyvhet har uppnåtts genom
måttligt cylinderdiameter/slaglängds- förhållande.
Vevaxeln är smidd i ett stycke. Vid v-motorerna är vevstakarna
arrangerade sida vid sida på samma vevtapp för att uppnå hög grad av
standardisering mellan motorer med rak- och v- formad
cylinderkonfiguration. Av samma skäl är kolvtapp och vevtapp lika och
oberoende av antal cylindrar,
Oljefilmens tjocklek hos motorns lager är
nästan dubbel mot vad som är standard vid
medelvarvsmotorer. Detta har uppnåtts
genom frikostig lagerdimensionering och
därigenom låg lagerbelastning. Lagerslitaget har därigenom minimerats.
Motvikter finns monterade på varje vev och
utbalanseringen resulterar i en jämn och
tjock oljefilm i alla lager.
uppbyggnad

Fig. 5.3 Vevlagrens

Vevaxlarna kan utrustas med torsionsvibrationsdämpare i motorns fria
ände. Full effekt kan tas ut i motorns båda änder.
Vevstakar.
Vevstakarna är smidda och monterade med fot vilket gör det möjligt att
demontera en kolv utan att röra vevlagret. Mycket utvecklingsarbete har
gjorts för att utveckla en vevstake genom vilken kolvkraften kan
överföras på största möjliga vevlageryta.
Vevstakarna av legerat stål är svarvade till runt tvärsnitt. Den nedre
änden är utformad för att tillåta att kolven och vevstaken kan
demonteras genom cylinderfodret.
Alla vevstaksbultar är hydrauliskt dragna. Både kolvlagret och
vevlagret är av tremetalltyp med underlag av stål och brons och ett
mjukt och tjockt lager av vitmetall överst. Smörjoljan leds till kolvlagret
och till kolven genom urborrning i vevstaken.

Fig. 5.4 Vevstake och lager
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Cylinderfoder.
Wärtsilä 46 är konstruerad för ett maxtryck i cylindern på över
200 bar och hade vid introduktionen ett maxtryck på 180 bar.
Mycket utvecklingsarbete har gjorts på materialet i cylinderfodret
och särskilt på ytbehandlingen. Cylinderslitaget vid 180 bars
maxtryck är nu lägre än vad som gällde vid 150 bar.
Det centrifugalgjutna cylinderfodret är utformat med en hög
krage som gör det motståndkraftigt mot deformationer.

Fig. 5.5 Cylinderfoder

Exakt kontroll av cylindertemperaturen har uppnåtts genom optimalt
placerade tangentiella urborrningar. Materialvalet är baserat på flera års
erfarenhet och består av gjutgods utvecklat för att ha stort motstånd mot
slitage.
Fodren är utrustade med s.k. “anti-polishing” ring som
består av en ikrymt bussning placerad i cylindern mellan
vändpunkten för den övre kolvringen och överkanten på
cylinderfodret.
Ringen har en något mindre diameter än fodret och
kolvdiametern är därför något reducerad inom motsvarande
område. Ringens uppgift är att förhindra att det byggs upp
koksavsättningar runt kanten av kolvtoppen vilket orsakar
polering och slitage och därmed en sammanhängande ökning
av smörjoljeförbrukningen.
Ringen har visat sig vara så effektiv att smörjoljeförbrukningen har minskat avsevärt samtidigt som halten av
olösliga föroreningar i oljan minskat.

Fig. 5.6 Anti-Polishing ring
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Kolv och kolvringar.
Kolvarna är byggda med kolvkjolen av gjutgods och toppen av stål.
I utrymmet mellan kolvtoppen och kjolen cirkulerar kylsmörjolja som
kyler kolvtoppen. Smörjoljan leds från vevlagret genom urborrningar i
vevstaken till kolvkjolen och vidare till kylutrymmet och därifrån tillbaka
till oljetråget. En del av oljan avleds från kolvkjolen genom speciella
munstycken för cylindersmörjning.
Kolvringsuppsättningen består av två kompressionsringar och en
fjäderbelastad skrapring.

Fig. 5.7 Kolv och kolvringar (Wärtsilä 46)
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Cylinderlock.
Cylinderlocket har konstruerats för enkelt underhåll med endast fyra
hydrauliskt dragna bultar. Ventilerna är monterade utan ventilkorgar för
att få så goda strömningsegenskaper som möjligt i gaskanalerna.
Kamaxel och ventilmekanism.
Kamaxelns lagertappar är tillverkade separat och hopkopplade med
flänsförband vilket gör det möjligt att demontera axeln i sidled.
Lagerhusen är en del av cylinderblocket. Kamaxellagren monteras och
demonteras med ett hydrauliskt verktyg.
Blocket för ventillyftarna är hopbyggt med cylinderblocket. Lyftarna är
av kolvtyp med självjustering av rullen mot kammen för att få en jämn
överföring av kontakttrycket. Dubbla ventilfjädrar gör ventilmekanismen stabil.
Kamaxeln drivs från vevaxeln genom en kuggtransmission. Drivhjulet är
med flänsförband anslutet till vevaxeln.
Sedan 1988 har Wärtsilä testat en speciell kamaxeltransmission som gör
det möjligt att förskjuta insprutningstidpunkten under drift vilket klarar
gränsen på 600 ppm NOx dock med en ökad bränsleförbrukning på 5
g/kWh som följd.
Wärsilä använder numera fyra olika metoder för att reducera
emissionerna. Dessa är LOW-NOx- förbränning, direkt vatteninsprutning
(DWI), Exhaust Gas Recirkulation, (EGR) för gasdrivna motorer och
Selective Catalytic Reactor (SCR).
Alla fyra metoderna förekommer i Wärtsilä 46 och LOW-NOx-förbränning
är en innovation hos dieselprocessen. Den innebär ett ökat
kompressionsförhållande och högre insprutningstryck för att få bättre
finfördelning av bränslet. Förinsprutningen av den mindre
bränslemängden bidrar till att hålla insprutningstrycket på en inte
alltför hög nivå. Med den nya förbränningen klarar motorn IMO-s
föreslagna gräns för NOx- emissioner. (Se vidare kap. 11)
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5.2 Bränslesystemet.
Wärtsilä 46 är avsedd för kontinuerlig drift på HFO. Man kan också utan
särskilda åtgärder använda MDO som bränsle. Motorn kan startas och
stoppas på HFO under förutsättning att bränslesystemet är förvärmt till
drifttemperatur. Lämplig viskositet hos bränslet vid insprutningspumparna är 12 cSt.
Motorns interna bränslesystem består av:
- HFO insprutningspumpar
- twin injection bränslespridare
- tryckreglerventil i avloppsledningen.

Fig. 5.8 Internt bränslesystem Wärtsilä 46
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Twin injection system
Det ursprungliga målet med Twin-Injection- systemet var att garantera
säker förbränning även av det sämsta bränslet på marknaden. Eftersom
systemet tillåter snabb bränsleinsprutning av huvudladdningen bidrar
det till att hålla bränsleförbrukningen nere. Twin-Injection- insprutning
har också positiv verkan på NOx- emissionerna.
Twin-Injection- systemet består av två insprutningsventiler, förinsprutningsventilen och huvudinsprutningsventilen. De viktigaste
egenskaperna hos systemet är:
- mindre tändförsening
- säker tändning även vid låglast
- kontrollerad förbränning
- innebär ökad förmåga att
bränna bränslen med låg
kvalitet (hög aromathalt)

Fig. 5.9

Topplock med Twin-Injection. bränsleventiler
(Wärtsilä)
Hotbox
Rörledningar och pumpar i bränslesystemet är placerade i en s.k. “hotbox”. Matar- och returledningarna är utformade för att dämpa tryckpulsationer.
Användning av det s.k. Hotbox arrangemanget för
bränslesystemet på motorn är en modern trend vid
större medelvarvsmotorer.
Det innebär att motorn får renare linjer och
förbättrar miljön för underhållsarbeten på systemet
eftersom maskinrumstemperaturen minskar och
eventuellt
läckage
från
komponenter
i
insprutningssystemet samlas upp i utrymmet.
Insprutningspumparna är tätt avskärmade från
kamaxeln och försedda med ett separat dränsystem
för läckolja.
Fig. 5.10 Hotbox arrangemang
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Externt bränslesystem.
Fartyg ämnade för drift på HFO skall förses med värmeslingor i
bunkertankarna så att en temperatur av 40-50 oC kan upprätthållas.
Dimensioneringen skall innebära att temperaturen i tanken skall öka
med 1 oC/h. Temperaturen i alla tankar från vilka HFO skall pumpas
skall hållas på 5-10 oC över lägsta flyttemperatur.
Utformningen av det externa bränslesystemet kan variera mellan olika
fartyg men varje systems uppgift är att tillhandahålla ren brännolja med
rätt tryck och temperatur till varje motor.
Även destillatbränsle bör separeras innan det tillförs till motorn eftersom
det kan ha förorenats ombord i bunkertankarna.
Det externa bränslesystemet vid Wärtsilä 46 är ett vanligt trycksatt
bränslesystem av samma slag som beskrivs mer ingående i kapitel 7.

Fig. 5.11 Externt bränslesystem (Wärtsilä 46)
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5.3 Kylvattensystemet.
För att det skall vara möjligt att starta motorn på tjockolja måste
färskkylvattnet förvärmas till en temperatur som är så nära
drifttemperaturen som möjligt och minst till 60 oC.
För att få optimal förbränning vid tjockoljedrift krävs att motorns
temperaturnivå är rätt.
Vid hög belastning skall temperaturen vara tillräckligt låg för att
begränsa den termiska belastningen och för att förhindra
högtemperaturkorrosion av komponenterna i förbränningsrummet.
Vid låg motorbelastning skall temperaturen vara tillräckligt hög för att
säkerställa tändning och förbränning och för att förhindra
lågtemperaturkorrosion i förbränningsrummet. Detta innebär att
temperaturen måste höjas vid låg motorbelastning vilket åstadkommes
genom att man utnyttjar värmeförlusten hos smörjoljan för
laddluftförvärmning samtidigt som man recirkulerar cylinderkylvattnet.

Fig. 5.12 Kylvattensystemet Wärtsilä 46.
Som standard är motorn utrustad med två-stegs laddluftkylning
Kylvattensystemet består av en lågtemperaturkrets och en högtemperaturkrets. Lågtemperaturkretsen består av lågtemperaturladdluftkylaren och smörjoljekylaren medan högtemperaturkretsen
består av cylindrar, överladdningsaggregaten och högtemperaturladdluftkylaren. Laddluftkylarens högtemperatursida är seriekopplad
med cylindrarna och överladdningsaggregaten.
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LT- och HT- kylvattencirkulationspumparna är normalt separat drivna
centrifugalpumpar men kan som tillval vara direktdrivna och är då
placerade i motorns fria ände. Sjövattenpumparna är separat drivna.
Pumpkapaciteten bestäms av vilken typ av kylare som installeras och
behovet av överförd värmeeffekt. Fartyg med isklass och avsedda för fart
i områden med kallt sjövatten skall ha möjlighet för recirkulation av
sjövattnet tillbaka till sjökistan..
Vid dimensionering av systemet är det viktigt att maximal tillåten
vattenhastighet inte överskrids och att, särskilt på sugsidan i
sjövattensystemet, strömningsförlusterna är så små som möjligt..
-

Färskvatten (trycksida) ………
Färskvatten (sugsida) …………
Sjövatten (trycksida) …………
Sjövatten (sugsida) …….………

3,0 m/s
2,5 m/s
2,5 m/s
1,5 m/s

Termostatventilen i LT- kretsen är installerad för att reglera
utloppstemperaturen hos kylvattnet från smörjoljekylaren och är av
direktverkande typ. Ventilen har två olika inbyggda temperaturgivare,
en för normal högbelastning och en för lågbelastning, d.v.s. lägre än 30 %.
Vilken givare som är aktiv väljs automatiskt beroende på
motorbelastningen.
I HT- systemet reglerar termostatventilen temperaturen hos avgående
kylvatten från motorn till 91 oC.
Expansionstankens uppgift är att kompensera för volymförändring och
att ventilera FV- systemet samt skapa ett statiskt tryck om ca 0,7-1,5 bar
så att trycknivån i systemet efter cirkulationspumpen blir mellan 3,2-4,8
bar. Nödvändig volym hos expansionstanken är ca 10 % av
vattenvolymen i systemet. Tanken skall utformas så att man kan dosera
erforderliga kemikalier samt utföra inspektioner.
Vid tjockoljedrift krävs möjlighet att förvärma HT- systemet.
Värmeenergin för detta kan tas från en hjälpmotor eller t.ex. en
värmepanna. I båda fallen används en separat cirkulationspump och ofta
en separat värmeväxlare. Motortemperaturen skall hållas så nära
drifttemperaturen
som
möjligt
vid
förvärmning,
Erforderlig
förvärmningseffekt är ca 12 kW/cyl.
Avgående kylvatten från motorns cylindrar kan användas
färskvattenproduktion, centralvärme och tankvärmning etc.

för

Vattnet i HT- kretsen kyler cylinderlock, turbon och laddluftkylarens
första steg. LT- vattnet kyler laddluftkylarens andra steg. Direktdrivna
kylvattenpumpar kan monteras i motorns förliga- eller aktra ände som
option.
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5.4 Smörjoljesystemet.
Som standard består det på motorn monterade smörjoljesystemet av ett
centrifugalfilter och ett uppstartningsfilter. All övrig utrustning tillhör
det externa smörjoljesystemet. Direktdriven smörjoljepump kan
installeras som option.

Fig. 5.13 Smörjoljesystemet Wärtsilä 46
Smörjoljeförbrukning för den här storleken av medelvarvsmotorer ligger
traditionellt på ca 1 g/kWh och är i vissa fall ännu högre.
Förbättringarna i form av förändring i kolvringsuppsättningen och
införandet av “anti-polishing” ringen har medfört att förbrukningen på
Wärtsilä 46 har kunnat minskas till ca 0,5 g/kWh. Se även kap 8.
Varje motor har som standard ett eget smörjoljesystem. Motorer som
drivs med tjockolja skall utrustas för kontinuerlig separering av oljan.
Motorerna är utförda med torr sump och har två dränavlopp i varje ände.
Dränrörförbindelsen mellan vevhuset och systemoljetanken skall ha
utloppet placerat lägre än minsta oljenivå i tanken och skall inte dras till
samma läge som smörjoljepumpens sugledning.
Sugledningens inlopp är koniskt för att minska strömningsförlusterna.
Av samma skäl skall sugledningen vara så kort och rak som möjligt. Sugoch returledningen från smörjoljeseparatorn skall placeras så långt som
möjligt från varandra.
Data
- Oljevolym …………….….
- Oljenivå under drift .....

1,2-1,5 l/kW
75-80 % av tankvolymen
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5.5 Startluftsystemet.
Alla motorer, oberoende av antalet cylindrar, startas med tryckluft av 30
bar. Minsta tillåtna tryck är 15 bar. Starten sker genom direkttillförsel
av luft in i cylindern genom startluftventiler i topplocket. Startsliden är
utformad för s.k. slow-turning.
När huvudstartventilen är öppen leds luften till startsliden. När
startsliden öppnas vid start, trycksätts blockeringarna samtidigt som luft
går till startluftfördelaren som fördelar styrluft för öppning av
startventilerna i de cylindrar som står i startläge. Slow-turning aktiveras
automatiskt för två varv om motorn stått stilla längre än 30 min.

Fig. 5.14 Startluftsystemet Wärtsilä 46.
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5.6 Avgasledningen.
Hela avgassystemet är inneslutet i en isolerad låda som består av
lättdemonterad panel.
Varje motor har egen avgasledning upp genom skorsten. Flexibla bälgar
monteras på utloppet ur turbon för att kompensera för längdutvidgning
och för att förhindra vibrationsskador.
Avgasledningarna skall vara så korta och raka som möjligt.
Ledningen skall vara isolerad hela vägen och isoleringen skall vara
skyddad av täckplåt. Avgasledning och ljuddämpare skall förses
med dräneringsfickor för kondensat.
Högsta tillåtna mottryck i avgasledningen är 0,03 bar vid full
belastning och skall verifieras genom mätning under provturen.
Rekommenderad gashastighet i avgasledningen är 40 m/s vid full
belastning.
Om ljuddämpare ingår i leveransen är den av absorbtionstyp med
inbyggd gnistfångare. Den är också försedd med sotuppsamlare och
dränering för kondensat. Ljuddämparen kan monteras stående
eller liggande. Varje motor skall förses med egen avgaspanna.
Alternativt kan en gemensam panna med separata
gasgenomföringar accepteras.
Fig. 5.15

Flexibel infästning av
avgasledningen

Fig. 5.16

Internt avgassystem Wärtsilä 46
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Överladdning och laddluftkylning.
Det ursprungliga överladdningssystemet på Wärtsilä 46 kallades för
“Swirl-Ex” och var av konstanttryck typ med en inbyggd diffusor.
Fördelen med detta system var hög verkningsgrad men det visade sig
också ha vissa nackdelar på grund av den stora volymen i avgasröret
vilket gjorde att turbon accelererade långsamt vid lastökning. Av det
skälet utvecklades ett snabbare turboladdningssystem baserat på ett
mindre avgasrör, SPEX- systemet.

Fig. 5.17 SPEX avgassystem med minskad diameter
SPEX (Simple Pulse Exhaust System) systemet kombinerar fördelarna
med både impuls- och liktryckssystemet. För att optimera systemet för
både hög och låg last finns en tryckavlastningsventil (Waste gate)
installerad på avgassidan
Systemet fungerar väl vid dellaster, turbon accelereras snabbare vid
lastökning och har nästan samma höga verkningsgrad som det
ursprungliga Swirl-Ex- systemet. SPEX är numera standard i Wärtsilä
46- motorer och många tidigare installationer har byggts om till detta
system.
Ett reningssystem för både avgas- och kompressorsidan är installerat.
För installationer där det finns höga krav på snabb acceleration av
turbon vid laständringar och hög frekvens av lastförändringar kan ett
rent pulssystem tillhandahållas. Puls-systemet finns dock bara för raka
6- och 8- cylindriska, samt V12- motorer.

Fig. 5.18 Avgassystem av impulstyp
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Laddluftkylaren är som standard av två-stegstyp bestående av HT- och
LT vattensteg. Båda kretsarna använder färskvatten.
Vid motorer för variabelt varvtal installeras en by-passventil för att
turbon skall arbeta vid optimum vid hög last och fortfarande ha
betryggande marginal för ostabil strömning vid dellast. By- pass systemet
består av en ledning med on/off spjäll som fördelar en del av
laddningsluften direkt till avgassamlaren (utan att passera motorn) för
att öka varvtalet hos turbon vid dellast.

Fig.5.19

Avgastemperatur efter cyl. vid olika
överladdningssystem. (Wärtsilä)
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Repetitionsfrågor.
1.

Bestäm totala kylförlusten i % av eff. effekt för Wärtsilä 12V46B.

2.

Vad är en "anti-polishing" ring?

3.

Beskriv kolvringsuppsättningen hos W46.

4.

Vad är "twin injection"?

5.

Vad menas med "hot-box"?

6.

Beskriv hur ett tvåstegs laddluftkylsystem är uppbyggt.

7.

Vad är normal smörjoljeförbrukning hos W46?

8.

Förklara skillnaden mellan SPEX och 3-puls överladdningssystem.

9.

Vad menas med "Waste gate"?
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6. Derating och belastningsförhållanden.
Tryckkraften från fartygets propeller överförs till skrovet i maskineriets
trycklager som är placerat omedelbart akter om huvudmotorn. Den effekt
som tillföres till propellern (Pp) är på grund av friktion i trycklagret,
mellanaxelns bärlager och hylsan något mindre än motorns axeleffekt
(Pe). Axelns mekaniska verkningsgrad definieras som:
Pp
a = ----Pe
a = Propelleraxelns mekaniska verkningsgrad
Pp = Tillförd effekt till propellern.
Pe = Motorns avgivna axeleffekt.

Fig. 6.1 Långsamtgående huvudmotor med axelledning och propeller.
6.1 Layoutdiagram
En dieselmotors effektiva effekt är proportionell mot motorns effektiva
medeltryck (MEP) och varvtal (n). C är en motorkonstant som innehåller
bl.a. cylinderdiameter och slaglängd.
Pe = C MEP n
Vid konstant eff. medeltryck är effekten proportionell mot varvtalet.
Pe = C1 n

(MEP = konstant)
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För fartyg med fast propeller (FPP), i ett bestämt tillstånd (sjö- och
vindförhållanden och skrovbeläggning) kan effekten under gång
uttryckas enligt propellerformeln:
Pe = C n3

(Propellerformeln)

I belastnings- och layout-diagram för dieselmotorer använder man
logaritmiska skalor för att få enkla diagram med räta linjer.
Fig. 6.2 visar layoutarean i effekt-varvtalsplanet för MAN B&W:s hela
motorprogram. Som man kan konstatera finns det en betydande
överlappning av kombinationen effekt/varvtal så för nästan alla applikationer finns det ett brett område för olika motortyper att välja mellan för
att täcka behovet för ett visst fartygsprojekt.

Fig. 6.2 MC- programmet 2002 (MAN B&W)
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Det finns tre olika tillverkare av tvåtakt långsamgående dieselmotorer
och om man lägger in även de andra tillverkarnas motorer i layout- arean
så blir valmöjligheterna ännu större.
I det övre segmentet där effektbehovet är 60 000 kW eller mer är
visserligen urvalet begränsat till Sultzers och B&W:s största modeller
men det är å andra sidan endast de allra största containerfartygen som
för närvarande har behov av dessa effekter. För de flesta övriga projekten
är valmöjligheterna mycket större.
Om man t.ex. har kalkylerat effektbehovet för ett mindre containerfartyg
till 45 000 kW och erforderligt varvtal till 95 r/min eller högre har man
även vid denna relativt höga effekt fem olika valmöjligheter, K90MC-C,
K98MC-C, UEC85LSV, RTA84C och RTA96C. Om effektbehovet är lägre
blir valmöjligheterna ännu större.

Fig. 6.3

Det finns ofta många olika maskinval
för ett enskilt fartygsprojekt.

182
6.2 Projektering.
Valet av huvudmotortyp och storlek måste utföras med stor noggrannhet
eftersom det slutliga valet kommer att ha omfattande inflytande på
driften under fartygets hela livslängd. De faktorer som man har att ta
hänsyn till är bl.a. flexibiliteten i driften, bränsleförbrukningen,
tillgänglig effekt, investeringskostnaden elkraftgenerering och framdrivningens verkningsgrad.
Layoutdiagrammet.
Layoutdiagrammet, fig. 6.4, visar för varje typ
av motor, den area inom vilken man har full
frihet att välja den kombination av motoreffekt
(kW) och varvtal (r/min) som är optimal för
fartyget och dess driftsförhållande.
På den horisontella axeln finns varvtalet och på
den vertikala motoreffekten i procenttal. Skalorna är logaritmiska vilket således innebär att
samtliga effektkurvor blir räta linjer.
En motors layoutdiagram begränsas av två
linjer med konstant effektivt medeltryck (L1-L3
och L2-L4) och två linjer för konstant varvtal
(L1-L2 och L3-L4).
Nom. max. kontinuerlig driftpunkt (L1)
Nominell MCR är den maximala kombinationen av effekt och varvtal som är tillgänglig
för den valda typen och storleken av
huvudmotor.
I layoutdiagrammet är detta övre högra hörnet
(L1) och det är även för den punkten som
effekter och varvtal är angivna i databladen. I
denna punkt är det tillåtet med en maximal
överbelastning av 10 % under 1 timme per 12
timmar.

Fig. 6.4 MAN B&W:s fyra olika layoutdiagram som gäller för samtliga
motortyper inom programmet
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Linjer för kontant fart.
Linjerna för konstant fart visar effektbehovet vid varierande propellervarvtal vid konstant fart hos fartyget. Förutsättningen är att för varje
fart hos fartyget används en optimal propellerdiameter och hänsyn är
tagen till den totala framdrivningsverkningsgraden.
Normalt kan nedanstående funktion antagas mellan erforderlig effekt och
propellervarvtal:
P2 = P1 (n2/n1)
P = Framdrivningseffekt
n = Propellervarvtal
 = Koefficient för konstant fart.
( beror på fartygstypen och är ett erfarenhetsvärde.)
Varje punkt på linjer som är parallella med dessa ger, för samhörande
kombination av effekt och varvtal samma fart hos fartyget.
Om man drar en linje för konstant fart i layoutdiagrammet genom en
speciell MCR- punkt (MP1) kan en annan specificerad MCR punkt (MP2)
på denna linje väljas och kommer då att ge fartyget samma fart vid den
nya kombinationen av effekt och varvtal vid optimal propellerdiameter.
Fig. 6.5 visar ett exempel där den erforderliga effekt/varvtal punkten MP1
genom vilken en konstant fartkurva med =0,25 är inritad. Punkten MP2
ger då fartyget samma fart vid lägre effekt och vid lägre varvtal.
Observera att motorns MEP ökar.

Fig. 6.5 Layoutdiagram och linjer för konstant fart.
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Rating (specificerad avgiven effekt).
Den av tillverkaren angivna effekten uttrycker en uppfattning att motorn
kommer att fungera väl vid en viss belastning och under normala
driftbetingelser. Ratingen uttrycks som en kontinuerligt avgiven effekt
vid ett specificerat varvtal och termen för detta är MCR (Max. cont.
rating). Ratingen för en enstaka modell kan senare ofta ökas om t.ex.
materialet i vissa komponenter förbättras eller om erfarenheten av
erforderligt underhållsbehov motiverar detta.
En fartygsmotor kan ha olika ratings för olika applikationer, t.ex. kan ett
högre specificerat effektuttag under begränsad tid motiveras ombord på
ett krigsfartyg med korta underhållsintervall. Samma motor monterad i
ett handelsfartyg har en helt annan driftprofil. Här är
underhållsintervallen längre och kraven på komponenternas livslängd
större vilket motiverar en lägre rating.
En motors MEP (effektivt medeltryck) är direkt proportionellt mot
vridmomentet i utgående axel och produkten av MEP och varvtalet är
därmed proportionellt mot avgiven effekt.
Detta samband visas i fig. 6.6. Motorn är belastad till 100 % vid
nominellt varvtal och maximalt MEP (punkt M). Motorn kan uppnå 100
% effekt endast vid nominellt varvtal och vid maximalt MEP. Vid lägre
varvtal är motoreffekten begränsad av MEP (Linje (1)).

Fig. 6.6 En fartygsmotors begränsningslinjer
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Maximalt vridmoment som en cylinder kan skapa och därför gränsen för
MEP är ett direkt resultat av mängden bränsle som kan förbrännas i
cylindern under varje cykel. Bränslemängden begränsas av mängden luft
som finns tillgänglig i cylindern vilket ger begränsningslinje (2).
Derating
Det är vanligt att en fartygsmotor som valts för ett nybyggt fartyg blir
derated vilket betyder att den maximala kontinuerliga avgivna effekten
som bestäms för motorn är lägre än vad som skulle vara möjligt. Derating
kan ibland resultera i att vissa komponenter är avvikande mot standard.
Vanligen följer derating av en motor något av följande mönster:
- motorns effekt vid nominellt varvtal är lägre än standard för att
reducera MEP under normal drift. Detta innebär att SFOC troligen
blir något lägre och att underhållsbehovet för motorn minskar.
- motorns driftvarvtal sätts lägre än standard men med bibehållet
MEP. För motorer med direktkoppland propeller kan det lägre
varvtalet tillåta en propeller med högre verkningsgrad. SFOC blir då
troligen något lägre medan underhållskostnaderna förblir
oförändrade.
- motorn åsätts ett reducerat MEP vid reducerat varvtal varigenom
alla ovanstående fördelar erhålles d.v.s. mindre SFOC, lägre
underhållskostnader och potential för högre propellerverkningsgrad.
Nackdelarna är då att när en given effekt skall erhållas från en
derated motor så är motorn därmed generellt större och tyngre och
har därmed också högre anskaffningspris per effektenhet
Dimensionering av motorns hjälpsystem och axelledning baseras på
ratingen. För att ha möjlighet att senare återställa motorns rating till
standard är det en fördel att använda motorns nominella effekt
(standardvärde) för detta ändamål.
Begränsningar.
Begränsningarna för en motors driftvärden framgår av fig. 6.6. Motorns
varvtal begränsas av de mekaniska påkänningarna i de roterande
delarna, belastningar i lagren och av slitage av kolvringar och
cylinderfoder. Gränsen för motorns maxvarvtal är vanligen ca 115-120 %
av normalt driftvarvtal.
Drift vid en effekt över MCR och MEP definieras som överbelastning och
resulterar i ökade påkänningar och högre temperaturer i cylinderlock,
foder och kolvtoppar. Slitaget av cylinderfoder och kolvringar ökar och
livslängden hos lager och avgasventiler minskas som resultat av överlast.
Den bästa indikatorn av termisk belastning hos motorn är
avgastemperaturen eftersom den speglar MEP och mäts kontinuerligt.
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Drift till vänster om begränsningskurvan för luft från turbon ger
rökbildning och gör att sannolikheten för avsättningar och beläggningar i
förbränningsrummet och i turbon ökar.
Motorns gräns för minsta varvtal vid direktkopplad propeller eller
tomgång hos medelvarvsmotorer är ca 25-40 % av driftvarvtalet. Vid
lägre varvtal kan ett litet läckage av luft förbi kolvringarna under
kompressionen orsaka temperatursänkning i luftladdningen Resultatet
kan bli oregelbunden förbränning och ansamling av oförbränt bränsle i
avgasledningen.
Området under gränsen för minsta rekommenderad belastning definieras
som låglast. Fortlöpande drift vid låglast, särskilt vid drift på
svavelhaltig
tjockolja,
är
olämpligt
då
temperaturen
i
förbränningsrummet kan förväntas vara för låg för att effektivt förbränna
vissa beståndsdelar hos bränslet och orsaka beläggningar i
förbränningsrummet, avgasledningar och i turbon. Dessutom kan den
låga temperaturen i nederdelen av cylinderfodret orsaka kondensation
och risk för lågtemperaturkorrosion.
Begränsad drift utanför begränsningslinjerna kan generellt resultera i
minskad livslängd hos motorns huvuddelar vilket betyder att man måste
göra tätare inspektioner och ha kortare underhållsintervall.
Ett större haveri hos en väl underhållen motor är osannolik då det
normalt finns betryggande konstruktionsmarginaler. Motortillverkarna
förutser viss drift utanför begränsningslinjerna och har det med i
beräkningarna. I instruktionerna brukar viss drift vid överlast tillåtas
och uttrycks ofta som t.ex. en timme under tolv timmar.

.
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6.3 Huvudmotorns driftpunkter.
Propellerkurvan.
Sambandet mellan motoreffekt och propellervarvtal är givet för en fast
propeller och är enligt ovan:
Pe = C n3
Pe = motorns eff. effekt
n = propellerns varvtal
C = konstant
Propellerns konstruktionspunkt (PD).
Normalt är beräkningarna av den nödvändiga framdrivningseffekten
baserad på försök i släpränna varvid det antagits optimala
driftsförhållanden som t.ex. rent och slätt skrov samt goda väderförhållanden.
Den därigenom uppnådda kombinationen av varvtal och effekt kallas
propellerns konstruktionspunkt (PD) och är placerad på kurvan för lätt
drift (6). (se fig. 6.7)
Heavy running
När fartyget har varit i drift en tid har skrovet och propellern fått en
beläggning av organismer och skrovets motstånd har ökat. Därigenom
kommer fartygets fart att reduceras om inte motoreffekten ökas. Detta
brukar kallas för tung drift (heavy running) och representeras av kurva 2
i diagrammet
Marginal för sjö och vind.
Fartygets motstånd genom vattnet ökar också vid motvind och vid motsjö
jämfört med vid drift under goda väderförhållanden vilket resulterar i
ännu tyngre gång.
När den erforderliga motoreffekten för ett visst fartyg skall fastställas
lägger man normalt till en marginal på ca 15 % av effekten vid
propellerns konstruktionspunkt (PD). Detta tillägg för sjö och vind görs
på kurva 2 , "heavy running" (HR) i fig. 6.7.
Samhörande värden av varvtal och effekt kallas för "continuous service
rating for propulsion" (SP) för beväxt skrov och dåligt väder.
Propellerkurvan för beväxt skrov och dåligt väder (HR) användes normalt
som utgångspunkt för ordinarie driftkurva (2) och propellerkurvan för
rent skrov och lugnt väder (6) gäller då för lätt drift (LR).
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Motormarginal.
Det är vanligt att välja huvudmotor så att dess normala effektuttag är 90
% av effekten vid MCR eftersom man vill ha möjlighet att öka farten
något när det behövs. Man adderar därför en s.k. motormarginal på ca 10
%, vilket innebär att den specificerade MCR för framdrivning är sådan
att SP = 90% av MP. Punkt M är identisk med motorns specificerade
MCR såvida det inte finns någon axelgenerator installerad. Finns
axelgenerator måste den extra effekt som åtgår för den tas med i beräkningen.

Fig. 6.7 Layoutdiagrammet
Linje
”
MP
SP
PD
HR
LR

2 Tung drift (heavy running)
6 Lätt drift (light running)
Specificerad MCR
Cont. Service Rating (CSR)
Propeller design point
Heavy running
Light running
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Specificerad MCR
Den specificerade MCR är den maximala nominella effekten för
kontinuerlig drift hos den valda motorn, som krävs av byggnadsvarvet
eller av rederiet. Den kan vara belägen var som helst inom gränserna för
layoutdiagrammet. När den specificerade MCR (punkt M i
belastningsdiagrammet) är bestämd och förutsatt att axelledningen och
hjälputrustningen har dimensionerats korrekt är den specificerade MCR
lika med motorns effekt vid 100 % belastning.
Continuous service rating. (CSR)
Continuous service rating är den effekt som motorn normalt är avsedd att
belastas med. CSR är identisk med service propulsion point (SP) såvida
det inte det finns en axelgenerator installerad.
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6.4 Belastningsdiagram.
Optimeringspunkt O.
Vid driftkontroll av framdrivningsanläggningen användes belastningsdiagrammet för den installerade huvudmotorn, se fig. 6.8
Optimeringspunkten O är den nominella effekten vid vilken turboaggregatet är valt och vid vilken insprutningstidpunkt och kompressionsförhållande är avpassat.
Optimeringspunkt O är placerad på linje 1 i belastningsdiagrammet och
den optimala effekten kan variera mellan 85% - 100% av effekten i punkt
M beroende på insprutningstidpunkt och turboaggregatet. Vid optimering
mellan 93,5% och 100% av effekten vid punkt M är det fortfarande möjligt
med överlastdrift (110% av M).
Optimeringspunkt O skall vara placerad innanför begränsningslinjerna i
layoutdiagrammet. I speciella fall kan dock punkt M placeras utanför
layoutdiagrammet men tillåts bara att överskrida linjen L1-L2. Förutsättningen är fortfarande att punkt O finns innanför linjerna och att
effekten vid MCR inte är högre än effekten i punkt L1.

Fig. 6.8 Belastningsdiagram
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Belastningsdiagrammet definierar effekt och varvtalsgränser för såväl
kontinuerlig drift som för överlast hos en installerad huvudmotor som har
en optimeringspunkt (O) och en specificerad MCR (M) i enlighet med
fartygets specifikation.
A är en referenspunkt vid 100% varvtal och effekt i belastningsdiagrammet
och är definierad som den punkt på propellerkurvan (1) genom
optimeringspunkten O som har den specificerade effekten vid MCR.
M är normalt densamma som A men kan i speciella fall t.ex om det finns
en axelgenerator installerad, placeras till höger om A på linje 7.
Driftpunkten för den installerade huvudmotorn täcker den erforderliga
effekten för framdrift och för axelgeneratorn om en sådan är installerad.

Gränser för kontinuerlig drift.
Området för kontinuerlig drift begränsas av fyra linjer.
Linje 3 representerar det maximala varvtal som kan accepteras för
kontinuerlig drift dvs 105 % av A. Om, i speciella fall, A är lokaliserad till
höger om linje L1-L2, är den maximala gränsen emellertid 105% av L1.
Under provtur kan det maximala varvtalet vara 107% av A, se linje 9.
Ovanstående begränsningar kan normalt överskridas till 105% och under
provtur till 107% av nominellt varvtal vid L1 under förutsättning att
torsionssvängningarna inte överskrider tillåtet värde.
Linje 4 representerar den gräns där en tillräckligt stor luftmängd för
förbränningen finns tillgänglig och bestämmer gränsen för den maximala
kombinationen av vridmoment och varvtal.
Linje 5 representerar maximala gränsen för effektiva medeltrycket (MEP),
som kan accepteras för kontinuerlig drift.
Linje 7 representerar maximal effekt för kontinuerlig drift.
Gränser för överbelastning.
Linje 8 representerar gränsen för drift vid överlast. Arean mellan linjerna
4,5,7 och den tjocka streckade linjen 1 och linje 8 är tillgänglig endast för
tillfällig överlastdrift, (1 timme per 12 timmar)
Rekommendation.
Kontinuerlig drift utan begränsningar är tillåten endast inom den area
som begränsas av linjerna 4,5,7 och 3 i belastningsdiagrammet.
Arean mellan linjerna 4 och 1 är tillgänglig för gång i hårt väder och vid
acceleration, d.v.s. för "non-steady" drift utan tidsbegränsning.
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Efter viss tid i drift kommer fartygets skrov och propeller att bli belagda
med organismer vilket resulterar i tyngre gång, d.v.s. propellerkurvan rör
sig åt vänster från linje 6 mot linje 2. Det behövs då mer effekt för framdrivningen för att farten skall upprätthållas. Graden av tung drift för propellern under lugnt väder indikerar behovet av bottenmålning och
rengöring av propellern.
När den specificerade MCR och optimeringspunkten har valts skall
kapaciteten hos hjälpsystemen anpassas till den specificerade MCR och
turboaggregatet skall matchas till optimerad effekt.
Om den specificerade MCR eller optimeringspunkten senare skall ökas
kan det innebära ändring av kapaciteten hos pumpar och kylare. Det kan
också innebära att motorns insprutningsförlopp måste ändras, byte av
bränsleventiler, justering av kylningen av cylinderfodret samt ibland även
byte till ett större överladdningsaggregat. I vissa fall kan det t.o.m. bli
nödvändigt att öka rördiametern hos rörledningssystemen. Det är därför
nödvändigt att redan på projektstadiet noggrant överväga om
specifikationerna skall anpassas för en eventuell senare ökning av effekten.
I samband med att man bestämmer motorns effekt och varvtal under drift
ombord kan den aktuella driftpunkten plottas in i belastnings-diagrammet.
Därigenom kan motorns belastning följas kontinuerligt över tiden och
bidraga till värdering av fartygsmotståndet.
Fortlöpande inplottningar kommer att visa på en gradvis förskjutning
uppåt av driftpunkten som en följd av ökat framdrivningsmotstånd
förorsakat av påväxtningen av organismer på skrov och propeller.
I moderna fartyg kan begränsningslinjerna 4,5 och 7 vara inlagda i
huvudmotorns elektroniska regulator.
Inplottningarna ger således en indikation av ökningen av bränsleförbrukningen som behövs för att kunna hålla fartygets fart uppe. Den ger
också information om när fartyget måste dockas för att kunna fortsätta att
drivas innanför begränsningslinjerna
Repetitionsfrågor.
1.

Under vilka förhållanden kan propellerformeln användas för
effekt/varvtalsberäkningar?

2.

Vad menas med "layoutarea"?

3.

Vad betyder MCR ?

4.

Vad menas med en huvudmotors "rating"?

5.

Förklara begreppet "derating".

6.

Vad är "engine margin" respektive "sea margin"?

7.

Definiera begreppet "specificerad MCR.
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Övningsuppgifter.
6.1
Fig. nedan visar layoutarean och huvudmotorns driftpunkter för
en långsamtgående dieselmotor.
Markera följande punkter i fig:
a) PD (Propeller Design Point)
b) SP (Continous Service Rating)
c) MP (MCR, Max. Continous Rating)
Markera också i fig:
d) marginalen för sjö och vind
e) motormarginalen
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6.2
I fig. nedan visas ett belastningsdiagram för en dieselmotor, som är
kopplad till en fast propeller.
a Hur stort är det maximala kontinuerliga MEP och i vilket
varvtalsområde kan detta användas?
b) Vad visar respektive linje ”1” och linje ”5”
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7. Brännoljesystemet
7.1 Dieselmotorns förbränningsprocess
I dieselmotorer sprutas bränslet in i cylindern i en luftmängd som från
början är så kraftigt uppvärmd genom kompressionen, att det
självantänder.
När de fina bränslepartiklarna kommer in i den varma luftladdningen
upphettas först bränsledropparna på ytan varpå de delvis förångas och
antändes.

Fig. 7.1 Tändning och förbränning av bränslestrålen.
Upphettningen sker snabbare ju varmare luften och de omgivande
cylinderväggarna är.
Tändningen sker samtidigt på flera ställen av bränslestrålens yta och
förbränningen sprider därför mycket snabbt ut sig över hela strålen.
Bränsledropparnas storlek spelar också roll för hur snabbt upphettningen
och förångningen sker. Då bränsledropparna förångas avkyls luften och
finns det inte ett ordentligt värmeöverskott så försvåras antändningen.
Det är därför viktigt att bränsledropparna inte är för stora då de kommer
in i cylindern.
Själva förbränningen tar också tid, och hur hastigt hela bränslemängden
kan förbrännas är beroende av hur väl luften och bränslet är blandat i
cylindern. Genom att sprida bränslet så jämnt som möjligt i
kompressionsrummet, erhålles bättre kontakt mellan bränslet och luften,
och såväl tändningen som förbränningen underlättas.
Det är också viktigt att brännoljan inte på något ställe träffar den kalla
cylinderväggen, där den i så fall avkyls och kondenseras. Den skulle då
kunna passera förbi kolven ner i vevhuset och där späda ut smörjoljan.
Smörjoljans flampunkt sjunker då och risken för vevhusexplosion ökar.
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Om bränslet kommer in i cylindern i för stora droppar, börjar
förbränningen först från dropparnas yta. Härvid sker en förångning
omkring dropparna, så att dessa i viss mån isoleras och luftens syre
hindras från att komma i kontakt med det oförbrända bränslet. För att
förhindra att detta inträffar måste man åstadkomma en cirkulation eller
virvelrörelse i förbränningsrummet. Vid snabbgående dieselmotorer
gäller det då att tvinga luften i rotation eller i virvelrörelse för att
förbränningshastigheten skall bli så stor som möjligt och förbränningen
så fullständig som möjligt.
Motortillverkarna löser detta genom att utforma förbränningsrummen på
olika sätt.
Normalt förbränningsförlopp
Ett normalt förbränningsförlopp i en dieselmotor kan delas upp i fyra
olika delar eller s.k. förbränningsfaser
1.
2.
3.
4.

B-D Tändförseningsfasen
D-E Okontrollerad förbränning
E-F Kontrollerad förbränning.
F-G Efterförbränning

Fig. 7.2 Tryckförloppet i cylindern
och de olika förbränningsfaserna.
1. Tändförseningsfasen
Bränslet måste delvis förångas och värmas
till antändningstemperaturen innan det
kan tända i cylindern.
Med tändförsening menas den tid i sekunder eller millisekunder som
åtgår från det att de första dropparna kommer in i motorns cylinder tills
det att tändning sker. Tändförseningen kan också anges i
vevvinkelgrader. I det fallet menas den vinkel som vevaxeln vrider sig,
från det att bränslet kommer in i cylindern tills antändning sker.
Sambandet mellan tändförseningen i tid och i vevvinkelgrader är:
tf =

 * 60

(s)

n * 360
tf = tändförseningen i sekunder
 = tändförseningen i vevvinkelgrader
n = varvtalet i varv per minut
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2. Okontrollerad förbränning.
Under hela tändförseningsfasen sprutas olja kontinuerligt in i cylindern.
Då tändningen inträffar kommer därför en ganska stor del av den totala
brännoljemängden att redan finnas inne i cylindern. Denna del kommer
att förbrännas med stor hastighet och medför en snabb tryckökning.
Desto mer bränsle som finns inne i cylindern då tändningen sker, desto
större blir tryckstegringen och desto hårdare gång får motorn.
3. Kontrollerad förbränning
Under tiden från det att den okontrollerade förbränningen är avslutad
tills det att insprutningen är avslutad sker en kontinuerlig insprutning
och förbränning i cylindern.
Tryckstegringen sker i den takt som bränslet sprutas in och förbrännes.
Den kan därför i viss mån kontrolleras med hjälp av
insprutningsutrustningen. Man kan avpassa bränslepumpens kolv så att
bränslet levereras med en viss bestämd mängd per tidsenhet.
Volymökningen hos gasmassan, som blir genom expansionen vid
förbränningen, kan då kompenseras med den volymökning som sker
genom arbetskolvens förflyttning. Trycket i cylindern hålles därigenom
någorlunda konstant.
4. Efterförbränning.
Förbränningen kommer att fortsätta en viss tid efter det att
bränsleinsprutningen är avslutad. Denna s.k efterförbränning skall vara
så kort som möjligt.
Det är en huvudregel att förbränningen i cylindern bör ske så nära övre
dödpunkten som möjligt. Om bränsleventilen stänger snabbt och effektivt
så minskar efterförbränningen.
Ett normalt förbränningsförlopp i en dieselmotor kännetecknas av en
jämn övergång från kompressionslinjen och en måttlig tryckstegring
under den okontrollerade förbränningen. Det får inte förekomma några
trycksvängningar och inte heller en alltför stor efterförbränning.
Exempel:
Vid en motor av typen Volvo - Penta TMD 121C är bränslepumpen
inställd så att insprutningen börjar 24o före ÖD. Anta att tändningen
sker 10o före ÖD. Varvtalet är 1600 varv per minut.
Beräkna tändförseningen i ms.
Lösning:
tf

=

(24-10) * 60
——————–
1600 * 360

* 1000 = 1,46 ms (millisekunder)
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Onormalt förbränningsförlopp
Den allvarligaste formen av onormalt förbränningsförlopp i en
dieselmotor uppstår när tändförseningen av en eller annan anledning blir
för stor.
I så fall kommer den insprutade bränslemängden under loppet av
tändförseningen att bli alltför stor. Detta resulterar i sin tur i att
tryckstegringen blir alltför stor när tändningen väl sker och motorn får
en hård gång.
Tändförseningen påverkas av temperaturen i cylindern och av hur väl
bränslet och luften är blandade. En hög temperatur och en god blandning
minskar tändförseningen och gör att motorn får en mjukare gång.
Bränslets kvalitet påverkar tändförseningen. Bränslen med hög
tändvillighet ger en mindre tändförsening. Denna egenskap hos bränslet
anges hos gasolja genom cetantalet och med det s.k. CCAI- talet (se
sid.221) hos tjockoljor.
Även motorns varvtal har inverkan. Högvarviga motorer tenderar att få
hårdare gång än lågvarviga.
I fig. 7.3 belyses detta ytterligare. Kurva a
visar en motor med högt varvtal och kurva
b är en mera långsamgående motor.
Om tändförseningen i millisekunder
räknat
är
densamma
för
båda
motortyperna så kommer den högvarviga
motorn att få en hårdare gång än den
långsamgående.
Detta beror på att den snabbgående motorns kamaxel hinner röra sig en större
vinkel på samma tidsrymd som motsvarar
tändförseningen än den långsamma. Då
kommer det att ha sprutats in en större
bränslemängd i denna motor än i den
långsamma och den får på grund av detta
en större tryckstegring under den okontrollerade förbränningen och därmed en
hårdare gång.

Fig. 7.3 Motorer med högt varvtal tenderar
att få en hårdare gång än motorer
med lägre varvtal
a. Motor med högt varvtal
b. Motor med lågt varvtal
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Common Rail (CR).
Här beskrivs moderna insprutningssystem för framdrivningsmaskinerier
ombord på större fartyg. Konventionella insprutningssystem är beskrivna
i "Maskinlära för sjöpersonal", en annan lärobok i serien.
Med common rail menas ett insprutningssystem med en gemensam högtrycksledning
som förser insprutarna med bränsle.
Common Rail insprutningssystem är inte
något helt nytt. En beskrivning av ett
mekaniskt aktiverat system finns beskrivet i
en publikation från Sultzer redan 1915. En
plunge skapar ett bränsletryck och
insprutningen aktiveras mekaniskt av en
kam.
Fördelen
med
ett
Common
Rail
insprutningssystem
jämfört
med
ett
konventionellt system är att trycket är högre
vilket ger bättre finfördelning och att
insprutningen kan styras så att tidpunkten
för både insprutningens början och slut är
oberoende av vevaxelns vinkelläge.
Fig 7.4 Common rail från 1915
CR för medelvarvsmotorer.
För att klara dagens och morgondagens höga krav på bränsleekonomi och
emissioner måste bränsleinsprutningen ske under mycket högt tryck, vid
rätt tidpunkt och i rätt mängd. Kraven på minskade utsläpp av
kväveoxider (NOx) och partiklar i avgaserna kommer att öka och blir
avgörande för utformningen av insprutningssystemen.
Ett modernt Common Rail (CR) system består av fyra olika element:
bränslepump, ackumulator, insprutare och styrsystem.

Fig. 7.5 Modernt Common Rail (Wärtsilä)
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Bränslepump.
Pumpens uppgift är att fylla en ackumulator med bränsle och att hålla
uppe trycket vid en nivå som bestäms av styrsystemet. Detta tryck kan
variera mellan 900-1500 bar beroende på vad som är optimalt vid
drifttillfället. I Wärtsiläs system för CR är pumpen av konventionell
plungetyp som drivs från motorns kamaxel. Då det inte finns några krav
för timing på bränslepumparna kan antalet pumpar varieras. På
trycksidan hos varje pump förhindrar en backventil oljan från att
strömma tillbaka från ackumulatorn.
Högtryckspumparna i systemet drivs av kammar på kamaxeln. Vid
Wärtsiläs system för Common Rail vid medelvarvsmotorer finns det en
trycksättningspump och en bränsleackumulator för varje grupp om två
cylindrar. Genom att dela upp bränslevolymen i flera ackumulatorer
minskar risken för trycksvängningar. Det är också en naturlig placering
då systemet utnyttjar den befintliga kamaxeln som ändå måste finnas för
styrning av gasväxlingen.
Ackumulatorn.
Ackumulatorn, som lagrar det trycksatta bränslet har gett namn åt hela
conceptet, Common Rail. Ackumulatorn skall vara en rörledning som
sträcker sig utefter hela motorns längd från första till sista cylindern. Det
finns emellertid starka skäl att dela upp den i flera mindre volymer som
förbinds genom relativt mindre areor. Fördelen med detta är att
ackumulatorvolymen kan koncentreras nära insprutaren och då en pump
och en ackumulator försörjer två cylindrar med bränsle blir tryckpulserna
mellan cylindrarna minimerade.

Fig. 7.6 Common Rail för medelvarvsmotorer.(Wärtsilä)
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Varje ackumulator är direkt ansluten till två insprutare och varje ledning
innehåller en flödessäkring.
Trycket i systemet regleras genom att två tryckgivare (en som back-up)
skickar en signal till en flödesreglerventil som är monterad på varje
bränslepump. Varje högtryckspumps flödesreglerventil sänder tillbaks en
lägessignal. Insprutningsmängden regleras genom den varaktighetssignal som skickas till magnetventilen på insprutaren.
Insprutaren
Den mest krävande och för funktionen för hela systemet också den mest
kritiska delen är insprutaren. Systemet skall fungera med tjockoljedrift
där temperaturen kan behöva uppgå till 150 oC och t.o.m. högre vilket
kan begränsa livslängden hos magnetventilen om man använder HFO för
aktivering. Det är enklare att filtrera smörjolja och av dessa skäl används
systemsmörjolja för aktivering av insprutarna. Insprutarna har alltså
ingen tjockolja närvarande i magnetventilen utan ett servooljesystem
används.
För att undvika risken för läckage får inte insprutningstrycket verka vid
nålventilen mellan insprutningarna. Under ca 95 % av drifttiden sker
ingen insprutning och mycket bränsle skulle kunna läcka in i cylindern
under denna tid om nålventilen läcker.
I insprutarna verkar railtrycket inte direkt på ventilnålen för att minska
risken för att nålen skall fastna.
Det är viktigt att spridarnålen öppnar snabbt när trycket är högt och att
den stänger snabbt och precist vid insprutningens slut inte minst för att
kunna få rökfri drift. För att uppnå detta skall railtrycket hjälpa till vid
stängningen.

Fig. 7.7

Den av servooljan aktiverade
insprutaren styr insprutningsmängden

Fig. 7.8 Bränsletrycket hjälper till att stänga
insprutaren via en "nedtryckningskolv".
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Styrsystemet (Wecs).
Styrsystemet har två huvuduppgifter.
1. Att styra tidpunkten för insprutningen och mängden av insprutat
bränsle
2. Att reglera trycket i ackumulatorn.
Förutom dessa huvuduppgifter skall styrsystemet också hantera många
säkerhetsfunktioner som t.ex. cirkulation av bränslet, skydd mot
övertryck och trycksänkning i systemet vid snabbstopp etc.
WECS = Wärtsila Electronic Controller System

Fig. 7.9 Alla funktioner för insprutningen, tillståndskontroll
och säkerhetssytemet är integrerade i styrsystemet.
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Common Rail för långsamtgående motorer
Sulzer RT-flex
Sulzer RT flex är en Common-Rail version av den vanliga Sultzer RTA
tvåtakts lågvarviga dieselmotorn. Det första exemplaret installerades år
2000 i ett bulkfartyg som byggdes vid ett Koreanskt varv. Motorns
beteckning är 6RTA Flex 58T och den har effekten 12750 kW vid 105
r/min. Detta är första gången det byggts en fartygsmotor som helt saknar
kamaxel.
Systemet innebär elektronisk styrning av insprutningen, startluftsystemet och avgasventilernas öppnings- och stängningstider.
Vid ett konventionellt mekaniskt insprutningssystem
är
tryckgenerering,
timing
och
mängdreglering i insprutningspumpen låsta med
begränsade möjligheter att påverka dessa olika
variabler.
Med ett Common-Rail system separeras de olika
systemen vilket skapar möjligheter att styra var
och en av dem individuellt. Ett Common Rail
system av denna typ ger alltså möjlighet till:
- Precis styrning av bränsleinsprutningsmängden
- Precis styrning av insprutningstidpunkten
- Fritt val av insprutningstrycket
- Variabelt insprutningstryck.
- Möjlighet till individuell styrning och
avstängning av de tre insprutningsventilerna.
- Stabil drift vid låga varvtal och precis
varvtalsreglering
- Variabel styrning av avgasventilen.
- Rökfri drift vid alla varvtal
Fig. 7.10 Sultzer RT.Flex
Common-Rail bränsleinsprutning
Common Rail är ett samlingsrör som sträcker sig längs motorns hela
längd och som är placerad på en nivå strax under topgratingen. Dess
uppgift är att lagra en viss mängd bränsle och det är utformat för att
dämpa eventuella tryckvågor i oljan. Samlingsröret matas med brännolja
vid ett nominellt tryck av 1000 bar från ett antal högtryckspumpar som
drivs från en transmission.
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Fig. 7.11 RT-Flex insprutningssystem
Bränsle
levereras
från
samlingsröret
genom
en
separat
insprutningsstyrenhet för varje cylinder till standardinsprutare.
Styrenheten, som är försedd med snabbverkande ventiler, styr
insprutningstidpunkten och reglerar den vid varje tillfälle insprutade
bränslemängden. En huvudpunkt i systemet är att hålla det uppvärmda
bränslet separerat från de precisionsbyggda och snabbverkande
ventilerna i styrenheten.
De tre insprutarna i varje cylinder styrs individuellt och kan då
programmeras för att öppna antingen samtidigt eller sekventiellt.
Systemet är anpassat för drift på tjockolja upp till 750 cSt.
Med denna typ av system blir det möjligt att styra insprutningen på flera
olika sätt:
- Förinsprutning av en liten bränslemängd före huvudinsprutningen
vilket är detsamma som Twin Injection men utan separat insprutare.
- Trippelinsprutning som innebär insprutning av bränslet i tre separata korta
insprutningar i sekvens.
- Sekventiell insprutning. Eftersom de individuella insprutningsventilerna matas separat från Rail- ledningen är det möjligt att
använda sekventiell insprutning där insprutningstiden är olika för var
och en av de tre insprutarna i cylindern. Sådan sekventiell insprutning
kan användas för att reglera förbränningen i cylindern och skapa en
optimerad tryckprofil under förbränningscykeln.
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En annan intressant möjlighet är att man nu har möjlighet att endast
använda t.ex. en av insprutarna vid drift på låg effekt under t.ex.
manövrering. Detta ger bättre finfördelning av den mindre mängd
bränsle som då förbrukas.
RT-flex systemet omfattar mer än bara bränsleinsprutningen. Även
aktivering av avgasventilen och styrning av startluftsystemet ingår.
Avgasventilen styrs på i princip samma sätt som hos de tidigare
motortyperna men aktiveringsenergin kommer från en servooljeledning
med trycket 200 bar. Servooljan levereras från högtryckshydraulpumpar
som tillsammans med matarpumpar för brännoljan ingår i systemets
tillförselenhet. Den elektroniskt styrda aktiveringsenheten för varje
cylinder
ger
full
flexibilitet
för
ventilernas
öppning
och
stängningsekvenser.
Alla funktioner i RT-flexsystemet är styrda och övervakade genom
Wärtsiläs elektroniska reglerenhet WECS-9500. Detta är ett
moduluppbyggt system med separata microprocesstyrda reglerenheter för
övervakning och styrning av varje cylinder. WECS-9500 är gränssnittet
mot fartygets elektroniska fjärrstyrnings- och alarmsystem.

Fig. 7.12

RT-flex systemet omfattar även aktivering av
avgasventilen och styrning av startsekvensen.
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MAN B&W ME- engine
MAN B&W:s elektroniskt styrda långsamgående dieselmotor (ME engine)
är baserad på den vanliga MC motorn som kom i sin första version för 20
år sedan. Den första versionen av ME- motorn har varit i drift sedan
November 2000.
Den mekaniska skillnaden mellan en ordinär MC-C motor och dess
elektroniskt styrda motsvarighet är att ett antal mekaniska delar har
blivit överflödiga och ersatts av hydrauliska och elektromekaniska delar
med utökad funktion.
Följande delar är utelämnade hos ME- motorer:
-

Kedjedrivning
Kedjehjulsram
Kedjehus
Kamaxel med kammar
Rullyftare för bränslepumpar och avgasventiler
Mekaniska insprutningspumpar
Hydraulisk aktiveringsenhet för avgasventiler
Startluftfördelare
Regulator
Regulatoraxel
Mekanisk lubrikatorer
Local control stand

Ovanstående delar är ersatta av:
- Hydraulpumpar och hydraulsystem (HPS)
- Hydraulisk cylinderenhet (HCU)
- Engine Control System (ECS), som styr följande funktioner:
Elektronisk insprutning (EPIC)
Avgasventilstyrning (aktiveringsenhet)
Boostersystem för bränsleinsprutningen
Start och reversering
Startluftventiler
Reglerfunktioner
Hjälpfläktar
- Positionsgivarsystem för vevaxeln
- Elektroniskt styrd lubrikator
Kamaxelstyrda
insprutningspumpar
har
varit
standard
hos
fartygsdieselmotorer ända sedan 1920- talet och har under åren
kompletterats och förbättrats kontinuerligt. Nackdelen med kamstyrning
är att möjligheterna att ändra t.ex. insprutningstidpunkten och -trycket
är kraftigt begränsad. Det viktigaste skälet till att övergå till elektronisk
styrning är att säkerställa mer exakt tidpunkt och mängd av det
insprutade bränslet. Även avgasventilens öppning och stängning styrs
elektronisk hos ME- motorer.
Elektronisk styrning av bränsleinsprutningen och avgasventilerna ger
bättre belastningskontroll, särskilt vid låg belastning, vilket resulterar i
längre underhållsintervall. Möjligheterna att minska NOx-emissionerna
och synlig rök ökar.
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För ME- motorerna innebär elektronisk styrning även integrering med
övriga system som regulator, start och reversering och cylinderoljematning
Elektronisk styrning.
ME-motorn styrs och övervakas av ECS (Electronic Control System).
Denna plattform omfattar flera integrerade enheter: EICU (Engine
Interface Control Unit), ECU (Engine Control Unit), ACU (Auxiliary
Control Units) och CCU (Cylinder Control Unit).
- EICU hanterar gränssnittet mot externa system
- ECU utför motorns styrningsfunktioner, varvtalsreglering, driftsätt
och startsekvens.
- ACU styr tillförseln av hydrauleffekt och motorns hjälpfläktar
- CCU styr bränsleinsprutningen, servomotorer för ventilerna och
startventiler.
ECS
styr
och
optimerar
förbränningsprocessen
inom
hela
belastingsområdet genom elektronisk styrning av insprutningen beroende
på vevaxelns position.
Hydraulisk styrning.
Hos ME- motorerna är kamaxelfunktionen ersatt av ett antal
elektroniskt
styrda
servomotorer.
Dessa
servomotorer
styr
startventilerna, start och reverserinssekvenserna, regulatorfunktionerna,
den elektroniskt profilerade bränsleinsprutningen och aktiveringen av
avgasventilerna.
Allt detta utförs med bättre precision än vad som kan åstadkommas med
kamaxelstyrning. Avgasventilen öppnas hydrauliskt och stängs av en
"luftfjäder" på samma sätt som hos vanliga MC- motorer. Skillnaden
består av att aktiveringsenheten är hydrauliskt driven via en ventil av
on/off- typ. Startluftfördelaren är ersatt av elektroniskt styrd on/offventil som i kombination med ECU styr startluftventilerna.

Fig. 7.13 Hydrauloljeloop hos MAN B&W:s ME- motorer

208
Energiförsörjning för bränsleinsprutningen och för avgasventilens
öppning sker genom utnyttjandet av ett hydraulsystem med finfiltrerad
olja från motorns smörjoljesystem vid ett tryck av ca 200 bar. En särskild
enhet, "Hydraulic Power Supply" som är monterad i motorns akterkant
försörjer systemet med trycksatt hydraulolja.
Det interna systemet för HFO är i stort bibehållet med individuella
bränslepumpar av plungetyp som dock är hydrauliskt drivna. Ingen FO
kommer därigenom i kontakt med de snabbaktiverade styrventilerna i
den hydrauliska reglerloopen.

Fig. 7.14 FO insprutningssystemet hos ME- motorer
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Rökfri motor.
Fartyg som släpper ut moln av svart rök är inte populära och särskilt inte
om detta händer på passagerarfartyg och i närheten av land. På senare år
har problemet med synlig rök från fartyg uppmärksammats och
motortillverkarna har arbetat intensivt på att minimera rökbildningen.
Det är inte helt enkelt att definiera begreppet rök. Det som en person
uppfattar som rök kan av en annan uppfattas som rena avgaser. Det
finns inte heller något samband mellan rök och partiklar i avgaserna.
Även om avgaser innehåller mängder av partiklar är det inte säkert att
det innebär kraftig rökbildning.
Det finns flera olika metoder att mäta rök från förbränning. De flesta
motortillverkarna använder FSN- metoden (Filter Smoke Number) där
man låter ett litet prov av röken passera ett filterpapper. Sotet som
fastnar i filtret färgar det svart. Svärtningsgraden hos filtret jämförs med
ett rent filter genom kalkylering av optisk reflektants. Metoden beskrivs i
ISO 10054 och kallas också för Bosch- metoden.
Moderna dieselmotorer ger ingen synlig rök vid belastning över ca 25 %.
Vid konventionella mekaniska insprutningssystem är insprutningstrycket en funktion av varvtal och motorbelastning. Detta betyder att vid
låg belastning sjunker insprutningstrycket och storleken hos
bränsledropparna ökar. Tiden räcker inte till för att få fullständig
förbränning av dessa bränsledroppar.
Detta resulterar i att dropparna träffar väggen i förbränningsrummet och
bildar där sot som syns som svart rök i avgaserna. Rökbildningen beror
också mycket av den bränslekvalitet som används och ju tjockare olja som
används desto mer rök bildas

Fig. 7.15. Vid Common Rail kan bränsleinsprutningstrycket
hållas högt inom hela belastningsområdet. (Wärtsilä)
Rökbildning
från
dieselmotorer
kan
således
undvikas
om
insprutningstrycket kan hållas högt även vid låg belastning hos motorn.
Common Rail- tekniken gör detta möjligt.
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Rökfria medelvarvsmotorer.
Den första medelvarvsmotorn för tjockoljedrift som testades med
Common Rail- insprutning var av typen Wärtsilä 32. Testresultaten vad
avser rökbildning visas i fig. 7.16 och visar att ingen synlig rök bildas vid
någon belastning och det även finns viss marginal.

Fig. 7.16. Vid Common Rail är det möjligt att få
rökfri drift vid alla belastningar
(Wärtsilä 32)
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Rökfria långsamgående motorer.
Vid långsamgående motorer är frekvensen hos insprutningarna låg och
det finns ingen risk för trycksvängningar i ackumulatorn och därför är
Common Rail- systemet för denna motortyp av mer konventionell typ än
vid medelvarvsmotorerna.
Det finns tre insprutare per cylinder och vid Common Rail kan motorn
vid låglast köras på endast en insprutare. Detta kan göras genom
rotation så att varje insprutare används ett visst antal minuter innan
nästa aktiveras. Förutom att motorn är rökfri innebär systemet att
varvtalet kan sänkas till mycket låga värden vid bibehållen stabilitet av
förbränningen.
7.2 Bränslekvaliteter.
Allmänt.
Ursprungligen utnyttjades endast destillatbränslen för drift av även de
största och mest långsamtgående dieselmotorerna. Den billigare tjockoljan användes som brännolja i pannor. Pannornas oljebrännare var
anpassade för att kunna bränna oljor med starkt varierande kvalitet.
Efterhand som de större dieselmotorerna blev anpassade för drift med
tjockolja var förutsättningen sålunda att det skulle gå att använda den
billiga kvalitet som redan fanns på marknaden.
Numera används inom sjöfarten två huvudtyper av petroleumbränslen,
destillatbränslen (destillates) och restbränslen (residuls). Dessa två
huvudtyper användes antingen i sitt ursprungliga skick eller blandade i
varierande proportioner till önskad viskositet.
Destillatbränslen förekommer som gasolja (MGO) och marine dieselolja
(MDO). Restbränslen sammanfattas under den gemensamma
beteckningen tjockoljor (HFO).
Restbränslen har varierande viskositet alltefter råoljans sammansättning. Beroende på restbränslets viskositet samt önskad viskositet hos den
färdiga produkten blandas restbränslen med destillat till vad man i
dagligt tal kallar Intermediat Fuel (IF). Restbränslen användes dessutom
oblandade som bränslen i dieselmotorer och som pannbrännolja och
kallas då ibland för Bunker Fuel (BF).
Tjockoljor indelas alltså i Intermediat Fuel och Bunker Fuel. De internationella beteckningarna på marina bränslen som förekommer är
således Gas Oil, Marine Diesel, Intermediates och Bunker Fuel.
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Mindre snabbgående dieselmotorer använder MGO som bränsle, medan
större fartygsmotorer, såväl långsamtgående som medelvarvsmotorer,
drivs med HFO.
Tjockoljornas egenskaper varierar starkt. Värmevärdet är ca 40 000
kJ/kg, svavelinnehållet ca 2-4 % och oljorna är ofta svarta.
Gas oil (MGO).
Gas oil är ett rent destillatbränsle och den finaste kvaliteten. Densiteten
ligger mellan 800 - 845 kg/m3. Flampunkten är ca 65 - 85 oC och
värmevärdet är omkring 44000 kJ/kg. Cetantalet är över 40.
Svavelinnehållet är mindre än 0,5 % och färgen gul- brunaktig.
Marine Diesel Oil (MDO).
Marine Diesel Oil är en något tjockare kvalitet. Densiteten är omkring
850 kg/m3. Flampunkten ligger över 65 oC och värmevärdet är ca 43 000
kJ/kg. Svavelinnehållet är ca 1,5 % och färgen är brunaktig.
Intermediate fuels.
Tabellen visar en jämförelse mellan nuvarande internationella
standardbeteckningen och de gamla enheterna för viskositeten hos
vanliga fartygsbränslen av Intermediatekvalitét.

Fig. 7.17

Jämförelse mellan gamla och nya
bränslebeteckningar. (Exxon)
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Beroende på hur mycket destillate som blandas in i restbränslet erhålles
olika kvaliteter på intermediates. Bränslets viskositet vid 50 oC användes
som kvalitetsangivelse. Man talar således t.ex om intermediate 30 (IF30) och menar då en kvalitet som har en viskositet av 30 centistoke vid 50
oC eller om intermediate 280 vars viskositet vid 50 oC är 280 cSt.
Kvaliteten hos de tjockoljor som användes i marina dieselmotorer har
försämrats radikalt sedan början av 1980- talet.
Classical heavy fuel oil.
Den klassiska tjockoljan som var tillgänglig för förbränning i
dieselmotorer tidigare, framställdes hos oljebolagen genom blandning av
destillate och restprodukter (residuls) från atmosfärisk och/eller vacumdestillation, s.k. 'straight run' raffinering.
Residulsmängden från sådana raffinaderier utgör normalt ca 40-50 % av
den tillförda mängden crude.

Fig. 7.18 Konventionell 'straight run' raffinering.
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Low-grade heavy fuel oil.
En ökande andel av dagens tjockoljor innehåller restprodukter från
raffinaderier som är utrustade med termiska och katalytiska
krackningsanläggningar. Sådana anläggningar, där restprodukten utgör
25 % eller mindre av mängden inmatad crude, finns idag i drift runt om i
världen.

Fig. 7.19 Modern raffineringsprocess (Alfa-Laval).
Genom användning av krackning i de moderna raffinaderierna kan man
utvinna mer högvärdiga produkter per ton crude. Kvaliteten hos det som
blir kvar och som används vid bunkerframställning har därigenom
sjunkit markant.
Tjockoljor som innehåller residuls från sådana moderna raffinaderier
kallas för 'low-grade' tjockoljor och har, som framgår av tabellen nedan,
en helt annan sammansättning än den klassiska tjockoljan. Kraven på
rening och behandling av bunkeroljan ombord har därför ökat under
senare år.
Lowgradetjockolja

Klassisk
tjockolja

Densitet vid 15 oC (kg/m3)

upp till 991

950-970

Viskositet

upp till 600

30-180

(cSt/50 oC )

Slaminnehåll
Emulsionstendens
Risk för instabilitet

ökat
ökad
ökad

Risker vid blandning med annan olja

ökad

Slippartiklar
Viskositetsindex

ökad
osäkert

65
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Erfarenheter från drift på Low-Grade oljor visar att det går att köra på
mycket tunga bunkeroljor och tabellen i fig. 7.20 visar maxvärden (enligt
ISO 8217) för analysdata som kan anses gälla i dag.
Värdena gäller för bunkers vid leverans och således före behandling
ombord.

Fig. 7.20 Maxvärden för bunkerolja (ISO 8217)
Tillgången på bunkerolja med anlysdata överstigande de ovan angivna är
begränsad och det finns därför nästan ingen erfarenhet samlad om drift
på sådan olja.
Om bränslen med data överstigande nedanstående värden skall
användas bör man vara mycket uppmärksam på vad som händer i
motorns cylindrar och med driften i övrigt. Man bör också kontakta
motorleverantören för att diskutera vilka förändringar som bör göras i
bränslesystemet.
Viskositet ...............................….. 450 cSt/50 oC
Kokstal ......................................... 18 %
Svavel ......................................... 4 %
Vanadin ..................................... 400 mg/kg.
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Bränslets stabilitet.
Bunkeroljor är producerade av råolja av varierande ursprung och kvalitet
och raffineringsprocesserna vid olika raffinaderier kan skilja sig åt.
Beroende på inkompabilitet kan brännoljorna ibland ha en tendens att
vara instabila när de blandas med varandra. Man bör av detta skäl så
långt som möjligt undvika blandning av olika brännoljor.
En blandning av inkompatibla oljor i tankar kan resultera i bildning av
stora slammängder som skall separeras ut vilket kan leda till blockering i
separatorer och filter.
Specifikationsdata för bränslen.
De olika bränslekvaliteterna kännetecknas av sina specifikationsdata
som bestäms vid analys av oljan.
En del av de egenskaper som då brukar anges är följande:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

- densitet
- färg
- viskositet
- flampunkt
- värmevärde
- svavelhalt
- kokstal
- vatteninnehåll
- aska
- vanadin
- aluminium och kisel
- cetantal

a) Densitet.
Densiteten anges i sorten kg/m3 och hänföres vanligen till temperaturen
15 oC. Följande värden på densiteten är typiska:
Gas Oil
Marine Diesel
Intermediates
Bunker Fuel

820 - 860 kg/m3
850 – 900
"
930 – 991
"
930 – 996
"

Densiteten är också ett mått på bränslets energiinnehåll på så sätt att en
större densitet innebär en större massa per volymsenhet. En större
bränslemassa per insprutning innebär alltså att mer energi tillföres
motorn. En låg densitet innebär då på samma sätt en reducering av
motoreffekten. Vid värden under 815 kg/m3 blir effektförlusten märkbar.
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Densiteten är relaterad till bränslets kvalitet på så sätt att krackade
produkter har en högre kolhalt, är mer aromatiska och är därför tyngre.
Bränslen med hög densitet har därför högre kokstal och innehåller mer
asfaltprodukter.
Tändning och förbränning av bränsle med hög densitet kan bli sämre.
Låg viskositet samtidigt med hög densitet kan indikera dåliga tändegenskaper hos bränslet.
Densiteten hos ett bränsle måste vara känd för att man skall kunna välja
rätt regleringsbricka vid separeringen. För tjockolja som skall användas
som bränsle i dieselmotorer får densiteten inte överstiga 991 kg/m3. I nya
moderna anläggningar utrustade med ALCAP- system eller liknande får
densiteten uppgå till maximala 1010 kg/m3.
b) Färg.
Färgen kan normalt inte användas för att bestämma en oljas sammansättning eller kvalitet. Gasoil kan exempelvis ibland vara ljusgul men
förekommer också i handeln som en mörkbrun vätska. Diesel oil finns i
nyanser från brunt till svart medan tjockolja oftast är svart.
c) Viskositet.
Viskositeten för en vätska är ett mått på dess inre friktion. Tjockflytande
vätskor har hög viskositet och tunnflytande vätskor låg viskositet.
Hos brännoljor är viskositeten starkt beroende av dess temperatur och
därför har en viskositetsangivelse för dessa ingen praktisk betydelse om
man inte samtidigt anger vid vilken temperatur viskositeten är angiven.
Viskositeten kan endast delvis betraktas som som ett kvalitetskriterium
för brännoljor och är angiven huvudsakligen för att bestämma
utformningen av hanteringsutrustningen ombord (pumpar, förvärmare
och separatorer).
Viskositeten hos brännoljan vid insprutningen har betydelse för hur
bränslet fördelar sig i förbränningsrummet. Ett bränsle med hög viskositet bildar större droppar efter spridaren och når långt ut mot cylinderns
periferi, medan ett bränsle med låg viskositet mera bildar en spray av
oljedimma som stannar kvar intill spridaröppningen.
Viskositeten anges i Sverige numera alltid i centistoke vilket också är
internationell standard. För Marine Diesel och för Gas oil anges
viskositeten vid temperaturen 40 oC, och för tjockolja vid 50 oC.
Förutom den grundläggande enheten stoke och centistoke, förekom
tidigare andra enheter på en vätskas viskositet, vilka kännetecknades av
att mätningen utföres i apparater av viss storlek och form. Exempel på
dessa är Engler, Saybolt och Redwood.
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Följande värden på viskositeten är typiska:
Gas oil
Marine Diesel
Intermediates
Bunker Fuel

2-4
4 - 10
30 - 460
300 - 500 och högre

cSt/40 oC
"
cSt/50 oC
"

För Gas Oil och Marine Diesel är viskositeten av mindre betydelse. En
viss justering av viskositeten hos Marine Diesel kan ibland vara
nödvändig eftersom variationen kan vara stor. Vid tjockoljedrift är
däremot viskositeten av stor betydelse.
En reducering av viskositeten är först och främst nödvändig (på IF-60 och
tjockare) för att den skall kunna pumpas från bottentanken till
dagtankarna. Vidare måste oljans viskositet sänkas vid separeringen för
att reningen skall bli effektiv. Slutligen måste den anpassas till de krav
på lämplig viskositet som gäller vid insprutningen i förbränningsrummet.

Fig. 7.21 Viskositetsdiagram för dieselmotorbränslen (Exxon).
(Det skuggade fältet är rekommenderad viskositet
vid insprutningspumparna) (Alfa-Laval)
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Viskositetsdiagram för HFO.
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Blandningsdiagram
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d) Flampunkt.
Flampunkten för en olja definieras som lägsta temperatur hos oljan som
ger en antändningsbar koncentration av kolväten i luften ovanför
oljeytan.
Flampunkten är specificerad av säkerhetsskäl för att undvika risken för
brand i maskinrummet och fastställd till 60 oC som nedre gräns för Gas
Oil och 66 oC för övriga bränslen.
e) Värmevärde.
Med värmevärde menas den värmeenergimängd som frigörs vid förbränning av 1 kg av oljan. Värmevärdet för en brännolja anges vanligen i
sorten kJ/kg.
Det finns empiriska formler för beräkning av värmevärdet hos IF- oljor
och som ofta används inom sjöfartsbranschen.
f) Svavelhalt.
Innehållet av svavel önskas hållas så lågt som möjligt bl.a därför att
svavel vid förbränningen förenar sig med syret till svavelsyrlighet som
kan ge upphov till lågtemperaturkorrosion i motorns cylindrar. Lågtemperaturkorrosionen motverkas av tillsatser till cylinderoljan och av
att temperaturen i förbränningsrummet är reglerad.
Av miljöskäl har oljeindustrin arbetat hårt med
att minska svavelhalten i brännoljor. Numera kan
destillatbränslen med extremt låga svavelhalter
levereras.
Svavelhaltens
inverkan
på
förbränningen är försumbar.
Svavelhalten i bunkerolja varierar mycket
beroende på var bunkring sker. I vissa
bunkerhamnar är svavelhalten låg, omkring 0,30,8 % medan i en annan hamn den i medeltal
ligger på 4-4,2 %. Eftersom de olika kvaliteterna
på spotmarknaden förflyttas över hela världen så
kan man vid bunkring få olja med en svavelhalt
som ligger var som helst däremellan.
Fig. 7.22 Svavelhalten hos bunkerprov
insända för analys hos klassen.
Samtidigt som det produceras mer och mer lågkvalitativt bränsle som
ofta är förorenat med bl.a. katalytiska restprodukter (catfines) och
använd smörjolja så ökar trycket på att införa restriktioner på
emissionerna från fartygen. Enligt Marpol Annex VI får svavelhalten i
bunkeroljor från och med maj 2005 inte överstiga 4,5 % i bunkeroljor. Ett
år senare, i maj 2006, infördes restriktioner för svavelhalten hos
bunkeroljor för fartyg i trafik på östersjön i och med att dessa farvatten
blir den första s.k. "Sulphur emissions control area" (SECA).

222
Senare kommer troligen fler områden att klassas som SECA. Eventuellt
blir Nordsjön ett sådant område 2007 Svavelhalten hos bunkeroljor som
används ombord på fartyg som trafikerar SECA får inte överstiga 1,5 %.
Det här innebär att när ett fartyg kommer in i ett SECA. område skall en
övergång till lågsvavlig olja vara genomförd. Detta kan ske antingen
genom att fartyget körs kontinuerligt på bunker med lägre svavelhalt än
1,5 % eller genom att man kopplar om till en annan bunkertank. Detta
innebär installation av separata tankar och ett mer komplicerat
bränslesystem ombord.
g) Kokstal.
Kokstalet anges oftast som Conradsons tal. Bränslen med högt kokstal
kan orsaka ökade avlagringar i rökgasvägarna som innebär att man
måste rengöra dessa oftare särskilt då i turboaggregatet och i
avgaspannan. Förändringar i förbränningen som innebär att maxtrycket i
cylindern måste justeras kan också bli följden om kokstalet är högt. Delar
av koksresterna är asfaltener.
Effekten av asfaltener på förbränningen är likartad den som koksen har.
Asfaltenerna påverkar också tillsatserna i smörjoljan. I värsta fall kan
hög halt av asfaltener leda till att bränslepumparna kärvar. Bränslen
med hög asfaltenhalt har en tendens att emulgera med vatten.
h) Vatteninnehåll
Vatten i brännoljan skall bortföras i separatorn. Detta gäller i speciellt
hög grad för sjövatten vars innehåll av salter kan resultera i avlagringar
på avgasventiler och i turboaggregaten. Om vattnet inte kan separeras
bort bör man homogenisera bränslet efter separatorn.
i) Askinnehåll.
Aska förekommer både som fasta föroreningar och som i bränslet lösliga
metallföreningar (vanadin). Delar av askan kan vara katalysatorrester
från raffineringsprocessen. Sådana partiklar ger upphov till
nötningsskador. Aska i form av partiklar skall skiljas ut ur oljan vid
separeringen.
J) Catfines.
Olika kisel och aluminiumbaserade katalysatorer används vid katalytisk
krackning hos oljeraffinaderierna. Katlysresterna som ofta är hårda,
abrasiva föreningar kan ibland bli kvar som restprodukt i bunkeroljan.
De kan där ge upphov till allvarliga skador hos motorn om de inte
avlägsnas. Små katalysrestpartiklar (1-10 my) kan orsaka skador hos
bränslepumpar och bränsleventiler. Större partiklar (10-70 my) kan
orsaka ett snabbt slitage hos kolvringar, avgasventilsäten och
turboaggregatens rotorblad samt ge djupa slitagespår i cylinderväggen.
(se Case study på sid. 231)
Beroende på deras ringa fysiska storlek och koncentration hos oljan kan
katalysatorrester inte alltid effektivt avlägsnas genom separering. För att
vara säker på att det inte finns skadliga katalysrester måste filtrering
ned till 5 my användas.
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Förekomsten av catfines hos bränslet indikeras genom kemisk analys av
halten aluminium och kisel hos bunkeroljan.
k) Vanadin.
Vanadin förekommer löst i oljan och kan inte separeras. Vanadin i
kombination med natrium kan ge upphov till korrosion på
avgasventilerna och avlagringar på överladdningsaggregaten, särskilt vid
högt vanadininnehåll och om viktsförhållandet av natrium/vanadin
överstiger 1:3.
Natrium förekommer normalt i brännolja som saltvattenförorening och
skall avlägsnas vid separeringen.
l) Aluminium och kisel.
Gränsvärden för aluminium och kisel har införts för att begränsa
innehållet av katalysrester, huvudsakligen Al2O3 och SiO2 i oljan.
Katalytiska restprodukter ger upphov till slitage och skall så långt som
möjligt avlägsnas ur oljan vid separeringen innan den når motorn.
m) CCAI
Tändkvalitet hos ett bränsle beskriver dess förmåga för självantändning
uttryckt som tändförsening, d.v.s. den tid som förflyter från det att de
första bränsledropparna kommer in i förbränningsrummet tills dess att
antändning sker. Denna tid kan uttryckas antingen i ms (millisekunder)
eller i vevvinkelgrader.
Den allvarligaste formen av onormalt förbränningsförlopp i en
dieselmotor uppstår när tändförseningen av en eller annan anledning blir
för stor. I så fall kommer den insprutade bränslemängden under loppet
av tändförseningen att bli alltför stor. Detta resulterar i kraftig
tryckstegring och motorn får hård gång och ökande beläggningar på
ventiler, kolvar och turboaggregat. Tändförseningsproblem är vanligast
hos medelvarvsmotorer som går på blandbränsle med lägre viskositet än
220 cSt.
Shell:s laboratorium har visat att kännedom om den
kemiska sammansättningen och särskild då
aromathalten ger en acceptabel indikation på
bränslet tändkvalitet. Se fig. 7.23.
Det har visat sig att det finns ett samband mellan
aromathalten,
viskositeten
och
densiteten.
Sambandet
kallas
för
Calculated
Carbon
Aromaticity Index (CCAI)
Nedanstående formel kan användas för att beräkna
bränslets CCAI- värde.
Fig. 7.23

Samband mellan tändförsening
och bränslets aromathalt. (Shell)

CCAI =

- 140,7 log log(V + 0,85) –81
oC

(kg/m3)
V = Viskositeten vid 50 oC (cSt)
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Om bränslet viskositet är angiven vid annan temperatur än 50 oC kan
nedanstående modifierade formel användas:
CCAI

– 140,7 log log (V + 0.85) - 80.6 - 210 ln((t + 273)/323)

där t är den temperatur i oC som viskositeten är angiven för.
Experiment har visat god korrelation mellan CCAI och
tändförseningen för ett stort antal bunkerkvaliteter. Se
fig.7.24.
CCAI- värdet varierar inom området 790 till 950
beroende på bränslets viskositet och densitet.
Formlerna kan användas för både destillat och
tjockoljor.
Fig. 7.24

Samband mellan tändförsening och CCAI. (Shell)

Generellt indikerar låga värden på CCAI att bränslet har goda
tändegenskaper medan höga CCAI- tal indikerar låg tändkvalitet.
Det är inte möjligt att ange någon övre gräns för acceptabla CCAIvärden. Detta beror på flera orsaker:
- att olika motortyper har olika egenskaper att tolerera dåliga
tändegenskaper.
- att CCAI- värdet ger bara en indikation på bränslets tändkvalitet
En stor spridning i tändkvalitet förekommer för
bränslen med samma CCAI- värde. Det beror på att
det inte är möjligt att göra en enkel jämförelse mellan
densitet, viskositet och tändkvalitet som gäller för alla
typer av brännolja.
Trots detta kan man ge viss vägledning om bränslets
tändkvalitet baserat på dess CCAI- tal.

Fig. 7.25

Samband mellan CCAI- tal och
tändkvalitet.
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Fig. 7.26. Nomogram CCAI
Det måste understrykas att CCAI- värdet bara kan användas som en
indikation på bränslets tändkvalitet och att CCAI inte finns med som en
del i någon standard för brännoljor. Det finns rekommendationer från
försäkringsbranschen om att införa CCAI i bunkerspecifikationen.
n) Cetantal.
Cetantal. eller ibland cetanindex
användes för att beskriva
tändvilligheten hos MGO. under de förhållanden som råder i
dieselmotorn. Ett högt värde ger god tändvillighet medan ett lågt ger sig
till känna genom hård gång hos motorn då förbränningen fördröjs på
grund av stor tändfördsening.
Det är speciellt viktigt vid snabbgående dieselmotorer att
tändförseningen inte är för stor. Det är också endast för destillatbränslen
som cetantalet anges. Ett värde på ca 40-50 brukar anses som tillräckligt
för motorer med ett varvtal högre än 1000 r/min.
Sammanfattning.
Man kan slå fast att inget enskilt analysdata eller innehåll i bränslet är
avgörande för bränslets kvalitet. Nyckelparametrar är viskositeten,
densiteten, kokstalet och innehållet av aluminium och kisel.
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Bunkeroljors blandbarhet och stabilitet.
En tjockolja är en komplex blandning av kolväten, vilka täcker ett mycket
brett område med varierande molekylvikt och molekylstruktur. Ett
bränsle är stabilt när asfaltenerna är i lösning och kan förväntas att
kvarstanna i lösning. Ett bränsle som levereras till ett fartyg kan
innehålla en betydande mängd asfaltener -beroende på råoljans ursprung
och behandling. Om den levererade tjockoljan är "stabil" kommer inga
eller enbart spår av asfaltener att fällas ut i filter eller separator.
Bunker Fuel är vanligen en blandning av varierande återstoder och
destillat , där destillatet också är en komplex blandning av lågmolekulära
kolväten framställda vid raffinaderiet, medan "intermediates" normalt
blandas på leveransplatsen av HFO och ytterligare mängder destillat. För
att slutprodukterna skall vara stabila måste alla de ingående
komponenterna givetvis vara blandbara med varandra.
Om därför ett bränsle levereras till ett fartyg, utan att någon ytterligare
blandning sker ombord, och detta ger utfällningar, har ett
stabilitetsproblem uppstått för mottagaren och ett blandbarhetsproblem
för leverantören på grund av att icke blandbara produkter blandats.
Dessa begrepp "compatibility/incompatibility" och "stability/instability" är
ofta använda utan åtskillnad för att beskriva utfällning av asfaltener. Av
ovanstående kan slutsatsen dras att icke blandbara produkter ger
instabila bränslen d.v.s. sådana som fäller ut avsevärda mängder
asfaltener. Detta kan inträffa vid produktion av HFO, vid blandning av
intermediates i land, samt vid ytterligare inblandning av destillat ombord
till hjälpmotorerna eller om blandning i bottentankarna sker av bränslen
av olika ursprung.
Blandningsdiagram.
Man kan blanda t.ex. MDO och HFO för att framställa ett bränsle med
viss viskositet. Tidigare var detta vanligt ombord för att framställa
brännolja till hjälpmotorerna. Ofta fanns HFO och MDO ombord.
Hjälpmotorerna kunde gå på tyngre bränsle än MDO men inte på samma
HFO som huvudmotorn.
Diagrammet på sid. 218 kan användas för att bestämma de procentuella
andelarna av de båda blandningskomponenterna som behövs för att
framställa en olja med given viskositet.
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Bunkercalc är ett Windowsprogram från Shell där man enkelt kan göra
de vanliga kalkyleringarna hos bunkeroljor.
1.
Värmevärdet beräknas med densitet, vatteninnehåll, askinnehåll och
svavelhalt som ingångsvärden. Ekvationen som används är densamma
som finns publicerad i annex A ISO 8217.
2.
Beräkning av viskositeten vid olika temperaturer.
3.
Beräkning av förvärmningstemperatur för att erhålla en viss viskositet,
t.ex. vid insprutningspumparna.
4.
Beräkning av CCAI.
5.
Beräkning av viskositeten hos en blandolja.
6.
Beräkning av levererad bunkervikt med volym och temperatur som
ingångsvärden.
7.
Beräkning av densiteten vid olika temperaturer.
Exempel.
I ett fartygs bunkertankar finns IF 380 som enligt analys går att blanda
med MDO. Hjälpmotorerna ombord skall köras på motsvarande IF 30
och för att erhålla denna viskositet blandas oljorna till en vingtank.
Vad
blir
blandningsförhållandet
mellan
oljorna
pumpbarhetsgräns har man sedan från vingtanken?

och

vilken
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Lösning:
Viskositeten för IF 380 markeras i den vänstra marginalen i
blandningsdiagrammet och viskositeten för MDO (3,8 cSt) markeras till
höger. Dra en rät linje mellan markeringarna och markera den önskade
viskositeten (30 cSt) på linjen. Dra en vertikal linje rakt uppåt i
diagrammet och läs av procentandelarna.
Svar: 38 % MDO och 62 % IF 380.

Pumpbarhetsgränsen för blandoljan bestäms genom att blandoljan läggs
in i viskositet/temperaturdiagrammet och dras ut till området för
pumpbarhet, vanligen ca 1 cSt. Läs av temperaturen.
Svar: ca - 8 oC.
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En körning av exemplet i programmet Bunkercalc gav nedanstående
utskrift:
********** Blending Ratios **********
RESIDUAL FUEL :
Kinematic Viscosity (mm2/s) = 380.00
Viscosity Reference Temperature (deg C) = 50.0
DILUENT FUEL :
Kinematic Viscosity (mm2/s) = 3.80
Viscosity Reference Temperature (deg C) = 40.0
REQUIRED BLEND :
Kinematic Viscosity (mm2/s) = 30.00
Viscosity Reference Temperature (deg C) = 50.0
==>

Diluent Required (% mass) = 37,6 %
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Bunkerprov.
När ett fartyg bunkrar tas vanligen ett prov av bunkeroljan ut från
bunkerledningen.
Oljeprovet skall bl.a. användas för kontroll av
viskositeten och densiteten och för att bestämma
korrekt temperatur vid insprutningspumparna samt
för att välja rätt regleringsbricka vid separeringen.
För att vara representativt måste provet tas under
hela bunkringproceduren genom att man låter olja
droppa kontinuerligt från bunkerledningen ner i
provflaskan. Bunkeroljans kvalitet kan variera kraftigt
under samma leverans. Efter det att bunkringen är
avslutad omröres provet och fördelas i tre enliters
flaskor varav en behålls ombord.
Fig. 7.27 Bunkerprovtagning (Alfa-Laval).
Det kan påpekas att även om man beställer t.ex. IF-380 i en bunkerhamn
så kan man mycket väl få en tunnare kvalitet beroende på att IF-380 för
tillfället inte finns tillgänglig
i
hamnen. Detta får naturligtvis
konsekvenser för förvärmningen före separatorn och vid insprutningen.
Om man får bränslerelaterade problem och inte har tagit korrekt
bunkerprov är möjligheterna att få kompensation mycket begränsade.
Ändå visar statistik att det vid endast ca 30 % av bunkerleveranserna tas
prov av besättningen ombord. I övriga fall litar man på de prov som
tillhandahålls av bunkerleverantören. Många gånger sparas inte ens
dessa prov.
Om man tar prov på bunkerleveransen måste man försäkra sig om att
provet kan användas som bevis vid en eventuell rättslig process. Om det
finns minsta tveksamhet om provets representativitet kommer det inte
att tillmätas något värde. Det finns utrustningar för både manuell och
automatisk provtagning av bunker på marknaden.
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Bunkeroljor levereras som volym men betalas i vikt och man bör
kontrollera att man fått rätt kvantitet genom att kontrollera densiteten
och vatteninnehållet på bunkerprovet. Det finns ett fall beskrivet där det
visade sig att leveransen var hela 64 ton mindre än vad som fakturerats.
Den finns i branschen tabeller över volymutvidgningen hos
petroleumprodukter, så att man kan räkna om eftersom mätning sker i
volym och temperaturen kan variera.
Densitet
vid 15 oC
0,6957-0,7005
0,7006-0,7052
0,7053-0,7106
0,7107-0,7159
0,7160-0,7210
0,7211-0,7260
0,7261-0,7313
0,7314-0,7364
0,7365-0,7415
0,7416-0,7468
0,7469-0,7520
0,7521-0,7571
0,7572-0,7619
0,7619-0,7668
0,7669-0,7721
0,7722-0,7773
0,7174-0,7829
0,7830-0,7890

Volymutvidgningskoefficient
1/oC

Densitet
vid 15 oC

0,00126
0,00124
0,00122
0,00121
0,00119
0,00117
0,00115
0,00113
0,00112
0,00110
0,00108
0,00106
0,00104
0,00103
0,00101
0,00099
0,00097
0,00095

0,7891-0,7945
0,7946-.0,8002
0,8003-0,8070
0,8071-0,8154
0,8155-0,8240
0,8241-0,8325
0,8326-0,8419
0,8420-0,8514
0,8515-0,8621
0,8622-0,8743
0,8744-0,8903
0,8904-0,9073
0,9074-0,9299
0,9300-0,9517
0,9518-0.9749
0,9750-0,999.
0,9995-1,0178

Volymutvidgningskoefficient
1/oC

Volymutvidgningskoefficienter för petroleumprodukter

0,00094
0,00092
0,00090
0,00088
0,00086
0,00085
0,00083
0,00081
0,00079
0,00077
0,00076
0,00074
0,00072
0,00070
0,00068
0,00067
0,00065
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Bunkerkontroll
En enkel kontroll av oljans densitet, vattenhalt och viskositet kan ofta
göras ombord med elektronisk utrustning som finns på marknaden. Med
manuell utrustning som också finns tillgänglig kan även lägsta
flyttemperatur och eventuellt innehåll av catfines kontrolleras ombord.
För att få en mer detaljerad analys av bunkerprovet måste det skickas till
ett laboratorium. Analysering av bunkers skall utföras innan man börjar
använda oljan och är numera ett etablerat standardförfarande för seriösa
användare..
Ex. på Veritas Fuel Testing Program
Telex sänt: Datum 25.11 1990
Till:
A
Attn: B
Veritas Bränslekvalitet testprogram.
Prov nr.: 9227383
Analys av bunkerprov erhållet från m/s C
Bunkerhamn:
Prov sänt från:

Bremenhaven
Bremenhaven

Anlänt vårt lab:
Avsändare: D
Densitet enl. bunkerkvitto:
Viskositet enl. bunkerkvitto:
Densitet kg/m3 vid 15 oC
Viskositet cSt vid 50 oC
Vatteninnehåll, % v/v
Conradsons carbon residue % m/m
Sulphur, % m/m
Ash, % m/m
Vanadium, mg/kg
Aluminium, mg/kg
Silicon, mg/kg
Hot filtr. sediment, % m/m
Heat Value, MJ/kg

Datum: 19.11 1990
Datum: 23.11 1990
Datum: 24.11 1990
970 kg/m3 vid 15 oC
280 cSt vid 50 oC
969
219 (se kommentar)
0,1
9,5
2,57
0,05
12
34 (se kommentar)
40 (se kommentar)
0,01
40,36

Kommentarer:
1)

Lägg märke till skillnaden mellan den uppmätta viskositeten och
viskositeten
enligt
bunkerkvittot.
Justera
förvärmningstemperaturen i enlighet därmed.

2.)

Denna halt av aluminium och kisel indikerar att bränslet innehåller
fasta partiklar som kan orsaka slitageskador i insprutningssystemet och i cylindrarna. Det är viktigt att separatorerna drivs
med optimal verkan. Välj rätt regleringsbricka och håll
separeringstemperaturen stabil och nära 98 oC. Kör separatorerna i
serie med den andra separatorn som klarifikator om det är möjligt.
Övriga analysresultat kräver inga särskilda driftåtgärder.
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Nedan följer en beskrivning av följderna vid två olika fall av bunkring av
olja med dålig kvalitet. (Från Motorship 2002)
Case study 1
Ett bulkfartyg på resa till Island bunkrade ca 1000 ton HFO i Cape
Town. Ett korrekt taget bunkerprov analyserades vid DNV:s
laboratorium och visade att oljan var ostabil beroende på högt värde hos
analysposten Hot filter sediment (0,5 % m/m).
När den nybunkrade oljan spolat ut det gamla bränslet från systemet
inträffade en snabb igensättning av filter och separatorn. Det blev
nödvändigt att göra ren separatorn manuellt flera gånger per dygn och
att minska farten på grund av bränslebrist då separatorernas kapacitet
minskade. Även filtren måste rengöras manuellt.
Fartyget omdirigerades till hamn i Västafrika för kompletterande
bunkring. Under tiden hade förhandlingar förts med bunkerleverantören
i Cape Town och även deras bunkerprov analyserades hos laboratoriet i
Cape Town. Analysresultatet överensstämde med det tidigare testade
provet från fartyget. Ett annat fartyg som bunkrat hos samma leverantör
två dagar efter fick motsvarande problem vilket ytterligare bekräftade att
bunkerkvalitén varit undermålig.
Fartyget anlöpte senare, när resan mot Island återupptagits, en hamn i
England där den undermåliga oljan pumpades iland och ny bunker togs
ombord. Alla kostnader inklusive off hire och extra hamnavgifter täcktes
av bunkerleverantören.
Case study 2
En dieseldriven VLCC bunkrade 2400 ton IF 380 i Dubai och avseglade
mot Europa via Good Hope. Under bunkringen togs ett korrekt
bunkerprov men även fast fartyget deltog i DNV:s bunkerprovprogram
skickades inte provet in för analys. Rederiets policy var att förvara
bunkerprovet från varje bunkring ombord och att analysera endast om
problem uppstod eller om kvalitén av någon orsak var diskutabel.
Metoden visade sig vara mycket kostsam.
Fartygets huvudmotor, en B&W 98FF som ackumulerat mer än 120 000
drifttimmar drabbades av snabb förslitning av flera komponenter som
tvingade fartyget att anlöpa Durban för att ta ombord reservdelar. Vissa
av dessa delar måste flygas ut till Sydafrika. Då fartygets återupptagit
sin resa till Frankrike fortsatte problemen och tvingade fartyget till flera
stopp och reparationer i sjön.
Vid ankomst till Dunkirk skickades det förseglade bunkerprovet till
DNV:s laboratorium i Norge för analys. Analysen visade relativt höga
nivåer av abrasiva partiklar i oljan uttryckt som total nivåhalt av
Aluminium och Kisel på 91 mg/kg. Den maximala halten enligt ISO 8217
är 80 mg/kg.
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Även om halten av slitpartiklar inte var extremt hög klarade fartygets
separatorer inte av att minska halten till en acceptabel nivå för säker
drift av dieselmotorn. Om man skickat bunkerprovet direkt efter
bunkring för analys hade maskinpersonalen ombord varit medvetna om
situationen och kunnat justera separatordriften för att minimera risken.
Ytterligare prov på oljan som tagits från fartyget bränslesystem visade
att aluminium och silikonhalten i brännoljan vid separeringen minskat
mindre än 50 %. Den återstående halten var mycket högre än vad som
rekommenderas av motortillverkarna. DNV:s metallurgiska laboratorium
som kontrollerat delar av brustna kolvringar kunde konstatera
förekomsten av inbäddade catfines i ringens yta.
I Dunkirk utfördes ytterligare reparationer och utbyte av utslitna delar
innan fartyget kunde avgå. Även nyligen utbytta cylinderfoder måste
ersättas vilket innebar att de slitits ner på mindre än 1000 timmar.
Den totala reparationskostnaden beräknades till USD 500 000 med
ytterligare kostnader för off hire under resan och under liggetiden i
Dunkirk. Bunkerleverantören vägrade att stå för någonting av
kostnaderna och hänvisade till att det kontrakterade garantitiden gått
ut. Fallet visar på hur viktigt det är att skicka in bunkerprov för analys
omedelbart efter genomförd bunkring.
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Bunkermarknadens utveckling.
En granskning av kvalitetsdata hos marina bränslen visar på en snabb
ökning av densiteten under slutet av 1970- talet och början på 1980- talet
vilket berodde på att man under de åren ökade användningen av
krackning hos raffinaderierna.
Kurvan visar att utvecklingen mot högre densitet senare har gått
avsevärt långsammare.

Medelvärde för densiteten hos bunkerolja worldwide i
viskositetsområdet 250-400 cSt för perioden 1981-1991.
(DNV Petroleum Services)
Det finns tecken som tyder på att tillgången av tjockoljor för fartygsdrift
kommer att minska i framtiden. En orsak är att ny teknik hos
raffinaderierna gör att man utvinner allt mer högvärdiga produkter
vilket minskar mängden restolja och därmed tillgången på bunkerolja.
Det finns exempel på några raffinaderier som inte längre producerar
någon residuls.
Samtidigt har det framförts förslag om att införa restriktioner på
bunkeroljornas kvalitet för att höja driftsäkerheten hos maskinerierna.
Skulle sådana restriktioner införas bör det tillsammans med den
minskade tillgången skapa en kraftig press uppåt av bunkerpriserna
Utvecklingen på bunkermarknaden ser ut att gå mot ökade bunkerpriser
i framtiden och att kvalitén fortsätter att försämras långsamt mot de
analysvärden som anges i ISO 8217.
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7.3 Bunkeroljans behandling.
Bunkeroljor måste innan de tillförs till motorn behandlas ombord i en
reningsanläggning. Detaljerad information om utformningen av
bränslesystemet kan erhållas i CIMACS rekommendation rörande
utformningen av brännoljesystemen för dieselmotoranläggningar
utfärdade 1987.
Utgångspunkten är att motorerna skall kunna köras på alla kommersiellt
förekommande bunkeroljor, förutsatt att de behandlas på ett korrekt sätt
ombord. Av detta skäl är ett välkonstruerat brännoljesystem en mycket
viktig faktor för ett bra driftresultat. Ansvaret för driften av bränslesystemet ligger på personalen ombord. Ett bra resultat förutsätter både ett
rätt utformat system och en riktigt drift av anläggningen.
Bränslesystemet består av en reningsanläggning och ett trycksatt
brännoljesystem. Fig. 7.28 visar hur reningsanläggningen kan vara
utformad.

Fig. 7.28 HFO, reningssystem med separata matarpumpar (Alfa-Laval).
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Separering
Allmänt
Bunkeroljor skall alltid betraktas som förorenade vid leverans ombord
och skall därför renas från både fasta och flytande föroreningar innan den
används. De fasta föroreningarna är huvudsakligen rost, sand, damm och
katalysatorrester. Vätskeföroreningarna är både färskvatten och
saltvatten.
Destillatbränslen är praktiskt taget helt fria från föroreningar då de
lämnar raffinaderiet, medan tjockoljor, som till stor del består av
raffinaderiets bottenströmmar, alltid innehåller en del föroreningar.
Tjockoljorna har helt eller delvis passerat genom raffinaderiet som vätska
och innehåller därför i anrikad form de fasta föroreningar som
ursprungligen fanns i råoljan. Dessutom kan ytterligare föroreningar ha
tillkommit i krackningsprocesserna såsom katalysatorrester och
koksliknande partiklar. Det bör noteras att mängden föroreningar i
tjockoljor
inte
behöver
skilja
sig
nämnvärt
mellan
olika
viskositetsklasser. Föroreningshalten är i högre grad beroende av
kvaliteten hos den återstodsolja som utgör baskomponent i oljan än på
blandningens viskositet.
Det är en klar trend mot högre densiteter hos bunkeroljor på marknaden
beroende på den rikliga förekomsten av krackade återstodsoljor samt
utvecklingen av separeringsutrustningen som kan hantera dessa höga
densiteter. Brännoljors densitet respektive viskositet är inte helt relaterbara till varandra. Såväl högviskösa som lågviskösa oljor kan ha hög
densitet. I samband med låg viskositet är hög densitet ofta beroende på
att man använt återstodsolja från katalytiska krackningsanläggningar
som blandningskomponent. Det förekommer att använd smörjolja från
lastbilsmotorer blandas in i bunkerolja. Sådan smörjolja innehåller
tillsatser som skall hålla föroreningar i lösning vilket kan minska
effektiviteten i separatorn.
Föroreningarna i bränslet kan som framgått tidigare orsaka skador på
bränslepumparna och bränsleventilerna och ökat cylinderslitage samt
försämra tätningen hos avgasventilens säten. Ökade avlagringar i gasvägarna och på turbinskovlarna i turboaggregaten kan också bli
resultatet av dåligt renad brännolja. Effektiv rening kan bara
åstadkommas genom centrifugalseparering.
Separatortyper.
Separatorer för bränn- och smörjoljor ombord på fartyg utgörs
undantagslöst av centrifugalseparatorer. Dessa förekommer i två olika
utförandeformer nämligen som purifikatorer och som klarifikatorer.
Separatorer kan vara självtömmande med avseende på utseparerat slam
eller s.k helväggsseparatorer ur vilka slammet måste avlägsnas
manuellt. För rening av tjockoljor rekommenderas endast självtömmande
separatorer. Helväggsseparatorer kan endast användas för rening av
destillatbränslen.
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Fig. 7.29 Separatortyper
Purifikatorn.
En purifikator fig. 7.30 har två vätskeutlopp, ett för den renade oljan och
ett för kontinuerlig avtappning av det utseparerade vattnet.
Den inkommande förorenade oljan leds via inloppet genom fördelaren ut
till uppledningsslitsarna i de koniska insatsplåtarnas periferi. Oljan
strömmar därefter genom plåtsatsens kanaler in mot separatorkulans
centrum och fortsätter via en nivåring upp mot utloppet där
oljeskalskivan pumpar ut den renade oljan.
Slam och vatten som är tyngre än
olja
avsätter
sig
genom
centrifugalkraftens inverkan på
insatsplåtarnas
undersidor
varefter
transport
sker
mot
plåtsatsens periferi och vidare ut
mot slamrummet i kulans periferi
där
slammet
samlas
för
intermittent tömning.
Vattnet lämnar separatorkulan
genom att strömma upp genom
kanalen mellan överplåten och
kulhuven till vattenutloppet där
det antingen kontinuerligt pumpas
ut ur separatorn medelst en
vattenskalskiva
eller
lämnar
separatorn genom ett fritt utlopp.

Fig. 7.30 Purifikator (Alfa-Laval)
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För att förhindra att oljan lämnar purifikatorn samma väg som vattnet är
separatorkulan försedd med ett vattenlås som åstadkommes genom att
kulan delvis fylles med vatten innan oljan tillförs. När sedan oljan tillförs
bildas en gränsyta mellan olja och vatten vars läge bestäms av den s.k.
regleringsbrickan som är placerad i separatorkulans hals omedelbart
under vattenskalskivan.
Regleringsbrickans diameter måste väljas så att gränsytan mellan olja
och vatten bildas i utrymmet mellan plåtsatsen och överplåtens
ytterkant.
Väljes för stor regleringsbricka hamnar gränsskiktet utanför överplåten
och vattenlåsbrott inträffar. Separeringen upphör och oljan lämnar kulan
via vattenutloppet.
Om för liten regleringsbricka väljes hamnar gränsskiktet inne i
plåtsatsen. Därvid försämras drastiskt utsepareringen av såväl vatten
som fasta partiklar ur oljan.
Lämplig diameter på regleringsbrickan beror på oljans densitet,
viskositet och oljeflödet. Rätt bricka måste därför väljas genom
utprovning för varje ny olja som skall separeras. Därvid väljes största
möjliga diameter som inte ger vattenlåsbrott.
Vid separering i purifikator är konstant temperatur högst väsentlig för
att hålla gränsen mellan olja och vatten i korrekt läge i separatorn. Om
gränsytan förskjuts ut mot separatorkulans periferi kan vattenlåsbrott
inträffa med oljeförlust och driftavbrott som följd. En förskjutning av
gränsytan mot kulans centrum ger en drastiskt försämrad separeringsverkningsgrad.
Klarifikatorn.
Klarifikatorn har endast ett vätskeutlopp
nämligen det för den renade oljan.
I stället för regleringsbricka är klarifikatorn
försedd med en klarifikatorbricka som helt
stänger vattenutloppet. Överplåten kan därvid
göras kortare då man inte här behöver kontrollera gränsytans läge i separatorkulan.
Klarifikatorer används oftast i serie med en
purifikator för att säkerställa en fullgod utseparering av fasta föroreningar.
Utseparerat vatten töms i klarifikatorn
intermittent tillsammans med slammet.

Fig. 7.31 Klarifikator (Alfa-Laval)
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I reningsanläggningar med konventionella separatorer d.v.s. purifikator/
klarifikator, finns normalt två separatorer av varje typ installerade. Två
separatorer skall vara i drift och köras i serie med en purifikator som
första steg följt av en klarifikator.
Vid separering av oljor med höga densiteter är purifikatorns verkningsgrad ytterligt känslig för variationer i temperatur, flöde, viskositet och
densitet varför en klarifikator kopplad i serie med purifikatorn utgör en
viss säkerhet för att fullgod separering uppnås. (se även kap. 8).
I händelse av extremt hög slamhalt i oljan kan man för att ernå bästa
möjliga separeringsresultat köra separatorerna parallellt, i stället för i
serie, med 50 % flöde per separator. Det är också att rekommendera att
samtidigt
reducera
intervallen
mellan
slamtömningarna
då
separatorkulornas slamrum snabbt fylls.
Om det skulle inträffa att den levererade bunkeroljan har en densitet
över 991 kg/m3, vilket motsvarar max. densitet för purifikatorer och det
ombord endast finns tillgång till konventionella separatorer kan man som
en ren nödfallsåtgärd köra separatorerna i parallelldrift som
klarifikatorer med 50 % flöde per separator.
FOPX- separatorn (ALCAP).
Separatorer av typen FOPX är i likhet med purifikatorer försedda med
såväl oljeutlopp som vattenutlopp Under normal drift hålls dock
vattenutloppet stängt av en ventil så att arbetssättet då liknar
klarifiering. Vatten och slam töms då intermittent genom slamutloppet i
separatorkulans periferi.
Om vattenhalten i den renade oljan
ökar och överstiger en visst förinställd
mängd
per
tidsenhet
öppnas
vattenventilen och vattnet dräneras i
stället ut genom vattenutloppet på
samma sätt som i en purifikator.

Fig. 7.32 FOPX- separator (Alfa-Laval).
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FOPX- separatorn ingår alltid i ett ALCAP- system som består av en
vattenhaltsgivare (WT200) för kontroll av förändring av vatteninnehåll i
den renade oljan samt en mikroprocessorbaserad kontrollenhet för val av
bästa driftläge.
Separatorn arbetar normalt som en klarifikator. Separerat slam och
vatten ackumuleras i slamrummet vid kulans periferi. Då utseparerat
vattnet blir så mycket att det når plåtsatsen kommer spår av vatten att
följa med den renade oljan och ge en utsignal från vattenhaltsgivaren.
Ökat vatteninnehåll i den renade oljan är ett signifikant tecken på
försämrad separerings-effektivitet inte bara av vatten utan också av fasta
partiklar.
Signalen från vattenhaltsgivaren överförs och tolkas kontinuerligt av
kontrollenheten. Då ökningen av vattenhalten i den renade oljan
överstiger ett visst förinställt värde (ca 0,2 %) kommer kontrollenheten
att initiera en automatisk tömning av det ackumulerade vattnet ut ur
separatorkulan. Detta kan då ske antingen tillsammans med
ackumulerat slam genom slamportarna eller genom att vattendräneringsventilen öppnas.

Fig. 7.33 ALCAP- systemet (Alfa-Laval)
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Om vattenhalten i den oseparerade bunkeroljan är låg, kommer separerat
vatten inte att nå plåtsatsen inom ett förinställt maximalt tidsintervall
mellan tömningarna. Då initieras slamtömning automatiskt i stället av
ett tidur i kontrollenheten.
I separeringsanläggningar med ALCAP- system är en separator
tillräckligt för fullgod separering. Om stand-by separator finns
installerad kan vid behov denna vara i drift och köras parallellt med den
ordinarie separatorn med halva oljeflödet genom vardera maskinen.
Detta ökar både separeringsverkningsgraden och slamhanteringsförmågan i reningsanläggningen.
För att uppnå optimal rening är det viktigt att separeringen drivs vid så
låg viskositet, d.v.s. så hög separeringstemperatur (98 oC) hos oljan som
möjligt och att dess uppehållstid i separatorkulan är så lång som möjligt.
Vanligtvis reglerar man avverkningen i separatorn så att den
överensstämmer med den aktuella bränsleförbrukningen.

Fig. 7.34 Avverkning i separatorn och lämplig separeringstemperatur (B&W).
En tillräckligt låg viskositet uppnås genom att värmningen i förvärmaren
sker till för oljan högsta tillåtna temperatur.
För bränslen över 180 cSt/50 oC är det speciellt viktigt att högsta möjliga
temperatur, 98 oC, upprätthålls i separatorns förvärmare.
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7.4 Trycksatt brännoljesystem.
Brännoljan förvaras i förrådstankar placerade i dubbla botten och
transportpumpen suger därifrån och trycker till dagtankar som finns
placerade i maskinrummet.
Dagtankarna består av en settlingstank för oseparerad olja och en servicetank för separerad olja. I tankarna finns värmeslingor för att hålla oljans
viskositet låg så att oljan är pumpbar. Servicetankar dimensioneras för
12 och settlingstankar för 24 timmars drift utan påfyllning vid full effekt
på motorn.
I settlingstanken hålles en så hög temperatur på oljan, ca 40 - 60 oC, att
vatten och grövre föroreningar sjunker till botten och avskiljs.
Bränslesystemet är ett trycksatt system där antingen FO eller MDO kan
användas. Systemet är trycksatt för att undvika gasbildning och
kavitation i systemet som kan inträffa när HFO värms till en viskositet
av ca 12-18 cSt som är ett lämpligt värde vid insprutningspumparna.
Drift till sjöss.
Bränslet från bunkertankarna behandlas som beskrivits tidigare i
separeringssystemet innan det kommer till servicetankarna. Därifrån
pumpas det med boosterpumpar in i det trycksatta FO- systemet. Det
brukar ibland finnas ett filter och överskottsoljan recirkuleras vid ett
tryck av konstant 4 bar genom by-passventilen tillbaka till pumparnas
sugsida.
Cirkulationspumparna i systemet höjer trycket från 4 bar i
boostersystemet till ett inloppstryck på 7-8 bar före motorn.
Inloppstrycket hålls konstant av en fjäderbelastad överströmningsventil
placerad vid motorn. Värmaren, som regleras av en temperatur- eller
viskositetsregulator värmer oljan till rätt viskositet. För att skydda
insprutningssystemet installeras ett 50 m fullflödesfilter så nära motorn
som möjligt. Överskottsoljan till motorn recirkuleras via ventilationslådan där eventuella gaser leds tillbaka till servicetanken genom
avgasningsventilen för att undvika kavitation i systemet. En fjärrstyrd
trevägsventil som är placerad nära motorn gör det möjligt att välja om
hjälpmotorerna skall köras på FO eller MDO.
En separat boosterpump pumpar MDO från servicetanken till
hjälpmotorer och recirkulerar överskottsoljan tillbaka till tanken. För att
säkra driften av boosterpumpen vid en eventuell blackout förses den med
extra matning från nödgeneratorn.
En trevägsventil finns installerad omedelbart före varje hjälpmotor för
omkoppling mellan det trycksatta FO- systemet och det öppna MDOsystemet. Vid en eventuell blackout kopplar trevägsventilen automatiskt
om till drift på MDO.
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Fig. 7.35 Trycksatt brännoljesystem (MAN-B&W).
Drift i hamn.
Under drift i hamn då huvudmotorn är stoppad men en eller flera hjälpmotorer är i drift skall
FO- systemets boosterpumpar vara i drift. En cirkulationspump skall alltid vara igång när det
finns tjockolja i systemet.
Rörledningar mellan tankar och matarpumpar skall ha minst 50 % större
area än rörledningen mellan matarpumparna och cirkulationspumparna.
Yttre rörledningar med anslutningar mot bränslesystemet dimensioneras
för en maximal strömningshastighet av:
Dieselolja .................... 1,0 m/s
Tjockolja .................... 0,6 m/s
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Förvärmning av brännolja.
Brännoljan måste förvärmas dels före
separatorn och dels före insprutningen.
Separeringstemperaturen måste regleras med
en noggrannhet av 2 oC.
I de flesta installationerna sker förvärmning
med ånga och viskositeten regleras till det
specificerade värdet av en viskositetsregulator
som reglerar tillförseln av värmånga till förvärmaren.

Fig. 7.36 Förvärmning före separering (Alfa-Laval).
För att kunna erhålla en korrekt finfördelning av brännoljan i
bränsleventilerna måste temperaturen regleras i enlighet med
viskositeten på den olja som används. Felaktig temperatur påverkar
förbränningen och kan orsaka ett ökat cylinder- och kolvringsslitage samt
läckage hos avgasventilerna. För låg brännoljetemperatur, dvs för hög
viskositet, kan också orsaka för högt insprutningstryck som i sin tur ger
upphov till större mekanisk påkänning i insprutningssystemet.
Viskosimeter.
Insprutning av bränsle med för hög viskositet kan alltså orsaka dålig
förbränning och medverka till att det byggs upp avlagringar på
avgasventilerna och på kolvtoppen och kan också bidraga till en ökad
förorening av smörjoljan. Det är därför viktigt att insprutningen sker
med rätt viskositet hos brännoljan. Rekommendationerna från
motorleverantörerna brukar vara att viskositeten vid insprutningspumparna skall ligga i intervallet 10-18 cSt.
Principen för en konventionell viskosimeter som
mäter viskositeten framgår av fig. 7.37.
En del av bränsleflödet till motorn leds genom ett
kapillärrör och man mäter tryckfallet hos
vätskan vid genomströmningen.
Tryckfallet är en funktion av rördiameter, rörlängd, strömningshastighet och viskositeten. Om
viskositeten ändras hos bränslet påverkas
värmaren så att förvärmningstemperaturen hos
brännoljan ändrar sig och viskositeten därigenom hålls konstant.
Fig. 7.37 Kapillarrör för viskositetsmätning (Alfa-Laval)
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Eftersom det är viskositeten man vill mäta är det viktigt att alla andra
parametrar är konstanta. Rördiametern får inte ha minskat genom t.ex
avsättningar i röret och strömningshastigheten måste vara konstant,
vilket innebär att pumpen och systemet i övrigt måste ses över
regelbundet för att man skall vara säker på att instrumentet fungerar
korrekt. Om någon del i systemet byts ut måste systemet kalibreras
om.
Eftersom systemet med kapillärrör är så känsligt har Alfa-Laval
konstruerat en viskosimeter som bygger på en helt annan princip.
En ocillerande axel är inbyggd i oljeströmmen. Friktionskrafterna från
bränslet vill dämpa svängningarna hos axeln och minska på dess
amplitud. Amplituden (svängningsutslaget) hos den vibrerande axeln
är proportionell mot brännoljans viskositet.
En hög viskositet hos oljan resulterar i ökad dämpningseffekt på axeln
och amplituden hos axeln minskar. Låg viskositet ger mindre
dämpning och större axelutslag.
Signalen från viskositetsgivaren går till en regulator som påverkar
oljevärmaren och håller viskositeten på oljan konstant vid
insprutningspumparna med en noggrannhet av 0,5 cSt.
Fig. 7.38 Viskosimeter EVT-10C (Alfa-Laval)
Beroende på oljans viskositetsindex kan en så hög
temperatur som 150 oC på oljan efter förvärmaren bli
nödvändig som framgår av kurvorna i fig 7.39 som
visar
erforderlig
förvärmningstemperatur
som
o
funktion av viskositeten hos brännoljan i cSt/50 C.
Man rekommenderar att regulatorns börvärde skall
sättas till ca 10-15 cSt. Emellertid har erfarenheten
visat att viskositeten före insprutningspumparna inte
är en kritisk parameter. Man kan tillåta en viskositet
upp till 20 cSt efter förvärmaren.
För att undvika för mycket avsättningar i förvärmaren får temperaturen på oljan inte överstiga 150 oC.

Fig. 7.39 Erforderlig förvärmningstemperatur
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Fuel Conditioning Module (FCM).
"Fuel conditioning" är benämningen på ett modulsystem vars uppgift det
är att behandla HFO ombord på fartyg så att den uppfyller kraven på
renhet, tryck, temperatur, viskositet och flöde som är specificerade av
motortillverkaren. Skillnaden mot ett konventionellt trycksatt
bränslesystem är endast att komponenterna monterats samman till en
integrerad enhet.
Ett komplett FCM har komponenterna monterade på ett fundament och
är komplett med rörledningar, ventiler och elkablar.
En centralt placerad modul innehåller startutrustning för samtliga
elmotorer och avancerad reglerutrustning med möjlighet för manuell
back-up.
Det har under åren använts olika utföranden på behandlingssystem för
tjockolja men erfarenheten har visat att s.k. tvåstegs trycksatta system
är att föredra. Enkeltryckssystem har visat sig svåra att reglera och
tenderar att ge problem med kavitation och gasbildning särskilt vid de
höga temperaturer som erfordras med dagens bunkeroljor.
Systembeskrivning
FCM- enheten är ett tvåstegs trycksatt boostersystem som använder
viskositeten som primär reglerparameter. Trycket i lågtryckssektionen
håll vid 4 bar medan trycket i högtryckssektionen är i intervallet 6-16 bar
beroende på krav från motortillverkaren

Fig. 7.40 Modul för behandling av brännoljan ombord. (Alfa Laval)
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Lågtryckssektionen.
Lågtrycksdelen består av två matarpumpar (en i drift och en stand-by),
automatiskt filter med ett manuellt som back-up och en flödesgivare för
mätning av bränsleförbrukningen. Den sista delen av lågtryckssystemet
är blandningstanken där oljan från servicetanken blandas med varm
returolja från motorn. En särskild tryckregleringsventil reglerar flödet i
lågtryckssektionen så att flödet in i sektionen precis motsvarar motorns
bränsleförbrukning.
Frän blandningstanken strömmar brännoljan in i högtryckssektionen.
Flödet i denna sektion är alltid betydligt högre än den aktuella
bränsleförbrukningen och orsaken till detta är att man vill säkerställa att
det alltid finns tillräckligt med bränsle framme vid insprutarna. Flödet
och trycket i högtryckssektionen fastställs av motortillverkaren.
Högtryckssektionen
Högtrycksdelen består av cirkulationspumpar, förvärmare och
viskositetsgivare. Viskositetsreglersystemet jämför viskositeten hos
bränslet hos av motortillverkaren bestämt värde och justerar
brännoljetemperaturen genom att påverka ångflödet till förvärmarna.
Tryckreglerventilen som är installerad i systemet efter motorn
upprätthåller trycket i systemet och bränsleöverskottet strömmar i retur
till blandningstanken. Normalt är endast en av cirkulationspumparna i
drift men om trycket i högtrycksdelen sjunker startar stand-by pumpen
automatiskt. Trycket måste hållas uppe i systemet för att förhindra
problem med gasbildning och sammanhängande kavitation hos
pumparna som hör ihop med hög oljetemperatur. (120-150°C).
Boosterpumpar
Brännoljan från servicetanken trycks in i lågtryckssystemet av
boosterpumparna för att eliminera problemet med gasbildning och
kavitation som hör ihop med hög brännoljetemperatur (120 - 150 oC).
Detta skall säkerställa ett jämnt bränsleflöde och förhindra
kavitationskador på pumparna.
Filter
Filtret i lågtrycksdelen består av ett huvudfilter med automatisk
återströmning och ett manuellt filter som reserv. Som alternativ kan
filtren monteras i högtrycksdelen av systemet men beroende på det större
flödet i den delen behövs då ett större filter.
Flödesgivare.
Denna är monterad på trycksidan av boosterpumparna och mäter
volymströmmen. Som alternativ kan massflödesgivare installeras.
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Blandningstanken.
I blandningstanken blandas olja från servicetanken med varm returolja
från motorn. Brännoljegaser som ackumuleras i blandningstanken
ventileras automatiskt tillbaka till servicetanken och en permanent
luftkudde i blandningstanken dämpar bort tryckvariationer i systemet
Cirkulationspumpar
Normalt är en av cirkulationspumparna i drift medan en står i stand-by.
Stand-by pumpen skall starta automatiskt om trycket i systemet faller.
Oljeförvärmare.
Som standard är FCM utrustat med plattvärmeväxlare dimensionerade
för tryck upp till 16 bar och temperatur upp till 170 oC. Normalt är
värmarna ångdrivna men de kan också levereras för hetolja.
Viskositetsgivare
Viskositeten mäts och värdet jämförs i reglersystemet mot ett lagrat
värde. Regulatorn justerar ångflödet till förvärmaren så att korrekt
viskositet uppnås vid insprutningspumparna. Utrustningen är speciellt
anpassad för tjockolja och behöver normalt inte kalibreras.
Reglersystemet.
Reglerkonsollen består av startutrustning för pumpmotorerna samt
reglersystemet. Styr- och reglersystemet mäter och reglerar funktionerna
hos systemet och visar mätvärden och alarmpunkter i klartext, Systemet
kan automatiskt hantera omkoppling mellan MDO och HFO med en
inbyggd temperaturramp. Vid fel på någon del hanterar styrsystemet
automatisk omkoppling mellan komponenterna i bränslesystemet.
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Kapaciteter
FCM finns i tre standarddimensioner men med totalt åtta olika
kapaciteter. Detta beror på att varje standardmodul kan ha olika
kapacitet beroende på komponentbestyckning. Den största modulen har
en kapacitet motsvarande en dieselmotoreffekt av 60 MW.
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7.5 Driftaspekter.
Moderna långsamtgående fartygsmotorer är idag utrustade med okylda
lätta bränsleventiler. Detta innebär att det är möjligt att ha konstant
drift på tjockolja vilket i sin tur beror på att det är möjligt att cirkulera
förvärmd tjockolja genom högtryckssystemets rörledningar och genom
bränsleventilerna under stillestånd. I hjälpmotorernas bränslesystem
finns en liknande cirkulation genom bränslepumparna, vilket gör att
även dessa kan ha konstant tjockoljedrift.
Prisskillnaden mellan dieselolja och tjockolja tillsammans med den
latenta risk det innebär att blanda dieselolja och tjockolja av de nu
aktuella kvaliteterna gör att motortillverkarna rekommenderar att ha
konstant tjockoljedrift på både huvud- och hjälpmotorerna. Detta gäller
även vid start, stopp och manövrering.
Ibland kan det ändå vara nödvändigt att skifta bränsle. Det kan t.ex vara
vid dockning eller vid en större reparation. Det kan också vara beroende
på att man tillfälligtvis måste använda olja med lägre svavelhalt
beroende på lokala miljöregler. Det finns då inga tekniska hinder i
systemen utan ett sådant byte kan ske när som helst, även vid
stillastående motor.
Under stillestånd behöver man inte ha samma låga viskositet som vid
insprutning. Man kan i dessa fall spara värmånga genom att minska
förvärmningen så att viskositeten ökar till max ca 30 cSt. Temperaturen
skall då ökas till det rekommenderade värdet senast 30 min. före start.
Som tidigare nämnts bör temperaturen på oljan inte överstiga 150 oC, och
under drift är det inte nödvändigt att ha värmånga till ledningarna
inkopplad. Dränledningarna från ledningarnas värmångsystem skall
dock hållas öppna även under normal tjockoljedrift.

252
7.6 Dimensionering av brännoljesystemet.
Förrådstankar.
Tankarnas storlek beror på fartygets fastställda operationsradie. Lägsta
tillåtna temperatur i förrådstankarna beror på bränslets lägsta
flyttemperatur. Oljans temperatur skall alltid hållas högre än lägsta
flyttemperaturen. För IF 380 betyder det att temperaturen i förrådstankarna skall vara ca 40 – 45 oC för att hålla god pumpbarhet vid en
viskositet av ca 600 cSt. Lägsta flyttemperatur för IF 380 är 30 oC.
Transferpump.
Två st. transferpumpar för att transportera FO från förrådet i dubbla
botten till settlingstankarna installeras där en av pumparna är reserv.
Det är normalt att fylla upp settlingstanken två ggr per dygn.
Kapaciteten skall vara tillräckligt stor för att fylla tanken på 30-60 min.
Settlingstankar.
För att erhålla rimlig tid för avskiljning i settlingstankarna skall dessa
vara dimensionerade för förbrukningen under 24 timmar. Enligt klassens
regler skall temperaturen i både settlings- och servicetanken vara 50 oC
(10 oC under flampunkten) men den är ofta betydligt högre i verkligheten.
Enligt SOLAS skall dubbla settlingstankar installeras.
Servicetankar.
Servicetankarna dimensioneras för motsvarande ca 12 timmars drift.
Enligt SOLAS installeras två separata servicetankar.
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Separatorer.
Separatorerna är så viktiga för driften att 100 % redundans installeras.
Tabellen nedan visar några av de FO- separatorer som finns tillgängliga.

Fig. 7.41

Rekommenderad kapacitet för FOPX- separatorer.
(Rekommenderad avverkning i l/h)

För separatorer anges två olika kapaciteter mellan vilka det ibland råder
viss förvirring och som inte sällan blandas ihop.
Med max. kapacitet (rated capacity) menas det maximala flöde som kan
passera genom maskinen. Detta är då baserat på ett lätt destillatbränsle
med omgivningens temperatur.
Med rekommenderad kapacitet menas det flöde genom separatorn som
ger maximal separeringseffekt.
Separatorernas effektivitet ökar vid minskad genomströmning. Man skall
därför dimensionera dessa med viss överkapacitet. Den rekommenderade
avverkningen i % av maximal kapacitet för olika bunkerkvaliteter
framgår av tabellen nedan.
Viskositet
cst/ 50 oC
Upp till 30
40
60
100
180
380
460
600
Fig. 7.42

Max. avverkning i %
av max.kapacitet
62
47
45
39
26
22
18

62

Separeringstemp. OC
min.-max.
70-98
80-98
80-98
90-98
98
98
98
98

Rekommenderad separeringstemperatur och maximal
avverkning i HFO- separatorer i % av separatorns
maximala kapacitet. (Alfa Laval)
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Värmare
Brännoljan måste värmas både före separatorn och före insprutningen.
Före separatorn skall oljan värmas från lagringstemperaturen i
settlingstanken till rätt separeringstemperatur som varierar med
viskositeten och som maximalt är 98 oC för de tjockaste oljorna.
Före insprutningen i dieselmotorn skall oljan värmas till den temperatur
som erfordras för att få rätt viskositet. Rekommenderad viskositet vid
insprutningspumparna är ca 18 cSt. För t.ex. IF 600 motsvarar detta en
temperatur av 140 – 155 oC. Värmarna utrustas med automatisk
temperaturreglering. Eftersom förvärmningen är viktig för driften
installeras dubbla system i båda fallen.
Vid stora effekter är värmarna normalt ångdrivna medan det vid mindre
fartyg förekommer att förvärmarna är eldrivna. Viskositeten regleras till
det specificerade värdet av en viskositetsregulator som reglerar effekten
till förvärmaren.
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Repetitionsfrågor.
1.

Beskriv de fyra tändningsfaserna hos dieselmotorer.

2.

Vilka konsekvenser har en ökad tändförsening?

3.

Beskriv Wärtsiläs system för Common Rail.

4.

Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan Sultzers RTA och RT-Flex
motorer?

5.

Förklara varför risken för rökbildning minskar vid Common Rail.

6.

Vad är referenstemperaturen för IF- bunkeroljor.

7.

Vad är Low-Grade HFO?

8.

Ange ungefärlig temperatur för IF-380 vid instrutningspumparna.

9.

Vad kan anses vara normal svavelhalt hos bunkeroljor?

10. Vad menas med "catfines" och hur indikeras förekomsten av detta i
bunkeroljor?
11. Vad används en bunkeroljas CCAI- värde till?
12. Beskriv hur ett bunkerprov skall tas.
13. Varför är det viktigt att analysera bunkeroljan innan den börjar
användas?
14. Vilka olika typer av separatorer förekommer?
15. Vad kan använd smörjolja som blandas in i bunkerolja orsaka för
skador?
16. Vad är insatsplåtarnas uppgift i en purifikator?
17. Beskriv hur regleringsbrickan fungerar.
18. Förklara ALCAP- separatorns verkningssätt.
19. Beskriv bunkeroljans väg från bottentankarna till
insprutningspumparna.
20 Varför rekommenderar motortillverkarna att inte skifta till MDOdrift vid hamnanlöp?
21. Vad är maximal förvärmningstemperatur för HFO?
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Övningsuppgifter.
7.1
a)
Koppla ihop bränslesystemet.
b)
Varför är bränslesystemet trycksatt?
c)
Vilken temperatur brukar man hålla i settlingstanken för
HFO?
d)
Ange ungefärligt tryck i ledningen mellan boosterpumparna och
cirkulationspumparna.
e)
Ange ungefärligt tryck efter cirkulationspumparna.

________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7.2
För en tvåtakts fartygsdieselmotor gäller följande:
-

cylinderantal …………………………..………
eff. effekt ………………………….…………..
varvtal ……………………………..…………..
SFOC ………………………………..………..
bränslepumparnas cylinderdiameter ……
brännoljas temp. vid pumptilloppet …….....
brännoljans densitet vid 15 oC ……….….

Antag att brännoljan är inkompressibel.
Beräkna bränslepumparnas effektiva slaglängd.

8
12000
102
166
35
120
970

kW
r/min
g/kWh
mm
oC
kg/m3
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7.3
Ett fartygs tvåtakts dieselmotor har följande data:
- cylinderantal .......................................…….…..... 12
- cylinderdiameter ........................……....……..... 900 mm
- slaglängd ................................……...........…….... 2180 mm
Vid fartygets provtur gällde följande vid fullastprovet:
- indikerat medeltryck ....................….…….…......
- propellervarvtal
..................….....….....……....
- mekanisk verkningsgrad ............…….......…..…..

12,5 bar
97 r/min
0,92

Vid bränsleförbrukningsprovet vid fullast uppmättes följande värden:
-

brännoljans temperatur vid mätstället ..............
oljemätarens ställning vid provets start ..........
oljemätarens ställning vid provets avslutning .
provets varaktighet ..........................................
brännoljans densitet vid 15 oC ............................

102
43140
55200
2
975

oC

liter
liter
timmar
kg/m3

Brännoljans innehåller:
0,2 % aska 0,1 % vatten och 4 % svavel.
Beräkna:
a) motorns specifika bränsleförbrukning i g/kWh
b) undersök om motorfabrikantens garanti är uppfylld, då det
garanteras en spec.bränsleförbrukning av 175 g/kWh vid användning
av ett bränsle med ett nedre värmevärde av 42000 kJ/kg
7.4
En tvåtakts dieselmotor har följande data:
-

cylinderantal ……………….…………...…………..
eff. effekt ……………………..……………….……
varvtal ………………………….………………..….
SFOC ………………………..……………….…..…
bränslepumparnas cylinderdiameter…………....
bränslepumparnas max. slaglängd ………….….
brännoljans densitet vid inspr. pump ………....

6
6000
150
212
34
44
940

kW
r/min
g/kWh
mm
mm
kg/m3

a)
Beräkna det bränslepumpindex som insprutningen är inställd för.
Brännoljan betraktas som inkompressibel.
b).
Bunkeroljan för motorn ovan har CCAI= 855. Vad betyder CCAI och vad
betyder värdet 855 för en medelvarvsmotor resp. för en långsamtgående
motor?
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7.5
Från ett bränsleförbrukningsprov för ett fartygs huvudmotor föreligger
följande:
-

huvudmotorns effekt ………………………..…
oljemätaren ställning vid provets start ………
oljemätarens ställning vid provets slut ………
provets varaktighet …………………………..
brännoljans densitet vid 15 oC …………………

24 000 kW
134600 l
142500 l
95
min.
990
kg/m3

Motorn körs på HFO med värmevärdet 39154 kJ/kg enligt bunkerkvitto.
Brännoljemätaren är placerad mellan brännoljeförvärmaren och
cirkulationspumparna. Brännoljans viskositet vid 50 oC är 500 cSt.
Viskositeten efter brännoljeförvärmaren skall vara 20 cSt.
a)

bestäm vilken temp. brännoljan skall ha efter förvärmaren

b)

ange några nackdelar med att ha för hög eller för låg viskositet på
oljan vid insprutningen.

c)

undersök om motorfabrikantens garanti är uppfylld då de
garanterar ett SFOC av 170 ± 3% g/kWh vid en olja med
värmevärdet 42700 kJ/kg.

7.6
I ett fartygs dubbelbotten finns HFO av kvalitén IF-380 som enligt analys
går att blanda med MDO. Blandoljan skall ha viskositeten 6 cSt vid 120
oC.
Vad blir blandningsförhållandet mellan oljorna och vilken pumpbarhetsgräns har blandoljan?
7.7
En blandolja med viskositet 50 cSt/60 oC består av MDO blandad med IF380 och lagras i ett fartygs dubbelbottentankar utan värmning Fartyget
har gått en längre tid i farvatten av 6-9 oC.
Går det att pumpa ut oljan ur tankarna utan förvärmning?
Bestäm blandningsförhållandet och lägsta temperatur för pumpbarhet
hos blandoljan.
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7.8
Fig. nedan visar kulan i en brännoljeseparator.
a) Varför är det nödvändigt att i ett motorfartyg separera brännoljan?
b) Hur benämnes den i fig. visade driftformen hos separatorn?
c) Vilket pos.nr har avgående renad brännolja?
d) Hur regleras vattenlåsets position i kulan?

7.9
I ett motorfartyg
bottentankarna.

fylls

settlingstanken

två

ggr

per

dygn

från

Varje settlingstank rymmer 12,5 ton HFO som efter påfyllning skall
värmas från 30 oC till 75 oC på två timmar.
Oljans spec. värmekapacitet är 1,88 kJ/kgoC. Uppvärmningen sker med
torr mättad ånga av 3,5 bar som cirkuleras genom värmeslingor i
tanken. Kondensatet från slingorna har temperaturen 100 oC och
värmeförlusten till omgivningen kan sättas till 5 % av överförd
värmeeffekt.
a) Vad kallas den pump som pumpar oljan från bottentankarna till
settlingstankarna?
b) Beräkna ångförbrukningen i kg/h under uppvärmningen.
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7.10
Fig. nedan visar schematiskt ett brännoljesystem för hantering av
bunkeroljor av dålig kvalitet (Heavy Residuls Fuels).

Fyll i korrekt benämning på komponenterna i listan nedan.
3.

_______________________________________________

5.

_______________________________________________

6.

_______________________________________________

7.

_______________________________________________

11

_______________________________________________

12

_______________________________________________
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7.11
Fig. visar ett brännoljesystem i ett dieselmotorfartyg.
a) Ange ungefärlig temperatur hos tjockoljan efter förvärmsren.
b) Ange de vanligaste föroreningarna i tjockolja och beskriv hur den
renas från det att den tags ombord tills den är framme vid
motorns insprutningspumpar.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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7.12
För ett dieselmotordrivet containerfartyg gäller:
-

fartygets fart ..........................................
huvudmotors effekt ............................
huvudmotorns bränsleförbrukning .....
bunkerpris ...............................................

18
22000
171
102

knop
kW
g/kWh
$/ton

När fartyget befinner sig på en distans av 750 nm från
destinationshamnen får man nya order som innebär att resten av resan
skall tillryggaläggas på 36 timmar. Den härav följande fartändringen
medför att motorns bränsleförbrukning ökar till 173 g/kWh.
a)
Beräkna hur mycket bränslekostnaden för huvudmotorn ändras som en
följd av fartändringen, som sker omedelbart efter mottagandet av
beskedet.
b)
Beräkna hur mycket bränslekostnaden ytterligare skulle öka utöver de i
a) beräknade om fartändringen inte sker förrän 10 timmar efter
mottagandet av telexet och man skall anlöpa vid den beordrade
tidpunkten. Bränsleförbrukningen vid den i detta fall erforderliga
effekten är 176 g/kWh.
7.13 a
Gör ett kalkylark i excel för beräkning av CCAI.
7.13 b
Tabellen nedan innehåller analysdata för tre olika bunkeroljor. Värden
för olja C kan anses vara normalvärden för tjockoljor.
Ange för typ A och B om det är troligt att det kommer att bli driftproblem
med dessa.
Brännoljetyp

A

B

C

Densitet (15 °C)

991

975

900

Viskositet (cSt 50 °C)

153

397

300

Vatteninnehåll (%)

6,8

0,80

3

Svavel (%)

2,97

2,42

4

Vanadin (ppm)

129

500

85

Natrium (ppm)

25

150

17

Aluminium (ppm)

5

1

5

Kisel (ppm)

9

1

8

264
7.14.
En blandolja, bestående av MDO blandad med IF-240, skall ha en
viskositet av 7cst/100 oC före bränslepumparna.
Bestäm blandningsförhållandet och lägsta temperatur för pumpbarhet?
7.15
Förklara med hjälp av fig. varför dieselmotorers gång blir hårdare vid
högre varvtal.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

265
7.16
Beräkna hur mycket volymströmmen av brännolja från brännoljepumpen
på en huvudmotor ändrar sig då man skiftar från tjockoljedrift till
dieselolja, när motoreffekt och varvtal är konstant.
-

dieseloljans densitet vid 15 oC ...................…......
dieseloljan nedre värmevärde ..............…...........
dieseloljans temperatur efter pumpen ...…........
tjockoljans densitet vid 15 oC ....................….....
tjockoljans nedre värmevärde ..................….......
tjockoljans temperatur efter pumpen ....….......

865
43,4
40
983
40,8
110

kg/m3
MJ/kg
oC
kg/m3
MJ/kg
oC

7.17
I ett fartygs settlingstank finns IF-380-bunker blandat med IF-180bunker. Viskositeten på oljan efter motorns brännoljeförvärmare skall
vara 15 cSt. För att erhålla denna viskositet måste oljan värmas till 125
oC.
a)

Hur stor del av oljan i dagtanken utgörs av IF380?

7.18.
Ombord i ett motorfartyg för tjockoljedrift finns två brännoljeseparatorer
installerade. Bestäm hur de skall kopplas under drift om tjockoljan har:
a)
b)

hög vatten- och sedimenthalt
hög halt av aska och katalysrester

7.19.
Ett motorfartyg befinner sig 1200 nm från sin destination när det visar
sig att det bildats emulsion mellan brännoljan och sjövatten i några
bunkertankar så att fartygets förråd av användbar brännolja för drift av
huvudmotorn uppgår till endast 120 ton.
Fartygets fart är 22 knop och huvudmotorns effekt 20 000 hk vid SFOC =
155 g/hkh. Fartygets övriga maskineri använder inte tjockolja.
Beräkna fartygets maximala fart för den resterande delen av resan om
man vill ha kvar minst 5 ton tjockolja vid ankomsten.
SFOC och fartygets deplacement anses konstant.
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7.20
De bränslekvaliteter som kan förekomma ombord i moderna fartyg är:
1. Gas Oil
2. Marine Diesel Oil
3. Intermediate Fuel
Vad menas med "Intermediate Fuel"?
__________________________________________________________________
Hur framställs Intermediate Fuel?
__________________________________________________________________
En vanligt förekommande bunkerkvalitet betecknas "IF-180". Vad
betyder siffran i beteckningen?
__________________________________________________________________
Fig. nedan visar hur man skall gå tillväga för att ta ett korrekt
bunkerprov.
Varför är det viktigt att alltid ta bunkerprov?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
DNV tillhandahåller vad som kallas "Fuel Testing Program". Vad innebär
detta och hur använder man det?
__________________________________________________________________
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7.21
Ett containerfartyg har en MAN B&W 6S80MC installerad. Det skall
beställas bunker för en distans av 6848 nm. Kontrakterad fart för resan
är 19 knop vilket uppnås vid 80 % av nominell MCR.
Man vill ha en reserv för resan som motsvarar 72 timmars drift med
samma belastning.
Beräkna hur mycket bunker som måste beställas.
S80MC

7.22
En dieselmotor, vars eff. termiska verkningsgrad är 46 % använder en
brännolja som består av en blandning av tjockolja och dieselolja vars
viskositeter är respektive. 600 cSt vid 50 oC och 12 cSt. vid 40 oC .
Värmevärdet för dessa oljor är 40,1 respektive 43,8 MJ/kg. Blandoljans
viskositet skall vara 9 cSt vid 130 oC .
Bestäm motorns SFOC vid drift på blandoljan.
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8. Smörjoljesystemet
8.1 Allmänt
Den cirkulerande systemoljan ombesörjer smörjningen av ram- och
vevlager, kolvtappar eller tvärstycken, gejdrar och kuggväxlar samt kyler
kolvarna.
Valet av systemolja beror på motorns varvtal, om oljan även skall användas för cylindersmörjningen och om motorn är av trunk- eller
tvärstyckstyp. Oljan tillförs under tryck och i stora kvantiteter och genom
vevaxelns rotation bildas en bärande oljefilm mellan axeltapp och lager,
som helt skiljer metallytorna från varandra, varför smörjningen av dessa
detaljer inte innebär några egentliga problem. I moderna dieselmotorer
håller man det specifika lagertrycket lågt genom kraftig dimensionering
av lagerytorna.
Smörjningen av kolvtapparna eller tvärstyckstapparna erbjuder dock
större svårigheter då det där är en pendlande rörelse. Smörjningen av
gejdrarna vid tvärstycksmotorer kan också vara besvärlig eftersom man
här har fram- och återgående rörelser. Varje gång som rörelseriktningen
kastas om, bryts den bärande oljefilmen. Lagerytorna måste här
dimensioneras noga och smörjspåren placeras på rätt ställe.
Normalt medför cirkulationssmörjningen dock inga problem under
förutsättning att tillräcklig oljetillförsel kan upprätthållas samt att oljans
viskositet är den lämpliga och att oljan hålles fri från större mängder
föroreningar.
Kolvkylning
Systemsmörjoljan används även för kylning av motorns kolvar genom att
oljan leds upp och cirkulerar genom kylutrymmen i kolvtoppen. En
relativt stor del av den vid förbränningen utvecklade värmen överförs till
kolvarna varvid temperaturen måste hållas under fastställda gränsvärdet med cirkulerande kylvätska.
Eftersom kylytorna har höga temperaturer, är det viktigt att systemoljan
har högsta möjliga motståndsförmåga mot oxidation. I annat fall bildas
snabbt isolerande koksavsättningar, som då de nått tillräcklig tjocklek,
kan orsaka att kolvtopparna spricker av de uppkomna värmespänningarna.
Kylningens effektivitet är beroende av att värme snabbt kan överföras till
oljan. Avsättningar minskar värmeövergången vilket då kan resultera i
mycket hög temperatur på kolvens utsida.
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8.2 Krav på systemoljan
Under senare år har kraven på smörjoljan och på smörjoljesystemen för
stora dieselmotorer ändrats beroende på att bränslekvaliteten har
försämrats.
Bunkeroljorna innehåller mer svavel än tidigare. Även innehållet av
aromater och långsamt brinnande asfaltener är större än tidigare.
Motorerna har ändrats för att minska på driftkostnaderna. Cylindereffekten, maxtrycket och temperaturen i cylindern har ökats för att man skall
förbruka mindre och kunna bränna tjockare olja. Smörjoljeförbrukningen
har minskat i moderna motorer. För att kunna hålla ner
investeringskostnaden finns det en trend mot mindre volym på
systemoljeförrådet.
Dessa ändringar har ökat belastningen och föroreningsgraden hos
smörjoljan vilket inneburit att oljans egenskaper har utvecklats för att
möta dessa förändringar. Den högre svavelhalten hos bränslet motverkas
av ett högre TBN- tal hos oljan. För att hålla motorn fri från avlagringar
har man ökat innehållet av tillsatser till oljan.
De väsentligaste kraven som en systemolja måste uppfylla är:
- oljan skall ha rätt viskositet vid den aktuella arbetstemperaturen.
Den normala temperaturen i systemet är ca 50 oC. Vid avloppet
från kolvkylningen har dock oljan en högre temperatur.
- oljan skall ha högt naturligt viskositetsindex. Detta är viktigt
särskilt vid mindre trunkmotorer där systemoljan även smörjer
cylindrarna genom stänksmörjning. Oljan måste då ha tillräckligt
hög viskositet även på de heta cylinderväggarna.
- oxidationsbeständigheten hos oljan måste vara god. Under
inverkan av luftens syre och speciellt i trunkmotorernas vevhus
utsätts systemoljan för höga termiska påkänningar. Vid
trunkmotorer passerar dessutom alltid en del förbränningsprodukter förbi kolvringarna och ner i systemoljan.
- oljan måste ha god förmåga att snabbt kunna avskilja vatten.
Vatten kommer ofta in i systemoljan dels i form av kondens från
luftfuktigheten och dels genom läckage. Om oljan emulgerar med
vatten förlorar den en del av sina smörjegenskaper och det blir
svårt att avskilja vattnet vid separeringen.
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8.3 Föroreningar av smörjoljan
All smörjolja som användes i kolvmotorer, blir med tiden mer eller
mindre förorenad. Smuts och damm följer med förbränningsluften och
blandas i smörjoljan. Glödspån och sand följer med oljan från
smörjoljesystemets tankar och rörledningar.
Från bränslet kommer sot och oxidationsprodukter. På grund av ofullständig
förbränning kan smörjoljan även spädas ut
med bränsle.
Från smörjoljan själv härstammar oxidationsprodukter och oljekoks från kolvkylningen. I lager och kuggväxlar kan små
metallpartiklar slitas loss och blandas med
oljan. Dessutom blandas oljan med vatten
genom kondensation av luftfuktighet och
från läckor i oljekylare och kylvattensystem.
Vattnet bildar lätt emulsion med oljan,
vilken därigenom får ökad viskositet.

Fig. 8.1 Föroreningar hos smörjoljan
(Alfa-Laval).
Slam är samlingsnamnet på föroreningar i smörjoljan. Det innefattar alla
föroreningar som kommer från förbränningen, oxidationsprodukter från
oljan och partiklar från andra källor. Det är slammet som tillsammans
med vatten separeras bort från oljan i reningsanläggningen.
Tabellen nedan ger en uppfattning om hur kvaliteten på den brännolja
som används inverkar på mängden föroreningar som tas bort i
separatorn.
Mängden slam i smörjoljesystemet i ett maskineri som bränner IF-180 är
nästan fyra gånger större än från ett maskineri som bränner IF-80.
Effekt

Fartyg A

Trunk

4500 hk

80 %

80 cSt

12,4 mg/hkh

Fartyg B

Trunk

6000 hk

80 %

180 cSt

47,6 mg/hkh

Fig. 8.2

Belastning Bränsle

Slaminnehåll
från separatorn

Motortyp

Bränslets kvalitet (viskositet) har betydelse
för slaminnehållet. (Alfa-Laval)

272
Fig. 8.3 visar en analys av slammet från
systemoljan hos en trunkmotor. Huvudparten
av de fasta föroreningarna är gips, sot och
oxidationsprodukter.
Vatten separeras ut kontinuerligt så den
totala slammängden som separeras ut framgår
inte här. Vatteninnehållet är det som fanns i
slammet vid analystillfället.

Fig. 8.3 Analys av separatorslammet
från en trunkmotor (Alfa-Laval)
Genom en kontinuerlig rening av smörjoljan med separatorer ökas oljans
livslängd och behovet av ett kostsamt oljebyte elimineras.
Smörjoljeprov.
Systemoljans tillstånd bör kontrolleras regelbundet. Detta kan ske genom
att ett oljeprov, åtminstone en gång per kvartal, sändes iland till
oljebolaget för analys. Det är då viktigt att det oljeprov som skickas
verkligen är representativt för den olja som cirkulerar i systemet. Annars
kan totalt felaktigt resultat erhållas. Det är inte ovanligt att fickor där
avtappningskranar finns lokaliserade verkar som naturliga fällor för
vatten och fasta föroreningar. Dessa måste spolas bort innan
provtagningen sker.
Det rekommenderas att provet tas ut under drift vid normal
arbetstemperatur från en plats där oljan cirkulerar, t.ex från en testkran
placerad på avloppssidan av huvudsmörjoljepumpen.
Vid analysen bestäms följande kvalitetsegenskaper hos smörjoljan:
Flampunkten
Densitet
Viskositet
Neutralisationstal
ph- värde
TAN
SAN
TBN
Vattenhalt
Olösliga föroreningar

oC

kg/dm3
cSt
Total Acid Number
Strong Acid Number
Total Base Number
%
%
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8.4 Separeringssystem
Fig. 8.4 visar ett förenklat schema över ett smörjoljesystem som består av
två skilda kretsar.
En krets är primärsmörjoljekretsen som förser motorn med olja. Detta
system består av huvudsmörjoljepumpar, fullflödesfilter och kylare. Den
andra kretsen används för rening av oljan och det är här som separatorn
är installerad.

Fig. 8.4 Principiell utformning av ett smörjoljesystem (Sultzer)
Oljeflödet i huvudsmörjoljekretsen är för stort för att det skall vara
ekonomiskt att leda det genom separatorsystemet. Därför renas oljan i en
separat reningskrets och förfarandet kallas för rundseparering.
Separatorernas maximala kapacitet bör vara ca 0,1 l/hkh (0,136 l/kWh).
Separatorerna arbetar effektivast om oljeflödet genom reningskretsen är
30-35 % av separatorns maximala kapacitet och detta motsvarar då ca 13 % av flödet genom huvudsmörjoljekretsen.
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Rening med purifikatorer.
Konventionella reningsanläggningar i smörjoljesystemet baseras på
användning av purifikatorer. Under drift lämnar ren olja och utseparerat
vatten purifikatorn kontinuerligt.
Ett gränsskikt mellan vatten och olja bildas inne i separatorkulan. Detta
gränsskikts position påverkas av flera faktorer såsom densiteten,
viskositeten och temperaturen hos oljan. Även oljeflödets storlek
påverkar gränsskiktets läge i separatorkulan.

Fig. 8.5

Purifikatorkula.
Korrekt position hos gränsskiktet.
(Alfa-Laval).

Fig 8.6 Felaktig position hos
gränsskiktet. Vatten
blockerar delar
av plåtsatsen

För att man skall få bästa möjliga resultat på reningen i en
purifikatorkula måste gränsskiktet vara lokaliserat mellan yttre änden
av överplåten och insatsplåtarna.
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Om gränsskiktet kommer in i plåtsatsen kommer den renade oljan endast
att kunna passera genom den nedre delan av plåtsatsen eftersom den
övre delen är blockerad av vatten. Detta innebär en kapacitetsförsämring
hos separatorn eftersom bara en del av plåtsatsen utnyttjas. Det innebär
också att vatten får möjlighet att följa med den renade oljan ut.

Fig. 8.7 Gränsskikter rör sig
in i plåtsatsen

Fig. 8.8 Brutet vattenlås (Alfa-Laval)

Om gränsskiktet hamnar utanför överplåtens ytterände kommer olja att
följa med vattnet ut ur separatorn och förloras till slamtanken.
För att uppnå en korrekt position hos gränsskiktet måste purifikator
vara utrustad med rätt regleringsbricka. En för stor regleringsbricka kan
göra att vattenlåset brister och olja förloras genom vattenavloppet.
En för liten bricka medverkar till att vatten täcker delar av plåtsatsen
varigenom separeringen försämras och orsakar att vatten följer med den
renade oljan ut. Huvudproblemet vid användning av purifikatorer är
således att välja rätt storlek på regleringsbrickan.
Gränsskiktet kommer att röra sig in mot centrum om temperaturen ökar
eller om oljeflödet, densiteten eller viskositeten minskar. Gränsskiktet
rör sig ut mot periferin om temperaturen minskar eller om flödet,
densiteten eller viskositeten ökar
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Att bestämma rätt storlek på regleringsbrickan är en tidsödande uppgift.
Eftersom korrekt regleringsbricka definieras som den största brickan som
inte orsakar brutet vattenlås är det en grannlaga process. Alarm för
brutet vattenlås kan uppträda ofta under inregleringen. Som en
konsekvens därav finns det en risk att regleringsbrickan väljs för liten
med försämrad separeringseffekt som följd.
Den viktigaste parametern som påverkar gränsskiktets läge är oljans
temperatur. Det är därför viktigt att regleringsutrustningen till
oljeförvärmaren klarar att hålla temperaturen inom en felmarginal på  2
oC.

Fig. 8.9 Faktorer som påverkar gränsskiktets position (Alfa-Laval)
Användning av klarifikatorer som smörjoljeseparatorer är inte möjligt. I
en klarifikatorkula är regleringsbrickan ersatt med en s.k. klarifikatorbricka som stänger för vattenavloppet.
LOPX- separatorn.
Det i kapitel 7 beskriva ALCAP- konceptet tillämpas också för smörjoljeseparering. Förorenad olja leds kontinuerligt till LOPX- separatorn.
Ren olja leds kontinuerligt och alltså även under reningssekvensen, ut
genom oljeavloppet. Separerat slam och vatten ackumuleras i separatorkulans periferi. När det utseparerade vattnet når insatsplåtarna
kommer några vattendroppar att följa med den renade oljan ut. Denna
lilla ökning av vatteninnehållet hos oljan detekteras omedelbart av
vattenhaltsmätutrustningen som finns installerad i oljeavloppet.
Ökat vatteninnehåll hos den renade oljan är den mest signifikanta
tecknet på en reducerad effektivitet hos separatorn och att otillräckligt
renad olja lämnar separatorn.
Signalen från vattenhaltsmätutrustningen skickas vidare in till kontrollenheten EPC-400 som initierar tömning av kulan.
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Om vattenhalten i den oseparerade smörjoljan är låg, kommer separerat
vatten inte att nå plåtsatsen inom ett förinställt maximalt tidsintervall
mellan tömningarna. Då initieras slamtömning automatiskt i stället av
ett tidur i styrutrustningen.

Fig. 8.10

LOPX- separatorn. Separerat slam och vatten ackumuleras
i separatorkulans periferi (Alfa-Laval).
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8.5 Smörjoljesystemet
Förvaringstanken för systemoljan är placerad under motorn i dubbla
botten. Pumparnas sugledning börjar en bit upp för att inte bottenslammet skall sugas med ut i systemet.
Smörjoljan pumpas från smörjoljetanken av huvudsmörjoljepumparna till
smörjoljekylare. Därifrån leds oljan via en termostatventil och filter till
motorn och distribueras där till kolvar och till lagren. Huvuddelen av
oljan delas mellan kolvkylningen och smörjningen av motorns lager och
tvärstycken. Oljan samlas upp i vevhuset och dräneras tillbaka till
smörjoljetanken i dubbla botten.
Smörjoljan leds in till motorns lager genom inloppet "R". Via boosterpumpar leds olja till bränslepumparnas kamaxel och till avgasventilerna.
På vissa motortyper försörjer boosterpumparna enbart avgasventilerna.
Motorns vevhus ventileras direkt till däck genom en ledning som ansluts
till "AR".
Ventilationsledningen har ett dränarrangemang så att
oljekondens i ledningen kan avgå till en speciell dräntank.
Yttre rörledningar med anslutning mot smörjoljesystemet dimensioneras
för en strömningshastighet av 1,8 m/s.
Boosterpumparna för kamaxelsmörjningen kan installeras som en modul
och enheten består av två boosterpumpar med reglerutrustning

Fig. 8.11. Huvudsmörjoljesystemet. (B&W)
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8.6 Cylindersmörjning.
Förbränningen av brännoljan sker när kolven precis har passerat sitt
övre vändläge. Det är således i den övre delen av cylinderfodret som de
högsta tryck- och temperaturerna förekommer och det största slitaget
sker. För att på bästa sätt skydda cylinderfodret i det kritiska övre
området försöker man att minimera friktionen mellan kolvringarna och
fodret genom bästa möjliga smörjning av cylinderväggen och därmed
kolvringarna.
Smörjningen sker med speciell cylindersmörjolja som tillförs genom
nipplar med backventiler (ofta 8 st) placerade runt den övre delen av
fodret, strax ovanför cylinderblockets överkant. Samtidigt strävar man
efter att minimera avgasernas korrosiva verkan (svavelsyrebildningen)
på cylinderväggen genom temperaturkontroll så att temperaturen på
väggen ligger strax över svavelsyredaggpunkten (ca 160 oC).
Denna temperaturkontroll kräver noggrann balans mellan kylvattentemperaturen och kylvattenflödet. Av samma skäl kommer
motortillverkarna med ständigt nya utformningar av urborrningarna av
kylkanalerna i den övre delen av fodret. Ett exempel är den senaste
utformningen där man automatiskt leder kylvattnet utanför den allra
översta cylinderfoderdelen vid låg belastning hos motorn.
Cylindersmörjoljan skall ha många egenskaper för att fylla sin roll under
den vanskliga förbränningsprocessen. Vidhäftningsförmågan till
cylinderfodret skall vara god trots den höga temperaturen hos
cylinderfodrets yta. Viskositeten skall vara passande hög även vid den
höga temperaturen. Neutralisationen av svavlet i brännoljan måste vara
tillfredsställande och ofta används olja med TBN- talet 70 som
cylinderolja i tvåtaktmotorer.
Medan insprutningstidpunkten för cylinderoljan normal är fastställd av
motortillverkaren, är cylinderoljedoseringen i hög grad beroende av
motorns driftförhållande och skall därmed bestämmas av maskinchefen
ombord.
Såväl över- som underdosering av cylinderolja innebär nackdelar för
motordriften och skall undvikas. Överdosering leder till ansamling av
cylinderolja i botten av cylinderhuset, ovanför kolvstångens packbox,
vilket kan medföra att cylinderolja kommer ner i vevhuset med en ökning
av systemoljans TBN- tal som följd. Cylinderoljeansamling
i
cylinderhuset skall också undvikas med hänsyn till risken för
spolluftbrand vid eventuellt genomslag av förbränningsgaser förbi
kolvringarna.
Cylinderolja kostar ca dubbelt så mycket som systemsmörjolja för tvåtaktsmotorer och ca 10 ggr mer än HFO, varför förbrukningen av
cylinderolja avsevärt påverkar fartygets driftkostnader.
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Scuffing.
Underdosering av cylinderolja medför torra glidytor på kolvringarna och
ökar risken för iskärning mellan cylinderfoder och kolvringar (s.k.
scuffing). Scuffing startar med en momentan nedbrytning av oljefilmen
på en liten begränsad yta vilket orsakar lokal överhettning och en liten
utbuckning. När kolvringen passerar denna utbuckning ökar
kontakttrycket ytterligare vilket accelererar slitaget. Detta kan leda till
lokala temperaturhöjningar och iskärningar. Försök och erfarenheten
visar att risken för scuffing ökar vid belastningsändringar hos motorn
varför man i manöversituationer föreskriver ökad cylinderoljematning.
Det finns dock fall beskrivna där man i stället för att öka
cylinderoljematningen har ökat kylningen och därmed sänkt avgående
kylvattentemperatur till 75 oC varvid tendensen till scuffing upphört.
Vissa lubrikatorer är elektroniskt styrda eller också är den mekaniska
styrningen utvidgad till att ställa in doseringsmängden efter motorns
bränslepumpindex. Dessa lubrikatorer är speciellt lämpliga när motorn
driver en propeller med ställbara blad, eftersom ökat varvtal på sådana
anläggningar inte nödvändigtvis betyder ökad motorbelastning. Vid
sådana maskinerier kan cylinderoljedoseringen därför hållas låg även vid
högt varvtal.
Belastningsändringar förekommer också vid gång i hög sjö och den
automatiska belastningsregleringen av cylinderoljematningen skall
hållas under observation för att undgå översmörjning vid långa perioder
av drift i hårt väder.
Motorns lubrikatorer för cylindersmörjningen förses med olja genom att
den får rinna med självtryck från servicetanken för cylinderolja som
vanligtvis dimensioneras för att klara två dygns förbrukning.
Cylinderolja skall företrädesvis vara av viskositetsgraden SAE 50.

Fig. 8.12 Cylinderoljesystemet (B&W)
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Bränsleutspädning
Om bränsleinsprutningen är felaktigt injusterad blir inte förbränningen
fullständig och överskottsbränslet sköljer bort oljan på cylinderväggen.
Vid trunkmotorer rinner bränslet sedan ner i systemet och förorsakar
bränsleutspädning av systemoljan. Samma sak inträffar, om bränsleventilen är otät och tillåter bränsle att droppa in i cylindern. Förutom
försämrade smörjegenskaper hos smörjoljan orsakar bränsleutspädning
att flampunkten sjunker drastiskt och risken för vevhusexplosioner ökar.
Vevhusexplosion.
Om någon komponent i motorn går varm, vanligtvis ett lager, kommer en
del smörjolja att förångas. Denna oljeånga kondenserar till små
oljedroppar då den kommer i kontakt med kallare ytor och bildar explosiv
oljedimma (oil mist). Det finns då en risk för att den komponent som gått
varm kan bli tändpunkt för en vevhusexplosion.
Detta händer i några få fall per år och alltid med dramatiska och i en del
fall fatala konsekvenser.
Tabellen nedan visar några fall av vevhusexplosioner som inträffat på
senare år och där orsaken till incidenten är känd.

År

Orsak till explosion

1995

Lager i PTO växelhus

1996

Inloppsrör till kolvkylningen lossnat och fallit ner

1997

Felaktig fjäder monterad i kolvstångsbox

1997

Varmgång i kolvstångsbox

1999

Motvikt på en kedjesträckare lossnat och fallit ner

2000

Varmgång i ramlager

2000

Varmgång i kamaxellager

2000

Felaktig reservdel monterad i kamaxeldrivningen

2001

Haveri hos en kolvtopp

2001

Varmgång i ramlager

2001

Vevaxelbrott

2001

Varmgång i vevlager

2002

Inloppsrör till kolvkylningen lossnat och fallit ner
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Cylinderoljematningen.
Varje cylinderfoder har ett antal smörjhål genom vilka cylinderoljan
tillföres cylindern. Oljan tillföres genom backventiler när kolvringarna
passerar smörjhålet på väg uppåt.
Lubrikatorerna har synglas och en inbyggd funktion för justering av
cylinderoljematningen. I standardutförande tillföres en viss mängd olja
per varv. För fartyg med CP- propeller där varvtalet är konstant kan
regleringen i stället ske i proportion till motorns medeltryck (MEP).
Det är viktigt att cylinderoljematningen är korrekt inreglerad. För liten
matning ger ett onormalt högt slitage på cylinderfoder och kolvringar
medan extremt hög matning av cylinderolja ger koks- och
beckavsättningar i kolvringspår och i spolluftbältet.
Koksavsättningar på kolvtoppen i mindre omfattning har ingen större
betydelse. Däremot är avsättningar i ringspåren skadliga eftersom de
hindrar ringarnas rörelse vilket kan orsaka genomslag av förbränningsgaser förbi ringarna (blow-by).
Avsättningarna bildas huvudsakligen av oförbrända och icke brännbara
beståndsdelar från bränslet, neutralisationsprodukter från tillsatser i
smörjoljan samt från oxidering av smörjoljan. Oxideringen kan resultera i
olösliga hartser. Denna hartsbildning är temperaturberoende och sker
vanligtvis i ringzonen. För att eliminera hartsbildningen bör ringspårstemperaturen vara ca 200 oC vilket uppnås genom kolvkylning.
Om kombinationen hög cylinderoljematning och låg svavelhalt hos
bränslet föreligger kan en kraftig uppbyggnad av koks ske på kolvtoppen,
vilket i extrema fall kan orsaka repbildning i cylinderfodret.
Vid inkörning av en ny motor erfordras en viss översmörjning. Därefter
skall cylinderoljematningen baseras på motortillverkarens rekommendationer.
- viskositeten skall vara så vald att oljan ger god smörjning och tätning
samtidigt som den lätt fördelas på cylinderväggen.
- oljan skall neutralisera den korrosiva effekten av svavlet i bränslet.
- oljan skall ha rengörande egenskaper så att avsättningar inte bildas
i ringspår och spolportar.
- oljan skall ha hög oxidation- och värmebeständighet för att undvika
onormal koksbildning. I trunkmotorer stänker stora mängder olja upp
från vevhuset och ger en tillfredsställande smörjning av hela
cylinderfodret.
Med
hjälp
av
skrapringar
anpassas
smörjoljeförbrukningen till ca 1 g/ehkh som är en lämplig nivå. Det
förekommer att stänksmörjningen vid stora medelvarvsmotorer
kompletteras med separat cylindersmörjning.
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8.7. Cylinderslitage.
Normalt cylinderslitage på de stora motorerna är ca 0,025 mm/1000 h.
Under normala driftsförhållanden kan tre olika typer av cylinderslitage
förekomma.
- Korrosivt slitage orsakat av bränslets svavelinnehåll.
- Abrasivt slitage (nötningsslitage).
- Adhesivt slitage (klibbfriktion)
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Korrosivt slitage. (Lågtemperaturkorrosion)
Genom de allt högre MEP i kombination med sämre kvalitet hos bränslet
har kraven på smörjoljans rengörande och syreneutraliserande förmåga
ökats.
Under förbränningsförloppet omvandlas bränslets svavel till SO2 och SO3
vilka till största delen följer med avgaserna ut genom skorstenen. SO2 är
ofarlig för motorn medan SO3 förenas med kondenserad vattenånga till
svavelsyra. Utfällning av kondens och därmed bildandet av svavelsyra
kan aldrig hindras helt vid aktuella kylvattentemperaturer varför oljan
måste tillsättas alkalier som skall neutralisera svavelsyran.
Svavelsyran reagerar med metallytan under bildandet av icke metalliska
föreningar som skrapas bort från cylinderväggen. Bränslets innehåll av
vanadin verkar katalytiskt på det korrosiva slitaget.
Svavelföroreningar har en ytterligare skadlig effekt i dieselmotorcylindrar. Det har påvisats att svaveloxider kan omvandla ofullständigt
förbrända kolpartiklar från bränslet till hårda och sköra komponenter
som avsätts på kolvtoppen. Detta inträffar när smörjoljor med goda
renhållande egenskaper används.
De alkaliska tillsatsmedlens främsta uppgift är att neutralisera den
bildande svavelsyran. Alkaliernas nedbrytning beror till 2/3 på bränslets
svavel och 1/3 på hydrolys, vilket alltid förekommer då vatten är
närvarande. Om systemoljan blir kontaminerad av vatten är det
oundvikligt att en del tillsatsmedel utarmas, även om vattnet så gott som
omedelbart avskiljs.
Erfarenheter från bl.a Pielstick PC2-6 vid drift på IF-380 visar att
bastalet (TBN=mgKOH/g olja) för systemoljan skall vara ca 30. Även vid
denna höga syreneutraliserande förmåga kan emellertid korrosivt slitage
förekomma på cylinderfoder och ringar om kylvattentemperaturen
understiger 80 oC.
Medelvarvsmotortillverkarna anger för motorer med MEP på 20-22 bar,
att den syraneutraliserande förmågan, uttryckt som bastal, ej bör
understiga TBN= 20. Enligt Pielstick och Sultzer bör bastalet för oanvänd
olja vara minst 30.
I tvärstycksmotorernas cylindrar, där oljan tillföres genom ett antal
smörjhål runt cylinderomkretsen kan en jämn fördelning av oljan vara
svår att uppnå. Även om en smörjoljefilm är utbildad runt hela cylindern
kan utarmning av de alkaliska tillsatsmedlen uppstå på de ytor som är
belägna mellan smörjhålen. På dessa ytor kan därför svavelsyra bildas
och ge upphov till korrosivt slitage. Bastalet för cylinderoljor för dessa
motorer skall därför vara högre än vad som gäller för medelvarvsmotorer.
Vid HFO- drift med en svavelhalt mellan 1-5 % bör en cylinderolja med
TBN 70 användas. Olja med högre TBN tal kan behövas vid extremt
svåra driftsförhållanden.
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Högalkaliska cylinderoljor kan inte alltid användas vid drift på lågsvavlig
olja. Resultatet kan bli dålig förbränning. Om man vid inspektion genom
spolluftportarna upptäcker avlagringar som troligen kan härledas till
dålig förbränning bör man byta till en cylinderolja med lägre TBN.
Byte till cylinderolja med låg alkalitet bör också göras om mer än 10
timmars drift på gasolja eller lågsvavlig olja skall genomföras.
Nötningsslitage.
Fasta partiklar i bränslet är den största orsaken till s.k. abrasivt slitage.
Detta kan endast elimineras eller reduceras genom noggrann rening av
bränslet. En annan källa till denna typ av slitage är hårda partiklar vilka
kommer från förslitning av ringar och foder.
Adhesivt slitage uppkommer genom gränsskiktssmörjning mellan foder
och ringar. Slitaget är störst där den övre kolvringen vänder och minst på
ungefär halva slaglängden. En svag ökning av slitaget är vanlig vid ett
läge strax ovanför spolportarna.

8.8 Smörjoljeförbrukning.
Smörjoljan skall vara alkalisk för att neutralisera lågt ph-värde orsakat
av att förbränningsprodukter kondenserar på cylinderväggen och
förorenar smörjoljan. När syran kommer i kontakt med smörjoljan
reagerar den med additiven i oljan och bildar olika slags sulfater
beroende på vilken typ av additiv som används. Om denna process fortgår
under längre tid förbrukas additivet och smörjoljans alkalitet minskar. I
början av driftperioden sjunker TBN- talet snabbt men stabiliserar sig
efter ett tag på en ganska konstant nivå.
Innan man började använda s.k. anti-polishing ring i medelvarvsmotorer
var smörjoljeförbrukningen ca 1 g/kWh men efter införandet av ringen
har förbrukningen kunnat minskas ner mot ca 0,3 g/kWh.

Fig. 8.13 Normala värden på spec. smörjoljeförbrukning
och cylinderslitage. (Motorship)
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Depletion.
Så länge som förbrukningen var ca 1 g/kWh var ersättningen av
förbrukad olja med ny olja tillräcklig för att hålla TBN- talet konstant
medan denna balans går förlorad vid den låga förbrukningen av 0,3
g/kWh. Om TBN- talet sjunker för mycket måste hela smörjoljemängden
bytas vilket blir mycket dyrt.
MAN-B&W använder diagrammet nedan för att beskriva problemet som
är komplicerat. Vid beaktande av alla faktorer som har betydelse så är
slutsatsen att optimal smörjoljeförbrukning är den lägsta möjliga utan
att man blir tvungen att byta smörjoljeförrådet.

Fig. 8.14

Smörjoljeförbrukningens inverkan på TBN- talet hos
medelvarvsmotorer. (MAN-B&W)

Det finns utrustning tillgänglig för att maskinpersonalen ombord skall
kunna mäta smörjoljans TBN- tal, viskositet och vatteninnehåll
kontinuerligt under drift. Resultaten är inte lika noggranna som vid en
riktig analys hos ett oljebolag men tillräckligt bra för att ge en indikation.
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Cylinderoljeförbrukning.
Nedanstående rekommendation för cylinderoljeförbrukning baseras på
erfarenheter från drift av MC- motorer och på dagens bränslekvaliteter
och driftsförhållanden.
Nominell cylinderoljetillförsel vid MCR:
0,9 - 1,6 g/kWh (0,8-1,2 g/ehkh)
för S-MC.
0,9 - 1,4 g/kWh (0,65-1,0 g/ehkh) för L-MC och för K-MC.
Cylinderoljeförbrukningen hos stora dieselmotorer representerar en stor
kostnad. Även en minskning med endast 0,1 g/ehkh av
cylinderoljematningen ger en märkbar påverkan på driftkostnaden. MAN
B&W har utvecklat ett elektroniskt system som innebär att cylinderolja
tillförs cylindern vid exakt tidpunkt när kolvringarna passerar och när
smörjningseffekten är optimal. Utvecklingen syftar till att minska
cylinderoljematningen utan att någon ökning av cylinderslitaget sker.
Systemet kalls "Alpha Lubrication System" och är numera standard för
motorer med större cylinderdiameter än 600 mm.
Principen för systemet är att en specifik cylinderoljemängd skall tillföras
cylindern t.ex. vart fjärde motorvarv, intervallet kan justeras efter behov.
Den precisa timingen garanterar att all cylinderolja levereras direkt in
till kolvringarna där den ger maximal effekt.
Tillförseln av olja styrs av en dator som skickar en on/off signat till en
magnetventil. Mängden olja kan justeras automatiskt eller manuellt
beroende på t.ex. laständring, start/stopp, svavelhalt i bränslet etc. En
cylinderoljeförbrukning ner till 0,5 g/ehkh har uppmätts under
utvecklingen av systemet.
Fig. visar trycket i oljeinjektorn både vid oljetillförseln och då ingen
matning sker. Passagen av de fyra kolvringarna syns tydligt i
trycksignalen för cykeln utan oljetillförsel.

Fig. 8.15 Injektortryck vid datorstyrd cylindersmörjning (MAN B&W)
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Box- olja.
Dränoljan från kolvstångens tätningsboxar uppgår till ca 5-10 l/24 h och
cyl vid normal drift. Under inkörningsfasen kan den vara högre.
För motorer som drivs med tjockolja är det viktigt att denna olja inte leds
tillbaka till systemet eftersom den är uppblandad med föroreningar från
spolluftbältet. Det rekommenderas att denna olja användas till andra
ändamål eller att den bränns. Om den ändå skall återanvändas i
systemet måste en reningsanläggning installeras.

8.8 Projektering av Smörjoljesystemet
Dimensionering
Yttre rörledningar med anslutning mot smörjoljesystemet dimensioneras
för en strömningshastighet av ca 1,8 m/s.
Smörjoljeförbrukningen för stora långsamtgående dieselmotorer varierar
kraftigt med cylinderdiametern och uppgår till mellan 2-15 kg/cyl 24h.
Cylinderoljeförbrukningen för de stora långsamtgående motorerna
uppgår till 0,9-1,6 g/kWh.
För medelvarvsmotorer, som saknar lubrikatorer,
förbrukningen ca 0,5-1,2 g/kWh.

är smörjolje-

Systemoljetankar
Mängden smörjolja i systemoljetanken i dubbla botten uppgår till ca 1,11,5 kg/kW vilket innebär att oljan passerar genom motorn ca 10 ggr per
timme. Förutom tanken i dubbla botten bör det finnas en reservoljetank
med samma kapacitet. Oljemängd i tanken under drift bör vara ca 75-80 %
av totala tankvolymen.
Vid motorer med smörjoljeförrådet i oljesump kan oljeförrådet ibland
vara så litet som 0,2 – 0,4 kg/kW vilket innebär att oljan passerar 30 – 40
ggr per timme genom motorn. Oljan blir därmed betydligt hårdare
belastad.
För dimensionering av pumpar och tankar kan värdena i nedanstående
tabell användas.
Smörjoljeförråd

Cirkulerande
smörjoljeflöde

Långsamtgående
dieselmotorer

1,3 kg/kW

15 l/kWh

Medelvarvsmotorer
med oljan i sump

0,4 kg/kW

14 l/kWh

Fig. 8.16 Smörjoljetankar och cirkulerande oljeflöde
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Cirkulationspumpar
Det installeras alltid minst två huvudsmörjoljepumpar och trycket i
smörjoljesystemet är ca 3-5 bar.
Smörjoljeseparatorer
Erforderlig avverkning i en separeringsanläggning för smörjolja kan
beräknas med:
Vnom = k * Pe

(l/h)

Vnom = Oljeflöde genom separatorn i l/h
k

= Storleksfaktor

Pe

= Motoreffekt i kW

Vid överslagsberäkningar kan storleksfaktorn k sättas till 0,15.
Separatorerna arbetar effektivast om oljeflödet genom reningskretsen är
20-35 % av separatorns maximala kapacitet. Detta motsvarar ca 1-3 % av
flödet genom huvudsmörjoljsystemet
Tabellen nedan visar exempel på några olika storlekar av
smörjoljeseparatorer för stora långsamtgående tvärstycksmotorer.
Kapaciteten är det rekommenderade oljeflödet genom separatorn.
Separatormodell
LOPX 705
LOPX 707
LOPX 709
LOPX 710
LOPX 714

Kapacitet
Vnom (l/h)
1,800
3,200
5,450
6,550
13,000

Fig. 8.17 Smörjoljeseparatorer
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Repetitionsfrågor.
1.

På vilket sätt är koksavsättningar på kolvtoppen skadliga?

2.

Varför är bränsleutspädning av smörjoljan farligt?

3.

Beskriv hur ett smörjoljeprov skall tas.

4.

Hur kommer det sig att motorerna numera oftast saknar separat
smörjoljsystem för kamaxeln?

5.

Vad är korrekt lokalisering av gränssnittet mellan olja och vatten
hos en smörjoljepurifikator?

6.

Vad händer om gränsskiktet hamnar för långt in mot centrum?

7.

Beskriv oljans väg genom ett smörjoljesystem för en tvåtaktsmotor.

8.

Beskriv nackdelarna med för stor cylinderoljedosering.

9.

Vad menas med "scuffing"?

10.

Förklara hur lågtemperatur kan uppkomma.

11.

Ange normalvärden på smörjoljeförbrukningen och cylinderslitage
för stora tvåtaktsmotorer.

12.

Förklara begreppet "depletion".

13.

Hur fungerar MAN B&W:s system "Alpha Lubrication System"?

14.

Vad är boxolja?

15.

Vad kan vara lagom stort systemoljeförråd och cirkulerande
smörjoljeflöde vid en tvåtaktsmotor med effekten 20000 kW?

16.

Hur många gånger per timme passerar oljan genom motorn i fråga .
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Övningsuppgifter
8.1.
Smörjoljans uppgift är att smörja lager och tvärstycke och att kyla
kolvarna.
R
U
AB

=
=
=

Inlopp för smörjolja till motorns lager.
Inlopp för kylolja till kolvarna.
Utlopp för smörjolja från turboaggregaten.

Koppla ihop smörjoljesystemet.
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8.2.
Från en turboladdad tvärstycksmotor med smörjoljekylda kolvar
föreligger följande:
-

smörjoljan temperatur före motor ……………..
av smörjoljan bortfört värme från motorn ……...
smörjoljans densitet ………………………….…..
smörjoljans värmekapacitet ………………………
cirkulerande smörjoljemängd …………………...

45
306
900
2,1
0,023

oC

kJ/ihkh
kg/m3
kJ/kg oC
m3/ihkh

Beräkna smörjoljans avloppstemperatur från motorn.

8.3.
En huvudmotors indikerade effekt är 12000 hk. Motorn är av
tvärstyckstyp
med
smörjoljekylda
kolvar.
Den
cirkulerande
3
smörjoljemängden är 0,024 m /ihkh. Oljans densitet 900 kg/m3 och dess
värmekapacitet är 2,1 kJ/kg OC.
Oljans tilloppstemperatur till motorn är 50 oC och med kyl- och
smörjoljan bortförs 301,3 kJ/ihkh. Oljans temperatur i smörjoljetanken i
dubbla botten är 55 oC.
Vid smörjoljekylarens tillopp är oljans temperatur 56 oC Kylvattnets
temperatur vid tilloppet till kylaren är 25 oC och vid avloppet är den 30
oC
Till smörjoljesystemet hör en separator som avverkar 2880 kg olja per
timme och som är kopplad för rundseparering av smörjoljetanken. Oljan
värms före separeringen i en elektrisk oljeförvärmare för 450 volt till 75
oC .
Beräkna:
a) Cirkulerande smörjoljeflöde genom huvudsystemet.
b) Oljans avloppstemperatur från motorn
c) Kylvattenflödet genom smörjoljekylaren.
d) Separeringsförvärmarens strömförbrukning.
e) Ange normalt tryck i smörjoljesystemet.
f) Hur försäkrar man sig om att systemoljans kvalitet upprätthålls?
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8.4
Fig. nedan visar en del av ett smörjoljesystem för huvudmotorn i ett
fartyg. Motorns kolvar kyls med systemolja

Rita in ett system för separering av systemsmörjoljan
Redogör för hur man går tillväga för att ta ut ett prov för analys av
systemsmörjoljan.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
c)

Ange de viktigaste analyser som bör tas på systemoljan.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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8.5
Smörjoljans temperatur vid tilloppet till motorn hålls vid konstant 40 oC
med hjälp av ett reglersystem enligt fig.
Vid ett tillfälle avlästes de inskrivna temperaturerna. Oljeflödet till
motorn var 60 kg/s. Kylaren är motströmskopplad med en total kylyta av
210 m2. Oljans värmekapacitet är 2,1 kJ/kgoC.
Beräkna: a) hur stor del av oljeflödet som passerar genom shunten.
b) kylarens k- värde.

8.6
Från en turboladdad tvärstycksmotor med
föreligger följande:
-

smörjoljekylda kolvar

smörjoljans temperatur före motor …………..
av smörjoljan bortfört värme från motorn …...
smörjoljans densitet …………………………...
smörjoljans värmekapacitet ………………..…..
cirkulerande smörjoljemängd ………………....

40
380
900
2,1
15

Beräkna smörjoljans avloppstemperatur från motorn.

oC

kJ/kWh
kg/m3
kJ/kg oC
l/kWh
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8.7
Fig. nedan visar en separatorkula för en smörjoljeseparator.
Ange vilka faktorer det är som har inflytande på gränsskiktets placering i
kulan.
Beskriv också hur de olika faktorerna påverkar gränsskiktets placering.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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8.8
En långsamtgående dieselmotor, 8K90MC har en effekt av 36560 kW vid
94 r/min. Motorns smörjoljebehov uppgår till 20 kg/kWh.
Oljan skall kylas i en plattvärmeväxlare från 48 oC till 40 oC. Kylarens
totala värmeövergångsyta är 650 m2 och den är inkopplad i ett
centralkylsystem där kylvattnet kan tillåtas att värmas från 22 oC till 28
oC. Oljans värmekapacitet är 2,1 kJ/kg oC.
a) Rita upp temperaturväxlardiagrammet.
b) Beräkna erforderligt k- värde hos värmeväxlaren.

8.9
a)
Vilka fyra fysiska faktorer hos smörjoljan påverkar direkt reningsresultatet i en separator.
b)
Beskriv förloppet i en ALCAP-LOPX från det att ett nytt referensvärde
lagrats i kontrollenheten fram till dess ny skjutning sker. Smörjoljan är
smutsig men utan vatten.
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9. Kylvattensystem
9.1 Kylförluster hos dieselmotorer.
Vid kompressionen och under förbränningen stiger temperaturen på
gasen i cylindern till mycket höga värden. Detta gör det nödvändigt att
kyla väggarna som omger förbränningsrummet, cylinderlocken,
cylinderfodren och också ofta kolvarna.
Den mängd värme som måste bortföras
genom kylsystemet är bestämd av den
värmebalans som kan ställas upp för
alla slags energiprocesser.
För dieselmotorers del så ser värmebalansen ungefär likadan ut för de olika
typerna och storlekarna.

Fig. 9.1 Värmebalans för en dieselmotor

För Wärtsilä 16V170, som är en normal högvarvig marindieselmotor
anges i databladen följande värmebalans vid 1800 r/min.
- Tillförd bränsleeffekt ......................................
-

4934 kW 100 %

Effektiv effekt ............................................... 2080 kW 42 %
Avgasförlust .................................................... 1484 kW 30 %
Kylvattenförlust ............................................... 1234 kW 25 %
Restförlust (stråln, ledning, bränsleretur)..... 136 kW 3
%
_______________________
S:a. 4934 kW 100 %

Här är således kylvattenförlusten 25 % av den tillförda värmeeffekten
med bränslet.
Kylvattenförlusten räknat i % av den effektiva effekten blir 1234/2080 =
0,59.
Den effekt som skall bortföras från motorn med kylvattnet uppgår
således till ca 59 % av motorns effektiva effekt.
För en långsamtgående MAN-B&W 6L60MC med effekten 11520 kW vid
MCR anges följande kyleffekter i databladen:
-

Spolluftkylaren ......................…....... 4370 kW
Smörjoljekylaren ................……...... 970 kW
Cylinderkylaren ....................…......... 1800 kW

Här uppgår kylförlusten till 7140/11520 = 61,9 % av motorns avgivna
effektiva effekt.
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9.2 Arrangemang av kylvattensystemet
Kylvattensystemet kan arrangeras på flera olika sätt varav de vanligaste
är:
- sjövattenskylning av huvudparten av utrustningen ombord med
färskvattenkylning av motorernas cylindrar.
- centralkylsystem med tre kretsar:
1. sjövattensystem
2. färskkylvattensystem med låg temperatur för
kylning av hjälputrustningen
3. färskkylvattensystem med hög temperatur för kylning av
motorernas cylindrar.
För och nackdelar med de båda systemen framgår av tabellen nedan:
Fördelar
Färre och därmed billigare
komponenter.
Sjövattenkylning

Enklare installation med
mindre rördragning.

Nackdelar
Sjövatten genom rörsystemen och
kylarna vilket innebär större
underhållskostnader.
Dyrare material i rörsystemen
med rostfria rör eller Cu-Ni rör.

Endast en eller två kylare som
kyls med sjövatten vilket ger
lägre underhållskostnader.

Centralkylning

All övrig utrustning är färskvattenkyld och kan därmed
tillverkas i billigare material.

Tre uppsättningar av kylvattenpumpar.
Högre installationskostnader

Liten användning av rostfritt
material.
Mindre spillvärme.

Fig. 9.2 För och nackdelar med olika principer för kylsystem
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Sjövattensystemet.
Sjövattensystemet användes för kylning av huvudmotorns smörjoljekylare, cylinderkylarna och spolluftkylarna. Kapaciteten hos sjökylvattenpumparna baseras på en temperatur på vattnet vid avlopp till sjön
på 50 oC vid en inloppstemperatur av max 32 oC vilket alltså motsvarar
en temperaturhöjning hos sjövattnet genom systemet på max. 18 oC.
Sjövattensystemet är ett lågtemperatursystem. För att smörjoljan inte
skall bli för kall så att värmeöverföringen försämras är recirkulation som
styrs av en termostatventil arrangerad. Därigenom ser man till att
sjövattnets inloppstemperatur till smörjoljekylaren aldrig understiger 10
oC.
Drift till sjöss.
Sjövatten tas in genom olika bottenventiler och pumpas genom
smörjoljekylare, cylinderkylare, och spolluftkylare. Oljekylare för
kamaxeln saknas om smörjoljesystemet är anpassat för enhetlig
smörjning av hela motorn. Spolluftkylarna kyls med sjövatten för att få
lägsta möjliga temperatur hos spolluften. Med både huvudmotorn och fler
än en hjälpmotor i drift pumpas sjövatten till samtliga kylare och genom
en backventil till hjälpmotorerna.
Drift i hamn.
Då huvudmotorn är stoppad men en eller flera hjälpmotorer är i drift
startas en mindre sjövattenpump. Vattnet pumpas då till hjälpmotorerna
och cylinderkylaren och delas därefter av en termostatventil antingen till
recirkulation eller överbord.

Fig. 9.3 Sjövattensystemet (MAN B&W)
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Cylinderkylningen.
Om cylinderväggens temperatur blir för hög så kommer smörjoljan att
förstöras och därmed ökar cylinderslitaget kraftigt. Risken för att
kolvringarna koksar fast i sina kolvringsspår ökar också vid hög
cylindertemperatur vilket kan medföra genomslag av förbränningsgaser
förbi kolven. Temperaturen runt förbränningsrummet får heller inte bli
alltför låg. Cylinderloppet kan då utsättas för stort kemiskt slitage på
grund
av
att
vissa
förbränningsprodukter
kondenserar
på
cylinderväggen.
Man kan allmänt säga att motorernas drifttemperatur bör vara så hög
som möjligt med hänsyn till smörjoljans förmåga att bibehålla sina
smörjande egenskaper. Normal temperatur är 80-85 oC.

Fig. 9.4 Cylinderkylsystemet . (MAN B&W)
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Cylinderkylsystemet reglerar motorns drifttemperatur till rätt nivå och
måste behandlas för att skydda ytorna i kylsystemet mot korrosion och
beläggningar.
För att förhindra ackumulering av luft i cylinderkylsystemet installeras
en avgasartank. Alarm för utsläpp av luft eller gaser från avgasartanken
indikerar att något är fel i kylsystemet.
Drift till sjöss.
Cylindekylvattenpumparna cirkulerar varmt kylvatten genom motorn till
färskvattengeneratorn och därifrån till cylinderkylaren. En trevägs
termostatventil efter cylinderkylaren blandar kylt och okylt vatten så att
en utloppstemperatur av 80- 85 oC efter huvudmotorn kan upprätthållas.
Huvud- och hjälpmotorerna har en gemensam expansionstank som måste
placeras minst fem meter över kylvattenavloppet från motorn.
Drift i hamn.
Huvudmotorn förvärms genom att man utnyttjar avgående kylvatten
från hjälpmotorerna. Beroende på storleken hos huvudmotor och
hjälpmotorer kan en separat värmare bli nödvändig. Aktivering av
ventilerna A och B vänder strömningsriktningen i HM:s kylsystem. Från
hjälpmotorerna strömmar nu vatten genom ventil B direkt till HM:s
kylvattenutlopp.
Temperaturen
på
avgående
kylvatten
från
o
hjälpmotorerna är 80 C. Huvudmotorn blir förvärmd och även stand-by
hjälpmotorn kan förvärmas.
Centralkylsystem.
Ett centralkylvattensystem karakteriseras av att det endast finns en
färskvattenkylare som kyls med sjövatten installerad. Alla övriga kylare,
inklusive cylinderkylaren, kyls med färskvatten från denna.

Fig. 9.5 Centralkylning innebär att det finns en stor FV- kylare
installerad som täcker nästan allt kylbehov ombord.

302
Centralkylsystemet är uppdelat i en låg- och en högtemperaturdel.
Spolluftkylaren är inkopplad i lågtemperaturdelen. För att förhindra att
spollufttemperaturen blir för hög, är centralkylaren dimensionerad för en
avloppstemperatur av 36 oC vid en inloppstemperatur hos sjövattnet av
32 oC.
Rekommendationen att hålla inloppstemperaturen på kylvattnet till
spolluftkylaren så låg som möjligt gäller även vid centralkylsystem. Om
temperaturreglerventilen i lågtemperaturkretsen sätts till börvärdet 10
oC så kommer temperaturen hos färsvattnet ut från centralkylaren att
följa sjövattentemperaturen när den överskrider 10 oC.

Fig. 9.6 Centralkylsystem
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Centralkylsystem kan förbruka onödigt mycket energi ombord.
Sjövattenpumparna måste dimensioneras för stort volymflöde för att
klara det totala kylbehovet ombord vid full effekt även när
sjövattentemperaturen är hög. Man kan emellertid konstatera att
handelsfartyg befinner sig endast kortare tider i farvatten med hög
temperatur och huvudmaskineriet går inte alltid med full effekt.
Vid studier har man funnit att ett typiskt handelsfartyg för oceanfart
endast under 5 % av totala drifttiden rör sig i farvatten där
sjövattentemperaturen är högre än 30 oC och att 85 % av drifttiden
tillbringas i områden där sjövattentemperaturen är 25 oC eller lägre. Det
här innebär att sjövattenpumparna mestadels cirkulerar onödigt mycket
vatten och då förbrukar mer energi än nödvändigt. Det finns således
möjlighet att spara åtskilligt med energi om sjövattenflödet anpassas till
rådande belastning och sjövattentemperatur.
Det finns system som är utformade så att sjövattenpumparna levererar
endast minsta möjliga flöde som krävs för att kyla maskineriet utan
användning av frekvensreglering. Systemet är utrustat med enkla
standardpumpar som drivs av tvåhastighetsmotorer med vanlig
startutrustning.
Alfa Laval har beräknat att vid ett medelstort fartyg med motoreffekten
18750 kW och med två hjälpmotorer, vardera med effekten 1500 kW, och
med 300 sjödygn per år förbrukar sjövattenpumparna 1,2 mill. kWh om
de är oreglerade och går med fullt flöde hela tiden. Om samma fartyg
utrustas med tvåhastighetspumpar och styrutrustning så kan
energiförbrukningen minskas till 200 000 kWh per år. Om man räknar
med en produktionskostnad för ombordenergi av $0,1/kWh kan man
spara $100 000 i driftkostnad per år.
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9.3 Förvärmning av huvudmotorn.
Under kortare hamnuppehåll, mindre än 4-5 dygn, rekommenderas det
att huvudmotorn hålls förvärmd. Detta beror på att risken för
korrosionsangrepp på cylinderfodren är särskilt stor vid start av kall
motor. Vattnets avloppstemperatur från motorn skall under
förvärmningen hållas så hög som möjligt och minst 50 oC.
Vattentemperaturen hålls uppe antingen genom att man utnyttjar
spillvärme från hjälpmotorerna eller med en separat installerad
förvärmare.
Om cylinderkylvattnet förvärms med en separat installerad värmare
skall dess kapacitet vara ca 1 % av nominell MCR. se fig. 9.7.
En förvärmare med en effekt av 1 % av nominell MCR kan på ett dygn
höja huvudmotorns temperatur med 35 oC.
Kapaciteten hos förvärmarens cirkulationspumpar skall vara 10 % av
huvudpumparnas. Tryckfallet genom förvärmare bör inte överstiga 0,2
bar. Kurvorna i fig. 9.7 gäller under förutsättning att huvudmotorn och
maskinrummet har samma temperatur när förvärmningen startas.

Fig. 9.7 Förvärmning av huvudmotorns cylindrar före start
(MAN B&W)
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9.4 Färskvatten- och avloppssystem.
Färskkylvatten används för cylinderkylningen, smörjoljekylningen och
ibland även för laddluftkylningen. För att förhindra rostbildning i
kylsystemen skall rostinhibitor användas. Bunkrat vatten från land är
inte alltid användbart. Det är ofta för mjukt, vilket kan kompenseras med
additives, eller för hårt, som kan skapa avsättningar även om additives
används.
Sjövatten orsakar kraftig korrosion och avsättningar
även vid små koncentrationer. Regnvatten är också
oanvändbart som kylvatten på grund av hög
koncentration av syre och koldioxid.
För fartyg i oceanfart är användning av färskvatten
producerat i en färskvattengenerator (evaporator)
och behandlat med additives en enkel och säker
lösning av kylvattenförsörjningen.
Färskvattenbehovet för annan användning ombord
täcks dels genom bunkring av färskvatten och dels
genom avsaltning av sjövatten i färskvattengeneratorer.
Avsaltat vatten måste behandlas mer än bunkrat
vatten men kraven på kvalitet är desamma.
Avsaltat vatten innehåller inga mineraler och har
lågt pH- värde. Vattnet filtreras därför genom ett
upphärdningsfilter där mineraler tillsätts och pHvärdet justeras till ca 7,5-8,5.
Det finns två färskvattentankar ombord dit det
producerade färskvattnet pumpas efter alkalisering.
Vatten som bunkras fylles direkt i dessa tankar.
Från tankarna pumpas vattnet till hydroforanläggningen.
Både egenproducerat och bunkrat färskvatten måste
desinficeras. Ultraviolett strålning av vattnet är den
vanligaste metoden.
Enheten för UV- bestrålning skall anslutas så nära
förbrukningen som möjligt. Detta beror på att UVbestrålning inte innebär en permanent behandling
av vattnet.

Fig. 9.8 FV- system
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9.5 Färskvattengenerator.
Destillation
Matarvattnet från sjön värms upp i den nedre plattvärmeväxlare till ca
40 oC. Denna temperatur motsvarar mättningstemperaturen vid ett
vakuum av ca 93 %, som upprätthålles i systemet av brine/luftejektorn.
Den ånga som genereras passerar genom en avfuktare där eventuella
kvarvarande droppar av sjövatten avskiljs och faller till behållarens
botten.
Ångan leds vidare till den övre plattvärmeväxlaren där den kondenserar
tillbaka till vatten igen vid passagen genom de kylda plattorna.

Fig. 9.9 Verkningssätt hos en en-stegs färskvattengenerator
Värme för avkokningen kommer antingen från huvudmotorns cylinderkylning eller från ånga som produceras i avgaspannan.
Den separat installerade ejectorpumpen fungerar både som matarpump
och som kylvattenpump och levererar kylvatten till kondensorn,
matarvatten till kokardelen och drivvatten för den kombinerade brineluftejectorn. Ejectorpumpen ansluts till sjövattenintaget med separat
bottenventil.
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Det varma kylvattnet från cylinderkylsystemet tas ut direkt efter
motorns cylindrar och håller då en temperatur på ca 80 oC.
Färskvattengeneratorns kapacitet och värmeförbrukning regleras med
shuntventilen medan till- och avloppsventilerna till generatorn är fullt
öppna.

Fig. 9.10 Installation av enstegs Nirex- evaporator. (Alfa-Laval)
Om en färskvattengenerator skall installeras i fartyget för att producera
färskvatten genom att utnyttja värme från motorns cylinderkylsystem
skall man vara uppmärksam på att den tillgängliga värmekapaciteten är
lägre än vad som framgår av 'List of capacities' i project guiden. Detta
beror på att dessa värden används för att dimensionera kylaren och
innehåller därför en säkerhetsmarginal som är nödvändig vid
överlastdrift. Normalt är marginalen 10 % vid nominell MCR.
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Exempel:
Beräkning av FV- generatorns kapacitet
Installerad huvudmotor ……………………………. 8L60MC
Normal rating ……………………………………… 85
Tillgänglig kyleffekt (MCR) ……………………. 2380
Tillgänglig värmekapacitet
0,9 * 2380 =
2142
Spec. ångbildningsentalpi ………………………… 2406

%
kW
kW
kJ/kg

Q = Max. producerad färskvattenmängd

Q =

2142 * 0,85
---------------2406

= 0,76 kg/s

= 0,76 * 3600 = 2724,2 kg/h =

= 65,4 ton/24 h

Avloppssystem.
Anläggning för biologisk avloppsrening rekommenderas för alla
fartygstyper av miljöskäl. Anläggningen dimensioneras för belastning av
100 % svartvatten.
Avloppet från kök är normalt inte draget till avloppsreningen eftersom
det minskar hastigheten hos den biologiska processen.
Gråvatten länsas överbord eller samlas upp i särskild gråvattentank. Det
förekommer att gråvatten kloreras före utlänsning men ingen övrig
biologisk eller kemisk behandling sker normalt.
Mängden producerat avloppsvatten ombord beror av många parametrar
såsom fartygstyp och fartområde men vissa riktlinjer för
dimensioneringen är:
Gråvatten:
liter/dag/person
Duschar och tvättställ
100-150
Tvättanläggning
50-60
Kök
40-50
Övrigt
10-50
Svartvatten:
Vacumtoaletter, 1,5 liter/spol. 7,5-10,5
Ord. toaletter, 5,8 liter/spol.
25-56
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9.6 Dimensionering.
För långsamtgående dieselmotorer kan man vid överslagsberäkningar
räkna med att kylförlusten från spolluftkylarna, cylinderkylarna och
smörjoljekylarna uppgår till ca 60 % av motorns effektiva effekt.
I motorleverantörernas projektguider finns ibland tabeller
erforderlig kapacitet och överförd effekt i motorn olika hjälpsystem.

över

Centralkylare.
Dimensionering av centralkylarna förutsätter att man räknar ut den
totala kyleffekten genom att summera kylbehovet för huvudmotorer,
hjälpmotorer och all övrig hjälputrustning ombord.
Sjövattenpumparna.
I VLCC finns det ett stort behov av sjökylvatten för kylning av
kondensorerna till de ångturbindrivna lastoljepumparna.

Fig. 9.11 Installation av sjökylvattensystem
ombord på VLCC.
Sjövattenpumparna har därför till uppgift att försörja både
centralkylarna och turbinkondensorerna med sjövatten. Under normala
förhållanden är lastoljepumparna i drift endast när huvudmotorn är
stoppad varför dimensioneringen inte behöver överlagras. Under normal
gång till sjöss bör det finnas en sjökylvattenpump i reserv.
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Repetitionsfrågor
1.

Ungefär hur stor är kylförlusten i % av eff. effekt hos en
dieselmotor?

2.

Beskriv färskvattnets väg genom ett centralkylsystem.

3.

Vad gör ett upphärdningsfilter i ett FV- system?

4.

Varför bör man förvärma HM under hamnuppehåll?

5.

Förklara verkningssättet hos en FV- generator som drivs av
avgående färskkylvatten från motorn.

6.

Beskriv ett sjövattensystem hos en dieselmotordriven VLCC.
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Övningsuppgifter
9.1
I centralkylsystem sker all kylning med färskvatten. Detta för att
undvika de korrosionsproblem som sjövattenkylning alltid innebär.
Det finns då en stor central färskvattenkylare installerad ombord där
färskvattnet kyls med sjövatten. Därigenom kan man minimera
sjövattensystemet till få och korta ledningar.
a) Koppla ihop systemet.

b).
Cirkulerande färskvattenmängd genom cylinderkylaren i systemet ovan
uppgår till 32 l/ehkh. Inloppstemperaturen till cylindrarna är 68 oC och
utloppstemperaturen är 78 oC. SFOC för motorn är 148 g/ehkh och
brännoljans värmevärde är 42000 kJ/kg.
Beräkna kylförlusten i motorns cylindrar i % av tillförd bränsleeffekt.
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9.2.
Fig. visar en tvåtakts tvärstycksmotor med liktrycksöverladdning.
Markera i fig. de ställen som kyls med resp. färskvatten, sjövatten och
smörjolja.
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9.3
Fig. visar schematiskt en del av maskinanläggningen i ett motorfartyg,
där framdrivningsmaskineriet är en MAN-B&W 8L70MC. I fig. anges
också en del av motorns datablad.
Man kan räkna med att värmekapaciteten för färskvatten och för
sjövatten båda är 4,2 kJ/kgoC och för smörjolja 2,1 kJ/kgoC. Smörjoljans
densitet vid tilloppet till systemsmörjoljekylaren är 930 kg/m3. Den
värmeöverförande ytan hos smörjoljekylaren är 335 m2.
Beräkna vid MCR:
a)
b)
c)
d)
e)

Massflödet av sjökylvatten genom systemsmörjoljekylaren.
Smörjoljekylarens k- värde
Temperaturhöjningen hos sjövattnet i FV- kylaren i % av
temperaturhöjningen hos färskvattnet.
Sjövattnets temperatur efter spolluftkylaren.
Avgående sjövattentemperatur.
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9.4.
För en färskvattengenerator i ett motorfartyg gäller förutom de i fig.
angivna upplysningarna att barometerståndet är 1020 mB och att 75 %
av det till förångaren inpumpade sjövattenflödet sugs ut med ejektorn
som brine. Värmekapaciteten för både sjö- och färskvatten antags vara
4,2 kJ/kg oC.
- att driftstillståndet är stationärt,
- att kondensatet inte är underkylt
- att ångan från förångaren är torr mättad
- att ingen ånga sugs ut med luftejektorn
- att förångningsprocessen är förlustfri
- att undertrycket är lika i hela färskvattengeneratorns ångrum
- att vacummätaren är justerad vid ett barometerstånd av 750 mmHg.
Beräkna:
a) Salthalt hos vattnet i förångaren
b) Producerad färskvattenmängd i kg/h
c) Termisk förlust med utpumpat brine.
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9.5.
Till en 10K90MC-C huvudmotor är kopplat en centralkylanlägging enligt
fig.
Beräkna:
a) medeltemperaturdifferensen för central- och
shuntventilerna är stängda.

cylinderkylaren om

b) kylytan för cylinderkylaren om kylvattenförlusten från cylindrarna
enligt projektguiden uppgår till 6590 kW. Räkna med att kylarens kvärde är ca 700 W/m2 oC.

9.6.
En fartygsdieselanläggning har följande data:
-

huvudmotorns indikerade effekt ………………….. 15600
hjälpmotorernas indikerade effekt ………………..… 1400
tryckuppsättning hos färskkylvattenpumparna … 1,6
pumpaggregatets totalverkningsgrad ……………… 0,65
tillförd eleffekt till pumpmotorn ………………………25

Beräkna cirkulerande färskkylvattenmängd angivet i kg/ihkh.

hk
hk
bar
kW
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9.7.
Fig. nedan visar schematiskt ett cylinderkylsystem ombord på ett
dieselmotorfartyg.
I hamn brukar man använda det avgående kylvattnet från hjälpmotorerna för att hålla uppe huvudmotorns temperatur på ca 50 oC.
Markera i figuren strömningsriktningen för kylvattnet när fartyget är
under gång till sjöss.
Se till att markeringarna blir entydiga.
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9.8
På nästa sida visas schematiskt en del av maskinanläggningen i ett
motorfartyg, där framdrivningsmaskineriet är en MAN-B&W 6L70MC.
Denna motor har en slaglängd av 2268 mm och en eff. termisk
verkningsgrad (ekonomisk verkningsgrad) av 50 % vid MCR.
Motorn bränner en olja med följande data:
Densitet 973,3 kg/m3, 0,2 % aska 0,1 % vatten och 4 % svavel.
Beräkna vid MCR:
a)
b)
c)

MEP
SFOC
Sjökylvattnets temperatur vid avloppet till sjön.
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9.9.
I ett dieselmotorfartyg användes en del av värmeinnehållet hos avgående
färskkylvatten till att producera färskvatten i en en- stegs färskvattengenerator. Som matarvatten till generatorn användes sjövatten som
också användes som kylvatten i färskvattengeneratorns kondensor.
För färskvattengeneratorn gäller följande:
- färskkylvattenflöde genom förångaren ...……....
- kylvattentemp. före förångaren ............................
- kylvattentemp. efter förångaren ..........…….......
- sjövattentemperatur före förångaren ...................
- sjövattentemp. före kondensor ............................
- sjövattentemperatur efter kondensorn ....……...
- värmekapaciteten för både sjö- och färskvatten....
- saltinnehåll i sjövattnet..........................................
- salthalt i sjövattnet efter förångaren ....................
- förångnings- och kondenseringstryck ...................

90 ton/h
81 oC
71 oC
26 oC
26 oC
31 oC
4,19 kJ/kg oC
2,4 %
3,3 %
0,07 bar

Man kan antaga att:
-

drifttillståndet är stationärt
kondensatet är inte underkylt
ångan efter förångaren är torr mättad
inget ånginnehåll i den utsugna luften
förångningsprocessen i generatorn är förlustfri

Beräkna: a) Producerat färskvattenflöde i kg/h
b) Totalt sjövattenflöde till generatorn i kg/h
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9.10
En dieselmotor bränner HFO med värmevärdet 41600 kJ/kg och har
SFOC = 137 g/hkh.
a) Beräkna eff. termiska verkningsgraden.
b) Cylinderkylningen sker med färskvatten och cirkulationen är
34 lit./hkh. Inloppstemperaturen är 64 oC och utloppstemperaturen
78 oC.
Beräkna kylvattenförlusten i % av tillförd värmeeffekt och i % av
effektiv effekt.

9.11
I ett fartygs sjökylvattensystem finns två st. parallellkopplade
centrifugalpumpar, som drivs av var sin 25 kW elmotor. Under normala
förhållanden är den ena pumpen i drift och den andra i stand-by.
På nästa sida visas pumpkurvan och systemets rörledningskarakteristika
samt verkningsgradskurvan för en pump. Driftpunkten med en pump i
drift är markerad med A.
Beräkna:
a)

Tillförd eleffekt vid drift med en pump.

b)

Totalt tillförd eleffekt då båda pumparna är i drift.

c)

Systemet ökning i kylkapacitet när båda pumparna är i drift
angivet i % av kapaciteten med en pump i drift. Det förutsätts att
temperaturerna är oförändrade.
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9.12
I diagrammet nedan finns karakteristikor för en sjövattenpump samt
systemkurvan för det kylvattensystem i vilket pumpen är placerad.
a) Beräkna timkostnaden för pumpdriften och kostnaden per m3
sjövatten om elmotorns verkningsgrad är 92,5 % och energipriset 70
öre/kWh
b) Rita in den gemensamma pumpkurvan för 2 st likadana pumpar som
ovan i samma system och bestäm flödet och uppfordringshöjden i den nya
driftpunkten.
c) Beräkna kostnaden per m3 sjövatten för den flödesökning som erhölls
vid parallelldriften. Antag att verkningsgraden på elmotorn sjunker till
90,5 % vid parallellkopplingen.
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10. Spolluft- och avgassystemet
10.1 Teoretiskt luftbehov
Luften består av ca 21 % syre (O ) och 79 % kväve. (N ) Det finns således
79/21= 3,76 ggr mer kväve än syre i en viss luftmängd.
Då man vid en förbränning förbrukar en viss mängd syre ur luften så
följer det med 3,76 ggr så mycket kväve. För att erhålla en viss mängd
syre måste man således tillföra 1 del syre + 3,76 delar kväve = 4,76 delar
luft.
Kvävet i luften deltager inte i själva förbränningen. Det följer med syret
in i motorns cylinder och värms upp och lämnar sedan cylindern med
avgaserna. Avgaserna från motorer består således till stor del, ca 80 %,
av kväve.
Med hjälp av ganska enkla kemiska beräkningar kan man visa att det
behövs ca 2.95 kg rent syre för fullständig förbränning av 1 kg dieselolja.
För att erhålla denna syremängd måste man alltså tillföra minst 4,76 *
2,95 = 14,4 kg luft.
För att förbränna 1 kg dieselolja behövs det teoretiskt ca 14,4 kg luft. Då
luftens densitet ungefär är 1,28 kg/m3 vid normaltillstånd motsvarar
detta ca 11,3 nm3.
10.2 Verkligt luftbehov.
För att få fullständig förbränning av dieselolja i luft måste luften och
bränslet vara ordentligt blandade. Om man tillför endast den teoretiskt
erforderliga luftmängden så krävs det att luften och bränslet blandas till
en absolut likformig bränsle-luftblandning.
Detta är omöjligt att uppnå. Man måste därför i praktiken tillföra mer
luft än den teoretiskt beräknade för att säkerställa att allt bränsle får
tillräckligt med syre för sin förbränning och så att man därigenom
verkligen erhåller fullständig förbränning. (Se kap. 2)
Specifik luftförbrukning
Med begreppet specifik luftförbrukning menar man motorns verkliga
luftförbrukning i förhållande till motorns effektiva arbete på axeln. Man
kan då t. ex använda sorten kg luft per kWh.
Inom motortekniken är det mycket vanligt att man anger den verkliga
luftförbrukningen på detta sätt.
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10.3 Avgaser
Avgasmängder
Den teoretiskt erforderliga luftmängden vid förbränning kan bestämmas
med hjälp av enkla kemiska beräkningar, och uppgår som tidigare
nämnts till ca 14 kg luft per kg brännolja. Den verkliga mängd avgaser
som bildas vid förbränningen beror på hur stort luftöverskottet var vid
förbränningen.
Det är lätt att inse att avgasmängden måste vara summan av tillförd
luft- och bränslemängd.
Avgasmängden = Luftmängden + Bränslemängden
Om den specifika luftförbrukningen för en motor är le kg/kWh och den
specifika bränsleförbrukningen är be kg/kWh så blir den specifika
avgasmängden ge lika med:
ge= le + be

(kg/kWh)

I tabellen nedan anges specifik luft- och avgasmängd för några olika
motortyper i sorten kg/kWh vid full belastning.

Motortyp

Långsamtgående
MedelvarvsHögvarviga
motorer.
dieselmotorer.
dieselmotorer
Wärtsilä 6L170 Wärtsilä 16V32 MAN B&WL70MC

Specifik luftförbrukning.
kg/kWh

7,15

6,95

9,37

Specifik
avgasmängd
kg/kWh

7,35

7,3

9,54

Tabell 10.1

Specifik luftförbrukning och luftfaktor för olika
motortyper
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Exempel:
Beräkna den totala luftförbrukningen i kg/h för en långsamtgående
tvåtakts dieselmotor av typen MAN-B&W 8L70MC som vid 80 % av MCR
har effekten 23000 hk.
Gl = 23000 * 0,736 * 9,37 = 158615 kg/h

Exempel:
En SCANIA DSI 14 motor har effekten 241 kW vid 1500 r/min. Specifika
avgasmängden för högvarviga dieselmotorer är ca 7,35 kg/kWh enligt
tabell 4.2.
Totala avgasmängden för en sådan motor blir:
Gg = 241 * 7,35 = 1771,4 kg/h
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Avgasernas sammansättning
Avgaserna från en dieselmotor består av de produkter som bildas vid
förbränningen av de brännbara beståndsdelarna i bränslet och den
överskottsluft som tillförs cylindern.
g = go + ( -1) lo (nm3/kg)
Vi har redan konstaterat att kolet i bränslet förenar sig med syret och
bildar koldioxid. Det är ofrånkomligt att det blir en liten del av bränslet
som inte blir fullständigt förbränt och då kommer det också att bildas
små mängder koloxid. Koloxid är en mycket giftig gas som tas upp av
blodet och orsakar syrebrist.
Vätet förbränns och bildar vatten. Finns det svavel i bränslet kommer
detta att bilda svaveloxider vid förbränningen.
Överskottsluften som tillförs cylindern blir inte utsatt för någon kemisk
reaktion utan lämnar cylinder i form av syre och kväve.
Den procentuella sammansättningen av rökgaserna är i hög grad
beroende av vilken belastning motorn har. Vid liten belastning sker
förbränningen med stort luftöverskott. Vid ökad belastning tillföres mer
bränsle utan att luftmängden ökar i samma proportion, vilket medför att
luftöverskottet minskar.
En typisk analys av rökgasernas sammansättning från en lågvarvig
överladdad dieselmotor i viktprocent visas nedan.
Kväve (N2)
Koldioxid (CO2)
Vattenånga (H2O)
Syre (O2)
Koloxid (CO)
Svaveloxider (SOx)
Kväveoxider (NOx)
Kolväte (HC)
Partiklar (PM)
S:a

75,88
6,12
2,45
13,46
0,49
0,17
0,21
0,49
0,73

%
%
%
%
%
%
%
%
%

100,0

%

Avgastemperaturen.
Avgastemperaturen är ett bra mått på motorns belastning och ger därför
även en enkel indikation om bränsleförbrukningen.
Om avgastemperaturen tenderar att öka på alla cylindrar indikerar detta
att avsättningarna i luft- eller avgasvägarna har ökat.
Om avgastemperaturen ökar på en enskild cylinder kan orsaken vara att
bränsleventilen kärvar eller att kompressionstrycket försämrats på grund
av läckage i ventiler och/eller i cylindern.
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10.4 Spolluftsystem.
Tvåtakts dieselmotorer har inget egentligt insugningsslag och därför
måste frisklufttillförseln till cylindern ske genom inblåsning till
cylindern. Fig. 10.1 visar cylindern när kolven står i ND och har öppnat
för inströmning av laddningsluft till cylindern genom borrade s.k
spolluftportar i cylinderfodret. Inströmning kan ske när trycket i
spolluftsystemet är högre än trycket i cylindern och resten av
avgassystemet.
Spollufttrycket levereras av ett eller flera turboaggregat. Turboaggregatets kompressor suger luft direkt från fartygets maskinrum
genom ett filter och en ljuddämpare på aggregatets kompressorsida. Den
komprimerade luften, som har en temperatur av ca 160 oC vid full last,
kyls i en spolluftkylare som är separat för varje turboaggregat, till ca 45
oC och trycks därefter in i spolluftsamlaren. Spollufttrycket är ca 3,5 bar
vid full belastning och minskar kraftigt vid minskande belastning hos
motorn.

Fig. 10.1 Spolluftsystemet. (MAN B&W)
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Spolluftsamlaren.
Spolluften samlas upp i en s.k. spolluftsamlare (reciver) och efter
spolluftkylaren passerar luften via en vattenavskiljare och spolluftventilhuset in i cylindern.

Fig. 10.2 Spolluftfläktar och –ventiler (MAN B&W)
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Spolluftsamlaren är en cylinderformad behållare med stor volym för att
skapa ett säkert och jämnt spollufttryck. Recivern är monterad på motorblocket med öppningar in till varje cylinder. Den är försedd med manhål
för att det skall vara möjligt att inifrån kunna inspektera den nedre delen
av cylinderfodret och spolluftportarna.
Hjälpfläkt.
Motorn är försedd med två hjälpfläktar på mellan 25-150 kW vardera.
Dessa är placerade under eller i änden av recivern. Varje hjälpfläkt är
försedd med en backventil så att det är möjligt att endast ha en av
fläktarna i drift om det behövs.
Båda hjälpfläktarna startas innan motorn startas för att säkerställa att
luftfyllningen till cylindrarna är tillräcklig och att man får en rökfri drift
vid start och vid låg belastning av motorn. Hjälpfläktarna stoppas
automatiskt då motorns belastning ökar och turboaggregaten ensamma
klarar av försörjningen av tillräcklig mängd spolluft. Fig.10.2 visar
spolluftens väg genom systemet med och utan hjälpfläktarna i drift.
Principen är att spolluften i båda fallen passerar förbi turboaggregatens
kompressorhjul och därmed hjälper till med att rotera hjälpfläktens axel
vilket ökar accelerationsförmågan hos turboaggregaten.
Spolluftventiler.
Särskilda envägs flapperventiler är placerade inne i spolluftsamlaren.
När hjälpfläktarna är i drift är flapperventilerna stängda. När
spollufttrycket stiger vid stigande motorbelastning tvingas flapperventilerna till öppet läge och hjälpfläktarna stoppar automatiskt.
Spolluftkylare.
Dimensioneringen av spolluftkylarna baseras på full belastning av
motorn och tropiska förhållanden vilket innebär 32 oC hos sjövattnet och
att färskkylvattnet vid centralkylda spolluftkylare har temperaturen 36
oC. Spolluftens temperatur efter kylarna är 45 oC.
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Spolluftkylarna är utrustade med en
vattenavskiljare som förhindrar att
kondensat från luftfuktigheten följer
med in i cylindern där den skulle kunna
försämra cylindersmörjningen.
Under drift i tropiska områden med hög
luftfuktighet kan det bli stora
kondensatmängder varför dränsystemet
från luftkylarna skall hållas öppet.
Diagrammet gäller för en 6L60MC med
effekten 15600 hk.

Fig. 10.3 Dränvatten från spolluftkylare.
Spolluftsystemet är ofta väl utrustat med instrument och givare som ger
goda möjligheter för tillståndskontroll av systemet.
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Avgastemperaturen ökar på alla
cylindrar indikerar:
a) Igensättning i luftsystemet,filter, fläkt,
kylare)
b) Igensättning i avgassystemet
(munstycksring, turbinhjul, avgaspanna)

Avgastemperaturen ökar hos en
cylinder indikerar:
a) Bränsleventilen bör bytas
b) Läckande avgasventil eller blow-by
förbi kolvringarna
Avgastemperatur mätt
vid turbons inlopp

Stigande
temperatur hos
inloppsluften ger
ökande
avgastemperatur

Ökat tryckfall över
luftfiltret indikerar
igensättning. Rengöring
skall ske om ökningen är
större än 50 %.

Ökat tryckfall över
luftkylaren
indikerar igensatta
luftvägar

Ökad temperaturdiff.
hos kylvattnet
indikerarminskat
kylvattenflöde.

Ökad differens mellan
lufttemperaturen efter
kylaren och vattentemperaturen vid inloppet
indikerar igensatt
luftkylare

Indikering ger uppgift
om effekt,
kompressionstryck och
maxtryck i cylindern.

Förbränningstrycket
minskar vid genomslag
samt vid brända
kolvtoppar, läckande
avgasventiler och
felaktig insprutning.

Ökande spollufttemperatur ger ökande
avgastemperatur

Sjunkande spollufttryck betyder
minskande spolluftmängd och
indikerar igensättningar i spoloch avgassystem

Fig. 10.4. Tillståndskontroll genom avläsningar
i spolluftsystemet.
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Turboaggregatets driftförhållanden.
Turboaggregaten svarar för de största skadekostnaderna i
maskinrummen på fartyg med långsamtgående huvudmotor. Detta är
den slutsats som kan dras av den statistik som DNV har publicerat.
Siffrorna visar att turboaggregaten svarar för 25 % av samtliga
maskinhaverier ombord.
Även om en del av de rapporterade skadorna beror på en följdskada av
t.ex. en havererad avgasventil så är det ett faktum att skador på
turboaggregaten har ökat från 18 % under 1980- talet till 25 % i mitten
av 1990- talet. En orsak som DNV pekar på är att spollufttrycken har
ökat från ca 1,5 bar till omkring 4 bar. Detta innebär att
drifttemperaturen för kompressorhjulet har ökat i motsvarande grad
vilket kan vara en av orsakerna.

Fig. 10.5

Skadefördelning mellan komponenter hos lågvarviga
motorer. (DNV damage databas)

Turboladdarna hos medelvarvsmotorer har ett högre kompressionsförhållande än vid långsamtgående motorer men har samtidigt färre
problem rapporterade. Orsaken kan vara att lagerbelastningen är lägre.
Varvtalet hos turbon vid medelvarvsmotorer är högre men samtidigt är
hjuldiametern mindre. Även vikten hos de roterande delarna är lägre hos
turbon vid medelvarvsmotorer vilket sammantaget ger lägre belastning
på oljefilmen i lagren.
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Förorening av turboladdaren förekommer dels på kompressorsidan och
dels på turbinsidan. Dessa bör därför periodvis överhalas och rengöras.
Splittergallret mellan avgassamlaren och turboaggregatet skall också
kontrolleras med jämna mellanrum.
Mottrycket på avgassidan efter turboladdaren bör normalt inte överstiga
300 mmvp. Då turboladdarnas försmutsning i hög grad är en funktion av
förbränningsförhållandena, och då inte minst kvaliteten hos det använda
bränslet, samt av maskineriets allmänna mekaniska tillstånd och
driftform, kan bestämda tidsintervall för underhåll knappast anges.
Underhållet bör i stället baseras på tillståndskontroll av
överladdningssystemet.
Under förutsättning av att luftkylare och luftfilter är i ordning och
motorns drifttillstånd i övrigt är normala kommer en gradvis
försmutsning av turboladdana att ge sig tillkänna genom stigande
avgastemperatur efter cylindrarna.
Försmutsning av kompressorhjul och diffusor visar sig genom att
förhållandet mellan kvadraten på rotorns varvtal och spollufttrycket
ökar. Håller sig detta förhållande någorlunda konstant tyder det däremot
på att den stigande avgastemperaturen beror på beläggningar på
turbinsidan. Större igensättning av splittergallret antyder att det också
kan finnas beläggningar på turbinsidans övriga delar Att splittergallret
är fritt från beläggningar ger däremot ingen garanti för att det inte finns
beläggningar i turbinen.
Turboladdarens kompressorsida rengörs bäst med en obrännbar,
fettlösande vätska medan turbinsidan, omfattande turbinhjul och
dysring, kan rengöras genom nedsänkning i varmvatten. Efter att
delarna har varit nedsänkta i det varma vattnet en tid och
koksavsättningarna har mjukats upp, borstas dessa bort med stålborste.
Turboaggregatens effektivitet kan minska genom erosion av täckringen
för turbinbladen. Därigenom har spelet mellan turbinbladens spetsar och
täckringen blivit för stort. Erosionen kan ha förorsakats av
vattentvättning av gassidan under drift med för stor insprutad
vattenmängd och/eller för dålig dränering av det insprutade vattnet.
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10.5 Avgassystemet.
Avgassamlaren
Avgassamlaren (avgasrecivern) är en stor cylindrisk behållare med
uppgiften att utjämna gaspulsationerna från de enskilda cylindrarna.
Avgaserna leds från recivern till turboaggregatens turbinsida och
därifrån vidare i avgassystemet som ofta omfattar både avgaspanna och
ljuddämpare.
Utjämningen av avgastrycket före tilloppet till turboladdaren har gett
namn till principen för driften av turboladdaren som kallas för
liktrycksdrift.
En tidigare använd princip för detta var impulsdrift där gasavloppet från
upp till tre cylindrar hade direktförbindelse till inloppet på
turboaggregatets turbinsida. Bägge principerna förekommer hos fyrtaktsmotorer. Det var vid övergången från impuls- till liktrycksdrift av turboaggregaten som det blev nödvändigt att installera hjälpfläktar på
tvåtaktsmotorerna för att få tillräckligt med spolluft vid låg belastning
hos motorn.
Kompensatorer för att ta upp den termiska utvidgningen hos
avgasrecivern är monterade mellan avgasventiler och avgassamlaren
samt mellan avgassamlaren och turboaggregatet. Ett spärrfilter finns
placerat mellan avgassamlaren och turboaggregatet. Turboladdaren är
utrustad med en givare för varvtalet. Avgassamlaren och avgasledningarna är isolerade och täckta med en skyddsplåt.

Utformningen av avgassystemet efter turboladdarna har en
direkt inverkan på motorns effekt och driftförhållanden.
De flesta dieselmotorfabrikanter föreskriver ett max.
mottryck i avgasledningen, mätt efter turboladdarna på 300
mmvp. Detta sätter naturligtvis en gräns för hur många
komponenter som det är möjligt att montera i
avgasledningen.

Fig. 10.6 Avgassystemet
efter turboaggregaten.
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Avgaspannor.
Avgaspannor används för att producera ånga för användning till olika
ändamål ombord t.ex. förvärmning av brännolja i tankar och ledningar.
Avgaspannan är oftast parallellkopplad med en oljeeldad panna för
tillsatseldning om den i avgaspannan producerade ångmängden inte
räcker. Normala ångdata i hjälpångsystemet är ca 7 bar mättad ånga
vilket motsvarar en temperatur hos ångan av ca 165 oC.
Ångproduktionen och bränsleförbrukningen hos den oljeeldade
hjälpångpannan kan kalkyleras med att 1 kW panneffekt motsvarar en
produktion av ca 1,6 kg/h ånga. Bränsleförbrukningen för ångproduktion
i hjälpångpannan kan ungefärligt beräknas med att 1 kW panneffekt
förbrukar ca 0,105 kg HFO/h och produktion av 1 kg ånga per timme
förbrukar ca 0,066 kg HFO/h.
Fig. 10.7 visar ett avgaspannesystem som är avsett för produktion av
mättad ånga för uppvärmningsändamål.
Matarvattnet pumpas till den oljeeldade donkeypannan som tjänstgör
som ångavskiljare för både den oljeeldade pannan och avgaspannan då
den är i drift.

Fig. 10.7

Avgaspannesystem för produktion av mättad ånga
(Aalborg-Sunrod)
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Vattnet i systemet cirkuleras mellan de båda pannorna med
cirkulationspumpar. Med cirkulationstalet menas förhållandet mellan
vikten hos den producerade ångan och vikten av den cirkulerande
vattenmängden mellan pannorna och varierar mellan 1:3 och 1:7. Vikten
av den cirkulerande vattenmängden är således upp till sju ggr den
producerade ångmängden.
Vattnet från den oljeeldade pannan som strömmar in i avgaspannan är
av mättningstemperatur. I avgaspannan sker förångningen vilket
bestämmer den lägsta möjliga avgastemperaturen från motorn. Vattnet
och rökgaserna strömmar genom avgaspannan i samma riktning för att
förhindra att ångfickor uppstår i tubsatsen.
Vatten-ångemulsionen som lämnar avgaspannan strömmar tillbaka till
hjälpångpannan där ångan avskiljs. Ångan leds till olika förbrukningsställen genom huvudångledningen. Den avgående ångan ersätts
automatiskt av vatten från hjälpångpannans matarvattenpumpar.
Vid dimensionering av avgaspannor skall minsta temperaturskillnad
mellan avgaserna och mättningstemperaturen i pannan (pinchpoint)
tillsammans med tryckfallet på gassidan samt värmeöverföringsytan
beaktas. En minskning av pinchpoint från 15 oC till 5 oC ökar
ångproduktionen med 10 % men kräver dubbelt så stor
värmeöverföringsyta.
Motortillverkarna har gränser för hur högt totala mottrycket i
avgasledningen får vara, t.ex. så specificerar MAN B&W totala
mottrycket till 300 mmvp för tvåtaktsmotorer och 25 mmvp för
mellanvarvsmotorer.
Ett vanligt problem med avgaspannor är sotbrand. De vanligaste
orsakerna till sotbrand anses vara låg pinchpoint, låg gashastighet och
låg vattenhastighet i tubsatsen. Det rekommenderas att pinchpoint skall
vara 15 oC, gärna 20 oC. Gashastigheten skall vara högre än 15 m/s för
att minimera sotavsättningarna och hög vattenhastighet i tubsatsen
hjälper till att minska avsättningar där och därmed hålla temperaturen
under tändgränsen. För att förhindra att bränn- och smörjoljeångor i
avgaserna kondenserar på tuberna rekommenderar B&W att
inloppstemperaturen på vattensidan skall vara runt 120 oC.
Sotblåsning av tubsatsen skall göras så ofta som upp till tre ggr per dygn
i vissa fall.
Det finns numera system för automatisk behandling av vatten till
hjälpångsystem på fartyg. Systemen mäter kontinuerligt vattnets
tillstånd och sköter om doserimgen av kemikalier till rätt nivå. Prov från
pannan kyls och tryckreduceras och pH- och konduktivitet mäts.
Mätresultatet behandlas och styr en doseringspump som kontrollerar
storleken
på
kemikalietillförseln.
Systemet
reagerar
på
belastningsändringar och är försett med internt alarmsystem.
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Värmeförbrukning.
För att bestämma den totala erforderliga kapaciteten hos
hjälpångsystemet skall en värmebalans ställas upp. I tabellen nedan
visas en typisk värmebalans för ett Ro-Pax fartyg med effekten 4 * 4140
kW hos huvudmaskineriet.

Fig. 10.8 Värmeförbrukning i Ro-Pax fartyg
(Deltamarin, design guidelines)
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10.6 Maskinrumsventilation
Förutom att tillföra tillräckligt med förbränningsluft till huvud- och
hjälpmotorerna, skall ventilationssystemet för maskinrummet utformas
för att bortföra överskottsvärmet från maskineriet.
Fig. 10.9 visar ett exempel på utformningen av maskinrumsventilationen
där fläktarna blåser in luften genom vertikala ventilationsledningar.

Fig. 10.9 Maskinrumsventilation
Kapaciteten hos ventilationssystemet skall vara sådan att den tillförda
luftvolymen är ca 1,5 ggr den totala luftförbrukningen för huvudmotor
och hjälpmaskineri. Det brukar motsvara ca 1,75 ggr luftförbrukningen
hos enbart huvudmotorn vid MCR.
För mer kompakta maskinrum som förekommer vid medelvarvsmotorer
bör motsvarande faktor vara minst 2.
För att få tillräckligt med förbränningsluft för huvudmotorn skall ungefär
50 % av det totala luftflödet tillföras till maskintoppen, nära motorns
luftintag.
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Repetitionsfrågor.
1.

En dieselmotor med effekten 20000 kW förbrukar ca 190 ton luft per
timme. Hur mycket av detta är kväve?

2.

Ett protokoll från en avgasanalys från en dieselmotor består av nio
olika ämnen. Ange vilka de är samt varifrån de kommer eller när och
hur de bildats.

3.

Beskriv spolluftens väg genom systemet från insuget vid turbon till
cylindern.

4.

Vilken uppgift har spolluftventilerna?

5.

Vad används hjälpfläktarna till?

6.

Vad kan orsaka förhöjd avgastemperatur från en cylinder?

7.

Vad kan det bero på om avgastemperaturen i avgassamlaren
långsamt ökar.

8.

Vad är normala ångdata hos ett hjälpångsystem med avgaspanna?

9.

Vad menas med pinchpoint hos en avgaspanna?

10. Vilka mätvärden bör tas på pannvattnet hos ett hjälpångsystem?
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Övningsuppgifter.
10.1.
Fig. visar cylinderpartiet med komplett gasväxlingssystem för en
huvudmotor av typen MAN B&W.
Förklara så fullständigt som möjligt gasväxlingssystemets
verkningssätt

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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10.2
Föreslå metoder, instrument och övriga hjälpmedel för tillståndskontroll
av gasväxlingssystemet.
Kontrollerna bör kunna utföras under drift eller under kortare driftstopp.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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10.3
Från provning av en tvåtakts MAN-B&W 8L70MC föreligger de i fig.
angivna mätresultaten. Vid provet användes en brännolja med nedre
värmevärdet 42500 kJ/kg.
Motorns luftförbrukning vid 75 % last var 45 kg luft per kg olja.
Medelvärmekapaciteten för avgaserna och för luft kan sättas till 1,05
resp. 1,0 kJ/kg oC.
Beräkna vid 75 % belastning:
a)
b)

motorns termiska verkningsgrad
den effekt som från avgaserna tillförs till turboaggregaten,
angivet i % av den tillförda bränsleffekten till motorn.
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10.4.
För en turbinanläggnings kondensor gäller följande data:
- temp i ångrum .........…...... 25 oC
- vacummätarens utslag …… 96 %
- barometerstånd ……………. 770 mm Hg
Beräkna:
a) luftens partialtryck i kondensorns ångrum angivet i bar.
b) vacummätarens utslag om barometerståndet hade varit 750
mm Hg.

10.5.
Från en dieselmotor vars effekt är 1200 kW leds avgaserna till en
avgaspanna. Följande data gäller:
-

SFOC ……………………………………….……
brännoljans värmevärde ……………………….
avgasflöde ……………………………………..…
avgasernas värmekapacitivitet ……………..
avgastemperatur efter motorn …………………
avgastemperatur efter pannan ……………..
panntryck …………………………………..……
matarvattnets entalpi ……………………..……
strålningsförlust i % av överförd värmeeffekt

227
41900
7000
1,05
445
330
8
255
5

Beräkna:
a) Levererat ångflöde från pannan i kg/h
b) Hur stor andel av motorns bränsleeffekt som används för
ångproduktion.
c) Motorns luftförbrukning i kg/kg bränsle.

g/kWh
kJ/kg
kg/h
kJ/kgoC
oC
oC
bar
kJ/kg
%
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10.6.
Fig. nedan visar schematiskt maskinanläggningen i ett dieselmotorfartyg. Avgaserna från fartygets huvudmotor utnyttjas i en avgaspanna.
Ångan från pannan driver en turbogenerator och användes även för
förvärmning av brännoljan till huvudmotorn. Förvärmningen sker i en
plattvärmeväxlare som matas med avtappningsånga från turbogeneratorn.
Förutom de i fig. angivna upplysningarna gäller följande:
-

huvudmotorns bränsleförbrukning ……………..
huvudmotorns luftförbrukning ………………...
turbinens inre verkningsgrad …………………...
turbinens mekaniska verkningsgrad ………....
generatorns verkningsgrad …………………….….
värmeöverförande area hos förvärmaren ……....
avgaserna värmekapacitet ………………..…..…
luftens värmekapacitet ………………….……….

3150
46
0,68
0,93
0,95
1,1
1,05
1,0

kg/h
kg/kg olja

m2
kJ/kg oC
kJ/kg oC

Strålnings- och ledningsförlusterna i avgaspannan uppgår till 3 % av den
i pannan överförda värmeeffekten.
Det antags att:
- drifttillståndet är stationärt
- att kondensatet från brännoljeförvärmaren inte är underkylt
- att avtappningsångans tillståndspunkt ligger på den räta linje
i hs- diagrammet som förbinder tillståndspunkterna för ångans
till- och avlopp
Beräkna:
a) massflödet av ånga från avgaspannan
b) brännoljeförvärmarens värmegenomgångskoefficient
c) generatorns avgivna effekt
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10.7
Från ett motorfartyg med avgaspanna, som
turbogeneratoranläggning, gäller följande data:
- huvudmotorns effekt …………….….
- spec. bränsleförbrukning ……………..
- luftförbrukning per kg olja …………..
- avgasernas temp före avgaspannan ..
- avgasernas temp efter avgaspannan ...
- avgasernas värmekapacitivitet ………
- panntryck ……………………………….
- ångtemperatur …………………………..
- matarvattnets temperatur …………….
- ångturbinens mottryck ………….…….
- ångturbinens inre verkningsgrad …..
- mekanisk verkningsgrad …………….
- generatorverkningsgrad …………….

bl.a.

försörjer

en

20 000 hk
0.138 kg/ehkh
38
kg/kg
oC
400
oC
180
1.02
kJ/kg oC
12
bar
oC
270
oC
40
0,2
bar
0,72
0,9
0,92

Strålningsförlusten från avgaspannan kan sättas till 5 % av den till
pannan avgivna värmeeffekten.
Beräkna generatorns avgivna effekt, när 75 % av den i pannan
producerade ångmängden tillförs turbogeneratorn.
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10.8
Fig. nedan visar en dieselmotoranläggning med avgaspanna och
turbogenerator. Restförlusten för avgaspannan kan sättas till 3 % av
avgiven
värmeeffekt
från
avgaserna.
Turbinens
mekaniska
verkningsgrad är 0,98. Övriga data framgår av figuren.
Beräkna:
a)
b)

Avgaspannans ångproduktion i kg/h
Turbogeneratorns effekt när enbart avgaspannan producerar ånga.
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10.9.
På nästa sida visas schematiskt en del av maskinanläggningen i ett
motorfartyg där huvudmotorn är en MAN-B&W 8L70MC, som har
cylinderdiametern 700 mm och slaglängden 2275 mm. Förutom de på
bilagan visade upplysningarna gäller följande vid fullast::
-

huvudmotorns bränsleförbrukning ………………..
varvtal ……………………………………………….….
MIP ………………………………………………….…..
huvudmotorns mekaniska verkningsgrad ………….
luftförbrukning vid 1,06 bar, 29 oC ……………..…
spolluftens temperaturfall i spolluftkylaren ………
kylvattnets temperaturökning i smörjoljekylaren..
förångningstryck i färskvattengeneratorn ………….
brännoljeflöde genom brännoljeförvärmaren ……….
elgeneratorns verkningsgrad ……………………….
turbinens mekaniska verkningsgrad …………….
färskvattenflöde från HM till FV- generator
….

2480 kg/h
94 r/min
14,3 bar
0,91
32 m3/kg olja
90 oC
2 oC
0,1 bar
2480 kg/h
0,95
0,93
85 m3/h

Förlusten i avgaspannan antages vara 3 % av den från avgaserna avgivna
värmeeffekten. Motorn kördes på IF-380 med följande specifikation:
Densitet = 950 kg/m3, 0,3 % vatten, 0,15 % aska och 4,5 % svavel.
Man kan räkna med följande medelspecifika värmekapaciteter:
- atmosfärisk luft ………..….. 1,00 kJ/kg oC
- avgaser …………………..….. 1,05 kJ/kg oC
- oljor ……………………….… 2,0 kJ/kg oC
- sjö- och färskvatten ….…. 4,19 kJ/kg oC
.
Sjövattnets densitet sättes till 1025 kg/m3 och färskvattnets densitet till
1000 kg/m3.
Beräkna vid fullast:
1) huvudmotorns effektiva effekt i kW
2) huvudmotorns effektivt termiska verkningsgrad
3) färskvattengeneratorns producerade färskvattenmängd i kg/h
4) sjövattentemperatur efter färskvattenkylaren
5) elgeneratorns avgivna effekt i kW
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11. Emissioner
Under senare år har luftföroreningarnas inverkan på miljön alltmer
uppmärksammats. De avgasregler som numera gäller för personbilar,
lastbilar och bussar har i betydande grad minskat utsläppen av skadliga
ämnen från dessa. Det innebär samtidigt att utsläppen från
marinmotorer relativt sett har ökat och därmed har kraven på att minska
utsläppen från sjöfarten skärpts. Det är framförallt när det gäller
emissioner av svaveloxid, SOx, och kväveoxid, NOx, som handelsjöfarten
svarar för en icke oväsentlig del av de totala emissionerna.
I samband med diskussioner om olika metoder för att minska
emissionerna från sjöfarten har frågan om fartreduktion framförts.
P&O Nedlloyds containerfartyg Southamtons huvudmotor utvecklar
effekten 65880 kW vid en fart av 24,5 knop och bränner 223 ton/dygn.
Man har beräknat att om man reducerar farten till 16 knop blir
bränsleförbrukningen 64 ton/dygn. I stället för att förbruka 3790 ton
bunker för en resa mellan Hongkong och Rotterdam blir förbrukningen
1662 ton. CO2- emissionerna skulle då minska med 5000 ton. Ett problem
i sammanhanget är att om man minskar kapaciteten för fartyget behövs
mer tonnage på traden som också kommer att producera emissioner.

Fig. 11.1 Dieselavgasers innehåll.
Det som kommer ut ur avgasröret är till övervägande delen gaser som
normalt finns i luften. Koldioxid och vatten är resultatet av
förbränningen av kolväten i bränslet.
Det i fig. 11:1 redovisade innehållet i avgaserna är från en dieselmotor
utan särskild avgasrening.
I dieselavgaserna har man hittat närmare 450 olika ämnen. De flesta av
dessa utgörs av förbränningsprodukter i olika stadier. Andra härrör från
förbränningsluften (damm, sand mm) eller består av slitagemetaller från
motorn.
De ämnen som man i första hand koncentrerar sig på att reducera
utsläppen av är kväveoxider, svavel och partiklar.
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11.1 Dieselavgasernas miljöpåverkan
Kväveoxider (NOx).
NO och NO2 bildas när luft utsätts för högt tryck och hög temperatur
under viss tid, vilket är precis vad som händer i en motorcylinder. Det är
inte nödvändigt att det sker någon förbränning för att kväveoxider skall
bildas. NO är mindre giftigt än NO2, men all NO omvandlas så
småningom i atmosfären till NO2. En gemensam beteckning på de båda
kväveoxiderna är NOx.
NOx fungerar som gödningsmedel upp till en viss gräns. Höga halter av
NOx leder till att växternas blad inte kan hålla kvar vatten utan dör av
uttorkning. NOx bidrar också till försurningen och till bildning av
marknära ozon, vilket är ett gift.
Svavel (SOx)
I atmosfären oxideras SO2 till SO3 som löser sig i vatten till svavelsyra.
Med regnet faller den ner till marken och bidrar till försurning.
Försurningen ökas ytterligare genom att såväl mark som vatten och
växter kan ta upp svaveldioxiden direkt ur luften. Resultatet blir att pHvärdet i mark och vatten blir så lågt att vissa växt- och djurarter slås ut.
Bl.a. har barrträden visat sig känsliga för försurad miljö. Även metaller
och byggnadsmaterial påverkas i hög grad av den försurade luften och
korrosionsskadorna av denna orsak uppgår varje år till avsevärda belopp.
Kolväten (HC)
Kolväteemissionerna är oförbränt eller delvis förbränt bränsle men där
ingår också smörjolja som läckt förbi ventilstyrningar och kolvringar.
Genom kemiska reaktioner kan delvis förbränt bränsle bilda nya
kolvätemolekyler som inte fanns i bränslet från början. Vissa kolväten i
avgaserna är ofarliga och vissa är mycket farliga. När man talar om
cancerrisker i samband med dieselavgaser så är det vissa kolväten som är
inblandade.
Partiklar
Partikelemissionerna härrör från bränslet och smörjoljan.
Partiklarna
i
den
typiska
dieselröken
består
huvudsakligen av sot och kolväten.
Sotpartiklarna är av varierande storlek. Partiklar som är
< 10 m kan tränga ner i luftrörens finaste förgreningar
och fastna i lungorna.
De större partiklarna fastnar i de övre luftvägarna och
transporteras bort.
Fig. 11.2 Partikel med kolväte.

Kol är i sig ganska harmlöst, varför hälsoriskerna med sotpartiklar
främst har varit kopplade till de kemiskt aktiva kolvätefragment som kan
kondensera på partikelytan. Vissa av dessa kolväten har visat sig kunna
framkalla tumörer hos försöksdjur.
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11.2 Emissionsreducerande åtgärder.
För att återupprätta sjöfartens konkurrenskraft som ett miljövänligt
transportalternativ har bransch och myndigheter samverkat för att visa
på en rad möjligheter att reducera avgasemissioner från fartyg.
Ur teknisk synpunkt kan alla dieselmotortyper, låg- medel eller
högvarviga eller med två- eller fyrtakts arbetsprocess behandlas på
samma sätt med avseende på emissioner. Ändå är det ett faktum att det
finns en markant skillnad beroende på fartygstyp och fartområde.
Den stora andelen av fartygen som drivs i World-Wide trafik är utrustade
med långsamgående tvåtakts dieselmotorer. Nybyggen av denna
fartygstyp skall iaktta emissionsregler som också tillämpas World-Wide.
Det är endast under kortare perioder som denna fartygstyp behöver rätta
sig efter de striktare regler som gäller i kustnära vatten och avgränsade
hav som t.ex. östersjön.
Som motsats finns ett stort intresse för avgasemissioner hos rederier och
operatörer av färjor, Ro-Ro fartyg och olika typer av kustfartyg. Dessa
fartygstyper opererar under största delen av sin livslängd i områden där
det råder strikta regler för avgasemissionerna. Lägre emissionsnivåer
kommer ofrånkomligen att bli norm för dem. Då denna fartygstyp oftast
är utrustade med medelvarvsmotorer fokuseras intresset här för
möjligheterna till emissionsreduktion för denna motortyp.
IMO:s skrift Marpol 73/78 Annex VI är det första regelverket som
behandlar avgasemissionerna från fartyg och som avser att reducera
utsläppen av NOx och SOx. Regelverket gäller för fartyg som kölsträckts
senare än 1 januari 2000 och för existerande fartyg som genomgår en
omfattande ombyggnad.

Fig.11.3 IMO:s varvtalskurva

354
Förutom inom IMO sker viss aktivitet runt om i världen för att minska
miljöpåverkan från fartygs avgaser. I Sverige infördes så tidigt som 1998
differentierade farledsavgifter och hamnavgifter med syftet att reducera
NOx - emissionerna och användningen av bränslen med hög svavelhalt.
Ett annat system finns för tankfartyg som anlöper Rotterdams hamn och
infördes 1991. I USA finns förslag om ny standard för emissioner av NO x,
HC, CO och partiklar.
Det finns förslag om att införa ett system för att handla med
svavelemissioner mellan fartyg i Nord- och Östersjöfart i stället för att
besluta om ett tak för svavelhalten hos fartygsbränslen. Förslaget
innebär att fartyg med svavelemissioner under de tillåtna gränsvärdena
skulle erhålla visst tillgodohavande som operatörer av fartyg med
emissioner över gränsvärdena skulle tvingas att köpa för att kunna
trafikera dessa farvatten.
Med ett sådant system skulle det då bli lönsamt för fartyg som
permanent trafikerar området att installera t.ex. utrustning för att
reducera svavelhalten i bränslet. För fartyg som mer sällan besöker
regionen är det då mer kostnadseffektivt att köpa tillgodohavanden än
att installera och hantera tankar och utrustning för lågsvavlig olja
Enligt förslaget skulle det med detta system bli möjligt att begränsa de
totala emissionerna inom regionen.
Användningen av avancerade mätmetoder har bidragit till att förbättra
förståelsen för vad som händer under förbränningsfasen i en
dieselmotorcylinder. Man har också ökat kunskapen om vad som sker
under gasväxlingen och under insprutningen. Dessa metoder har samlat
värdefull information om förbränningen vid användning av olika bränslen
samt inverkan av förbränningsrummets geometri vid bildningen av NOx .
Kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) kallas gemensamt för NOx.
Kväveoxid (NO) är den vanligaste formen av kväveoxid som förekommer i
en motorcylinder, vanligtvis mer än 90 % av total NOx - mängd. Den
huvudsakliga NOx - bildningen sker genom oxidation av atmosfäriskt
kväve och bara en liten del (3-10 %) härstammar från bränslebundet
kväve. NOx - bildningen är en funktion av lokala högtemperaturområden
och dessas varaktighet under förbränningen. Eftersom 80 % av
förbränningsluften består av kväve (N2) åtgår bara en liten mängd av
detta kväve för den kemiska processen att producera den rådande NOx nivån i dieselmotorer.
Det har genomförts ett flertal undersökningar om bildningen av NO och
NO2 under förbränning och alla visar att både temperaturen och
mängden närvarande syre har stor betydelse. NOx - bildningen främjas
av under förhållandevis lång tid lokalt existerande temperaturtoppar och
hög O2 - koncentration.
För att kunna reducera emissionen av NOx måste man antingen
förhindra bildningen i cylindern eller avlägsna bildad NOx från
avgaserna i ett efterbehandlingssystem.
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Metoder för att minska NOx- emissionerna.
Metoder för NOx- reduktion kan delas in i tre olika grupper:
- Direkta åtgärder
- Indirekta åtgärder
- Bränslepåverkan
Direkta åtgärder innebär att förbränningsprocessen i motorn påverkas.
Hur stor reduktion man kan uppnå med dessa åtgärder beror på metod
och motortyp och varierar mellan 10- 50 %.
Indirekta åtgärder innebär att inget ingrepp görs på motorn utan att man
i stället minskar emissionerna genom utrustning placerad utanför
motorn. Den vanligaste indirekta metoden är hittills användning av SCR
(Selective Catalytic Reactor).

Fig. 11.4

Olika metoders kapacitet att minska NOx- utsläppen

Direkta åtgärder.
Direkta metoder för NOx- reduktion är en stor utmaning för utvecklare av
dieselmotorer. De olika möjligheterna är:
-

Emission rating
Förbränningskontroll
Recirkulation av avgaserna (EGR)
Befuktning av förbränningsluften

Emission rating
Med Emission rating menas justering och modifiering av
bränsleinsprutningen och överladdningen för att därigenom minska NOxemissionerna. Normala konsekvenser vid dessa åtgärder är att både
bränsleförbrukningen och den termiska belastningen ökar hos motorn.
Metoden innebär ändring av tidpunkten för insprutningen och är relativt
enkel och billig. Senareläggning av insprutningen (retarded gear) t.ex. är
ett verksamt sätt att minska NOx- emissionerna. Orsaken är dels lägre
förbränningstemperatur och kortare uppehållstid vid höga temperaturer.
Ändringen kan ske under drift och är vanlig vid fartyg som bara
tillfälligtvis befinner sig i farvatten med emissionsbegränsningar.
Potentialen för NOx- reduktionen begränsas till ca 20 %.
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Förbränningskontroll.
Förbränningskontroll innebär anpassning av insprutningsflödet som en
funktion av belastning och varvtal, optimering av utformningen hos
förbränningsrummet, förbättrad blandning av luft och bränsle samt
användning av elektronisk styr- och reglerteknik. Detta är det område
där för närvarande de största ansträngningarna görs och där
utvecklingen också sker snabbast. Potentialen för NOx- reduktion med
dessa metoder är 50-60 % utan märkbar ökning av bränsleförbrukningen.
LOW-NOx
Det är Wärtsilä som har infört begreppet LOW-NOx som är en
kombination av emission rating och förbränningskontroll och i praktiken
betyder ökning av kompressionstrycket.
Insprutningsutrustningen har modifierats så att bränslet sprutas in
senare än normalt och under en kort distinkt period.

Fig. 11.5 LOW-NOx innebär att kompressionstrycket ökas

Äldre fartyg kan uppgraderas med ett LOW-NOx- paket
och fördelen är att NOx- halten kan sänkas under
gränsvärdet i IMO:s varvtalskurva genom att bara
bygga om motorn utan att utrustningen i
maskinrummet i övrigt behöver påverkas.

Fig. 11.6

Inverkan av senare insprutning på
NOx- bildningen i cylindern.
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MAN B&W har en ny typ av insprutare som installeras i alla nya motorer
och den finns också som utbytesdel för äldre motorer med större
cylinderdiameter än 600 mm. Insprutaren som ger en bättre finfördelning
och bättre förbränningsprocess har minskat NOx- emissionen med ca 30
%.
Recirkulation av avgaserna (EGR)
Avgaser tas från avgasröret och leds direkt tillbaka till insugsröret.
Sådan uttunning av luftladdningen med avgaser reducerar
maxtemperaturen och syrekoncentrationen under förbränningsprocessen
vilket minskar NOx- bildningen. Det är särskilt startreaktionen av NOxbildningen som ökar med temperaturen. Vidare kommer inblandning av
avgaser att reducera förbränningshastigheten något som också reducerar
maxtemperaturen under processen.

Fig.11.7 Recirkulation av avgaser
Den förmånliga verkan av recirkulationen ökar med ökande
recirkulationsmängd. Man kan få betydande minskning av NOxbildningen
men
motoreffekten
minskar
samtidigt
som
bränsleförbrukningen ökar. Motorn kan även få en något ojämn gång.
EGR kräver högkvalitativt bränsle för att få avgaser fria från partiklar
och svavel. För tjockoljedrivna dieselmotorer anses inte denna metod som
ett realistiskt alternativ för närvarande.
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Befuktning av förbränningsluften
Befuktning innebär att förbränningstemperaturen sänks genom att
vatten eller ånga tillförs förbränningsluften antingen utanför eller inne i
förbränningsrummet. Genom att temperaturen är lägre minskas NOxbildningen.
HAM (Humid Air Motor).
Munters har utvecklad en metod som kallas HAM (Humid Air Motor) och
som innebär att förbränningsluften befuktas innan den tillförs cylindern.
Luften från turbon passerar ett befuktningstorn där den kyls och
befuktas. Metoden bygger för marint bruk på att sjövatten används till
processen.

Fig. 11.8 Kylning och befuktning av förbränningsluften. (Munters HAM)
Sjövattnet värms så mycket som möjligt med motorns kylvatten och
sprutas sedan nedåt i tornet där det möter uppåtgående laddningsluft till
motorn.
Det vatten som följer med förbränningsluften in i motorn förångas i
tornet och blir därmed nästan saltfri. Det har uppmätts ca 2 ppm salt i
luftströmmen till motorn och det tillåtna gränsvärdet att satt till 50 ppm.
Den ordinarie luftkylaren blir överflödig eftersom luften kyls i tornet i
samband med befuktningen.
I befuktningstornet finns en droppavskiljare som avskiljer vattendroppar
från luftströmmen. Den är en viktig komponent i systemet då den gör det
möjligt att använda sjövatten. Brineavloppet styrs av ett reglersystem
som håller konstant salthalt hos det cirkulerande vattnet.
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Man räknar med att kunna reducera NOx- bildningen med upp till 70 %
med denna metod och den största fördelen jämfört med direkt
vatteninsprutning är att man kan använda sjövatten.
Installationskostnaden för HAM är för närvarande (2001) högre än för
SCR men HAM har inga direkta driftkostnader. Det finns beräkningar
publicerade som visar på lönsamhet för metoden efter att antal år trots
den högre installationskostnaden.
DWI (Direct Water Injection)
Som alternativ till befuktning av förbränningsluften kan systemet med
direkt vatteninsprutning (DWI) användas. I det fallet sprutas vatten och
brännolja in i cylindern genom olika munstycken i en gemensam
insprutare. Den oberoende vatteninsprutningen kan stängas av när som
helst utan att det påverkar motorns driftsäkerhet.

Fig.11.9 DWI, Direct Water Injection
Huvudkomponenten
i
DWIsystemet
är
den
kombinerade
insprutningsventilen genom vilken både bränsle och vatten sprutas in i
cylindern. Ett av munstyckena i den kombinerade insprutaren används
för vatteninsprutning och den andra för bränsleinsprutning.
Vatteninsprutningen startar före bränsleinsprutningen för att kyla ner
förbränningsrummet och därigenom minska bildningen av NOx.
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Fig. 11.10 Wärtsiläs system för DWI
En högtrycksvattenpump används för att skapa ett vattentryck av 200400 bar. Efter filtrering och dämpning av trycksvängningarna leds
vattnet till en tryckregleringsventil som håller rätt vattentryck. Av
säkerhetsskäl är vattenledningen till varje cylinder utrustad med en
mekanisk flödessäkring som snabbstänger för vattnet om fel uppstår.
Tidpunkt och fortfarighet för vatteninsprutningen styrs elektroniskt och
kan enkelt justeras genom programmering av kontrollenheten från ett
tangentbord. Mängden vatten som sprutas in bestäms av under hur lång
fortfarighet insprutningen sker.
Användning av DWI innebär:
- Lägre förbränningstemperatur genom bindning av värme vid
förångning av insprutat vatten.
- Ökad spec. värmekapacitivitet hos cylinderladdningen vilket sänker
temperaturhöjningen under förbränningen.
- Uttunning av syrehalten i cylinderladdningen vilket ger minskad
NOx- bildning.
DWI har potential för minskning av NOx- halten med 50-60 % vid liten
ökning av bränsleförbrukningen och vid en vattenförbrukning av ca 40-70
% av bränsleförbrukningen vilket är mycket och en klar nackdel.
Systemet kräver rent färskvatten. Typiska värden på NOx- halten vid
DWI och tjockoljedrift är 6-7 g/kWh. Vid drift på MDO ökar NOxreduktionen något och man kan komma ned till ca 5-6 g/kWh.
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Bränslepåverkan
Vatten-Olje emulsion (FWE, Fuel Water Emulsion) är den enda metoden
för bränslepåverkan som förekommer och som har någon inverkan på
NOx- bildningen i motorn. Finfördelningen av oljedropparna har en
positiv inverkan på förbränningsprocessen då den skapar en mer
homogen luft-bränsleblandning.
Förångningen av vattnet kräver energi vilket resulterar i lägre
förbränningstemperatur och därmed något lägre förluster. Potentialen för
NOx- reduktionen är ca 30 %. Ökningen av bränsleförbrukningen är
måttlig och vattenförbrukningen är upp till ca 30 % av
bränsleförbrukningen.

Fig.11.11 Homogenisering av vatten och HFO
(MAN B&W)
För medelvarvsmotorer är den maximala vatteninblandningen 15 % och
vid dellast kan vattenandelen minskas något för att förhindra bildning av
vit rök. Nya motorer konstrueras för större vattenhalter. Hålen i
insprutarna måste vara något större för att hantera den större
insprutningsvolymen.
Viskositeten för emulsionen är något högre än för enbart brännolja och
därför behövs lite högre temperatur efter värmaren. NOx- reduktionen är
proportionell mot vatteninblandningen och metoden har ingen mätbar
inverkan på bränsleförbrukningen enligt rapporter från MAN B&W.
Om motorn stoppas för kortare tid än 24 h kan den återstartas på
bränsle-/vattenblandningen förutsatt att trycket i systemet hela tiden har
upprätthållits. Om motorn skall stoppas för längre tid skall den
återstartas på ren brännolja och emulsionen måste spolas ur systemet.
Under alla omständigheter måste systemet vara under tryck tills
temperaturen sjunkit under 80 oC.
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Indirekta åtgärder. (Efterbehandling).
I praktiken betyder detta Selective Catalytic Reaction (SCR). Detta är
den vanligaste och mest effektiva metoden för att minska NOxemissionerna från en dieselmotor.
Som reduktionsmedel används urea (40 % vattenlösning av ammoniak)
som är en ofarlig substans som används inom jordbruket. Urealösningen
sprutas in i avgaserna omedelbart efter turbon. Urean omvandlas
omedelbart i de varma avgaserna till ammoniak och koldioxid enligt
formeln:
(NH2)2CO + H2O + värme -->

2NH3 + CO2

Blandningen passerar genom katalysatorn där NOx omvandlas till kväve
och vatten enligt formeln.
4NO
6NO2

+ 4NH3
+ 8NH3

+ O2

-->
-->

4N2 + 6H2O
7N2 + 12H2O

Mängden urea som sprutas in styrs av motorbelastningen. För att få en
mer precis styrning är insprutningen av urea kopplad till ett mätsystem
för NOx- halten efter katalysatorn. NOx- reduktionen beror på mängden
insprutad urea vilket kan uttryckas som förhållandet NH3/NOx.
För att SCR skall vara effektivt måste rökgasernas temperatur vara
tillräckligt hög för att förhindra bildning av ammoniaksulfat men ändå
inte så hög att det resulterar i förbränning av ammoniaken. För motorer
med tjockoljedrift betyder detta att temperaturen skall vara i intervallet
330-450 oC. Eventuell avgaspanna skall installeras efter reaktorn.

Fig. 11.12 SCR för medelvarvsmotorer (Wärtsilä)
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En SCR- anläggning består av en reaktor som innehåller ett antal lager
av katalysatorer, en doseringsanläggning med lagringstank för urean
samt ett reglersystem. Reaktorn är en kubisk stålbehållare som är
tillräckligt stor för att rymma katalysatorerna.
Eftersom standardutrustningen för SCR är ganska volymkrävande för
installation i fartyg finns konstruktioner där ljuddämparen byggs ihop
med reaktorn till en enhet. Både investering- och driftkostnaden för SCR
är relativt hög.

Fig. 11.13 Kombinerad ljuddämpare och SCR- reaktor.
Effektiviteten hos en SCR- anläggning beror på hur mycket Urea som
tillförs processen vilket kan uttryckas som ett NH3/NOx- förhållande. Vid
ett högt förhållande får man en större reduktion av NOx men samtidigt
kommer mängden outnyttjat ammoniak som passerar genom
katalysatorn att öka. Detta brukar kallas för ammoniak-slip.
Driftkostnaden för en SCR- anläggning består av dels kostnaden för Urea
och dels kostnaden för det kontinuerliga utbytet av katalysatorerna.
Livlängden för katlysatorblocken är ca fyra år och är beroende av
driftbetingelserna. Ureaförbrukningen liggar på ca 20-25 g/kWh för en
lösning med 40 % vatten.
Kostnaden (April 2000) för utbyte av katalysatorblocken vid
medelvarvsmotorer var mellan 40-60 $/kW beroende på om det är eneller flermotorinstallation. Priset för urea var samtidigt mellan 0,1-0,15
$/l vilket gav en driftkostnad av 2,8-3,7 $/MWh.
För att en SCR- enhet skall fungera korrekt krävs att avgastemperaturen är lägst 250 oC vilket betyder att den vid fyrtakts
dieselmotorer måste installeras före avgaspannan. Vid tvåtakts,
långsamtgående motorer är avgastemperaturen lägre och en SCR- enhet
av det här slaget måste där placeras även före turboaggregatet för att
tillräckligt hög temperatur för reduktionsprocessen skall erhållas. Om
avgasernas temperatur är lägre än 250 oC får man problem med
kondensation av ammoniaksulfat.
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Siemens SINOx är en SCR- enhet som har installerats i Birka Princess,
ett passagerarfartyg som går i kryssningstrafik mellan Stockholm och
Mariehamn. Fartyget huvudmaskineri består av fyra Wärtsilä 12V32D
med en total effekt av 17600 kW. För hjälpkraftbehovet finns två 6R32
och en 4R32 med en total effekt av 4900 kW installerade. Avgaserna från
samtliga motorer renas i anläggningen.
Avgaserna passerar genom hålen i den vaxkakeformade keramiska
katalysatorn som består av en blandning av titandioxid och
vanadinpentoxid
som
är
den
aktiva
delen
i
systemet.
Genomströmningshålens storlek beror på vilken bränslekvalitet som
skall användas. För att undvika att de blir igensatta måste de vara större
vid tjockoljedrift än vid drift på dieselolja. Även bränslets svavelhalt har
betydelse. Birka Princess använder lågsvavlig HFO som bränsle.
SCR- enheter behöver ammoniak som reduktionsmedel men för att slippa
hantera ren ammoniak ombord så används på Birka Princess en 40 %
urealösning.
Urea sprutas in och blandas med avgaserna i blandningsenheten före
katalysatorn. Vid inträdet i katalysatorn omvandlas urea till ammoniak
varefter reaktionen sker i katalysatorn varvid kväve och vatten bildas.
Förbrukningen av urea beror på motorbelastningen och driftkostnaden
för enheten på Birka Princess är beräknad till 3-4 $/MWh.

Fig.11.14 SCR NOx- reduktionsanläggning på
Birka Princess.
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Passagerarfärjan M/S Visby har fyra huvudmotorer och tre hjälpmotorer
som samtliga är utrustade med Siemens SINOX, SCR- system. Som
reduktionmedel används en 40 %-ig urealösning och förbrukningen är
beräknad till 65-89 kg/h.
Tabellen nedan visar resultatet från mätningar ombord i oktober 1998.
Samtliga värden är uppmätta och justerade för omgivningsfaktorer samt
omräknade till g/kWh vid 75 % effektuttag och stabila driftförhållanden.

Huvudmotor

Nominell effekt

Hjälpmotor

(kW)

ME1
ME2
ME3
ME4
AEl
AE2
AE3

5 180
5 180
5180
5180
1 765
1 765
1 765

Total
26 015 kW
NOx-emission beräknad för den
totalt installerade maskineffekten
till grund för miljödifferentiering av
farledsavgift.

NOx-emission vid 75
effektuttag,
(g/kWh)
1,1
0,8
1,3
0,6
0,6
0,1
0,3

0,8 g/kWh

Fig. 11.15 Uppmätningar ombord på M/S Visby
i oktober 1998.
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ABB:s SCR- system har installerats i många olika fartygstyper inklusive
passagerarfartyg. En pilotanläggning installerades så tidigt som 1992 i
Ro-Ro- färjan Aurora. För långsamtgående dieselmotorer har man
utvecklat ett speciellt system för installation före turbon.
ABB Fläkt har t.o.m. 1999 levererat totalt 84 SCR- anläggningar varav
tre installerats i fartyg med lågvarviga dieselmotorer. För att klara
temperaturgräsen hos avgaserna som behövs för att aktivera
katalysatorn har reaktorn vid dessa installationer placerats före turbon.
Motorerna körs på HFO med 2 % S och reduktionen av NOx är från 17
g/kWh till under 2 g/kWh.

Fig. 11.16 ABB:s kombinerade SCR/ljuddämpare
Avgasreningstekniken för dieselmotorer är under snabb utveckling. I
Sverige har myndigheterna satt som mål att reducera sjöfartens
luftföroreningar i form av utsläpp av kväveoxid och svavel med 75 %. För
att nå detta mål har miljödifferentierade farled- och hamnavgifter införts.
Man vill på detta sätt stimulera till miljöförbättrande åtgärder.
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Miljödifferentieringen innebär att den fartygsbaserade delen
farledsavgiften differentieras efter fartygets utsläpp av kväveoxider
svavel. Vid en utsläppsnivå om 12 g NOx/kWh betalas en viss avgift.
lägre utsläppsnivåer minskas avgiften så att vid en utsläppsnivå
högst 2 g NOx/kWh debiteras endast en minimiavgift.

av
och
Vid
om

Utöver de NOx- relaterade avgifterna införs en avgift baserad på
svavelhalten i fartygets bunkerolja. Om svavelhalten överstiger 0,5 % för
ett passagerarfartyg eller 1 % för ett annat fartyg tillkommer en avgift
baserad på fartygets bruttodräktighet
Tabellen nedan visar vilka nivåer på NOx- emissionerna man kan uppnå
med de olika metoderna som finns idag.

Reduktion (%)
Standardmotor utan
emissionsreduktion
Medelvarvsmotor

NOx (g/kWh)

Max 12,9

Standardmotor utan
emissionsreduktion
Långsamtgående motor

Max 17

Emission rating
(Justering av
insprutningen)

20

10 - 11

Munters HAM

70

2-4

Vatteninsprutning

50 - 60

5 – 6 vid MDO
6 – 7 vid HFO

Bränslepåverkan
(FWE, Fuel-Water
emulsion)

30

9 - 12

80 - 95

1-2

SCR

Fig. 11.17 Kapacitet hos olika metoder för
minskning av NOx- emissionerna.
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Repetitionsfrågor
1.

Redogör för dieselavgasernas miljöpåverkan.

2.

Vilka är de emissioner från fartygsmotorer som man i första hand vill
minska?

3.

Beskriv hur ett system för att handla med utsläppsrättigheter
skulle kunna minska de totala emissionerna från fartyg.

4.

Förklara skillnaden mellan direkta och indirekta metoder för att
minska emissionerna.

5.

Vad menas med "Retarded gear"?

6.

Hur fungerar EGR?

7.

Vad innebär HAM- metoden?

8.

Beskriv ett system för DWI.

9.

Ungefär hur mycket vatten förbrukar ett DWI- system för en motor
med effekten 20000 W?

10.

Vad är urea?

11.

Ställ upp reaktionsformlerna för NOx- reduktion vid SCR med urea
som reduktionsmedel.

12.

Katalytisk avgasrening på snabbgående och medelvarvs
dieselmotorer är relativt vanligt numera. Varför dröjer utvecklingen
av sådana på stora tvåtaktsmotorer?"

13.

Fig. visar installationen av SCR- enheten
ombord på Birka Princess. Skriv in
benämningen
på
de
ingående
komponenterna på anvisad plats.

369

12. Hjälpkraftgenerering
12.1 Allmänt
Utformningen och omfattningen av det elektriska systemet ombord är i
hög grad beroende av storlek och typ av fartyg. Elsystem ombord på
fartyg omfattar system för produktion och distribution av elenergi för
drift av elmotorer, belysning, intern- och extern kommunikation,
navigationsutrustning och många andra delsystem.
Alla fartyg är försedda med utrustning för landanslutning som används
när den egna anläggningen inte är tillgänglig t.ex. vid varvsbesök.
Elbalans.
Elanvändningen ombord på de flesta fartygstyper ökar kontinuerligt.
Detta beror bl.a. på den allmänna trenden mot ständigt högre fart, större
fartyg, ökad användning av elektronik och elektriskt driven utrustning
samt högre levnadsstandard ombord. Bättre uppvärmning, ventilation
och luftkonditionering tillsammans med mer omfattande installation av
belysning och kyl- och frysutrustning kan konstateras hos moderna fartyg
jämfört med bara något äldre.
Identifiering, tabellering och summering av all elförbrukning ombord görs
i en elbalans för fartyget. Det maximala elkraftbehovet måste fastställas
för att kunna dimensionera generatorkapaciteten. Elkraftbehovet vid
låglast är speciellt viktigt att bestämma vid användning av
dieselgeneratorer då det finns restriktioner för drift av dessa under lång
tid vid låg belastning.
En komplett elbalans för Birka Princess finns i appendix 2.

Fig. 12.1 Exempel på elbalans för VLCC
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Analys av elförbrukningen startar tidigt under projektstadiet och den
uppdateras kontinuerligt vartefter projektet fortskrider. Elbalansen skall
omfatta all el-förbrukande utrustning ombord och kraftbehovet vid olika
driftfall hos fartyget skall kunna utläsas.
Exempel på installerad generatoreffekt för några olika fartygstyper:
-

Mindre passagerarfärjor
upp till 5
Lastfartyg, mekanisk kraftöverföring
upp till 8
Större Ro-Pax färjor
5–15
Passagerarfartyg med mekanisk kraftöverföring 10-25
Passagerarfartyg med elektrisk kraftöverföring 30–75
Stora passagerar- och kryssningsfartyg
med elektrisk kraftöverföring
ca 100

MVA
MVA
MVA
MVA
MVA
MVA

Moderna fartyg utrustas ofta med förbättrade manöveregenskaper vilket
innebär kraftfulla bogpropellrar. Start av så stora motorer ger upphov till
höga startströmmar som måste täckas av elgeneratorerna och är ett
problem inte minst vid ombyggnad av äldre fartyg.
Den belastning som måste säkerställas i en nödsituation ökar i takt med
ökad elanvändning. Användning av högeffektiv vattendimma för
brandbekämpning är också ett skäl till att den erforderliga installerade
effekten hos nödgeneratorn har ökat och brandbekämpning är numera
den avgörande faktorn vid bestämning av storleken hos nödgeneratorn.
Automatiska brandsläckningssystem kan ensamt behöva ca 150 kW
eleffekt för ett modernt Ro-Pax fartyg med högtryckssprinklerarrangemang installerat.
Ofta specificeras en större effekt hos nödgeneratorn än vad som
föreskrivs i SOLAS för att få en utökad säkerhet. En möjlighet att möta
detta behov är att installera två nödgeneratorer.
Systemspänning och frekvens.
Generatorspänningen bestäms vanligen av den totalt installerade
effekten, strömförbrukningen och effektnivån hos de komponenter
ombord som har det största eleffektbehovet samt kapaciteten hos
kortslutningsbrytarna.
Den
totala
strömdistributionen
ombord
bör
inte
överstiga
storleksordningen 2000 – 4000 A för att begränsa storleken hos kablar,
magnetfält och förluster.
Produktion och distribution av elkraft vid låg spänning har traditionellt
varit vanligast ombord på fartyg. I takt med att effektbehovet ombord har
ökat har det också oftare uppkommit fel i distributionssystemen i så hög
grad att det blivit oacceptabelt. I praktiken finns det övre gränser för
vilken största effekt som kan distribueras vid olika spänningar:
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Spänningsnivå och motsvarande övre gräns för installerad effekt vid s.k.
lågvoltsystem (LV-system).
- 400 V
- 450 V
- 690 V

9
10
11

MVA
MVA
MVA

Spänning och frekvens är primära systemvariabler och valet av dessa
påverkas av många faktorer t.ex. tillgången till utrustning som är
anpassad för miljön ombord på fartyg. Det vanligaste är 3-fas, 440 V och
50 eller 60 Hz.
På senare tid har 690 V blivit vanligt som systemspänning i LV- system
Detta reducerar distributionskostnaden och vikten jämfört med 400-450
V systemen samtidigt som det ökar kraven på isolationsnivå.
En fördel med 690 V system är att standard 380-440 V, D- kopplade
motorer kan användas efter omkoppling.
Medelhög spänning.
Då effektbehovet ombord har ökat, ofta beroende på elektrisk framdrivning, har användningen av medelhög spänning (3,3-11 kV) blivit allt
vanligare.
Medelhög spänning och motsvarande max. installerad effekt:
- 3,3 kV - 25
- 6,6 kV - 60
- 11 kV - 40-

MVA
MVA
MVA

Då systemen med medelhög spänning har utvecklats och blivit billigare
är rekommendationen för högsta effekten vid LV- system ca 8 MVA och
om större motorer än 750 kW finns installerade.
Elsystemets uppbyggnad.
Ett vanligt distributionssystem för elkraft ombord på fartyg är ofta
numera uppbyggt som ett delat ställverk där varje sida matas av en till
tre generatorer. Detta säkerställer redundans och förhindrar blackout och
undviker att fartyget förlorar manöverförmåga.
Att man vanligen under normal drift har minst två generatoraggregat i
drift under både manöver och gång i sjön skall övervägas vid beslut om
antal och storlek hos generatoraggregaten. Man bör dessutom undersöka
om det är praktiskt att installera ytterligare reservaggregat om
oförutsedd service på någon del i systemet blir nödvändig.
Användning av axelgeneratorer för att försörja stora motorer, t.ex. bogpropellrar och lastoljepumpar etc. är ofta kostnadseffektivt.
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Ett typiskt LV kraftdistributionssystem visas nedan. Utökad redundans
kan uppnås genom att dela upp systemet och även generatoraggregaten i
två helt oberoende system separerade i olika utrymmen. Förutom
elektrisk uppdelning blir då säkerheten större vad avser risk för brand
och vattenskada.
Med växande kraftbehov ökar nätspänningen och därmed samtidigt
antalet spänningsnivåer som skall fördelas i systemet som därmed får en
större komplexitet.
För att begränsa antalet jordfel byggs separatisolerade nät för
köksutrustning och för uttag till kylcontainers. Dessa separata nät är
isolerade från fartygets distributionsnät med transformatorer.
Elsystemets kapacitet att tillåta start av stora elmotorer måste
utvärderas vid nya fartygsprojekt men också vid ombyggnader som t.ex
inbyggnad av bogpropellrar. Det är inte tillräckligt att enbart överväga
tillgänglig eleffekt för den nya utrustningen utan först och främst måste
startkapaciteten beräknas.
Värmeförlusterna från elektriska komponenter är så stora i större
moderna fartyg att alternativa metoder för kylning har införts.
Vattenkylning är numera vanligt förekommande för generatorer, stora
motorer,
omvandlare
och
transformatorer.
Därigenom
har
komponenternas volym minskat som en följd av bortfallet av fläktar och
luftkanaler.

Fig.12.2 Eldistributionssystem
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Traditionellt
har
hjälpkraftbehovet
ombord
tillgodosetts
av
dieselgeneratoraggregat drivna på MDO. Högre bränslepriser och
förbättringar av bränslebehandlingen och insprutningssystemen har
stimulerat en ökad användning av hjälpkraftgenerering baserad på
tjockoljedrift enligt något av följande alternativ:
- Oberoende tjockoljedrivna dieselgeneratorer som drivs med samma
bunkerolja som huvudmotorn. Raka motorer är vanligare än v- motorer.
Varvtalet är ofta 720/750 r/min eller 900/1000 r/min för frekvensen 50
Hz eller 60 Hz.
- Ånga för drift av turbogeneratorer kan produceras av spillvärme från
avgaser och kylvattensystem. Installationerna kan vara enkla eller
mycket avancerade som t.ex. ombord i moderna containerfartyg med
ansenlig kyllastkapacitet. Här kan hjälpkraften genereras med
axelgenerator, dieselgenerator och ång- eller gasturbindriven
generator och optimal metod väljs automatiskt efter fartygets
driftförhållande för tillfället.
Axelgeneratorer har fördelen av låg SFOC hos huvudmotorn och
möjligheten att utnyttja den billigaste bränslekvalitén för produktion av
hjälpkraft till sjöss. Dieselgeneratorerna kan stoppas och får därigenom
kortare drifttid vilket minskar underhålls- och reservdelskostnaden för
dessa.
Axelgeneratorer drivs oftast via en uppväxlad PTO från CPmedelvarvsmotorers reduktionsväxel. Alternativt kan axelgeneratorn
ligga i axelledningen mellan en lågvarvig HM och FP- propeller. En
axelgenerator/motor kan också fungera som generator under normal drift
och som motor för att öka framdrivningseffekten om det finns överskott
av elkraft. Sådana system är speciellt värdefulla om det finns behov av
snabb redundans.
Gemensamt för alla dessa valmöjligheter är att hjälpkraften generas av
den billigaste bunkeroljan. Valet mellan de olika systemen bestäms av
det enskilda fartygets driftprofil. Det vanligaste systemet för lastfartyg i
oceanfart är att hjälpkraften till sjöss genereras i en axelgenerator och
att det finns ett av klassen angivet antal dieselgeneratoraggregat
installerade
Medelvarvs dieselelektriska installationer där många dieselgeneratoraggregat arrangeras enligt kraftverksprincipen för både framdrivning och
hjälpkraft och har blivit populära. Fördelarna är ökad flexibilitet och
säkerhet, miljövänligare och ökad redundans. Förutom de stora
kryssningsfartygen utrustas även isbrytare, supply-fartyg och kabelutläggare ofta för dieselelektrisk drift.
Utformningen av allt maskineri som installeras ombord, skall baseras på
en ekonomisk kalkyl som omfattar investeringskostnad, driftkostnad och
behovet av mantimmar för underhåll av utrustningen. Detta gäller inte
minst vid val av metod för produktion av hjälpkraft.
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12.2 Dieselgeneratorer.
Den elektriska strömmen i ett fartyg levereras här av separata dieselgeneratorer och distribueras via en kontrolltavla till olika förbrukningsställen (elmotorer, elvärmare, belysning etc). Elproduktionen sker
vanligen med 2 till 4 hjälpmotorer som var och en är direktkopplad till en
generator.
Dieselmotorn är oftast fyrtakts snabbgående motorer med t.ex 1200 r/min
vid 60 Hz och 6 poler och monteras tillsammans med generatorn på ett
gemensamt fundament och placeras ibland i ett separat rum för att sänka
ljudnivån i maskinrummet.
Dieselmotorerna kan startas från kontrollrummet och generatorerna
fasas in på nätet från den elektriska kontrolltavlan.
Motorn är normalt försedd med direktdriven smörjoljepump. Kylning av
motorerna sker i centralkylsystemet och avgaserna leds via ljuddämpare
till skorstenen i ett separat avgassystem.

Fig. 12.3 Dieselgenerator Volvo TMD 102
Infasning.
En generator som drivs av en dieselmotor måste fasas in till fartygets
elnät. När dieselmotorn har startats och går med rätt varvtal är
generatorns frekvens densamma som nätets.
Därefter regleras magnetiseringsströmmen i magnetspolarna så att
generatorns tomgångsspänning är lika med nätspänningen. För att
inkopplingen nu skall kunna ske utan onormala strömförhållanden,
måste man invänta ett ögonblick, då generatorns spänning är lika stor
och motriktad nätspänningen.
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Den för inkopplingen lämpliga tidpunkten kan fastställas med hjälp av
glödlampor enl. fig. 12.4.
E är generatorns- och V är nätets spänning. Lamporna är parallellkopplade med strömbrytarna för varje fas.

Fig.12.4 Infasning av en synkrongenerator till nätet.
Om generatorns varvtal är lite högre än det synkrona varvtalet varierar
spänningen över lamporna mellan noll och dubbla fasspänningen och
lamporna kommer därför att blinka med en frekvens som är lika med
skillnaden mellan nätets- och generatorns frekvens. Inkoppling av
generatorbrytaren skall ske när spänningsskillnaden är så liten som
möjligt och lamporna är släckta.
Normalt används s.k. synkronoskop som kopplar in generatorn när
fasläget är rätt. Det är också vanligt med automatiska
synkronoseringsutrustningar som sekventiellt tar hand om hela
infasningsförloppet.
Fördelningen
av
belastningen
mellan
de
parallellarbetande
generatorerna sker genom att ändra bränsletillförseln till dieselmotorn.
Om bränsletillförseln ökas kommer generatorn att mata ut mer effekt till
nätet och vid minskad bränsletillförsel minskar effekten. Varvtalet är
hela tiden konstant men det ändrade vridmomentet på generatoraxeln
medför en vinkelförskjutning mellan rotorns och statorns magnetflöden.
De allra flesta hjälpmotoranläggningarna är i dag utförda med någon
form av övervakning och säkring i förbindelse med vaktfritt maskinrum.
Klassens krav tar primärt sikte på att säkra strömförsörjningen så att
fartygets säkerhet inte äventyras och omfattar:
-

alarm och autostopp
black-out start
automatisk strömförsörjning
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Kravet att det skall finnas tillräcklig reservkraft tillgänglig kan leda till
att man kör två aggregat som var och en klarar förekommande
belastning. Detta betyder att aggregaten kan komma att gå med låg
belastning under lång tid. Ett väsentligt problem med dieselmotorer som
är långvarigt i drift vid låg belastning är att de blir sotiga.
Bränsleförbrukningen ökar då och den maximala effekt som motorn kan
avge minskar med upp till 25 %. Detta kan medföra black-out vid
belastningsökning. Man räknar med att moderna dieselaggregat inte
skall köras med lägre last än 30-40 % under längre tid.
Black-out systemet.
Detta omfattar i tillägg till alarm- och autostoppsfunktionerna, också
automatisk uppstart av stand-by aggregat vid bortfall av nätspänningen.
(Black-out). Aggregatet startar och kopplar in sig automatiskt på det
spänningslösa nätet vilket då kan ske utan fasning. Black-out tiden blir
vid sådana system mycket kort.
Automatisk strömförsörjning.
Med automatisk strömförsörjning menas strömförsörjningsanläggningar
där dieselaggregaten startas och stoppas beroende på kraftbehovet. Dessa
system
omfattar
automatisk
synkronisering,
inkoppling
och
lastfördelning. Utrustningen blir på grund av de komplexa funktionerna
relativt dyr och används företrädesvis i passagerar- och kryssningsfartyg.
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12.3 Axelgenerator
Axelgeneratorer är mycket vanligt förekommande och vid medelvarvsmotorer monteras den oftast på växeln

Fig. 12.5

Axelgenerator vid medelvarvsmotorer

Vilken typ av axelgenerator som kan användas beror på om fartyget är
utrustat med fast- eller ställbar propellerstigning.
Vid CP- propellrar är det möjligt att hålla propelleraxelns varvtal
tillräckligt konstant för att en vanlig synkrongenerator skall kunna
användas. Parallelldrift mellan axelgeneratorn och de övriga
generatorerna är då endast möjligt under den korta tid som det tar att
flytta belastningen till eller från axelgeneratorn. Det beror på att
huvudmotorn, som driver axelgeneratorn, har en effekt som är många
gånger större än effekten hos hjälpmotorerna. Detta medför att det blir
svårt att uppnå samma procentuella varvtals- och frekvensminskning vid
belastningsändring från tomgång till fullast vilket då i sin tur innebär att
generatorerna inte kommer att fördela belastningsökningen jämnt mellan
sig.
Reglertekniskt är det alltid svårt att få jämn lastfördelning mellan två
enheter som skiljer sig mycket i effekt. Varvtalet (och därmed frekvensen)
sjunker något vid belastningsökning. Om axelgeneratorn är fullastad vid
t.ex. 5 % varvtalsfall (och frekvensfall) så skall också dieselgeneratorn
vara fullastad vid 5 % varvtals-och frekvensfall. 5 % varvtalsfall innebär
3 Hz frekvensfall vid 60 Hz i tomgång. Man säger att ”statiken” är 5 %
hos regulatorerna.
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Vid FP- propellrar kommer axelgeneratorn att drivas med varierande
varvtal. Då axelgeneratorn trots detta skall avge effekten vid praktiskt
taget konstant frekvens, använder man för elproduktionen ofta
synkrongeneratorer med antingen statisk eller roterande frekvensomvandlare eller asynkrongeneratorer.
Synkrongenerator med roterande frekvensomformare.
Effekten från axelgeneratorn som drivs direkt av propelleraxeln eller via
en växel, leds här genom en likriktare till en likströmsmotor.
Likströmsmotorn driver en annan synkrongenerator som skall avge
effekten vid konstant frekvens till växelströmsnätet.

Fig. 12.6 Axelgenerator med roterande frekvensomvandlare.
Konstant frekvens uppnås genom att en tachogenerator avger en signal
som svarar mot frekvensens momentanvärde till en regulator.
Om t.ex. propelleraxelns varvtal sjunker kommer tachogeneratorn att
avge en spänning som är lägre än den som motsvarar frekvensens
börvärde. Det skapas då en utgångssignal från jämföraren i regulatorn
som
skickas
till tyristorutrustningen för
magnetisering av
axelgeneratorn. Magnetiseringsströmmen kommer då att öka vilket gör
att axelgeneratorns spänning stiger (E=k  n). Stigande spänning till
likströmsmotorn hos den roterande omformaren medför att varvtalet hos
denna ökar och därmed ökar också frekvensen på synkrongeneratorns
spänning.
Användning av detta system medför installation av tunga (och dyra)
likströmsmaskiner vilket innebär att systemet är tämligen ovanligt.
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Synkrongenerator med statisk frekvensomformare.
Detta system, som är vanligt förekommande, består av synkrongenerator, statisk frekvensomvandlare, synkronmaskin och reglerutrustning.
Synkrongeneratorn kan drivas direkt av propelleraxeln eller via en växel
som visas på fig. 12.7. Det förekommer också s.k. kompakt installation
där axelgeneratorn monteras direkt på huvudmotorns förkant.
HM:s varvtal och därmed synkrongeneratorns varvtal och frekvens kan
variera något. I den statiska frekvensomvandlaren likriktas
växelströmmen från synkrongeneratorn för att därefter åter växelriktas
till en frekvens som hålls konstant med frekvensregulatorn R före
överföring till elnätet.

Fig.12.7 Axelgenerator med statisk frekvensomvandlare.
Eftersom det är önskvärt att axelgeneratorn ensam kan klara fartygets
elförsörjning under gång och den statiska frekvensomvandlaren på grund
av likströmsbryggan inte kan generera någon positiv reaktiv effekt till
t.ex. motorer som är anslutna till huvudsamlingsskenan, levereras den
reaktiva effekten av en övermagnetiserad synkronkompensator som
verkar som en kondensator på huvudsamlingsskenan.
Synkronkompensatorn är en normal, synkrongenerator utrustad med
spänningsregleringsutrustning som håller spänningen på huvudsamlingsskenan konstant. Dess märkeffekt är normalt lika stor som
axelgeneratorns.
Synkronmaskinen drivs upp till synkront varvtal av en elmotor eller av
en dieselmotor. Det är normalt fast förbindelse mellan elmotor och
synkronmaskinen, varför synkronmaskinen i en sådan anläggning enbart
verkar som synkronkompensator.
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I anläggningar med dieselmotor, kan synkronmaskinen och dieselmotorn
kopplas samman med en elektromagnetisk koppling. Med kopplingen
aktiverad verkar synkronmaskinen således som generator, och frikopplad
verkar den enbart som synkronkompensator.
Samlingsskenans spänning svarar mot synkronkompensatorns spänning,
varför nätspänningen hålls konstant med hjälp av synkronkompensatorns spänningsregulator.
Systemets frekvens är proportionellt mot synkronkompensatorns varvtal
som därmed önskas hållas nära konstant vid belastningsökning. Om
fartygets förbrukning av aktiv effekt ökas måste denna effekt komma
från axelgeneratorn, i motsatt fall kommer synkronkompensatorns
varvtal att minska med resultatet att också nätet frekvens faller.
Om man ökar axelgeneratorns magnetisering så ökar spänningen från
generatorn till den statiska frekvensomvandlaren . Om man samtidigt
ökar växelriktarens triggerutstyrningsvinkel så ökar strömmen ut från
växelriktaren. Spännings-och strömökning ger en total effektökning till
samlingsskenan vilket var avsikten.
Om man vill att axelgeneratorn skall köras parallellt med en
dieselsynkrongenerator, skall det först göras en synkronisering som i
princip motsvarar infasning av två dieselgeneratorer till samma nät.
Spänningsregleringen
sker
genom
att
magnetiseringen
synkronkompensatorn och dieselgeneratorena ändras.

till

Varvtalsreglering sker genom att diesel-generatorerna är utrustade med
tacho-generatorer som ger en utsignal som är proportionell mot
varvtalet/frekvensen. Denna utsignal påverkar en regulator som ändrar
axelgeneratorns magnetisering och den statiska frekvensomvandlarens
trigger-utstyrningsvinkel som beskrivits tidigare.
Konstant effekt kan normalt uppnås när propelleraxelns varvtal är
mellan 75 % och 100 % av nominellt varvtal. Om propelleraxelns varvtal
sjunker under 75 % kan generatorregleringen inte hålla märkspänningen och det sker en reduktion av generatorns effekt.
Om varvtalet sjunker under 40 % kopplas generatorn ur på grund av
underspänning.
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Asynkrongenerator
En asynkrongenerator är konstruerad på ungefär samma sätt som en
större asynkronmotor (släpringsmotor). Driver man en asynkronmotors
rotor med högre varvtal än vad som svarar mot motorns synkrona
varvtal, så kommer motorn att avge effekt till det nät som den är
ansluten till. För magnetisering av maskinen skall det emellertid
levereras reaktiv effekt från nätet. på samma sätt som när maskinen körs
som motor. Den reaktiva effekten kan levereras antingen från en
synkronmaskin som drivs parallellt med axelgeneratorn eller från ett
kondensatorbatteri.
En asynkronmaskins slip kan skrivas:
s =

n1 – n2
n1

När asynkronmaskinen används som generator, är dess mekaniska
varvtal n2 större än dess synkrona varvtal n1. En asynkrongenerator sägs
därför ha en negativ slip, som precis som vid asynkronmotorer uppgår till
ca 4 –6 %.
En asynkronmotor som är inkopplad till ett nät med konstant frekvens
kan inom vissa gränser varvtalregleras genom att koppla in motstånd via
släpringar i rotorkretsen. Därigenom ökar eftersläpningen och motorns
varvtal minskar. Motsvarande inkoppling av sekundärmotstånd i en
asynkrongenerators rotorkrets innebär att generatorn kan leverera in
effekt till nätet även om huvudmotorns varvtal varierar. Om varvtalet
ökar skall det kopplas in mer motstånd i kretsen. Motståndet i kretsen
kan ändras stegvis med hjälp av kontaktorer som styrs av ett
frekvensrelä.
För att systemet skall bli stabilt, och parallelldrift mellan axelgeneratorn
och de övriga generatorerna skall vara möjligt är det nödvändigt att
införa en viss karakteristik i förbindelse med denna frekvensreglering så
att frekvensen t.ex. blir 51,5 Hz med samtliga sekundärmotstånd
inkopplade och t.ex. 47,0 Hz med motstånden helt urkopplade.
Om en mindre asynkrongenerator skall kopplas in på ett stabilt nät,
fordras det ingen egentlig synkronisering utöver att asynkrongeneratorn
skall ha ett passande varvtal, så att frekvensreläet har möjlighet att
reglera till systemets frekvens.
Vid fartygsanläggningar är asynkrongeneratorns effekt emellertid ofta
förhållandevis stor i förhållande till nätets effekt, varför
generatorbrytarna kan lösa ut p.g.a. överström, om asynkrongeneratorn
kopplas in vid ett tillfälle när det är stor fasavvikelse mellan
asynkrongeneratorn och nätet. För att undvika detta skall följande två
kriterier vara uppfyllda innan asynkrongeneratorn kopplas in på ett
spänningsförande fartygsnät.
- asynkrongeneratorns frekvens skall ligga innanför det område som
ger regleringsutrustningen möjlighet att reglera in till systemets
frekvens.
- asynkrongeneratorns och samlingsskenornas spänningskurvor
skall åtminstone någorlunda täcka varandra.
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Mekanisk-hydraulisk frekvenreglering
Den sidomonterade axelgeneratorn som arbetar med konstant frekvens
genom mekanisk/hydraulisk varvtalsreglering har utvecklats av B&W i
samarbete med den tyska växeltillverkaren Renk. (RCF = Renk Const.
Freq).
Systemet består av en flexibel koppling, en cylindrisk kuggväxel som
växlar upp varvtalet i två steg, en planetväxel med variabelt utväxlingsförhållande och inbyggd hydraulpump med motor samt en standard
elgenerator som kan anslutas för parallelldrift på elnätet ombord
Fig. 12.8 visar principen för PTO/RCF- systemet. En cylindrisk kuggväxel
med tre hjul är bultad direkt till huvudmotorns fundament.
Det första kugghjulet är anslutet till vevaxeln via flexibel koppling och en
tandkoppling som isolerar hjulet från axiella- och torsionsvibrationer.
RCF- enheten är en planetväxel där motorn driver planetkorset och den
hydrostatiska motorn planetväxelns ytterring. Växeln justerar
kontinuerligt generatorns varvtal och håller detta konstant inom ett
variationsområde av 30 % hos dieselmotorns varvtal. I standardutförande
ligger varvtalsområdet mellan 100 % och 70 % av motorns varvtal vid
MCR men kan placeras lägre om det behövs.

Fig. 12.8 Renk-växel med konstant generatorvarvtal (PTO/RCF)
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Effekten som leds in i växeln delas i två delar. En mekanisk och en
hydraulisk. Den epicykliska differentialen kombinerar de båda effekterna
och leder den kombinerade effekten till utgående axel som är ansluten till
generatorn Den hydrostatiska motorn drivs av en pump och regleras av
en elektronisk reglerutrustning. Detta håller generatorns varvtal
konstant både vid singeldrift av generatorn och när den är parallellt
ansluten till nätet med t.ex en dieselgenerator.
Kopplingen som är monterad på planetväxelns ingående axel, tillåter
inkoppling och urkoppling av planetväxeln och därigenom generatorn
från huvudmotorn under drift.

12.4 Turbogenerator
På de flesta fartyg installeras en ångpanna i maskinrummet och en
avgaspanna som placeras i avgasledningen efter huvudmotorn uppe i
maskinkappen. Avgaserna som kan ha en temp. på 250 - 400 oC avger sin
energi till avgaspannan där ånga genereras. Denna ånga, som kan vara
överhettad, leds till en ångturbin med påkopplad generator.
Kondensatet från turbinens huvudkondensor leds via kondensatpumpen
och eventuellt en förvärmare till en matarvattentank och vidare tillbaka
till pannan.

Fig. 12.9 Avgaspanna kopplad efter turbon.
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12.5 Elsystemets drift.
Fig. 12.10 visar ett förenklat eldistributionssystem för ett lastfartyg med
trefas isolerat nät för 440/220 V. Växelströmsförsörjningen består av en
dieselgenerator, en turbogenerator, en axelgenerator och landanslutning.

Fig.12.10 Eldistribution i ett lastfartyg.
Diesel- och turbogeneratorn har samma märkeffekt och då de arbetar
med konstant varvtal användes synkrongeneratorer.
Fartyget är utrustat med en FP-propeller och här användes en asynkrongenerator som axelgenerator.
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För att generatorerna vid parallelldrift skall kunna fördela
belastningsvariationer mellan sig, krävs som visats tidigare, att
generatorerna har samma driftkarakteristik. Om axelgeneratorns
frekvensreglering utformas så att frekvensen kan regleras med små steg
(många steg på sekundärmotstånden) så kommer axelgeneratorns
karakteristik att svara mot synkrongeneratorernas om samma
karakteristik för dessa byggs in i varvtalsregleringen för dieselmotorn
och turbogeneratorn. Därmed möjliggörs parallelldrift mellan
synkrongeneratorerna och axelgeneratorn åtminstone under normala
väderförhållanden.
Användning av axelgeneratorn för strömförsörjningen till sjöss ger, i
jämförelse med strömförsörjning från dieselgeneratorer, de fördelarna att
dels reduceras underhållskostnaden för dieselmotorn och dels minskar
driftkostnaden eftersom huvudmotorn körs på billigare bränsle än
hjälpmotorn.
När fartyget är till sjöss täcks ångbehovet till turbinen som driver
turbogeneratorn från avgaspannan. Under gång är det därför fördelaktigt
att låta axelgeneratorn och turbogeneratorn täcka fartygets elbehov.
Turbogeneratorn kommer då att avge reaktiv effekt till samtliga
induktiva förbrukare ombord samt till magnetisering av axelgeneratorn.
För att kunna upprätthålla driften vid ett oförberett stopp av
huvudmotorn, är anläggningen utformad så, att det ingår en relativt stor
vattenmängd i systemet. Avgaspannan innehåller i sig själv ganska
mycket vatten, men för att ytterligare öka kapaciteten kan man låta
fartygets vattenrörpanna ingå i systemet. Vid ett plötsligt stopp av
huvudmotorn kommer axelgeneratorn att bli frånkopplad från nätet och
värmetillförseln till avgaspannan kommer att upphöra, men den i
pannanläggningen ackumulerade ångentalpin kommer att kunna
upprätthålla driften av turbogeneratorn i ca 10 minuter utan att frekvens
och spänning faller mer än tillåtet. Denna tid har visat sig vara tillräcklig
för att hinna starta dieselgeneratoraggregatet.
Kravet att det skall vara möjligt att stoppa maskineriet från en plats
utanför maskinrummet i en nödsituation uppfylls genom att den del av
samlingsskenan som försörjer för driften viktig utrustning kan kopplas ur
via en kontaktor.
Huvudtavlans 220 V sektion matas genom två trefas transformatorer för
440/220 V.
Strömtavlorna skall monteras så att de inte är utsatta för mekanisk
påverkan eller vatten och olja och de får inte ställas upp i brandfarliga
rum eller i närheten av lättantändliga material. Huvudströmtavlan skall
vara utförd i flam- och fuktsäkert material och ställas upp så att den är
lätt tillgänglig på båda sidorna .
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12.6. Nödgenerator
I alla fartyg måste en nödgenerator installeras som matar en särskild
nödtavla och den får inte vara installerad i maskinrummet. Starten kan
ske antingen med batterier eller genom hydraulisk handmanövrering och
skall kunna ske automatiskt om ordinarie kraftförsörjning uteblir.
Aggregaten är luftkylda fyrtaktsmotorer med generatorer som levererar
trefaseffekt av 3 x 440 V och en transformator transformerar ned
strömmen till 220 V för bl. a nödbelysning och navigationsutrustning.
Motorn drivs med MGO och matas från en separat bränsletank med en
volym för minst 12 tim. drift. Aggregatet skall kunna startas manuellt
och skall provköras med jämna intervall.
Klassningssällskapen har klart uttalade krav om vad som skall matas
över nödtavlan.
På kraftsidan bl a:
- nödbrandpump
- styrmaskin
- nödkompressor
- radiostation
- gyrokompass
- vissa fläktar
- transformator för nödbelysning 440/220 V
På belysningssidan bl .a:
- nödbelysning i maskinrum
- nödbelysning i inredning
- nödbelysning vid livbåtar
- navigationsutrustning
- signalmast
- ekolod
- telefonanläggning
- brand- och allmänt alarm i inredning och maskinrum

Repetitionsfrågor.
1. Vad kan man läsa ut från en elbalans?
2. Vilka olika spänningar kan förekomma ombord på fartyg?
3. Beskriv hur en synkrongenerator med statisk frekvensomvandlare
fungerar. Vad är största fördelen med systemet jämfört med
användning av roterande omformare?
4. Beskriv hur en infasning av en dieselgenerator till ett fartygsnär går
till.
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Övningsuppgifter
12.1.
En dieselgenerator med en fyrtakts dieselmotor och en trefas växelströmsgenerator har följande data:
-

Cylinderantal …………………………..
cylinderdiameter………………….……
slaglängd ………………………………
varvtal …………………………………
medelvärde på MIP för alla cylindrar
generatorns nätspänning …………….
strömuttag …………………………..….
effektfaktor (cos) ……………………
generatorns verkningsgrad ………….

6
260
400
600
11,6
380
1050
0,85
0,95

mm
mm
r/min
bar
V
A

Beräkna dieselmotorns mekaniska verkningsgrad.
12.2.
En hjälpmotor för ett nybygge leveransprovas på varvet varvid
nedanstående data antecknas:
-

cylinderantal ………………………………
cylinderdiameter…………………….…….
slaglängd ………………………………….
provets varaktighet …………………….…
MIP …………………………………………
varvtal ……………………………………...
motorns bränsleförbrukning……………..
bränslets värmevärde …………………….
generatorspänning ……………………….
strömuttag från generatorn …………….
generatorns cos  ………………………
generatorns verkningsgrad …………….

Beräkna:
a) motorns indikerade effekt i hk
b) motorns eff. effekt i hk
c) mekanisk verkningsgrad
d) termisk verkningsgrad

8
450
550
10
13,8
300
4425
41900
3~ 380
3530
0,82
0,91

mm
mm
timmar
bar
r/min
kg
kJ/kg
V
A
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12.3.
Diagrammet nedan visar bränsleförbrukningen hos ett fartyg som är
utrustat med axelgenerator och separat turbogenerator. Både
turbogeneratorn och axelgeneratorn är i drift. Axelgeneratorns effekt
varierar med propellereffekten. Turbogeneratorn levererar skillnaden
mellan det totala effektbehovet och axelgeneratorns effekt.
Axelgeneratorns verkningsgrad varierar med belastningen och uppgår till
82 % vid 90 % av MCR och 78 % vid 60 % av MCR.
Fartygets totala hjälpkraftbehov är oberoende av huvudmotorns effekt
och uppgår till 650 kW.
Beräkna kostnaden i kr/h för hjälpkraftproduktionen vid båda driftfallen
om driftkostnaden för turbogeneratorn är 0,12 kr/kWh och bunkerpriset
är1050 kr/ton.
Brännoljans värmevärde är 42 000 kJ/kg.
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12.4.
Hjälpmaskineriet för elproduktion i ett motorfartyg omfattar två
likadana MAN B&W Holeby Diesel GenSet 6L28/32H.
För varje aggregat gäller följande:
- varvtal ……………………………………..… 720
- cylinderdiameter ………………….…….… 280
- slaglängd………………………………………… 320
- MEP vid fullast ……………………………… 17
- generatorverkningsgrad …………………… 0,96

r/min
mm
mm
bar

Motorerna drivs på tjockolja med följande data enligt bunkerkvitto:
Densitet vid 15 oC
973,1
kg/m3
Vattenhalt
0,1
%
Askhalt
0,01
%
Svavelhalt
2
%
I kurvan nedan visas dieselmotorns ekonomiska verkningsgrad som
funktion av motorbelastningen. Man kan i beräkningarna bortse från
värmeförluster till omgivningen och det antags att dieselmotorernas
mekaniska verkningsgrad och generatorns verkningsgrad är konstanta.
Beräkna:
a) Producerad eleffekt vid 100 % belastning hos båda dieselmotorerna.
b) Den totala bränsleförbrukningen i kg/h när det skall produceras
totalt 1840 kW eleffekt lika fördelat på båda aggregaten.
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12.5.
Då ett fartyg är till sjöss under normala förhållanden visar det sig att
ångproduktionen från avgaspannan inte räcker till för att
turbogeneratorn ensam skall tillgodose fartyget med elenergi. Det behövs
ytterligare 200 kW.
Huvudmotorns belastning är 80% av MCR.
MDO kostar 1.400 kr/ton och HFO 900 kr/ton.
Vilket av följande alternativ skulle du välja för att komplettera
elproduktionen?
Svaret skall motiveras med kostnadsangivelse eller uträkning eller med
hjälp av samband.
Alternativ a) och b) användes ej samtidigt.
a) tillsatselda i brännkammaren före avgaspannan
b) stötta med axelgeneratorn.
c) starta en hjälpmotor.
12.6.
Diagrammet nedan visar en huvudmotorns bränsleförbrukning med och
utan axelgenerator. Erforderlig eleffekt över HM:s hela effektområde är
600 kW.
Beräkna:
a) Axelgeneratorns verkningsgrad (enbart generatorn) vid
propellereffekten 9300 kW.
b) Bränslekostnaden i öre/kWh om bränslepriset är 1080 kr/ton.
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12.7
För att få tillräckligt ångflöde till turbogeneratorn kan det vid en
motoranläggning vara intressant med tillsatseldning i skorsten före
avgaspannan.
a)
Vilka fördelar har en sådan tillsatseldning jämfört med att åstadkomma
ökad ångproduktion med hjälp av en fristående panna?
b)
Diagrammet nedan visar bl.a. behovet av bränsle för tillsatseldning som
funktion av propellereffekten. Den producerade eleffekten är konstant
600 kW.
Hur stor blir skillnaden mellan bränsleförbrukningen med tillsatseldning
och utan, vid 70 % MCR, om turbogeneratorn i sistnämnda fall antas
kunna ge 300 kW och resten produceras av en dieselgenerator med
totalverkningsgraden 38 %? Hi = 41600 kJ/kg
c)
Vad kan man dra för slutsatser av resultatet?
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12.8.
I ett motorfartyg har huvudmotorn en effekt av 6000 ehk med SFOC 135
g/ehkh. Varje settlingstank rymmer 12,5 ton olja som efter påfyllning
skall värmas från 30 oC till 75 oC på två timmar.
Oljans värmekapacitet är 1,88 kJ/kgoC. Uppvärmningen sker med mättad
ånga av 3,5 bar i som cirkuleras genom värmeslingor i tanken.
Kondensatet från slingorna har temperaturen 100 oC och värmeförlusten
till omgivningen kan sättas till 5 % av överförd värmeeffekt.
Beräkna ångförbrukningen i kg/h.
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Alarmsystemet, 5, 7
ALCAP, 218, 241, 242, 243, 256,
277, 298
Anti-Polishing ring, 166
APD- systemet, 14
Avgaser, 327, 360
Avgasledning, 176
Avgaspannor, 338
Avgassystemet, 337
Avgastemperatur, 178
Avgasventil, 134, 135
Avloppssystem, 311
Axelgenerator, 381, 382, 383
Azipod, 76
Baxanordning, 129
Beräkning av indikerad effekt, 32
Blandningsdiagram, 221, 227
Bottenramen, 114
Box- olja, 289
Bränsleförbrukning, 12, 17, 20, 90
Bränslekvaliteter, 212
Bränslepump, 201
Bränslets stabilitet, 217
Bränsleutspädning, 282
Bränsleventiler, 144
Bunkercalc, 228, 230
Bunkerkontroll, 233
Bunkeroljans behandling, 237
Bunkerpriser, 11
Bunkerprov, 231
Catfines., 223
CCAI, 23, 199, 224, 225, 226, 228,
256, 259, 264
Centralkylsystem, 303, 304, 305
Cetantal, 226
COGES, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106
Common Rail, 200, 201, 204, 210,
211, 212, 256
Cyclokonvertersystem, 76
Cylinderblock, 116
Cylinderfoder, 118, 166
Cylinderlock, 119, 168
Cylinderslitage, 284
Cylindersmörjning, 280
Depletion, 287
Derating, 180, 186
Dieselelektrisk drift, 73, 74, 79
Dieselgenerator, 378
Dimensionering, 186, 253, 289, 312
Driftkostnad, 9, 11
Driftprofilen, 7
Driftsäkerhet, 4, 9, 13
EGR, 168, 358, 360, 371
Elbalans, 372
Elsystemets drift, 388
Elsystemets uppbyggnad, 375

Emissioner, 354
Emissionsreducerande åtgärder,
356
Erforderlig framdrivningseffekt, 9
Eurodyn, 94
Färskvattengenerator, 309
Förbränning, 22, 23
Förvärmning av huvudmotorn, 306
Gasturbiner, 84, 89, 90, 93, 95, 104
GT 35, 85, 87, 91, 95, 99
HAM, 361, 362, 370, 371
Hjälpfläkt, 332
Hjälpkraftgenerering, 372
Homogenisering, 364
Hydraulisk koppling, 71
Högvarviga dieselmotorer, 70, 71
IE Intelligent Engine, 110
Impuls- och liktrycksöverladdning,
153
Indikering, 28
Infasning, 378, 379
Intercooler, 43
Intermediate, 213, 267
Kamaxel, 132, 168, 207
Kapitalkostnad, 9, 11
Kedjetransmissionen, 130
Klarifikatorn, 240
Kolvkylning, 270
Kolvlägesvisare, 129
Kombinerade processer, 96
Kompressionsförhållande, 24, 54, 59
Kontrollerad förbränning, 197, 198
Kriterier för val av huvudmaskineri,
9
Kylvattensystem, 299
Laddluftkylning, 43
Layoutdiagram, 180, 184
Lubrikatorer, 122
Långsamtgående dieselmotorer, 64,
108
Manöversystem, 149
Maskineriets vikt, 10
Maskinrummets utformning, 5
MCR, 7, 12, 17, 19, 141, 142, 157,
183, 184, 185, 186,
189, 190, 191, 192,
193, 194, 268, 288,
299, 306, 310, 311,
316, 320, 328, 341,
386, 392, 394, 395
MDO, 55, 69, 95, 169, 212, 213, 227,
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256, 260, 265, 363,
370, 377, 394
Medelkolvhastighet, 25, 54, 64
Medeltryck, 26
Medelvarvsmotorer, 61, 62, 67, 68,
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69, 160, 289
Mekanisk verkningsgrad, 39, 54
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185, 186, 192, 195,
283, 285, 320, 393
MGO, 87, 212, 213, 226, 390
MIP, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 37, 49,
53, 57, 139, 351, 391
Motormarginal, 189
Normalt förbränningsförlopp, 197
Nödgenerator, 390
Okontrollerad förbränning, 197, 198
Onormalt förbränningsförlopp, 199
Propellerkurvan, 188
PTO/PTI, 47, 48
Purifikatorn, 239
Ramlager, 126
Regulator, 146, 207
Rökfri motor, 210
SCR, 104, 168, 358, 362, 365, 366,
367, 368, 369, 370,
371
Scuffing, 281
Separering, 238
SFOC, 12, 17, 18, 19, 21, 33, 34, 46,
49, 51, 53, 54, 56, 60,
66, 89, 92, 101, 104,
139, 141, 159, 186,
258, 259, 260, 266,
268, 314, 320, 323,
347, 377, 396
Slow-turning, 149, 175
Smörjoljeförbrukning, 12, 174, 286
Smörjoljeprov, 273
Smörjoljesystemet, 174, 270, 279,
289
Specifikationsdata för bränslen, 217
SPEX, 177, 179
Spolluft- och avgassystemet, 326
Spolluftkylare, 156, 332
Spolluftsystem, 330
Spolluftventiler, 332
Stalling, 156
Startluftsystem, 148
Stativ, 115
Sulzer RT flex, 204
Supercharging, 41
Svavelhalt, 23, 222, 393
Synkrongenerator, 382, 383
Systemoljetankar, 289
Systemspänning, 374
TCS, 44, 45, 46, 49
Teoretiskt luftbehov, 326
Torsionsdämpare, 158
Trycklager, 128

Trycksatt brännoljesystem, 244, 245
Turbo compound, 44, 45
Turboaggregatets driftförhållanden,
335
Turbocharging, 41
Turbogenerator, 387
Twin injection, 170
Tvärstycke, 123
Tändning, 196, 218
Tätningsbox, 117
Urea, 366, 367
V.I.T.- systemet, 140, 141
Waste gate, 177, 179
Vatteninsprutning, 370
Vevaxel, 125, 165
Vevaxelindikering, 126
Vevstakar, 124, 165
Viskosimeter, 246, 247
Viskositet, 215, 216, 218, 233, 254,
264, 273
Värmare, 255
Värmeförbrukning, 340
Värmevärde, 222
Wärtsilä 46, 67, 161, 166, 167, 168,
169, 171, 172, 174,
175, 176, 177
Ångturbindrift, 80
Önskekriteriet, 8
Överladdning, 40, 41, 177
Överladdningsaggregat, 152
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