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Sammanfattning

Syftet med arbetet har varit att identifiera skillnader och likheter kring hur common 

railsystemet är konstruerat på två olika medelvarviga fyrtaktsmotorer. 

Motorerna som har undersökts är MAN 32/44CR samt Wärtsilä S.E.M.T Pielstick 12 PC 2-2V 

där den senare har common rail installerat i efterhand av Heinzmann. Information har 

inhämtats med hjälp av intervjuer med den tekniska chefen ombord på isbrytaren Ymer samt 

ifrån teknisk dokumentation från de olika maskintillverkarna. För att få en bättre förståelse för 

teorin har en litteraturstudie gjorts där information har inhämtats främst från böcker inom 

förbränningsmotorteknik.

Resultatet som kom fram var att det finns likheter och olikheter kring uppbyggnaden av 

systemet men att det fanns övervägande mer likheter. Den största skillnaden är att de olika 

maskintyperna har olika lösningar för högtrycksbränslepumparna.

Arbetet kan användas som grund för fortsatta studier där man går in mer på djupet och 

koncentrerar sig på en viss motortillverkare eller gör besök ombord på fartyg. 

Nyckelord: Common rail, Bränsleinsprutning, Bränslesystem

III



Linnaeus University
Kalmar Maritime Academy

Degree course: Marine Engineering

Level: Diploma Thesis, 15 ETC

Title: Common rail - a comparison study                    
between two fuel systems

Author: Karl Svensson och Jonas Schmidt

Supervisor: Joakim Heimdahl

Abstract

 

The purpose of this thesis has been to identify differences and similarities concerning how the 

common rail system is designed on two different medium speed four-stroke engines.

The engines that have been examined are the MAN 32/44CR and the Wärtsilä S.E.M.T 

Pielstick 12 PC 2-2V with common rail installation from Heinzmann. Information has been 

obtained through interviews with the chief engineer on board the icebreaker Ymer and from 

technical documentation from the engine manufacturers. In order to gain a better understanding

of the theory, a literature study has been conducted were information has been obtained mainly

from literature about internal combustion engine technology.

The result that came out was that there are similarities and differences about the structure of 

the system, but that there were predominantly more similarities. The biggest difference is that 

the two engines have different solutions for the high-pressure fuel pumps.

The work can be used as a basis for future studies where one can go into more depth and 

concentrate on a particular engine manufacturer or make visits aboard ships.

Keywords: Common rail, Fuel injection, Fuel system
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Terminologi 

CR - Common rail

SFOC - Specific fuel oil consumption

SCR - Selective Catalytic Reduction

SSV - Safety shutdown valve

IB - Förkortning för isbrytare

HFO - Heavy Fuel Oil - tjockolja på svenska.

MGO - Marine Gas Oil

LNG - Liquefied Natural Gas

TDC - Top Dead Center 

BDC - Bottom Dead Center 

RPLV - Rail Pressure Limiting valves 

NOx - samlingsnamn för kvävedioxider och kväveoxider

SOx - samlingsnamn för svaveloxider och svaveldioxider

HC - Hydrocarbon - Kolväte på svenska 

IMO - International Maritime Organisation

Marpol - Internationell konvention om förhindrande av förorening från fartyg

ECA - Emission Control Area

SECA - Sulfur Emission Control Area 

Bunkerolja - annat ord för fartygets ombordtagna bränsle.

Viskositet - Hur trögflytande en vätska är.

rpm - Revolution per minute

n - motorns varvtal i varv per minut
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1 Inledning

Dieselmotorn är idag allmänt känd som ett tillförlitligt och ekonomiskt 

framdrivningsmaskineri och alltjämt den dominerande kraftkällan inom sjöfarten. På grund av 

sin goda termiska verkningsgrad och förmåga att förbränna ett omfattande antal bränsle jämte 

andra förbränningsmotorer har dieselmotorn en potential för utveckling i arbetet mot en mer 

ekonomisk och miljövänlig drift.

Common rail har länge varit väl etablerat på fordonsmarknaden för mindre dieselmotorer och 

har inte förrän på senare år blivit uppdagad inom sjöfartsbranschen samt på medium och 

lågvarviga dieselmotorer. Den konventionella metoden utgår från att motorns kamaxel avgör i 

vilken vevaxelvinkel, bränslet ska sprutas in i cylindern. I common rail har man istället 

elektriska solenoidventiler som styrs från en styrenhet. På detta sättet kan insprutningen styras 

efter egna önskemål och en högre flexibilitet uppnås (Andersson 2014, 137). Själva namnet 

kommer ifrån att bränslet från bränslepumpen har en gemensam räls eller rör som sedan är 

kopplad till insprutningsventilerna. Styrkan i ett common rail system är särskilt förmågan att 

kunna arbeta på dellaster genom att ändra tiden när bränslet ska sprutas in i cylindern men 

även verkningsgraden på full last har vissa fall visat sig bli bättre, än med konventionell teknik 

(Andrén, Borgström 2015).

En del redare väljer att installera common rail på äldre båtar för att på det viset klara av de 

rådande Tier I och II kraven på NOx utsläpp som IMO har infört samt framtida regler och krav

för marina avgasutsläpp till luften (se avsnitt MARPOL annex VI) (DNV GL 2015, No 21).

Författarna har båda en bakgrund som elever ombord på fartyg där olika common railsystem 

har använts och har observerat skillnader mellan maskinerna. Då systemet är relativt nytt inom 

sjöfartsbranschen, har ingen standard satts på hur systemet ska utformas på bästa sätt. Då 

utvecklingen ser ut att gå mot att alla motorer i marin tillämpning inom en snar framtid ska 

installeras med common rail är det av intresse att ta reda på hur de tillverkare som är aktiva på 

marknaden har konstruerat sina system.

Frågeställningen kom fram när författarna läste ett äldre examensarbete gjort ombord på 

isbrytaren Ymer där man konverterade en äldre motor av tillverkaren Pielstick (Andrén, 

Borgström 2015). Där föreslogs vidare forskning om de skillnader som finns på marknaden när

det gäller common rail.
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Studien går ut på att jämföra två varianter av olika common railsystem. I detta fallet har 

Heinzmann valts ut som är specialiserade på efterinstallationer på konventionella motorer. Här 

ska en undersökning göras hur det ser ut på isbrytaren Ymer som fick systemet installerat 

2015. I jämförelse används MAN 32/44CR som levereras med common rail installerat redan 

från början och är en av MAN:s modernaste fyrtaktsmotorer. Undersökningen utgår ifrån att 

diesel och bunkerolja används. 

1.1 Isbrytaren Ymer

Ymer som ägs av Sjöfartsverket byggdes år 1977 som blev den sista att tillhöra Atle-klassen.

Maskinrummet består av fem huvudmaskiner och tre hjälpmaskiner alla drivs med marindiesel.

Benämningen på huvudmotorerna är Wärtsilä S.E.M.T Pielstick 12 PC 2-2V som levererar

22 000 hk tillsammans. Framdriften är dieselelektrisk, dvs att huvudmaskinerna driver var 

sin generator som genererar ström till framdrivningsmotorerna, därmed kan man få full effekt 

omedelbart på propelleraxeln. År 2012 började arbetet med att ersätta det konventionella 

bränslesystemet till common rail på en av huvudmaskinerna. Installationen utfördes av 

Heinzmann.

1.2 Syfte

Syftet med den här studien är att öka kunskapen om common rail genom att jämföra två olika 

systemen som finns på marknaden, Heinzmann och MAN och ta reda på hur dem skiljer sig åt 

i fråga om konstruktion och tillhörande utrustning där hänsyn tas till både mekanik och 

elektroteknik. 

1.3 Frågeställning

 Vilka skillnader och likheter finns det mellan Heinzmanns och 

MAN:s common railsystem?

 Vilka för och nackdelar finns det mellan de två varianterna? 

1.4 Avgränsning

Arbetet kommer inte beröra bränslen som naturgas eller förnybara alternativ.



2  Metod och material

Information har inhämtats genom dokument och litteratur från olika tillverkare samt genom 

intervjuer med den tekniska chefen ombord på isbrytaren Ymer. Intervjuerna har skett både 

genom telefonkontakt och mejlkonversation vid flera tillfällen.

För att förstå teorin bakom studien har en litteraturstudie gjorts inom området 

förbränningsmotorteknik Materialet som har studerats har givit en förståelse för att hur de olika

systemen ser ut och är uppbyggda. Informationen har förvärvats direkt från motortillverkaren 

eller från det fartyg och rederi som har opererat dessa. Forskningsrapporter har studerats i 

samma syfte som litteraturstudien.

2.1 Begrepp och översättning från engelska

Vid översättning av tekniska termer och ord som inte har en vedertagen svensk motsvarighet 

har vi valt att använda oss av engelska. Termerna räls (eng. rail) och ackumulator är generellt 

sett synonymer men i det här arbetet används båda. Anledningen ligger i att tillverkarna har 

valt att använda två olika namn.
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3 Allmänt om common rail

3.1 Fyrtaktsprincipen

Medelvarviga marindieselmotor arbetar i fyrtaktsprincipen, det medför att motorn behandlar 

rotationen i fyra takter (Stone 2012, 1). Kamaxeln har en utväxling på 2:1 i förhållande till 

vevaxeln dvs när vevaxeln roterat två varv så har kamaxeln roterat ett varv. Antalet nockar på 

kamaxeln kan variera men i allmänhet är det en nock till varje avgasventil och en till varje 

insugningsventil. Bränslepumpen drivs också av kamaxelns nock. De olika takterna benämns 

följande:

 Insprutningstakt 

 Kompressionstakt

 Arbetstakt

 Avgastakt    

Insugningstakten på motorn är då kolven befinner sig i övre dödlägen och går mot nedre 

dödläge, insugningsventilerna är öppna och avgasventilerna är stängda. När kolven dras ner så 

sugs det in ny luft i förbränningskammaren med hjälp av turbon som bildar övertryck i 

spolluftsbältet.

Kompressionstakten: Under denna takt så börjar kolven i nedre dödlägen och med hjälp av de 

andra kolvarna och svänghjulet så kommer kolven att komprimera luften som finns inuti 

cylindern så temperaturen stiger. När kolven är omkring övre dödläget sprutas bränslet in som 

omedelbart antänds av den höga temperaturen.

Arbetstakten: Kolven befinner sig nu några grader efter övre dödläget. Den förbränning som 

sker höjer trycket i cylindern avsevärt och pressar ner kolven. 

Avgastakten: Kolven befinner sig i nedre dödlägen och kamaxelns nock öppnar 

avgasventilerna och kolven pressar ut de förbrända avgaserna som bildas vid förbränningen av 

bränsleblandningen. Avgaserna går via avgasbältet och vidare genom turbinen som drivs av 

avgaserna och driver kompressorsidan och bidrar till ett övertryck i spolluftsbältet.  



3.2 Konventionellt bränslesystem 

Om inte common rail används så är bränslesystemet i stort sätt helt mekaniskt. Motorns 

kamaxel avgör i vilken vevaxelvinkel bränslet ska sprutas in i cylindern (Kuiken 2012, 184). 

På den konventionella motorn så är en bränslepump monterad vid varje cylinder. Bränslet 

förvaras i dagtanken och pumpar till motorn med hjälp av matarpumpen vidare till 

cirkulationspumpen och sedan fram till motorn. Bränslet har då ett tryck som i regel ligger ca 

6–9 Bar innan motorns bränslepumpar. 

Bränslepumpen drivs av kamaxelns nock som sitter fastmonterad på kamaxeln och på så sätt 

ökar trycket på bränslet när nocken trycker upp ett pumpelement på bränslepumpen (Kuiken 

2012, 185). Pumpelementet ökar då trycket i bränslet fram till bränsleventilen som vid ett 

förinställt tryck öppnar bränsleventilen och finfördelar bränslet ut i cylindern. Bränslemängden

som sprutas in i cylindern regleras genom en reglerstång som styrs från en mekanisk regulator. 

Reglerstången har till uppgift att vrida pumpelementet och på det viset reglera 

insprutningsmängden (Kuiken 2012, 191–192). Denna metod kan i vanliga fall bara ge en 

insprutning per arbetstakt. 

Vid ett ökat varvtal (rpm) ökar bränsletrycket för en konventionell maskin. Vid stora tryck 

såsom de som används vid common rail, gör omständigheterna att man inte längre kan betrakta

bränslet som inkompressibelt (Robert Bosch 2005, 69). Detta medför att en mindre mängd 

bränsle sprutas in vid lägre tryck. Med common rail är däremot bränsletrycket relativt konstant.

3.3 Fördelar med common rail

De största fördelarna med common rail jämte ett konventionellt system är högre bränsletryck 

samt förmågan att få en god förbränning även på dellaster. Detta har man lyckats med genom 

att låta bränslepumparna och bränsleventilerna vara oberoende av varandra (Robert Bosch 

GmbH 2005, 262). Istället för att låta pumpen styra bränsleventilen använder common rail en 

solenoidventil för att styra bränsleventilen. Man kan på det här viset uppnå en hög flexibilitet 

genom att bestämma vid vilken tidpunkt man vill öppna bränsleventilen samt hur länge 

bränsleventilen ska vara öppen. 
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På ett konventionellt bränslesystem ökar bränsletrycket med varvtal och last medan common 

rail har förmågan att upprätthålla konstant tryck under samma förutsättningar (Kuiken 2012, 

216). Då trycket är högt redan på låg last kan samma grad av finfördelning av bränslet ske 

såsom vid full last. Optimering av rätt bränslemängd och insprutningstid kan med en dators 

hjälp skapas för varje enskilt lastförhållande. Detta bidrar till att de problem som tidigare 

funnits. Att stor sotmängd i avgaserna vid låg last och uppstart har blivit betydligt mindre 

(Kuiken 2012, 216). 

 

Då common rail i regel har mindre antal pumpar än ett konventionellt system minskar också 

kraftåtgång för bränslepumparna (Robert Bosch GmbH 2005, 288). På grund av det höga 

trycket och optimerad insprutningstidpunkt över hela lastområdet fås följande resultat (Kuiken 

2012, 203).  

 Lägre specifik bränsleförbrukning (SFOC). 

 Lägre utsläpp av NOx. 

 Mindre synliga rökgaser.  

 

Med det sagt bör det även klargöras att vid full effekt är skillnaderna inte anmärkningsvärt 

påtaglig om samma insprutningstryck används som vid ett konventionellt bränslesystem 

(Kuiken 2012, 203). 

3.4 Pilotinsprutning

Forskning har visat på flertalet fördelar med att använda pilotinsprutning (Stone, 204). Med 

hjälp av en mindre insprutning av bränsle före huvudinsprutningen, skapa en förtändning som 

sedan tänder huvudinsprutningen. Detta medför en minskad tändfördröjning och 

förbränningstryck. Minskat förbränningstryck i cylindern leder också till en minskad 

produktionen av NOx (Johansson 2006, 338). 

Pilotinsprutning har också visat sig minska ljudnivån från motorn samt ökat förmågan att 

förbränna bränslen med låg tändvillighet såsom LNG (Kuiken 2012, 461). Pilotinsprutningens 

inverkan på ljudet från förbränningen är som störst vid dellaster och där motorn arbetar med 

mindre belastning. Vid ökad last och hastighet blir pilotinsprutningens påverkan mindre (Ping 

2008).



3.5 Indelning av komponenter

Common rail brukar i regel delas in i tre delar.

 Högtrycksdel

 Lågtrycksdel

 EDC (Electronic Diesel Control)

Det unika med common rail är dess högtrycksdel. Här ingår högtryckpump, ackumulator 

bränsleventil samt solenoidventil. Den andra delen som skiljer sig från ett konventionellt 

system är EDC som bland annat sköter all styrning av solenoidventilerna. Lågtrycksdelen är 

till största delen samma som vid konventionellt utförande. Nedan följer en mer ingående 

förklaring på de olika komponenterna.

3.5.1 Högtryckspump

En del system har endast en pump gemensam för alla cylindrar medans andra har en pump per 

två eller tre cylindrar. I det fallet då det bara finns en pump kan denne drivas av transmissionen

eller via en elektrisk motor som är skilt monterad från motorn. I annat fall, vilket är vanligt, 

drivs den här motorn av kamaxeln såsom i konventionellt utförande. Den stora skillnaden är då

att trycksidan av pumpen är kopplad till det gemensamma tryckröret som sedan går till 

solenoidventilen på bränsleventilen.

3.5.2 Ackumulator

Namnet common rail har uppkommit från det gemensamma rör som fungerar som ackumulator

för en del dieselmotorer. Ackumulatorn benämns i en del litteratur som räls eller räl (eng. rail). 

Ackumulatorn behöver dock inte nödvändigtvis vara ett horisontellt placerat rör som löper 

jämnt med motorn utan kan även vara mindre tankar eller behållare placerade i koppling 

mellan högtryckspumpen och insprutningsventilen. Ackumulatorns uppgift är att minimera 

tryckskillnader och tryckstötar i systemet (Robert Bosch GmbH 2005, 294). I anslutning till 

ackumulatorn ska en tryckbegränsningsventil vara installerad för att skydda systemet mot för 

högt tryck.
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3.5.3 Bränsleventil

Bränsleventilen öppnar när bränsletrycket överstiger fjädertrycket i ventilen eller när en 

solenoidventil aktiveras. Detta medför att nålen i spridaren öppnar vägen för bränslet fram till 

spridaren munstycken. Bränslet trycks ut genom ett antal hål och in i motorns cylinder. Det 

höga trycket som bildas bidrar till att bränslet finfördelas i cylindern och blandas med luften 

för att sedan antändas.

Högre tryck medför således finare fördelning av bränslet vilket är av stor vikt vid god 

förbränning. Det är också viktigt att bränslet finfördelas så pass mycket att inga droppar träffar 

förbränningsrummets ytor (Alvarez 2006, 1027). Finfördelningen av bränsle kallas för 

atomisering (Kuiken 2012, 175). Antalet hål i spridaren varierar mellan olika motormodeller 

och har att göra med hur mycket swirl (luftrotation) som sker i cylindern.

3.5.4 Solenoidventil

Solenoidventil eller magnetventil som den även kallas blir magnetisk när en elektrisk ström 

leds genom en spole. Common rail är utrustat med solenoidventiler som öppnar bränsleventilen

när en signal ges ifrån Electronic Control Unit (ECU). Insprutningen sker så länge styrsignalen

till solenoidventilen är aktiv vilket medför att bränslemängden med enkelhet kan regleras från 

en dator (Stone 2012, 200).

Ett alternativ till solenoidventilen är att använda sig av piezoelektriska material som ändrar 

storlek när den spänningssätts. Den här tekniken har ännu inte etablerat sig på större motorer 

men är vanligt förekommande i personbilsmotorer.

Servo olja är också ett alternativ, där trycksatt olja används för styrning av ventiler.   

3.5.5 Lågtryckssystemet

Här ingår alla de komponenter som vanligtvis också finns i vid mekanisk bränsleinsprutning.

Bränslet pumpas från fartygets dagtankar med hjälp av en matarpump genom grovfilter till en 

mixingtank. Härifrån pumpas bränslet vidare med hjälp av cirkulationspumpar genom ett 

finare filter till motorns högtryckspump. Lågtrycksystemet är således från bränsletanken fram 

till högtryckspumpen på motorn.



3.5.6 Electronic Diesel Control 

En av de tre huvuddelarna i common railsystemet är Electronic Diesel Control eller EDC har 

som uppgift att samla in data från givare och med hjälp av den datan se till att 

bränsleinsprutningen sker med rätt bränslemängd och vid rätt tidpunkt (Robert Bosch GmbH 

2005, 355). Detta sker med hjälp av avancerade algoritmer som använder sig av parametrar 

baserad på den data som ges från givarna.  

Användbara parametrar som kan användas är: luftflöde/lufttryck, bränsletryck i 

högtryckssystemet och lågtrycksystemet, vevaxelvinkel, motorns varvtal samt olika 

temperaturer (Andersson 2014, 136).

 

EDC består av tre system: 

 Ett antal Sensorer och givare,

 En elektronisk kontrollenhet (ECU)  

 Regulatorer 

 

ECU består av en mikroprocessor och finns även på motorer utan common rail men har här 

utökade funktioner såsom minne för att lagra kartor (eng. maps) (Robert Bosch GmbH 2005, 

408). ECU tar emot signaler från givare runt omkring på motorn samt med hjälp av den 

förprogrammerade kartan utvärderar och kalkylerar hur mycket bränsle som ska sprutas in och 

vid vilken vevaxelvinkel det ska ske. 

Det är kartan som förändras när insprutningen ska senareläggas eller tidigareläggas. Detta 

kallas i folkmun “mappning”. Mappning behandlas vidare i kapitel II. Utsignalen går sedan 

från ECU till regulatorn. Regulatorns uppgift är att förvandla den elektriska utsignalen från 

ECU till en mekanisk

3.6 Övervägande vid inställning av bränsleinsprutning 

Vid inställning av insprutningen finns det två parametrar som kan kontrolleras; 

insprutningstidens varaktighet, med andra ord, hur lång tid bränsleventilen är öppen, samt 

starttillfället av insprutningen (Robert Bosch 2005, 69). Dessa brukar i regel mätas i grader på 

vevaxeln. 
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Vid senareläggning av insprutningen av bränsle ökar HC och sot (Johansson 2006, 338).

Vid senareläggning av insprutningen av bränsle minskar NOx (ibid.).

 

Vilket också medför:

Vid tidigareläggning av insprutningen av bränsle minskar HC och sot.

Vid tidigareläggning av insprutningen av bränsle ökar NOx.

3.7 MARPOL annex VI 

MARPOL 73/78 är en konvention som administreras av IMO (International Maritime 

Organisation) som är en sjöfartsorganisation inom FN. MARPOL består av sex annex varav 

den sista reglerar luftföroreningar. 

NECA och SECA är utsläppskontrollerade område inrättade av IMO och som behandlas i 

MARPOL. NECA står för Nitrogen oxide Emission Control Areas och finns för närvarande 

(2019) runt Nordamerikas kust. SECA står för Sulfur Emission Control Areas och har endast 

med reglering svaveloxidutsläpp att göra. Det här arbetet kommer inte att beröra SECA.   

Både Tier I och Tier II gäller globalt medans Tier III gäller endast ECA områden (DNV GL 

No.27/2015). Fler ECA områden kan komma att införas i framtiden.

Tier I är ett krav för alla fartyg byggda mellan 1 januari 2000 och 1 januari 2011(ibid.).

Tier II är ett krav för alla fartyg byggda efter 1 januari 2011(ibid.).

För medelvarviga dieselmotorer med ett varvtal mellan 130 och 1999 rpm räknas högsta 

tillåtna utsläppen ut enligt figuren och ekvationerna nedan (NOx technical code 2009, 24–25).



Figur 1 IMO NOx Tier I-III, 2015.

Tier I45∗ n❑(− 0.2) g /kWh

Tier II 44 ∗n❑(−0.23 ) g /kWh 

Tier III 9∗ n❑(− 0.2) g/kWh

3.8 Dieselmotorns miljöpåverkan

NOx är ett samlingsnamn för NO och NO2 och bildas när luft utsätts för höga temperaturer och 

tryck. Närmast avgasernas utlopp i skorstenen är halten av NO störst och allt eftersom syre 

tillkommer och blandas med avgaserna förvandlas NO till NO2. NOx utsläppen blir större med 

högre förbränningstemperatur (NOx technical code 2009, 65). 

Information om motorns parametrar och NOx utsläpp måste finnas dokumenterat ombord. För 

att säkerställa att motorn utsläpp av NOx är inom tillåtna gränser finns det krav på att motorns 

certifikat ska förnyas när de parametrar som kan påverka NOx utsläppen också ändras om 

(NOx Technical code 2009, 116). 

Koldioxid (CO2) bildas vid alla former av förbränning av kolväten. Utsläppen av CO2 är 

proportionell till hur mycket bränsle vi förbränner. Därmed är vårt enda sätt att få ner CO2 

utsläppen att minska bränsleförbrukning eller att byta bränsle (Robert Bosch GmbH 2005, 

463). CO2 bidrar till växthuseffekten.
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Oförbrända kolväte (HC) består av oförbränt eller delvis oförbränt bränsle som följer med ut i 

luften med avgaserna (Johansson 2006, 289). En del kolväte är cancerogena (Anderson 2014, 

80). Utsläppen av oförbrända kolväten beror till stor del på för stora bränsledroppar i 

förbränning eller underskott på syre i förbränningsrummet.

Partiklar består av sot och oförbrända kolväten. Dessa är speciellt framträdande om det finns 

ett underskott på syre i förbränningen. Stora bränsledroppar i förbränningsrummet kan ge 

upphov till syrebrist i bränsledroppens centrum. Därför är det av stor vikt att bränslet 

finfördelas vid insprutning. Svavelhalten i bränslet har också en stark påverkan på 

partikelbildning.

3.8 Service och underhåll

För common railmotorer tillkommer det nya komponenter som ska underhållas samtidigt som 

andra försvinner. Det positiva är att det blir längre serviceintervaller kontra service på ett 

konventionellt system. Detta syftar främst på bränsleventilen om den är av den typen där 

bränsleventilen och solenoidventilen är integrerade. Det mindre antalet pumpar medför att 

service och underhållskostnader blir mindre (MAN 32/44CR SS 14). Servicekostnader som 

kan tillkomma är kalibrering av utrustningen samt uppdatering av mjukvara.



4 En jämförelse mellan två bränslesystem

4.1 Wärtsilä S.E.M.T Pielstick 12 PC 2-2V
På isbrytaren Ymer har Heinzmann installerat ett fullskaligt common railsystem på Wärtsilä 

S.E.M.T Pielstick 12 PC 2-2V. Uppbyggnaden av konstruktionen börjar med två rör sitter 

horisontellt monterade på vardera sida om motorns långsida. Benämningen på dessa rör är räls 

och dessa fungerar som en tryck- och volymackumulator. Påhängningspumpen monterades på 

motorn där tidigare en hydraulisk regulator hade varit placerad då regulatorn numera är 

elektrisk och integrerad i ECU:n blev den avmonterad. Från påhängningspumpen färdas 

bränslet till rälsen och vidare genom högtrycksrören med ett tryck på 1200 bar till 

bränsleventilerna. Pumpen ger mer tryck men det blir lite förluster i rören till bränsleventilerna.

Högtrycksrören är dubbelmantlade hela vägen fram till bränsleventilerna på högtryckssidan för

säkerheten, både för att skydda om rören går sönder ifall man befinner sig i närheten och att 

det ska minimera risken för att kunna spruta finfördelat bränsle på någon varm komponent. 

Bränslet sprutas in två gånger per arbetstakt dvs med hjälp av en pilotinsprutning och en 

huvudinsprutning. Vid full last så är det ingen pilotinsprutning aktiverad utan då är bara en 

huvudinsprutning nödvändig.

Figur 2 Common rail konstruktionen från Heinzmann på Wärtsilä S.E.M.T Pielstick 12 PC 2-2V, 2019.
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Wärtsilä S.E.M.T Pielstick 12 PC 2-2V motorerna klarar kraven för IMO Tier I som också var 

planerat innan arbetet påbörjades med common rail (tekniska chefen på Ymer, 14 april 2019).  

 

Heinzmann har konstruerat systemet och tillverkat allt förutom själva rälsen. Rälsen är 

konstruerad och tillverkad av Nova Swiss som är specialiserade på högtrycksrör inom den 

marina sektorn. Rälsen är uppdelad med hjälp av högtrycksrör och kopplingar som ansluts via 

en kona och o-ringar för dubbelmantligen. Dessa finns på alla rören i högtrycksystemet vilket 

möjliggör för besättningen att byta ut rördelar i systemet. Den elektriska utrustning som sitter 

utplacerad på motorn är till för att kunna läsa av statusen på motorn med hjälp av givare

MVC är Heinzmanns modell av motorstyrningen till motorerna. Den kallas allmänt för ECU 

(Engine Control Unit) eller styrdator och hanterar alla in och utsignaler från motorn. 

Signalerna från givarna läses av och används för att se vilken kondition och vevaxelvinkel 

motorn befinner sig i. Insprutningsmängd och insprutningstid räknas ut från MVC.

LOP (Local Operator Panel) är manöverpanelen som är lokalt placerad på motorn där man har 

en display monterad som visar de olika mät och kontrollvärden som motorn har. 

SSU (Speed Sensor Unit) är sensorer som har till uppgift att mäta motorns varvtal och i vilket 

läge kolvarna befinner sig. Tre stycken givare finns utplacerade som mäter direkt på 

svänghjulet. Denna information skickas till styrboxen och detta görs hela tiden under mycket 

kort intervall.

För att förbränningen ska bli bästa möjliga, samlas information in från givare och fungerar som

parametrar för bestämning av rätt insprutningstid och insprutningsmängd. Den parametern som

måste vara aktiv på Wärtsilä S.E.M.T Pielstick 12 PC 2-2V är spolluftstrycket när motorn ska 

startas. Det är även förberett för att flera givare ska installeras. Dessa är för 

spolluftstemperaturen, temperatur på bränslet och avgastemperaturen, men dessa är inte 

inkopplat för närvarande (tekniska chefen på Ymer, 1 april 2019).   

           



4.1.1 Vid 100% last försvinner pilotinsprutningen 
Med den nya common railinstallationen så tillkommer en pilotinsprutning som sprutar in 

bränsle före huvudinsprutningen. Det är samma ventil som gör huvudinsprutningen och 

pilotinsprutningen, skillnaden är att pilotinsprutningen är betydligt mindre. Vid full effekt på 

motorn är det bara huvudinsprutningen som sker eftersom det annars skulle blir ett för stort 

topptryck i cylindern (tekniska chefen på Ymer, 28 januari 2019).

4.1.2 Wastegate

I samband med installationen av common rail installerades också nya avgasturbiner. Dessa 

avgasturbiner bildade ett för stort tryck på kompressorsidan (luftsidan) av turbinen vilket också

ökar motorns kompressionstryck. Lösningen blev en wastegate före spolluftskylaren, som 

öppnar när motorn har en belastning på ca 90%. Wastegaten finns som en säkerhet som öppnar

när lufttrycket blir för högt. Wastegaten avlastar på det viset turbinen och trycket på luftsidan 

sjunker. Wastegaten leder om en viss del av avgaserna istället för att alla avgaserna går via 

avgasturbinen. På så sätt regleras varvtalet på turbinen och förhindrar att turbon skall rotera för

fort (AET Turbos u.å).         
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4.1.3 Mappning av motor

                    Figur 3 Ett mappningstest på Isbrytaren Ymer, 2019. 

Detta är en exempelfigur på mappning som användes vid test på Isbrytaren Ymer. På X-axeln 

har man fyllningen (Högt till vänster, och lågt till höger) som korresponderar mot belastningen 

i stort. Fyllnadsgrad innefattar förhållandet mellan den verkliga mängden luft som finns i 

cylindern och den mängd som skulle har funnit i cylindern om den hade fyllts helt med luft av 

normaltillståndet. Fyllnadsgraden blir alltså större om man har högre spolluftstryck vilket 

också ökar med motors belastning. Z-axeln är varvtalet på dieselmotorn. Med dessa hjälpmedel

så kan man läsa av tiden för insprutningens början på Y-axeln. Det är angivet i grader före 

TDC (Top Dead Center) ju högre siffra ju tidigare blir bränsleinsprutningen i cylindern.

Det finns många möjligheter att ändra mappningen men den mappningen som används nu har 

visat sig fungera bra. Mappen på huvudmaskinerna klassas för Certifikatet EIAPP (Engine 

International Air Pollution Prevention) och utfärdas av klassningssällskapet för att reglera 

utsläppen av NOx. Detta betyder att mappen inte får bytas ut utan att en ny klassning görs.   

Alla fem huvudmaskinerna använder samma mappning. Maskinerna är inte konstant 

uppkopplade emot mappningen utan när man ska ändra på mappningen så krävs det att man 

kopplar upp en extern dator. Detta går att göra ombord. 



4.1.4 Påhängningspump 

Det sitter en påhängningspump med namnet HDP-K4 monterad på varje dieselmotor. Pumpen 

har en maxkapacitet på 65 L/min och 2400 bar. Det är en fyrcylindrig kolvpump som levererar 

ett konstant tryck på ca 1200 bar till rälsen. I händelse av att en av påhängningspumpen fyra 

pumpelement fastnar eller på annat sätt inte fungerar, kan pumpen nödköras genom att endast 

tre av de fyra pumpelementen är i drift. Den tekniska chefen på Ymer (28 januari 2019) 

berättar att ursprungsidén från Heinzmann var, att ha en elmotordriven pump men från fartyget

sida så undrade de om det gick att montera en påhängspump på motorn. Parterna kom överens 

om det var genomförbart. 

Det fanns en begränsning i den drivaxel där det tidigare hade suttit en regulator. Den var för 

svag för att driva en högtryckspump. Lösningen på detta problem var att byta ut drivaxeln mot 

en liknande med grövre dimension. 

Från påhängningspumpen går högtrycksrören till rälsen och sedan genom högtrycksrör igen till

var sin bränsleventil. Högtrycksröret är dubbelmantlat. Om det skulle uppstå en läcka på röret 

så sprutar det inte ut bränsle då det finns ett rör till på utsidan av bränsleröret som samlar upp 

bränslet och leder tillbaka till tanken. Om detta uppstår så blir det larm till kontrollrummet som

indikerar på ett tryckfall över högtrycksröret. Påhängningspumpens flöde regleras med hjälp av

en reduceringsventil på sugledningen innan pumpen vilket håller trycket i rälsen konstant. 

(tekniska chefen på Ymer, 7 mars 2019).   

4.1.5 Rail Pressure Limiting valve

Rail Pressure Limiting valve (RPLV) är en ventil som är installerad på rälsen för att skydda 

högtrycksrören, rälsen och påhängningspumpen från för högt tryck. RPLV fungerar som en 

vanlig säkerhetsventil och motverkar det övertryck som kan uppkomma vid ett fel i systemet 

(Heinzmann GmbH, 2013). Då trycket i rälsen regleras på sugsidan av pumpen har RPLV 

vanligtvis inte någon reglerande funktion. I händelse av att strypventilen inte fungerar som den

ska, kommer säkerhetsventilen att slå om till ett säkerhetsläge kallat ”limp home mode”. 

Denna funktionen ställer då in säkerhetsventilen så att trycket i rälsen blir 50% av det 

nominella trycket i rälsen.
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4.1.6 Bränsleventil

Heinzmann använde sina egna bränsleventiler som passade på Pielstickmotorn eftersom de 

nuvarande bränsleventilerna inte gick att använda sig av. De nya bränsleventilerna har en 

solenoidventil inmonterad som öppnar när den får signal för styrdatorn. Bränsleventilen 

stänger sedan med hjälp av en fjäder.

Det finns flödesbegränsare innan varje bränsleventil. I händelse av att bränsleventilen släpper 

igenom ovanligt mycket bränsle finns det en risk att cylindern fylls vilket kan få allvarliga 

konsekvenser. Om flödet blir högre än 150% av maxförbrukningen så stänger den direkt för att

förhindra att cylindern fylls med bränsle. Begränsaren är helt mekanisk (Tekniska Chefen på 

Ymer, 1 april 2019). 

4.2 MAN 32/44CR

Motorn lanserades ursprungligen 2006 som första motor i MAN:s sortiment med common rail 

för den marina marknaden. Motorn är en vidareutveckling av MAN 32/40 med större turbin 

och med modifieringar för att klara högre cylindertryck (Woodyard 2009, 611).  Syftet var att 

få ner den specifika bränsleförbrukningen samt utsläppen av sot, koldioxid och kväveoxider. 

Motorn ger en effekt på 600 KW per cylinder med ett varvtal på 750 rpm och finns i både raka 

motorer och vinkelmotorer med flertalet alternativ vad gäller antalet cylindrar (MAN Energy 

Solutions 2019). 

MAN 32/44CR klarar IMO kraven för Tier II samt kraven för Tier III med användning av 

SCR-katalysator vilket är en valbar installation (MAN Energy Solutions 2019).

4.2.1 Tredelad ackumulator  

Vid konstruktion av ackumulatorn måste tillverkarna ta hänsyn till ett flertal problem som kan 

uppstå. Vid mindre motorer såsom snabbgående dieselmotorer förekommer i det många fall ett

långt rör som sträcker sig längs med motorn. På större fartyg och anläggningar måste man ta 

hänsyn till de drifttekniska förhållande som råder. Utöver detta blir tillverkning av stora 

komponenter ett problem. 

 



MAN:s motorer är konstruerade för tjockoljedrift vilket medför att bunkeroljor måste värmas 

upp för att få en godtycklig viskositet. Vid användning av HFO 700, behöver oljan värmas upp

till 150 grader Celsius. Detta medför termiska spänningar och utvidgningar i metallen (MAN 

design & field Experience). De driftförhållandena som råder vid tjockolja är därmed inte 

densamma som vid användning av destillerade bunkeroljor. Läckor kan därmed uppstå vilket 

leder till tryckförluster som följd. 

 

För att undkomma dessa problemen har tillverkaren valt att dela upp ackumulatorn i flera 

mindre. Istället för att använda ett långt rör, har man istället en ackumulator som är kopplad till

två bränsleventiler. Maskinen har då tre stycken ackumulatorer till sex cylindrar. Dessa 

ackumulatorer är sedan hoplänkade med varandra med hjälp av högtrycksrör. Tillverkaren kan 

på det här viset få ner tillverkningskostnaden genom att använda samma produkt till motorer 

med olika antal cylindrar (MAN design & field Experience). 

 

I de fallen där bara en högtryckspump används och där ackumulatorn inte är uppdelad kommer

det uppstå en variation i trycket fram till bränsleventilerna om ackumulatorn är allt för lång 

(MAN design & field Experience). Resultatet blir en ojämn förbränning i cylindrarna. Av 

samma anledning är det viktigt att den ackumulerade volymen är tillräckligt stor.

 

4.2.2 Högtryckspump

För att minimera de tryckskillnader som kan uppkomma i högtrycks systemet är det till fördel 

att högtryckspumpen ger ett så konstant flöde som möjligt. Detta gör man genom att 

bränslepumparna drivs av en kamaxel med tre nockar. Motorer av MAN därför också utrustade

med minst två högtryckspumpar per motor. Antalet högtryckspumpar varierar med antalet 

cylindrar och cylinderdiameter. MAN 6L32/44CR har tre högtryckspumpar till sex 

bränsleventiler. I händelse av haveri på någon av bränslepumparna ska trycket fortfarande 

kunna upprätthållas i ackumulatorerna med hjälp av de resterande pumparna. På det viset går 

det att nödköra motorn med en pump mindre i drift än vad systemet är utrustat med (MAN 

design & field Experience).

 

Före högtrycks pumparna har bränslet ett tryck på mellan 9 till 12 bar. Högtryckspumparna 

ökar sedan trycket till 1600 bar (manualen för 32/44CR).
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4.2.3 MAN Bränsleventil

När solenoidventilen har öppnat, strömmar bränsleflödet fram till bränsleventilen där trycket 

övervinner mottrycket i fjädern. Solenoidventilen styr på det här viset inte direkt när ventilen 

ska öppna utan endast bränslets väg fram till ventilen. Detta betyder att högtrycksröret fram till

bränsleventilen bara är trycksatt när solenoidventilen är öppen.

4.2.4 Kontrollventil (Control valve)

På varje ackumulator finns två stycken kontrollventiler monterade. En på varje gavel. Varje 

kontrollventil är kopplade till en bränsleventil via ett högtrycksrör och har som uppgift att styra

flödet därhän. I den här komponenten finns ett flertal andra komponenter integrerade. De 

integrerade komponenterna är följande:

 Flödesbegränsare (Flow limiter)
 Strypventil (Throttle valve)
 Pressure-limiting valve
 Flushing valve

4.2.5 Flödesbegränsare (Flow limiter)

För att skydda varje cylinder från att få in för mycket bränsle så är systemet försett med en 

flödesbegränsare. Dess uppgift är att, i händelse av fel på komponenter eller annat fel, begränsa

bränsleflödet in i cylindern. Flödesbegränsaren finns integrerad i kontrollventilen i steget före 

högtrycksröret till bränsleventilen. Genom att bränslet flödar genom en cylinder med en 

fjäderbelastad plunge, påverkar bränsletrycket plungen i riktning mot fjädern (MAN design & 

field Experience). När bränsleventilen är stängd, vilar plungen i stängt läge med hjälp av 

fjäderns kraft. När en bränsleinsprutning sker rör sig plungen mot fjädern och släpper igenom 

bränsle. I händelse av för högt flöde och därmed en längre slaglängd på plungen, öppnas en 

alternativ väg för bränslet.

 

 



4.2.6  Strypventil (Throttle valve)

Genom att styra flödet med en elektromagnetisk strypventil på högtryckspumpens sugsida kan 

trycket i ackumulatorn och systemets högtrycksdel regleras. Samtidigt mäts flödet för att kunna

styra den exakta mängden bränsle som ska sprutas in (Robert Bosch 2005, 265). Således blir 

flödet större när trycket i ackumulatorn minskar och bränsleförbrukningen ökar. Bränsletrycket

i MAN 32/44CR är inställt på 1600 bar.

 

4.2.7 Pressure-limiting valve

Finns endast en i systemet som är gemensam för alla ackumulatorerna. Har till uppgift att 

skydda systemet från för högt tryck. I händelse av för högt tryckt öppnar ventilen och avlastar 

systemet. Den här ventilen kan jämföras med en tryckhållningsventil på ett konventionellt 

bränslesystem. Tryckhållningsventilens uppgift på ett konventionellt bränslesystem är däremot 

att hålla trycket på en jämn nivå. På MAN 32/44CR är det istället strypventilen som har den 

uppgiften.

 

4.2.8 Flushing valve

Om maskinen ska startas på tjockolja och maskinen är kall krävs det att högtryckssystemet 

spolas med ny varm olja som cirkuleras från lågtryckssystemet. Ventilen har också som 

uppgift att göra högtryckssystemet trycklöst vid underhåll, vanliga stop och nödstopp.

 

4.2.9 Leakage detection system

Högtryckssystemet i bränslesystemet är av säkerhetsskäl utrustade med dubbelmantlade rör. 

För att få reda på om röret har blivit skadat så att en läcka har uppstått används en kapacitiv 

givare för att känna av ifall bränsle finns i röret.

4.2.10 Backventil (non-return valve)

Har som funktion att se till att oljan bara färdas i en riktning. I det här systemet finns 

backventiler så att inte bränsle från lågtrycksdelen ska läcka ut i bränsleventilen (Doug 

Woodyard 2009, 612). Backventiler finns också innan och efter högtryckspumparna.

  

23



4.2.11 Krav på filter

Till skillnad från konventionella bränslesystem är common rail betydligt känsligare för 

partiklar och föroreningar i bränslet. På motorer från MAN med common rail krävs det finare 

filter än tidigare. Filternätet i automatfilterna kräver på common railmotorer en storlek på 

0,010 mm och på konventionella motorer 0,034 mm (MAN 32/44CR Project guide).

 

4.2.12 SaCoSone 

Kort för Safety and Control System on engine, är den av MAN använda elektriska 

kontrollsystem (SACOSone). Härifrån styrs signalerna till insprutningstidpunkt och 

insprutningstid. Systemet är en sammanslagning av flertalet kontroll och säkerhetssystem som 

tidigare fanns på MAN:s motorer. Systemen är således inte specifikt för common railmotorer.

Integrerat i Sacos finns en funktion som kallas Boost injection. Den här funktionen upptäcker 

lastförändringar i ett tidigt skede och ökar då pådraget tidigare genom att ge en “Boost” eller 

en tillfälligt större tillförd mängd bränsle till cylinder.

Andra funktioner som finns i sacosone är “knock control” som känner av ifall bränslet tänder 

vid fel tidpunkt i cylindern.

4.2.13 ECOMAP 2.0 

Är namnet på MAN:s mappningsystem som möjliggör för användaren att göra en modifiering 

av bränsleinsprutningen. Detta sker med hjälp av en programvara där önskade värden ställs in. 

Olika profiler kan användas för att välja mellan hög prestanda eller miljövänligare drift (MAN 

32/44CR Project guide). Genom att begränsa trycket i cylindern minskar utsläppen av 

kväveoxider och kvävedioxider. Nackdelen blir att effekten sjunker.



5 Resultat

I tabellen nedan följer de skillnader och likheter som studien kan påvisa.

Funktion/komponent MAN 32/44CR Pielstick 12 PC 2-2V

Solenoidventil Placerade på ackumulatorn Monterad i bränsleventilen

Pilotinsprutning nej ja

Dubbelmantlade högtrycksrör ja ja

Läckövervakningssystem ja ja

Antal högtryckspumpar En kolvpump per två 
bränsleventiler

En fyrcylindrig kolvpump

Redundanta högtryckspumpar ja ja

Flushing valve ja nej

Strypventil på högtryckspumpens 
trycksida 

ja ja

Övertrycksventil på 
högtrycksystemet

ja ja

Bränsletryck på i 
rälsen/ackumulatorn

1600bar 1200bar

Flödesbegränsare ja ja
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6 Diskussiön 

Sättet att samla in information om de olika motorerna har skiljt sig åt. På MAN 32/44CR har 

den största delen av information inhämtats från dokument från tillverkarens hemsida medans 

största delen av informationen om Pielstick 12 PC 2-2V har inhämtats från den tekniska chefen

på Ymer. Begränsningen har funnits i att den stora majoriteten av all litteratur utgår från 

personbilar eller lastbilsmotorer. Begränsningar har också funnits på grund av den sekretess 

som finns hos tillverkarna att ge ut information.

Studien har visat att många likheter finns mellan de två motorernas common railsystem. Ett 

antal skillnader har också visats. Systemet för att kontrollera trycket i högtryckssystemet har 

visat sig vara lika på motorerna vilket också är den samma för motorer med common rail på 

kommersiella fordon iland. En av de stora skillnaderna är placeringen av solenoidventilerna 

vilket kan vara intressant att undersöka närmare. MAN 32/44CR har solenoidventilen 

placerade på ackumulatorn vilket gör att bränsleventilen inte alltid är trycksatt men istället blir 

avståndet från solenoidventilen fram till bränsleventilen lång. Pielstick 12 PC 2-2V har 

solenoidventilen placerad i bränsleventilen vilket medför att rören fram till bränsleventilen 

alltid är trycksatta däremot är det troligt att en snabbare och mer precis reglering är möjlig. De 

två metoderna med solenoidventilen behöver studeras närmre i detalj för att kunna dra 

konkreta slutsatser. 

Högtryckspumparna skiljer sig åt. En pump med fyra cylindrar och fyra pumpelement kontra 

flera pumpar (beroende på antal bränsleventiler). Flera pumpar gör det möjligt att fortsätta köra

motorn i händelse av att en havererar. Pielstick 12 PC 2-2V använder bara en pump. Däremot 

är det fortfarande möjligt att köra pumpen med ett mindre antal pumpelement. 

Den mest slående skillnaden är att MAN 32/44CR inte har någon pilotinsprutning med tanke 

på de miljöfördelarna som det medför. Samtidigt klarar motorn av Tier II kraven och Tier III 

med SCR-katalysator. Den troliga slutsatsen är att pilotinsprutning inte krävs för att uppnå de 

krav som finns idag men att det kan vara ett alternativ för att uppnå kraven på äldre motorer.



6.1 Föö rslag till vidare förskning

Anledningen varför systemen ser ut som de gör har inte undersökts i någon större utsträckning 

och rekommenderas därav för vidare forskning. Fler förslag följer enligt listan nedan. 

 Hur skiljer sig bränslesystemet åt på common rail på medelvarviga kontra högvarviga 
fyrtaktsmotorer?

 Är det försvarbart ekonomiskt med piezoelektriska bränsleventiler istället för 
solenoidventiler på medelvarviga fyrtaktsmotorer?
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