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Facit och kommentarer till blandade övningsuppgifter
Efter de rätta svaren finns kommentarer inlagda.

____________________________________________________________________

1:1 Kryssa för alla energienheter.
      

□ J/s kWs □ N/m2 □ hk
Effekt Energi Tryck Effekt

_____________________________________________________________________

1:2 Totalverkningsgraden för en medelvarvsmotor är ungefär:

□ 59% 44%

Vid riktigt stora långsamtgående dieselmotorer för fartygsdrift kan man idag 
komma upp till verkningsgrader strax över 50 %. För medelvarvs- och 
snabbgående motorer är verkningsgraden lägre och ofta 40-45 %.

_____________________________________________________________________

1:3 En motor har slagvolymen 900 cm3 och kompressionsvolymen 
100 cm3. 

Motorns kompressionstal är då:

□ 9  10

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).

Vk = kompressionsvolymen
Vs = slagvolymen

____________________________________________________________________

1:4 Om en avgasventil läcker så kommer:

□ smörjoljetrycket avgastemperaturen
 att sjunka att stiga

Om en avgasventil är otät kommer heta rökgaser vid förbränningen
 läcka ut i avgasröret. Dessutom kommer läckaget att resultera i att

ventilen bränns sönder.
____________________________________________________________________
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1:5 Kompressionstrycket i en dieselmotor är:

□ högre lägre

än förbränningstrycket.

Kompressionstrycket är det tryck som råder i cylindern när insprutningen
 av bränsle startar och innan tändning sker. Vid förbränningen stiger

 trycket ytterligare upp till det s.k. maxtrycket eller förbränningstrycket. 
____________________________________________________________________

1:6 Livbåtsmotorerna brukar för det mesta vara drivna med bensin:

□ ja nej

Vätskor med lägre flampunkt än 60 oC  får inte hanteras ombord på 
handelsfartyg beroende på brandrisken.

____________________________________________________________________

1:7 Specifika bränsleförbrukningen för en medelstor dieselmotor är ca:

□ 50 g/ehkh 150 g/ehkh

Man brukar räkna med ca 150 g/hkh (204 g/kWh) även om det varierar
 en hel del beroende på motortyp, storlek och varvtal.

____________________________________________________________________

1:8 En ’tachometer’ användes för att mäta motorns:

varvtal □ effekt

En tachometer är en varvtalsmätare.

____________________________________________________________________

1:9 Vid förbränningen i en dieselmotor stiger gastrycket till ca:

□ 20 bar 100 bar

Maxtrycket i dieselmotorer varierar en hel del men är ofta väsentligt 
högre än 100 bar.

____________________________________________________________________
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1:10 Smörjoljetrycket i en dieselmotor bör vara ca:

□ 15-20 bar 1-5 bar

Ett smörjoljetryck på 2-4 bar är normalt.
____________________________________________________________________

1:11 Vilken motortyp har högsta avgastemperaturen?

□ dieselmotorn ottomotorn

Ottomotorn har mindre mängd luft i cylindern under förbränningen än
dieselmotorn. Man säger att luftöverskottet är högre hos dieselmotorer. 
Det innebär att det finns mindre gasmassa som skall ta upp den 
värmeenergi som frigörs vid förbränningen hos ottomotorerna och 
då blir temperaturen högre.

____________________________________________________________________

1:12 Bränsleventilen öppnar vid ett bränsletryck av ca:

□ 25-40 bar 150-1000 bar

Öppningstrycket beror på insprutningssystemet. Det är lägst (ca 150 bar) 
vid förkammarmotorer och mycket högt (1000-2000 bar) hos moderna 
motorer med common railsystem.

____________________________________________________________________

1:13 Vilken uppgift har reglerstången vid en Bosch-insprutningspump?

□ vrida kamaxeln vrida pumpkolven

Reglerstången påverkar pumpkolven och därmed insprutningsmängden.
____________________________________________________________________

1:14 Vilken uppgift har överladdningsaggregatet?

□ där komprimeras avgaserna avgaserna driver en 
och förs tillbaka in i turbin som i sin tur
motorn igen. driver en kompressor.

Ett turbosystem består av en gasturbin inkopplad i avgasströmmen
som driver en luftkompressor som komprimerar insugsluften.

____________________________________________________________________
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1:15 Avgående kylvatten från cylindrarna vid en färskvattenkyld
dieselmotor bör ha en temperatur på ca:

70-85 oC □ 35-45 oC

Kylvattentemperaturen kan variera en del med motorstorleken men
ligger oftast runt ca 80 oC.

____________________________________________________________________

1:16 Kamaxeln som driver bränslepumparnas upp- och nedåtgående 
rörelse vid en tvåtakts fartygsdiesel skall ha ett varvtal som är:

samma som motorns □ halva varvtalet mot 
vevaxeln vevaxeln

Vid tvåtaktsmotorer sker insprutning under varje varv hos motorn. 
Kamaxeln för drivning av bränslepumparna har då samma varvtal som vevaxeln.

____________________________________________________________________

1:17 Bränsleinsprutningsmängden ändras genom att:

□ minska fjäderspänningen ändra effektiva
i bränsleventilen kolvslagets längd

hos bränslepumpen.

Bränslemängden bestäms av det effektiva kolvslaget hos bränslepumpen 
som varieras genom vridning av pumpkolven.

 ____________________________________________________________________

1:18 Insprutningspumpen matarbränsle:

□ under hela pumpkolvslaget endast under en del
av pumpkolvslaget

Bränsle levereras till cylindern under det effektiva kolvslaget som är 
kortare än hela pumpkolvslaget.

____________________________________________________________________

1:19 Matningen av bränsle slutar när:

kolvens reglerkant frilägger □ pumpkolven har uppnått
återströmningshålet övre dödläget

Reglerkanten är den snedfrästa slitsen hos pumpkolven som styr
bränsleinsprutningsmängden.

____________________________________________________________________
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1:20 Dieselmotorn suger under insugningstakten in:

 endast luft □ en bränsleluftblandning

Dieselmotorer arbetar med direktinsprutning av bränsle in i cylindern. 
Bensinmotorer blandar däremot bränsle och luft utanför motorn i en 
förgasare eller i insugsröret.

____________________________________________________________________

1:21 Insprutningsomställarens uppgift i en bränslepump är att:
 

□ ändra insprutningsmängden ändra tidpunkten för 
insprutningens början

Insprutningsomställarens uppgift är att anpassa insprutningstidpunkten
efter varvtalet. När varvtalet stiger skall insprutningen ske tidigare och

 tvärtom.
____________________________________________________________________

1:22 Om ett vevlager gått varmt bör man:

□ genast öppna vevhuset och inte öppna vevhuset 
inspektera lagren förrän motorn svalnat

I vevhuset finns antändningsbara oljegaser. Vid varmgång hos ett lager 
kan metalltemperaturen bli mycket hög. Om vevhuset öppnas släpper man
in mer syre och en antändning av oljegaserna kan inträffa. 

____________________________________________________________________
 

1:23 Tryckkraften från propellern överföres till skrovet genom:

□ propellerhylsan propellertrycklagret

Propellerhylsan är ett lager och en tätning mot utsidan.
____________________________________________________________________

1:24 Normalt tryck i färskylvattensystemet är:

1 - 2  bar □ 10 - 20  bar

Färskkylvattenpumparnas uppgift är att cirkulera vattnet genom kylare 
och motor. Det är endast strömmningsförlusterna som måste övervinnas 
och normalt är trycket lågt, 1-2 bar.

____________________________________________________________________
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2. Placera in fotogen, dieselbrännolja och bensin på rätt plats i figuren
avseende deras flampunkt.

Dieselolja

Fotogen

Bensin

____________________________________________________________________

3. Vilka enheter brukar användas inom motortekniken för att ange:

a) absolut bränsleförbrukning kg/h eller ton/24 h

b) specifik bränsleförbrukning g/kWh eller g/hkh

c) medeltryck bar

____________________________________________________________________

4. Beräkna den ungefärliga bunkerförbrukningen i ton/24 h för ett fartyg
vars huvudmotor har effekten 10 000 hk..

Antag att spec. bränsleförbrukning är 150 g/hkh.
B = Bunkerförbrukningen under 24 h.
B = 0,150 * 10000 * 10-3  * 24 = 36 ton/24 h
Svar: Bränsleförbrukningen blir ca 36 ton/24 h

____________________________________________________________________

5. Ange normalvärden för nedanstående begrepp hos en fyrtakts diesel-
motor för fartygsdrift med effekten ca 300 kW.

a) - specifik bränsleförbrukning ca 220 g/kwh (161 g/hkh)
b) - medeltryck ca 15 bar
c) - kompressionsförhållande ca 14
d) - verkningsgraden ca 40 %

6. Hur många kg luft går det teoretiskt åt för förbränning av 1 kg 
dieselolja vid fullständig förbränning?

Svar: ca 14 kg luft/kg olja.
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7. Om luftfaktorn vid förbränningen i uppgift 6 är lika med 2 så går det åt
28 kg luft/kg olja

___________________________________________________________________

8. Brännoljor innehåller mer än 90 % kol och väte. Vilka gaser bildas 
det vid fullständig förbränning av dessa ämnen?

Kol bildar CO2 (koldioxid) vid förbränning
Väte bildar H2O (vatten) vid förbränning

____________________________________________________________________

9. Om belastningen på en dieselmotor minskar så tenderar luftfaktorn 
vid förbränningen i cylindern att:

a) Öka

b) □ Minska

Vid minskad belastning sprutas mindre bränsle in i cylindern medan
den tillförda luftmängden är i det närmaste densamma vid belastnings-
ändringar.

____________________________________________________________________

10. Vad menas med ett bränsles:

a) Cetantal
Cetantalet är ett mått på bränslets tändvillighet.

b) Viskositet
Viskositeten är ett mått på bränslets trögflutenhet.

c) Flampunkt
Om kall brännolja värms upp ökar avdunstningen av kolväteånga.
Vid en viss temperatur, (flampunkten) avdunstar så mycket kolväten att 
det bildas en antändningsbar blandning mellan luft och oljegaser.

d) Densitet
Densiteten anger vikten per volymsenhet hos bränslet.

____________________________________________________________________

11. Vilka två brännbara grundämnen finns det mest av i diesel-
brännolja?

a) Kol (C) ) b) Väte (H)
___________________________________________________________________

12. Vilka förbränningsprodukter bildas det vid förbränning av dessa
grundämnen?

a) Kol bildar CO2 b) Väte bildar H2O 

____________________________________________________________________
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13. Vilka beståndsdelar består rökgaserna från en dieselmotor i 
huvudsak av?

Kväve, ca 75 %. Kvävet finns i luften och deltar inte i förbränningsprocessen.

Koldioxid ca 10 %. Bildas vid kolets förbränning. 

Vattenånga, ca 8 %. Vattenångan bildas när vätet i bränslet
förbränns.

Syre, ca 6 %. Syret kommer från överskottsluften och förbrukas 
inte vid förbränningen.

____________________________________________________________________

14. Ange orsaken till att avgaserna ibland har:

a) Svart färg
Svart färg hos avgaserna indikerar dålig förbränning och bildning av
sot. Beror oftast på för lite luft närvarande under förbränningen.

b) Blå färg
Blåtonade avgaser är ett tecken på smörjoljeförbränning som kan bero

 på slitna kolvringar som släpper upp smörjolja i förbränningsrummat.

c) Vit färg
Vita avgaser indikerar hög halt av vattenånga i avgaserna. En trolig

 orsak är att det läcker in vatten i förbränningsrummet, möjligen
 beroende på otät topplockspackning.
____________________________________________________________________

15. Definiera med egna ord nedan begreppet luftfaktor vid förbränning 
i en dieselmotorcylinder:

Med begreppet luftfaktor så menar man förhållandet mellan den i
 verkligheten tillförda luftmängden och den teoretiskt beräknade.

   Verkligt tillförd luftmängd
Luftfaktor (λ ) = 

Teoretiskt erforderlig luftmängd
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16. Ange korrekt benämning på de tre dieselmotortyperna nedan:

Virvelkammare Direkt insprutning Förkammare

17. Definiera med hjälp av figuren begreppet ’kompressionsförhållande’.

Vk = Kompressionsvolymen
Vs = Slagvolymen
ε = Kompressionsförhållandet

Svar:
Vk  +  Vs

ε =
Vk

Ex.
Vk = 100 cm3

Vs = 900 cm3 100  +  900
ε = = 10

100
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18. Sätt ut rätt benämning på motordelarna i figuren.

____________________________________________________________________

19. Namnge detaljerna 1-4 enligt vidstående figur:

1. Turbokompressor

2. Avgasturbin

3. Luftkylare

4. Inloppsrör (Luftsamlare)
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20. Ange på anvisad plats benämningen på de olika delarna som ingår i 
ventilmekanismen:

Vipparm

    Justering av ventilspel

Stötstång

Lyftare
Ventilhus

Kamaxel
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21. Fig. visar ett inloppssystem till en dieselmotor.

Markera på anvisad plats de olika komponenternas benämning.

Luftkylare

Kylvattenledningar

Värmeslingor för
kallstart

Luftsamlare/Inloppsrör

22. Vad kallas de olika spolsystemen?

Tvärspolning Vändspolning Längdspolning

23. Fig. visar ett s.k. startelement vid en dieselmotor
Varför finns ibland ett startelement installerat.

Dieselmotorn fordrar ett ganska högt varvtal för  
att kunna starta, om inte vissa hjälpmedel står till  
förfogande.  För  att  luften  skall  bli  tillräckligt  
varm  vid  komprimeringen  och  säker  tändning  
erhållas  kan  luften  förvärmas  med  hjälp  av  
startelement.

Hur kopplas det in  och när och hur kopplas det
ur? 

Då startnyckeln vrids till glödläge leds ström till  
ett  tidrelä,  som  via  ett  tillslagsrelä  sluter  
strömkretsen  till  startelementet  och  håller  det  
inkopplat i ca 50 sekunder.
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24. Figuren nedan visar ett ventilstyrningsdiagram för en fyrtakts
dieselmotor.

Ange på anvisad plats vad som händer i motorn vid de olika tid-
punkterna:

25 Figuren nedan visar ventilstyrningsdiagram för dels en dieselmotor 
med överladdning och dels en motor utan överladdning.

Ange vilket diagram som hör till vilken motortyp.

Med överladdning  Utan överladdning

Som  framgår  av  ventilstyrningsdiagrammet,  står  inlopps- och  avgasventilerna 
öppna samtidigt vid övre dödpunkten. Ventilerna överlappar varandra. Den tillförda  
luften kan då passera genom inloppsventilen och direkt ut.  genom avgasventilen.  
Överlappningen skall därför inte vara större än nödvändigt. I förgasarmotorer, där  
inloppsluften  också  innehåller  bränsle  är  det  naturligtvis  ännu  viktigare  att  
överlappningen är liten.

Vid överladdade motorer med högt medeltryck, hjälper överlappningen till med att  
hålla  temperaturen  och  därmed  värmebelastningen  på  kolv  och  cylinder  nere.  
Överladdning innebär också att överlappningen måste vara större, eftersom det är en  
större  mängd  gas  respektive  luft  som  skall  passera  genom  ventilerna  under  
gasväxlingsperioden.  
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26. Beskriv med hjälp av fig. nedan hur avluftning av bränsle-
systemet efter t.ex. byte av ett bränslerör går till.

1.  Placera  ett  uppsamlingskärl  under  
bränslefiltren.  Öppna avluftningsskruven  
på filterkonsolen.

2.  Pumpa  fram  bränsle  med  matar-
pumpens handpump  tills  bränsle  fritt  
från  luftbubblor  strömmar  ut.  Dra  fast  
skruven  medan  bränslet strömmar  ut.  
Pumpa ytterligare 10–20 slag med stängd 
luftningsskruv  så  att  det  blir  ett  
ordentligt  matartryck.  Normalt  brukar  
ingen ytterligare avluftning behövas.  Om 
ändå  tryckrören  också  behöver  avluftas  
lossas  de  på  insprutarna.  Kör  runt  
motorn  med  startmotorn  och  dra  fast  
rören när bränsle strömmar ut.
 
3. Kontrollera att inga läckage förekommer.

27. Skriv in rätt benämning på de tre första kolvätemolekylerna ur
metanserien.

      Metan  Etan  Propan

b) Vad är crudeoil?

Som bränsle för förbränningsmotorer användes så gott som uteslutande  
olika  produkter  som  framställs  ur  jordolja,  s.k. crudeoil.  I  kemiskt  
avseende består crudeoil av kolväteföreningar av olika form och storlek. 

c) Förklara skillnaden mellan parafiner och naftener.

Kolet och vätet är bundet till varandra i kedjor (parafiner) eller ringar  
(naftener) med varierande antal atomer av vardera sorten hopbundna.



15

27. Ange på anvisad plats benämningarna på respektive komponent i
figurerna nedan:
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9. Figuren nedan visar nödstoppet till en dieselmotor.

a) Ange tre olika fel som kan orsaka att 
  nödstoppet träder i funktion. 

1. Lågt smörjoljetryck

2. Hög kylvattentemperatur

3. Motorn rusar

b) Förklara hur motorn stoppas rent
fysiskt av nödstoppsanordningen

När  nödstoppet  löser  ut  stänger  ett
spjäll för luftinloppet och motorn kvävs av    

  syrebrist

c) Ange några möjligheter som finns för personalen ombord att från
en annan plats än i maskinrummet i en nödsituation aktivera nödstoppet.

Vid styrplatsen och utanför maskinutrymmet finns normalt en mekanisk  
anordning, t.ex. en wire, för att stänga av bränsletillförseln till motorn.

d) Vad är det som rent fysiskt stoppar motorn vid normalt stopp  d.v.s. då den
ordinarie stoppknappen vid manöverplatsen aktiveras?

Vid normalt stopp ställs reglerstången för nollmatning och bränsletillförseln
till motorn upphör.

30. a) Vad menas med rökgränsen hos en dieselmotor?

Rökgränsen  är  den  maximala  mängd  bränsle  som  kan  tillföras  med 
bibehållen förbränning med luftöverskott så att ingen synlig rök bildas.  
Ibland säger man att rökgaserna inte skall synas 1 m från avgasrörets  
mynning.

b) Fig. visar en viss typ av anordning för inställning av  
rökgränsen. Var på motorn finns denna anordning och
hur  går  rökbegränsningen  till  med  denna  typ  av  
mekanism?

Fig. visar ett fast reglerstångsstopp och ställskruven kan justeras så att  
den slår i botten och därigenom begränsar reglerstångens rörelse så att  
ytterligare bränsletillförsel förhindras då rökgränsen uppnåtts. 
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31. Förklara kortfattat med hjälp av nedanstående figur hur ett bränsle-
pumpselement fungerar under ett insprutningsslag.

1. 2. 3. 4.

I  nedre  kolvläget  har  pumpkolven  frilagt  tilloppshålen.  Genom  
tilloppshålen strömmar bränslet som står under matarpumpstryck, från  
bränslerummet  in  i  högtrycksrummet.  Den  uppåtgående  pumpkolven  
stänger tilloppshålen. Man kallar denna fas av kolvslaget för förlyftet.
 
I kolvrörelsens vidare förlopp blir bränslet  sammantryckt  något,  d.v.s.  
bränslet  är  inte  helt  inkompressibelt.  Kolvrörelsen  alstrar  ett  tryck  i  
högtrycksrummet. Bränslet strömmar nu genom tryckröret till spridaren  
och in i cylindern där det förbränns. Det effektiva kolvslaget är slut när  
pumkolvens nedre reglerkant frilägger tilloppshålet  så att bränsle  kan  
strömma tillbaka. Sjunkventilen i bränslepumpen suger med lite bränsle  
då  ventilen  stänger  och  avlastar  därigenom  tryckröret.  Trycket  i  
tryckoljeröret sjunker då momentant och tryckfjädern i spridaren stänger  
bränsleventilen.  Från  denna  tidpunkt  pumpas  inget  mer  bränsle  till  
spridaren.

b). Ange på anvisad plats nedan vad varje figur avser att visa. 

Välj mellan: a) Inmatning b) Utmatning c) Nollmatning

d) Delmatning e) Luftmatning f) Fullmatning

Nollmatning Delmatning Fullmatning
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32. a) Hur regleras bränsleinsprutningsmängden hos en dieselmotor?

Reglerstången vrider pumpkolvarna varigenom det effektiva pumpslaget  
varieras från max till noll.

b) Hur får bränslepumpen sin pumprörelse?

Från kamaxeln via rulle och lyftare.

c) Ange normalvärden på öppningstrycket hos spridarna vid olika
 dieselmotortyper?

- förkammarmotorer: 110-135   bar

- virvelkammarmotorer: 110-135   bar

- direktinsprutning: Kan variera från ca 150 bar och ända upp 
till ca 2000 bar hos moderna motorer med 
common rail  system.

d) Vad är det som stänger bränsleventilen efter avslutad 
insprutning?

Tryckfjädern i spridaren

e) Varför är det viktigt att bränsleventilen stänger snabbt och
effektivt?

Om bränsleventilen inte är helt tät vid stängning utan släpper igenom  
enstaka bränsledroppar kommer dessa att bilda kokskratrar i området  
nära  spridarhålen.  Dessa  kratrar  kan då påverka  spridningen  och  
finfördelningen av bränslet med försämrad förbränning som följd.

33. Insprutningomställarens uppgift är att:

tidigarelägga □ senarelägga

insprutningen när varvtalet ökas.

34. Om du vill ställa om insprutningen så att tändningen sker tidigare, 
skall du då vrida bränslepumpens kamaxeln:

 med □  mot 

rotationsriktningen?

Om  kamaxeln  vrids  framåt  i  rörelseriktningen  träffar  kammen  på  
lyftaren tidigare och insprutning och tändning inträffar tidigare.
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35. Vad används mellanläggen i pos. 4 till?

Genom att variera antalet mellanlägg kan man ändra
öppningstrycket hos spridaren.

36. Tappspridare användes vid:

 Förkammarmotorer

□ Ottomotorer

□ Direktinsprutade motorer

37. Vilka olika slags ventiler kan det finnas i topplocket hos en 4-takts 
överladdad dieselmotor?

a) Inloppsventiler, ev dubbla b) Avgasventiler, ev. dubbla

c) Bränsleventiler d) Startventil_

e) Indikatorventil f) Säkerhetsventil

38. Förklara vad som menas med ”Twin Injection”

Bränsleinsprutning  sker  i  två  steg.  En  något  mindre  bränslemängd  
sprutas först in genom en separat ofta lite mindre spridare. Därefter sker  
huvudinsprutningen genom den större spridaren

39. Förklara skillnaden mellan direkta och indirekta åtgärder för att minska NOx - 
emissionerna från dieselmotorer.

Direkta  åtgärder  sker  på  själva  motorn,  tex.  genom  ändring  av  
insprutningstidpunkten  eller  genom  vatteninsprutning  in   i  
förbränningsrummet.

Indirekta  metoder  betyder  efterbehandling  av  avgaserna  med 
ammoniaksubstans (Urea) i en katalysator.
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40. Figuren nedan visar en schematisk bild av en bränslespridare till en
dieselmotor.

a) Vad kallas den rörledning som ansluts vid pos. 1?

Tryckoljerör

b) Vart går den rörledning som ansluts vid pos. 3?

Returolja tillbaka till tank

c) Namnge den komponent som finns vid pos. 5.

Tryckfjäder

d) Vilken typ av spridare är det som visas?

Välj mellan:
1. Hålspridare
2. Finspridare
3. Tappspridare
4. Rotationsspridare
5. Drosselspridare

Svar: Hålspridare

41. a) Vad föreställer figuren? 

Fig. föreställer tryckventilen i bränslepumpen.

b) Förklara kortfattat hur den fungerar:

När insprutningen avslutas är trycket mkt högt i  
tryckoljeröret. Tryckventilens uppgift är att först  
avlasta tryckröret och sen stänga förbindelsen 
mellan pumpelementet och tryckröret  
Avlastningen sker genom att en liten 
bränslemängd sugs bort från röret alldeles innan 
ventilen stänger.
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42. Fig. nedan visar ett s.k. fjädrande reglerstångsstopp som användes
för att förhindra rökpuffar vid acceleration från lågvarv och vid stora 
belastningsökningar av dieselmotorer. 

Kombinera ihop nedanstående fyra textrader så att de kommer på 
rätt plats under respektive fig.

Lågt laddningstryck från turbon
Stor maximal bränslemängd
Liten maximal bränslemängd
Högt laddningstryck från turbon

Högt laddningstryck från turbon Lågt laddningstryck från turbon
Stor maximal bränslemängd Liten maximal bränslemängd

43. Namnge detaljerna i fig. nedan.

1. Bränsletillopp

2. Tryckventil

3. Tryckoljerör

4. Spridare

5.Pumpplunge

6. Returolja till tank
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44. Fig. visar en enkelstående bränslepump för en medelstor 
dieselmotor.

Markera med bokstäver följande anslutningar:
A - inlopp från matarpumpen.
B - utlopp till bränsleventilen.
C - anslutning till regulatorn.

Fig. visar samma pump i genomskärning.

Kryssa för rätt alternativ.

a) Matarpumpen matar bränslet

till insprutningspumpens bränslerum

□ in i motorns förbränningsrum

b) Tryckventilen har till uppgift:

 att avlasta tryckröret.

□ att släppa tillbaka bränslet till returledningen.

c) Effektiva kolvslagets längd beror på:

□ tryckventilens inställning

   kuggstångens axialläge

d) Efter att oljan har sprutas in i förbränningsrummet:

□ antändes bränslet omedelbart

 antändes bränslet efter en viss fördröjning

e) Med tandförsening menas:

□ tiden från matningens början till insprutningens början

   tiden från insprutningens början tills tändningen sker
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45. Ange vilka fyra olika faser som förbränningen i en dieselmotor kan 
delas upp i.

1. Tändförseningsfasen. 3. Kontrollerad förbränning.

2. Okontrollerad förbränning 4. Efterförbränning.

46. Diagrammet visar tryckförloppet under insprutningen i en 
dieselmotorcylinder.

Ange vad som händer i systemet 
vid de olika markeringarna:

A. Bränslekammen börjar lyfta
pumpkolven

B. Bränsle börjar spruta in i cylindern

C. Bränsleinsprutningen avslutad

D. Det tänder i cylindern

E. Okontrollerad förbränning avslutas

F. Kontrollerad förbränning avslutas

G. Efterförbränning avslutas

47. Förklara med hjälp av figuren nedan varför 
motorer  med  högt  varvtal  tenderar  att  få 
hårdare gång än motorer med lägre varvtal.

Kurva a visar  en  motor  med  högt  varvtal  och  
kurva b är en mera långsamtgående motor.

Om  tändförseningen  i  millisekunder  räknat  är  
densamma för båda motortyperna så kommer den  
högvarviga motorn att få en hårdare gång än den  
långsamtgående.

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  okon-
trollerade förbränningen och därmed en hårdare gång.

a) Motorer med högt varvtal
b) Motorer med lågt varvtal 
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48. Fig. visar systemet för tillförsel av förbränningsluften till en Volvo
 TMD- dieselmotor.

Luftkylaren är placerad:

□ före efter
turbo-aggregatet räknat i luftströmmens
riktning.

Slingorna (A) användes till att:

□ kyla värma
inloppsluften.

49. Genom att kyla insugningsluften i en s.k. aftercooler:

ökar □ minskar
man motorns fyllnadsgrad.

50. Ange orsaken till att grupperingen av insugningsrören och tändföljden 
hos en 6- cylindrig dieselmotor är den som visas i fig. nedan.

Grupperingen av avgasrören måste utformas så att inte avgaserna från 
en  cylinder  skall  kunna  passera  över  till  en  annan  cylinder  under 
gasväxlingen.

51. Vad menas med en multigradesmörjolja?

Motoroljor måste fungera under svåra driftbetingelser. De måste vara  
pumpbara vid låga temperaturer och ändå ha förmågan att bilda en  
smörjfilm vid höga temperaturer. Dess viskositet får alltså inte variera  
för mycket med temperaturen.

Det finns tre huvudtyper av motorolja, nämligen mineralbaserad olja,  
delsyntetisk olja och helsyntetisk olja. Oljor som kan användas året runt  
benämns  multigradeoljor.  Oljor  märks  med  ett  SAE-nummer,  till  
exempel 10W30, där W står för vinter.
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52. Vad är det för skillnad mellan systemsmörjolja och cylinderolja?

Vid  stora  fartygsdieselmotorer  använder  man  olika  smörjoljekvaliteter  
för lagren och för cylindrarna - systemolja resp. cylinderolja. Vid mindre  
och medelstora motorer är det ingen skillnad utan samma olja används  
för båda ändamålen,

53. Varför är det viktigt att trycka in smörjolja i lagren innan motorn startas.

Om motorn har stått stilla länge har lagertapparna sjunkit ner djupt i  
lagerunderhalvorna  och  det  blir  mycket  friktion  när  motorn  starta.  
Genom att  trycka in olja med t.ex.  en handpump innan start  bygger  
man snabbare upp en oljefilm och slitaget minskas.

54. Ange på ett ungefär normalt smörjoljetryck hos en SCANIA DS11 i 
bar

Normalt smörjoljetryck: 3-5 bar

55. Fig. nedan visar en smörjoljepump hos en motor av typen 
SCANIA DS11. 

a) Vad kallas komponenten som är 
märkt med A?

Överströmnings- eller tryckbegränsningsventil 
(By-pass ventil).

b) Förklara hur komponenten
fungerar.

Trycket  regleras  av by-pass  ventilen som låter  
en del av oljan rinna tillbaka till oljetråget. 

Oljetrycket  skulle  annars  kunna  bli  för  högt,  
särskilt  när  smörjoljan  är  kall.  För  högt  
oljetryck  utsätter  oljepumpen  och  även  andra  
komponenter  i  smörjsystemet  för  höga 
påkänningar.
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56. Figuren visar VOLVO:s system för kylning av motorns kolvar.

Vilket medium användes för kolvkylningen. 

Välj mellan:
a) Kylvatten
b) Brännolja
c) Smörjolja
d) Luft

Som kylmedium för motorns kolvar användes:

Smörjolja

57. Beskriv dina åtgärder om du får alarm för lågt smörjoljetryck under drift?

För lågt smörjoljetryck är ett mycket allvarligt fel. Lagren i motorn kan få  
otillräcklig  oljeförsörjning  vilket  kan  försämra  oljefilmen  och  orsaka  
mekanisk  kontakt  och  överhettning.  Det  här  betyder  totalhaveri  av  
motorn.

I  princip  skall  man  stoppa  motorn  vid  sådant  alarm  men  i  vissa  
situationer  är  det  kanske  inte  möjligt  och  man  skall  då  i  varje  fall  
minska belastningen och stoppa så snart fartygets manövrering tillåter  
det.

58. a) Namnge detaljerna 1 - 4 på separatorn.

1. Separatorkula
2. Broms
3. Snäckväxel
4. Pump

b) Vilken temperatur bör smörjolja
ha vid separering?

80-95  oC

c) Försök att på ett enkelt sätt förklara hur 
separatorn kopplas in i smörjoljesystemet:

Separatorns avverkningskapacitet är endast  
ca 1 -3 % av cirkulerande smörjoljeflöde.  
Separatorn kopplas därför parallellt med 
huvudsmörjoljepumpen.
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59. Skriv in ungefärlig storleksordning i % på de olika posterna i en 
dieselmotors värmebalans.

60. Sätt ut rätt benämning på komponenterna i centralkylsystemet nedan.

b) Hur uppnår man att inloppstemperaturen hos kylvattnet till motorns 
cylindrar inte är för låg?

Temperaturreglerventilen  blandar  vatten  av  ca  45  -  50  oC  från 
lågtemperaturkretsen med det varmare vattnet från motorers cylindrar  
till en temperatur som är lämplig vid inloppet till högtemperaturkretsen. 
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61. Fig. visar schematiskt ett system för kylning av en medelstor
dieselmotor med färskvattenkylning.

a) Namnge de med bokstäver markerade detaljerna.

A. Expansionskärl.

B. Cirkulationspump för färskvatten.

C. Sjövattenintag

D. Cirkulationspump för sjövatten

E. Färskvattenkylare

F. Smörjoljekylare

b) Beskriv saltvattnets väg från bottenventilen till överbordsventilen  

Sjövattnet tas in i den s.k. sjökistan genom en bottenventil och pumpas  
med sjövattenpumpen (D) genom först smörjoljekylaren (F) och därefter  
genom  färskvattenkylaren  (E)  där  FV  kyls  till  lämplig  temperatur.  
Sjövattnet leds därefter överbord. 

c) Vilken uppgift har komponent ’A’

'A' är ett expansionskärl som tar upp den volymförändring som sker hos  
färskvattnet  i  systemet  på  grund  av  temperaturförändringen.  Om 
färskvattensystemet behöver fyllas på så sker det här i expansionstanken.

d) Ange normalvärden på färskvattentemperaturen då det lämnar 
motorn och trycket i färskvattensystemet efter färskvattenpumpen:

Avg. kylvattentemperatur: 70-85 oC beroende på motortyp

Tryck i FV-systemet: 1,5-2,5 bar beroende på geometri och motortyp/storlek.

e) Varför har man en tryckluftledning framdragen till sjövatten-
intaget?

Tryckluft  kan  användas  för  att  blåsa  rent  för  t.ex.  is  som  blockerar  
intaget  av  sjövatten.  Det  förekommer  även  att  en  ångledning  är  
framdragen till sjövattenintaget om det finns ånga tillgängligt.
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62. Namnge detaljerna och beskriv hur kylsystemet är uppbyggt hos 
motorn i figuren nedan.

Fig. visar kylvattensystemets  
principiella uppbyggnad hos en 
mindre båtmotor.

1 Cirkulationspump

2. Termostat

3. Expansionskärl

4 Värmeväxlare

5 Sjövattenpump

Beskrivning av kylsystemet:
Sjövattenpumpen suger in kylvattnet genom kylvatteninloppet och leder  
det  till  värmeväxlaren  där  sjövattnet  kyler  det  av  kylvattenpumpen  
cirkulerande färskvattnet. Sjövattnet går sedan överbord via avgasröret.

63. Förklara verkningssättet för termostaten i fig. nedan.

Motorerna  är försedda med en eller  flera  termostater.  Termostaternas  
känselkroppar innehåller vax. När motorn är kall håller termostaterna  
vägen till färskvattenkylaren helt stängd. Kylvätskan leds då genom en  
by-pass ledning direkt tillbaka till motorn.

Efterhand  som  motorn  värms  upp  ökar  vaxet  sin  volym  och  
termostatventilen öppnar successivt passagen till kylaren. Detta gör att  
motorn  snabbt  kommer  upp  i  drifttemperatur,  samtidigt  som  
motortemperaturen  hindras  att  bli  för  låg  vid  kall  väderlek.  När  
kylvätsketemperaturen stigit till ett visst värde öppnar termostaterna och  
släpper  över  kylvätska  till  kylaren,  samtidigt  som  förbiledningarna  
stängs.  En  ventil  i  termostatens  nedre  del  stänger  samtidigt  by-pass  
ledningen. Härigenom erhålles en lämplig arbetstemperatur för motorn.
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64. Ungefär hur många kW utgör kylförlusten hos en dieselmotor med
axeleffekten 200 kW.

Den  effekt  som  skall  bortföras  från  motorn  med  kylvattnet  är  
förhållandevis stor. Som framgår av värmebalansen är kylförlusten för  
dieselmotorer  i  storleksordningen  20-25  %  av  den  tillförda  
bränsleeffekten.

Vi har tidigare konstaterat att verkningsgraden för medelvarvsmotorer  
ligger runt 43-46 % av tillförd bränsleeffekt.

Om  man  antar  att  kylförlusten  för  en  viss  motor  är  25  %  av  
bränsleeffekten och att verkningsgraden är 44 % så blir kylförlusten ca 57  
% (0,25/0,44=0,57) av den nyttiga effekten hos denna motor.

Svar: 0,57*200 = 114   kW

65.  Till vad användes impellerpumpar vanligen på fartyg?

   Sjövattenpumpen är oftast av impellertyp.

Förklara med hjälp av figuren nedan impellerpumpens verkningssätt:

När impellern lämnar den excentriska  delen av pumphuset  bildas  ett  
undertryck i och med att de flexibla impellerbladen sträcks ut. Volymen i  
pumpkamrarna ökas och vätskan sugs in i pumphuset.

Vid impellerns rotation följer vätskan med runt. Eftersom impellerbladen 
i detta läge inte böjs kan även ganska stora, fasta partiklar följa med.

När de flexibla impellerbladen kommer i kontakt med den excentriska  
delen av pumphuset så böjs bladen och vätskan pressas ut ur pumpen i  
ett jämnt flöde. Vid ändrad rotationsriktning pumpas vätskan åt motsatt  
håll.
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66. Fig. visar kylvattentermostaten hos en dieselmotor.

□Motorn är varm och leder 
kylvattnet till kylaren

Motorn är kall och leder kylvattnet förbi
kylaren och tillbaka in i motorns
kylkanaler.

67. Vad händer med impellern hos en kylvattenpump om den råkar gå torr?

Den blir överhettad och förstörs. 

68. Ange någon orsak till att en tub i en tubvärmeväxlare kan behöva pluggas.

Om en tub i en tubvärmeväxlare blir otät och börjar läcka så kan man 
plugga den i båda änder. Den har då inte längre någon funktion. 

Om för många tuber är pluggade så kan kapaciteten hos värmeväxlaren 
bli så förminskad att den inte längre räcker till för sin uppgift.

 

69. I plattvärmeväxlaren nedan som är kopplad i 
motström och som fungerar som färskvattenkylare 
är anslutningen för ingående sjövatten markerad.

Ange på anvisad plats vilka de övriga
anslutningarna är.
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70. I en kölkylare gäller att: 

□ Kölen blir varm av friktionen Kylvattnet kyls i en
mot vattnet och kyls från värmeväxlare placerad
motorns kylsystem. under båtens botten.

71. Ange vilken typ av pump som vidstående figurer visar samt
förklara kortfattat hur de fungerar

a) Figuren visar en kugghjulspump.

Mellanrummet  mellan  kuggarna och pumphusväggen  bildar  ett  
hålrum  som  vid  pumpinloppet  fylls  med  olja.  När  kugghjulen  
roterar följer vätskan med i kuggluckorna till utloppet. Där griper  
kuggarna i varandra och vätskan trycks då ut i utloppet. 

Om trycket efter pumpen stiger över det inställda värdet så öppnar  
överströmningsventilen och släpper tillbaka oljan till inloppet.

b) Fig. visar en centrifugalpump

I  pumphuset  roterar  pumphjulet  som  består  av  
navskiva,  täckskiva och skovlar.  När pumphjulet  
roterar börjar även vattnet i pumphuset att rotera.  
Genom  centrifugalkraften  kastas  vattnet  mot  
hjulets  periferi.  Det  uppstår  då  undertryck  vid  
hjulets  centrum  och  nytt  vatten  sugs  in  genom 
inloppet.

 

c) Fig. visar en skruvpump.

Den består av en drivskruv med stor gängstigning I drivskru-
vens gängor löper två löpskruvar.

Vätskan kommer in i skruvarnas underkant och vid skruvarnas 
rotation följer vätskan med upp efter gängorna och passerar ut i  
avloppsrummet. Med överströmningsventilen kan önskat tryck 
ställas in.

Skruvpumpar  är  lämpliga  för  att  pumpa  vätskor  med  
smörjande  egenskaper  och användes  ofta som smörjoljepump 
ombord på fartyg.       
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72. Varför har centrifugalpumpar dålig sugförmåga?

Centrifugalpumpar av vanlig konstruktion kan endast suga när löphjulet  
och sugledningen är fyllda med vatten. På grund av luftens lilla massa  
och åtföljande ringa centrifugalkraft kan det inte komma till stånd någon 
transport  av  luft  och  därmed  kan  heller  ingen  evakuering  av  
sugledningen  ske.  Centrifugalpumpar  måste  därför  placeras  så  att  
vattnet rinner in i pumpen med självtryck om den inte utrustas med en  
särskild evakueringspump.

 
73. Risken för kavitation i en centrifugalpump

ökar □ minskar

om temperaturen på det pumpade vattnet ökar.

74. Vad är den troliga orsaken om en kolvpump har tappat sugförmågan? 

Dålig sugförmåga kan bero på igensatt sugfilter eller på att skräp 
kommer in och fastnar mellan ventil och säte. Kolvpumparna är därför  
konstruerade så att ventilsatserna är lätt åtkomliga för översyn.

75.
a) Vad föreställer figuren?

En tvåcylindrig kolvpump.

b) Vad finns det för komponenter under locket A?

Sug- och tryckventiler.

c) Namnge komponent B.

Snäckväxel.

76. Vad händer om man glömmer att öppna 
avstängningsventilen på trycksidan hos en kolvpump 
innan man startar pumpen?

Motorn stannar på grund av högt mottryck,
alternativt något går sönder.
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77. Förklara hur ringpumpen i fig. nedan fungerar.

Ringpumpen består av ett cylindriskt pumphus och  
ett  pumphjul  med  radiella  skovlar.  Pumphjulets  
centrum är förskjutet i förhållande till pumphusets  
centrum. Om pumphuset är delvis fyllt med vatten 
och pumphjulet roterar kommer vattnet att bilda en  
ring längs pumphusväggen.

I  ena  pumphusgaveln  finns  två  likadana hål,  det  
ena är tryckuttag och det andra suguttag.  Mellan  
vattenringen  och  pumphjulet  bildas  kapslar.  
Kapslarnas  volym  ökar  vid  suguttaget  varvid  en 
sugverkan  erhålles.  Vid  tryckuttaget  minskar  
kapslarnas volym och luften eller vätskan trycks ut.

78. Förklara med hjälp av vidstående fig. hur sugverkan uppkommer hos en pump.

När pumpen i fig. startas börjar den pumpa 
luft. Lufttrycket i ledningen sjunker.  
Atmosfärstrycket i brunnen pressar då upp 
vatten i sugledningen. 

b) Vilken är den högsta teoretiska sughöjd
som en pump kan ha?

Den  teoretiskt  största  sughöjd  man  kan  få  
beror  på  vilket  lufttryck  som  råder.  Vid  ett  
kraftigt  lågtryck  kan  sughöjden  minska  till  
9,5 m och vid högtryck kan den bli över 11 m

c) Varför  är  den verkliga sughöjden som en 
pump kan ha alltid avsevärt lägre än den 
teoretiska?

I praktiken kan man inte få större sughöjd än  
ca 5 -  6 m. Det finns flera orsaker till det. För  
det första är pumpar normalt inte någon bra 
luftpump och förmår inte att pumpa ut all luft  
från sugledningen. För det andra så kommer  
strömningsförlusterna  i  sugledningen  att  ge  
upphov till ett tryckfall som ytterligare begränsar 
den verkliga sughöjden
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79. Fig. visar hur sughöjden för pumpar ändrar sig med temperaturen 
för det pumpade vattnet.

Förklara varför sughöjden minskar med 
stigande vattentemperatur.

Om det  pumpade  vattnet  är  varmt  så 
ökar  risken  för  ångbildning  i  sug-
ledningen när trycket sjunker där.

Statiska trycket i vattnet har betydelse,  
det  påverkar  nämligen  vattnets  
kokpunkt. Man påstår att vatten kokar  
vid  100  oC,  och  det  stämmer  om  det  
statiska  trycket  i  vattnet  motsvarar  
normalt  lufttryck,  d.v.s.  10,3  mvp.  Är  
trycket  lägre  så  kokar  vattnet  vid  en  
lägre temperatur och är trycket högre än 
normalt  lufttryck  så  kokar  vattnet  vid  
högre temperatur än 100 oC.

Maximal sughöjd i m vid olika vattentemperaturer.
a) Teoretiska värden
b) praktiska värden för en centrifugalpump

80. Förklara begreppet kavitation hos pumpar och ange vilka skador 
som kan uppstå hos kaviterande pumpar.

På sugsidan av en pump minskar det statiska trycket i vattnet kraftigt  
och kan bli så lågt att kokpunkten sjunker ända ner till ca 30 -  40 oC. Om 
vattnets temperatur då är högre så bildas blåsor av vattenånga.

Ångblåsorna  som oftast  bildas  i  pumphjulsinloppet  följer  med vattnet  
som strömmar genom pumpen. Efter pumphjulsinloppet ökar trycket igen  
och redan i  pumphjulet  hinner  i  regel  det  statiska  trycket  att  öka  så  
mycket att det överskrider ångbildningstrycket. 

Ångblåsorna återgår då till vätska, vilket sker mycket häftigt och kallas  
för  implosion.  Vid  implosionen  uppstår  ett  smattrande  ljud.  
Implosionernas häftighet orsakar svåra skador, framförallt i pumphjulet.  
Dessutom försämras pumpens prestanda vid kavitation.



36

81. Markera pumpens sughöjd, tryckhöjd och totala uppfordringshöjd i 
figuren nedan.

82. Skriv in benämningen av de olika ventiltyperna på anvisad plats.

b) Vilken av dessa ventiltyper ger upphov till största strömningsförlusterna.

Svar: Kägelventilen, på grund av att vattnet tvingas ändra rörelseriktning flera
gånger vid passagen genom ventilen.
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83. Nedan visas uppbyggnaden av ett länssystem ombord på ett
motorfartyg.

a) Ange korrekt benämning på
komponenterna H, I och K. Länsventillådor

b) Komponent G är en s.k. läns-
vattenseparator.

Vad har den för uppgift? Att avskilja olja från länsvattnet

c) Med vilken bokstav är
huvudlänsledningen M
markerad?

d) Vilken typ av ventiler är Kägelventiler med lösa käglor (backventiler)
det i länsventillådorna?

 
e) Beskriv kortfattat vilka åtgärder du vidtager om du med hjälp av 

länspumpen A skall länsa förliga länsbrunnen på SB- sidan i 
maskinrummet.

1. Öppna sugledning på förliga länsventillådan.
2. Öppna sug- och tryckventiler på en eldriven länspump.
3. Kontrollera att länsvattenseparatorn är klargjord.
4. Starta länspumpen
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84. I vissa fall, då länsvattnet är starkt förorenat, kan det finnas en 
ejektorlänspump installerad ombord.

Namnge komponenterna och förklara med hjälp av figuren nedan hur
ett sådant länsvattenejektorsystem fungerar.

Den eldrivna ejektordrivpumpen suger från sjön och trycker vattnet 
genom ejektorlänspumpen varigenom en sugverkan uppstår som utnyttjas 
för länsning.

85. Hur är det arrangerat i ett ballastsystem för att förhindra att en 
ballasttank som användes som bunkertank kan sättas i förbindelse 
med ballastpumpen och av misstag länsas ut över bord?

När en bottentank används som bunkertank brukar dess anslutning
mot ballastsystemet blindflänsas.
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86.
a) Seriekoppla ackumulatorerna och anslut 

dem till lampan.

b) Hur stor blir klämspänningen?

24 V

c) Parallellkoppla ackumulatorerna och
 anslut dem till lampan.

d) Hur stor blir klämspänningen?

12 V

e) Hur kopplas en voltmeter in i en strömkrets?

Parallellt med belastningen

f) Hur kopplas en amperemeter in i en strömkrets?

I serie med belastningen

g) Ett värmeelement tar 10 A vid inkoppling till 220 V.

- Vilken effekt har elementet? 2200  W

- Hur stor resistans har elementet? 22  Ohm
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87. Fig. visar en el-anläggning med huvudspänningen 400 V.

Vilken spänning visar instrumenten:

A.  230 Volt

B.  400  Volt

88. Märkplåten till en elektrisk maskin har nedanstående utseende.

a) Vilken effekt avger motorn?

37 kW

b) Vilken spänning skall motorn kopplas 
in till?

Motorn kan kopplas in till 230 eller 400 V

c) Är det en 1- eller 3- fasmotor?

3-fas

d) Vilken frekvens är motorn avsedd för?

50 Hz

e) Hur stor är strömförbrukningen vid 
deltakoppling?

116 A

f) Är det en lik- eller växelströmsmotor?

Växelström
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89. Fig. visar inkopplingen av en motor till ett el-nät.

a) Är nätet enfas eller trefas? Enfas

b) Är motorn enfas eller trefas? Trefas

c) Är motorn Y- eller
deltakopplad? Deltakaopplad

d) Kan motorn belastas till
 märkeffekt i detta fall? Nej

Motivera svaret i d):

Märkeffekten är angiven när motorn ansluts till 3-fas. I detta fall ansluts 
motorn till ett 1-fas nät. Strömmen blir för stor och säkringarna går vid
motorns märkeffekt. 

90. Fig. (1) visar transformatorlindningarna som matar ett trefas elsystem. 
Lindningarna är Y- kopplade och spänningen är 230/400 volt.

Fig. (2) visar ett D-kopplat system med spänningen 3*400 V.

a) Förklara vad som menas med benämningen 230/400 V.

Huvudspänningen är 400 V och då blir 
fasspänningen 400/ √3 = 230 V

b) Förklara vad som menas med benämningen 3*400 V.

Trefassystem med huvudspänningen 400 V

c) Kan motorn i uppgift 88 anslutas till nätet i fig. (1)?

Ja

d) Visa hur du i så fall lägger blecken i motorns kopplingsdosa.
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91.  Namnge detaljerna i fig. nedan.

1. Startmotor

2. Startbatteri

3. Startnyckel

4. Ev. relä.

92. Figuren nedan visar vad som kan hända om en elmotor saknar 
skyddsjordning.

a) Vilka skador kan uppkomma hos en person om han utsätts för en
 strömstyrka på 200 mA?

Om  strömmen  genom  kroppen  uppgår  till  35  mA  uppstår  kramp  i  
bröstmusklerna. När växelströmmen överstiger 60 mA tillkommer ännu  
en skada nämligen s.k. hjärtkammarflimmer.

b) Rita in en skyddsjordning i figuren ovan som förhindrar att 
motorns hölje kan bli spänningsförande.

Se fig.



43

 93. Skriv in korrekt benämning på komponenterna i glödstiftstart-
systemet nedan Förklara också kortfattat varje komponents funktion 
och uppgift i systemet.

1) Startbatteri

2) Startmotor

3) Startnyckel

4) Styrdon för glödtid

5) Glödstift

6) Kontrollampa

94. Ett startbatteri är märkt:

12 V   88 Ah   395 A

Vad betyder de tre uppgifterna?

a) 12 V - Märkspänning i volt (12 V)

b) 88 Ah - Märkkapacitet i amperetimmar (88 Ah)

c) 395 A - Köldprovström i ampere (395 A)

95. Nedan finns en lista över komponenter som ingår i ett elektriskt startsystem. 
Markera med ett kryss de komponenter som finns monterade på själva startmotorn.

Magnetiseringslindningen Startdrevet

Manövermagneten □ Batterifrånskiljaren

Rullfriktionskopplingen □ Glödstiften

□ Tändlåset □ Startkransen

96.  Varför sjunker ett batteris polspänning när batteriet belastas?

Märkspänningen  för  startbatterier  är  i  allmänhet  12  V.  Batteriets  
polspänning  Up  sjunker  emellertid  med  tilltagande  belastningsström 
under  märkspänningen  på  grund  av  batteriets  inre  resistans.  Denna  
resistans  är  inte  konstant  utan  bland  annat  beroende  av  batteriets  
temperatur  och  laddningstillstånd.  Ju  lägre  temperaturen  och  
laddningstillståndet är, desto högre är batteriets inre resistans och desto  
lägre blir batteriets polspänning.
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97. Ett batteris märkkapacitet är angiven till 140 Ah. Under hur lång tid
kan ett sådant batteri belastas med 3 A?

Svar: Batteriet kan belastas under: 140/3 = ca 46  timmar.

98. Fig. nedan visar ett startsystem för lite större dieselmotorer.

a) Varför har man två startmotorer.

Vid  start  av  mycket  stora  dieselmotorer  
skulle  start  med  endast  en  startmotor  
fordra  en  mycket  stor  startmotor.  Av  
utrymmesskäl är det därför gynnsammare  
att använda två mindre startmotorer.

b) Varför finns det ett startupprepnings-
relä och vilken är dess uppgift?

Startupprepningsreläet avbryter  
startförsöket om det misslyckats och gör  
automatiskt ett nytt försök. Detta förlopp 
kan upprepas flera gånger tills dess att  
startdrevet gått in i startkransen och 
slutligen kontakten för startmotorström
en slutits.

99. Varför blir spänningen framme vid startmotorn lägre än batteriets 
vilospänning?

Den  spänning  Us som  slutligen  står  till  förfogande  vid  startmotorns  
anslutningspoler är lägre än batterispänningen. Minskningen motsvarar  
spänningsfallet i startmotorns huvudledning ( Ul = I * Rl ). 

b. Vad menas med självurladdning av ett batteri och ungefär hur stor är den?

När  ett  batteri  inte  används  förlorar  det  energi  genom  s.k  
självurladdning.  Denna ligger  på  ca 0,3  % per  dag,  vilket  motsvarar  
cirka  10  % per  månad.  Om ett  batteri  står  oanvänt  skall  det  därför  
laddas minst var sjätte vecka med en svag laddningsström på ca 1 A.

100.  Fig. nedan visar en manövermagnet till en startmotor. 

Ange vilka två uppgifter den har:

Manövermagneten  har  dubbel  funktion,  dels  
framskjutning  av  drevet  för  inkuggning  i  
startkransen och dels slutning av kontaktbryggan  
för inkoppling av startmotorns huvudström.
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101. Man skiljer mellan tre olika metoder för att säkerställa inkuggningen 
av startdrevet till kuggkransen hos startmotorer. Ange benämningen hos 
de tre olika metoderna.

1. Skjut- och vridinkuggning.

2. Inkuggning med skjutrörelse och eldriven vridning av axeln.

3. Skjutinkuggning med mekanisk vridning av drevet.

102.

a) Vad föreställer fig.

Rullfriktionskoppling 

b) Vad är dess uppgift hos en startmotor?

I  alla  startmotorutföranden  överförs  vridrörelsen  
med hjälp en frikopplingsanordning. Frikopplingen 
gör att rotoraxelns vridning överförs till kuggdrevet.  
Då drevet däremot roterar snabbare än rotorn, dvs  
då  den  drivs  runt  av  dieselmotorn,  så  lösgöres  
drevets  mekaniska  koppling  till  rotoraxeln.  De 
vanligaste  konstruktionerna  då  det  gäller  
frikopplingsanordningar  är rullfriktionskoppling 
och lamellkoppling.

103. Figuren nedan visar en startmotor med skjut- och vridinkuggning av 
startdrevet. Fyll i korrekt benämning på de olika delarna hos startmotorn 
på anvisad plats.
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104. Förklara vad som händer om det vid start inträffar att en kugge på startdrevet
står mittför en kugge på svänghjulets startkrans.

Om drevet står i ogynnsamt läge träffar drevet startkransen med kugge mot kugge. I 
detta läge kan drevet självfallet inte kugga in omedelbart. Som en följd härav trycker  
manöverarmen via styrringen ihop inslagsfjädern så mycket att manövermagnetens  
kontakter sluter huvudströmmen.

Startmotorn  är  nu  inkopplad  och  rotorn  börjar  vrida  sig.  Därvid  trycker  kuggens  
framkant mot startkranskuggen och vrids samtidigt. Vid nästa möjlighet kuggar drevet  
under inverkan av inslagsfjädern och skruvrörelsen in i startkransen.

105. Fig. nedan visar detaljer av ett startluftsystem för stora dieselmotorer.
Ange benämning på komponenterna.

1. Startslid

2. Startventil

3. Startfördelare

4. Fördelningsledning

5. Kamaxel i start-
fördelare

6. Anslutningar till
skiftventiler

7. Anslutning till
startluftbehållare

106. Förklara med hjälp av fig. nedan hur en två-stegskompressor fungerar.

Luften komprimeras först  i  lågtrycksdelen.  Därefter  
kyls  luften  innan  den  komprimeras  till  sluttryck  i  
högtrycksdelen.
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107. Fig. nedan visar dels en tryckventil och dels en sugventil till en
luftkompressor.

Skriv in rätt beteckning på anvisad plats.

Tryckventil Sugventil

108. Vad menas med en propellers 

a) Stigning.
 

Om en propeller tänks röra sig i en fast mutter, d.v.s. på samma sätt som en vanlig skruv,  
skulle den, vid ett varvs vridning, förflytta sig och fartyget en sträcka i axiell riktning som  
är lika med propellerns stigning.  

b) Slip.

Eftersom  vattnet  slungas  akteröver  av  propellern,  blir  fartygets  verkliga  fart  framåt  
mindre än propellerfarten och den procentuella skillnaden kallas för slip. 

109. Förklara hur backslaget enligt fig. nedan fungerar.

När kopplingen står i friläge och motorn arbetar,  
roterar de frigående kugghjulen utan att dra runt  
propelleraxeln.  Skjuts  kopplingen  akteröver,  
kopplas motoraxeln ihop med propelleraxeln som 
börjar rotera. 

Om kopplingen  istället  skjuts  föröver  så  kopplas  
motoraxel  samman  med  propelleraxeln  via  ett  
mellanhjul, samtidigt som det andra kugghjulet på  
propelleraxeln frikopplas. Propelleraxeln börjar då  
att rotera åt motsatt håll 
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110. Namnge delarna i axelledningen nedan.

111 Fig. visar principen för ett backslag.  Motorn 
roterar  moturs  som  fig.  visar.  Ange  om 
propelleraxeln roterar moturs eller medurs om 
den skjutbara kopplingen förskjuts föröver.

Propelleraxeln kommer att rotera:

Medurs

112. Fig. visar kombinatorkurvan för ett maskineri med ställbar propeller. 
Motorn ger 250 hk vid 1900 r/min. 

Vilket varvtal kommer motorn att gå med
om handtaget ställes i läge 5 framåt?

70 %
0,7 * 1900 = 1330 r/min

Vid vilken ställning på handtaget uppnås
fullt varvtal vid gång back?

 ca 6,7 back

Vilken maximal stigning kan man då få på
propellern?

ca -68 %
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113. Beskriv var ’hylsan’ är placerad ombord och vilken funktion den har 
på ett fartyg.

Propelleraxelns sista lager som går genom akterstäven kallas för propellerhylsan.  
Tätningen mot utsidan kan vara en glanderpackning eller en mekanisk tätning, 

114. Vad är en ’Cedervallsbox’?

Cedevallsboxen  är  en  mekanisk  tätning  av  propelleraxelns  genomföring  genom  
skrovet och består av en på förkant av propellernavet fastspänd bronsring  försedd  
med en ringformad nedsvarvning.  I denna nedsvarvning kan en av skruvfjädrar  
belastad ring röra sig 10-20 mm i långskeppsriktningen.

115. Vad föreställer figuren?

Fig. föreställer en propelleraxel med hylsa för mindre fartyg

Namnge detaljerna 1 - 5.

1. Lager av vitmetall

2. Propelleraxellagring akter

3. Smörjkopp

4. Propelleraxellagring förlig

5. Packbox
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116. Ett fartyg är utrustat med en propeller med vridbara blad vars 
samband mellan stigning och varvtal framgår av fig. nedan.

Handtagets ställning är i ett visst 
ögonblick i läge 4 (fram).
Hur många % av fullt varvtal går 
motorn med?

ca 63  %

Mellan vilka %-värden kan 
propellerns stigning justeras med 
’pitch-adjuster’?

mellan ca 21-50  %

117. För en motor gäller nedanstående musseldiagram. Vid ett tillfälle
är effekten 200 hk vid varvtalet 1900 r/min.

Bestäm motorns bränsleförbrukning i 
g/hkh.

ca 166 g/hkh

Varvtalet minskas till 1400 r/min och 
samtidigt ställs propellerns stigning om 
så att effekten bibehålls vid 200 hk.

Bestäm motorns bränsleförbrukning i 
g/hkh i detta fall.

ca 157 g/hkh

Bestäm bränslebesparingen i kg/h.

(0,166-0,157) * 200 = 1,8 kg/h 

Ange orsaken till att man får en bränslebesparing vid lägre varvtal.

Effekten är prop mot varvtal (n) och medeltrycket (MEP). Om man minskar varvtalet  
vid konstant effekt genom att öka propellerns stigningsvinkel, ökar MEP. Motorns  
termiska verkningsgrad ökar med MEP vilket ger lägre bränsleförbrukning
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118. Beräkna den ungefärliga bunkerförbrukningen i ton för en resa som beräknas
ta 36 timmar (1,5 dygn) för ett fartyg vars huvudmotor utvecklar effekten 
2300hk. (1691 kW).

Svar: Bränsleförbrukningen blir ca: 0,150*2300 * 36 = 12420 kg = 12,4 ton

119. En fartygsmotor bränner 3,1 ton per dygn vid effekten 655 kW.
 Beräkna motorns specifika bränsleförbrukning i g/kWh och i 

g/ehkh.
3100*1000

Svar: Spec. bränsleförbrukningen blir ca: = 197,2  g/kWh =
24 * 655

197,2
=  =145  g/ehkh

1,36

120. Det motstånd som skall övervinnas vid ett fartygs framdrivning
består av en mängd olika faktorer. Dessa faktorers inverkan varierar 
med fartygets storlek och skrovform.

Förutsättningen för nedanstående frågor är att ett fartyg är utrustat 
med 2 st TMD 121 C Volvo Penta dieselmotorer som var och en har 
effekten 221 kW (300 hk).

Motorerna kan kopplas in till propellern tillsammans eller var för sig.

Kryssa för rätt alternativ.

a) Fartyget gör 8 knop med en av motorerna inkopplad. Om ytterligare en 
motor kopplas in till propeller så ökar farten med ungefär:

26 % □ 52 % □ 100 %

b) Båda motorerna är inkopplade och fartyget går med reducerad fart. 
Om man vill öka farten med 20 % så skall effekten ökas med ungefär:

□ 20 % □ 53 % 73 %

c) En av motorerna är inkopplad och går med full effekt.  
Bränsleförbrukningen är då ca 48 kg/h. Den andra motorn startas 
och belastas så att totala effekten fördubblas.

Den totala bränsleförbrukningen blir då ca:

□ 60,5 kg/h □ 83 kg/h 96 kg/h
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121. Ge exempel på vad som kan finnas inuti en s.k. skyddsbox.

- Spänningsvakt, alarm
- Säkringar och reläer
- Magnetiseringsmotstånd för generatorn
- Säkringar

. - Spänningsvakt
- övervarvsskydd
- startspärr
- relä för stopp/nödstopp

122. Förklara med hjälp av fig. nedan hur kraftförstärkning sker i ett
hydrauliskt system.

Tryckkraften på kolven är trycket gånger arean.

 F = p * A  (N)

En liten kraft verkar på en liten kolv. Härigenom  
åstadkommes ett tryck, som genom ett rörsystem  
fyllt  med vätska  överföres  till  en kolv  med stor  
tryckyta, där totala tryckkraften blir mycket stor.
Vid alla slag av hydrauliska pressar gäller,  att  
man  vinner  i  kraft  men  inte  i  arbete,  eftersom  
man förlorar i  väg precis  lika mycket som man 
vinner i kraft.

123. Hur regleras oljeflödet ut från en hydraulpump enligt fig.?

 
Under  halva  varvet  sugs  
vätskan  in  i  cylindern,  och  
under  den  andra  delen  av  
varvet trycks vätskan ut.

Beroende  på  cylinderhusets  
vinkel mot drivaxeln kommer  
kolvpumpens  flöde  att  
variera  från  noll  till  
maximalt  flöde  i  den  ena  
eller  den  andra  
riktningen.Genom  att  vrida  
pumphuset  kan  vinkeln  och 
därigenom flödet regleras..
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124. Varför får man större kraft hos en hydraulcylinder när kolvstången 
rör sig ut jämfört med när den rör sig in i cylindern?

På den sida där kolvstången sitter är ytan som trycket verkar på mindre 
än på kolvens ovansida. Tryckkraften blir då också lägre.

126. Förklara hur nedanstående enkla hydraulkrets fungerar.

Här kan kolven styras i båda riktningarna med hjälp av  
riktningsventilen.  Pumpen  drivs  av  en  elmotor  och  i  
returledningen finns ett filter som har kombinerats med en  
backventil som det krävs ett visst tryck för att öppna.

Riktningsventilen kan genom förskjutning i sidled inta tre  
olika  lägen  och  manövrering  sker  med  fjäderdämpade  
solenoider.

127. Förklara varför det finns en ventil i rattpumpen som stänger förbindelsen 
mellan pumpen och hydraulcylindern när ratten står stilla i styrmaskineriet
nedan.

Rattpumpen  är  förbunden  med 
hydraulcylindern  med  kopparrör  eller  
tryckslangar.  Rodret  vrider  sig  i  
förhållande till antalet varv på ratten.

En automatisk ventil, monterad i
rattpumpen stänger förbindelsen mellan
cylindern och pumpen då ratten står
stilla. Därigenom blir rodret själv-
spärrande i alla lägen.
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128 Namnge komponenterna i Tenfjords styrmaskineri nedan och förklara 
kortfattat hur det fungerar.

Förutom  rattpumpen  finns  en  eldriven  hydraulpump  kopplad  till  
styranordningen.Vrider  man  ratten  ex.  vis  moturs  levererar  pumpen  olja  genom  
ledningen  till  riktningsventilen  som  är  monterad  direkt  på  pumpaggregatet.  
Riktningsventilen levererar oljan från hydraulpumpen till vridkolvmotorn som i sin  
tur påverkar rodret.

Systemet  är  konstruerat  så  att  om  elförsörjningen  avbryts  och  den  eldrivna  
hydraulpumpen  stoppar  så  kan den  handdrivna pumpen  ensam klara  att  vrida  
rodret. I det fallet erfordras det naturligtvis större kraft och flera varvs vridning.

129. Vad händer med en hydraulkran om det plötsligt inträffar ett
slangbrott under ett lyft?

Lyft-  och  vikarmscylindrarna  är  försedda  med  konstantflödesventiler  och  
spärrventiler som stoppar kranen i det läge som den står om det skulle inträffa ett  
slangbrott.
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130. Fig. nedan kan användas för att förenklat beskriva den kemiska
processen vid förbränning av kolväten.

Skriv in vilka olika ämnen som finns i strömningsvägarna.

131. Balansvågen nedan brukar användas för att beskriva det s.k. ”dieseldilemmat” i
samband med kväveoxidemissioner från dieselmotorer.

Förklara innebörden av detta:

Varje  åtgärd som görs  på motorn för  att  minska bildningen av NOx medför  en 
något högre bränsleförbrukning. Mer bränsle som förbränns skapar mer koldioxid i  
rökgaserna.
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132. Vad föreställer fig.?

Wärtsiläs system för minskning av NOx-bildning genom 
vatteninsprutning i cylindern.

Skriv in vad som finns i ledningarna vid 1 och 2.

1. Brännolja
2. Vatten

133. HAM- metoden är ett system för att reducera NOx 
i rökgaserna från dieselmotorer.

Förklara hur det fungerar.

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.

Vattnet  binder  värme  och  sänker  
maxtemperaturen vilket minskar NOx-  
bildningen.
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134. Fig. nedan visar ett system för produktion av hjälpånga i ett
motorfartyg.

Skriv in komponenternas beteckning på anvisad plats.

Hur avskiljes ångan som bildas i avgaspannan?

Ångan som bildas i såväl avgaspannan som i den 
oljeeldade hjälpångpannan avskiljs i hjälpångpannan.

135. Fig. nedan visar olika utförande på separatorer för bränn- och smörjoljor. 
Skriv in rätt benämning under respektive figur.
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136. I en SCR- enhet omvandlas NOx i rökgaserna med hjälp av en
katalysator, ofta Urea.

Vad bildas det för ämnen vid behandlingen i katalysatorn?

Genom tillsats av ammoniak eller urea till avgaserna, kan man med
katalysatorhjälp omvandla NOx till kvävgas och vatten.

137. Fig. visar ett vattenjetaggregat.

Skriv in rätt beteckning på komponenterna på anvisad plats.

Hur får man back med ett vattenjetaggregat?

Om  ett  reverseringssystem  är  installerat  efter  pumpen  kan  riktningen  på  
vattenströmningen  ändras  så  att  fartyget  kan  gå  back  eller  ändra  kurs.  Vid 
backgång riktas vattenströmmen förut med hjälp av reverseringsenheten.

Förklara kortfattat principen för framdrivning med vattenjet.

Vid normal gång framåt riktas vattenstrålen rakt akterut. När fartyget skall ligga  
still  med  maskineriet  igång  riktas  en  del  av  vattenströmmen  med  hjälp  av  
reverseringsenheten förut, så att kraften för- och akterut är lika stora och tar ut  
varandra. Vid backgång länkas huvudströmmen av vatten förut så att drivkraften  
därmed riktas akterut. Vid girning av fartyget vrids hela drivpaketet åt styrbord  
eller babord. 
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138. En motor av typen Volvo TMD 163A med data enligt sid. 45-47, går 
med 1800 r/min och med en belastning som betecknas som medeltung.

a) Bestäm motorns axeleffekt i kW och hk.

b) Bestäm motorns värmeförlust genom strålning och ledning i kW och hk.

c) Beräkna överförd värmeeffekt i motorns aftercooler i kW och hk.

d) Beräkna överförd värmeeffekt i motorns smörjoljekylare i kW och hk.

e) Bestäm kylförlusten förutom smörjolje- och spolluftkylning i kW och hk.

f) Bestäm motorns avgasförlust i kW och hk.

g) Beräkna motorns bränsleförbrukning i kg/h.

h) Ovanstående motor är monterad  i ett fartyg som vid ovanstående 
belastning  hos motorn gör en fart av 12 knop.

Beräkna bränsleförbrukningen för en resa på 750 nm.

Svar: a) 352 kW (479 hk)
b) 21,1 kW (28,7 hk
c) 49,3 kW (67,0 hk)
d) 31,7 kW (43,1 hk)
e) 235,8 kW (320,7 hk)
f) 239,4 kW (325,5 hk)
g) 77,4 kg/h
h) 4837,5 kg

Lösningar på nästa sida.
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