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Kapitel 1
1.1

Förklara skillnaden mellan Otto- och Dieselmotorer.

Ottomotorn drivs med bensin och använder tändstift för tändning. Luften och
bränslet blandas i förgasare eller i inloppsröret.
Dieselmotorn drivs av dieselolja och antändningen sker av den höga
kompressionstemperaturen. Bränslet och luften blandas inne i cylindern.
1.2

Varför användes inte bensinmotorer på handelsfartyg?

Ombord på fartyg används uteslutande dieselmotorer. Det beror bl.a. på att det
inte är tillåtet att medföra och hantera alltför brandfarliga vätskor ombord.
1.3

Vad menas med flampunkt?

Den lägsta temperatur vid vilken en vätska avdunstar tillräckligt stor mängd
antändningsbara gaser kallas för vätskans flampunkt.
1.4 Redogör med egna ord och så fullständigt som möjligt för
fyrtaktsprincipen.
En fyrtaktsmotor tänder en gång per två vevaxelvarv och cylinder. Till
skillnad från tvåtaktsmotorn som tänder en gång per vevaxelvarv och
cylinder. Arbetscykeln i en fyrtaktsmotor tar således två motorvarv.
Insugningstakt
Detta är första takten i fyrtaktsmotorns arbetscykel. Kolven går från övre- till
nedre vändläge, inloppsventilen är öppen och avgasventilen stängd. När
kolven rör sig från övre vändläge och inloppsventilen är öppen fylls cylindern
med bränsle-luftblandningen.
Kompressionstakt
Andra takten i fyrtaktsmotorns arbetscykel. Kolven går från nedre- till övre
vändläge, både inlopps- och avgasventilen är stängda. När kolven rör sig
uppåt i cylindern komprimeras bränsle-luftblandningen.
Förbränningstakt/expansionstakt/arbetstakt/arbetsslag
Kolven går från övre till nedre vändläge, både inlopps- och avgasventilerna är
stängda.
Bränsle-luftblandningen antänds med ett tändstift i början av takten,
expanderar och trycker då ner kolven. Genom den snabba förbränningen ökar
temperaturen och blir mycket hög. Trycket i förbränningsrummet stiger vid
förbränningen till 3-5 MPa (30-50 bar) i ottomotorn, i dieselmotorn till 7-13
Mpa (70-130 bar). Under expansionstakten pressas kolven av trycket nedåt i
cylindern och utför därvid ett mekaniskt arbete.
På grund av att förbränningen tar en viss tid, antänds bränsleluftblandningen några grader före övre vändläget.
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Avgastakt/utloppstakt
Fjärde takten i fyrtaktsmotorns arbetscykel. Kolven går från nedre till övre
vändläge, avgasventilen är öppen och inloppsventilen är stängd.
Förbränningsgaserna (avgaserna) trycks ut. Inloppsventilen börjar öppna före
övre vändläge och avgasventilen stängs. Momentet då båda ventilerna är
öppna kallas överlappning.
1.5

Varför sker inte tändningen samtidigt i de båda cylindrarna vid
en tvåcylindrig fyrtaktsmotor.

I en flercylindrig fyrtaktsmotor har kolvarna olika lägen och befinner sig i
olika takter. Man får en kraftimpuls endast under arbetstakten. Denna
impuls är emellertid så stor att vevaxeln fortsätter att rotera under de övriga
tre takterna och driver kolven uppåt och nedåt. Har en motor flera cylindrar
inpassas de olika arbetstakterna så att de avlöser varandra under vevaxelns
rotation så att motorn får en så jämn gång som möjligt.
1.6 Redogör med egna ord och så fullständigt som möjligt för tvåtaktsprincipen.
Tvåtaktsmotor, en kolvmotor, av utförandet ottomotor eller dieselmotor, som
bygger på att kolven i varje rörelse uppåt komprimerar bränsleblandningen
varefter denna antänds. En sådan rörelse kallas takt och motorn har fått sitt
namn efter att det går två takter på en cykel. Detta arbetssätt skiljer den från
fyrtaktsmotorn,
där
varannan
rörelse
uppåt
komprimerar
bränsleblandningen). En tvåtaktsmotor ger därför mer effekt i förhållande till
storlek och vikt än en fyrtaktsmotor.
1.7

Varför är det svårare för en tvåtaktsmotor att arbeta vid höga
varvtal än för en fyrtaktsmotor.

Tvåtaktsmotorns svaghet ligger i spolningen. Till förfogande för utblåsning av
avgaserna och fyllning av cylindern med ny luft står endast knappt en
tredjedels varv till förfogande.
Fyrtaktsmotorn använder ett helt varv för denna uppgift. Då det tar en viss tid
att tömma, spola och åter fylla cylindern med ny luft är det lätt att inse
svårigheten med att få tvåtaktsmotorn att arbeta med lika högt varvtal som
fyrtaktsmotorn.
1.8

Varför användes ofta direktkopplade tvåtaktsmotorer som
framdrivningsmotorer i stora fartyg.

Tvåtaktsdieselmotorer för fartygsdrift är ofta direktkopplade till propellern och
går därför med mycket lågt varvtal. Nackdelen med tvåtaktsmotorn har liten
betydelse i detta fall och denna motortyp är därför vanlig som huvudmotor
ombord på fartyg.

1.9

Vad menas med statiskt och dynamiskt tryck?

Ett hydrostatiskt tryck råder inuti en vätskemassa. Det innebär att vätskan
utövar en tryckkraft på varje liten yta, som tänks införd i vätskans inre.
Strömmande vätskor utövar på grund av sin rörelse ett tryck på en yta som
hålles upp mot vätskeströmningen.
1.10 Förklara varför trycket är lika stort i botten på de båda
behållarna i fig. 1.15 (sid. 11).
Eftersom trycket bara är beroende av vattenpelarens höjd så kommer trycket att
vara lika stort i de båda behållarna. (p=h*ρ*g)
1.11

Förklara vad som menas med en bar resp. en Pascal.

1 Pascal = 1 N/m2
1 Bar = 100 000 Pascal
1.12

Ange på ett ungefär storleken hos normalt lufttryck i
sorten Pascal.

Normalt lufttryck är ca 1 bar = 100 000 Pascal
1.13

Hur många Pascal ungefär är 3 ata resp. 3 atö?

3 ata är ca 300 000 Pascal
3 atö är ca 200 000 Pacal
1.14

Vad menas med energiformer?-

Energin kan anta olika former t.e.x: Mekanisk energi, kemisk energi, solenergi,
rörelseenergi, lägesenergi, elektrisk energi, värmeenergi, kärnenergi.
1.15

Hur många Joule är en Wh? (Wh = Wattimme)

1 Joule = 1 Ws (Wattsekund)
1 Wh = 3600 Ws = 3600 Joule
1.16

Definiera begreppet verkningsgrad.

Med begreppet verkningsgrad menar man förhållandet mellan den nyttiga och
den tillförda energimängden.
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1.17 En person väger 80 kg.
a) Hur stor energi går åt för att gå uppför en trappa till fjärde
våningen (12 m)?
80 kg motsvarar tyngden 80*9,81 Newton
Lägesenergiökningen blir: 80*9,81*12 =9417,6 Nm
b) Hur stor effekt utvecklas om han springer upp på 18,8 sekunder?
Effekten är energi per tidsenhet.
Effekten blir P = 9417,6/18,8 = 500,9 Nm/s = 500,9 Watt
1.18

Definiera begreppen:
a)
- kompressionsvolym
b)
- slagvolym
c)
- kompressionsförhållande

a) Kompressionsvolymen är volymen ovanför kolven när den står i ÖD
Slagvolym är den volymökning som sker ovanför kolven när kolven
går från ÖD till ND.
c) Kompressionsförhållandet är kvoten mellan volymen ovanför kolven när den
står i ND och volymen ovanför kolven när den står i ÖD.
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1.19 Vad menas med medeltryck?
Medeltrycket är ett begrepp som lämpar sig väl att använda då man vill
jämföra olika motortyper och olika cylinderstorlekar med varandra. Man kan
säga att medeltrycket är ett mått på hur intensivt man utnyttjar slagvolymen
hos en motor för att utveckla arbete.
Värmebelastningen i den övre delen av cylindern ökar med ett ökat
medeltryck. Det är framförallt kolvar och cylinderfoder som får en högre
temperatur hos motorer med högt medeltryck jämfört med motorer som har
lägre medeltryck. Det betyder i sin tur att dessa delar vid motorer med högt
medeltryck kan behöva tillverkas i bättre och mer varmhållfasta material än
andra motorer.
I pv- planet representerar den inneslutna ytan i en kretsprocess det erhållna
eller det uppoffrade arbetet.
Fig. visar ett arbetsdiagram för en dieselmotor. V s är slagvolymen, d.v.s.
volymökningen i cylindern som motsvarar kolvens slag. W i är det arbete som
diagramarean representerar.
Medeltrycket hos motorer erhålles ur ett indikatordiagram genom att man
bestämmer dess effektiva arbetsyta och höjden i den rektangel som har samma
bredd och area.

Definition av en motors MIP (Mean Indicated Pressure)
Det indikerade medeltrycket (MIP Mean Indicated Pressure) är ett tänkt tryck
i cylindern som antages verka konstant under hela kolvrörelsen med en storlek
som ger samma mängd uträttat arbete som det verkliga tryckförloppet.
Om arean hos rektangeln i fig. är lika stor som diagramarean blir höjden:
Wi
MIP =
Vs

5

1.20 Hur kan medeltrycket bestämmas för högvarviga motorer?
Indikatorer som ritar på papper kan inte användas på snabbgående motorer
utan man är där hänvisad till att använda elektronisk utrustning som arbetar
utan tröghet.

I cylindertoppen monteras en tryckgivare som omvandlar tryckvariationerna
till elektriska signaler. En annan givare omvandlar kolvens rörelse till likaså
elektriska impulser. Båda signalerna ledes till ett oscilloskåp där indikatordiagrammet kan visas på bildrörets skärm.
Elektronisk utrustning för indikering.
1. Givare för gastrycket i cylindern
2. Givare för kolvrörelsen.
1.21 På vilka två sätt kan motorers bränsleförbrukning anges?
Bränsleförbrukningen hos en motor kan anges på två sätt, absolut- och specifik
bränsleförbrukning.
Med absolut bränsleförbrukning så menar man förbrukningen per tidsenhet.
Ofta anges bränsleförbrukningen i kg/h (kg per timme) men för fartygsmotorer
kan det ibland vara praktiskt att ange förbrukningen som ton per dygn i stället.
Den specifika bränsleförbrukningen anger hur mycket bränsle en motor
förbrukar per avgiven energienhet. Den korrekta enheten på specifika
bränsleförbrukningen är kilogram per joule (kg/J), men den användes sällan
eftersom det blir opraktiska siffror.
Gram per kilowattimme (g/kWh), är däremot en vanligt förekommande enhet
idag. Sedan gammalt användes också sorten gram per effektiv hästkrafttimme
(g/ehkh) som är en väl inarbetad enhet och praktisk att använda.
1.22

Vilken enhet på specifik bränsleförbrukning är vanligast?
g/kWh är vanligast

1.23

Ange ett normalt överslagsvärde på specifik
bränsleförbrukning.
200 g/kwh eller 150 g/hkh är normala kalkyleringsvärden.
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1.24 Vilka delar ingår i vevrörelsen?
Kolv, vevstake, vevlager och vevaxel
1.25 Vad har svänghjulet för uppgift?
Under vevaxelns rotationsrörelse motverkar svänghjulets masströghetsmoment
ryck och ojämnheter i motorns gång.
1.26 Varför är svänghjulet mindre för flercylindriga motorer?
Fler cylindrar betyder fler tändimpulser per varv och mindre ojämnheter i
motorns gång. Då kan också svänghjulet vara mindre.
1.27 Hur stor vevradie har en motor med slaglängden 80 mm?
Vevradien är halva slaglängden.
1.28 Hur påverkas en motors effekt om omgivningens
temperatur ökar?
En motor som har sin effekt angiven enligt ISO 8665 ger den effekten vid
25 oC.
Svalare och mer syrerik luft leder till ökad effekt och varmare luft minskar
effekten.
1.29 Vad är skillnaden mellan MIP och MEP?
MIP = Det indikerade medeltrycket.
MEP = MIP * mekaniska verkningsgraden
1.30

Ange ett normalvärde på MEP för dels en medelvarvs
fyrtakts- och dels en stor långsamgående tvåtakts
dieselmotor. Förklara varför det är så stor skillnad.

Motortyp

Volvo
TAMD162C

Wärtsilä
12V32

MAN B&W
L80MC

MEP
(bar)

15,5

22,9

11,5-18

Ungefärligt medeltryck för olika dieselmotortyper.
Fyrtaktsmotorer kan ha högre medeltryck än tvåtaktmotorer. Det beror på att
värmebelastningen i cylindern är högre hos tvåtaktsmotorn eftersom det är
tändning och arbetsslag varje varv.
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1.31 Energiinnehållet i bunkerolja angavs i en äldre tabell till 10200
kcal/kg. Hur mycket motsvarar det i enheten kJ/kg?
10200 kcal/kg = 4,19*10200 =42738 kJ/kg
1.32 Volvos motor TAMD 163 har slagvolymen 16,123 l och
och kompressionsförhållandet anges vara 15.
Beräkna motorns kompressionsvolym
Vs = 16,123
Kompressionsförhållandet = 15
Vk + 16,123
15 =

;

15 Vk - Vk = 16,123

Vk
14 Vk = 16,123 ; Vk = 16,123/14 = 1,152 l
1.33

En motor med avgiven effekt av 4,5 hk driver en vinsch vars
verkningsgrad är angiven till 65 %. Beräkna vinschens
nyttiga effekt i hk och i kW.
Nyttig effekt = 0,65 * 4,5 = 2,925 hk = 2,295 / 1,36 = 2,15 kW.

1.33 Vattendjupet i en vattentank är 4,5 m och lufttrycket är 10,6 mvp.
a) Hur stort är absoluta trycket vid tankens botten?
b) Hur stort är övertrycket vid tankens botten?
c) Hur stort är absoluta trycket 2,5 m från
behållarens botten?
d) Hur stort är övertrycket vid vattenytan?
a) 10,6 + 4,5 = 15,1 mvp
b) 4,5 mvp
c) 10,6 + 2 = 12,6 mvp
d) 0 mvp
1,35
a) I vilken behållare (a-e) är trycket vid botten störst?
b) I vilken behållare är trycket vid botten lägst?

a) Trycket är högst i botten av behållare d.
b) Trycket är lägst i botten av behållare b.

9
Kapitel 2
2.1 Vilka typer av belastningar utsätts kolvar för?
De heta förbränningsgaserna medför värmespänningar, speciellt i kolvtoppen.
Vid okylda kolvar skall den hos kolvtoppen upptagna värmemängden överföras
till kylvattnet via kolvringar och cylindervägg, varvid den största delen av
denna värmemängd transporteras genom den översta kolvringen.
Kolven är den del i motorn som utsätts för de svåraste påfrestningarna. Den
påverkas av tröghetskrafter, som speciellt vid snabbgående motorer, medför
stora påkänningar.
2.2 Varför måste kolvar ibland byggas med toppar av stål?
Varmhållfasthetsegenskaperna hos aluminium är sämre än hos stål varför
högbelastade dieselmotorkolvar byggs av en kolvtopp av stålgjutgods och
underdelen av aluminium.
Motorns medeltryck kan användas för att karakterisera graden av belastning
hos motorer. Därvid gäller att rena aluminiumkolvar kan användas vid
motorer som arbetar med medeltryck upp till ca 1.6 MPa (16 Bar). Vid högre
medeltryck måste byggda kolvar användas.
2.3 Vilka olika typer av kolvringar finns det?
Kolvringarna delas in i tätningsringar och oljeskrapringar.
2.4 Vad är oljeskrapringarnas uppgift?
Oljeskrapringarna har till uppgift att skrapa av överflödig olja från cylinderväggen. Denna olja leds sedan genom hål i kolven tillbaka till oljetråget.
2.5 Vilka kolvringsspel bör man mäta vid motorrenoveringar?
Kolvringens spel mellan ringändarna kontrolleras med bladmått före
montering av kolven i cylindern.
Även kolvringarnas bredd och djup i radiell riktning kontrolleras mot
spåren i kolven. Monteras en ny ring i ett kraftigt slitet kolvringsspår
kan i värsta fall ett ringbrott inträffa. Om man inte vill byta kolvar,
blir åtgärden att svarva upp kolvringsspåret till större bredd och
montera in en bredare ring än originalringen.
2.6 Varför är den översta kolvringen utsatt för större påfrestningar än de
övriga kolvringarna?
Under expansions- och utloppstakterna tillförs kolvtoppen värme från den heta
förbränningsgasen, som kortvarigt kan ha en temperatur på över 2000 oC. För
att kolvtoppen inte skall bli för varm måste värme avledas, vilket till största
delen hos okylda kolvar sker över kompressionsringarna och då särskilt den
översta ringen.

2.7 Hur märker man att kolvringarna kanske måste bytas?
Kolvringarna bör bytas om smörjoljeförbrukningen tenderar att stiga eller om
kompressionstrycket har blivit för lågt.
2.8 Hur demonteras cylinderfoder?
Cylinderfodren, som är utbytbara, är försedda med en fläns i överänden och
passas in och pressas ner på plats i blocket. Fodrens höjd kan justeras genom
att man lägger brickor mellan foderflänsen och cylinderblocket.
Demontering av cylinderfodren sker vanligen med hjälp av specialverktyg i
form av hydraulisk avdragare.
2.9 Hur uppkommer cylinderslitaget?
I cylinderns övre del är gastrycket som högst samtidigt som smörjoljefilmen är
dåligt utvecklad vilket orsakar att den delen av cylindern slits mest.
2.10 Vad orsakar det största cylinderslitaget och när sker det?
Den normala mekaniska förslitningen hos en varmkörd motor är försumbar
jämfört med den förslitning som uppkommer under start- och varmkörning.
Vid förbränningen bildas vattenånga som kondenserar på den kalla
cylinderväggen och då löser upp sura förbränningsprodukter. Detta orsakar
betydande korrosion på cylinderväggen. Denna luckras upp och förslits
snabbare genom kolvringarnas skrapande verkan.
2.11 Vad menas med intensivkylning av cylinderfoder?
Cylinderfodren utsätts för stora värmepåkänningar på grund av den höga
gastemperaturen. Vid större dieselmotorer förses ibland den övre delen av
cylinderfodret, som har den största värmebelastningen, med tangentiella
urborrningar i vilka kylvatten leds, s.k. intensivkylning.
2.12 Varför får cylinderlocken ofta en så komplicerad form?
Cylinderlock för fyrtaktsdielselmotorer skall inrymma många olika
komponenter och skall bearbetas för luft- och rökgaskanaler.
2.13 Varför bör vevstakarna vara så lätta som möjligt?
Vevstakar belastas av de tröghetskrafter (m*a) som uppkommer vid de ständigt
växlande upp- och nedåt gående rörelserna. För att minimera dessa
tröghetskrafter bör de vara så lätta som möjligt.
2.14 Vad menas med precisionslager?
Vevlager av glidlagertyp är, liksom motsvarande ramlager, försedda med s.k.
precisionslagerskålar vilka är tillverkade med ytterligt snäva toleranser i tre
olika skikt. Precisionslagerskålar byts ut om de är slitna eller skadade.
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2.15 Hur belastas vevaxelns olika delar under drift.
Varje kompressionsslag hos en cylinder bromsar vevaxeln och varje
förbränningsslag strävar att öka vevaxelns rotationshastighet. Två gånger varje
varv ändrar kolvarna och vevstakarna
rörelseriktning. Vevaxeln utsätts därför för
många kraftimpulser varje varv och är i
likhet med övriga delar i vevmekanismen
hårt belastad och måste därför vara
utförd i ett material med höga
hållfasthetsegenskaper. Fig. visar de
krafter och moment som belastar en
vevaxel hos en motor under drift.

2.16 Hur fungerar en hydraulisk svängningsdämpare?
Kraftimpulserna
från
vevstakarna
orsakar
vridningsvängningar
(torsionssvängningar)
i
vevaxeln. Dessa svängningar blir kraftigast vid
vissa varvtal som varierar beroende på hur motorn
är
uppbyggd,
hur
den
belastas
etc.
Torsionssvängningarna yttrar sig på följande sätt:
Svänghjulet (i vevaxelns “bakände”) roterar med
nära jämn hastighet hela varvet runt. I förhållande
till svänghjulet kommer vevaxelns framände att öka
och minska rotationshastigheten flera gånger
för varje varv.
I svängningsdämparens ringformade, helt tillslutna,
hus är en ring av stål lagrad. Huset är fastskruvat i
vevaxeln. Mellan huset och ringen finns trögflytande
vätska som bromsar rörelsen mellan ringen och huset.
Genom att ringen strävar att rotera med jämn hastighet dämpas svängningen
i vevaxelns framände
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2.17

Hur går det till att demontera ett ramlager?

Ramlagren demonteras genom att man efter demontering av den undre
lagerhalvan placerar en tapp i oljehålet i axeln. Tappen skall vara så avpassad
att den, då vevaxeln vrids, tar med sig övre lagerskålen runt. Motorn skall
vridas i normal rotationsriktning.
2.18

Bestäm axeleffekten hos Volvo D16MH 500 vid 1500 r/min. Rating 1

Läser av axeleffekten i tabellen på sid 48.
Pe = 367 kW (500 hk)
2.19

Beräkna kylvattenförlustens storlek i kW och hk för Volvo
D16MH 600 vid 1600 r/min..

Avläsningar i tabell på sid 50.
Utstrålad värmeeffekt = 4 % (av Pe)
Kyleffekt till laddluftkylare = 18 % (av Pe)
Kyleffekt i FW- kylaren = 50 % (av Pe)
Total kylförlust = 4 + 18 + 50 = 72 % (av Pe)
Pe = 441 kW ( tabell sid 48)
Total kylförlust = 0,72 * 441 = 317,52 kW

2.20

Hur stor är avgasförlusten i kW och hk för samma motor och samma
riftbetingelser som i 2.19?

Avgasförlusten kan läsas av i tabell på sid 49.
Avläst värde = 66 % av Pe
Avgasförlusten = 0,66 * 367 = 242,2 kW
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2.21

Bestäm specifika bränsleförbrukningen för D16MH 550 vid 1400 r/min
och belastning enligt ISO 3046. Rating 1

Läser av värdet i tabell på sid 49
Avläst värde be = 195,6 g/kWh
2.22

Beräkna bränsleförbrukningen i kg/h för Volvo D16MH 600 vid 1800
r/min. (Rating 1)

Läser av effekten i tabell på sid 48.
Pe = 442 kW
Läser av spec. bränsleförbrukning i tabell på sid 49
be = 209,3 g/kWh
Beräknar absolut bränsleförbrukning: B = be * Pe = 0,2093 * 442 = 92,51 kg/h
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Kapitel 3
3.1.

Vad menas med 'crudeoil'?

I kemiskt avseende består crudeoil av kolväteföreningar av olika form och
storlek. Kolet och vätet är bundet till varandra i kedjor (parafiner) eller ringar
(naftener) med varierande antal atomer av vardera sorten hopbundna. I
crudeoil finns alla formationer av ringar och kedjor närvarande.
3.2.

Vad är det för skillnad mellan 'paraffiner' och 'naftener'?

Oljor som huvudsakligen består av kolväteföreningar i kedjeform säges vara av
paraffinbas medan oljor vars kolväteföreningar mest består av ringar säges
vara av naftenbas
3.3.

Räkna upp och beskriv den kemiska uppbyggnaden av de fyra första
leden i metanserien.
Den serie av kolväteföreningar som
förekommer som kedjor (paraffinerna)
kallas efter sitt första led för metanserien.
Metanserien innehåller kolväten med upp
till 60 kolatomer
Skillnaden mellan leden är alltid CH2.
Seriens formler kan därför sammanfattas
CnH2n+2, där n kan ersättas med varje
heltal 1-60

De fyra minsta kolväteföreningarna är i gasform vid normal rumstemperatur

3.4.

Vad är det för skillnad mellan 'residuls' och 'destillat'?

Crude oil innehåller kolvätemolekyler av olika storlek. För att skilja dem åt leds
den in i ett s.k. fraktioneringstorn, varifrån de i handeln förekommande
produkterna skiljs ut genom destillering.
Längst ner i tornet samlas restprodukten (residuls), som innehåller de största
kolväteföreningarna samt vissa föroreningar. Högre upp i tornet avskiljes de
lättare fraktionerna (destillates).
3.5.

Hur framställs olika kvaliteter på bunkeroljor?

Bunkeroljor för större fartyg framställes genom att man blandar residuls med
destillat till den viskositet som önskas.

3.6.

Vad menas med viskositet och i vilka enheter brukar den anges?

Viskositeten för en vätska är ett mått på dess inre friktion. Tjockflytande
vätskor har hög viskositet och tunnflytande vätskor låg viskositet.
Viskositeten anges i Sverige numera alltid i centistoke vilket också är
internationell standard. För Marine Diesel och för Gas oil anges viskositeten
vid temperaturen 40 oC, och för tjockolja vid 50 oC.
3.7.

Skissa ett temperatur-viskositetsdiagram för en IF-180 olja.
Se fig 3.4 i kompendiet.

3.8.

Vad är en brännoljas cetantal och när har det betydelse?

Cetantalet för en brännolja är ett mått på dess självantändningsförmåga. Ett
högt värde ger god tändvillighet medan ett lågt ger sig till känna genom hård
gång hos motorn (knackning) då förbränningen fördröjs eller sker stegvis i
motorns förbränningsrum.
3.9. Redogör för hur framställning av tjockoljor av olika kvaliteter går till och
vilka utgångsmaterial som användes
Utgångsmaterial är Destillate och Residul. Beroende på hur mycket destillate
som blandas in i restprodukterna erhålles olika kvaliteter på intermediates.
Ofta användes bränslets viskositet vid 50 oC som kvalitetsangivelse. Man talar
således t.ex. om intermediate 30 (IF-30) och menar då en kvalitet som har en
viskositet av 30 centistoke vid 50 oC.
3.10

Vid vilken temperatur skall viskositeten för MGO anges?

För Marine Diesel och för Gas oil anges viskositeten vid temperaturen 40 oC,
och för tjockolja vid 50 oC.
3.11

Vilken är lägsta tillåtna flampunkt för MGO resp. MDO?

Av brandsäkerhetsskäl har man fastställt 60 oC som nedre gräns för
flampunkten hos Gas Oil och 66 oC för övriga bränslen.
3.12

Redogör för hur ett bunkerprov skall utföras.
För att vara representativt måste provet tas
under hela bunkringproceduren genom att
man låter olja droppa kontinuerligt från
bunkerledningen ner i provflaskan.
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3.13

Vad betyder beteckningen IF-30?

Intermediate 30 (IF-30) är en tjockolja som har en viskositet av 30 centistoke
vid 50 oC
3.14

Vad menas med 'Fuel Testing Program'?

Norske Veritas har något som kallas 'Fuel testing program', och som innebär
att man kan få analysrapport på ett prov redan innan man har börjat
använda oljan.
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Kapitel 4
4.1

Definiera begreppet förbränning

Ur kemisk synpunkt är en förbränning oftast en reaktion vid vilken brännbara
ämnen förenas med syre. För att en förbränning skall kunna äga rum krävs
förutom ett brännbart ämne, även att syre finns tillgängligt, samt att ämnets
temperatur är tillräckligt hög.
4.2 Vilka ämnen ingår i rökgaserna från en förbränning av brännolja
och hur har de bildats?
I brännolja består den brännbara
substansen alltid av kol (C) och väte
(H).
Vid förbränning i en dieselmotor
förenar sig syret med kolet under
frigörelse
av
energi
och
ger
slutprodukterna koldioxid (CO2) och
vattenånga (H2O).
I verkligheten sker processen i flera
steg. Först bryts bränslet ned till
lättare fraktioner. I nästa steg spaltas
dessa fraktioner till kol och väte. Vätet reagerar snabbt med syret och resultatet
blir vattenånga (H2O). Kolet och luftens syre bildar koloxid (CO) som med
ytterligare syretillskott ombildas till koldioxid (CO2).
4.3 Varför är det inte bra med vare sig för lite eller för mycket luft vid
förbränning av brännolja i en motorcylinder?
Om det finns för lite syre (luft) närvarande vid en förbränning bildas koloxid
(CO) i stället för koldioxid (CO2). Det betyder ofullständig förbränning med
stora värmeförluster som följd. CO är dessutom en giftig gas.
Ett alltför stort överskott av syre (luft) vill man också undvika, på grund av de
förluster som uppstår vid uppvärmningen av den överflödiga luften. Man är
dock tvungen att alltid ha ett visst överskott av luft vid all teknisk förbränning.
Det beror på att det inte är möjligt att åstadkomma en fullständig blandning
mellan luften och det brännbara ämnet om överskottet av luft är för litet.

4.4

Förklara vad diagrammet i fig. 4.2 kan användas till.
Om syrehalten i avgaserna
är hög betyder det att det
fanns
mycket
luft
närvarande och att mycket
av syret inte förbrukades
vid
förbränningen.
Syrehalten i avgaserna är
ett mått på luftöverskottet
vid förbränningen.

Om CO2- halten i avgaserna är låg betyder det att mängden avgaser är hög. Det
betyder att avgaserna är utspädda med överskottsluft. CO2- halten i avgaserna
är också ett mått på luftöverskottet vid förbränningen.
4.5 Hur stor luftmängd behövs minst för fullständig förbränning
av 1 kg brännolja?
För att förbränna 1 kg dieselolja behövs det teoretiskt ca 14,04 kg luft. Då
luftens densitet vid normalt tryck och temperatur är ca 1,28 kg/m 3 motsvarar
detta ca 11 m3.
4.6 Varför måste man alltid tillföra mer luft än vad som teoretiskt
behövs för fullständig förbränning?
Se svaret till fråga 4.3.
4.7 Vad menas med begreppet specifik luftförbrukning?
Specifik luftförbrukning är motorns verkliga luftförbrukning i förhållande till
motorns effektivt utförda arbete på axeln. Man kan då t. ex använda sorten kg
luft per kWh.
4.8 Definiera begreppet luftfaktor och ange storleksordningen för
den vid några dieselmotortyper.
För varje bränsle kan man teoretiskt beräkna hur mycket luft som minst
erfordras för förbränning av ett kg av bränslet.
Med begreppet luftfaktor så menar man förhållandet mellan den i verkligheten
tillförda luftmängden och den teoretiskt beräknade.
Luftfaktorn och den specifika luftförbrukningen för några vanliga motortyper
framgår av tabell 4.1 på sid 66 i kompendiet.
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4.9

Hur kan specifik avgasmängd bestämmas?

Avgasmängden är självklart summan av tillförd luft- och bränslemängd.
Avgaser = Tillförd luft + Tillfört bränsle
Om den specifika luftförbrukningen för en motor är le kg/kWh de specifika
bränsleförbrukningen är be kg/kWh så blir den specifika avgasmängden ge lika
med:
ge= le + be
4.10

(kg/kWh)

Varför har belastningen betydelse för rökgasernas sammansättning hos
en dieselmotor?

Vid liten belastning sker förbränningen med stort luftöverskott eftersom det hos
dieselmotorer finns ungefär samma luftmängd i cylindern vid alla
belastningar. Vid ökad belastning tillföres mer bränsle utan att luftmängden
ökar i samma proportion, vilket medför att luftöverskottet minskar.
4.11

Varför får bränslet vid insprutningen i en cylinder inte träffa
cylinderväggen?

Om bränslet av någon anledning träffar eller kommer för nära den relativt
kalla cylinderväggen kommer det att avkylas och i värsta fall kondensera. Det
här kan inträffa om spridaren inte fungerar korrekt, t.ex. om det blivit
koksavlagringar på spridartoppen.
Brännoljan skulle då kunna passera förbi kolven ner i vevhuset och där späda ut
smörjoljan. Smörjoljans flampunkt sjunker då och risken för vevhusexplosion
ökar.
4.12

Vad händer om bränslet kommer in i cylindern i allt för stora
droppar?

Om bränslet kommer in i cylindern i för stora droppar, börjar förbränningen
först från dropparnas yta. Härvid sker en förångning omkring dropparna, så
att dessa i viss mån isoleras och luftens syre hindras från att komma i kontakt
med det oförbrända bränslet. Förbränningen försämras och motoreffekten
sjunker.
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4.13

Skissa ett normalt förbränningsförlopp i ett tryck-vevvinkel-diagram
och markera de olika förbränningsfaserna.

4.14

Hur påverkar stor tändförsening gången hos en dieselmotor?

Den allvarligaste formen av onormalt förbränningsförlopp i en dieselmotor
uppstår när tändförseningen av en eller annan anledning blir för stor.
I så fall kommer den insprutade bränslemängden under loppet av
tändförseningen att bli alltför stor. Detta resulterar i sin tur i att tryckstegringen
blir alltför stor när tändningen sker, och motorn får då en hård gång.
4.15

Hur påverkar en motors varvtal tändförseningen?

Tändförseningen mäts i tid t.ex. i millisekunder (mS). Om en motors varvtal
ökas hinner kamaxeln som styr bränsleinsprutningen rotera längre än vad den
gjorde vid det lägre varvtalet. Mer bränsle hinner då komma in i cylindern
under tändförseningsfasen. Det här resulterar i en större tryckstegring och
motorn får en hårdare gång.
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4.16

Redogör för konstruktionen och funktionen hos förkammar- och
virvelkammarmotorer.

Förkammaren är skild från förbränningsrummet med en
eller flera trånga kanaler. Dess volym uppgår till ca 30 %
av kompressionsrummets. Under kompressionen pressas
förbränningsluften in i förkammaren. När bränslet sprutas
in förbrinner det delvis, och resten förgasas. Trycket i
förkammaren stiger därvid, och gaserna slungas ut i det
egentliga
förbränningsrummet,
där
förbränningen
fullbordas.
Den tryckstegring, som erhålles i motorns cylinder genom
efterförbränningen, blir mycket 1ägre än om odelat förbränningsrum användes
under samma förutsättningar.
Tryckstegringen vid förbränningen är lägre vid förkammarmotorer än vid
direktinsprutning, varför dessa motorer kännetecknas av mjuk och lugn gång.
En virvelkammare har sådan form, att kraftig turbulens
erhålles hos den komprimerade luften, och den omfattar
större delen av kompressionsrummet. Kanalen till
motorcylindern är avsevärt större än vid förkammare,
vilket
medför,
att
tryckskillnaden
mellan
förbränningsrummets båda delar är obetydlig.

4.17

Varför förses ofta förkammarmotorer med glödspiraler?

Förkammarmotorer är svårstartade i kallt tillstånd. Orsaken till detta är att en
stor del av det i cylindrarna alstrade kompressionsvärmet avleds i
förkammaren varför temperaturen i förkammaren, där bränslet sprutas in, har
svårt att uppnå bränslets antändningstemperatur. Förkammarmotorer förses
därför ofta med starthjälp i form av glödspiraler.
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4.18

Varför sker insprutningen vid lägre bränsletryck hos förkammar- och
virvelkammarmotorer?

Vanligen användes tappspridare med ett öppningstryck mellan 110 och 135
bar, som ger en ganska grov bränsledusch, vid dessa motorer. Hos
virvelkammar- och förkammarmotorer har man så kraftig luftrörelse att
bränslet kan tillföras i relativt stora droppar och ändå uppnå god
finfördelningen av bränslet. Insprutningen kan därför ske vid ett relativt lågt
tryck.
4.19

Ange typiska värden på halten av kväve, koldioxid och vattenånga i
vol-% i avgaserna från en dieselmotor.
Volyms%
Kväve

4.20

N2

75,7

Koldioxid

CO2

10

Vattenånga

H2O

8

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

De ämnen som man i första hand koncentrerar sig på att reducera utsläppen av
är kväveoxider, svavel och partiklar.
4.21

Vad är NOx?

En gemensam beteckning på de båda kväveoxiderna NO och NO2 är NOx.

4.22

På vilket sätt är NOx skadligt för miljön?

NOx fungerar som gödningsmedel upp till en viss gräns. Höga halter av NO x
leder till att växternas blad inte kan hålla kvar vatten utan dör av uttorkning.
NOx bidrar också till försurningen och till bildning av marknära ozon, vilket är
ett gift.

4.23

Vilka fyra olika principer består de direkta metoderna för
att minska NOx- emissionerna av?

1.

Den första åtgärden man lärde sig att utnyttja var att senarelägga
insprutningen (LOW NOx Combustion).

2.

Direkt vatteninsprutning i cylindern

3.

FEW, fuel/water emulsification.
Alternativet till direkt vatteninsprutning är att blanda vatten och
brännolja till en emulsion utanför motorn i en s.k. homogenizer.

4.

HAM (Humid Air Motor) och som innebär att förbränningsluften
befuktas innan den tillförs cylindern.

22

4.24

Varför är det lättare att använda katalytisk avgasrening vid
medelvarvsmotorer än vid långsamtgående motorer?

För att en SCR- enhet skall fungera korrekt krävs att avgastemperaturen är
lägst 250 oC vilket betyder att den vid fyrtakts dieselmotorer måste installeras
före
avgaspannan.
Vid
tvåtakts,
långsamtgående
motorer
är
avgastemperaturen lägre och en SCR- enhet av det här slaget måste där
placeras även före turboaggregatet för att tillräckligt hög temperatur för
reduktionsprocessen skall erhållas.
4.25

Hur fungerar HAM- metoden för reduktion av NOx- halten i
avgaserna?

Luften från turbon passerar ett befuktningstorn där den kyls och befuktas.
Metoden bygger för marint bruk på att sjövatten används till processen.
Sjövattnet värms så mycket som möjligt med motorns kylvatten och sprutas
sedan nedåt i tornet där det möter uppåtgående laddningsluft till motorn.
Det vatten som följer med förbränningsluften in i motorn förångas i tornet och
blir därmed saltfri. Den ordinarie luftkylaren blir överflödig eftersom luften
kyls i tornet i samband med befuktningen.

4.26

Fig. nedan visar installationen av SCR- enheten ombord på
Birka Princess. Skriv in benämningen på de ingående
komponenterna på anvisad plats.
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Kapitel 5
5.1.

Vad menas med en motors fyllnadsgrad?

Med fyllnadsgrad hos en motor menar man förhållandet mellan den verkliga
mängd luft som finns i cylindern då förbränningen startar och den mängd som
skulle ha funnits i cylindern om den hade fyllts helt med luft av
normaltillstånd. Man räknar då med att det är möjligt att suga in en
friskluftmängd som är lika med motorns slagvolym.
Vikten av den insugna luftmängden i cylindern, mLf

(kg)

f =
Slagvolymen * luftens densitet (Vs * l)
f
Vs
l
5.2.

= Motorns fyllnadsgrad
= Motorns slagvolym (m3)
= Luftens densitet (kg/m3)

Varför minskar en motors fyllnadsgrad med ett ökat varvtal?

Om motorns varvtal är högt måste strömningshastigheten hos luften vara stor
eftersom den tid som inloppsventilen är öppen blir kort. Tryckfallet i
inloppskanalen blir då större och fyllnadsgraden lägre.
5.3.

Varför är fyllnadsgraden lägre hos tvåtaktsmotorer än hos
fyrtaktsmotorer?

Tvåtaktsmotorer med enbart spolportar för gasväxlingen har lägre
fyllnadsgrad än fyrtaktsmotorer. Det beror på att avgasportarna står öppna
samtidigt som luft strömmar in genom spolportarna. En del av friskluften
kommer då att försvinna ut genom de öppna avgasportarna. Den verkliga
luftmängden som finns i cylindern då förbränningen startar blir därför mindre.
5.4.

Varför skall inloppsventilen stänga efter nedre dödpunkten?

Om inloppsventilen stänger för tidigt så blir det stor strypning mot slutet av
insugningsslaget och sämre fyllnadsgrad.
5.5.

Skissa ett ventilstyrningsdiagram för en överladdad fyrtakts
dieselmotor.

5.6.

Varför medför överladdning att ventilernas överlappning måste ökas?

Överladdning innebär att överlappningen måste vara större, eftersom det är en
större mängd gas respektive luft som skall passera genom ventilerna under
gasväxlingsperioden.
Vid överladdade motorer med högt medeltryck, hjälper överlappningen till med
att hålla temperaturen och därmed värmebelastningen på kolv och cylinder
nere.
5.7.

Hur sker vanligtvis kamaxelns drivning?
I motorer med toppventiler med ventilstänger
drivs kamaxeln från vevaxeln genom en
kuggväxel med två eller ibland flera
cylindriska kugghjul eller genom en kedja och
kedjehjul

5.8.

Redogör för tillvägagångssättet vid justering av ventilspel.
Ventilspelet kan bara justeras korrekt när
motorn dragits runt till ett läge där
kamaxeln, som påverkar den aktuella
ventilen, står vänd med kammen bort från
lyftaren.
Justerskruvens låsmutter lossas med en
ringnyckel. Därmed kan justerskruven
skruvas upp eller ned med en skruvmejsel
tills bladmåttet knappt kan dras mellan
vipparm och ventil.
När bladmåttet passar exakt dras
låsmuttern åt samtidigt som justerskruven
hålls i läge med skruvmejseln.

5.9. Redogör för spolningsförloppet hos en tvåtaktsmotor.
Tvåtakts dieselmotorer har inget egentligt insugningsslag och därför måste
frisklufttillförseln till cylindern ske genom inblåsning till cylindern.
Fig. nedan visar spolsystemet för en stor dieselmotor när kolven står i ND och
har öppnat för inströmning av laddningsluft till cylindern genom borrade s.k.
spolluftportar i cylinderfodret. Inströmning kan ske när trycket i
spolluftsystemet är högre än trycket i cylindern och resten av avgassystemet.
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Spollufttrycket levereras av ett eller flera turboaggregat. Turbo-aggregatets
kompressor suger luft direkt från fartygets maskinrum genom ett filter och en
ljuddämpare på aggregatets kompressorsida. Den komprimerade luften, som
har en temperatur av ca 160 oC vid full last, kyls i en spolluftkylare som är
separat för varje turboaggregat, till ca 45 oC och trycks därefter in i
spolluftsamlaren. Spollufttrycket är ca 3,5 bar vid full belastning och minskar
kraftigt vid minskande belastning hos motorn.

5.10.

Vilka olika system för spolning av cylindrar finns det?

Man har i princip tre olika sätt att utforma spolluftsystemen. Systemen skiljer
sig åt genom vilken strömningsriktning som luften har genom cylindern

1. Tvärspolning.

2. Vändspolning

3. Längdspolning.

5.11. Vilken är längdspolningens stora fördel gentemot de övriga
systemen?
Då man i detta system har en separat avgasventil kan man vid konstruktionen
se till så att avgasventilen stänger något innan kolven täcker för spolportarna.
Man får på det sättet en viss efterfyllning av cylindern och förlorar inte så
mycket spolluft ut genom avgasventilen. Motorer med längdspolning har lägre
spolluftsförbrukning än något av de två andra systemen.
5.12.

Varför är det bättre med en avgasturbindriven kompressor istället för
en som drivs mekaniskt från vevaxeln?

Om kompressorn drivs från vevaxeln gör man av med energi som annars kunde
utnyttjas för framdrivningen.
Vid en avgasturbindriven kompressor tas energin för att driva kompressorn
från avgaserna. Denna energi skulle i annat fall ha följt med avgaserna ut i
form av en större avgasförlust. Man utnyttjar således i detta fallet en
energimängd som annars skulle ha gått förlorad.
5.13.

Varför finns det en luftkylare i inloppsledningen hos överladdade
motorer?

Vid komprimeringen i kompressorn stiger lufttemperaturen. Denna
temperaturökning leder till en sänkning av luftens densitet vilket minskar
massflödet av luft till motorn. I luftkylaren kyls luften ner till en
temperatur som är 10 - 15 grader högre än kylvattnets temperatur
varigenom densiteten åter ökar. Ökad kompressionstemperatur kan
medföra högre förbränningstemperatur och därmed ökad NO x- bildning. Det
finns således flera skäl till att kyla luften efter kompressorn.
Laddluftkylning är en naturlig följd av överladdning.
5.14. Vilka två olika överladdningssystem finns det. Redogör för deras
funktion.
De två olika systemen är:
1. Konstant tryck.
2. Stötdrift av turbokompressorn
5.15. Vilket överladdningssystem är vanligast vid fyrtaktsmotorer?
Vid fyrtaktsmotorer används endast stötdrift av turboaggregatet.
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5.16. Redogör för uppkomsten av beläggningar på överladdningsaggregaten och hur de kan avlägsnas.
Det är vanligt att aggregatens munstycken och skovelsystem blir utsatta för
beläggningar under drift. Avgastemperaturens storlek har betydelse för
uppkomsten av beläggningar. Om avgastemperaturen överskrider ca 450 oC
kommer avsättningar av förbränningsprodukter att byggas upp på
skovelsystemet relativt snabbt.
Vissa turboaggregat är permanent försedda med anslutningar för rengöring
med vatten eller ånga. Denna metod är användbar eftersom avlagringarna ofta
består av salter som är lösliga i vatten. Vattentvättning är mindre effektiv om
avlagringarna huvudsakligen består av sot och kolhaltiga föreningar varför
man i så fall får tillgripa manuell rengöring.
5.17. Vad inträffar om insugningsventilen läcker?
Kompressionen sjunker och motoreffekten går ner. Ventilen bränns troligen
sönder efter en tid.
5.18. Vad blir följden av för litet ventilspel?
Orsaken till att ett visst ventilspel måste finnas är att ventilerna blir mycket
varma, särskilt avgasventilerna, och utvidgar sig mer än cylinderblock och
lock. Om spelet är för litet kommer därför ventilerna i driftvarmt tillstånd att
alltid stå mer eller mindre öppna. Detta medför inte bara dålig kompression,
ojämn gång och låg effekt hos motorn utan även att ventiltallrikarna blir
överhettade och deformerade och deras tätningsytor sönderbrända.
5.19. Vad inträffar om en ventilfjäder går av?
Ventilfjäderns uppgift är att stänga ventilen. Har den gått av finns det ingen
kraft kvar som håller ventilen stängd och den kommer att brännas.
5.20. Förklara varför avgastemperaturen är lägre i en tvåtaktsmotor än i en
fyrtaktsmotor.
Tvåtaktsmotorer arbetar med lägre medeltryck, d.v.s. värmebelastningen i
cylindern är lägre vilket medför lägre avgastemperatur.
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Kapitel 6.
6.1

Beskriv bränslesystemet för en högvarvig dieselmotor med
dieseloljedrift. Räkna upp de komponenter som finns i systemet och
beskriv deras funktion.

Komponenter i ett bränslesystem för gasoil:
Förrådstankar, vattenavskiljande förfilter, matarpump, finfilter,
bränslepump.
Vid fartygsdrift med tyngre bränsle tillkommer förvärmare, separatorer mm.
Beskrivning av systemet:
Bränslet rinner med självtryck från förrådstankar till förfilter med
vattenavskiljning. Därifrån led bränslet via matarpump och finfilter till
insprutningspumpen. Eventuellt bränsleöverskott går i retur till förrådstank.

6.2 Vad menas med övre och nedre reglerkant? Hur påverkar den
övre reglerkanten motorns drift?
För speciella krav, såsom tystare gång eller
avgaspåverkande åtgärder, kan det vara nödvändigt att
göra
en
belastningsberoende
förändring
av
insprutningens början. Till det användes pumpkolvar
som förutom den underliggande reglerkanten också
försetts med en överliggande reglerkant.
Med dessa pumpkolvar kan inte bara tidpunkten för
insprutningens slut varieras utan också tidpunkten för
insprutningens början. När pumpkolven vrids medurs,
kommer insprutningen att börja tidigare. och motorns
effekt att öka.
A = Övre reglerkant
B = Nedre reglerkant

6.3

Vad har tryckventilen för funktion och hur fungerar den?

Tryckventilen har till uppgift att avskilja tryckröret från
högtryckssidan i pumpelementet.
Nedre delen av tryckventilens kägla är
utformad till en cylindrisk del som är inslipad
till god passning i ventilstyrningen.
Vid insprutningens slut skjuts först denna
avlastningskolv in i ventilstyrningen och
stänger därmed av tryckröret från utrymmet
ovanför pumpkolven. Därmed förstoras
utrymmet som bränslet har till sitt förfogande
i tryckröret med en volym lika med av
lastningskolvens
slagvolym
och
en
trycksänkning i tryckröret sker.
Avlastningvolymen är avstämd efter tryckrörets längd och denna får därför inte
ändras.
6.4

Vad menas med rökgränsen i samband med dieselmotorer?

Rökgränsen för en dieselmotor är den maximala bränslemängd som kan
sprutas in och förbrännas så att avgaserna fortfarande är praktiskt taget
rökfria och förbränningen således fullständig.
En grundregel är att rökgränsen är nådd då avgaserna ännu inte är svarta och
inte synliga på längre avstånd än 1 meter från avgasrörets mynning.
Bränslepumparna är försedda med ett stopp som förhindrar att för mycket
bränsle tillförs så att rökgränsen överskrides.
6.5

Förklara hur en varvtalsregulator fungerar.

Regulatorn arbetar antingen med varvtalet (centrifugalregulator) eller med
trycket i insugningsröret (vakumregulator) som insignal. Regulaorn förändrar
bränslemängden som sprutas in i motorn och reglerar därigenom motorvarvtalet.
6.6

Varför är vissa bränslepumpar försedda med en insprutningsomställare och hur fungerar den?

En dieselmotors verkningsgrad ökar ju närmare övre dödpunkten som
förbränningen sker.
Vid dieselinsprutningspumpar är tidpunkten för insprutningens början
konstant medan avslutningstidpunkten varierar med belastningen. Därför
måste förbränningen börja före ÖD, d.v.s. insprutningen måste starta vid en
viss förinsprutningsvinkel. Då tändförseningen för ett visst bränsle är i det
närmaste konstant räknat i tid, är det dessutom önskvärt att man kan öka
denna förinsprutningsvinkel med ökande varvtal hos en motor.
Detta kan uppnås med en insprutningsförställare som vrider bränslepumpens
kamaxel i förhållande till motorns vevaxel.
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6.7

Vilka komponenter ingår i en bränslespridare och hur fungerar den?
Då bränsletrycket ökats till inställt värde (öppningstrycket)
lyfts spridarnålen som hålls tryckt mot sitt säte av tryckfjädern
och finfördelat bränsle sprutas in i motorn genom noggrant
kalibrerade hål i spridarhylsan. Tryckfjäderns inspänning,
som bestämmer spridarens öppningstryck, justeras med
mellanlägg.
6.8 Varför varierar öppningstrycket så mycket för de olika
16MH motortyperna? Hur ställer man in öppningstrycket
på en bränslespridare?
Hos motorer med direktinsprutning av bränslet in i cylindern
måste blandningen ske genom att bränslet finfördelas i mycket
små droppar och sprutas in i cylindern på sådant sätt att hela
luftladdningen förses med bränsle.
Detta kan bara ske genom att man har ett mycket högt tryck på
bränslet då det pressas genom spridaren.

Blandningen mellan luft och bränsle vid förbränningen i en dieselmotorcylinder kan ske på två principiellt olika sätt. Hos virvelkammar- och
förkammarmotorer har man så kraftig luftrörelse att bränslet kan tillföras i
relativt stora droppar. Man får ändå tillräckligt god blandning.
6.9

När användes tappspridare, drosselspridare och hålspridare?

Hålspridare ger i förening med högt tryck mindre droppar och alltså större
finfördelning av bränslet. Den användes därför till motorer med
direktinsprutning av bränslet in i cylindern.
Tappspridare ger en ganska grov bränsledusch och användes därför ofta till
förkammar- och virvelkammarmotorer.
Drosselspridaren är en tappspridare med särskilda tappdimensioner. Genom
formen på spridartappen får man en viss förinsprutning. Med drosselspridare
blir förbränningen och motorns gång mjukare därför att trycket i
förbränningsrummet stiger långsammare.
6.10 Vart leds överskottsbränslet från en bränslepump?
Från matarpumpen går överskottsbränslet tillbaka till tanken. Om
belastningen på motorn sjunker förbrukas mindre bränsle. Insprutningen
avbryts tidigare och överskottsbränslet i pumpelementet går tillbaka till
pumpcylinderns bränslerum.
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6.11 Beskriv hur du gör för att avlufta ett bränslesystem som är
försett med en radpump.
Om bränslesystemet har öppnats eller om man av någon annan anledning
råkat få in luft måste systemet avluftas innan motorn kan startas på nytt.
Luftningen börjas så långt som möjligt från insprutarna d.v.s. vid det första
filtret som är försett med avluftningsskruv, i regel finfiltret.
1.Placera ett uppsamlingskärl
under bränslefiltren. Öppna
avluftningsskruven på filterkonsolen.
Pumpa fram bränsle med
matarpumpens 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. Om
tryckrören
också behöver avluftas lossas de
på insprutarna.
Kör runt motorn med startmotorn och dra fast rören när bränsle strömmar ut.
6.12 Hur justeras tändningen hos en motor med radpump?
Om man t.ex. vill att tändningen hos en dieselmotor skall ske tidigare måste
man förändra bränslepumpens kamaxels rotation i förhållande till motorns
vevaxeln så att insprutningen startar tidigare. Kammen som påverkar
bränslepumpskolven skall då vridas framåt i rotationsriktningen. Hur detta
sker i praktiken beror på pumptypen.
6.13 Vad menas med effektivt kolvslag hos en bränslepump?
Slaglängden hos pumpkolven är konstant,
d.v.s. pumpkolven rör sig lika långt upp och
ner i pumpcylindern varje gång.
Den sträcka som pumpkolven förflyttar sig
från det att inloppshålen täcks och fram till
dess att avlastningen sker kallas för det
effektiva slaget. Det är under detta effektiva
slag som insprutning av bränsle till
motorns cylinder sker.
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6.14 Vad inträffar om fjädern inte är tillräckligt spänd i en spridare?
Bränslets finfördelning beror av bränsletrycket så att ett högt tryck ger mindre
bränsledroppar. Bränsletrycket bestäms av ventilfjäders inspänning. Vid för
lågt insprutningstryck blir finfördelningen av bränslet sämre, dropparna blir
större och förbränningen påverkas negativt.
6.15 Hur märker man att en eller flera spridare läcker?
Om en spridare läcker kommer oljedroppar att förkoksas vid spridarmynningen där det byggs upp kratrar. Detta påverkar finfördelningen.
Insprutningsbilden förändras, bränsledropparna blir större, förbränningen
försämras och motorn börjar ryka.
6.16 I vilket läge står bränslepumpen när motorn skall startas?
Normalt står bränslepumpen för maximal fyllning i startögonblicket.
6.17 Vad inträffar om en regulatorfjäder brister?
Reglerstången ställs för nollfyllning och motorn stannar.
6.19 Vad händer med motorns gång om regulatorns länkrörelse
kärvar?
Det troligaste är att motorn går oregelbundet med stora varvtalsvariationer.
6.20 Vad är fördelen med ”Twin Injection” och hur fungerar det?
Twin Injection betyder att varje cylinders bränslepump förser två insprutningsventiler där 'priming' ventilen först sprutar in en liten mängd brännolja som
skall tjäna som förtändning till den stora kvantiteten som sprutas in genom
'main' ventilen.
Tack vare denna utformning av insprutningssystemet får man mindre
tändförsening och därmed något lägre förbränningstryck i cylindern. Motorn
går med lägre ljudnivå samtidigt som förmågan att förbränna bränsle med låg
tändvillighet har förbättrats.
6.21 Vad betyder förkortningarna EDC, ECM och ECU?
EDC (Electronic Diesel Control)
ECM (Engine Control Module) styr bränslemängden i enlighet med läget hos
manöverspaken och därigenom bränslepumpens reglerstång.
ECU (Electronic Control Unit) utvärderar signaler från olika givare i
systemet:
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6.22 Common Rail är ett nytt koncept för bränsleinsprutning.
Redogör för principen för hur ett Common Rail- system fungerar.
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Ett Common Rail-system består av tre olika delsystem:
- ECU, styrsystem
- Lågtryckssystemet
- Högtryckssystemet
Givarnas uppgift är att mäta viktiga fysikaliska data. ECU beräknar lämplig
insprutningsmängd, starttidpunkt för insprutningen och insprutningens
varaktighet samt övervakar insprutningssystemets funktion i stort. ECU skickar
ut de nödvändiga kommandon som behövs för att hålla uppe trycket på en
konstant nivå i högtrycksackumulatorn (Common Rail) och för att starta och
stoppa insprutningsprocessen.
6.23 Beskriv funktionen hos en enhetsinsprutare.
Matarpumpen suger bränsle från
bränsletanken och trycker det genom
bränslefiltret och in i bränslelisten.
På bränslelisten finns en överströmningsventil
som
reglerar
bränsletrycket. När trycket är för
högt så öppnar överströmningsventilen så att det överflödiga
bränslet
leds
tillbaka
till
bränsletanken.
Bränslelisten fördelar bränslet till
enhetsinsprutarna.
Styrenheten
EMS bestämmer tidpunkten när
enhets-insprutarna ska börja spruta
in bränslet i cylindrarna.
Varje enhetsinsprutare består av ett
pumpelement, en magnetventil och
en spridare. Bränsleinsprutningen
kan styras enskilt för varje cylinder.
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Kapitel 7
7.1

Hur regleras smörjoljetrycket hos en direktdriven kugghjulspump?
Trycket regleras av en by-pass ventil som låter en del
av oljan rinna tillbaka till oljetråget. Oljetrycket
skulle annars kunna bli för högt, särskilt när
smörjoljan är kall.

7.2

Hur sker kolvkylning med smörjolja hos mindre motorer?
Från pumpen förs oljan via en fjäderbelastad ventil,
kolvkylningsventilen, fram till fasta munstycken, ett för
varje cylinder. Från munstyckena sprutas olja upp mot
kolvarnas undersida, där oljestrålen för varje kolv leds
in i en kanal i kolvens underkant när denna befinner sig
vid nedre dödpunkten.
Genom kanalen sprutas olja upp till en kylslinga i
kolvens överdel.

7.3

Varför stängs kolvkylningen av automatiskt hos mindre
motorer då varvtalet minskas under en viss gräns?

Tillförseln av olja till kolvkylningssystemet regleras av kolvkylningsventilen.
Ventilen stänger oljetillförseln vid låga motorvarvtal, varvid all olja tillförs
smörjsystemet och tillförsäkrar motorn god smörjning från start och vid
tomgångskörning.

7.4

Redogör för smörjoljesystemets uppbyggnad hos fartygsmaskiner.
Vilka komponenter ingår och hur är de sammankopplade?

Förvaringstanken för systemoljan är placerad under motorn i dubbla botten.
Pumparnas sugledning börjar en bit upp för att inte bottenslammet skall
sugas med ut i systemet.
Smörjoljan pumpas från smörjoljetanken av huvudsmörjoljepumparna till
smörjoljekylare. Därifrån leds oljan via en termostatventil och filter till
motorn och distribueras där till kolvar och till lagren. Huvuddelen av oljan
delas mellan kolvkylningen och smörjningen av motorns lager och
tvärstycken. Oljan samlas upp i vevhuset och dräneras tillbaka till
smörjoljetanken i dubbla botten.
Smörjoljan leds in till motorns lager genom inloppet "R". Via boosterpumpar
leds olja till bränslepumparnas kamaxel och till avgasventilerna. På vissa
motortyper försörjer boosterpumparna enbart avgasventilerna.
Motorns vevhus ventileras direkt till däck genom en ledning som ansluts till
"AR". Ventilationsledningen har ett dränarrangemang så att oljekondens i
ledningen kan avgå till en speciell dräntank.
Yttre rörledningar med anslutning mot smörjoljesystemet dimensioneras för
en strömningshastighet av 1,8 m/s.
Boosterpumparna för kamaxelsmörjningen kan installeras som en modul och
enheten består av två boosterpumpar med reglerutrustning
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7.5 Vad menas med systemolja. Vilka övriga smörjoljekvaliteter finns
det?
Systemoljan smörjer ram- och vevlager, kolvtappar och kuggväxlar samt andra
mekaniska anordningar i vevhuset.
Valet av systemolja beror på många faktorer såsom motorns varvtal, om oljan
även skall användas för cylindersmörjningen, eller om motorn är av trunk- eller
tvärstyckstyp.
Stora motorer brukar använda en speciell kvalitet för smörjning av cylindern.
7.6

Vad innebär det att smörjoljeseparatorn är inkopplad parallellt i
smörjoljesystemet?

Kapaciteten hos smörjoljeseparatorn brukar uppgå till ca 1 % av smörjoljeflödet genom motorn. Man kan därför inte separera hela oljeströmmen
från motorn, utan använder ett by- pass system som innebär att en del av
smörjoljan separeras parallellt med smörjoljesystemets huvudledning.

Separatorn suger således från smörjoljetanken, renar oljan och leder tillbaka
oljeflödet till tanken. Arrangemanget kallas för rundseparering.

7.7

Huvudmotorn för ett fartyg har effekten 2700 hk.

a) Hur stort bör smörjoljeförrådet i systemoljetanken vara?
Vid medelvarvsmotorer med smörjoljeförrådet i oljesump kan oljeförrådet
ibland vara så litet som 0,2 – 0,4 kg/kW.
För en effekt av 2700 hk bör smörjoljeförrådet vara ca 0.3*2700/1,36=595,6
kg.
b) Hur stort smörjoljeflöde i l/min. cirkuleras av huvudsmörjoljepumpen?
För den här typen av medelvarvsmotorer med oljeförrådet i vevhuset kan man
räkna med att cirkulerande smörjoljeflöde genom huvudsmörjolje-pumparna
är ca 14 l/kWh.
Smörjoljeflödet blir då: 14*2700/1,36 = 27794 l/h = 27794/60 = 463,2 l/min
(Detta betyder att smörjoljan passerar genom motorn 27794/595,6 = 46.6 ggr
per timme - ungefärligt värde då densiteten för smörjolja är mindre än 1
kg/l)
c) Ungefär hur stor är avverkningen i smörjoljeseparatorn i l/min?
Man kan räkna med att avverkningen i separatorn är ca 1 % av
huvudsmörjoljeflödet. Här blir avverkningen i separatorn 0,01*463,2 = ca 4,6
l/min. (276 l/h).
7.8

Hur kan bränsleutspädning av smörjoljan ske och vad kan det få för
konsekvenser?

Om bränsleinsprutningen är felaktigt injusterad blir inte förbränningen
fullständig och överskottsbränslet sköljer bort oljan på cylinderväggen. Vid
trunkmotorer rinner bränslet sedan ner i systemet och förorsakar
bränsleutspädning av systemoljan. Samma sak inträffar, om bränsle-ventilen
är otät och tillåter bränsle att droppa in i cylindern.
Förutom
försämrade
smörjegenskaper
hos
smörjoljan
orsakar
bränsleutspädning att flampunkten sjunker drastiskt och risken för
vevhusexplosioner ökar.
7.9 Redogör för nackdelarna med för stor respektive för liten cylinderoljematning till lubrikatorerna.
Det är viktigt att cylinderoljematningen är korrekt inreglerad. För liten
matning ger ett onormalt högt slitage på cylinderfoder och kolvringar medan
extremt hög matning av cylinderolja ger koks- och beckavsättningar i
kolvringspår och i spolluftbältet.
Koksavsättningar på kolvtoppen i mindre omfattning har ingen större
betydelse. Däremot är avsättningar i ringspåren skadliga eftersom de hindrar
ringarnas rörelse vilket kan orsaka genomslag av förbränningsgaser förbi
ringarna (blow-by).
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7.10 Varför måste smörjoljan i stora motorer separeras?
Redogör varifrån föroreningarna kommer.
Slam är samlingsnamnet på föroreningar i smörjoljan. Det innefattar alla
föroreningar som kommer från förbränningen, oxidationsprodukter från oljan
och partiklar från andra källor. Det är slammet som tillsammans med vatten
separeras bort från oljan i reningsanläggningen.
7.11. Vid vilken temperatur bör smörjoljeseparering ske?
För att uppnå optimal rening är det viktigt att separeringen drivs vid så låg
viskositet, d.v.s. så hög separeringstemperatur hos oljan som möjligt och att
dess uppehållstid i separatorkulan är så lång som möjligt.Man brukar ställa
in värmaren på en temperatur av 98 oC.
7.12. Hur brukar smörjoljepumparna drivas hos större motorer?
Hög- och medelvarvsmotorer har oftast direktdrivna smörjoljepumpar av
kugghjulstyp medan stora tvärstycksmotorer har separata eldrivna
smörjoljepmpar.
7.13. Varför har man högre krav på cylindersmörjoljan i motorer
med tjockoljedrift?
Tjockoljor innehåller fler och svårare föroreningar och har högre svavelhalt
än destillatbränsle. Det är cylinderoljans uppgift att neutralisera dessa
föroreningars skadliga inverkan i cylindern.
7.14. Hur stor brukar kapaciteten vara hos smörjoljeseparatorn?
Man brukar kunna räkna med att avverkningen i separatorn skall vara
ungefär 1 % av huvudsmörjoljeflödet.
7.15 Vilken eller vilka åtgärder vidtager du om det blir alarm för
lågt smörjoljetrycket?
Generellt gäller att stoppa motorn omedelbart och åtgärda felet. Om man inte
kan stoppa motorn direkt reduceras effekten och stoppas när det är möjligt.
7.16. Vad menas med rundseparering av smörjoljetanken?
Oljeflödet i huvudsmörjoljekretsen är för stort för att det skall vara möjligt
att leda det genom separatorsystemet. Därför renas oljan i en separat
reningskrets och förfarandet kallas för rundseparering.
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7.17 Ange ett ungefärligt värde på smörjoljeförbrukningen i
dieselmotorer i sorten g/hkh.
Ett kalkyleringsvärde på smörjoljeförbrukningen kan vara ca 0,3 g/ehkh.
Det är inte enbart en fördel med låg smörjoljeföbrukning eftersom additiven i
oljan förbrukas och nivån måste hållas uppe genom påfyllning av ny olja.
7.18 Vad är det för skillnad mellan en klarifikator och en purifikator?
En klarifikator renar olja från enbart fasta föroreningar (partiklar) medan en
purifikatorkula också kan separera bort vätskeföroreningar.
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Kapitel 8.
8.1. Redogör för vad som menas med skyddsjordning.
Skyddsjordning är ett sätt att göra elanvändning säkrare. Alla apparater med
ett hölje av metall, t ex spis, kylskåp, och alla maskiner i ett maskinrum, är
skyddsjordade. Förutsättningen är att de är anslutna till ett jordat uttag.
Exempel.
Om det blir fel på en apparat så att en strömförande ledare nuddar
apparatens hölje och apparaten inte är kopplad till ett skyddsjordat uttag:
I ett sånt läge är det ingenting som syns. Om någon däremot tar på
apparatens hölje och samtidigt också t.ex ett element, vattenrör eller bara står
på ett fuktigt golv är det livsfarligt. Då leds strömmen från apparaten, genom
kroppen och vidare till jord (element, vattenrör etc).
Om apparaten däremot är kopplad till ett skyddsjordat uttag och det blir ett fel
så att strömförande delar kommer åt apparatens hölje, leds strömmen bort
genom skyddsledaren. Strömstyrkan blir så stor att säkringen går eller
automatsäkringen löser ut.
8.2. Vilka huvudspänningar kan förekomma ombord i fartyg med s.k.
lågvoltsystem?
Spänningsnivå och motsvarande övre gräns för installerad effekt
vid s.k. lågvoltsystem (LV-system) ombord på fartyg.
- 400 V
- 450 V
- 690 V
8.3

9
10
11

MVA
MVA
MVA

Redogör för de olika momenten som skall utföras vid parallellinkoppling av ett dieselgeneratoraggregat till ett fartygsnät.

En generator som drivs av en dieselmotor måste fasas in till fartygets elnät.
Spänning och frekvens måste vara lika hos nätet och generatorn.
När dieselmotorn har startats och går med rätt varvtal är generatorns
frekvens densamma som nätets.
Därefter regleras magnetiseringsströmmen i magnetspolarna så att
generatorns tomgångsspänning är lika med nätspänningen. För att
inkopplingen nu skall kunna ske utan onormala strömförhållanden, måste
man invänta ett ögonblick, då generatorns spänning är lika stor och
motriktad nätspänningen innan inkoppling kan ske.
8.4

Vad är det för nackdel med att ha för många hjälpaggregat i drift?

Det är alltid ekonomiskt fördelaktigt att köra så få aggregat som möjligt med
hänsyn till termiska förluster.
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8.5

Varför är det ekonomiskt fördelaktigt att köra turbogeneratorn till
sjöss om det finns en sådan installerad?

Ångan till turbinen är oftast genererad i en avgaspanna som är placerad i
avgasledningen efter huvudmotorn. Driftkostnaden för turboaggregatet blir
därför låg.

8.6

Fig. nedan visar några symboler som kan användas för att rita
elsystem. Förklara betydelsen av var och en.

Dieselgenerator
Turbogenerator

Axelgenerator
Effektbrytare
Frånskiljare
Motorstyrning
Bakströmsrelä
Motorskydd
Motor med Y/D- start
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Kapitel 9
9.1 Vilka olika metoder finns det för start av små, medelstora och stora
dieselmotorer?
Små dieselmotorer kan startas för hand med en vev. Lite större motorer
startas med elektrisk startmotor medan medelstora och större motorer
använder tryckluft.
9.2

Var placeras startelement och hur fungerar de?
Startelementen
består
av
seriekopplade
trådelement som är placerade mellan
luftkylaren och motorns inloppsgrenrör.

9.3

Vad är det för skillnad mellan startelement och glödspiraler?

Glödstiften är monterade en och en i varje cylinder. Dessa hjälper även till med
att inleda förbränningen genom att antända de brännoljedroppar, som kommer
i närheten av dem.
9.4 Varför finns det ofta en batterifrånskiljare i startmotorns
elsystem ombord på fartyg?
Ombord på fartyg är det krav på att det finns en separat batteri-frånskiljare
installerad.
Man måste av säkerhetsskäl kunna frånskilja elsystemet från batteriet då
motorn stoppats, exempelvis under uppehåll och översynsarbeten.
9.5

Varför installeras ibland ett startspärrelä?

Om motorn är placerad så att man inte kan höra när den startar vilket är
vanligt ombord på fartyg, blir startsystemet lite mer komplicerat eftersom det
då fordras ett effektivt skydd för startmotorn och dieselmotorns startkrans. I
sådana fall används ett startsystem med elektroniskt startspärrelä. System med
startspärrelä skyddar startmotorn i flera avseenden:
- frånkoppling av startmotorn efter start
- spärr då motorn kommit igång
- spärr då motorn håller på att stanna
- spärr för inkoppling vid utebliven start
9.6

Varför installeras dubbla startmotorer vid stora dieselmotorer?

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.

9.7

Vilken funktion har ett s.k. dubbelrelä i ett startmotorsystem?

Vid dubbla startmotorer fungerar ett dubbelrelä så att de båda startmotorerna
kuggar in i startkransen efter varandra.
Först efter det att den sista startmotorn kuggat in fullständigt i startkransen
får de båda startmotorerna full startström. På så sätt utvecklar de båda
startmotorerna samtidigt fullt vridmoment, och ingen av startmotorerna blir
överbelastad.
9.8

Vilka datauppgifter finns det på startbatterier?

- Märkspänning i volt, ex.12 V
- Märkkapacitet i amperetimmar, ex. 88 Ah
- Köldprovström i ampere, ex. 395 A
9.9 Varför är startmotorns spänning lägre än batteriets
märkspänning?
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.
Den spänning som slutligen står till förfogande vid startmotorns
anslutningspoler är ännu lägre beroende på visst spänningsfall i ledningen
från batteriet fram till startmotorn.
9.10 Vad menas med kapaciteten hos ett startbatteri och i
vilken enhet brukar den anges?
Märkkapaciteten är produkten av ström och tid ( I * t ), där I är den ström ett
12 V batteri vid 27 oC kan avge under 20 timmar utan att polspänningen
sjunker under 10,5 V. Enheten för kapacitet blir Ah (Amperetimmar).
9.11

Vid vilken densitet hos elektrolyten bör laddning ske?

Densiteten bör ligga i intervallet 1,20- 1,28 kg/l
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9.12

Förklara principen för en likströmsmotor.
I en elmotor utnyttjas elektrisk
ström
till
att
åstadkomma
vridningsrörelse. På det sättet
omvandlas elektrisk energi till
mekaniskt arbete.
Detta
beror
på
att
en
strömgenomfluten ledare i ett
magnetfält påverkas av en kraft.
Kraftens storlek är proportionell
mot magnetfältets styrka och
strömstyrkan
genom
ledaren.
Kraften är som störst när
magnetfält och ström är riktade
vinkelrätt mot varandra.

Då elektrisk ström flyter genom lindningarna uppkommer i rotorns järnkärna
ett magnetfält med nord- och sydpoler. Rotorns vridning framkallas genom att
poler av samma polaritet i statorn och rotorn står mitt för varandra och stöter
bort varandra.
9.13 Varför minskar strömmen till en startmotor då dess
varvtal stiger under startförloppet?
I rotorn till en elmotor induceras en spänning, som motverkar den pålagda
driftspänningen. Ju snabbare rotorn snurrar, desto större blir denna
motspänning och därigenom avtar motorns strömförbrukning. Om
startmotorn däremot belastas och avger arbete avtar motspänningen med
sjunkande varvtal och motorn förbrukar mer ström.

9.14 Beskriv uppbyggnaden och funktionen hos en manövermagnet vid en
startmotor.
Manövermagnetens uppgift är att
1. Förskjuta rotorn axiellt för inkuggning i startkransen.
2. Koppla in startmotorns huvudström.
På kontaktsidan sitter magnetkärnan, som är fast förenad med magnethuset
och sträcker sig in i magnetlindningen. På motsatt sida sitter det rörliga
magnetankaret. Avståndet mellan magnetkärnan och reläankaret motsvarar
ankarets totala rörelseväg. Magnethus, magnetkärna och reläankare utgör
tillsammans den magnetiska kretsen.
1. Ankare
2. Inslagslindning
3. Hållindning
4.Magnetkärna
5. Kontaktfjäder
6. Kontaktbultar
7. Elanslutning
8. Kontaktbrygga
9. Delad ankaraxel
10. Returfjäder

9.15

Hur fungerar en rullfriktionskoppling?

Då rotoraxeln driver kläms rullarna fast i det avsmalnande rummet och det
uppstår därigenom en fast kraftöverföring.
Vid kraftväxling på grund av att dieselmotorn går snabbare lossas rullarna och
skjuts i riktning mot fjäderkraften in i den vidare delen av rummet. Därigenom
upplöses kraft överföringen mellan rotor och startdrev.

1. Rullfriktionskoppling
2. Kuggdrev
3. Frikopplingsring
4. Rullglidkurva
5. Rulle
6. Drevets cylindriska del
7. Spiralfjäder
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9.16 Beskriv startförloppet vid en startmotor med skjut- och vridinkoppling.
Då startkontakten sluts ger den ström till manövermagnetens båda
lindningar, d.v.s. inslags- och hållindningen. Magnetankaret drar i manöverarmen under motverkan av en returfjäder. Manöverarmen skjuter via en
styrring och inslagsfjäder medbringaren med drev mot startkransen på
motorns svänghjul, varvid dessa under inverkan av den branta gängan
samtidigt vrids. Startmotorns rotor vrids inte under denna fas, då huvudströmmen för motorns lindningar ännu inte har kopplats in.
9.17 Vilka komponenter ingår i ett startluftsystem för en större dieselmotor.
Redogör för ett startförlopp och förklara hur de olika komponenterna
fungerar.
Startluftkompressorer, startlufttankar, startslid, startluftfördelare och
startluftventil.
Då manöverratten ställs i startläge öppnar huvudstartsliden och förbinder då
startluftbehållaren via startsliden med startluftventilerna och startluftfördelaren. Därvid öppnar startventilen i den cylinder vars arbetskolv just
passerar övre dödpunkten och luft strömmar in i cylindern.

Då motorns varvtal blivit tillräckligt högt förs manöverratten över till
bränsleläge. Då avluftas huvudstartsliden, som stänger, samtidigt som
bränslepumparna börjar leverera bränsle, och motorn startar.
Då startsliden stänger avbryts lufttillförseln till startfördelaren varför även alla
startventiler stänger och hela systemet avluftas.
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9.18 Hur är kompressorventiler uppbyggda och hur fungerar de? Hur kan man
se skillnaden mellan en sug- och en tryckventil?
Ventilerna är uppbyggda av säte, fångare, tryckventil skivor och fjäderelement.
Skivorna rör sig mellan sätet och fångaren. Härvid är ventilen helt öppen när
skivorna ligger an mot fångaren och helt stängd när skivorna ligger an mot
sätet.

9.19 Vad menas med en flerstegskompressor och varför användes sådana?
Vid flerstegskompression passerar luften flera cylindrar kopplade i serie med
varandra. Man kan visa att effektbehovet för komprimeringen blir mindre om
man kan kyla luften mellan de olika kompressorstegen.
9.20 Vad händer om den ventil som finns i matarledningen fram till
startluftfördelaren råkar vara stängd då man försöker starta motorn?
Om pådragsventilen är stängd är starsliden inte ansluten till startlufttanken.
Startventilerna blir då inte trycksatta och startförsöket misslyckas.
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Kapitel 10
10.1 Vad är det för skillnad mellan geodetisk- och statisk
uppfordringshöjd?
Geodetisk mätning innebär att fastställa lägen i plan, höjd eller bådadera.
Geodetisk uppfodringshöjd är nivåskillnaden mellan sug-och trycktanken som
kan mätas med t.ex. en tumstock. Statisk uppfodringshöjd är den geodetiska
uppfodringshöjden plus en eventuell tryckskillnad.
10.2 Redogör för begreppet förlusthöjd. Hur yttrar den sig och
vilka faktorer påverkar dess storlek?
När en vätska strömmar genom en ledning uppstår strömningsförluster.
Strömningsförlusterna yttrar sig så att det fordras ett visst tryck för att vattnet
skall kunna passera ett system av rör, krökar och ventiler.
Storleken av detta tryck beror på vätskans hastighet, ledningens kvalitet och
utförandet av rörledningskomponenterna (rörkrökar, ventiler mm).
Trycket omvandlas till en motsvarande vattenpelare som kallas för förlusthöjd.
Förlusthöjden adderas till statiska uppfordringshöjden.
10.3 Ungefär hur mycket större är förlusthöjden i en kägelventil jämfört med
en slussventil?
Kägellventilens motståndstal är ca 5 och slussventilens ca 0,2.
5/0,2 = 25
Förlusthöjen är 25 ggr högre i en kägelventil jämfört med en slussventil.
10.4 Vad menas med en pumps totala uppfordringshöjd?
Statisk sughöjd + Statisk tryckhöjd + summan av alla förluster
10.5 Hur stor är maximal sughöjd för en pump. Varför är den verkliga
sughöjden i praktiken lägre än den maximala?
Normalt lufttryck motsvarar 10.3 mvp. 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.
I praktiken kan man inte få större sughöjd än ca 5 - 6 m. Det finns flera orsaker
till det. För det första kan vanliga pumpar i system ombord inte 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.

10.6

Hur påverkar vattentemperaturen den verkliga sughöjden?
Statiska trycket påverkar vattnets
kokpunkt. Är trycket lägre än ca 10,3
m så kokar vattnet vid en lägre
temperatur än 100 oC.
Vid för stor sughöjd kan trycket i
sugledningen bli så lågt att vattnet
kokar.

10.7 Redogör för vad som menas med kavitation och hur den uppkommer och
yttrar sig.
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.
10.8 Förklara hur en centrifugalpump fungerar. Vilka egenskaper har en
centrifugalpump?
Genom centrifugalkraften kastas vattnet mot hjulets periferi. Det uppstår då
undertryck vid hjulets centrum och nytt vatten sugs in genom inloppet.
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.
10.9 Vilka egenskaper är utmärkande för en kolvpump?
En kolvpump är en deplacementspump som karakteriseras av att en bestämd
vätskevolym (deplacementet) avgränsas och därefter förflyttas från pumpens intill dess avlopp och först vid utloppet erhåller tryckökningen. Förutom
kolvpumpar hör skruvpumpar, kugghjulspumpar, kapselpumpar och
ringpumpar till kategorin deplacementspumpar.
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10.10 Vilken uppgift har sug- och tryckklockorna hos en kolvpump?
Kolvpumpar ger ett pulserande flöde i tryckledningen. Sug- och tryckklockor
har till uppgift att jämna ut dessa pulsationer.
10.11

Beskriv verkningssättet hos en: kugghjulspump, skruvpump,
lamellpump och en ringpump.
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.

Skruvpump.
IMO- pumpar består av en drivskruv med stor
gängstigning I drivskruvens 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.

Lamellpumpar.
Lamellpumpen består av ett cylindriskt
pumphus och i detta pumphus är en
cylindrisk rotor placerad så att den
tangerar pumphuset.
I rotorn finns ett antal spår och i dessa
spår är fyrkantiga skivor eller lameller
instuckna. När rotorn roterar trycks
lamellerna
mot
pumphuset
av
centrifugalkraften.

Utrymmet mellan lamellerna och pumphuset bildar kapslar vars volym ökar på
sugsidan och minskar på trycksidan. Kapslarna fylls då med vätska på
sugsidan och töms på trycksidan.
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Ringpump.
Ringpumpen används ibland tillsammans med en centrifugalump. Dess
uppgift är då att evakuera sugledningen på luft för att öka sughöjden.
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.
10.12

Vad inträffar om en ventilfjäder går sönder i en kolvpump?

Pumpkapaciteten minskar och kanske upphör helt.
10.13

Varför är kolvpumpar utrustade med säkerhetsventil?

Om utloppet av någon anledning blir blockerat kan det bli ett mycket högt tryck
som eventuellt kan skada pumpen.
10.14

Vad bör man iaktta vid start av en kolv – skruv - eller
kugghjulspump?

Man måste alltid försäkra sig om att deplacementpumpar har ett fritt utlopp.
Kontrollera alltid att avloppsventilen är öppen innan start.
10.15

Hur märker man att inte ventilerna arbetar tillfredsställande i
en kolvpump?

Utflödet minskar eller upphör helt.
10.16

Vilken pumptyp är lämplig som evakueringspump till en
centrifugalpump?

Ringpumpar är vanliga.
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Kapitel 11
11 1

Vilka skador på motorn kan uppkomma om temperaturen
på cylinderväggen blir för hög?

Om cylinderväggens temperatur blir för hög så kommer smörjoljan att förstöras
och därmed ökar cylinderslitaget kraftigt.
Risken för att kolvringarna koksar fast i sina kolvringsspår ökar också vid hög
cylindertemperatur vilket kan medföra genomslag av förbränningsgaser förbi
kolven och ner i vevhuset.
11.2. Skissa en värmebalans för en dieselmotor.
Tillförd bränsleeffekt:

100 %

Avgasförluster:
Kylvattenförluster:
Mekaniska Förluster:
Strål- och ledningsförluster:
Nyttig axeleffekt:
Sa:

28
20
3
2
47

%
%
%
%
%

100 %

11.3. Redogör för kylvattnets cirkulation i en mindre dieselmotor.
Det vanligaste är kylning över en
värmeväxlare som är antingen
sjövatten- eller luftkyld. På
marinmotorer med värmeväxlare
är kylsystemet uppdelat i två
skilda system, ett färskvatten- och
ett sjövattensystem.
Den ena pumpen cirkulerar
färskvatten genom motorn och
värmeväxlaren,
den
andra
pumpen förser värmeväxlaren
med sjövatten.

Sjövattenpumpen suger in kylvattnet genom kylvatteninloppet och leder det
först genom laddluftkylaren och därefter vidare till värmeväxlaren. I
färskvattensystemet pumpas vätskan runt av cirkulationspumpen.
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11.4 Hur fungerar kylvattentermostaterna under uppvärmningen och
under drift av motorn?
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 bypassledning 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.
11.5 Varför minskar risken för att motorn kokar om kylsystemet
arbetar med övertryck?
Kylsystemet kan arbeta med ett visst övertryck. Risken för kokning minskas vid
övertryck eftersom kokpunkten stiger med högre tryck.
Blir trycket alltför för högt så öppnar en övertrycksventil i påfyllningslocket.
11.6. Hur mycket glykol bör man blanda med vattnet för att få ett
fullgott frostskydd?
Frostskyddsvätskan har dubbel uppgift, dels skall den skydda kylsystemet mot
sönderfrysning och dels skall den förhindra rostbildning. Man bör därför alltid
använda en glykoltillsats av 40 %.
Denna vätskeblandning ger ett frostskydd ner till - 25 oC. För lägre
temperaturer fordras större glykoltillsats. Maximalt kan fryspunkten sänkas
till - 56 oC vid 60 % glykoltillsats. Ökar man glykolhalten utöver detta
försämras frostskyddet.
11.7. Varför användes ibland kölkylare och hur fungerar de?
Båtar som skall arbeta i starkt slam- eller sandbemängt vatten kan ha en s.k.
kölkylare installerad. I allmänhet består kylaren av ett antal rör monterade
under båtbotten i vilka motorns kylvätska passerar.
Cirkulationen ombesörjes av motorns cirkulationspump.
11.8. Hur regleras kylvattentemperaturen vid ett kylsystem för större
motorer utan termostater.
En givare i ledningen för avgående färskkylvatten från motorn skickar en
signal till en trevägsventil som shuntar mer eller mindre färskvatten till
färskvattenkylaren.
Om temperaturen på avgående färskkylvatten stiger shuntas mer vatten till
kylaren och tvärtom.

11.9. Redogör för hur ett konventionellt kylvattensystem är uppbyggt.
Sjövattenpumparnas suger från bottenventiler och trycker vattnet till två
huvudgrenledningar. Den ena leder vattnet till luftkylaren på huvudmotorns
överladdningsaggregat och den andra till smörjoljekylare och färskvattenkylare
och därefter överbord.
Färskvattenpumparna trycker färskvattnet genom färskvattenkylarna. Det
finns en trevägsventil i ledningen som kan leda en del av vattnet förbi kylaren
och därigenom reglera kylvattentemperaturen. Vattnet cirkulerar uppåt genom
motorns kylkanaler, över till topplocket och tillbaka till kylvattenpumparna.
11.10

Beskriv uppbyggnaden och funktionen hos ett modernt
centralkylsystem för större motorer.

Ombord på fartyg som är utrustade med centralkylsystem är maskinrummen
nästan helt fria från sjövattenledningar. All utrustning kyls med färskvatten i
stället för med det smutsiga och korrosiva sjövattnet.

Centralkylningen arrangeras som ett slutet färskvattensystem och det värme
som har överförts till färskvattnet kyls bort till sjövattnet i en eller flera s.k.
centralkylare.
Sjövattenkretsen till centralkylaren består endast av
sjövattenpumpar, filter och mycket korta sjövattenledningar.
Systemet delas in i tre delar, nämligen sjövattenkretsen, högtemperaturkretsen
och lågtemperaturkretsen.
11.11

Hur regleras cylindertemperaturen vid ett centralkylsystem?

Blandningsventilen 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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11 12

Förklara hur en tubvärmeväxlare är uppbyggd och hur den
fungerar.
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Värmeöverföringsytan består av ett antal tuber som är dragna mellan två
stycken gaveltubplåtar. Det kylande mediet strömmar inuti tuberna och den
vätska som kyls strömmar runt utsidan av tuberna.
Tuberna är tätt inpressade i gaveltubplåtarna och hålls stabilt på plats av s.k.
baffelplåtar, vilka också har till uppgift att åstadkomma tvärströmning hos det
medium som strömmar på utsidan av tuberna.
Vid en typisk tubvärmeväxlare som används som färskvattenkylare går
sjövattenflödet i tuberna i den undre halvan ena vägen och i den övre halvan
andra vägen.

11.13.

Vad menas med erosionskorrosion?

Erosionskorrosion innebär att vattnet strömmar med så hög hastighet att

den skyddande oxidhinnan nöts bort och materialet därigenom blir
exponerat för korrosion.
11.14. Hur är en plattvärmeväxlare är uppbyggd.
Plattvärmeväxlare används ofta i stället för tubkylare som kylare för
färskvatten och smörjolja ombord på fartyg.
Plattvärmeväxlaren är uppbyggd så att det kylande och det kylda
mediet strömmar på var sin sida av en korrugerad plåt.
Strömningen är ofta arrangerad i motström, d.v.s. det ena mediet
strömmar uppåt på ena sidan väggen och det andra mediet
strömmar nedåt på den andra sidan.
Plattpaketet är monterat mellan två stabila gavelplåtar. I den ena
gavelplåten finns anslutningarna placerade, medan den andra
gavelplåten kan lossas och skjutas bakåt så att plåtarna kan tas ut
för rengöring.
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11.15

Varför finns alla anslutningarna på en av gavlarna vid
plattvärmeväxlare?

För att man enkelt skall kunna ta isär plattsatsen och byta packningar och
eventuellt skadade enskilda plattor.
11.16.

Varför blir en plattvärmeväxlare mindre och lättare än
en-tubkylare med samma kapacitet?

Plattvärmeväxlare är kompaktare och kylytan blir är större än hos en tupkylare
med samma kapacitet.
11.17.

Hur drivs kylvattenpumpen hos mindre motorer?

Vid små- och medelstora dieselmotorer är både sjö- och färskkylvattenpumparna oftast direkdrivna från motorns vevaxel.
11.18.

Vad är en impeller?

Med impeller menas ett deformerbart pumpskovelhjul av oljebeständigt gummi.
Impellerpumparnas största nackdel är att de inte klarar att gå torra mer än
mycket kort tid.
11.19.

Vad händer om man tillsätter mer än 60 % glykol till en kylvätska?

Risken för att kylvattnet fryser ökar.
11.20

Hur märker man om någon packning i ett plattvärmeväxlarpaket är
skadad?
Packningarna förhindrar de båda vätskorna
från att blandas. Om ett läckage skulle inträffa
kommer det alltid att upptäckas på
värmeväxlarens utsida.
Ett läckage hos en tubkylare kan förbli
oupptäckt men vid en plattvärmeväxlare
kommer 'skvallerhålen' hos packningarna att
visa var läckaget har inträffat.
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Kapitel 12
12.1 Vilka tre delsystem innehåller ett övervakningssystem?
Ett övervakningssystem innefattar utrustning för fjärravläsning av
mätvärden, inkoppling av alarm vid onormalt tillstånd samt dessutom
automatiskt stopp vid allvarlig avvikelse.
12.2

Vad är det för skillnad mellan en vakt och en givare?

En vakt sluter eller bryter en strömkrets vid ett bestämt inställt värde, medan
en givare steglöst indikerar t.ex. ett tryck eller en temperatur.
12.3

Vad är en termistor?

En termistor är en temperaturgivare som ändrar sitt elektriska ledningsmotstånd med temperaturen.
Ju högre temperatur den utsätts för ju lägre är dess resistans.
12.4

Vad är det som stoppar motorn vid normalt stopp, d.v.s. när
stoppknappen vid manöverplatsen trycks in?

Vid vanligt stopp kopplas stoppmagneten in då stoppknappen på instrumenttavlan trycks in. Insprutningspumpens reglerstång förs därvid fram till
nollmatningsläge och motorn stannar på grund av att bränsletillförseln
upphör.
Vid nyare motorer ersätts ibland stoppmagneten
av en s.k. bränsle-avstängningsventil. Vid stopp
aktiveras magnetventilen (1). Därvid ändrar
bränsleflödet riktning i bränsleavstängningsventilen och ett undertryck skapas i insprutningspumpens bränslekammare. Motorn stoppar på
grund av bränslebrist.
Ventilen är placerad på en konsol snett under
insprutningspumpen.
T. Inlopp från bränsletank
F. Inlopp från bränslefilter

P. Utlopp till matarpump
I. Utlopp insprutningspump

12.5 Vad är det som stoppar motorn vid aktivering av nödstoppet?
Det separata nödstoppet som kan kopplas in av övervakningssystemet är
monterat i inloppsröret mellan luftfiltret och turbokompressorn och kan
användas oberoende av den vanliga stoppanordningen. Det förekommer även
att nödstoppet i stället påverkar bränsletillförseln.
Nödstoppet, som är rent mekaniskt, består av ett hus med ett fjäderbelastat
spjäll och en elektromagnet. Spjället hålls i öppet läge av en spärr. När
nödstoppet kopplas in, antingen av motorns övervakningssystem eller genom att
man trycker direkt på nödstoppknappen, frigörs spärren och spjället stänger av
lufttillförseln till motorn. Motorn stannar därefter på grund av syrebrist.

12.6

När löser övervarvsskyddet ut?

Om motorns varvtal blir mer än ca 15 % högre än det nominella högsta
varvtalet
12.7

Varför får aldrig nödstartknappen tryckas in under drift?

Nödstartknappen fungerar oberoende av om nyckelströmbrytaren är tillkopplad
eller inte. Knappen saknar startspärrfunktion och får därför aldrig tryckas in
när motorn är igång.
12.8

Ange fyra olika sätt att aktivera nödstoppet.

1. Automatiskt via en stoppimpuls från motorns övervakningssystem.
2. Elektriskt via en separat nödstoppknapp.
3. Manuellt via ett dragreglage från styrplatsen.
4. Manuellt genom intryckning av knappen direkt på nödstoppet.
12.9

Vad innebär det att alarmreläer är av s.k. fail-safe typ.

Att alarmreläer är s.k. "fail-safe" innebär att de är aktiverade under normala
förhållanden och släpper då fel uppkommer. Detta innebär att reläerna ligger
i alarmläge när tavlan är spänningslös.
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Kapitel 13
13.1 Redogör för hur ett länssystem är uppbyggt i princip. Vilka komponenter
ingår och hur är de ihopkopplade. Varifrån suger länspumpen och vart trycker
den.
Huvudregeln är att ballast och länssystemet tillsammans skall göra det möjligt
att länsa varje utrymme i fartyget, såväl när det ligger på rät köl som när det
har slagsida. Antalet länspumpar och dessas kapacitet är beroende av
fartygsstorleken.

Fig. 13.1

Länssystem i ett torrlastmotorfartyg.

Länssystemet är förbundet med länsbrunnar i fartygets lastrum och i
maskinrummet. Vanligen är det framdraget ett rör till en länsbrunn på varje
sida i de rum som skall kunna länsas. Sugledningarna till länsbrunnarna i
fartygets lastrum mynnar ut i en sugsil som är placerad ca 10 - 20 mm över
länsbrunnens botten.
Länsrören från länsbrunnarna är kopplade till länsventillådor som är
utrustade med avstängbara backventiler, som kan stängas med hjälp av
handhjul och ventilspindlar.
På trycksidan är länspumpen ansluten till en länsvattenseparator som används
till att avskilja eventuell olja från länsvattnet.
13.2 Vad har länsvattenseparatorn för uppgift? Var i länssystemet är
den inkopplad?
Länsvattenseparatorn skall säkerställa att inte oljehaltigt vatten länsas ut.
Länsvattnet pumpas med länspumpen från länsbrunnen in i länsvattenseparatorn som finns i flera utförande, och därefter normalt över bord.
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13.3

Varför har man backventiler i länsventillådorna?

Öppningen av de avstängningsbara backventilerna sker genom att en
tryckskillnad uppstår mellan rummen över och under ventilkäglan då
länspumpen är igång och suger från länsventillådan.
Med detta arrangemang blir det omöjligt att vattenfylla lastrummen genom
felaktig hantering av ventilerna i länslådan.
13.4

Vilka uppgifter skall föras in i oljedagboken?

Länsning skall normalt ske i samråd med vakthavande på bryggan och en
notis om vad som skett skall införas i oljedagboken. Varifrån länsning skett
och hur länge det pågått.
13.5

Hur skyddar man impellern från att gå torr vid system med
elektriskt till- och frånslagbara länspumpar?

En vacummätare monterad på pumpen kopplar från denna när vattnet tar slut
varigenom torrkörning undviks.
13.6

Vad användes kranen på sugledningen i fig. 13.4 till?

En möjlighet att koppla in ett annat utrymme som behöver länsas.
13.7

Förklara hur en ejektor fungerar.
Sjövattnet från den eldrivna
pumpen kommer in i ejektorn
vid anslutningen D och får
därvid en hög hastighet förbi
den smala spalten, i vilken då
ett undertryck uppstår.

Länsvattnet kommer p.g.a. undertrycket att sugas upp vid anslutningen S.
Omedelbart efter munstycket blandas drivvattnet med länsvattnet varefter allt
vattnet passerar överbord.
13.8

Varför användes ejektorer som länspumpar?

Ejektorer saknar rörliga delar och används då länsvattnet kan vara starkt
förorenat.

13.9 Hur arrangeras länssystemen i mindre fartyg som går i trafik
inomskärs?
Länssystemet arrangeras så att länspumpen suger från länsstället och trycker
till en separat länsvattentank som töms i land med slamsugare.
13.10 Hur fungerar en länsvattenseparator?
Det finns idag länsvattenseparatorer som fungerar med olika principer. En typ
som varit vanlig och som finns installerad ombord på många fartyg utnyttjar
det förhållandet att olja har lägre densitet än vatten,
Länsvattnet pumpas från länsbrunnen in i länsvattenseparatorn och får
långsamt passera igenom varvid oljan, som är lättare, flyter upp till ytan och
avleds till slamtanken.
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Kapitel 14
14.1 Redogör för vad som menas med friktionsmotstånd,
restmotstånd, och totalmotstånd.
Fartygsmotståndet kan delas in i två typer av rörelsemotstånd, nämligen
friktionsmotstånd och restmotstånd.
Friktionsmotståndet uppkommer vid vattnets glidning längs fartygsskrovet.
Storleken av friktionsmotståndet bestäms av storleken och jämnheten hos
skrovytan.
Restmotståndet utgöres av de sammanlagda övriga rörelsemotstånden.
Huvudsakligen utgöres detta av vågmotståndet som uppkommer genom att
vattnet först skjutes undan och sedan åter sugs tillbaka av fartyget då det rör
sig genom vattnet.
Det sammanlagda totala motståndet är summan av friktionsmotståndet och
restmotståndet.
14.2

Hur bestämmes ett fartygs totalmotstånd?

Det är inte möjligt att teoretiskt beräkna fartygsmotståndet och därför
fastställs detta genom modellförsök. Försöken går till på så sätt att en modell
av fartygsskrovet släpas i en vattenränna varvid den erforderliga dragkraften
mäts.
Genom att ändra lite på skrovets form och göra nya släpförsök kan man hitta
den skrovform som ger det minsta motståndet.
14.3

Hur ändrar sig totalmotståndet om farten ökas?

Det sammanlagda motståndet är summan av friktionsmotståndet och
restmotståndet och varierar ungefär kvadratiskt med fartygets hastighet genom
vattnet.

v1

F1
= (
F2

2

)

v2

F1 = Totalmotståndet vid en viss fart v1
F2 = Totalmotståndet vid en annan fart v2
Detta innebär att om ökas farten med t.ex. 20
% så ökar fartygsmotståndet med ca 44 %.
F2 = (1,2/1) 2 * F1 = 1,44 * F1
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14.4 Vad är det för skillnad mellan propellereffekten och
axeleffekten?
Den effekt som tillförs till propellern kommer endast till viss del att ge fartyget
fart genom vattnet. Även propellern har en viss verkningsgrad varför en del av
effekten går bort i form av förluster.
14.5 Hur ändras farten hos ett fartyg om effekten ökas?
Framdrivningseffekten är lika med fartygsmotståndet gånger farten: P = F * v
Eftersom fartygsmotståndet (F) ökar med kvadraten på farten så kommer
framdrivningseffekten att öka med farten i tredje potens.
Detta kan skrivas på följande sätt:

v2

P2
=

(

v2

3

)

eller

P2 = P1

v1

P1

(

3

)
v1

Detta innebär att om man vill öka fart en med t.ex. 20 % så måste man öka
motoreffekten med ca 73 %.
1.2 * v1
P2 = P1 * (

)

3

= P1 * 1.2

3

= 1.73 * P1

v1
14.6 Hur ändrar sig bränsleförbrukningen per nautisk mil då farten minskas?
Bränsleförbrukning per nautisk mil är proportionell mot farten i kvadrat.
Antag att bränsleförbrukningen per nautisk mil för ett fartyg vid farten 20,5
knop uppgår till 194 kg/nm. Beräkna bränsleförbrukningen och besparingen
om man reducerar farten till 18 knop.
2

18
b'2 =

(

)

* 194 = 149,6

kg/nm

20,5
Man sparar således:
194 - 49,6 = 44,4 kg bunkerolja per nautisk mil.

14.7

Vad menas med en propellers 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.
14.8

Vad är propellerns slip?

Eftersom vattnet slungas akteröver av propellern, blir fartygets verkliga fart
framåt mindre än propellerfarten och den procentuella skillnaden kallas för
slip.
14.9

Definiera begreppet propellerverkningsgrad.

Framdrivningseffekten för ett fartyg är kraften gånger hastigheten.
F * v
P=

kW
1000

P = Framdrivningseffekten i kW
F = Den erforderliga kraften att trycka fartyget genom vattnet i N ,
totala fartygsmotståndet.
v = Fartygets fart i m/s
Propellerns verkningsgrad är förhållandet mellan framdrivningseffekten och
motorns axeleffekt.
14.10

Skissa en propellerbelastningskurva för ett fartyg med fast
propeller och förklara vad den visar.
Fig. visar en s.k. propellerbelastningskurva för ett
fartyg med fast propeller, d.v.s. propellerstigningen
är konstant. Kurvan visar motorns effekt som
funktion av varvtalet.
Kurvan visar tydligt att med en fast propeller så
minskar effekten då man minskar varvtalet. Vill
man öka effektuttaget måste man öka varvtalet.

Propellerbelastningskurva
14.11

Vilka fördelar har propellrar med vridbara blad?

Med en propeller med vridbara blad kan man vid låga varvtal öka propellerns
stigning och därigenom bättre utnyttja motorns effekt.
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14.12

Beskriv en propelleranläggning med vridbara blad och hopbyggd
reduktionsväxel.

För att få en så kompakt installation som möjligt förekommer det att man vid
mindre fartyg bygger ihop motorns reduktionsväxel, axelkopplingar och
hydrauliken för att ändra propellerns stigning till en enda enhet.
En hydraulpump är direktdriven från ett kraftuttag
används för ändring av propellerstigningen som
Växelns oljesump tjänstgör då samtidigt
propellerstyrningen. Systemet levereras som en enda
i fartyget.

14.13

på växeln och samma olja
för smörjning av växeln.
som hydraultank för
enhet för direkt montering

Vad används 'Oil distribution box' till?

Det är ett oljefördelningshus (oil distribution box) monterat på propelleraxeln
och som fördelar oljan till rätt ställe i servomotorn.
14.14

Vilka delsystem består ett elektroniskt fjärrstyrningssystem av?

Vid manövrering är det propellerstigningen och motorns varvtalsom skall
styras vilket kan ske från bryggan med ett elektroniskt fjärrstyrsystem.
Styrningen sker ofta med ett enkelt handtag som kallas för kombinator.
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14.15 Förklara diagrammen i fig. 14.27.
Då manövreringen sker från bryggan kan antingen stigningen ändras separat
vid konstant motorvarvtal, eller också ändras stigningen och varvtalet
samtidigt.

I det senare fallet regleras
propellerstigningen från fram till back
och varvtalet från tomgång till full fart
i enlighet med den s.k.
kombinatorkurvan.
Stigningen kan justeras separat med
den s.k. 'Pitch adjuster' inom det
streckade området utan att ändra
varvtalet. Därigenom är det alltid
möjligt att justera stigningen till högsta
tillåtna effektuttag från motorn, vid
olika inställningar på
kombinatorhandtaget.
Maximal propellerstigning vid gång
framåt uppnås då handtagets ställning
har nått position 8

14.16

Hur är huvudaxelledningen uppbyggd?

Huvudaxelledningen mellan motorn och propellern består av en tryckaxel, en
eller flera mellanaxlar samt en propelleraxel.
14.17

Hur fungerar ett trycklager?
Den första delen av axeln akter om huvudmotorn kallas för
tryckaxeln och är som regel ganska kort och försedd med ett
trycklager. I detta lager överförs tryckkraften från propellern
till fartygsskrovet.
Trycklagret är ofta av självinställande Michelltyp och
propellertrycket upptas av oljefilmen mellan de rörligt lagrade
lagerblocken och tryckplattan.

14.18
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Hur fungerar en Cedervallsbox?

En Cedervallsbox är en mekanisk tätning för propelleraxeln mot utsidan.
14.19

Beskriv verkningssättet hos ett backslag.

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.

14.20

Beskriv hylsans konstruktion för olika fartygstyper.

Propelleraxelns sista lager som går genom akterstäven kallas för propellerhylsan.
Vid lite större fartyg är materialet i
hylsans glidytor hårdgummi eller
pockenholtz, som är ett hårt träslag.
Smörjmedlet kan vara sjövatten eller
fett, om materialet tål detta.
Propelleraxeln är skyddad av ett
bronsfoder som är påkrympt axeln.

Det förekommer också oljesmorda hylslager. Propelleraxeln glider då i ett
vitmetallager.

14.21

Redogör för hur ett s.k. musseldiagram används.
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Med hjälp av ett s.k. musseldiagram kan man avgöra hur effektivt motorn
arbetar under olika belastningsförhållanden. Med diagrammet fastställes det
mest ekonomiska varvtalet vid ett visst effektuttag hos motorn.
Ett musseldiagram visar medeltryck och
vridmoment som funktion av motorns varvtal.
I diagrammet finns kurvor för effekt och specifik
bränsleförbrukning inritade.
Om man söker upp en skärningspunkt mellan
t.ex.1900 r/min vid effekten 200 hk kan man läsa
av att spec. bränsleförbrukning är strax under
170 g/hkh.
Om man sänker varvtalet och ökar propellerns
stigning kan man vid bibehållen effekt se i
diagrammet att bränsle-förbrukningen minskar.

14.22

Vad menas med Azipod?

Med Azipod menas en enhet bestående av en drivmotor och en propeller som
byggts samman och monterats ombord på fartyget utanför skrovet. Propellern
är vridbar 360o vilket betyder att det inte är nödvändigt att montera något
roder. Fartyget styrs genom att propellerenheten vrids.
Med dieselelektrisk drift och Azipod får man
ytterligare fördelar tack vare att en rad
mekaniska komponenter försvinner eller
flyttas utombords till Podenheten.

Dieselelektrisk drift med Azipod.

14.23
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Redogör för principen för vattenjetdrift. Hur får man back?

Vid ett vattenjetaggregat finns det en impeller vars uppgift det är att
trycksätta vattnet.
Reaktionskraften som skapas när vattnet accelererar ut från pumpen blir
fartygets drivkraft.
Om ett reverseringssystem är installerat
kan riktningen
vattenströmningen ändras så att fartyget kan gå back eller ändra kurs.

på

Impellerns rotationsriktning är alltid densamma så det behövs inget
backslag. Vid backgång riktas vattenströmmen förut med hjälp av
reverseringsenheten.

14.24

Vilka drivsystem är vanligast för Thrusterpropellrar?

Som drivmotor används vanligen en varvtalsreglerad elmotor eller hydraulisk
motor ansluten med en flexibel koppling.
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Kapitel 15
15.1 Förklara hur en kraftförstärkning kommer till stånd i ett
hydrauliskt system.
I fig.är vätskan mellan kolvarna utsatt för
ett lika stort tryck överallt. Kolven i den
större cylindern kommer att pressas uppåt.
Vätsketrycket ger kolven en lyftkraft som är
större än den kraft som påverkar den
mindre kolven. Lyftkraften bestäms
nämligen av produkten av vätsketrycket och
kolvarean. F = p * A
F = Lyftkraften på kolven
p = Vätsketrycket i systemet
A = Kolvarean

(N)
(N/m2)
(m2)

Eftersom den större cylindern har en större kolvarea får man samtidigt med
kraftöverföringen en kraftförstärkning. Detta sker dock på bekostnad av en
större kolvrörelse i den mindre cylindern. Det man vinner i kraft förlorar man i
väg, vilket är direkt jämförbart med en hävstång. I båda fallen kan man lyfta
en större tyngd med en mindre kraft.
15.2 Beskriv funktionen hos en ställbar axialkolvpump.
Kolvarna rör sig axiellt med drivaxeln. Drivaxeln roterar och tar med sig
cylinderblocket i sin rörelse. Ventilplattan är ställbar och snedställd mot
drivaxeln. Plattan roterar inte utan cylinderblocket glider mot denna.

Snedställningen mellan cylinderhus och drivaxel gör att kolvarna kommer att
röra sig fram och tillbaka i cylindrarna. I varje cylinder finns ventiler för in och
utloppen i ventilplattan.
Under halva varvet sugs vätskan in i cylindern, och under den andra delen av varvet
trycks vätskan ut.
Kolvpumpens flöde kommer att variera med cylinderhusets vinkel mot
drivaxeln från noll till maximalt flöde i den ena eller den andra riktningen.

15.3
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Beskriv funktionen hos en hydraulisk växel.

Kombineras en hydraulpump med variabelt
deplacement med en motor (oftast av samma typ
som pumpen) får man möjlighet till steglös
varvtalsreglering.

15.4

Hur beräknas ställkraften hos en hydraulisk ellerpneumatisk
cylinder?
Kraften (F) på kolven ger upphov till ett tryck (p) i
vätskan.
Vätsketrycket påverkar kolven uppåt med en lika stor
kraft.
Följande samband gäller:
F = p*A
F = Kraften på kolven
p = Vätsketrycket i systemet
A = Kolvarean

15.5

(N)
(N/m2)
(m2)

Hur fungerar en riktningsventil?

Riktningsventiler har till uppgift att
leda hydrauloljan alternativa
flödesvägar eller att blockera
alternativt släppa fram ett flöde.
Med hänsyn till antalet möjliga
flödesvägar talar man om 2- 3-, 4och 6-vägsventiler

15.6 Ange tre olika sätt att manövrera en riktningsventil.
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Direktstyrda med en manöverspak, tryckluftstyrda med pneumatik och med
elektromagnetiska ventiler.
15.7 Vilken typ av manövrering av riktningsventiler är vanlig i automatiska
system?
Elektromagnetiska riktningsventiler är mycket vanliga i styr- och reglersystem.
15.8 Vad menas med en tryckbegränsningsventil och hur fungerar den?
En tryckbegränsningsventil har till
uppgift att hindra att trycket överstiger en
viss inställd övre gräns.
Den fungerar alltså som en säkerhets eller
överströmningsventil.
Om trycket från pumpen överstiger det på
tryckfjädern inställda värdet öppnar
ventilen och leder överskottsoljan tillbaka
till hydraulsystemets förrådstank.

15.9

Rita symbolerna för:
a)
b)
b)

- en tryckbegränsningsventil
- en strypventil
- en elektromagnetiskt styrd riktningsventil.

Tryckbegränsningsventil

Elektromagnetiskt styrd
riktningsventil.

Strypventil

15.10

Hur är den enklaste typen av hydraulisk styrmaskin uppbyggd?
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I mindre fartyg är de krafter som
erfordras för att vrida rodret inte större
än att man, eventuellt via en kuggväxel,
kan vrida rodret med handkraft.
De minsta anläggningarna är avsedda
för fiske- och arbetsbåtar och består av
en dubbelverkande hydraulisk cylinder
och en eller flera pumpar som drives av
en handratt eller en elmotor.

15.11

Hur fungerar en styrmaskin med eldrivet pumpaggregat?

Förutom rattpumpen finns då en eldriven hydraulpump kopplad till
styranordningen. Vrider man ratten levererar pumpen olja genom ledningen
till riktningsventilen som är monterad direkt på pumpaggregatet.
Riktningsventilen levererar oljan
från hydraulpumpen till en av
hydraulcylindrarna som i sin tur
påverkar rodret.
Till systemet kan kopplas en
automat-styrningsutrustning
som påverkar riktningsventilen.

15.12

Hur fungerar nödstyrningen vid ett styrmaskineri med
eldrivet pumpaggregat?

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 större kraft och flera varvs vridning.

15.13

Ange huvuddelarna hos en hydraulisk däckskran.

Lyftutrustningen ombord på mindre fartyg består oftast av en hydraulisk
däckskran med parkeringsbar vikarm av samma typ som används som
mobilkran i land .
Stommens övre del är en svetsad
sluten
lådkonstruktion
med
avtätade
genomföringar
för
hydraulslangar till armsystemet.
Stommens gjutna underdel har
lagringsytor som lagrar fotens
glidlager samt ett precisionsbearbetat kugghjul för ingrepp
till kuggstången.
Kranfoten är i gjutet utförande
och rymmer svängaggregat och
stomlagringar.
Svängaggregatet och nedre stomlagringar smörjs genom oljebad
medan den övre stomlagringen
smörjs med fett.
Armsystemet består av lyftarm, vikarm och hydraulisk förlängningsarm.
15.14

Vad händer med kranen om den blir överbelastad?

Armsystemet sjunker långsamt. Om detta inträffar måste man snabbt minska
utliggningen så att lasten kommer inom rätt arbetsområde.
15.15

Vad händer med lasten hos en hydraulisk kran om det inträffar
ett slangbrott?

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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15.16

Vilka huvuddelar består en hydraulisk vinsch av?

En hydraulpump som trycker oljan genom ledningen till
hydraulmotorn.
Från motorn går oljan tillbaka till pumpen genom
returledningen. Det är samma oljemängd som ständigt
cirkulerar i systemet. En expansionstank är ansluten till
systemet för att utjämna volymförändringarna från
temperaturvariationerna.
Med en manöverventil monterad mellan tryck- och
returledningen kan en del av oljeflödet släppas tillbaks
till pumpen utan att gå igenom hydraulmotorn. På det
sättet får man en steglös hastighetsreglering.

För att anläggningen skall bli komplett måste den kunna reverseras.
Riktningsventilens uppgift är att dirigera oljan till motorn så att den
antingen står still eller roterar i önskad riktning.
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Kapitel 16
16.1

Hur behandlar man färskvatten som framställts ombord i en
färskvattengenerator?

Avsaltat vatten innehåller inga mineraler och har lågt pH- värde. Vattnet
filtreras därför genom ett upphärdningsfilter där mineraler tillsätts och pHvärdet justeras till ca 7,5-8,5.
16.2

Vid vilken koktemperatur framställs färskvatten i en
färskvattengenerator som drivs av huvudmotorns kylvatten?

Matarvattnet från sjön värms upp i värmeväxlaren till ca 40 oC.
Denna temperatur motsvarar mättningstemperaturen vid ett vakuum av ca
93 %, som upprätthålls i systemet av brine/luftejektorn.
16.3

Vilken uppgift har ejektorpumpen hos en färskvattengenerator?

Den separat installerade ejektorpumpen fungerar både som matarpump och
som kylvattenpump och levererar kylvatten till kondensorn, matarvatten till
kokardelen och drivvatten för den kombinerade brine-luftejektorn.
Ejektorpumpen ansluts till sjövattenintaget med separat bottenventil.
16.4

Vad är normalt tryck i en hydroforanläggning?
Tanken är från början fylld med luft av
atmosfärstryck.
När tanken fylls upp med vatten från
hydroforpumpen stiger trycket i den luftkudde
som bildas ovanför vattenytan. Ju mer vatten
som finns i tanken desto högre är lufttrycket.
Vid ett visst högsta tryck, det s.k.
frånslagstrycket, stoppas pumpmotorn av
tryckströmbrytaren och startar åter vid ett visst
inställt minimitryck, det s.k. tillslagstrycket.

Normalt tryck i tanken är ca 4 bar.

16.5

Hur reagerar en hydroforanläggning om luftkudden läcker ut?

Om luftmängden hos luftkudden minskar p.g.a. läckage så sjunker trycket
snabbare vid vattenuttag ur systemet. Tryckströmbrytaren slår då till pumpen
oftare.

16.6

Vad är fördelen med vakuumavloppssystem?

Vakuum avloppssystem använder luft i stället för vatten vid transport av
avloppsvatten.
Förutom en stor reduktion av mängden avloppsvatten och besparing av vatten
ger vakuumsystemet även andra tekniska och ekonomiska fördelar t.ex. att
ledningarna är mindre i diameter och kan läggas utan fall.
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Kapitel 17
17.1 Vad använder man ånga till i ett motorfartyg?
Ombord på fartyg finns många system som kräver uppvärmning. I vattenånga
finns stora värmemängder bundet och är därför lämpligt som
uppvärmninsmedium.
I tankfartyg t.ex. går det åt stora värmemängder för uppvärmning av lasten
men ånga används även till värmning av t.ex. brännoljan i service- och
settlingstankar och för att få rätt temperatur på både smörj- och brännoljan
vid separeringen.
17.2 I värmebalansen på sid 333 i kompendiet är det upptaget en post som
heter ”Pipe tracing” med ett effektbehov vid normal drift av 22,5 kW.
Var används denna värmeeffekt?
”Pipe tracing” betyder värmning av rörledning. Vid tjockoljedrift är det mycket
viktigt att oljan inte kallnar vid t.ex. ett oplanerat stopp. Den måste därför
kunna värmas även i ledningarna.
17.3 Vad är normalt tryck i ett hjälpångsystem och vad är det som ytterst
begränsar detta?
Normala ångdata i hjälpångsystemet är ca 7 bar mättad ånga vilket
motsvarar en temperatur hos ångan av ca 165 oC. Om ångan produceras i en
avgaspanna är det rökgasernas temperatur vid inloppet till pannan som
begränsar ångtrycket i pannan.
17.4 Vilka är fördelarna med att använda hetolja för värmebehovet
ombord i stället för ånga?
Värmetekniskt är olja ett sämre överföringsmedium än vatten. Detta gäller
både värmekapaciteten och värmeövergångsmotståndet mellan de ytor som
skall överföra värmeeffekten men det finns också väsentliga fördelar med olja
jämfört med vatten:
-

Hög temperatur utan tryck
Ingen frysrisk i anläggningen
Inga korrosionsproblem i systemets olika delar
Enklare handhavande jämfört med en ånganläggning

17.5

Beskriv kortfattat hur en värmepanna är konstruerad och hur den
fungerar.

Alla oljeeldade varmvattenpannor arbetar på i princip samma sätt. I pannans
brännare antänds en blandning av luft och bränsle och förbränningsgaserna
avger huvuddelen av sin värme till vattnet i pannan.
För att man skall få de rätta proportionerna mellan olja och luft reglerar man
lufttillförseln med ett reglage på brännaren.

Temperaturen hos rökgaserna efter pannan skall vara så låg som möjligt.
Alltför kalla rökgaser kan dock medföra kondensation av vattenångan i
gaserna med risk för frätskador i skorstenen.
För att få bort rökgaserna som bildas vid förbränningen måste det vara drag i
pannan.
17.6

Vad menas med drag hos en värmepanna och hur
uppkommer det?

I en självdragspanna uppstår draget genom temperaturskillnaden mellan
rökgaserna och uteluften.
17.7

Vad användes rökgasspjället till?

Med rökgasspjället, som sitter i rökröret efter pannan, regleras undertrycket
(draget) i pannan.
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17.8

Hur fungerar en automatisk dragreglering?

Automatisk dragreglering innebär att spjällets inställning varieras så att
undertrycket i pannan alltid hålls konstant under drift.
En givare ger uppgift om hur stort undertrycket är i eldstaden. Spjällmotorn
får signal från givaren om hur spjällinställningen skall förändras om
undertrycket ändras. Då brännaren stoppas stänger spjället helt.
17.9

Varför bör rökgasspjället vara stängt då pannan är släckt?
När pannan är varm och
brännaren har slocknat tränger
kall luft in genom otätheter bl.a.
vid luckorna.
Den kalla luften kyler ner pannan
och ökar därigenom förlusterna.

17.10

Vilka två olika typer av värmesystem finns det och hur är de
uppbyggda?

Det förekommer två olika system för distributionen av värme.
a. Ettrörsystem (seriesystem).
b. Tvårörsysystem (parallellsystem)
Det vanligaste är parallellsystemet.
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17.11

Vilka temperaturer är vanliga på framledningsvattnet resp.
pannvattnet?

Värmesystemen är i allmänhet dimensionerade så att 60 - 70 oC är tillräcklig
temperatur på vattnet i radiatorkretsens framledning. Temperaturen på
pannvattnet är högre, ofta ca 90 oC.
17.12

Vilka två olika cirkulationssystem finns i en värmeanläggning?

Vattnet i ett varmvattensystem kan cirkulera antingen genom självcirkulation
eller med hjälp av en cirkulationspump. Ombord på fartyg och numera även i
land är praktiskt taget alla system försedda med cirkulationspump.
17.13

Hur regleras framledningstemperaturen?

För att kunna anpassa temperaturen på det vatten som går ut till radiatorerna
har man en shuntledning mellan fram-och returledning. I denna ledning
blandas det svalare vattnet i returledningen med det heta vattnet från pannan.
Blandningen sker i en trevägsventil som kallas för Shuntventil.
17.14

Hur sker cirkulationen av vattnet genom värmesystemet?

Vattnet i ett varmvattensystem kan cirkulera antingen genom själv cirkulation
eller med hjälp av en cirkulationspump. Ombord på fartyg och numera även i
land är praktiskt taget alla system försedda med cirkulationspump.
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Avsiktligt blank

