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Abstract  

Syftet med detta projekt är att undersöka och säkerställa funktionen hos tre 

dieselgeneratorer. För att göra detta har flera undersökningar och kontroller gjorts för 

att slutligen utmynna i en provstart och testkörning av dieselgeneratorerna. Dessa är 

sedan tänkta att användas i kursen KV1 Kvalificerad Verkstad. Med denna utrustning kan 

låga risker för personskador säkerställas även hos användare med begränsad erfarenhet 

av liknande utrustning. Idag finns endast datorsimuleringar eller utrustning som inte kan 

användas direkt av eleverna själva på grund av kostnader och risker vid felaktigt 

handhavande. Under projektet har mycket arbete lagts ned på att göra systemet 

lättförståeligt även för den som inte har tidigare erfarenhet av dessa typer av system och 

anläggningar. Projektet har bestått av en grundlig planering och studie i nödvändigt 

arbete för att få motorerna driftklara. De reservdelar som behövdes inköptes och 

monterades. Motorerna har efter undersökningar visat sig vara i gott skick, och har 

endast behövt kringsystem för att starta. 

Nyckelord: 

Dieselgenerator, Laboration, Inspektion 



III 
 

Linnaéus Univérsity 

Kalmar Maritimé Académy 

Degree course: Marine Engineering 

Level:  Diploma Thesis, 15 ETC 

Title: Projekt Ford 2401E  

Author: Johan Persson, Mikael 

Nilsson, Peter Mullart  

Supervisor: Erik Eklund  

 

Abstract  

This project has been to investigate and ensure the operation of three diesel generators. 

To do this, several surveys and inspections which will eventually lead to a trial start and 

test run the engines. The purpose of the finished equipment is intended to be used as 

laboratory equipment in the course KV1 – Kvalificerad Verkstad. This equipment enables 

low risk of injury and ensures users with limited experience of this kind of equipment. 

Today only computer simulations or equipment which can not be used directly by 

students themselves, both because of the costs and risk of injuries with improper use. 

During the project, much work has gone into making the system easy to understand even 

for someone who does not have previous experience of these types of systems and 

equipment. The project consisted of a thorough planning and study in the work necessary 

to get the engines ready for operation. The parts that were needed were purchased and 

mounted. The engines have after investigations proved to be in good condition and has 

only needed the necessary auxiliary systems to start. 
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Définitionér och fo rkortningar 

Dieselgenerator Generator driven av en dieselmotor för elförsörjning 
Genset  Enhet bestående av generator och dieselmotor 
Konditionsbestämma Fastställa kondition och funktion 
Kamrem  Tandad rem som driver kamaxeln via remskiva på vevaxeln. 
Kilrem  Rem med kilformat tvärsnitt 
Okulärbesiktning Visuell bedömning av utrustning 
Relä  Elektriskt styrd brytare 
Termostater  Komponent som reglerar flödet av kylvatten för att hålla rätt 

temperatur 
Oljetrycksvakt Brytare som slår ifrån vid uppnått oljetryck. 
Kompressionsprov Test av kompressionstryck i cylinder. 
Bränslespridare Mekaniskt påverkad ventil som sprutar finfördelat bränsle in 

till förbränningskammaren eller förkammaren. 
Ottomotor  Förbränningsmotor av kolvtyp i vilken bränslet, vanligen 

bensin eller alkohol, blandat med luft, tillförs cylindrarna, 
komprimeras och antänds av tändstift (TNC, 2012 1) 

Induktiv givare  Givare för bestämning av längder eller vinkelläge som grundas 
på förändring av induktansen vid en förskjutning av en 
järnkärna eller en spole.  

Universal varvtalsmätare Varvtalsmätare som kan kopplas in på alla motorer med 
växelströmsgenerator. 

12 VDC  12 volts likspänning. 
Potentiometer Elektrisk komponent för att reglera elektronisk resistans  
Oscilloskop  Elektriskt mätinstrument som visar elektrisk spänning och 

frekvens över tid 
Resistor  Ett motstånd i elektrisk krets som förhindrar elektronernas 

rörelse. 
Generator  Generator som omvandlar mekaniskt arbete till växelström. 
Blowby  Läcka från förbränningskammaren ner i vevhuset. 
Koks  Avlagringar som bildas vid ofullständig förbränning av bränsle. 
Knarr  Ett distinkt knarrande ljud/känsla som uppstår vid 

provtryckning av korrekt bränsleventil. 

Diodbrygga  Den del av laddningsgeneratorn som likriktar växelspänningen. 
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1 Inlédning 

1.1 Bakgrund 

Sjöfartshögskolan i Kalmar har idag ett behov av laborationsutrustning som studenter 

utan större erfarenhet eller kompetens kan laborera med utan att vara ständigt 

övervakade av lärare. Den utrustning som finns idag kräver erfarenhet och kompetens 

sen tidigare. Att tillåta studenter utan ständig övervakning att arbeta med den kan 

innebära risker för allvarliga personskador och sekundärt mycket stora ekonomiska 

kostnader vid felhantering. Att den nuvarande utrustningen håller hög kvalitet och 

fullgör sitt syfte råder inga tvivel, ändå önskas en utökning av maskinarsenalen med 

utrustning av mer enkel typ gällande handhavande och kostnader. 

 

Universitetsadjunkten i bland annat KV1 Kvalificerad Verkstad och MkP Pneumatik har 

införskaffat tre gensets av märket Ford 2401E. Dessa maskiner ska kompletteras med 

elskåp och övrig utrustning för att säkerhetsställa en driftfunktion.  Dessa har tidigare 

använts av försvarsmakten men är i nuläget i okänt skick. Ett häfte med en del 

dokumentation samt elektriska scheman finns att tillgå. Att konditionsbestämma 

maskinerna anses nödvändigt innan de kan provstartas och sättas i drift. 

1.2 Uppdrag 

 Att med lämpliga metoder konditionsbestämma och säkerställa funktionen hos 

de tre dieselgeneratorerna. Resultaten av kondititionstesterna kommer att 

presenteras i ett testprotokoll tillsammans med kommentarer på uppmätta 

värden. 

 Att skapa förutsättningar att konstruera en framtida labbutrustning att användas 

i kursen KV1 Kvalificerad Verkstad av studenter på Sjöfartshögskolan, inriktning 

sjöingenjör. Utfört arbete kommer presenteras i en teknisk rapport. 

 Upprätta dokumentation innehållande driftsinstruktioner, serviceschema, 

felsökningsschema, elscheman samt generell funktionsbeskrivning av 

anläggningen. Befintlig dokumentation skall utvärderas och vid behov revideras. 
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1.3 Verksamhetsmål 

Sjöfartshögskolans slutliga mål är att få en laborationsutrustning som kan användas 

vid utbildning av sjöingenjörer. Laborationsutrustningen är tänkt att användas 

främst i kursen KV1 Kvalificerad Verkstad och tanken är att felsökning och drift av 

en dieselgenerator skall vara temat för laborationen. 

1.4 Produktmål 

Produkten av det färdiga projektet skall bestå i att; 

 Kunna starta och köra de tre dieselgeneratorerna utan elektrisk belastning. 

 Skapa en fullständig dokumentation av de berörda systemen. 

1.5 Avgränsningar 

Dokumentation: 

En reviderad version av den befintliga dokumentationen skall utformas. Och presenteras 

som en bilaga till rapporten. 

Den dokumentation som redan finns skall kontrolleras och i största möjliga mån 

användas utan ändringar. Och presenteras som en bilaga i rapporten  

De delar av originaldokumentationen som anses överflödiga kommer ej att finnas med i 

den nya dokumentationen. 

Ny dokumentation på eventuella tillbyggnader kommer att utformas. 

 

Driftsfunktion: 

Dieselgeneratorerna skall; 

Kunna startas och köras av operatörer utan tekniska förkunskaper. 

Driftsvärden (Oljetryck, varvtal, kylvätsketemperatur) skall kunna avläsas under drift av 

operatören. 

  



 

 
 

Konditionskontroll: 

De mest kritiska momenten för att säkerställa en möjlig driftsättning kommer utföras. 

Dessa moment innefattar: 

 
Kontroll av kompressionstryck 

Okulärbesiktning av kamaxelrem med spännare/löphjul 

Kontroll och justering av motoroljenivå 

Kontroll och justering av kylvätskenivå 

Innan uppstart skall oljetryck tillses 

Kontroll av givare för oljetryck och kylvätsketemperatur 
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2 Métod 

2.1 Övergripande 

Eftersom arbetet inte kan utföras helt med hjälp av böcker och dokumentation anses 

detta projekt vara ett till största del praktiskt projekt. Kunskap har hämtats genom den 

tilldelade dokumentationen över anläggningen. Projektet har pågått i fem steg. Det 

första steget var att analysera idén och se hur pass mycket arbete det är möjligt att 

utföra under den tidsperiod som tilldelats. Efter studier i projektplanering valdes 

Jansson, Ljungs metod (Jansson, Ljung 2004 22-23) i projektledningsmetodik. Efter 

diskussioner med handledare och beställare kunde projektet avgränsas till att omfatta 

klargöring för drift av de tre motorerna. Efter planeringsarbetet gjordes en grundlig 

tidsplanering över vad som skulle göras och vad som var tvunget att inhandlas. Inköp 

presenteras i Bilaga 3. Eftersom tillgången på dokumentation är begränsad och 

information om de aktuella modellerna är svår att få tag på kunde inte någon vidare 

litteraturstudie göras om systemen i anläggningen.  Arbetet har bestått av praktisk 

analys och undersökning av systemen i anläggningen. Efter diskussion ansågs denna 

arbetsmetod vara den bästa för att uppnå projektmålen. 

2.2 Utförda inspektioner och arbeten 

2.2.1 Kamremsinspektion och Kilremsbyte 

På motor 1 demonterades kamrem med spännrulle och en okulärbesiktning av berörda 

delar utfördes.  

På motor 2 demonterades kåporna och en okulär besiktning med kamremmen monterad 

utfördes. 

På motor 3 demonterades kåporna och en okulär besiktning med kamremmen monterad 

utfördes. 

2.2.2 Konstruerat elsystem 

Befintlig elinstallation som inte behövs för att uppnå önskad funktion monterades bort. 

Nytt system för start och drift av motorerna konstruerades. Visare av oljetryck, 



 

 
 

kylvattentemperatur och varvtal installerades och monterades i elskåp på stativ vid 

varje motor. 

2.2.3 Kontroll av funktion av givare, instrument och termostater 

Test av termostater utfördes genom att koka upp vatten och mäta 

öppningstemperaturer. Nya oljetrycksvakter inhandlades. Tempgivare testades genom 

att mäta motståndet vid olika temperaturer. Funktionen hos instrumentet 

kontrollerades med hjälp av inkoppling av givare och uppvärmning av dito. 

2.2.4 Kompressionsprov, provtryckning av bränslespridare och byte av packningar 

Kompressionsprov med befintlig utrustning var inte möjlig på grund av att utrustningen 

var avsedd för kompressionsmätning av ottomotorer. Ett kompressionsprov bedömdes 

överflödigt då det ej fanns skäl till misstanke om felaktigt kompressionstryck. 

Bränslespridare demonterades och provtrycktes med provtryckningsutrustning. Efter 

testet monterades spridarna tillbaka. 

Samtliga berörda tätningsytor rengjordes och försågs med nya packningar. 

2.2.5 Provstart 

Inför provstarten konstruerades en temporär uppkoppling för manöver av motorn samt 

tillhörande oljetryckslampa för säkerställande av oljetryck. En bränsledunk användes 

som temporär bränsletank. 

2.2.6 Installation av varvräknare 

Inledningsvis ansågs en varvräknare av induktiv typ bäst lämpad för mätning av varvtal. 

Dessa mätare visar ett exakt varvtal, dock låg de utanför budgeten (SANAS 2008, 3). 

Lösningen blev att använda en universal varvtalsmätare. Den varvräknare som passade 

budgetmässigt blev en avsedd för matningsspänning på 12 VDC. För att få detta att 

fungera med befintlig 24 VDC alternator behöver spänningen tas ner till 12 VDC. En 

potentiometer monterades i serie med varvräknaren och justerades in på det värde som 

gav ett spänningsfall på 12V. Denna typ av varvräknare läser växelspänningens frekvens 

från alternatorn och skall kopplas till ett uttag på generatorn märkt W. Ett sådant uttag 

saknades på alternatorerna och genom mätning med Oscilloskop påvisades att denna 

signal kan plockas ut innan valfri diod på likriktarbryggan (Caplen 1992, 92). Ett stift 

löddes fast för signalutgång till varvtalsmätaren. Vid provkörning visade sig 
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varvräknaren fungera otillfredsställande. Vid felsökning visade sig att alternatorn måste 

ladda batteriet för att varvräknaren skall kunna visa korrekt frekvens och en 

laddningslampa monterades för att ge alternatorn den magnetiseringsström som krävs 

för att få denna att börja ladda. Efter inkoppling av laddningslampan fungerade 

varvräknare bättre men ej tillfredsställande. I förpackningen till varvräknaren ingick ett 

effektmotstånd på 200 ohm/5w att användas vid bruk i 24V-system. Denna resistor gav 

ett spänningsfall på endast 6 VDC vilket innebär att varvräknaren får en inspänning på 

18 VDC. Uppkoppling enligt schema gjordes och vid provkörning fungerade 

varvräknaren till belåtenhet. Varvräknaren monterades i elskåp på stativet vid varje 

motor. 

2.2.7 Konstruktion av bränslesystem 

Bränslesystemet baserades på redan installerat system och tankar avsedda för mindre 

dieselelverk inhandlades, befintliga slangar monterades på tanken.  

2.2.8 Motorstativ 

Samtliga motorer kommer från försvarsmakten och är monterade på stativ ställda 

ovanpå en stålkonstruktion försedd med hjul för enkel förflyttning av maskinerna. 

Stativen och stålkonstruktionen sammanfogades genom att borra genomgående hål och 

skruva ihop konstruktionerna.  

2.2.9 Revidering samt tillägg av dokumentation 

Den befintliga dokumentationen har reviderats. Det som inte hade med den färdiga 

installationen togs bort. Ny dokumentation bestående av startchecklista, 

felsökningsschema samt schema över den elektriska installationen har skapats. 

  



 

 
 

3 Résultat 

3.1 Konditionskontroll 

3.1.1 Kamremsinspektion 

 

Motor Kamrem Spännrulle 

1 OK OK 

2 OK OK 

3 OK OK 

 

Inspektion enligt: (Autorepair 2008, 1) 

 

Samtliga remmar och spännrullar visade sig vara i gott skick och visade inga tecken på 

sprickor eller andra defekter. 
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3.1.2 Funktionskontroll av kylvätsketemperaturgivare, temperaturmätare och 

termostater 

Inspektion enligt: (Andersson 2004, 241) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termostat motor 2 

 

Tempgivare 

Resistans vid 

90°C 

Instrumentet visade vid  

50 Ω 

1 50 Ω ca 90°C 

2 50 Ω ca 90°C 

3 50 Ω ca 90°C 

 

Termostat Angiven öppningstemp Uppmätt öppn. Temp 

1 71°C ca 70°C 

2 71°C ca 70°C 

3 71°C ca 70°C 



 

 
 

 

Bilder från uppmätandet av temperaturgivare och -mätare. 

 

3.1.3 Provtryckning av bränslespridare 

Motor 1: 

Inspektion enligt: (Calder 2007, 155-156) 

 

 

 

 

  

Cylinder Öppningstryck Sprutbild Knarr 

1 140 bar EJ OK EJ OK 

2 140 bar OK OK 

3 100 bar EJ OK EJ OK 

4 110 bar EJ OK EJ OK 
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Motor 2: 

Cylinder Öppningstryck Sprutbild Knarr 

1 150 bar OK OK 

2 150 bar OK OK 

3 150 bar OK OK 

4 150 bar OK OK 

 

Motor 3: 

Cylinder Öppningstryck Sprutbild Knarr 

1 150 bar OK OK 

2 150 bar OK OK 

3 150 bar OK OK 

4 150 bar OK OK 

 

 

Provtryckning av bränslespridare i provtryckningsutrustning. 



 

 
 

3.1.4 Kompressionsprov 

Kompressionsmätaren som fanns tillgänglig var avsedd för ottomotorer och klarade ett 

maximalt kompressionstryck på 20 bar. En dieselmotor har vanligen kompressionstryck 

på 30-50 bar(Alvarez 2006, 1024). Dessutom saknades de detaljer som krävs för att 

montera kompressionsprovaren i spridarhålet vilket medförde att mätningarna uteblev. 

3.1.5 Provkörning 

Motor 1: 

Provkörning genomfördes utan anmärkningar. 

Motor 2: 

Provkörning genomfördes utan anmärkningar 

Motor 3: 

Provkörning genomfördes utan lyckat startförsök till en början, efter försök med 

startgas startade motorn och efter ett par minuters drift startade motorn utan problem 

 

 

Provkörning av motor 1. 
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3.1.6 Varvräknare 

En varvräknare kopplades in på generatorn. Den mäter inte det reella varvtalet utan 

generatorns frekvens och omvandlar sedan denna till en rörelse hos en visare. 

 

Bilder från mätning av växelspänningssignal och inkoppling av varvräknare 

3.1.7 Bränslesystem 

En tank till varje motor har införskaffats på 5 liter. De redan monterade 

bränsleslangarna passade och monterades på den nya tanken. 

3.1.8 Generatorer 

Generatorn på Motor 1 var fullt fungerande, motor 2 och 3 hade defekta generatorer då 

de inte genererade laddström men gav god signal till varvräknaren.   

 



 

 
 

4 Avslutandé diskussion 

4.1 Diskussion 

Syftet med detta projekt var att undersöka och säkerställa funktionen hos tre 

dieselgeneratorer. Projektet avgränsades till att enbart omfatta själva motorerna och 

inte högspänningsgeneratorerna. Under projektets har flertalet undersökningar och 

kontroller utförts. Testerna visade att motorerna var i gott skick och att endast mindre 

ingrepp krävdes för att få motorerna startklara. Projektet innebar att kontrollera 

kamrem med spännrulle, bränslespridare, kilremmar, givare samt termostater; att tillse 

oljetryck; konstruktion av elsystem för drift och övervakning samt bränslesystem. Alla 

tre motorer visade sig ha kamremmar med spännrullar i gott skick. På motor nr 1 

demonterades kamrem och spännrulle för inspektion. De andra två motorernas 

kamremmar kontrollerades på plats. Bränslespridarna på motor nr 1 visade vid 

trycktest felaktigt öppningstryck och dålig spridarbild. Eftersom motorerna varit ur drift 

en längre tid misstänktes beläggningar ha bildats inuti bränslespridarna som påverkar 

dess öppningstryck och spridarbild. Slutsats blev att provstarta motorn för att 

kontrollera om den startade lätt, hade jämn gång och/eller bildade kraftig svart rök, som 

är ett tecken på ofullständigt förbränning. Motorn visade inga tecken på ojämn eller 

dålig gång och avgaserna var normala.  Motor nr 3 startade inte vid första försöket men 

med startgas gick den igång. Något som också här härleddes till att motorn har stått 

stilla länge och efter ett par minuters gång gjordes startförsöket om och motorn startade 

utan problem.  

Mycket tid lades ner på att få laddningsgeneratorn att fungera samt ge signal till 

varvräknaren. Alla tre generatorer gav signal till varvräknaren men laddningslampan på 

motor nr 2 och 3 slocknade inte eftersom de inte genererade laddström till batterierna. 

Efter felsökning kunde orsaken till detta spåras till generatorernas diodbryggor. 

Varvräknaren som användes är av universaltyp och behöver ett specialinstrument för 

korrekt kalibrering. En noggrann kalibrering ansågs inte nödvändig vid denna 

installation, varför endast en grovkalibrering av varvräknarens visning gjordes. Under 

projektets gång har det behövts göras en del kompromisser av budgettekniska skäl, men 

trots detta har resultatet blivit tillfredsställande. 
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4.2 Slutsats 

Motorerna har visat sig vara i funktionsdugligt skick och endast behövt uppbyggnation 

av kringsystem för att kunna starta.  Visning av varvtal, kylvattentemperatur samt 

oljetryck har kopplats upp och monterats i elskåpen, monterade på stativen på varje 

motor.  

 

4.3 Förslag till fortsatt arbete 

En vidareutveckling av systemet med inkopplade generatorer, möjlighet till att plocka ut 

en elektrisk last och även möjlighet till infasning av samtliga tre generatorer mot denna 

last är det högsta framtida målet för denna anläggning. En sådan anläggning skulle 

kunna simulera tre hjälpmaskiner i ett maskinrum med grundläggande funktioner som 

finns i verkliga maskinrum såsom manuell och automatisk infasning, larm för hög/låg 

frekvens, spänning. 
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6 Bilaga 1 

6.1 Projektdirektiv 
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7 Bilaga 2 

7.1 Felsökningsschema 

1 Motorn startar ej 

Möjlig felkälla Förslag på åtgärd 

1.1 
Batterier urladdade eller 
otillräckligt laddade 

Ladda batterierna eller byt ut mot nya 

1.2 Dålig batterikontakt 
Rengör kabelskor, polskor, batteripoler och 
fetta in med batterifett 

1.3 Startmotorn "klickar" 
Fel på startmotor eller solenoiden. 
Demontera solenoiden och smörj upp 
mekaniken. Se även 1.1, 1.2 

1.4 Tom bränsletank Fyll tanken och lufta bränslesystemet. 

1.5 Luft i bränslesystemet 
Lufta ur bränslesystemet och byt alla 
packningar. 

1.6 
Stoppreglaget ej helt 
tillbaka  

Tryck tillbaka stoppreglaget. 

      

2 Motorn startar men stoppar  

Möjlig felkälla Förslag på åtgärd 

2.1 Luft i bränslesystemet 
Lufta ur bränslesystemet och byt alla 
packningar. 

2.2 Förfiltret igensatt Byt till en ny filterinsats och lufta 

2.3 Finfiltret igensatt Byt till ett nytt filter. 

2.4 
Matarpumpen har 
otillräcklig verkan. 

Byt mot ny matarpump, eller byt membran. 

      

3 Motorn ger ej full effekt 

Möjlig felkälla Förslag på åtgärd 

3.1 Igensatt luftrenare / filter Rengör luftrenaren och/eller byt luftfilter 

3.2 
Bränslesystemets tryckrör 
är otäta 

Efterdrag förskruvningarna, byt packningar 

3.3 Sotiga avgaser Provtryck spridare 

3.4 
Insprutningspumpens 
inställning felaktig 

Kontrollera pumpinställning 

3.5 

För lågt matartryck 
beroende på igensatta 
filter eller otillräcklig 
verkan hos matarpump 

Undersök - reparera eller byt 



 

 
 

3.6 
Dålig kompression 
och/eller otäta ventiler 

Slipa in ventilerna. Överväg renovering 

3.7 
Cylindertoppspackning 
otät 

Drag cylinderlocksmuttrar / bultar med 
moment enligt anvisning. Om detta inte 
räcker – byt packning 

      

6 Motorn har rökiga (sotiga) avgaser 

Möjlig felkälla Åtgärd 

6.1 Luftrenaren/filter igensatt Rengör eller byt 

6.2 
Insprutningspumpens 
inställning felaktig 

Kontrollera pumpinställning 

6.3 
Insprutare med skadad 
spets  

Byt felaktiga spetsar, shimsa till rätt 
mottryck  

6.4 
Insprutare med dåligt 
mottryck 

Shimsa till rätt mottryck 

6.5 
Avgasventil är kärv eller 
bränd 

Byt ut avgasventilen 

6.6 Dålig kompression Se 3.6 och 3.7 

      

7 Motorn går ojämnt 

Möjlig felkälla Åtgärd 

7.1  Igensatta bränslefilter  Byt mot nytt 

7.2 
Matarpumpen arbetar 
felaktigt  

Byt mot ny matarpump, eller byt membran.  

7.3 
 Luft i 
insprutningspumpen  

Lufta ur insprutningspumpen  

7.4 Reglage glappar Identifiera och avlägsna glapp 

7.5 
Insprutningspumpen 
fungerar 
otillfredsställande 

Konsultera dieselverkstad 

      

8 Motorn går ej upp i fullt varvtal 

Möjlig felkälla Åtgärd 

8.1 
Luftrenaren / filtret 
igensatt  

Rengöres eller bytes  

8.2 Spjället öppnar ej fullt  
Kontrollera att reglagestänger inte är böjda. 
Justera så att fullt slag kan erhållas.  
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9 Motorn går ojämnt 

Möjlig felkälla Åtgärd 

9.1 
Luftläcka vid 
insprutningspumpen  

Kontrollera anslutningar, byt packningar.  

      

10 Motorn blir överhettad 

Möjlig felkälla Förslag på åtgärd 

10.1 
Vattenpumpen är sliten 
och ger ej tillräcklig effekt 

Byt ut vattenpumpen. 

10.2 
För lite vätska i 
kylsystemet 

Fyll på kylvätska. 

10.3 Felaktig termostat Byt ut termostaten. 

10.4 Kylvattenkanaler igensatta 
Demontera termostaten och spola ur 
kylvattensystemet. 

      

11 Hög oljeförbrukning 

Möjlig felkälla Förslag på åtgärd 

11.1 
Läckage vid t.ex oljesump, 
vevaxeltätning mm. 

Byt ut packningar och tätningar. 

11.2 Igensatt luftrenare/filter Rengör eller byt ut. 

11.3 Slitna kolvringar 
Kontrollera kompressionstryck, om lågt, byt 
kolvringar. 

      

12 För lågt oljetryck 

Möjlig felkälla Förslag på åtgärd 

12.1 För låg oljenivå Fyll på olja. 

12.2 
Felaktig 
givare/instrument 

Kontrollera oljetryck med manometer. 

12.3 
Oljepumpens 
reduceringsventil sliten 
och/eller kärvande 

Byt mot ny. 

12.4 Igensatt oljefilter Byt oljefilter. 

12.5 
Slitna detaljer såsom 
oljepump, ram- och 
vevstakslager etc. 

Undersök. Renovera oljepump, byt lager. 

12.6 Vevhuset suger luft 
Kontrollera vevhusventilation med hänsyn 
till dess täthet. 

 



 

 
 

8 Bilaga 3 

8.1 Inköp  

Produkt Antal Artikel 
nummer 

Butik Pris inkl 
moms/st 

Totalt 
sek 

Övrigt Datum 

Kompressionsmätare 1st 151314 Biltema 199 199    11/26/12 

Batteri 2st EL-57285 Swedol 933 1866 CCA EN 
650 

 11/26/12 

Kopparbrickor  
(br-system) 

1st 
paket 

HK-269526 Swedol 247,50sek 247,5 14x20x1,
5 mm 

11/28/12 

Kopparbrickor  
(br-system) 

1st 
paket 

KH-269523 Swedol 108,75sek 108,75 8x12x1 
mm 

11/28/12 

Kontrollampa röd 
24Volt 

2st EL-30551 Swedol 48,75sek 97.5 24 volt 11/28/12 

Bräkleen 
Rengöringsmedel 

2st OF-93004 Swedol 64sek 128 500ml 11/28/12 

Ringkabelsko 4st EL-30453 Swedol 9,63sek 38.52 35mm² 11/28/12 

Batterikabelsko 2st  351657 Biltema 29,90sek 59.8 2 Pack  
max 
352mm 

11/28/12 

Batterikabel Svart 6m 24563 Biltema 449sek 449 35mm² 
6lpm 
Svart 

11/28/12 

Kilrem 1st 621225 Biltema 44,9sek 44.9 9,5x1225 11/28/12 

Kilrem 1st 62925 Biltema 39,9sek 39.9 9,5x925m
m 

11/28/12 

Bränsletank 3st 895 Stena 
Metall 

100sek 300  8/3/13 

Monteringsplatta 2st 35495 Biltema 19,90sek 39,80  3/6/13 

Kabel Röd 3st 353833 Biltema 19,90sek 59,70 0,75x10m 3/6/13 

Div järn  890 Stena 
Metall 

400sek 400  8/3/13 

HELG MHGS 4,6 FZB 
M10x1M 

1st 866397 Lundgren
s Järn AB 

37,06sek 37,06 M10x1M 5/3/13 

Bult & Skruv 0,996 
kg 

463358 Lundgren
s Järn AB 

305,27sek 305,27  5/3/13 

Buntband 1st 35246 Biltema 24:90sek 24:90 140x3,2m
m 

3/6/13 

Kabelgenomföring 1pkt 463037 Biltema 24,90sek 24,90 8-17mm 
M25 

13/3/13 

Flexslang 1st 44788 Biltema 56,90sek 56,90 20mm, 25 
lpm 

13/3/13 

Flatstift 1pkt 44003 Biltema 24,90sek 24,90 1,5-
2,5mm² 

13/3/13 

Flatstift 1pkt 44002 Biltema 24,90sek 24,90 4-6 mm² 13/3/13 

Ringkabelsko 1pkt 44027 Biltema 24,90sek 24,90 1,5-2,5 
mm², 
håldia: 
6,3mm 

13/3/13 

Ringkabelsko 1pkt 44029 Biltema 24,90sek 24,90 4-6 mm², 
håldia: 
8,4 mm 

13/3/13 
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Produkt Antal Artikel 
nummer 

Butik Pris inkl 
moms/st 

Totalt 
sek 

Övrigt Datum 

Kopplingskabel 1st 353883 Biltema 39,90sek 39,90 2,5 mm², 
röd 

13/3/13 

Kopplingskabel 1st 353883 Biltema 39,90sek 39,90 ,75 mm², 
röd 

13/3/13 

Varvräknare 3st 258005 Biltema 399sek 1197   1 st 
1/16/13, 2 
st 13/3/13 

 Total 
Summa 

5472,56  

 

 

 
  



 

 
 

9 Bilaga 4 

9.1 Reviderad dokumentation 

Motor 

Motorn är en fyrcylindrig raddieselmotor av typ Ford 2401 E. Den är en fyrtakts förkammardiesel 

med toppventiler, underliggande kamaxel och kamrem. Motorn kan konstruktionsmässigt delas in i 

 

 Mekaniskt system 

 Smörjoljesystem 

 Bränslesystem 

 Kylsystem 

 Elsystem 24 VDC 
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Mekaniskt system 

Motorblocket är gjutet i ett stycke, i gjutjärn. Det lutar 22,5° från vertikallinjen för att minska motorn 

totalhöjd. Cylinderloppen är bearbetade direkt i motorblocket. 

Cylinderblocket är också av gjutjärn. Det är fastskruvat till blocket med 18st M12x150mm skruvar. 

Cylinderblocket har utbytbara ventilstyrningar och ventilsäten. 

Kolvarna är gjorda av en templäterad aluminiumlegering. Kolvarna kyls genom att motorolja under 

tryck sprutas in i kolvarna underifrån genom hål borrade i ramlagerhusen. Varje kolv har två 

kompressionsringar och en oljeskrapring. 

Vevaxeln är gjuten av nodulärt gjutjärn och är lagrad i fem ramlager. Lagren är tvådelade, 

stålformade med slityta av aluminium/tenn eller koppar/bly. 

Vevstakarna är smidda i stål med H-formad sektion. Vevlagren är i samma material som ramlagren. 

Kolvtappslagret är en stålfodrad bronsbussning. 

Kamaxeln är gjuten och lagrad i fyra lager, den drivs av en tandrem med ett automatisk spännhjul. 

Ventilerna är monterade hängande i cylinderlocket. Inloppsventilernas diameter är 44,4mm, 

utloppsventilernas 36,4mm. Utloppsventilerna har dubbla ventilfjädrar. Ventilspel (varm motor) 

0,33 – 0,38 mm för både inlopps- och utloppsventiler. 

Avgaserna från motorn leds bort via en flexibel slang till en vertikalmonterad ljuddämpare. På 

ljuddämparutloppet kan en böjlig avgasslang anslutas med en snabbkopplingsanordning. 

 

Smörjoljesystem 

Motorn har ett fullständigt trycksmörjsystem. Oljetrycket alstras i en pump placerad i blockets 

framkant och drivs av ett kugghjul på kamaxeln. Från oljetråget sugs oljan genom en trådnätssil till 

pumpen. Därifrån går oljan genom oljefiltret och till en övertrycksventil som håller trycket vid ca 4 

bar vid normalt varvtal. Genom kanaler i blocket leds oljan vidare till ramlagren och genom kanaler i 

vevaxeln till vevlagren. Genom kanaler från ramlagren smörjs kamaxel och via vylinderlocket 

ventilmekanismen. 

Oljefiltret är av typ med lös filterinsats. Var 150:e driftstimme, i samband med oljebyte, ska 

filterinsatsen bytas och filterhuset rengöras. 

 

Oljebyte 

Var 150:e drifttimme ska oljan bytas. Oljan avtappas genom bottenpluggen i oljesumpen. Påfyllning 

sker genom hål uppe på ventilkåpan där vevhusventilationen är ansluten. Filterbyte enligt ovan ska 

utföras vid oljebyte. OBS! Första olje- och filterbyte ska på ny motor ske efter 15 driftstimmar. 

Bränslesystem 

Bränslesystemet består av 

 Tank 

 Bränslefilter 



 

 
 

 Matarpump 

 Insprutningspump med centrifugalregulator 

 Insprutare 

 Rörledningar och slangar 

 

Bränslet (dieselolja) renas i två seriekopplade filter. De ha lösa filterinsatser, lika för båda filtren. 

Filtret närmast fläkten och så även först i serie är vattenavskiljande. 

Matarpumpen suger bränslet från tanken, genom filtren och in i insprutningspumpen. Pumpen drivs 

från en excenter på insprutningspumpens axel. Den har även en arm för manuell pumpning, vilken 

kan användas vid luftning av bränslesystemet. 

Insprutningspumpen har ett pumpelement för varje cylinder. Med hjälp av centrifugalregulatorn ges 

motorn lagom mängd bränsle så att motorvarvtalet hålls konstant (inom ca 3%) vid olika 

belastningar. 

På insprutningspumpen finns reglage för att stoppa motorn och reglera gasläget. 

Insprutaren består i princip av ett munstycke med en fjäderbelastad nål. Bränsletrycket lyfter nålen, 

varvid bränslet under högt tryck kan spruta in i motorcylindern. Läckande bränsle förs tillbaka till 

tanken genom en returledning. 

 

Luftning av bränslesystemet 

Om bränslesystemet körts tomt eller om någon del demonterats (filterbyte) måste all luft drivas ut 

innan motorn kan starta. Detta bör ske i följande ordning. 

1. Kontrollera tillräcklig bränslemängd i tanken. 

2. Öppna luftskruven på det vattenavskiljande filtret ett par varv. Luftskruven sitter bredvid 

centrumskruven i filterbehållarens lock. Pumpa med armen på matarpumpen tills bränsle 

fritt från luftbubblor rinner ur filtret, stäng sedan luftskruven. 

OBS! Matarpumpen drivs av en excenter på pumpaxeln. Om denna excenter råkar stå i läge 

max lyftning är pumparmen overksam. Rotera då motorn med startmotorn till ett läge där 

pumparmen kan manövreras. 

3. Gör samma luftning på det andra bränslefiltret. 

4. Gör samma luftning på insprutningspumpen. Luftskruven sitter på pumpens sida, rakt under 

högra utloppsröret. 

5. Torka rent från eventuellt spillt bränsle. 

Kylsystem 

Motorn är vätskekyld. Kylvätskepumpen suger kylvätska från kylarens nedre del och trycker den 

vidare genom motorblocket. Vid utloppet från motorns cylinderlock passerar kylvätskan 
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termostathuset där termostaten reglerar vätskeströmmen ut till kylaren så att motorn får jämn 

temperatur. 

Kylvätskepumpen är av centrifugaltyp och är monterad i motorns framkant. Den drivs av en kilrem 

från vevaxelremskivan, denna rem drar också laddningsgeneratorn.  

Motorn är försedd med en vaxfylld termostat. Termostaten börjar öppna vid 71°C. Motorns 

temperaturgivare är placerad intill termostathuset och känner temperaturen på kylvätskan före 

termostaten. 

Kylaren är av rörtyp och är förenad med motorn genom gummislangar. Den är en s k tryckkylare och 

har ett separat expansionskärl. Kylarvätskenivån ska ligga mellan max- och minstrecken på 

expansionskärlet. Efterfyllning av kylvätska sker i expansionskärlet. För att underlätta fyllning av 

helt tömt system finns på själva kylarens överkant ett hål med plugg. 

 

Byte av kylfläkt 

1. Lossa de två slangfästena från staget, se bild 42. 

2. Lossa staget i övre fästpunkten och vik undan det. 

3. Lossa remsträckaren för fläktremmen och lyft av fläktremmen. 

4. Lossa de fyra bultarna som håller fläkten med fläktnavet. 

5. Lossa bulten mellan generatorn och dess remsträckare. 

6. Lossa nedre fästpunkten för remsträckaren och vinkla upp denna. Skruva ut den långa skruven. 

7. Ta bort fläkten med fläktnavet. 

8. Montera i omvänd ordning och sträck kilremmarna. 

 

Byte av termostat 

1. Lossa de två skruvarna som håller kåpan över termostaten. 

2. Lyft upp kåpan och ta bort termostaten. 

3. Rengör anliggningsytorna mellan motorn och termostatkåpan. 

4. Montera termostat och ny packning. 

5. Skruva fast kåpan. 

 

Byte av kilrem för fläkt 

1. Lossa remsträckare (A) för fläktremmen och ta bort den befintliga remmen genom att trä den över 

fläkten, se bild 41. 

2. Montera den nya remmen och sträck den med remsträckaren (kilremmen skall vid lätt tryckning 

fjädra ner ca 12 mm). 

 
Byte av kilrem för laddningsgenerator 
Borttagning: 

1. Lossa remsträckare (A) och ta bort kilremmen för fläkten. 



 

 
 

2. Lossa remsträckare (B) för laddningsgeneratorns kilrem och ta bort remmen. 

Fastsättning: 

1. Montera den nya remmen för laddningsgeneratorn och sträck den med remsträckaren (B). 

Kilremmen ska vid lätt tryckning fjädra ner ca 12 mm. 

2. Montera kilremmen för fläkten och sträck den med remsträckaren (A). 

Elsystem 

Motorns elsystem är utfört för 24 VDC och omfattar 

 Två seriekopplade 12V batterier 

 Laddningsgenerator med extern regulator 

 Startmotor 

 Stoppmagnet 

 Vakter & givare 

Batterienheten består av två seriekopplade 12 VDC, EN 650 Ah blyackumulatorer. Systemspänningen 

blir alltså 24 VDC. Batterierna är av s k köldstarttyp. De är placerade på elverksramen. 

Laddningsgeneratorn sitter i motorns framkant och drivs med en kilrem från vevaxeln. Den är av 

växélströmstyp (”altérnator”) méd kapsladé släpringar. Dén är försédd méd radioavstörningsskydd. 

Laddningsspänningen regleras av en transistoriserad regulator placerad på baksidan av 

stoppmagnetens monteringsplåt. 

Startmotorn sitter vid svänghjulskåpan på motorns högra sida. Den har inbyggt startrelä som 

kopplar till huvudkretsen i motorn då den kommit i ingreppsläge. 

Stoppmagneten är en spole med rörlig järnkärna. Järnkärnan är via en växelanordning med en stång 

kopplad till reglagearmen på insprutningspumpen.  Vid stoppsignal kopplas ström till spolen och 

järnkärnan dras in. Stopparmen går då till stoppläge, bränsletillförseln till motorn stryps och den 

stannar. 

Motorn övervakas av följande elektrisk utrustning, samtliga med en kontakt som sluter vid fel 

 Oljetrycksvakt 

 Laddningskontrollampa 

Denna är kopplad mellan batteriplus och uttag 61 på laddningsgeneratorn och är tänd när 

generatorn inte laddar. 

 Temperaturgivare 

Denna är monterad i motortoppen intill kylvattenutloppet till kylaren. Instrumentet visar 

kylvätskans temperatur före termostaten. 
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Byte av laddningsgenerator 

Borttagning: 

1. Bryt batteriströmmen genom att lossa minusanslutningen vid batterierna. 

2. Notera hur anslutningarna på generatorn är fastsatta och lossa dessa. 

3. Tag bort laddningsgeneratorn. 

 

Fastsättning: 
 

1. Montera den nya laddningsgeneratorn 

2. Sträck kilremmen enligt anvisning. 

3. Anslut kablarna till generatorn. 

4. Anslut minusanslutningen vid batterierna. 

 

Byte av startmotor 

Borttagning: 

1. Bryt batteriströmmen genom att lossa minusanslutningen vid batterierna. 

2. Lossa och märk kablarna på startmotorn. 

3. Ta bort startmotorn. 

 

Fastsättning: 

1. Montera den nya startmotorn. 

2. Anslut startmotorns kablar. 

3. Anslut minusanslutningen vid batterierna. 

 

Byte av kylare 

Borttagning: 

1. Töm kylsystemet. Även expansionskärlet skall tömmas på kylvätska. 

2. Lossa slangarna från kylaren. 

3. Ta bort kylaren. 

 

Fastsättning: 

1. Montera kylaren och slangarna. OBS! Slangklämmor monteras så att de kan efterdras. 

2. Fyll på ca 16 liter kylvätska i kylaren (50% glykol). OBS! Fyll inte i expansionskärlet (endast för 

efterfyllning). 

3. Kontrollera att inga läckor förekommer. 

4. Varmkör elverket och kontrollera att inga läckor förekommer. Vid behov skall kylvätska nu 

efterfyllas i expansionskärlet. 

 



 

 
 

Byte av avgassystem 

Borttagning: 

1. Ta bort avgaskröken, den flexibla avgasslangen, avgasröret, ljuddämparen och värmeskyddet, se 

bild 43. 

 

Fastsättning: 
1. Montera de båda avgasrören på ljuddämparen. OBS! Placera rören på rätt sida. 

2. Montera ljuddämparen och värmeskyddet. Kontrollera att ljuddämparen kommer på rätt höjd. 

3. Montera den flexibla avgasslangen och avgaskröken. Dra åt skruven på avgasröret (vid 

ljuddämparen). 
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10  Bilaga 5 

10.1  Startchecklista 

Tillse god ventilation  

Kontrollera kylvattennivå  

Kontrollera smörjoljenivå  

Kontrollera bränslenivå  

Kontrollera att batteripolerna sitter fast  

Ställ brytare S1 i läge till  

Ställ potentiometer i läge för tomgång  

Starta motorn med startknappen  

Kontrollera så att inga läckor har uppstått  
 



 

 
 

11 Bilaga 6 

11.1  Elscheman och ritningar 
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