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Sammanfattning
För att täcka ett behov av laborationsutrustning för enklare felsökningsövningar på dieselmaskiner 

för första-års-studenter vid Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet, startades det här projektet. Syftet 

var att tre stycken laborationsstationer skulle byggas ovanpå tre stycken kasserade dieselgeneratorer 

som skolan hade stående. Det skulle på varje station gå att simulera fyra stycken olika fel, och det 

skulle även finnas underlag för felsökning till varje station. Eftersom utbildningen är en 

grundutbildning skulle även hänsyn tas till att många studenter helt kan sakna kunskaper och 

erfarenheter av förbränningsmotorer. 

Projektet har arbetat enligt en praktisk metod där problemet formuleras och struktureras samt 

lösningen planeras och genomförs. Struktureringen gav vid handen att felsimuleringarna borde 

omfatta en förbränningsmotors grundläggande system, samt förbränning. Felsökningsunderlaget 

skulle därför innehålla grundläggande information om dessa system, samt kortfattat om vad som 

kan orsaka de fel som uppstår. Under planeringen motiverades vilka system som ansågs viktiga och 

hur de skulle simuleras. Detta gav installationsritningar, funktionsbeskrivning och inköpslistor för 

de komponenter som behövde köpas. 

Det genomförda arbetet resulterade i att fel kunde simuleras i form av "Lågt smörjoljetryck", "Hög 

kylvattentemperatur", "Lågt bränsletryck" samt "Avvikande avgastemperatur". Till detta, ett 

kompendium med information om dessa system, hur de fungerar, samt vad som kan orsaka de fel 

som uppstår, även information om förbränning och vad som kan få en avgastemperatur att avvika.
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Linnaeus University
Kalmar Maritime Academy
 

Degree course: Marine Engineering 

Level: Diploma Thesis 15 ETC

Title: Laborationsutrustning till 1FF21I Fartygs- och 
Verkstadsförlagd  utbildning

Author: Andreas Källman, Simon Kunze, Herman Laurell

Supervisor: Erik Eklund 

Abstract

In order to fill the need for simple fault finding exercises on diesel engines for first year students, 

this project was started at Kalmar Maritime Academy, Linneaus University. Its purpose was that 

three lab rigs were to be built using three disused gensets that the school had acquired. Each rig 

would comprise four different exercises and a pandect with information about fault finding. It 

would also be considered that no prior experience of internal combustion engines is needed to apply 

for the education in question. 

The project was carried out according to a methodology where at first the problem is formulated 

and structured and the solution is planned and executed. It was concluded that the exercises should 

relate to the basic systems of a combustion engine, and that the pandect should contain information 

about these as well as information about fault finding. During the planning it was motivated which 

systems were important and why, as well as how the exercises were to be carried out. 

The project resulted in four "alarm simulations" in the form of "low lube oil pressure", "high 

cooling water temp", "low fuel pressure" as well as "exhaust temp deviation". To this, a pandect 

with information about these systems, how they work, and some common faults.
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Ordlista

DIN-skena - Standardiserad skena som används i el-skåp där el-komponenter kan snäppas fast för 

att enkelt kunna monteras/bytas.

Fasspänning - Den spänning som mäts upp mellan två stycken strömförande ledare i ett el-system.

Heavy Fuel Oil - (HFO) Tjockare bränsle av restoljor som ofta används på fartyg.

Hertz - (Hz) Enhet i vilken frekvens mäts, t ex hur många gånger en elektrisk våg svänger på en 

sekund.

Insprutningsventil - Ventil som sprutar in och finfördelar bränslet i en dieselmotor.

Kolvring - Ringar som sitter monterade i spår runt kolven, vilka tätar mellan kolv och cylindervägg 

i en motor.

Kontaktor - Elektriskt styrd brytare som används för att sluta och bryta elektriska kretsar.

Magnetventil - Elektriskt styrd ventil som stänger eller öppnar när den spänningssätts.

Normally Open - (NO) Motsats till Normally Closed (NC), anger i vilket läge t ex en magnetventil 

är när den inte är spänningssatt, dvs opåverkad.

Programmable Logic Controller - (PLC) Programmerbar styrenhet som används för att styra olika 

typer av el-installationer eller automatiska processer osv.

Relä - Elektriskt styrd brytare som används för att sluta och bryta elektriska kretsar.

Spolluftport - Hål i cylinderväggen på två-takts-motorer där friskluft tillförs för att spola ut 

avgaserna efter förbränning och tillföra friskluft till nästa förbränning.

Volt - (V) Enhet i vilken elektrisk spänning mäts.



1.Bakgrund

Det finns idag ett behov av laborationsutrustning för enklare felsökningsövningar på dieselmaskiner 

för första-års-studenter som skall ut på sin första praktik hos Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet. 

Utrustningen skall vara anpassad för studenter som börjar på skolan utan föreliggande kunskaper 

inom drift, underhåll och felsökning. 

Skolan förfogar idag över liknande utrustning i form av en NOHAB-diesel som står på Calmare 

Nyckel som är institutionens skolfartyg, vilken på grund av ekonomiska värden, samt skaderisk, ej 

kan tillåtas att studenterna på egen hand hanterar denna utan överinseende av handledare. Det finns 

därför önskemål om att införskaffa utrustning som kan fylla ett likvärdigt syfte men kan handhavas 

av studenterna själva. Dock även användas i kursen KV 1, Kvalificerad Verkstad för att ge 

grundläggande systemkännedom genom enklare felsökning, då studenten efter kursen skall kunna 

namnge ingående komponenter.

Den utrustning som är tänkt att användas för ändamålet är tre stycken elverk från försvarsmakten, 

av fabrikatet Perkins med tillhörande styrskåp. Maskinernas kondition har bestämts av en annan 

projektgrupp, som även sett till att de fungerar tillfredsställande. 
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2. Syfte

Syftet med uppdraget åt sjöfartshögskolan är att med hjälp av befintliga styrskåp och komponenter 

konstruera en utrustning som medger start och stopp samt minst fyra felsimuleringar på ovan 

nämnda Perkins-dieslar med tillhörande dokumentation samt ett kompendium att använda som 

underlag vid felsökning av maskinerna. Dessa är tänkt att användas i kursen 1FF21I Fartygs- och 

Verkstadsförlagd utbildning. 

3. Frågeställning och Avgränsning

• Vad för fel skall simuleras?

• Hur skall dessa simuleras?

• Varför skall dessa simuleras?

• Vad skall kompendiet innehålla?

Projektet skall endast omfatta de tre tidigare nämnda Perkinsmaskinerna vid Sjöfartshögskolan, 

Linnéuniversitetet. Antalet simulerade fel skall begränsas till fyra stycken, och så mycket som 

möjligt av de befintliga styrskåpen skall användas/återanvändas, för att begränsa kostnader. 

Simuleringarna skall beröra en förbränningsmotors grundläggande system och funktion. Till 

maskinerna ska det även finnas dokumentation som är relevant för laborationen samt felsökning.
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4. Metod

Eftersom arbetet i första hand kan ses som ett praktiskt arbete snarare än en akademisk studie 

beslutades att utgå från en metod som syftar till projektvägledning. Författarna till Projektboken – 

Metod och styrning för lyckade projekt har båda lång erfarenhet av arbete i projektform, och har 

gemensamt arbetat ut följande metod. Enligt dem kan ett projekt med fördel delas in i fem olika 

faser:

• Utforska – I denna fas utforskar vi och formulerar problemet på ett strukturerat sätt.

• Välja väg – I denna fas tar man fram ett antal olika lösningar.

• Planera – När man hittat den optimala lösningen börjar man planera i detalj vad som krävs 

för att genomföra denna.

• Realisera – Då genomförs den planerade lösningen.

• Överföra – Man överför projektets resultat till beställaren.

(Marttala, Karlsson, 1999)

Eftersom projekt många gånger är en dynamisk process kan man med fördel arbeta med de olika 

faserna samtidigt, vilket medger att man låter projektets problem styra arbetsgången för arbetet. 

Vilket i sin tur ger en tydligare bild av hur projektarbete går till i praktiken. Det går dessutom att 

anpassa metoden till olika typer av projekt, i ett utredningsprojekt hade man till exempel bara 

använt sig av de första två faserna. Medan man i ett genomförandeprojekt, som i det här fallet, med 

fördel kan använda sig utav alla fem (Marttala, Karlsson, 1999).

5. Utforska

Projektet startades med de tre dieselgeneratorerna med tillhörande styrskåp, som utgör grunden till 

den tänkta utrustningen. Dessa är av märket Perkins 2401E med en tillhörande generator med 

dubbla lindningar 400V/400Hz samt 400V/50Hz, är byggda 70/80-tal och kommer ursprungligen 

ifrån Försvarsmakten. Utrustningens kondition ansågs god och bedömningen gjordes att mycket av 

materielen i styrskåpen skulle kunna återanvändas. Konditionen på motorerna ansågs också god då 

provstart var utförd innan projektet togs vid.
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Den 4-åriga sjöingenjörsutbildningen vid Sjöfartshögskolan i Kalmar är en grundläggande teknisk 

utbildning, där tidigare teknisk kompetens eller erfarenhet ej är ett krav för antagande till 

programmet. Då laborationen som tidigare nämnt är tänkt att användas av studenter som precis har 

antagits till utbildningen, måste hänsyn tas till att studenter i vissa fall inte har någon tidigare 

erfarenhet av förbränningsmotorer över huvudtaget. Varför laborationen skall kunna genomföras 

utan någon tidigare kunskap på området, och tillsammans med ett 

felsökningsunderlag/kompendium som kan tillhandahållas till felsimuleringarna och vara utformat 

med information på en grundläggande nivå, och återkoppla till de felyttringar som simuleras. 

De fel som ska simuleras bör alltså väljas så att de täcker vad som är mest fundamentalt hos en 

förbränningsmotor för att den skall fungera, och felyttringar ska inte härledas till sådant som 

förutsätter förkunskaper som till exempel att söka elektriska fel. För att presentera de fel som 

uppstår på ett trovärdigt sätt bör någon form av larmpanel finnas som i sin tur medger en 

återkoppling till kompendiet. 

Det tillhörande kompendiet ska hjälpa varje student att förstå hur motorn de har framför sig 

fungerar samt vara utformat så att varje felyttring ska kunna sökas i materialet. Där tänkbara 

felkällor ska finnas tillsammans med information som ger förståelse för varför just det uppkomna 

felet är viktigt. Motorn som sådan finns väl beskriven i det material som försvarsmakten har lämnat, 

varför detta kan skrivas över i kompendiet.

6. Välja väg

Initialt var det önskvärt att införskaffa mer avancerad utrustning i form av till exempel PLC, som 

hade möjliggjort att simulera mer realistiska scenarion, samt ge både elever och lärare fler 

tillämpningar för utrustningen. Dock har projektet tilldelats en mycket stram budget och krav på att 

så mycket som möjligt av de ursprungliga komponenterna i styrskåpen skall återanvändas. Därför 

måste den elektriska installationen hållas på en mycket grundläggande nivå, och utesluter inköp av 

mer avancerade och kostsamma komponenter. 

De system som finns  på en enklare dieselmotor är, smörjoljesystemet, bränslesystemet samt 

kylvattensystemet, utöver dessa så är det även värt att beröra förbränningsgaserna och hur 
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felyttringar kan utläsas ur deras temperatur. Dessa kan även sägas vara något som återfinns på alla 

dieselmotorer, stora som små, och är därför det som kan sägas vara mest relevant i ett tidigt skede i 

utbildningen. Varför man bör simulera fel i dessa system, och genom det tillhandahållna materialet 

kan studenten knyta samman såväl praktisk som teoretisk kunskap på dessa områden.

Kompendiet skall innehålla grundläggande information om förbränningsmotorn samt en 

grundläggande genomgång av de olika systemen och deras funktion i motorn. Studenten skall förstå 

varför systemet är viktigt, samt kunna läsa sig till vad som kan tänkas orsaka det uppkomna felet. 

Områdena som skall beröras:

• Smörjoljesystemet

• Bränslesystemet

• Kylsystemet

• Motorns förbränningsgaser

Hänsyn har då tagits till följande:

• Målgruppens eventuella brist på erfarenhet/kunskap på området i fråga.

• Projektets budget har varit begränsande.

• Ett mål har satts upp att så mycket som möjligt av den ursprungliga installationen skall 

återanvändas.

• Att den färdiga laborationen i första hand skall rikta sig till de som saknar tidigare erfarenhet 

på området, då utbildningen i stort är en grundutbildning, varför förkunskap ej är 

nödvändigt.
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7. Planera

Styrskåpens befintliga installation ansågs i ett tidigt skede vara mycket svår att utnyttja då det inte 

fanns någon dokumentation, så beslut togs att allt skulle demonteras, för att sedan kunna 

återanvändas i en ny installation.

Inventering och demontering utav styrskåpet gav följande komponenter per skåp:

• Relä 24V 11st

• Brytare 6 läges 1st

• Brytare återfjädrande 2st

• Brytare icke återfjädrande 2st

• Knappar 4st

• Lampor 24V 8st

• Kontaktor 230V 9st

Då maskinerna ursprungligen är installerade med 24-volts manöverkrets, samt är försedda med 24-

volts generatorer och batterier, är det lämpligt att utföra hela installationen i 24-voltsutförande. 

Eftersom detta medger att varje utrustning kan köras utan att anslutas till extern kraftkälla, 24-volt 

klassas dessutom som klenspänning och är lämpligt ur ett säkerhetsperspektiv (Alfredsson, 2000). 

För att uppnå någon form utav likhet med ett riktigt larmsystem, och för att kunna särskilja ett larm 

ifrån ett annat så kommer en enklare larmpanel att användas, med lampor för varje larmpunkt, samt 

en summer, i form av en larmsignal. Vid ett uppkommet larm skall det även vara möjligt att dels 

"tysta" larmet, men även "kvittera" det. 

Eftersom de nedmonterade skåpen innehöll vardera 11 st reläer som vid provkörning visade sig 

fungera tillfredsställande skall dessa användas vid simulering av de olika felen. Det medger att varje 

relä kan tända aktuell lampa, samt utföra aktuell felsimulering. Vidare skall de 6-lägesbrytare som 

tidigare använts för att mäta de olika fasspänningarna, användas för att kunna växla mellan de olika 

simuleringarna. Ett problem med detta är dock att felet kommer att "uppstå" så fort som vredet 

ställs i något annat läge än "0", vilket blir lite förutsägbart. Varför det är motiverat att använda sig 

av ett tidrelä, detta skulle medge att man i lugn och ro kan välja ett av fyra fel, och sedan "aktivera" 
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simuleringen med en knapptryckning, samt återställa med en motsvarande efteråt. 

På maskinerna sitter de ursprungliga stoppmagneterna monterade, även dessa har efter isärtagning 

och rengöring visat sig fungera, och kan därför återanvändas för stopp av maskinerna. Tanken var 

även att maskinernas varvtal skulle kunna styras steglöst med hjälp av dessa, det visade sig dock att 

de ej var lämpade för detta, varför idén övergavs. Det har dock funnits möjlighet att styra varvtalet 

tidigare, dessa ställdon har dock vid något tillfälle monterats bort, detta gör också att maskinerna 

hela tiden ligger vid "full gas". Varför ett mekaniskt stopp skall monteras för att kunna ställa 

reglerstängerna i ett lämpligt läge för att maskinerna ej skall gå upp i för höga varvtal, dessa måste 

dock lätt kunna vikas åt sidan, då åtminstone en av maskinerna är lite ovillig vid kallstart, varför 

mer gas kan vara motiverat. 

 

7.1 Smörjolja

Smörjoljesystemet är ett viktigt system och fyller många viktiga funktioner i en förbränningsmotor, 

mot bakgrund av detta har vi valt att lägga in ett simulerat fel i form av "lågt smörjoljetryck", och 

övervakningen av smörjoljetrycket är också något som alltid återfinns på förbränningsmotorer. 

Detta är också ett fel som kan härledas till olika typer utav felkällor som till exempel en havererad 

pump, väldigt låg smörjoljenivå, täppta ledningar/kanaler, kraftigt nedsmutsade sugfilter/silar, för 

stora lagerspel och så vidare. Vilket skall finnas att läsa om i kompendiet tillsammans med en 

beskrivning av smörjoljans olika funktioner i motorn.

Eftersom maskinen redan är försedd med en oljetrycksvakt, som skall sluta kretsen till 

stoppmagneten om lågt oljetryck uppstår, kommer ett relä att sättas parallellt med denna för att på 

så vis "lura" den befintliga funktionen och få till ett stopp. 

7.2 Kylvatten

Samtliga förbränningsmotorer är försedda med någon form utav kylning, som kan vara såväl luft 

som vatten, där luft är vanligare i mindre maskiner. Det är också viktigt att se nödvändigheten av att 

en förbränningsmotor får fullgod kylning för att dess ingående komponenter ej ska ta skada, och för 

att tillse en god fortsatt funktion. Varför man också kan säga att ett bortfall av denna funktion är av 
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stor dignitet, och ett simulerat fel i form av "hög kylvattentemperatur" är därför relevant. Detta är 

ett fel som kan hänföras till diverse olika anledningar som till exempel en felande regulator, kraftigt 

nedsmutsad kylare, dåligt kylvattenflöde med mera. Denna information skall även finnas 

sammanfattad i kompendiet, tillsammans med en kortfattad genomgång av så kallad 

"kylvattenbehandling". 

Den redan installerade övervakningen av kylvattentemperaturen består av en resistiv givare med 

presentation på en mätartavla, denna genererar idag inget larm utan är endast en presentation. Även 

här är tanken att sätta ett relä parallellt för att kunna kortsluta givaren över ett motstånd och på så 

vis "lura" presentationen. Detta relä skall i sin tur även generera ett larm och en "shut down" av 

maskinen.

7.3 Bränsle

Eftersom en förbränningsmotor utav uppenbara skäl kräver någon form av bränsle för att fungera, är 

det i allra högsta grad relevant att simulera fel som rör bränslesystemet och felyttringar hos detta. 

Inom sjöfarten idag så använder man sig inte sällan av så kallade återstodsbränslen, så som Heavy 

Fuel Oil (HFO), dessa är trögflytande oljor, som kan innehålla höga halter av smuts och sediment 

som sätter sig i bränslesystem och filter (Kuiken, 2008), med lågt bränsletryck som följd. Det kan 

dock finnas andra orsaker som till exempel en defekt matarpump, för låg temperatur till följd av 

dålig reglering eller smutsiga värmeväxlare med mera. 

Det låga bränsletrycket ska ordnas med ett faktiskt ingrepp i bränslesystemet, genom att fysiskt 

stänga av bränsletillförseln medelst en magnetventil på matarpumpens sugsida. Då magnetventilen 

slås till så stryps bränsletillförseln och maskinen stannar, detta kommer att skötas av ett relä, som i 

sin tur genererar ett larm, då utrustningen ej är försedd med någon övervakning av bränsletrycket. 

Detta kommer i sin tur att ge studenterna möjlighet till att genomföra ett praktiskt moment när 

maskinens insprutningspump måste avluftas för att åtgärda det simulerade felet.
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7.4 Avgastemperatur

En vanlig indikation på att något inte står rätt till i förbränningen är att en avgastemperatur vid en 

eller flera cylindrar avviker ifrån maskinens övriga medelvärde/normalvärde. Som i sin tur kan 

tänkas bero på till exempel en sliten insprutningsventil, en läckande utströmmare, nedsmutsade 

spolluftportar, samt läckande kolvringar, för att nämna några. Detta är något man bör vara observant 

på, varför en simulering med "avvikande avgastemperatur" skall tas med.

Då det ej finns någon temperaturåtergivning ifrån avgastemperaturen på denna maskin kommer 

detta helt att simuleras som "avvikande avgastemperatur", någon faktisk mätning kommer alltså ej 

att ske. På grund av detta blir det ett helt simulerat larm, som indikerar avvikande avgastemperatur 

och kommer ej att generera någon "shut down". Larmet kommer att genereras av ett relä som sluter 

och tänder en lampa.

7.5 Sammanfattning av planering

7.5.1 Elinstallation

Mycket utav de komponenter som behövs för installationen finns redan ifrån de tidigare rivna 

skåpen, dock kommer följande att behöva köpas:

• Tidrelä 3st

• Magnetventil, NO 3st

• Motstånd till temperaturåtergivningen av motorn 3st

• Summer 24V 3st

• Diverse lampor 24v

• Kabel, 0,75 mm2  röd och svart

• Kabelskor

Även nya slangar för att koppla in magnetventilerna kommer att beställas efter montering av dessa 

på maskinerna.
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Fullständig dokumentation med funktionsbeskrivning, komponentförteckning och kretsschema 

finns färdigställt och bifogat i bilaga 11.2.

7.5.2 Kompendium

Kompendiet skall innehålla följande:

• Grundläggande om hur en förbränningsmotor fungerar.

• Grundläggande om hur de olika systemen i en förbränningsmotor fungerar.

• Förslag på vad de simulerade felen kan orsakas av.

• Checklista före uppstart.

• Specifik information om de aktuella motorerna.

• Lathund vid felsökning av en förbränningsmotor.

Informationen för ovanstående skall i första hand sökas i kurslitteratur som har använts under 

utbildningen samt funktionsbeskrivningen av motorn som tillhandahållits av Försvarets 

materielverk. Förslag på litteratur är Diesel Engines 1 och 2, samt Energiteknik 1 och 2, se 

referenslista för mer utförlig information. 
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8. Realisera

Då en andra projektgrupp vid ett tidigare tillfälle gått igenom och förberett maskinerna, har de 

tidigare tomma styrskåpen både monterats på plats vid respektive maskin, samt kopplats in för start, 

varvtalsövervakning, temperaturövervakning samt oljetrycksövervakning. Detta gav att 

installationen kunde påbörjas utan vidare förberedelse.

Inledningsvis monterades alla komponenter på sina platser i skåpen, eftersom till exempel reläerna 

och många av lamporna redan plockats ifrån samma skåp kunde de återmonteras på sina 

ursprungliga platser. Några nya hål fick dock borras i sidan och uppe på skåpen för att montera 

väljaren för felen och summern. Utanför skåpen monterades nya fästen i nederkant på fläktkåpan 

och magnetventilerna för avstängningen av bränslet kunde monteras. Även stoppmagneterna med 

länkage återmonterades på sina ursprungliga platser.

Efter detta drogs allt kablage och kopplades ihop enligt el-schema (se bilaga 2). Kopplingarna 

utfördes enligt samma princip som på bilar, där endast plusledare dras fram och motor och 

konstruktion används som minusledare. Provkörning av de olika funktionerna utfördes löpande 

under kopplingsarbetet för att säkerställa att allt kopplats rätt. 

När allt monteringsarbete var avslutat kördes allting på samtliga tre anläggningar med motorerna 

stillastående för att verifiera att allt fungerade som det skulle, därefter upprepades samma procedur 

en gång till, dock med motorerna igång. Under den sistnämnda provkörningen monterades och 

justerades även bleck som håller reglerstängerna i ett lämpligt läge för att motorerna ej ska 

övervarva under körning. 

På det stora hela gick monteringen som planerat och allt fungerade som det var tänkt, även om 

några felkopplingar inträffade vid ett par tillfällen, det kunde dock upptäckas och åtgärdas med 

lätthet på grund av de frekventa funktionskontrollerna. Tidsåtgången för det praktiska arbetet blev i 

slutändan cirka en månad för de tre personer som deltog i projektet.
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Illustration 1: Reläer och plintar har monterats, de äldre reläerna på sina ursprungliga  
platser, med sockeln till tidreläet i mitten, under på DIN-skena.

Illustration 2: Lampor monterade, här syns även de komponenter som installerats av tidigare  
projektgrupp.
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Illustration 3: Knappar för start, återställnings, samt val av simulering har monterats på sidan  
av skåpet, för att skilja dessa ifrån den övriga tavlan. Även larmsummern syns monterad 
ovanpå skåpet.
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Illustration 4: Stoppmagneten med länkage, återmonterad efter rengöring.

Illustration 5: Magnetventilen för att stänga av bränslet har monterats i nederkant på  
fläktkåpan.
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Illustration 6: Här med de nya slangarna monterade.
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Illustration 7: Skåpet med all el färdigdragen samt alla komponenter uppmärkta enligt  
ritning.



9. Slutdiskussion

Syftet med uppdraget åt sjöfartshögskolan är att med hjälp av befintliga styrskåp och komponenter 

konstruera en utrustning som medger start och stopp samt minst fyra felsimuleringar på ovan 

nämnda Perkins-dieslar med tillhörande dokumentation samt ett kompendium att använda som 

underlag vid felsökning av maskinerna. Dessa är tänkt att användas i kursen 1FF21I Fartygs- och 

Verkstadsförlagd utbildning. 

Frågeställningen var följande:

• Vad för fel skall simuleras?

• Hur skall dessa simuleras?

• Varför skall dessa simuleras?

• Vad skall kompendiet innehålla?

De fel som simuleras täcker en förbränningsmotors mest grundläggande system som är kylvatten, 

smörjolja, bränsle, men även fel i form av avvikande avgastemperatur. Fel i dessa system simuleras 

genom att styrskåpen under drift av motorn ger ett akustiskt larm och en larmlampa tänds som anger 

vad som fellarmar. Detta har mestadels realiserats medelst reläer, knappar, lampor och plintar från 

tidigare installation med mindre kompletterande inköp av nyare reläer med tillhörande timer, samt 

magnetventiler. Felen blev följande:

• Lågt smörjoljetryck.

• Hög kylvattentemperatur.

• Lågt bränsletryck.

• Avvikande avgastemperatur.

Dessa simuleras för att de härleder till fel i de mest grundläggande systemen hos en 

förbränningsmotor, detta för att laborationsutrustningen är tänkt att användas av studenter som 

kanske helt saknar förkunskaper. Till laborationen finns även ett kompendium med information om 

hur en förbränningsmotor arbetar, hur de olika systemen i motorn fungerar samt vilka olika 
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funktioner de har, detta knyter i sin tur an till de fel som simuleras. Det finns även tänkbara orsaker 

till varför något utav dessa fel kan tänkas uppstå. Till detta har specifik dokumentation om 

motorerna i fråga bifogats som är hämtad ifrån Försvarets materielverk.

Mot bakgrund av detta kan ändå sägas att projektet har uppnått sina mål, med avseende på såväl 
syfte som frågeställning.

9.1 Rekommendationer

Under projektets gång har många idéer diskuterats med handledaren i fråga om utformningen av 

projektet. Den största utmaningen under projektet har onekligen varit budgeten, då produkter som 

varit i fråga att användas till installationen vida överskridit budgetens gräns. Initialt i projektet 

diskuterades en lösning av felsimueringarna medelst PLC-enheter för att även kunna styra 

dieselgeneratorerna och eventuellt kunna fasa ihop generatorerna med varandra och i sin tur belasta 

dessa. En installation med en PLC-enhet är även mycket lätt att göra ändring på då man inte 

behöver koppla om kablar utan kan ändra funktioner i programmet för att t.ex simulera nya fel. 

Detta hade också medgivit att man till exempel hade kunnat använda utrustningen för andra kurser, 

och för studenter som kommit längre i utbildningen. Detta skulle också kunna vara ett förslag för 

framtida utveckling av nuvarande installation, även om man kanske då bör skaffa sig även nya 

motorer och generatorer, då effekten hos dessa är väldigt i överkant för att kunna belasta på ett 

vettigt sätt, huvudlindningarna levererar dessutom 400 Hz.

18



Referenslista

Alfredsson, A. (2000) Elkraft, Stockholm, Liber AB

Alvarez, H. (2008) Energiteknik, del 1, Lund, Studentlitteratur AB 

Försvarets materielverk. (1986). Reparationsbok 1,2,3. Sverige: Försvarets materielverk

Kuiken, K. (2008) Diesel engines I, Onnen: Target global energy training

Kuiken, Kees. 2008. Diesel engines II, Onnen: Target global energy training

Marttala, A och Karlsson, Å. (1999). Projektboken – Metod och styrning för lyckade projekt. Lund: 

Studentlitteratur AB

19



Bilagor

20



Perkins 2401E
Översikt och felsökning
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Funktion dieselmotor.

En förbränningsmotor består i regel av en kolv som arbetar upp och ner i en cylinder och som 

överför kraften till en vevaxel, denna process består av två eller fyra så kallade takter. 

Fyrtaktsprincipen:

Inloppstakt - kolven rör sig i nedåtgående rörelse med inloppsventilen öppen och luft strömmar in 

på grund av den ökande volymen i cylindern.

Kompressionstakt - kolven vänder uppåt med stängda ventiler och på grund av den stängda 

utrymmet och den minskade volymen komprimeras luften och temperaturen ökar.

Förbränningstakt - bränsle sprutas in strax innan kolven är i sitt översta läge och antänds på grund 

av den höga temperaturen som är i cylindern. Detta tvingar kolven nedåt.

Utloppstakt - Då kolven är i området runt sitt nedre vändläge öppnas utloppsventilen och då kolven 

rör sig uppåt strömmar den förbrända luft- bränsleblandningen ut.

Tvåtaktsprincipen:

Kompressionstakt -  kolven vänder uppåt med stängda ventiler och på grund av den stängda 

utrymmet och den minskade volymen komprimeras luften och temperaturen ökar.

Förbränningstakt - bränsle sprutas in strax före kolven är i sitt översta läge och antänds på grund av 

den höga temperaturen som är i cylindern. Detta tvingar kolven nedåt.

Gasväxlingsfas - kolven befinner sig ungefär i läget mellan 120 - 240 grader och då är 

avgasventilen öppen och spolluftportarna frilagda, detta resulterar i att frisk luft strömmar in och 

tvingar ut den förbrända luft- bränsleblandningen.
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Konstruktion Perkins 2401E

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

motorns totalhöjd. Cylinderloppen är bearbetade direkt i motorblocket.

Cylinderlocket är också av gjutjärn. Det är fastskruvat med 18 st M12skruvar, längd 105 mm. 

Cylinderlocket har utbytbara ventilstyrningar och ventilsäten. Ventilerna är monterade hängande i 

cylinderlocket. Inloppsventilens diameter är 44,4 mm, utloppsventilens är 36,4 mm.

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

högt 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 5 ramlager. Lagren är tvådelade, stålfodrade 

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 kuggrem med automatisk 

spänningsanordning.
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Smörjoljesystem

Smörjoljesystemet är ett viktigt system och fyller många viktiga funktioner i en förbränningsmotor, 

som kan sägas vara följande:

• Att smörja glidytor och därmed minska friktionen mellan olika delar i motorn och 

därmed minska slitaget på dessa 

• Att bortföra överflödig värme ifrån såväl friktion som förbränning .

• Att täta mot gastrycket mellan kolvringar och cylinderväggar 

• Att lösa upp och bortföra skadliga partiklar som uppstår ur förbränning samt slitage i 

motorn 

• Den har även en ljuddämpande egenskap, som alla vätskor .

• Att neutralisera syror som bildas vid förbränning för att förhindra kemisk korrosion .

Smörjningen av lagret går till på så vis att oljan bildar en tunn film på mellan lagerytan och 

lagerskålen som gör att ytorna inte kommer i direkt kontakt med varandra. 

På större maskiner använder man sig av en försmörjoljepump, för att säkerhetsställa att oljetryck 

finnes när maskinen startas upp. Detta på grund utav att det tar mycket större tid för en stor maskin 

att arbeta upp ett oljetryck än det tar för en liten, samt att massorna inne i en stor maskin är större då 

lagret utsätts för större belastning. 

Smörjoljesystemet för denna Perkins 2401E, 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 trådnätsil till pumpen. Därifrån går oljan genom oljefiltret och till en 

övertrycksventil som håller trycket till c:a 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 kamaxeln och via cylinderlocket ventilmekanismen. 

Oljefiltret är av typ lös filterinsats, var 150:e driftstimme, i samband med oljebyte skall 

filterinsatsen bytas och filterhuset rengöras. 
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Att en motor tappar sitt smörjoljetryck kan bero på  olika typer utav felkällor som till exempel en 

havererad pump, väldigt låg smörjoljenivå, täppta ledningar/kanaler, kraftigt nedsmutsade 

sugfilter/silar, för stora lagerspel och så vidare.

Kylvatten

Samtliga förbränningsmotorer är försedda med någon form utav kylning, som kan vara såväl luft 

som vatten, där luft är vanligare i mindre maskiner. Under förbränningen kan temperaturen i 

förbränningsrummet stiga till mellan 1500 och 2000°C, och den initiala temperaturen när 

förbränningsgaserna lämnar förbränningsrummet kan uppgå till 700-800°C . De olika komponenter 

som kommer i kontakt med dessa gaser hade utan kylning snabbt tagit stor och irreparabel skada. 

Därför är kylning en absolut nödvändighet för förbränningsmotorer.

Vanligast förekommande i kylsystem är avjoniserat vatten, detta för att undvika korrosion. Utöver 

detta brukar olika kemikalier tillsättas för att bibehålla ett stabilt PH-värde och för att hålla 

systemen ren från beväxtning och att ge ytterligare korrosionsskydd.

Perkins motorn är vätskeskyld. Kylvätskepumpen suger kylvätska från kylarens nerdre del och 

trycker den vidare genom motorblocket. Vid utloppet från motorns cylinderlock passerar kylvätskan 

termostathuset där termostaten reglerar vätskeströmmen ut till kylaren så att motorn får en jämn 

temperatur. 

Kylvätskepumpen är av centrifugaltyp och är monterad i motorns framkant. den drivs av en rem 

från vevaxelremskivan, denna rem drar också laddningsgeneratorn. 

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

temperaturvakt och temperaturgivare är placerade 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 med nivåvakt monterat på en utsvängningsbar arm på 

kylarplåten. Kylvätskenivån skall ligga mellan max- och minstrecken på expansionskärlet. 
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Efterfyllning av kylvätska sker i expansionskärlet. För att underlätta fyllning av tömt system finns 

på själva kylaren ett hål med plugg. 

Att kylvattentemperaturen blir för hög kan hänföras till diverse olika anledningar som till exempel 

en felande regulator, kraftigt nedsmutsad kylare, dåligt kylvattenflöde med mera.

Bränslesystem

De bränslen som idag är vanligast ombord på fartyg är Diesel/MGO (Marine Gas Oil), samt 

HFO/IFO (Heavy/Intermediate Fuel Oil). Där de tyngre bränslena kräver en del processering i form 

av rening med separatorer, samt förvärmning till mellan 70 - 140° C innan det förbränns i maskinen. 

Bränslen som i och med de nya miljökraven kan komma att bli vanliga är till exempel LNG 

(Liquefied Natural Gas).

Bränslesystemet på Perkins 2401E motorns består av: 

• Tank

• Bränslefilter

• Matarpump

• Insprutningspump med centrifugalregulator

• Insprutare

• Rörledningar och slangar

Bränslet renas i två seriekopplade filter. De har lösa filterinsatser, lika för båda filtren. Filtret 

närmast fläkten är vattenavskiljande. 

Matarpumpen suger bränsle ifrån tanken, genom filtren och in i insprutningspumpen. Pumpen drivs 

från en exenter på insprutningspumpens axel. Den har även en arm för manuell pumpning, vilket 

används 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 vid olika belastningar. 
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På insprutningspumpen finns följande reglage:

• Stopparm som med en stång förbunden med stoppmagneten

• Köldstartknapp som sitter i centrum vid stopparmen. Efter intryckning av denna knapp ges 

motorn under starten extra mycket bränsle vilket förbättrar startförmågan i kyla. 

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

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

genom en returledning. 

Inom sjöfarten idag så använder man sig inte sällan av så kallade återstodsbränslen, så som HFO 

(Heavy Fuel Oil), dessa är trögflytande oljor, som kan innehålla höga halter av smuts och sediment 

som sätter sig i bränslesystem och filter, med lågt bränsletryck som följd. Det kan dock finnas andra 

orsaker som till exempel en defekt matarpump, för låg temperatur till följd av dålig reglering eller 

smutsiga värmeväxlare med mera.
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Förbränning

Den brännbara substansen i bränsle utgörs huvudsakligen av kol, väte och svavel, där svavel främst 

förekommer i tyngre eller orena bränslen. I tyngre bränslen förekommer även andra ämnen som bör 

tas bort innan förbränning bland annat vanadin och natrium som orsakar högtemperaturkorrosion, 

samt aska och vatten. 

Vid förbränning sprutas bränslet in i cylindern strax innan kolven når sitt övre dödläge under 

kompressionstakten. Det sprutas in under mycket högt tryck, vanligen med en topp på över 500 bar, 

detta gör att bränslet finfördelas till en dimma, samtidigt som förbränningsrummets form hjälper 

bränslet att snabbt blanda sig med luften. Den höga temperaturen i slutet av kompressionstakten gör 

att bränsledimman snabbt hettas upp till sin termiska tändpunkt, och blandningen självantänder. 

Detta förlopp sker inte omedelbart, utan "tar en stund", varför bränslet måste sprutas in strax innan 

kolvens övre dödläge, detta för att förbränningen ska vara fullt utvecklad när kolven åter vänder ner, 

för att kunna utnyttja tryckstegringen maximalt. 

Vid förbränningen blir bränslets innehållande kol till koldioxid (CO2) och vätet blir till vatten 

(H2O), dessutom förbränns även svavlet och blir olika svaveloxider, vanligen kallat (SOX), vid höga 

förbränningstemperaturer bildas även kväveoxider ifrån framförallt luftens kväve, kallat (NOX). 

Dessa två senare ämnen är försurande och därmed också miljöfarliga, kväveoxiderna kan reduceras 

efter motorn med hjälp av en katalysator, svaveloxiderna kan å andra sidan endast reduceras genom 

att bränslet renas från svavel innan förbränningen. 

En vanlig indikation på att något inte står rätt till i förbränningen är att en avgastemperatur vid en 

eller flera cylindrar avviker ifrån maskinens övriga medelvärde/normalvärde. Som i sin tur kan 

tänkas bero på till exempel en sliten insprutningsventil, en läckande utströmmare, nedsmutsade 

spolluftportar, samt läckande kolvringar, för att nämna några.
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Lathund-felsökning

Fel: Möjlig orsak: Åtgärd:
Motorn startar ej Defekta batterier Ladda, vid behov byt ut

Defekt batterikontakt Kontrollera att kabelskorna är 
på plats, rengör kabelskor, 
polskor, batteripoler och fetta in 
med batterifett

Luft i bränslesystemet Lufta bränslesystemet enligt 
instruktion och kolla efter 
eventuellt läckage

Stoppmagnet är ej i ändläge Flytta stoppmagnet till ändläge 
och smörj

Stopp i bränslesystemet Kontrollera att bränsle flödar 
fritt, byt filter

Motorn stannar efter start 
alternativt går ojämnt

Otillräcklig bränsleförsörjning Kontrollera att bränsle flödar 
fritt, byt filter, kontrollera 
funktion hos matarpump

Luft i bränslesystemet Lufta bränslesystemet enligt 
instruktion och kolla efter 
eventuellt läckage

Motorn ger ej full effekt Otillräcklig bränsleförsörjning Kontrollera att bränsle flödar 
fritt
Byt filter
Kontrollera funktion hos 
matarpump

Insprutningspumpens 
inställning felaktig

Kontrollera pumpinställning

Dålig kompression Kontrollera täthet ventiler, 
kolvringar
Mät cylinderslitage
Byt topplockspackning

Slitna insprutningsventiler Provtryck med avseende på 
öppningstryck och strålbild

Otillräckligt luftflöde Tillse fritt luftflöde
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Motorn blir överhettad Otillräckligt kylmedieflöde Kontrollera kylmediepump med 
avseende på slitage
Kontrollera nivå i 
expansionskärl
Kontrollera att kylaren och 
kanaler inte är igensatta
Tillse att fläkten roterar

Termostat ur funkion Kontrollera/byt termostat
Hög belastning Sänk belastning
Felaktig givare Kontrollera/byt givare

Lågt smörjoljetryck Låg oljenivå Kontrollera/fyll på olja
Felaktig givare Kontrollera/byt givare
Slitna motorkomponenter Se över slitdelar
Sliten överströmningsventil Se över

Avvikande avgastemperatur Defekt givare Kontrollera/byt givare
Defekt insprutningsventil Kontrollera/byt
Läckage avgasventil Kontrollera ventil och ventilsäte
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Övriga åtgärder

Luftning utav bränslesystemet. 

1. Kontrollera att tillräckligt bränsle finns i tanken och att bränslekranen är öppen.

2. Ställ kranen i läge "Bleeding fuel system" i läge open

3. Tryck på startknappen tills motorn startar

4. När motorn går normalt ska man vrida tillbaka kranen "bleeding fuel system" till läge 

closed.

Fungerar inte ovanstående skall man lufta systemet manuellt: 

1. Kontrollera bränslenivå i tanken

2. Öppna luftskruven på filtret vid fläkten ett par varv. Luftskruven sitter bredvid 

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

fritt från luftbubblor rinner ur filtret

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

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

pumparmen kan manövreras.

3. Gör samma luftning på bränslefiltret

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

högra utloppsröret.

5. Torka ren motorn från spillt bränsle
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Checklista före uppstart utav motorn:

1. Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet. Om nivån är under MIN strecket, fyll tills 

nivån nått strecket.

2. Kontrollera smörjoljenivån i motorn genom att kontrollera nivån på oljestickan. Om nivån är 

låg fyll på.

3. Kontrollera bränslenivån i tanken.

4. Kontrollera att batteripolerna sitter fast

 

Material har hämtats ifrån försvarets materielverk Reparationshandbok 3
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Dokumentation

Laborationsutrustning
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Funktionsbeskrivning

Allmänt

Hela anläggningen drivs av de tillhörande start-batterierna (24V) och behöver ej anslutas till någon 

extern kraftkälla, laddning sker med motorns tillhörande generator under drift. Spänningen till 

styrskåpet är dock normalt frånslagen och slås till med en brytare på dess framsida, därefter kan 

motorn startas genom att trycka på start och sedermera stoppas genom att trycka på stopp. Notera 

dock att motorn INTE stannar om spänningen slås ifrån under drift, det går då heller inte att stoppa 

med stoppknappen, däremot genom att handgripligen föra reglerstången bakåt i botten. 

Anläggningen är försedd med en faktisk larmpunkt, detta är smörjoljetrycksvakten, vid ett lågt 

smörjoljetryck kommer den röda lampan märkt "OT" att tändas, och är också alltid tänd när 

anläggningen är tillslagen men motorn ej startad. Dessutom finns övervakning och presentation av 

kylvattentemperaturen, vid för hög temperatur genereras dock inget larm, utan denna måste 

manuellt övervakas och skall ligga någonstans i mitten av intervallet vid normal drift. Vid för hög 

temperatur eller lågt smörjoljetryck skall motorn OMGÅENDE stoppas för att undvika skador på 

denna.

Följ ALLTID "checklista före uppstart" innan motorn startas. Se nästa sida i detta dokument.

Laboration

Anläggningen är utrustad med fyra olika simulerade fel, "Lågt smörjoljetryck", "Hög 

kylvattentemperatur", "Lågt bränsletryck" samt "Avvikande avgastemperatur". Dessa olika väljs 

med ett vred på skåpets vänstra sida sett framifrån, och startas med knappen "Start", därefter följer 

en fördröjning på cirka 30 sekunder innan "felet" uppstår. Varje fel kommer att generera en 

ljudsignal samt att aktuell larmlampa tänds upp, ljudsignalen kan tystas med en knapp på skåpets 

framsida märkt "Silence". Vid avslutad "felsökning" återställs "felet" med knappen "Reset" som 

sitter vid startknappen för simuleringen, har motorn stannat kan den återstartas efter detta, och en ny 

simulering påbörjas. 
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Checklista före uppstart av motorn

1. Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet. Om nivån är under MIN strecket, fyll tills 

nivån nått strecket.

2. Kontrollera smörjoljenivån i motorn genom att kontrollera nivån på oljestickan. Om nivån är 

låg fyll på.

3. Kontrollera bränslenivån i tanken.

4. Kontrollera att batteripolerna sitter fast

5. Slå till spänningen till styrskåpet
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El-teknisk dokumentation

Komponentförteckning

Komponent Typ Funktion
K1 Relä, 24V Stopprelä, drar stoppmagneten
K2 Relä, 24V Start/stopp av simulering, självhållande, påverkar T1
K3 Relä, 24V Högtemplarm, tänder larmlampa, påverkar K1 samt K7
K4 Relä, 24V Larm lågt SMO-tryck, tänder larmlampa, påverkar K1
K5 Relä, 24V Larm, lågt BRO-tryck, tänder larmlampa, påverkar K8
K6 Relä, 24V Larm avgastemp, tänder larmlampa
K7 Relä, 24V Kopplar ur TT1, och kopplar in R1 vid påverkan ifrån K3
K8 Magnet, 24V Stänger magnetventil vid påverkan ifrån K5
T1 Tidrelä, 24V Startar simulering med en tidsfördröjning på ca 30 sek, 

påverkar larmsummer.
P1 Lampa, 24V, röd Indikerar laddning ifrån generator
P2 Lampa, 24V, röd Larmindikering, hög kylvattentemp
P3 Lampa, 24V, röd Larmindikering, lågt SMO-tryck
P4 Lampa, 24V, röd Larmindikering, lågt BRO-tryck
P5 Lampa, 24V, röd Larmindikering, avvikande avgastemperatur
P6 Mätartavla, temp Visar kylvattentemperatur ifrån TT1
TT1 TT Temperaturtransmitter för kylvattentemperatur
F1 Säkring, 2A Säkring för hela manöverkretsen
S2 Vred, 6-läges Väljer aktuell simulering
S3 Brytare, NC Tystar larmsignal ifrån summer
S4 Brytare, NO Startar simulering, påvkerkar K2
S5 Brytare, NC Återställer simulering
S6 Brytare, NO Stoppar maskinen, påvkerkar K1
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Schemaritningar
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