HÅNDBOK PERKINS MARINE MOTOR

4.108

Denne boken er et utdrag og gjengivelse av den originale håndboka. Dagens
håndbok har imidlertid fått et mer moderne språk, og er av denne grunnen ikke
helt identisk med den opprinnelige boka. Imidlertid er alle detaljer gjengitt så
nært som mulig.
Utgivelse mars 2004.
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INTRODUKSJON

Vennligst les denne boken nøye før du starter opp din nye motor.
Ved å følge de forskrifter som er gitt vedrørende bruk og
vedlikehold, er du sikret maksimal utnyttelse og levetid
på motoren
Hvis det skulle oppstå problemer med motoren, ber vi deg
om å snarest kontakte nærmeste Perkins forhandler.

Husk å oppgi motornummer og alle detaljer vedrørende
problemet.
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4.108 M indirekte kjølt (varmeveksler)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lufteskrue kjølesystem
Vannpåfylling
Smøreoljepåfylling
Innsugningsdemper
Beskyttelsesboks elektriske komponenter
Varmeveksler
Brennstoffilter
Lensepumpe for smøreolje
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Giver for turteller
Vekselstrømsdynamo
Sjøvannspumpe
Brennstoffpumpe
Smøreoljefilter
Smøreoljekjøler
Startmotor

4.108 M direkte kjølt
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Smøreoljepåfylling
Innsugningsdemper
Beskyttelsesboks elektriske komponenter
Brennstoffilter
Lensepumpe for smøreolje
Giver for turteller
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7.
8.
9.
10.
11.

Vekselstrømsdynamo
Sjøvannspumpe
Brennstoffpumpe
Smøreoljefilter
Startmotor

MOTORNUMMER
Ved alle henvendelser vedrørende reservedeler eller andre opplysninger om
motoren, må motornummeret oppgis.
Motornummeret finner du innslått på motorblokken ved festeflensen for
brennstoffpumpen.
Alle sifre og bokstaver må oppgis.
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TEKNISKE DATA
Motortype 4.108 (M) er en firesylindret 4-takts indirekte innsprøytet dieselmotor.
Boring:
Slaglengde:
Sylindervolum:
Kompresjonsforhold:
Tenningsrekkefølge:
Ventilklaring:
Innsprøytingspunkt:
Innstillingstrykk dyser:
Arbeidstrykk dyser:
Oljetrykk:
arbeidstemperatur:

79,4 mm
88,9 mm
1,76 liter
22:1
1-3-4-2
0,30 mm, kald motor
19° F.Ø.D.
150 atm.
135 atm.
2,1-4,2 kp/cm2 ved maks. turtall og normal

Riktig bruk av motorens omdreiningsstall:
•
•
•

Anbefalt kontinuerlig turtall:
Maksimalt turtall for kortvarig kjøring (1 time):
Max. omdreiningstall for spesielt godkjente,
planende båter (maksimalt 15.min.)
(Se for øvrig side 11.)
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3000 o/min.
3600 o/min
4000 o/min.

TILTREKNINGSMOMENTER

Figuren viser rekkefølgen for tiltrekking av topplokkmuttere.
•
•
•
•
•
•
•

Topplokksbolter
Rådelagerbolter
Bærelageroverfall
Svinghjulssettskruer
Settskrue remskive på veivaksel
Festemuttere for dyser
Settskruer i register mellomdrev

7,6 - 8,3 kpm
5,3 - 5,8 kpm
11,0 - 11,5 kpm
7,6 - 8,3 kpm
19,5 - 20,5 kpm
1,4 - 1,7 kpm
4,56 4,98 kpm
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INNKJØRINGSFORSKRIFTER
Følgende punkter må utføres før start:
1.

Fyll motor og gir medgodkjent smøreolje til ”FULL” merket på peilepinne.

2.

Kontroller brennstoffsystemet og brennstofftank og sjekk at det ikke er

3.

Kontroller at alle elektriske ledninger er forsvarlig klamret, og at
kontaktpunktene har god forbindelse.

4.

Sjekk at sjøvannsinntak i båten er åpen. Der det nyttes vannkjølt eksos skal
Man kontrollere at det kommer sjøvann ut av eksosavløpet etter start av
motor.

5.

For varmevekslerkjølte motorer skal ferskvannsstanden i varmeveksleren
Kontrolleres og eventuelt etterfylles.

6.

For varmevekslerkjølte motorer må man, ved fylling av ferskvann, skru ut
lufteskruen på toppen av ekspansjonstanken merket ”VENT”.
Trykklokket taes av og vann fylles til det kommer ut av luftehullet.
Sett lufteskruen på plass igjen og fyll til vannstanden er ca. 2-3 cm under
lokket.
Etter at motoren er kjørt ca. 5 min. for halv fart og med belastning (eller
unormal temperaturstigning inntreffer) skal systemet luftes og etterfylles på
nytt.
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START AV MOTOR
•
•
•
•

Sett girspaken i fristilling slik at giret ikke er innkoplet.
Påse at stoppkontrollen er av.
Gi fullt pådrag på gasskontrollen med giret i fristilling
Slå på tenningen ved å vri startnøkkelen med urviseren til første posisjon.

I varmt vær eller ved varm motor startes motoren ved å trykke starnøkkelen inn ved
tenningsposisjonen, og vri så nøkkelen videre med urviseren. Startmotoren koples
da inn og dreier motoren rundt. Straks motoren har startet slippes startnøkkelen og
gasspådraget reduseres.

OBS! Startmotoren må ikke være innkoplet mer enn 15-20 sek. av gangen.
Hvis motoren ikke har startet i løpet av denne perioden, slippes nøkkelen, og man
prøver på nytt etter en pause på ca. 20 sek. Vær sikker på at startmotoren har
stanset sin rotasjon før man på nytt prøver å starte.

KALDT VÆR:
De fleste 4.108 marinemotorer er utstyrt med en spesiell kaldstartanordning som
betegnes ”thermostart”. Systemet bygger på en glødeplugg montert i dieselmotorens
innsugningsmanifold. Hit tilføres små mengder dieselolje som antennes og bidrar til
lettere tenning i sylindrene når kaldstartanordningen aktiveres.
Følg først samme rutine som ved vanlig start av motor. Vri sp startnøkkelen fra
tenningsposisjon helt til høyre uten å trykke nøkkelen inn. Hold nøkkelen i denne
stillingen i ca. 15-20 sek. Trykk så nøkkelen inn fra kaldstartposisjonen, og vri videre
mot høyre. Startmotoren er da innkoplet og dreier motoren rundt. Straks motoren har
startet slippes startnøkkelen.
Hvis motoren ikke har startet i løpet av 15-20 sek. Slippes nøkkelen og nytt forsøk
gjøres. Nå med en glødetid på ca. 5 sek.
HUSK! Svake batterier i kaldt vær er dårlig hjelp for en startmotor.
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STOPP AV MOTOR
Vanligvis stoppes motoren ved hjelp av en mekanisk kabel fra styrhus/styreposisjon
til brennstoffpumpen, der den stanser dieselforsyningen til pumpen. Dra ut stoppkontrollen og hold den ute til motoren stanser. Sett stopp-kontrollen tilbake når
motoren er stanset. Slå av tenningen!
Motoren kan også stanses elektrisk ved hjelps av en stoppknapp på instrumentpanel
via en stoppmagnet montert på motor, som igjen stanser dieselforsyningen til
brennstoffpumpen. Hold stoppknappen inne til motoren stanser.

TING MAN SKAL HUSKE
Når motoren starter skal man kontrollere at voltmeteret i instrumentpanelet viser øket
spenning.
Videre skal man sjekke at oljetrykkslampen slukker ved turtallsøkning.
Hvis De tviler på at ”thermostarten” virker, ta av innsugningsfilteret og vri nøkkelen i
glødeposisjon. Thermostarten skal nå bli rødglødende, en tydelig flamme skal brenne
i manifolden.
Brukes startgass, skal denne være av godkjent type og spesielt beregnet for
dieselmotorer.
OBS! Gløding og startgass må ikke brukes samtidig.
Man skal være varsom med å kjøre motoren med fullt gasspådrag i for lange perioder
av gangen. Kjør ikke motoren mer enn en time på fullt turtall og full belastning. Sett
turtallet så ned 150-200 o/min. i minst 15 minutter før man går opp til topp belastning
igjen og gjentar prosedyren.
Maksimum anbefalt kontinuerlig cruising turtall er 3000 o/min.
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INSTRUMENTER (se bilde side 13)
Instrumentene gir båteieren viktige opplysninger om driften av motoren, og dens
elektriske anlegg.
VARSELLYS FOR OLJETRYKK MOTOR
Dette er noe av det viktigste instrument om bord. Lyset går alltid på når tenningen
slås på, og lyset skal slukke når motoren starter og går opp i turtall.
Hvis lampen ikke lyser når tenningen slås på – skru av det røde plastdeksel og skift
lyspære. Ha alltid reserve 4W lyspære om bord, med sokkel type Ba 9s.
Den elektriske bryter som registrerer motorens oljetrykk er innstilt på 0,8-1 kp/cm2.
Noen 4.108 marinemotorer er også utstyrt med ”summer” eller varselhorn for lavt
oljetrykk i tillegg til varsellyset.
En del motorer leveres også med elektrisk oljetrykkmåler. Normalt oljetrykk viser
mellom 2,1-4,2 kp/cm2 ved maksimum turtall og normal arbeidstemperatur. Man skal
imidlertid være oppmerksom på at ettersom motoren går seg til og blir eldre, kan
trykket falle noe. Det kan også oppstå reduksjoner i oljetrykket hvis motoroljen er
meget varm eller hvis feil olje benyttes under visse klimatiske forhold. (Se oljetabell
side 27). Det er ikke unormalt at oljetrykket ved tomgangsturtall kan gå ned til
1 kp/cm2.
OLJETRYKKMÅLER GIR
De fleste standard utført 4.108 marinemotorer er utrustet med mekanisk gir uten
behov for oljetrykksmåler. En del motorer er imidlertid utrustet med ulike typer
hydrauliske gir, som kan ha oljetrykksmåler. Oljetrykk er da angitt. Også på disse
gear vil det oppstå et visst trykkfall når oljen er varm.
TURTELLER
Instrumentet viser motorens turtall i o/min. Instrumentskalaen viser tall som
multiplisert med 100 angir motoromdreiningene (eks. 30 x 100 = 3000 o/min.)
De fleste 4.108 marinemotorer er utstyrt med elektriske turtellerinstrumenter.
TEMPERATURMÅLER
Instrumentet viser temperaturen på kjølevannet i motoren. Temperaturen registreres
av en elektrisk giver montert i topplokket, akterkant motor.
Hvis høye temperaturer registreres, undersøk omgående kjølesystemet.
VOLTMETER
Voltmeteret gir opplysning om batteriets kondisjon og dynamoens ladespenning.
FØR START
Slå på tenningen og avles batteriets spenning. Nålen skal nå stå i det grønne feltet
mellom 12 og 13,5 V. Hvis nålen stoper i det røde skraverte feltet bør batteriet
lades. Stopper nålen i det røde eltet bør batteriet byttes.
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ETTER START
Avles spenningen før tilkopling av av strømforbrukende komponenter (lanterner,
lensepumper etc.) Voltmeteret skal nå vise ca. 13,5 V. Ved tilkopling lanterner,
lensepumper m.m. skal ikke voltmeteret vise under 12 V.

BILDE 13: Instrumentpanel

FØRSTEGANGSOPPSTART – NY MOTOR
De første 25 driftstimene er av stor betydning for motoren. Forsiktig innkjøring gir
lengre levetid. Kjør derfor motoren med full belastning bare i korte perioder.
Etter 25 timer bør man gjøre følgende:
•

Skift olje på motoren. Skift oljefilter. Husk bruk av riktig smøreolje (se side 27),
og fyll ikke for mye olje.

•

Kontroller momentet på topplokksboltene (8,3 kpm). Ettertrekk boltene i
rekkefølge som er vist på figur side 8.

•

Kontroller ventilklaringen 0,3 med mer kald motor.

•

Trekk etter alle utvendige bolter og muttere. Husk fundamentboltene.

•

Kontroller kjølevannet.

•

Kontroller strammingen på dynamorima.

•

Kontroller alle elektriske forbindelser.

•

Kontroller at motoren er fri for olje- og brennstofflekkasjer.

•

Kontroller tomgangsturtallet (se side 2).

•

Skift element i brennstoffilter.
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VEDLIKEHOLD – PERIODISK ETTERSYN
Det er viktig å huske på at vedlikehold gir lengre levetid og bedre driftsøkonomi.
DAGLIG ETTERSYN:
• Kontroller kjølevannet
• Kontroller oljenivå i bunnpannen
• Sjekk oljetrykk
• Kontroller oljenivå i gir
HVER 50 TIMER ELLER 2 MÅNEDER:
• Tøm gammel smøreolje og fyll godkjent olje (se side 27)
• Skift element i oljefilteret
• Kontroller dynamoreimas stramhet (dette skal gjøres hver måned)
• Tapp brennstoffsystemets vannutskiller
• Kontroller alle slanger og rør for lekkasjer
• Kontroller, eventuelt skift zinkanode i kjølesystem
HVER 400 TIMER ELLER 12 MÅNEDER (ETTERHVER BÅTSESONG):
• Kontakt Deres Perkins verksted for service
• Skift brennstoff-filter
• Sjekk alle slanger og rør, ettertrekk slangeklemmer
• Tøm og rengjør brennstofftank og brennstoffsystem
• Skift olje på gir
• Trekk etter alle utvendige bolter og muttere
• Rens alle elektriske forbindelser og innsett kontaktpunktene med syrefritt fett
eller lignende
• Kontroller ventilklaring
• Kontroller dyser
• Kontroller dynamo og starter
• Tidsintervallene som er brukt er ment som en generell veiledning
• Det er opp til brukerne å vurdere tidspunktet og nødvendigheten av de ulike
vedlikeholdsoperasjonene, avhengig av under hvilke forhold motoren arbeider

Er De i tvil, kontakt Deres Perkins forhandler!
Enhver båteier må være oppmerksom på de forhold brukes i. Vi anbefaler jevnlig
kontroll av sjøvannsinntak og eventuelle sjøvannsfiltre for å forhindre tetting og stans
i kjølevannstilgangen.
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VINTEROPPLAG AV MOTOR
Ved opplag av motor bør følgende gjøres:
•

Rengjør alle ytre deler

•

Kjør motoren varm. Stans motoren og tøm smøreoljen.

•

Skift oljefilter

•

Fyll ny godkjent smøreolje, fortrinnsvis konserveringsolje (se side 27) til riktig
høyde på peilepinnen.

•

Tøm brennstoff fra tank og filter. Fyll minst 5 liter godkjent konserveringsolje
for brennstoffsystem på tanken (se side 16). Hvis tanken er laget slik at dette
litertall ikke er tilstrekkelig, bør man installere en midlertidig tank før
brennstoffilteret. Lar brennstofftanken seg ikke tømme, bør tanken fylles helt
full med dieselolje, og konserveringsolje påfylles en midlertidig tank som nevnt
ovenfor.

•

Luft hele brennstoffsystemet (se side 19)

•

Start motoren og kjør ca. 15 minutter på halv fart. Da vil konserveringsoljen ha
gått gjennom hele brennstoffsystemet; filter, pumpe, trykkrør og dyser.

•

Tett lufterør og påfyllingslokk i brennstofftanken med vanntett tape.

•

Tøm motorens kjølevannsystem, varmeveksler og sylinderblokk. Tappesteder
se side 25. Husk å ta av påfyllingslokk på varmeveksleren når man tapper av
ferskvannet, samt å løsne alle slange- og vannrørforbindelser. Når vannet er
tappet anbefaler vi å kjøre motoren noen få sekunder på tomgang for å få
vekk vann som kan være igjen i vannpumpen.
Husk at Perkins fabrikken ikke er ansvarlig for eventuelle frostskader på
motoren!
Motorblokken kan også rengjøres ved å spyle gjennom fra sylinderblokkens
tappepunkt, etter at varmeveksler og termostat er fjernet.
For varmevekslerkjølte motorer kan man på nytt fylle ferskvann på motoren
med godkjent frostvæske som beskrevet på side 18.
Husk å lufte varmevekslerensom beskrevet på side 25.

•

Fjern endelokket på sjøvannspumpen og smør innmaten og pumpehuset med
Glyserin (se fig. Side 24). Impelleren kan også fjernes i opplagsperioden.

•

Ta ut dyseholderne og dusj litt smøreolje inn i hver av sylindrene. Drei
veivakselen rundt en gang og sett dyseholderne på plass igjen.

•

Tett luftinntak med vanntett tape.

•

Tett eksosavløp ved motor med vanntett tape.

•

Ta av motorens ventildeksel, smør vippearmene og sett dekselet tilbake.
Rengjør samtidig pusterør til luftfilter.

•

Ta av dynamo- og vannpumperemmen.
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BATTERIER:
•
•
•
•

Ta ut batteriene og etterfyll cellene med destillert vann.
Full-lad batteriene.
Rengjør polene og sett de inn med litt fett.
Oppbevar batteriene på et tørt, kjølig med frostfritt og støvfritt sted.

KONSERVERINGSOLJER FOR BRENNSTOFF:
- Laveste temperatur under vinteropplag: -57 °C.
- Shell Calibration fluid ”B” med antikorrosjon
Alternativt:
- 10 % Norol utenbords totaktsolje iblandet drivstoffet.

PERKINS DELER FOR PERKINS PRODUKTER:
For å sikre at De får det aller beste driftsresultat av Deres motor og for at garantien
skal ha full gyldighet, må bare originale Perkins deler benyttes. Perkins deler er
tilgjengelig uten vanskelighet over hele verden.
Ved bestilling av reservedeler må motorens serienummer alltid oppgis.
Videre må det oppgis om motoren er indirekte eller direktekjølt.
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KLARGJØRING AV MOTOR ETTER OPPLAG
Når motoren igjen skal settes i drift gjøres følgende:
1.

Rengjør alle ytre deler og monter sjøvannspumpeimpelleren hvis den har vært
fjernet. Skift pakning for pumpens endedeksel.

2.

Fjern beskyttelsestape fra luftventil for brennstofftank.

3.

Tøm brennstofftank for å fjerne gammel dieselolje og eventuelt kondensvann.
Hvis tanken har vært helt full, tøm kondensvann fra vannutskillerglass hvis
båten er levert med dette.

4.

Installer nytt brennstoff-filterelement og husk lufting av systemet (se side 19).

5.

Brennstoffpumpe og brennstoffsystem luftes nøye.

6.

Kontroller at tappekraner for kjølevann er stengt. Varmevekslerkjølte motorer
fylles med ferskvann (se side 23). Sjekk for eventuelle vannlekkasjer. Har
frostvæske vært påfylt bør man ikke vente at frostvæsken vil være til nytte for
neste års vinteropplag uten kontroll.

7.

Drei ferskvannpumpen for hånd før dynamoremmen er montert. Hvis pumpen
ikke lar seg dreie rundt med rimelig anstrengelse, prøv først å fylle systemet
med varmt vann. Roterer pumpen fortsatt ikke, må den demonteres og
undersøkes.

8.

Monter vannpumpe – dynamoremmen.

9.

Ta av ventildeksel og smør vippearmene med motorolje. Kontroller
pakningene og sett ventildeksel på plass igjen.

10.

Ta vekk tape fra luftfilterinntak og rengjør luftfilter hvis nødvendig.

11.

Ta vekk tape fra eksosmanifold og monter eksosslange.

12.

Kontroller elektriske forbindelser på starter og dynamo.

13.

Monter batteriforbindelser.

14.

Kontroller smøreolje i bunnpannen. Husk bruk av riktig smøreolje (se side 27).

15.

Kjør motoren 15-20 sek. På starteren med stoppkontrollen aktivert for å sørge
for smøreoljesirkulasjon til motorens vitale deler.

16.

Start motoren på vanlig måte etter at brennstofftanken er fylt med godkjent
brennstoff og systemet er luftet. Kontroller oljetrykk, temperatur og lading.
Når motoren når sin vanlige arbeidstemperatur, sjekk for vann- og
oljelekkasjer.

Perkins fabrikken aksepterer ikke ansvar for direkte skader eller følgeskader som
måtte oppstå i forbindelse med opplag av motor.
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FROSTBESKYTTELSE
Ta alltid forholdsregler mot frost hvis Deres motor blir utsatt for kaldt vær ved bruk
eller ved vinteropplag.
Direkte sjøvannskjølte motorer har sjøvann direkte i motorblokken som kan fryse og
forårsake skader. Vær derfor nøye med å tappe ut sjøvannet i direktekjølte motorer
før vinteropplag (se side 15).
Varmevekslerkjølte motorer kan enten tømmes for ferskvann før vinteropplag (se
side 15) eller påfylles en godkjent frostvæske. Frostvæsken må passe til motoren og
dessuten inneholde en rustbeskytter.
(Følgende setning er ny for denne boka februar 2004):

Anbefalte frostvæsker er kun frostvæsker som er siliktafrie. Vi anbefaler
”HydroTexaco Long Life” eller tilsvarende.

Husk å åpne alle tappesteder, slanger og rørforbindelser når man tømmer motoren
for vann, enten den er direktekjølt eller varmevekslerkjølt.
Noen ganger er det en mulighet for at en liten vannmengde kan bli igjen i
sirkulasjonspumpen. Når dette fryser hindres skovlene i å rotere. Dette kan føre til
overheting.
Brukes motoren i kuldegrader må man gjøre følgende:
a)

Før start av motor prøv om ferskvannspumpen kan roteres med hånd før
dynamoremmen er montert. Dette vil indikere om eventuell isdannelse har
funnet sted.

b)

Hvis pumpen sitter fast, fyll motoren med varmt vann, men glem ikke
frostvæske i vannet.

c)

For å unngå dette problemet, la alltid motoren gå noen sekunder på tomgang
hver gang vann er tappet av.

Før frostvæske skiftes eller vanlig vann påfylles må motoren renses godt ut.
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BRENNSTOFFSYSTEMET
Brennstoffet må være rent og fritt for vann. Bruk alltid trakt og sil ved bunkring.
Diesel må ikke lages i galvaniserte tanker. Kvaliteten på dieseloljen må minst svare til
British Standard 2869: 1967- Class A1 og A2.

LUFTING AV BRENSELSYSTEMET:
Hvis man er så uheldig å gå tom for brensel eller noen del av systemet har vært
Løsnet eller demontert, kommer det luft inn i anlegget.
Hvis det er luftlekkasjer på sugesiden i brenselsystemet, kommer det også luft inn i
anlegget.
Reparer først eventuelle feil. Gå så frem på følgende måte:
•

Kontroller at det er nok diesel på tanken og at eventuell kran fra tank står
åpen.

•

Løs lufteskruen ”A” på siden av huset til dieselpumpen.

”A” Lufteskrue
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•

Løs lufteskruen ”B” (3) på toppen av regulatorarmens festehus.

”C” forbindelsesmutter

•

Bruk pumpearmen på matepumpen helt Til brennstoff uten bobler kommer ut
av luftehullene, og skru så til følgende rekkefølge. Først lufteskrue ”A” og så
lufteskrue ”B”.

•

Løs forbindelsesmutter ”C” ved pumpens inntak, og pump igjen med
håndpumpen inntil brennstoff uten luftebobler kommer ut av skrugjengene og
skru så fast.
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•

Løs forbindelsesmutter på trykkrørene ved to av dyseholderne.

•

Sett fullt gasspådrag, men pass på at giret ikke er innkoplet og at
stoppkontrollen ikke er aktivert.

•

Kjør motoren på starteren inntil brennstoff uten luftbobler kommer ut fra begge
de åpnede brennstoffrør.

•

Fest forbindelsesmutterne på begge de åpnede brennstoffrør igjen og motoren
er klar til å kjøres.
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TOMGANGSTURTALL
Når tomgang justeres må dette alltid skje i forbindelse med innstilling av
tomgangsdemperen som nevnt nedenfor.

TOMGANGSDEMPER
Skru løs låsemutter (2) tilstrekkelig til at stillskruen (1) kan løsnes to fulle
omdreininger.
Juster tomgangsturtallet til 625 o/min. ved hjelp av tomgangsskruen (4).
Skru inn stillskruen (1) inntil tomgangsturtallet øker litt, og skru så tilbake en halv
omdreining og lås fast med låsemutter (2).
Gi fullt rusningsturtall og dra omgående tilbake til tomgangsturtall. Hvis tiden fra
maksimalt rusningsturtall til tomgangsturtall overskrider 3 sekunder, er
tomgangsdemperen skrudd for hardt til.

DIESELFILTER
Skifte av filterinnsats:
1.

Rengjør hele filteret utvendig.

2.

Skru løs festeskruen på filtertoppen (se figuren nedenfor)

3.

Senk hele filteret og ta vekk innsatsen (se figuren nedenfor)

4.

Rengjør alle filterkomponenter i dieselolje.

5.

Kontroller pakninger. Skadede pakninger må byttes.

6.

Bytt filterelement og monter filteret igjen.

7.

Etter bytte av filterelement må brennstoffsystemet luftes som beskrevet på
side 19 og 20.

22

KONTROLL OG SKIFTE AV SPREDERE
Man kan kontrollere om en eller flere spreder fungerer tilfredsstillende ved å løsne
festemutteren på trykkrøret til sprederen en etter en mens motoren gåt på et moderat
turtall. Dette hindrer brennstoff i å nå frem gjennom dysen til vedkommende sylinder,
og reduserer derved motorturtallet.
Hvis motorturtallet forblir konstant etter at man har løsnet festemutteren på trykkrøret
til sprederen, betyr det at det er noe galt med vedkommende spreder.
Når man installerer en ny spreder må man være oppmerksom på at tetningen mellom
dyseholder og topplokket består av en spesiell type kobberpakning. Det er meget
viktig at bare slik pakning benyttes. Utsparingen i topplokket, flensen på
dyseholderen samt kobberpakningen må være absolutt rene hvis tetningen skal bli
100% tett. Bruk alltid ny kobberpakning hvis en spreder skiftes.
Festemutterne på dyseholderen må tiltrekkes jevnt for å forhindre en skjev
anleggsflate mot topplokket. Man må være varsom med tiltrekning av festemutteren
til trykkrøret.
Trekkes denne til for hardt sprenges konusen i røret. Forsøk aldri å reparere dyser
selv.

KJØLESYSTEMET
To ulike kjølemetoder benyttes på Perkins marinemotorer; direkte sjøvannskjøling og
varmevekslerkjøling.
DIREKTE KJØLING
I dette system suges sjøvann fra en bunnventil ved hjelp av en registerdrevet
rotasjonspumpe med impeller gjennom motoren og ut av båten blandet med
eksosen. Normal arbeidstemperatur blir ikke over 60 °C.
INDIREKTE KJØLING
Dette systemet består av en lukket ferskvannskrets på ca. 7,4 l, som kjøler motoren
via en varmeveksler. Sjøvann suges fra en bunnventil ved hjelp av en registerdrevet
rotasjonspumpe med impeller, og sjøvannet kjøler ferskvannet når det passerer
gjennom varmeveksleren. Sjøvannet går ut av båten blandet med eksosen. To
vannpumper benyttes. Normal arbeidstemperatur er mellom 65 °C og 93 °C.

23

VEDLIKEHOLD AV KJØLESYSTEM
SJØVANNSPUMPE
Denne rotasjonspumpa må aldri kjøres tørr, da impelleren vil ødelegges.
Legges båt og motor i opplag, må pumpen innsettes med Glyserin. Fettet innsettes
ved å fjerne dekselet på pumpen, glyserin kan innsettes fra øvre rørforbindelse til
pumpen etter at gummislangen er fjernet. Drei motoren rundt for å spre fettet i
pumpen. Slikk behandling er vanligvis effektiv i 3 måneder og bør gjentas ved lengre
tids opplag. Husk å skifte pakning for endedeksel.
HA ALLTID EN RESERVE IMPELLER OM BORD!

DYNAMO – VANNPUMPE KILEREM
Sjekk remstrammingen. Når den er riktig justert skal bevegelsen sideveis være ca. 10
med mer mellom vannpumpen og veivakselens remskive.

VARMEVEKSLER
Innsatsen i varmeveksleren kan tas ut for rengjøring og vedlikehold ved å fjerne
endelokkene i varmeveksleren. Fjern først O-ringene før innsatsen tas ut.
Hvis innsatsen er meget tilgriset og tett, er den beste rensemåte å legge den i en
kokende kaustisk soda oppløsning. Normalt bør ferskvannsiden eller utsiden av
innsatsen være ganske ren da dette er en del av den lukkede motorkjølekrets.
Innsiden av rørene de sjøvannet passerer, vil normalt kreve mer rengjøring. Man kan
også rengjøre innsiden av rørene ved å stake med et tynt stålrør 3,2 med mer i
diameter. Det er viktig ved slik staking at man staker i motsatt retning til vannretningen gjennom innsatsen. Når varmeveksleren monteres igjen må man ikke skru
til for meget. Momenttiltrekning er 3,46 kpm.
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LUFTING AV KJØLESYSTEMET
For varmeveksler kjølte motorer skal følgende rutine følges før motoren startes første
gang, når motoren tas ut av opplag, eller når ferskvannsystemet etterfylles :
Lufteskruen sitter på høyre side av ekspansjonstanken, se fig.
Fjern lufteskruen og fyll inntil vann kommer ut av luftehullet. Sett lufteskruen på
plass igjen og skru tett. Fortsett vannpåfylling til vannet står 2-3 cm under
påfyllingslokket.
Kjør motoren noen få minutter på halvt turtall. Kontroller så om luftbobler kommer ut
av lufteskruen og kontroller dessuten om unormal temperatur oppstår ved første
oppstart under belastning.

TØMMING AV KJØLEVANN
Ta av påfyllingslokket på ekspansjonstanken.
Tappepunktene på motoren finnes følgende steder:
(Motorens høyre eller venstre side refererer seg till motoren sett bakfra fra gearet og
forover.)
1. Tøm der vannrøret går fra bunn av ekspansjonstank og inn i fremre høyre side av
sylinderblokken.
2. Tøm ved bunn av motorens oljekjøler.
3. Tøm ved tappepunkt motor venstre side mot svinghjulshus (høyre side på direkte
sjøvannskjølte motorer.)
4. Tøm to tappepunkter på varmeveksler.
5. Tøm tappepunkt akterkant eksosmanifold.
Kranene holdes åpne til vann slutter å renne ut. Hvis vann ikke kommer, prøv å stake
med litt myk ståltråd. Det hender at kraner kan tette seg og de kan da skrues helt ut
ved hjelp av en fastnøkkel. Når alt vann er ute stenges kranene igjen.
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SMØREOLJESYSTEMET
Betydningen av bruk av riktig og ren smøreolje kan ikke understrekes sterkt nok.
Bunnpannen skal fylles tilriktig merke på peilepinnen, men fyll ikke over ”full” merket.
OLJETRYKK
Trykket skal være mellom 2,1 og 4,2 kp/cm2 ved normal hastighet og arbeide
temperatur. Trykket faller ved tomgangskjøring og også når oljen blir varm.
OLJEFILTER
Oljefilteret på dagens motorer er et engangsfilter som kastes ved vanlig oljeskift. På
denne type filter er innsatsen en del av hele filteret, og selve beholderen erskrudd til
filterbraketten.
SKIFTE AV ENGANGSFILTER
1.
2.
3.
4.
5.

Rengjør filteret utvendig.
Skru løs filteret.
Fyll det nye engangsfilter med ren smøreolje før montering.
Smør pakningen på toppen av det nye engangsfilter med litt ren motorolje.
Skru det nye engangsfilte til filterbraketten inntil teningsringen akkurat berører
filterbraketten. Vri så en halv omdreining til for hånden. Hvis engangsfilteret skrus
for fast, kan det være vanskelig å fjerne igjen.
6. Start motor og kontroller for oljelekkasjer.
7. Kontroller oljenivå i bunnpanne.
OLJEKJØLER (ofte ikke montert på norske motorer - kun på de tidligste modeller)
Under vanlige driftsforhold trenger en oljekjøler lite eller intet vedlikehold, særlig hvis
båten er utrustet med et effektivt sjøvannsinntak med filter.
Etter lengre tids bruk kan det bli nødvendig å rengjøre innsatsen på samme måte
som for en varmeveksler beskrevet tidligere.
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SMØREOLJER
Smøreoljen som benyttes må tilfredsstille kravene ifølge MIL-L-46152 eller MIL-L-2104C.
Nedenfor er gitt en oversikt over noen oljetyper som møter disse kravene.

MIL-L-46152
FABRIKAT

TYPE

SAE GRAD
-1 til -18 °C

-1 til +27 °C

Over 27 °C

10 W

20 W

30

BP

Energol HD

ESSO

Esso Plus Motor Oil

10

20

30

FINA

Solna HD.S1.

10

20 W 20

30

MOBIL

Delvac 1200 Ser.

1210

1220

1230

NOROL

Motorolje HD

10 W

20 W

30

SHELL

Rotella TX

10 W

20 W 20

30

Rotella TX
TEXACO

Ursa Oil extra duty

VALVOLINE

All-Climate HD

20 W / 40
10

20

30

10 W / 40

All-fleet

20 W / 30

MIL-L-2104C
Vanellus C3
BP

10 W

Vanellus C3

20 W / 20

30

15 W-40

ESSO

Essolube D3 HP

10 W

20W

30

FINA

SolnaS.3

10 W

20W / 20

30

MOBIL

Delvac 1300 Sr.

1310

1320

1330

Turbo Motorlje

10W

20 W

30

NOROL

Turbo Motorolje

SHELL

15 W-40

Rimula CT

10W

20 W

30

Rotella TX

10 W

20W / 20

30

Rotella TX
TEXACO

Ursa Oil LA.3

VALVOLINE

20 W/40
10

20

30

Super 1000

20 W / 30

All-fleet

20 W / 30

GODKJENT KONSERVERINGSOLJE: Norol Lagringsolje SAE 20
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MARINEGEAR
Perkins 4.108 marinemotorer leveres med ulike marinegear. De mest brukte gir er:
NICOR TMP HYDRAULISK GEAR MED REDUKSJON

Følgende tegning viser de olje- og vannplugger som er på gear og
reduksjonsenhetene.
SAE 20 motorolje skal benyttes.

OLJEMENGDER:
Gear : 1,28 liter
Red.: 0,57 liter
For ytterligere service og bruksinstruksjoner viser vi til håndboken for gearet.
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BORG WARNER HYDRAULISK MARINEGEAR
Oljepåfylling:
Gearolje skal fylles til ”full” merket på peilepinnen. Motor og gear bør kjøres en kort stund på
tomgang for at hele gearet skal bli tilført olje.
Bruk alltid Automatgearolje Dexron II.

Oljenivå:
Oljestanden skal kontrolleres umiddelbart etter at motoren er stanset og nødvendig olje
påfylt. Det er ikke nødvendig å skru peilepinnen inn på plass for å kontrollere oljenivået.

Oljekapasitet :
Type

Horisontal motor

Motor med installasjonsvinkel 15°

70C & CR:
2,57 : 1

2,4 l

2,6 l

71C & CR:
1,5 : 1
1,9 : 1
2,1 : 1
2,57 : 1

2,4 l
2,4 l
2,4 l
2,4 l

2,6 l
2,6 l
2,6 l
2,6 l

Oljekjøler for gear med slanger krever ytterligere ca. 0,5 l olje.

HURTH GEAR

1.
2.
3.
4.

Påfyllingsplugg
Betjeningshendel
Festeskrue
Avtappingsplugg
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HURTH MEKANISK MARINEGEAR
1. Kontroll av gearboks før første oppstart :
Hurth gearboks, type HBW 10 -2 R eller L.
Fyll gearboksen med den foreskrevne olje opp til merket på peilepinnen (1).
For kontroll av oljenivå skal peilepinnen bare stikkes helt ned uten å skru inn gjengepartiet.
Skru godt fast påfyllingsskruen etter at olje er ifylt eller kontrollert.
2. Klargjøring av gearboks etter vinterlagring :
Hvis gearet har vært fylt med spesiell konserveringsolje eller tilsats for
rustbeskyttelse, skal dette tappes av, og gearet skylles nøye med renseolje før man fyller
opp gearet med forskriftsmessig olje, og kontrollerer det som beskrevet under punkt 1.
Hvis gearet har vært fylt helt fullt med den foreskrevne driftsoljen, må oljemengden
reduseres til riktig nivå, se punkt 1. Helst bør oljen skiftes ut med ny olje.
3. Oljemengde :
Ca. 0,5 liter – se punkt 1 om oljenivå.
4. Oljekvalitet :
Automatic Transmission Fluid for eksempel NOROL Automatgirolje Dexron II
eller tilsvarende.
Advarsel:

Tilsetninger som molybdensulfid eller lignende må ikke benyttes i den oljen
under noen omstendighet. Dette vil føre til sluring i koplingene og skader på
grunn av varmgang.

VEDLIKEHOLD:
1. Oljenivået i gearet bør kontrolleres hver måned.
HW 10 – 2 R eller L : Oljenivået skal gå opp til merket på peilepinnen (1). Ved kontroll av
oljeNivået, skal peilepinnen bare stikkes helt inn uten at gjengepartiet skrus ut.
Bruk alltid samme merke og kvalitet av olje ved etterfylling.
2. Oljeskift :
På et nytt gear skal olje skiftes etter 25 timers drift. Deretter skal olje skiftes hver 300 time
eller minst en gang i året.
Klargjøring av gearboks for vinterlagring :
Når gearet skal lagres i lengre perioder under ugunstige forhold, som det ofte er om vinteren,
bør det beskyttes mot korrosjonsskader, fortrinnsvis ved at gearet fylles helt med olje av
samme type og kvalitet som benyttes under driften. Eventuelt kan gearet påfylles en god
konserveringsolje med rustbeskyttelsestilsetning. Etter påfylling av slik olje bør gearet kjøres
og manøvreres ganske kortvarig for at alle deler kan bli dekket av den rustbeskyttende oljen.
Kontroll av innkoplingsfunksjonen :
Koplingsfunksjonen i gearet må fra tid til annen kontrolleres. BetjeningsHendelen på gearet må minst ha en bevegelse på 35mm ut til hver side for nøytralstillingen,
se tegning. Det er viktig at koplingshendelen ikke blir hindret i sin fulle innkoplingsbevegelse,
da skader ellers kan inntreffe.
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KRAV TIL INSTALLASJON
Driftstemperatur :
Det må sørges for god ventilasjon av motorrommet, slik at gearet får avgi sin
overskuddsvarme til omgivelsene. Driftstemperaturen på gearets smøreolje må ikke
overstige 130 °C.
Gearinnkoplingssystem:
Ut og innkopling av gearet krever liten kraft. Morse eller Telefex en-håndshendler kan derfor
utmerket benyttes for fjernstyring av gearet.
Ved å løsne på betjeningshendelens festeskrue (3) så kan betjeningshendelen (2), se
tegning side 29, roteres i den posisjon som kreves av fjernstyringskabelen. Når betjeningshendelen (2) står i nøytral posisjon, skal den danne en rett vinkel med fjernstyringskabelen i
bevegelsessplanet.
Innkoplingsbevegelsen målt ved betjeningshendelens festehull for fjernstyringskabel må
minst være 35 mm til hver side (posisjon A og B på figuren) fra nøytralposisjonen som er
angitt ved en fjærbelastet kule, og som lett kan føles for hånd. Større bevegelse enn 35 mm
har ingen skadelig innflytelse på gearet. Motoren må rettes opp så gearflensens eksentrisitet
i forhold til propellakselen ikke er større enn 0,1 mm.
SLEPING ELLER SEILING
Der hydrauliske gear benyttes på seilbåter, må man utvise varsomhet. Med NICOR TMP og
BORG WARNER hydraulisk gear er det nødvendig å kjøre motor og gear et par minutter
etter 8 timers seiling for å pumpe olje rundt de kritiske deler av gearet.
For begge gear anbefales installasjon av en akselsperre som hindrer skade på gearet.
Med HURTH gear kan propellen dreie rundt under slep eller seiling så lenge riktig oljenivå
bibeholdes i gearet.
VENTILKLARING
Ventilklaringen justeres ved at klaringen mellom toppen på ventilen og vippearm settes til
0,30 mm på kald motor (se fig.).
Selve fremgangsmåten er :

1.

Vri veivakselen inntil ventilene på sylinder
nr.4 (aktre sylinder) veksler. Kontroller og juster
ventilklaringen på sylinder nr.1.

2.

Vri veivakselen inntil ventilene på sylinder
nr.2. veksler. Kontroller og juster ventilklaringen
på sylinder nr.3.

3.

Vri veivakselen inntil ventilene på sylinder nr.1
veksler. Kontroller og juster ventilklaringen på
sylinder nr.4

4.

Vri veivakselen inntil ventilene på sylinder nr.3
veksler. Kontroller og juster ventilklaringen på
sylinder nr.2.

Når motoren dreies rundt ved denne justering skal den roteres i sin vanlige dreieretning, mot
urviseren sett bak fra gearet og forover.
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TIMING (utføres bare ved godkjente serviceverksteder).
Når motoren times på fabrikken blir alle tannhjul merket. Innstillingen er følgende :
Når stempel nr.1 er i øvre dødpunkt på kompresjonsslaget skal alle merkene falle
sammen, som vist på bildet under.

En timingbolt er festet til registerets bakplate.
Denne kan skrus ut og skal passe i et hull på
baksiden av veivakselens remskive.
Timingbolten er spisset for nøyaktig tilpassing
i remskiven. Dette punkt tilsvarer stempel
nr.1 i øvre dødpunkt.
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BRENNSTOFF-PUMPENS TIMING (utføres bare ved godkjente serviceverksteder).
Dieselpumpen har en linje preget på monteringsflensen, og denne skal stemme
overens med en tilsvarende linje preget på sylinderblokken.

Markeringslinje

Eventuelle finjusteringer utføres ved vridning av selve brennstoffpumpen.
Andre justeringer skal kun utføres av serviceverksteder.
Åpning av dieselpumpen må kun utføres av autorisert verksted for CAV pumper.
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ELEKTRISK UTSTYR

VEKSELSTRØMSDYNAMO
Vekselstrømsdynamoen består av to hovedkomponenter, en stator og en rotor.
Rotoren dreier rundt innenfor statorens viklinger og produserer derved vekselstrøm.
Denne strøm omgjøres ved hjelp av dioder til likestrøm som går til batteriet. Effekten
fra vekselstrømsdynamoen kontrolleres av en transistor –regulator som ikke krever
service eller vedlikehold. Typebetegnelsen er stemplet på dynamohuset.

STARTER
Intet vedlikehold kreves utover det som er beskrevet i det periodiske ettersyn.
Typebetegnelsen er stemplet på starterhuset.

GALVANISK TÆRING
Rust og tæring kan oppstå som følge av elektrolysedannelse når to ulike metaller
kommer i kontakt med sjøvann. Det er lagt vekt på dette problem i konstruksjon av
dieselmotoren. Man må imidlertid alltid være oppmerksom på dette problem. Særlig
gjelder dette i aluminiumsbåter.
Motorene leveres med en zinkanode merket Z. Denne zinkanode må kontrolleres og
fornyes ved jevne mellomrom.
Det er ofte også vanlig praksis å montere zinkanode utvendig på båten og forbindelse med ror eller propellbraketter.
Rust og tæring kan også oppstå meget raskt hvis det er en feil eller overledning i
båtens elektriske anlegg.

BATTERI
Batterier som lades git fra seg en gass som er eksplosiv. Vær derfor omhyggelig med
plassering av batteri om bord, og sørg for skikkelig avluftning. Likeledes må man lett
kunne komme til batteriet for vedlikehold og fylling som isolerer batteriet når båten
ikke brukes.
Hold batteriet rent og tørt for å unngå mulig rustdannelse og lekkasjestrøm.
Hold batteripolene rene og pass på at batterikablene er dimensjonert riktig for
strømbehovet.
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ALMINNELIGE FORHOLDSREGLER
•

Når motoren er utstyrt med vekselstrømsdynamo må man aldri frakoble batteri
eller skru av startbryteren eller hovedbryter mens motoren går. Dette vil
forårsake en spenningstopp i det elektriske anlegg og ødelegge dioder og
transistorer.

•

Fjern aldri en elektrisk kabel uten først å stanse motoren og skru alle brytere
av. Merk alltid kabel og dets tilkoblingspunkt før den fjernes. En kortslutning
eller feilkobling til jord vil ødelegge dioder og transistorer.

•

Sett aldri et nytt batteri i båten uten først å kontrollere riktig spenning og riktig
polaritet.

•

Prøv aldri å slå gnister på batteripolene for å sjekke om det er strøm. Uansett
hvor kort øyeblikk en gnist slår kan transistorer ødelegges.

•

Prøv aldri å reparere vekselstrømsdynamoen selv.

•

Vekselstrømsdynamoens feltkrets må aldri føres til jord.

•

Når batterilader benyttes, fjern batterikablene til motor.

•

Prøv aldri å koble batterispenningen direkte til regulatorens eller
vekselstrømsdynamoens festkrets.

•

Ta vekk ledningene til vekselstrømsdynamoen hvis noen form for elektrisk
sveising skal gjøres om bord.

•

Ta alltid vekk batterikablene hvis testinstrumenter skal settes inn noe sted i det
elektriske anlegg (unntak for voltmeter).
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VIKTIGE FORHOLDSREGLER
Hvis motoren stopper må man først kontrollere at brennstoffkranen står åpen og at
det er nok dieselolje på tanken. Hvis motoren har kjørt til tanken er helt tømt, kan det
være kommet urenheter i brennstoffrørene.
Skift brennstoff-filter og luft systemet etter bunkring.
Brennstofftanken bør ha rikelig medd skvalpeskott for å hindre skumdannelse i
dieseloljen. Skum i brennstoffet kan forårsake luft i anlegget og stopp av motoren.
Hvis motoren mister turtall eller effekt kan noe være kommet i propellen. Sjekk alltid
dette først. Sjekk motorens luftinntak og kontroller at det er åpent. Kontroller også
frisklufttilførselen i maskinrommet.
Hvis motortemperaturen stiger unormalt så reduser turtallet, og undersøk årsaken.
Kontroller først bunnventilen og sjekk at tilstrekkelig sjøvann kommer inn til kjøling av
motoren ved kontroll av kjølevannsutløp i eksosen. Kontroller sjøvannpumpen og
sjekk impelleren. På varmevekslerkjølte motorer skal man også kontrollere om det er
luft i ferskvannskretsen.
Stanser en motor i en dobbeltmotorinstallasjon, må man huske på det som tidligere
er sagt om mulige skader på gir ved sleping eller seiling.
Hvis en lekkasje oppstår på et av høytrykksrørene i dieselsystemet, kan i nødsfall
trykkrøret bøyes forsiktig slik at dieseloljen ledes ned i en beholder. Fortsett forsiktig
kjøringen på resten av de operative sylindre. Man må under ingen omstendighet
forsøke å klemme sammen det ødelagte trykkrør, da dette vil ødelegge brennstoffpumpen. Lekkasjer på lavtrykksiden av brennstoffsystemet repareres midlertidig ved
hjelp av tape eller lignende.
Hvis en alvorlig smøreoljelekkasje oppstår må motoren stanses omgående. Det er
langt vanskeligere å utbedre en smøreoljelekkasje midlertidig. Hvis lekkasjen
reduseres til dråper som renner jevnt ut kan man kjøre videre hvis ny olje fra
reservekanne påfylles i samme takt, forutsatt at varsellampe for lavt oljetrykk ikke
lyser.
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FEILSØKINGSSKJEMA (se nøkkel på side 38)

FEIL

MULIGE ÅRSAKER

Lav hastighet på startmotoren

1, 2, 3, 4

Vil ikke starte

5-10, 12-20, 22, 31-33

Vanskelig å starte

5, 7-16, 18-22, 24, 29, 31-33

Dårlig effekt

8-14, 18-27, 31-33

Fusker

8-10, 12-14, 16, 18-20, 25-26, 28-30, 32

Høyt brennstoff-forbruk

11, 13-14, 16, 18-20, 22-25, 27-29, 31-33

Svart røyk

11, 13-14, 16, 18-20, 22, 24-25, 27-29, 31-33

Blå/hvit røyk

4, 16, 18-19, 20, 25, 27, 31, 33-35, 45, 56

Lavt oljetrykk

4, 36-40, 42-44, 58

Banking

9,14,16,18-19, 22, 26, 28-29, 31, 33, 35-36,
45-46, 59

Ujevn gange

7-14, 16, 20-21, 23, 26, 28-30, 33, 35, 45, 59

Vibrasjon

13-14, 20, 23, 25-26, 29-30, 33, 45, 48-49

Høyt oljetrykk

4, 38, 41

Overoppheting

11, 13-14, 16, 18-19, 24-25, 45, 47, 50-54,57

For høyt veivhustrykk

25, 31, 33-34, 45, 55

Dårlig kompresjon

11, 19, 25, 28-29, 31-34, 46, 59

Starter og stopper

10-12
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NØKKEL TIL FEILSØKINGSSKJEMAET

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Dårlig batteri
Dårlige kabelforbindelser
Defekt startmotor
Feil smøreolje
Lav starthastighet
Tom brenseltank
Feil på stoppkontroll
Tette dieselrør
Defekt matepumpe
Tilstoppet brenselfilter
Tilstoppet luftfilter
Luft i brennstoffsystemet
Defekt brennstoffpumpe
Feil på dysene
Gal bruk av kaldstartutstyret
Feil på kaldstartutstyret
Defekt pumpedrift
Feil timing av brennstoffpumpen
Feil ventiltiming

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

20.
21.
22.
23.

Dårlig kompresjon
Tilstoppet luftekanal for dieseltank
Feil brennstoff
Hengende spjeld eller låste
bevegelser
Feil på eksosanlegget
Defekt topplokkspakning
Overoppheting
Motoren går for kald
Feiljusterte ventiler
Hengende ventiler
Feil dyserør

50.
51.
52.
53.

Utslitte sylinderforinger
Utette ventiler
Defekte stempelringer
Slitte ventilstyringer
Feil eller for mye olje på luftfilteret
Defekte lagere
For lite olje på motoren
Feil på måleren
Slitt oljepumpe
Trykkventil står åpen
Trykkventil forblir lukket
Brukket fjær i trykkventil
Defekt sugerør
Tilstoppet oljefilter
Stempler har skåret seg
Feil stempelhøyde
Blokkert sjøvannsinntak
Feil motormontering
Feil oppretting av svinghjulshus eller
svinghjul
Defekt termostat
Restriksjon i kjølekappe
Slakk dynamorem
Oljekjøler blokkert

54.
55.
56.
57.
58
59.

Defekt vannpumpe
Tilstoppet ånderør
Skadede ventilhetter (hvis montert)
For lite kjølevann
Tett oljesil
Brukket ventilfjær

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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