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o Ijeförbrukn ing under varierande omständigheter.
Frågan om hur stor mängd olja som normalt förbrukas vid körning, uppstår allt som
oftast. För att klarlägga förhå Ilandena så långt som möjl igt har vi gjort föl jan de
sammanfattn ing .
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Genom attde 01 jebe lagda cylinderväggarna utsätts för flammorna från förbränningen, är det oundvikligt, att en viss kvantitet olja förbrukas, men mängden kan variera högst väsentligt. Vad som kan påverka förbrukningen är en lång rad faktorer
till exempel kolv , kolvringar, cy Iinderloppi be lastningsförhå Ilanden , smCSrjo'lja
etc.
Den gängse uppfattn ingen bland b i Ifo Ik är, att man endast ::~an mc.1ta o liefCSrbrukningen i liter/lOD mil. Det finns dock minst två sätt till, s~m hittills kanske mest
onvönts inom motortekniken utanför den rena fordonsgruppen . Om man samman. ställer dessa olika sätt att mäta och de förhållanden de lämpar sig för, skulle de
kunna te s ig som i tabe Ilen här nedan

Grupp

Sätt att ange o lieförbrukn ingen

Lämpar sig för

Iiter/l 00 mi I

Landsvägstrafik under ttim Iigen konstan ta förhå lian den

2

liter 01ia/100 liter bränsle

Dri ft under mycket varierande förhå I landen med företrädesvis låg belastning

3

gram/hästkrafttimme (g/hkh)

Vid stationär drift med relativt jämn
belastn ing och för större bruksmotorer
i båtar.

I dagens läge är det mest personbi larna, som kan använda det första sättet att ange olieförbrukningen, men även där får man snudd på sätt nr 2 vid den alltmer
ttltnande stadstrafiken ~ör en sådan kategori som till exempel körskolevagnar lig>

ger man utan tvivel helt inom den andra gruppen.
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N är det gä Iler lastb i lar förutom i ren långtradartrafik är det ganska van I igt, att
man kommer inom grupperna 2 och 3, då fordonen mycket ofta förses med hjälpapparater av a Ilehanda s lag - kranar, lastapparater , pumpar, kompressorersom använqs med sti Ilastående vagn under långa perioder. Det är givetvis oriktigt att s lå ut o I jefCSrbrukn ingen på ett långvarigt sti Ilastående arbete med någon
h iälpapparat på ofta korta körsträckor inom varje arbetsperiod. Ett riktvärde som
i stä Ilet ofta användes är 1 Iiter o, ja/lOD liter bräns le.
De fordon, som kan hänföras till den tredje gruppen, är i huvudsak begränsade
till traktorer i ren jordbruksdrift . Begreppet g/hkh transformeras då i allmänhet
t i II I i te r/lOD t i m .

Man kan även sammanstä Ila oljeförbrukn ingen med bränsleförbrukn ingen. Ett
sådant betrakte Isesätt åskåd I iggöres i nedanstående diagram.
Vid räkning enligt grupp 3 i gjhkh anses, att 0,5 - 1,5 gjhkh är normalt värde
för större diese Imotorer. Bensinmotorer ligger något högre.
Någon gc;mg, när ko"aingar och ventilstyrningar blivit slitna; böriar motorns
oljeförbrukrijng att öka. Den frågan uppställer sig då, var gränsen skall dragas,
då åtgärder bör v i dtagas . I första hand b I i r det en kostnadsfråga med hänsyn till
den förbrukade oljan, men även rent tekniska företeelser kan vara avgörande,
som till exempel att man på en förgasarmotor får upp olja på tändstiften, så att
tändning uteblir.
Vissa speciella förhållanden kan påverka oljeförbrukningen i ogynnsam riktning.
Det går alltid åt mer olja de första 1 000 milen med en ny motor innan kolvringarna är inslitna; körning med exceptionellt tunna oljor, för hög olienivå
och mycket höga motorvarvta I samt hög hastighet resu Iterar också i ökad förbrukning.
Det kan kanske förtjäna påpekas, att oljan har stor fCSrmåga att t(änga ut genom
de minsta öppningar.
Bör~ar därför o lia försv inna ur motorn, är det k lokt att först göra en noggrann

undersökning efter oljeläckage. Det är för övrigt lämpligt att då och dåkCinna
över skruvar i motor och växe Ilåda. Fe let är ofta lätt avh~':"J ~t~~J.
(1 sv. m il ;.,. J.Q.. kfTi)
",~,~-,,.: ~t.-n~~ ' ·
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