Varför skraamlar backsla
b
aget?
Svängnin
ngar och därrmed oljud frrån drivlinan,, vanligast frrån backslage
et, kan bero på:
1. Motorns olikkformighetsggrad som förrorsakar skraammel vid låg
ga motorvarv
rvtal (tomgån
ng plus
några hundrra varv).
2. TTorsionssvän
ngningar, van
nligtvis undeer belastningg och vid högre motorvarrvtal.
För att u
undvika dessaa svängninga
ar monteras en flexibel drivskiva
d
på motorns
m
svännghjul och den ger i
de flestaa fall en tillfreedsställande
e dämpning aav motorns pulsationer.
p
Dessa drivskkivor var tidigare
oftast fö
örsedda med fjädrar vilka
a fanns i olikaa styvhet förr att täcka marknadens bbehov. Dessa
fjädrand
de drivskivor hade dock relativt stora begränsninggar och i taktt med att mootorerna,
svänghju
ulen och backslagen blevv lättare börj ade nya type
er av drivskivvor att dyka upp, där fjäd
drarna
ersatts aav speciella plaster
p
och/e
eller gummi.
R & D Marines 3‐steggs drivskivorr har t.ex. up p till fyra gånger så bra dämpförmåg
d
ga som de
tradition
nella drivskivvorna med fjä
ädrar.
Vid serieeproduktion av motor gö
örs speciella ssvängningsberäkningar för att optimeera drivskiva
ans
egenskaper men äveen det som fiinns efter baackslaget (axe
el, propeller etc.) måste tas i beaktan
nde om
en fullstäändig beräkn
ning ska kunna göras.
na för en
Om/när en drivskiva ska ersättass borde alltsåå en svängningsberäkning göras, menn kostnadern
sådan ärr ofta betydliigt högre än värdet på drrivskivan.
Därför fö
örsöker man, med utgångspunkt frånn motorn efffekt/varvtal/moment hittta en lämpligg
drivskivaa ur det ordin
narie sortime
entet och i dde flesta falle
en ”hittar” man
m rätt direkkt. Helt säker kan
man docck inte vara eftersom
e
flerra viktiga fakktorer uteläm
mnats i beräkkningen, t.exx. backslaget,
propelleer etc.
Med and
dra ord:
ängningsberä
äkning inte ggörs, kan de
en valda driv
vskivan behööva bytas ut efter det
Om en kkomplett svä
att båten sjösatts occh körts.
Ansvareet och därmeed även kostn
nader för deetta ligger på
å den som ansvarar för iinstallatione
en i
båten occh INTE på komponentle
k
everantörernna.
Det kan också vara till hjälp att montera
m
en fflexibel koppling mellan backslaget
b
occh propelleraxel.
Trans‐Au
uto tillhandahåller både flexibla
f
drivsskivor och fle
exibla propelleraxelkoppplingar av bl.a
a. R & D
Marines fabrikat.
Vilka typ
per av kuggskkrammel före
ekommer:
Kuggskraammel vid to
omgång
Om det fförekommerr kuggskramm
mel vid tomggång eller strrax däröver är
ä det normaalt inte skadlligt för
backslagget eftersom belastningen då är låg. D
Det kan dockk uppstå myccket kraftiga svängningarr och få

backslagget att låta so
om en stenkrross. Eftersoom belastninggen är låg ka
an det gå att köra vidare men ur
trivselsynpunkt är deet kanske mindre lämpliggt.
Börja meed att kontro
ollera motorns tomgångssvarvtal och är det rätt skka drivskivann bytas. Det kan
också hjäälpa att mon
ntera ett tynggre svänghjuul, dvs. öka den kritiska massan.
m
Kuggskraammel undeer belastning och vid hög re varvtal
Uppträder oftast ino
om ett snävt varvtalsomrråde och kan skada både backslag ochh övriga dela
ar av
drivlinan
n.
Denna tyyp av svängn
ningar måste
e åtgärdas occh innan dettta är gjort ska all körningg på de kritiska
varvtalen undvikas. Åtgärden
Å
blir oftast att ggöra en svänggningsberäkn
ning och bytta ut de
komponenter som in
nte harmonisserar med övvriga drivlinaan.
Kuggskraammel förorrsakat av fela
aktig upprikt ning av moto
or – svänghju
ul – backslagg – propelleraxel
Denna tyyp av kuggskkrammel upp
pstår om t.exx. drivskivan monterats fe
el på svänghhjulet, att
svänghju
ulskåpan intee matchar motor – backsslag korrekt eller
e
att backkslaget är felluppriktat mot
propelleeraxeln.
Korrigeraa installation
n så att max 0,10 mm avvvikelse förekkommer mellan de ovan aangivna
komponenterna och montera dä
ärefter gärnaa en R & D fle
exibel propelleraxelkopp ling.

