
HUNDESTED
MULTI PITCH® PROPELLERE FOR OPTIMAL TRÆKKRAFT

Med en Hundested 
Multi Pitch® propeller 
opnår du
 
�  Optimal trækkraft 
 under alle forhold uden
 overbelastning af motor

�  Lavt brændolie forbrug

�  Gode manøvre 
 egenskaber

�  Enkel og billig 
 vedligeholdelse

Kontakt vor salgsafdeling eller nærmeste agent for yderligere information

Hundested Propeller A/S blev grundlagt i 1921 
Til dato er leveret mere end 8500 CP-propeller-anlæg, 300 thrustere og 100 CP-marinegear

Stadionvej 4  �  DK-3390 Hundested  �  Denmark
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HUNDESTED
MULTI PITCH® PROPELLERE FOR OPTIMAL TRÆKKRAFT

Med en Hundested 
Multi Pitch® propeller 

Optimal trækkraft 
under alle forhold uden
overbelastning af motor

Lavt brændolie forbrug

Vi tilbyder
 
�  Kort leveringstid

�  Individuelle 
 kundetilpassede løsninger

�  Stort lager af reservedele

Vores produkter
 
�  CP Propelleranlæg 150 - 4500 HK

�  CP Marine gear 300 - 4500 HK

�  Thrustere 20 - 2700 HK

Granly Diesel A/S
Hovedvejen 233 B, Osted - 4320 Lejre
Fiskerihavnsgade 34 - 6700 Esbjerg

Tlf. 46 42 35 50 - Fax 46 42 30 50 - www.granlydiesel.com

EVERY™

TIME

Cummins 
dieselmotorer
Fra 76 til 3500 HK

Alle Cummins
motorer 

overholder 
gældende 

emissionskrav

Miljørigtige 
dieselmotorer 
fra Cummins 
- Verdens 
førende 
producent!

Cummins motorer 
overholder alle 
Tier 2 
emissionskrav!

Få en snak med 
Granly Diesel 
om fremtidens 

motorer!

QSK 19 Tier 2

Motoren er en væsentlig støjkilde 
på et fiskefartøj, men der kan gøres 
noget ved støjen

ARBEJDSMILJØ  

Af René Dandanell   

Det er allerede med i overvejelserne, når en 
motor skal udskiftes, hvorledes støjen kan 
reduceres. Faktisk er det et krav, at der er 
foretaget en støjmåling før udskiftningen. 
Efter isættelsen af motoren skal en ny støj-
måling udføres, og støjniveauet må som ud-
gangspunkt ikke være højere end før og helst 
et lavere støjniveau. 

Heldigvis er fiskerne opmærksomme på stø-
jen. 

- Fiskerne skal have ros for at de tænker på 
støjen. Det er virkelig med i overvejelserne, når 
de skal udskifte en motor, siger Karsten Kors-
gaard, der er arbejdsmiljøkonsulent hos Fiske-
riets Arbejdsmiljøråd. 

De udfører både i forbindelse med udskift-
ning af motorer, andre ombygninger, nybyg-

ninger og indflagning af fartøjer støjmålinger 
ombord. 

Hvad kan vi gøre?
Karsten Korsgaard fortæller, at de skippere, 
der har prøvet at få reducere støjen, de er 
ofte endnu mere obs på støjdæmpning ved 
nye projekter om bord. Og der er mange 
værktøjer til det. 

Den mest anvendte metode til at sænke 
støjen er ved at placere motoren på elastisk 
understøtning og få hængt udstødningssyste-
met fleksibelt op. 

- Ofte skifter folk ikke bare motoren, men 
også gear og propel, og samtidig får de færre 
omdrejninger på skruen, siger Karsten Korsga-
ard. 

Og det kan også have en effekt på støjni-
veauet.

- Der er også nogen, der går decideret efter 
en motor, der støjer mindst muligt. Og de kig-
ger også på design af lyddæmper. 

Netop lyddæmperen er noget af det, som 
Arbejdsmiljørådet peger på kan forbedres, og 
nogen gange for kun få penge mere. 

Og der er flere cases, hvor støjdæmpning har 
spillet en betydning. 

- På et fartøj har de oplevet, at besætningen 
var en helt anden efter de havde gennemført 
støjdæmpningen. De fik løftet motoren på 
gummifødder og et nyt udstødningssystem 
på, siger Karsten Korsgaaard om en tilbage-
melding fra et fiskefartøj, der ofrede mange 
penge på en ombygning, så støjen blev redu-
ceret. Lydniveauet i messen blev således redu-
ceret fra 67-68 db(A) før til 56-57 db(A). 

Forbedringer
Det er meget forskelligt, hvor stor effekt de 
enkelte forbedringer har. Det kan bl.a. have 
noget med fartøjets konstruktion, indretning 

og muligheder for støjdæmpning at gøre. 
Støjniveauet før der laves forbedringer, har 
selvfølgelig også indflydelse på resultatet. 
Karsten Korsgaard nævner et eksempel på 
et fartøj, hvor forbedringen er mellem 8 og 
13 db(A). 

Det er ikke kun de store fartøjer, der kan få 
gavn af en støjdæmpning. Således fortæller 
Karsten Korsgaard et eksempel med et mindre 
fartøj, hvor en ændring af dørken har sænket 
støjen fra 83 til 75 db(A). 

- Da han sejlede ud fra værftet kunne han 
høre, når der kom en SMS. Det kunne han ikke 
før, konstaterer Karsten Korsgaard. 

Motorstøj er et 
stort fokusområde

Monteres motoren på gummi-
føder vil støjen reduceres. 
Foto: René Dandanell. 

6 Lørdag den 26. november 2016

TEMA SMØREMIDLERMOTOR BRÆNDSTOF


