Sjöfartshögskolan

- simulatorer & utrustning 2014

Vilka är vi?
Sjöfartshögskolan har sedan 1842 bedrivit nautisk
utbildning och 1950 kompletterades verksamheten
med tekniska utbildningar. Idag erbjuds följande
universitetsprogram och kurser:

Program

Drift- och underhållsteknik
Sjökaptensprogrammet
Sjöingenjörsprogrammet

Kurser

Driftingenjörskurs
Fartygsbefäl klass VII
Maskinbefäl klass VII
Sjöfart- och miljö
Förutom våra grundutbildningar erbjuder vi ett stort
antal uppdragsutbildningar och fortbildningskurser
till sjöfarts- och driftnäringen. Uppdragsutbildningarna kan skräddarsys vilket ger stor flexibilitet avseende innehåll, tid och omfattning.
För oss är det viktigt att våra utbildningar ger de
teoretiska kunskaper som behövs men att man även får
möjlighet att utveckla sina praktiska färdigheter. Vi har
en modern och omfattande utrustning för att effektivt
kunna träna de praktiska momenten i undervisningen.
Här följer en kort presentation av våra laborationssalar
och simulatorer.
Hör av er till oss om ni behöver utbildningar!

Ted Bågfeldt
Prefekt Sjöfartshögskolan
ted.bagfeldt@lnu.se

Innehåll
Navigationssimulator					
GMDSS-simulator & radiostation			
DP-simulator						
Lasttekniksimulator					
Kraftvärmeverks- och maskinrumssimulator			
Gas & arbetsmiljö						
Oljor & förbränning					
Kylteknik							
Pumpar							
Värmeväxlare						
Hydraulik							
Pneumatik							
Reglerteknik						
El & elektronik						
Tillämpad elteknik						
Underhållsteknik						
Gasturbin & värmepanna				
Dieselmotor NOHAB					
Hälso- & sjukvård						
Sjösäkerhet							

Navigationssimulatorer

Vi har tre navigationssimulatorer på skolan. Här bedrivs allt från grundläggande träning i
radar/ARPA och bryggtjänstövningar till reseplanering, bridge team training, SAR-övningar,
BRM/ERM-utbildning och avancerade manöverövningar. Vi har också möjlighet att träna isbrytning, navigering och manövrering i isfarvatten. Även övningar i ECO-driving kan genomföras.
Utrustning i samtliga simulatorer:
• 5 bryggor per simulator, samtliga med visuell simulering
• 1 instruktörsstation per simulator
• 1 Briefing och debriefingrum per simulator
• I en av simulatorerna kan maskinrumssimulatorn kopplas samman med navigationssimulatorn
• Drygt 30 olika övningsområden från hela världen
• 60 olika fartygsmodeller från kustfartyg till oceangående fartyg
Normalt genomförs utbildningen med 10 personer i varje grupp. 2 personer per brygga

Navigationssimulator med
GMDSS-funktioner & radiostation
Här bedrivs träning och utbildning i radiokommunikation, radar samt ECDIS för
grupper om upp till 10 personer, 2 personer per brygga.
Radiostation med skarp utrustning
• VHF med DSC
• MF/HF-radio
• Navtex
• Inmarsat-C
• Fleet 77

DP-simulator

Dynamisk positionering eller kort, DP, är en teknik som använder matematisk modulering för att få fartyg, oljeriggar, mudderverk, kranar med mera att med hjälp av trustrar
(olika typer av propellerarrangemang) ligga stilla på en önskvärd position eller röra sig
enligt ett önskvärt mönster. Vi har för närvarande två olika typer av kurser i våra simulatorer och båda kurserna styrs av ett regelverk som administreras av Nautical Institute
i London.
Kurser:
• Basic Course. Grundläggande kurs
• Simulator Course. Vidareutbildning
Vi har två ”full mission” bryggor av olika dato och version som används för att öva operationer på simulatorkurserna. Vanligtvis jobbar man där tre och tre. Bryggorna är av
Kongsbergsfabrikat.
För våra grundkurser används sex stycken Kpos (Kongsberg positioning system) av
typen desk top version. Här samarbetar man två och två.
Våra salar är rymliga med illustrationer från olika verksamheter knutna till Dynamisk
positionering.

Lasttekniksimulator

Här bedrivs övningar på olika typer av fartyg. Det finns 15 övningsstationer och varje
station är utrustad med 3 dataskärmar. Maximal gruppstorlek är 30 personer. Syftet med
övningarna är bland annat att lära sig utrustning, lasta, lossa, fylla/tömma barlast, beräkna lastintag och värdera olika lastkonditioner med beaktande på trim, stabilitet, ”bending
moments” & ”shear forces”.
Utrustning:
Kongsbergsimulatorer
•

•
•

Tank
- VLCC – Very large crude carrier
- PRC – Product carrier
- Kem – Chemical tanker
- Gas – Gas tanker
15 arbetsstationer
1 instruktörsstation
I salen finns även datorprogram för lastoperationer med bulklaster, ro-ro-fartyg
och containerfartyg.

Kraftvärmeverks- &
maskinrumssimulator

I maskinrumssimulatorn bedrivs övningar för systemkännedom, uppstart och drift av
maskinanläggningar och kraftverk.
Utrustningen består av tre olika simulatorer.
• Desk top-simulatorn med 15 stationer där varje station är utrustad med 2 skärmar
• Full mission-simulator med maskinkontrollrum och maskinrum med verkliga
system och paneler.
• Full mission Big View som är en simulator i kompaktutförande med kontrollrum
och maskinrum.
I simulatorn finns det sju olika modeller installerade:
• Kraftvärmeverk typ AROS-verket i Västerås
• Kraftvärmeverk typ Moskogens värmekraftverk
• Gasturbinanläggning
• Passagerarfartyg med medelvarvs dieselmaskineri
• Kryssningsfartyg med dieselelektriskt maskineri
• VLCC, Very Large Crude Carrier med långsamtgående tvärstycksmaskineri
• VLCC, Very Large Crude Carrier med gasdrivet ångturbinmaskineri

Det finns möjlighet att träna på dieselmaskinsystem, ångsystem med turbin och olika typer av pannor, pumpsystem, pneumatik- och hydrauliksystem, tryckluftsystem,
bränslesystem såsom gas, olja och kol, elsystem, reglersystem inklusive olika typer av
regulatorer m.m.
Följande typ av övningar kan utföras:
• Systemkännedom
• Systemberäkningar
• Uppstart av anläggningar
• Felsökningsövningar
• Driftoptimeringsövningar
• Säkerhetsövningar
• Resource Management övningar

Gas & arbetsmiljö

Inom ämnena miljöteknik och tankfartyg laborerar vi med gasmätningsutrustning. I
ämnet miljöteknik ingår även laboration med bullermätare. Max antal personer är 10/
grupp. Syftet med laborationerna är att lära sig handskas med olika typer av mätare
samt att värdera resultat i mätningarna.
Utrustning:
• Bullermätare, flera fabrikat.
• Gasmätare för syremätning.
• Gasmätare för undre brännbarhetsområdet (LEL).
• Gasmätare för brännbarhetsområde (Vol %).
• Reagensrör för uppmätning av kemiska hälsorisker (Dräger accuro).
• Gasflaskor (kvävgas och Etangas).

Oljor & förbränning

I kurserna maritim förbränning och underhållsteknik har vi ett flertal laborationstillfällen. Vi har tillgång till en väl utrustad laborationssal för att genom praktiska
övningar bland annat bedöma oljors egenskaper.
Utrustning:
• 5 laborationsbänkar med diskho.
• Ventilation och forcerad ventilation.
• Tryckluft.
• Rökutsug
Exempel på laborationer:
• Densitet
• Viskositet
• Flampunkt
• Stelningspunkt
• Oljors blandbarhet
• Tändvillighet

Kylteknik

I ämnet kylteknik lär vi oss bland annat köldmediets termodynamiska process, och dess olika tillstånd
i processen. Vi har fem aggregat där vi kan ta upp till 15 studenter.
Övningar som erbjuds:
• Vacuumsugning med vacuumpump och manometerställ.
• Fyllning av köldmedie. (R134a).
• Idriftsättning av kylaggregat.
• Läckagesökning enligt regelverk.
• Felsökning.
• Justering av pressostater, expansionsventil.
• Tömning av köldmedie med tömningsaggregat.
• Omhändertagande av köldmedie samt journalföring.
• Inertgasfyllning.

Pumpar

I denna sal kan vi undersöka vad som händer med flöde, tryckökning och effekt när
centrifugalpumpar seriekopplas eller parallellkopplas samt vad som händer när man
varvtalsreglerar respektive strypreglerar centrifugalpumpar.
Vi kan även undersöka vad som händer med flöde, tryckökning och effektbehov när
parametrar i rörsystemet ändras.
Utrustning:
• Två Centrifugalpumpar Grundfos CR 10-1 A-AN-A-E HQQE som kan kopplas i
serie och parallellt.
• Frekvensomriktare ABB, ACS 350
• Signalomvandlare Fluid inventor AB, GVRA-300
• Flödesmätare Fluid inventor AB, VD-100
• Tankar, rörledningar och tryckmätare

Värmeväxlare

I salen finns en laborationsutrustning med värmeväxlare. Den är utrustad med en tubvärmeväxlare och en plattvärmeväxlare. Varmt och kallt vatten leds genom värmeväxlarna på
önskvärt sätt. Genom att läsa av temperatur och flöde kan man sedan beräkna:
•
•
•

Effekt
k-värde
Verkningsgrad

Utrustningen används också inom reglerteknik. Det finns en regulator för vattentemperaturen. Praktiska övningar utförs för att justera regulatorns inställningsvärden.

Hydraulik

Hydrauliklaboratoriet har 8 arbetsplatser med normalt 2 personer per plats.
Maximalt 16 personer.
Utrustningen innefattar moderna plattmonterade eller blockmonterade patronventiler.
Den följer industristandard och är inköpt från HYDAC 2014.
Utrustning:
•
•
•
•
•

Power pack med 2 separata tystgående innerkugghjulspumpar på varje bänk.
De vanligast förekommande typerna av ventiler.
Manometrar och mätutrustning.
Cylindrar & hydraulmotorer.
Ackumulatorer med säkerhetsblock. Påfyllnadsutrustning.

Pneumatik

Pneumatiklaboratoriet har 8 arbetsplatser med normalt 2 personer per plats. Maximalt
16 personer. Här jobbar man i par med laborationsuppgifter av olika svårighetsgrad.
Utrustning:
• Tryckreduceringsventiler.
• Riktningsventiler, både luft och elstyrda.
• PLC-styrning
• Strypbackventiler.
• Flödesdelningsventiler.
• Dubbelverkande cylindrar med och utan belastning, både dragande och tryckande.
• Enkelverkande cylindrar.
• Manometrar samt slangar och T-kopplingar.

Reglerteknik

Reglertekniklabbet används av upp till 12 personer samtidigt, ibland för gemensam
laboration, ibland för olika laborationer i mindre grupper. En stor del av utrustningen
är flexibel så att labbet kan disponeras om för olika behov i olika kurser. Utrustningen
är industriell och kan användas till bland annat följande:
•
•
•
•
•
•

Mätning av temperatur, tryck, flöde, nivå, varvtal, elektriska storheter m.m.
Kalibrering av olika mätgivare
Mätning av processegenskaper
Undersökning av ventilers egenskaper
Inkoppling, felsökning och justering av reglersystem
Reglering av temperatur, tryck, flöde, nivå, varvtal m.m.

Labbet har också:
• 6 st stationer för laborationer i styrteknik med programvaran 800xA,
med tillhörande processimulatorer.
• En station för laborationer i styrteknik med programvaran 800xA,
inkopplad till en ångturbinanläggning.

El & elektronik

I ellabbet finns utrustning för övningar i grundläggande el och elektronik och även ett
fullutrustat labb för laborationer på trefasutrustningar.
Utrustningen är avpassad för en maximal gruppstorlek på 16 personer.
Utrustning:
• Olika typer av mätinstrument samt digitaloscilloskop.
• Instrument för mätning av elkvalitet med trefassimulator.
• Programmerbara styrsystem med simulatorer för grundläggande övningar i styrteknik.
• Motorbänkar för laborationer med trefas motorer, generatorer och transformatorer
• Frekvensomformare ABB AC800.
• Instrument för jordfelssökning i IT-nät.
• Kabelsökningsintrument.
• Möjlighet till installations- och kopplingsövningar.
• Pc-baserade simulatorer för felsökningsövningar i elanläggningar.

Tillämpad Elteknik

Kursen Tillämpad Elteknik innehåller både teoretiska och praktiska moment som ska
förbereda för arbetsuppgifter inom det eltekniska området. I kursens laborationssal får man
kunskap om både isolerat och direktjordat system. Tidigare kunskaper från kurser inom
området elteknik kommer till användning och här står elsäkerheten alltid i centrum.
Kursmomenten bedrivs i projektform där moderna mät- och styrmetoder används i styrsystem kombinerat med konventionella elkomponenter.
Utrustning:
• Styrsystem, PLC
• Asynkronmotorer
• Frekvensomriktare
• Synkrongeneratorer med tillhörande skydd
• Synkronoskop
• System för jordfelsövervakning

Underhållsteknik

I denna laborationssal har vi en stor uppsättning modern utrustning för tillståndskontroll
av diverse maskinutrustning. Salen är lokaliserad i anslutning till vårt maskinrum där olika
applikationer kan förevisas i en verklig miljö.
För att upprätthålla en god nivå av service är det totala antalet som kan arbeta i laborationssalen begränsat till mellan 12 och 15 personer beroende på laboration.
Utrustning:
• Rökgasanalysinstrument
• Lagertillståndsmätningsutrustning/vibrationsmätare
• Inspektionskameror
• Balanseringsinstrument
• Termograferingsinstrument
• IR-mätningsinstrument
• Uppriktningsinstrument
• Sprickindikeringsutrustning
• Tjockleksmätningsinstrument
• Ytråhetsmätare
• Färgskiktsmätare

Gasturbin & värmepanna

I vårt maskinlaboratorium finns en gasturbin typ MTU6022. På gasturbinen finns en
generator monterad. Med generatorn kopplad till elnätet kan man belasta gasturbinen vid drift. Utrustningen används för att göra praktiska övningar såsom start/stopp,
belastningsändringar, och tester av utrustningen:
•
•
•
•
•
•
•

Effekt
Total verkningsgrad
Kompressorns verkningsgrad
Turbinens verkningsgrad
Temperaturer
Bränsleförbrukning
Avgasinnehåll

I vårt maskinlaboratorium finns även en värmepanna, fabrikat Baxi, med tillhörande
oljebrännare, Bentone. Pannan är kopplad mot ett vattenburet värmesystem och har
även beredning av tappvarmvatten. Pannans effekt är 30kW.
Mätutrustning för:
• Tillförd och avgiven energi
• Rökgasanalys

Dieselmotor

I vårt maskinlaboratorium bedrivs övningar med en fyracylindrig NOHAB-diesel för
uppstart och drift samt tillsynskontroll och felsökning.
Utrustning:
• NOHAB dieselmotor typ SF14RS, 4 cyl.
• Generator ASEA typ GAYD 87, 400kVA, 380 V, 50 Hz
• Vevaxelindikeringsutrustning DI-4CR Deflection Indicator.
• Cylindertrycksindikator, MALIN 6000 Diesel Engine Analyser
Följande typ av övningar kan utföras:
• Maskinkunskap
• Vevaxelindikering med deflektionsberäkningar
• Uppstart av dieselmotor och kontinuerlig drift
• Infasningsövningar
• Topptrycksindikering med indikatordiagramsanalys
• Driftoptimeringsövningar med motor- och generatorberäkningar

Hälso- & sjukvård

Här erbjuds olika typer av sjukvårdsövningar. Vi har bland annat en stor uppsättning med
övningsdockor för hjärt- och lungräddning samt hjärtstartare. För att säkra kvalitén på
HLR-utbildningen finns speciella dockor med anslutning till en så kallad ”simPad” som
visar om den HLR som utförs är godkänd. Här finns utrustning för övningar i L-ABCDE,
första hjälpen. Deltagarantalet är begränsat till 10-12 personer beroende på övning.
Utrustning:
• Hjärt- och lungräddningsdockor av olika storlekar
• Hjärtstartare för övning
• SimPad för kvalitétssäkring av HLR
• Utrustning för övning av luftvägsstopp
• Tryckförband, tourniquet
• Stiftneck, halskrage
• Spjälskenor, vacuumsplintar för fixering av frakturer
• Spineboard
• Svalgtub
• Injektionsarmar för intravenöst bruk
• Injektionsdynor för injektioner
• Kateteriseringsutrustning för insättning av urinkateter
• Sutureringsutrustning, både suturtråd och staples
• Syrgasutrustning

Sjösäkerhet

Inom ämnena sjösäkerhet, livräddningsutrustning och överlevnad används livflottar
och livbåt med tillhörande säkerhetsutrustning. Säkerhetsövningen är indelad i olika
delmoment som sjösättning och embarkering av livflotte, övergivande av fartyg, rutiner och personligt ansvar vid en krissituation ombord och manöverprov med livbåten i
hamnbassäng
Utrustning:
• Moderna övningslivflottar
• Livbåt
• Överlevnadsdräkter samt personlig säkerhetsutrusning
Max antal personer är 10/grupp och övningen är 4 timmar lång. Övningen utförs på
utbildningsfartyget Calmare Nyckel.
Syftet med övningen är att lära sig handskas med olika typer av sjösäkerhetsutrustning
för att kunna hantera materielen vid en verklig krissituation samt att i sin framtida roll
ombord som fartygsbefäl kunna leda och använda fartygets säkerhetsutrustning.
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