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EFFEKTFÖRLUSTER I BÅT 
I ett drivsystem finns effektförluster av skilda slag, det börjar med att man matar in bränsle i någon form. 
Det kan vara el- bensin, diesel eller liknade, som ska omsättas i en motor och som sen ska vidare ut till 
en propeller. I varje steg finns förluster som oftast försvinner i form av värme till ingen nytta. 
 
- Motorer har traditionellt varit den vanliga kolv-motorn eller förbränningsmotorn. Där har 

verkningsgraden länge legat på 20-30% för att på senare år öka till 30-37% vid normal blandad 

drift. 

 

- Motorer för elektrisk drift är idag helt oslagbara när det gäller små effektförluster. Nya borstlösa 

typer med så höga verkningsgrader som klart uppnår >85% förekommer. Äldre borstade typer 

ligger dock mycket sämre till. 

 

- Växel med backslag skall drivas runt för att få rätt varvtal ut till propeller. Mellan kuggar, tätningar, 

lager och smörjmedel finns friktion som tar mellan 2-15% av effekten beroende på växeltyp och 

utförande. 

 

- Propellern är en av de största effektförbrukarna, förluster på mellan 40-60% är mycket vanligt 

oavsett bästa val av propellertyp 

 

- Batterier som används vid el-drift skall laddas och här försvinner energi under såväl upp som 

urladdning och beroende på hur man hanterar detta får man räkna med 10-20% i förluster på 

totalen. 

 

-  

 

I graferna ovan kan man utläsa att av inmatad effekt kommer endast en liten del till nytta, dvs att driva 

båten framåt. Resten 90% av energin försvinner vid kolv-motor drift och 60% vid el-drift. Dock är el-

motor alternativet ca 4 ggr bättre än andra alternativ i båtar, (grön stapel jämfört med grå.) 

Notera också motortillverkarnas och försäljningskanalernas rädsla för att redovisa förlusterna på 

ovanstående komponenter i sina produktblad. Varför? Jo förlusterna är så stora att man undanhåller 

dem. 
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