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Fundamentsbolt under produksjon. 
 

 
Tæring på den gamle akslingen. 
 

Ny ror- og propellaksling. 
Rormaskinen i bakgrunnen ble 
overhalt. 
 

 
Propellakslingen klar for montering. 
 

Mekanisk Arbeid 
på M/Kr Kjartan 
RENOVERING AV BRUNVOLL L2-100  

MEKANISK ARBEID 

Skrog utvendig  

Fundamentbolter 
Det ble produsert og montert nye fundamentsbolter i 
sjøvannsbestandig messing. 

Roraksel / opplagring 
Pga stor slitasje, samt tæring i akslingen, ble det besluttet å 
produsere ny roraksel. Akslingen ble prefabrikkert av et 
eksternt verksted. 

Rormaskin 
Sylindre i rormaskin ble overhalt (honing + nye 
pakninger/tetninger). Nye hydraulikkrør ble montert mellom 
rormaskin og rattpumpe (styremaskin/ratt). Stålrør 18 x 1,5 
mm. 

Styremaskin/ratt 
Styremaskin (rattpumpe) ble kontrollert og funnet i orden. 

Propell & aksel 
Den originale propellakselen var sterkt skadet av tæring så 
det ble besluttet å produsere en ny. Akslingen ble prefabrikert 
av et eksternt verksted (utv. Diameter, linjeboring og kilespor) 
mens kon og gjengeparti ble bearbeidet ved NNFA. 

Propellhylse inkl smørekopper 
Propellhylse ble kontrollert og funnet i orden. Fremre og aktre 
opplagring ble målt. Klaringen mellom lagring og ny aksling 
ble funnet tilfredsstillende. 

Generelt, motor 

Istandsetting av hovedmaskinen til M/Kr Kjartan er den mest 
omfattende restaurering av motor som hittil er utført ved 
Nordnorsk Fartøyvernsenteret. Utgangspunktet var elendig da 
motoren til dels var demontert, og tidvis hadde stått under 
sjøvann igjennom flere år i påvente av at fartøyet skulle 
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Rekkverket. (ATS) 
 

 
Omstyringshendelen. (ATS) 
 

Regulatorstag. 
 

 
Tannhjulsoverføring på 
regulatorstaget. (ATS) 

senkes. Maskinen var ikke komplett og 
dokumentasjonsmaterialet var svært mangelfullt. Dette gjorde 
at den antikvariske istandsettingen (rekonstruksjon) av 
maskinen og utrustning generelt ble svært omfattende og 
tidkrevende. Graden av autentisitet på sluttresultatet kunne 
vært betydelig bedre hvis bedre dokumentasjon hadde vært 
tilgjengelig. Motoren ble demontert, og så godt som alle 
komponenter ble skilt fra hverandre for oppussing, reparasjon 
og montering. På grunn av manglende komponenter, og 
generelt svært dårlig tilstand på de komponentene som var 
tilgjengelig, var det nødvendig å skaffe reservedeler. Det ble 
gjort anskaffelse av 2 stk delemotorer (ikke komplette). Disse 
motorene stammet hhv fra fartøyene M/K NOR og M/K 
SPECULATOR. Vi demonterte disse, kontrollerte tilstanden på 
de forskjellige komponentene, og valgte ut de beste til 
oppbygging av motoren. Det ble også opprettet kontakt med 
Brunvoll Trust AS i Molde v/Oddmunn Brunvoll i håp om å 
skaffe tilgjengelige deler, tegninger og faglig kunnskap 
underveis i restaureringen. Kontakten med Oddmunn var en 
forutsetning for at NNFA kunne klare å rekonstruere, og 
bygge opp en motor med dette utgangspunktet. Kompetansen 
NNFA tilegnet seg gjennom denne istandsettingen utgjør i dag 
en vesentlig del av NNFAs samlede kompetanse vedr 
semidieselmotorer.  Vi vil her beskrive noe om hvilke 
vurderinger, tiltak, metoder og erfaringer som ble 
gjort/benyttet under istandsettingen.  

Ca 90 % av alle pinneskruene ble produsert nye og erstattet. 
Til dette ble det benyttet seigherdet stål og gjengetypen var 
som originalt UNC”. Ca 50 % av alle mutre ble erstattet med 
nye. 

Støttestag 
Støttestag til motor ble produsert og montert på bakgrunn av 
bildemateriale samt stag fra en av motorene. 

Rekkverk  
Maskinrekkverk (original Brunvoll) fra en delemotor ble 
montert. Uvisst hvilken utførelse som var på motoren i Kjartan. 

Betjening maskin 
Betjeningshendler og overføringer ble overhalt og 
gjenoppbygd på bakgrunn av bildemateriale. Slitasje på 
mekaniske overføringer ble utbedret og hovedparten av 
stagene ble erstattet med nytt materiale. 
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Med utgangspunkt i tre tilgjengelige 
delemotorer valgte vi de beste 
delene mht til tæringsomfang og 
slitasje. 
 

 
Klart for montering av topplokk. 
 

Topplokkene ble slipt for å få 
korrekt stempelklaring. Ved å ha fett 
på stempelet, legge på topplokket, 
for så å tørne motoren, fikk vi 
indikasjon på om stempelet tok borti 
topplokket. 
 

 
Topplokk med mellomstykke montert, 
toppdekslet ligger til høyre. 
 
 

Sylinder & topp 

Sylinder 
Kjølekanalene på samtlige sylindre (både originale og 
delemotorer) var tette av rust og salting. Et betydelig arbeid 
ble lagt ned for å fjerne dette slik at man kunne vurdere 
tilstanden (grad av tæring / godstykkelse). Dette for å kunne 
benytte de beste delene samt at motoren skulle få best mulig 
kjøling. Ulike metoder ble utprøvd og benyttet til dette 
arbeidet. Disse bestod av en kombinasjon av oppløsning ved 
hjelp av syre, samt mekanisk fjerning ved hjelp av banking og 
boring og lignende. På de benyttede sylindrene var det kun 
begrenset tæringsomfang, og disse vil, med anbefalt 
vedlikehold (vedlegg 1) trolig vil kunne fungere i mange år 
fremover.  

Topplokk 
Topplokk er betegnelsen på komponenten som blir montert 
mellom sylinder og mellomstykke og er følgelig den nederste 
av de 3 delene toppen består av. Tilstandsvurdering og 
utvelgelse ble gjort med samme metode som sylindrene. 
Tilstand på de benyttede topplokkene var god og vil, med 
anbefalt vedlikehold trolig vil kunne fungere i mange år 
fremover. Pakningsflater ble på flere av toppdelene 
(topplokk, mellomstykke og toppdeksel) rettet av i dreiebenk 
for å oppnå god tetning. Ved å dreie av pakningsflatene på 
topplokket (20-30mm/100) senker man følgelig toppen og 
stempelklaringen blir følgelig mindre. Godset i topplokket ble 
maskinert (slipt) slik at man oppnådde korrekt stempelklaring. 
Kontroll av stempelklaring gjøres ved at toppdeksel settes løst 
på sylinderen UTEN at pakningen monteres. Det er tilstrekkelig 
stempelklaring når stempelet kan tørnes over topp-punkt uten 
at det berører toppdekselet. Korrekt stempelklaring oppnås 
når man så monterer pakning på 1,5 mm. 

Mellomstykke 
Mellomstykket er komponenten som er montert mellom 
topplokk og toppdeksel. Holderen for startsigarett er montert i 
denne delen.  Metode for tilstandsvurdering og utvelgelse er 
den samme som for topplokk. Tæringsskadene på 
mellomstykkene var noe mer omfattende enn de andre 
toppdelene og vil trolig være de første som på sikt må 
erstattes. Tilstanden er imidlertid av en slik karakter at de, 
med anbefalt vedlikehold trolig vil kunne fungere i mange år 
fremover. 

Toppdeksel 
Toppdekselet er den øverste komponenten I “topp-
konstruksjonen” og er komponenten der glødeplugg og spiss 
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Spiss demontert og renovert. 
 

 
Omfattende tæring på bunnramma. 
 

 
Forsterking av bunnramma. 
 

 
Festet med senkede skruer. 
 

 
Deleutvalget begrenset seg siden 
stativ og bunnramme linjebores 
under produksjon. 

(spreder) er montert. Utløpet for kjølevannet fra sylinder til 
lydpotte går også ut fra denne delen. Metoden for vurdering 
og bearbeidelse var utført på samme måte som topplokk og 
mellomstykke.  

Spiss 
Spisser ble demontert og rengjort. Seter og stempel for spiss 
ble pusset med bruk av slipepasta. Spiss ble montert (med ny 
tetning i pakkboks ”Grafitt-garn/pkn”), testet i benk før 
montering på motor.    

Glødeplugg 
Motoren er utstyrt med 2 stk elektriske glødeplugger av typen 
TOR 3 med 24v spiral. Pluggene ble overhalt med nye 
spiraler, testet og montert.  

Startluftventil & fiskran 
Startluftventilens stempel og sete ble slipt med slipepasta. Ny 
tetning (grafittgarn) i pakkboks ble montert. Pakning mellom 
ventil og sylinder er av typen ”Klingersil 1,5 mm” 

Fiskranens stempel og sete ble maskinert før disse ble slipt 
med slipepasta. Pakning mellom kran og sylinder er av typen 
”Klingersil 1,5 mm”. 

Bunnramme/veivhus 

Bunnramme 
Bunnramme og veivhus må brukes parvis da disse er maskinert 
sammen. Dvs. det går ikke å bytte ut den ene av delene. 
Bunnramme og veivhus fra delemotor ble benyttet. Disse ble 
grundig rengjort før overflatebehandling utvendig og 
innvendig (se eget avsnitt Overflatebehandling). Bunnrammens 
underside var utsatt for til dels stort tæringsangrep langs 
vangene, – dvs. bunnrammens kontaktflate med 
motorfundamentet. Rammens styrke ble vurdert som redusert. 
For å kompensere dette ble rammen, etter råd fra Oddmunn 
Brunvoll, forsterket ved hjelp av 12 mm stålplater som ble 
tilpasset og festet til bunnrammen med forsenkede 
umbrakoskruer. Høyden på fundamentet måtte da senkes med 
tilsvarende. Ved montering av platene ble det benyttet en 
blanding av tjære og sinkhvitt. Denne blandingen ble påført 
mellom bunnrammen og platene for å begrense tæring 
gjennom å begrense tilgang for fuktighet og luft. 
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Filtringene lagt ned i ei blanding av 
fåretalg og smøreolje. 
 

 
Ny og gammel tetning. 
 

 
Krumtappene ble neddreiet hos 
Metalock i Bergen. 
 

 
Neddreid aktre ende på akslingen. 
 

 
Veiva montert i bunnramma. 

Veivhus 
Stativet (veivhus) ble benyttet uten ytterligere 
bearbeiding/endringer. Stativet og bunnrammen holdes i 
korrekt posisjon til hverandre ved hjelp av koniske styrepinner. 
Noen av de originale var defekt og ble erstattet med nye.     

Veivhuset og bunnrammens tetninger mot veivaksel består av 
nye filtringer som blir innsatt med en blanding av smeltet 
fåretalg og smøreolje.  

Veivluker 
Nye ventilblad ble produsert og montert (fjærblad). 

Veivaksel & stempel 

Svinghjul 
Svinghjul ble rengjort og overflatebehandlet. Svinghjulsnabb 
løsnet og smurt opp. 

Koblingskåpe 
Ble demontert, rengjort og montert uten endringer. 

Veivaksel m/skinker 
Veivakslingen krumtapper hadde relativt store hakk og 
tæringsskader. Alt tilbehør (skinker, smøre- og tetteringer, 
lager, koblingskåpe og svinghjul) ble demontert. Akslingen ble 
så sendt til eksternt firma (Metalock Bergen AS) for 
maskinering (neddreiing) av begge krumtappene for å oppnå 
rene lagerflater for veivlagrene*. Krumttappenes diameter 
var opprinnelig 140 mm og ble etter maskinering redusert 
med om lag 1 mm. Slike endringer får konsekvenser for 
stempelhøyde (Les: stempelets klaring til topp) Denne 
differansen ble kompensert ved maskinering av veivlager (se 
pkt Veivlager samt pkt Toppdeksel) 

Akslingens aktre ende er opplagring for mellomakselen. Denne 
flaten var utsatt for tæring. Utbedring ble gjort gjennom å 
dreie ned flaten, for så å montere en foring for å oppnå ren 
overflate samt korrekt diameter. 

*Krumtappenes overflate var tilsynelatende perfekt. M/Kr 
Kjartan har, etter overlevering hatt 2 havari på bakre 
veivlager. Dvs varmgang med påfølgende utsmelting av 
lagermetall. NNFA utførte reparasjon ved første gangs havari 
og det ble da avdekket ytterligere hakk (krater) i 
krumtappens overflate. Disse ujevnhetene var ikke synlige ved 
montering av den nyslipte veivaksel. En årsaksteori til dette 
fenomenet er at tæringsskadene i veivakselen lå dypere i 
godset enn det nivået maskineringen ble utført til. Dette kan 
ha resultert i at fragmenter av veivakselens krumtapp kan ha 
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Smørering montert, og nytt 
rammelager krympet på akslingen. 
 

 
Stempel senkes ned i sylinderen. 
 

 
Avretting av lagerskåla. (ATS) 
 

 
Istøyping av kvitmetall. 
 

 
Innretting i dreiebenken. (ATS) 
 
 
 

løsnet og dermed forårsaket uforutsett havari av veivlager 
etter lengre tids bruk/belastning av motor. For å minimere 
risikoen for dette i lignende tilfeller kan man muligens avdekke 
denne typen fenomen ved å utsette de maskinerte flater for 
varme før man tilpasser og monterer veivlager. Ved å tilføre 
varme vil man trolig kunne fremprovosere at fragmentene 
løsner (pga utvidelse) slik at man kan avdekke de aktuelle 
tilfeller. Når disse er avdekket kan man fysisk fjerne 
fragmentene og utbedre skadene før montering. Utbedring av 
hakk og ”krater” i krumtapp kan utføres ved å fjerne skarpe 
kanter i krumtappens overflate. Dette kan gjøres ved bruk av 
fil og smergelpapir. Dette var metoden som ble benyttet ved 
utbedring av første gangs havari. Det ble følgelig tilpasset – 
og montert et nystøpt og maskinert lager. 

Ved annen gangs havari ble det samme fenomenet avdekket. 
Denne gang var det fartøyets skipper/maskinist som utførte 
utbedringen, men med samme fremgangsmåte som første 
gang. Også denne gang ble det montert et nystøpt – og 
maskinert lager. 

Utover disse tilfellene er det ikke opplyst om videre problem 
med veivlager / krumtapp på M/Kr Kjartan.  

Rammelager(rulle) 
Rammelagrene (koniske rullelager) ble erstattet med nye. 

Stempel m/ringer 
Ut fra de 6 tilgjengelige stemplene som var tilgjengelig ble et 
valgt ut de to som hadde den minste klaring i kryssbolten når 
man beveget stempelstangen (råden) sideveis (se pkt Råde 
m/krysspinne). 

Klaring stempel & sylinder skal være ca 0,15 – 0,2 mm. Minste 
og største klaring på denne motoren var hhv 0,2 mm / 0,3 mm. 
Dette vil si at stempelklaringen er ca 0,1 mm større enn på ny 
motor. Dette ble imidlertid ansett av minimal betydning med 
tanke på motorens ytelse-/driftsegenskaper.  

Klaring stempel / toppdeksel – (se avsnitt Toppdeksel) 

Stempelringer ble utvalgt ut fra kvalitet og dimensjon i forhold 
til sylinderdiameter. Dimensjonen ble kontrollert ved å plassere 
ringen i sylinderen og måle avstanden mellom endene (der 
endene møtes / ringlåsen) Avstanden bør være minimum 1 mm 
for å hindre skjæring når motortemperaturen stiger. PS: Da 
slitasjen i sylinderen kan være ujevn bør stempelringen, ved 
slik måling plasseres på det stedet i sylindere hvor diameteren 
er minst, dvs minst slitt. 
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Dreiing av lager. 
 

 
Merkefarven viser anleggsflata. 
 

 
Vi laget nye smøreveker til 
sentrifugalregulatoren. 
 

 
Ullgarn og kobbertråd. 
 

 
Nylaget drivstofftank. 
 

Veivlager 
Nytt hvitmetall ble støpt og maskinert og tilslutt tilpasset ved 
skraping og merkefarve.  Pga endret diameter på krumtapp 
ble lagerhøyden (stempelhøyden) justert ved å dreie av 
underskålens deleflate til overskålen, samt overskålens 
deleflate til stempelstang (ref. pkt Veivaksel m/skinker). 
Veivlagrenes klaringer ble tilpasset anbefalt toleranser*.  
*Anbefalt lagerklaring type L er: Oppover/nedover ca 0,15-
0,20236 Veivlager 

Veivlagrene ble maskinert på en måte der lagerets frigang 
(gradvise klaring mot oljelommene) ble utført gjennom selve 
utboringen av lageret (dreiingen). Ved innfarging resulterte 
denne metoden i et tilnærmet optimalt avtrykk i lagerskålen.  

Råde m/krysspinne 
Krysslagrene (av type SKF nålelager) ble ikke demontert da 
disse ble vurdert som lite slitt. (se pkt Stempel m/ringer) 
Vurderingen ble gjort ut fra at tilstanden på krysslagrene var 
best der det var minst klaring (slakk).  

Smøreringer 
Smøreringer ble demontert, rengjort og montert.   

Drivstoff /Regulator 

Rør & koblinger 
Rør og koblinger med tvilsom kvalitet ble erstattet med nye. 
Originale rør ble glødet før montering. 

Pumper m/ventiler 
Brennstoffpumper ble valgt ut blant de 6 tilgjengelige ut fra 
tilstand. Pumpene ble demontert, rengjort og montert.  

Brennstoffventiler ble demontert og rengjort, seter og stempel 
slipt med slipepasta. I ventiler med kuler ble disse i tillegg 
erstattet med nye.  

Regulator 
Regulatoren ble demontert og rengjort. Samtlige kule-
/rullelager ble erstattet med nye. Veker for smøring ble 
erstattet med nye (ulltråd).  

Drivstofftank m/kraner 
Styrbord tank ble produsert ny, montert og tilkoblet.  Babord 
tank ble rengjort, kontrollert, overflatebehandlet og montert. 
(ikke tilkoblet). 
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Bauer smøreapparat. (ATS) 
 

 
Vi laget nytt returfilter. 
 

 
Plasseringa av smøreoljetanken. 
 

 
Ventilhus. Kjøle-/lensepumpe. 
 

Kobling/omstyring 

Kobling 
Produsert nye justeringsskruer.  

Omstyring 
De mekaniske delene i den hydrauliske omstyringen var 
preget av stor slitasje og dertil lekkasjer. Det ble montert ny 
foring i hovedstempelet. Slitasje generelt ble utbedret og 
tetninger og pakninger ble erstattet med nye.  

Omstyringslager 
Erstattet med nye. 

Mellomaksel m/flens 
Alle lager ble erstattet med nye 

Hydr.rør & koblinger 
Rør og koblinger med tvilsom kvalitet ble erstattet med nye. 
Originale rør ble glødet før montering. 

Smøring 

Rør & koblinger 
Rør og koblinger med tvilsom kvalitet ble erstattet med nye. 
Originale rør ble glødet før montering. 

Smøreapparat 
Smøreapparatet (Bauer-Nilsen)  ble demontert, rengjort, 
montert og kontrollert (testet).  

Filter 
Returfilter for gjenvinning av smøreolje fra veivhus var defekt. 
Nytt ble produsert av syrefast netting. 

Smøreoljetank m/kran 
Smøreoljetank ble montert på sb side akterskott maskinrom. 
Dokumentasjon var ikke tigjengelig. 

Kjøling/lensing/spyle 

Rør & koblinger 
Rør og koblinger med tvilsom kvalitet ble erstattet med nye. 
Originale rør ble glødet før montering. 
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Nye pumpestempel klare til 
montering på pluns. 
 

 
Tilpasning av stempelpluns. 
 

 
Glidepasninger tilpasses. 
 

 
Nytt eksosrør under produksjon. 
 

 
Gjennomføring for eksosanlegg i 
styrhuset under utarbeidelse. 

Pumper m/ventiler 
Nye pumpehus m/pakkbokser ble anskaffet, maskinert, 
tilpasset og montert. Ventilhus og ventiler ble utbedret ved 
bl.a øke godstykkelsen (påleggssveis eller foringer) for så å 
bli maskinert til egnede toleranser. 

Stempelpluns 
Nye pumpestempel produsert og montert. Glidepasning 
eksenter ble tilpasset og justert. 

Eksos/startluft 

Eksosrør kompl inkl gj.føring 
Nytt komplett eksosrør, inkludert gjennomføringer ble 
produsert og montert. 

Eksospotte 
Lydpottens endelokk ble demontert. Lydpottens kjølekanaler 
ble deretter rengjort for rust-og salt dannelser. Resultatet ble 
en lydpotte som har tilnærmet kjøleeffekt som ny. Sjansen for 
rust-spreng i godset ble dermed minimert. Godstykkelse 
vurderes som god. Ved anbefalt vedlikehold (V1) vil lydpotten 
kunne fungere problemfritt i mange år. 

Lufttank m/kran 
En luft-tank ble montert på bakgrunn av en kvalifisert 
vurdering. Grunnet mangelfull dokumentasjon er det uvisst hvor 
autentisk denne monteringen fremstår. Luft-tanken ble før 
montering testet med 30kg trykk og funnet i orden. Nytt 
manometer ble montert. 

Rør for startluft 
Rør for startluft ble montert på bakgrunn av en kvalifisert 
vurdering. Grunnet mangelfull dokumentasjon er det uvisst hvor 
autentisk denne monteringen fremstår. 

Diverse Motor 

Innkjøring og justering 
Innkjøring og justering er arbeid knyttet til kontroll og 
kvalitetssikring av installasjoner i forbindelse med fremdrift og 
øvrige tekniske installasjoner (herunder elektrisk). Eksempler på 
denne type arbeid er: Justering av tenningstidspunkt, innstilling 
og synkronisering av brennstoffpumpeslag og spiss, 
smøremengde (innstilling av smøreapparat), kobling – og 
omstyring, justering og kontroll av temperatur på kjøling, 
kontroll av klaring, temperatur på veivlager, kontroll av 
innretning motor/propellaksling, m.m. Riktig kombinasjon av 



Mekanisk Arbeid på M/Kr Kjartan  

Side 11  www.nnfa.no Ronny Grindstein  

Ferdig gjennomføring. 
 

 
Startlufttanken. (ATS) 
 

 
Innkjøring og justering kan fort bli en 
grisete affære. (ATS) 
 

 
Oscar Bietilæ betrakter det ferdig-
installerte maskineriet. (ATS) 
 
 

mange av de ovennevnte punkter er en forutsetning for å 
oppnå optimal ytelse og langsiktig drift av maskin og – 
installasjoner forøvrig.  Omfattende prøvekjøring er 
nødvendig, og i M/Kr Kjartans tilfelle ble dette også 
gjennomført. 

Ved prøvekjøring ble det i tillegg avdekket diverse lekkasjer i 
forbindelse med både drivstoff-, olje- og kjølesystem. Dette er 
lekkasjer som oppstår naturlig som følge av vibrasjoner og 
temperatur- og trykkforandringer i maskin og dets tilhørende 
systemer. Lekkasjene ble hovedsaklig utbedret ved å trekke 
etter skrue- og mutterforbindelser.   

Arbeidet med å sette i stand – og gjeninstallere et maskineri 
med et utgangspunkt som i M/Kr Kjartans tilfelle, er særdeles 
ressurskrevende og innbefatter et relativts stort forbruk av 
arbeidstimer sammenlignet med tilsvarende arbeid på 
moderne motor- og tekniske konstruksjoner. Hovedårsakene til 
dette er:    

• Nødvendig kompetanse er svært mangelfull og 
dermed ressurskrevende å få tilgang til. 

• Mangelfull kompetanse krever til dels stort omfang av 
forskning (prøving – og feiling) og gjennom dette 
arbeidet kunne gjennomføre istandsettingsarbeidet på 
en troverdig og kvalitativ måte. 

Overflatebehandling 
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Sliping X X X  X X 

Sandblåsing    X   

Fettfjerning (steam og 
silikonfjerner) X X X X X X 

Rustolje Owatrol   X X   

Grunning Jotun Alkyd 
primer   X X X X 

Grunning Jotun EP-
grunning X X     

Jotun pilot II, Lys grå    X  X 

Jotun Pilot II, Hvit     X  

Hammerslag, lys blå   X    

Jotun Pilot II, Signalrød  X     
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VEDLEGG 

Vedlegg 1 
Da det etterhvert vil samle seg saltavleiringer og slam i kjølevannsrør og vannkanaler, vil effektiviteten 
av kjølingen avta og det kan bli nødvendig å foreta rensing. 

Der finnes flere typer av rensemidler i handelen; - En enkel metode er følgende: 

En del saltsyre blandes med 3 deler vann i et tomt oljefat eller lignende. Kjølevannet tappes av motoren 
og syreblandingen fylles på gjennom kjølevannsinntaket nederst på sylinderne. Etter ca. 12 timer spyles 
blandingen ut av motoren gjennom utløpsrøret ved hjelp av ferskvann eller saltvann, og spylingen skal 
vedvare til man er sikker på at all syre er fjernet. 

Det anbefales å foreta slik rensing en gang hvert år. 

 

(Hentet fra manual for Brunvoll Type 2M-3M-4M) 
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