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S/S Tiffany – ångmaskindrivet fartyg med modern teknik 

Kultur, hantverk i absolut toppklass tillsammans med ingenjörskont på hög nivå 

S/S Tiffany är ett 18 meter lång fartyg med förebilder från gamla tiders ångslupar och 

jakter med en modifierad stävform av klippertyp. Driftsäkra tekniska lösningar från 

gamla tiders ångfartyg har kombinerats med modern teknik på ett optimalt sätt. 

Oerhört mycket arbete har lagts ned på träarbetet i mahogny och teak och alla 

detaljer för att visa hur man förr i tiden byggde passagerarfartyg. Ångbåtsfärden 

skulle inte bara vara en ren transport utan företas i en förnämlig miljö för att resan 

skulle ge ett bestående mervärde. 

Ångmaskinen, ursprungligen tillverkad på Karlskronavarvet är totalrenoverad 

tillnyskick. För att möjliggöra drift utan att ångmaskinen är igång är fartyget försett 

med en dieselmotor som via en hydrostatisk transmission driver på samma 

propelleraxel som ångmaskinen. Detta ökar i väsentlig grad tillgängligheten vid 

visningsturer där man valfritt kan växla mellan deselmotordrift och tyst 

ångmaskinsdrift under delar av färden. 

Fartygets drivsystem 

Ångmaskinen är en två-cylindrig s.k. ”compound-maskin” med en max angiven 

axeleffekt på 22 hk vid 200 rpm. Ångpannan är oljeeldad. Ångpannans oljebrännare 

tar elförsörjning från en hydrauldriven elgenerator, alternativt från ett batteripaket. 

Vid batteridrift och avstängd dieselmotor kan pannan eldas maximalt fyra timmar. 

Alternativ drivning på samma propelleraxel sker med dieselmotor och en hydrostatisk 

transmission i slutet system med variabel pump och fast motor av fabrikat LINDE-

Hydraulik. Max propelleraxeleffekt med dieselmotordrivning är 32 hk vid 250 rpm. 

Hydraulmotorn som driver propelleraxeln är av radialkolvtyp med genomgående axel 

och kan frikopplas hydrauliskt när ångmaskinen är inkopplad. Hydraulmotorn 

fungerar då som ett axellager med mycket små effektförluster. 

Den hydrostatiska transmissionen inkluderande dieselmotorn styrs av ett elektroniskt 

styrsystem typ AE1020E/V620B av fabrikat KGK/Hydratronics. Propellervarvtalet kan 

regleras steglöst från 0-250 rpm genom att pumpens deplacement ökar 

proportionellt mot en pålagd styrström. Utstyrningen av transmissionen sker genom 

att dieselmotorns varvtal ökas med ett reglage i styrpanelen. Styrelektroniken mäter 

dieselmotorns varvtal och för varvtal högre än ca 950 rpm (200 rpm över 
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tomgångsvarvtal) börjar en styrström regleras ut till pumpens magnetventil i 

proportion till dieselmotorns varvtalsökning. Resultatet blir ett pumpflöde och 

propellervarvtal som ökar motsvarande ökningen i tillgänglig dieselmotoreffekt. 

Pumpdeplacementet kan också styras ut proportionellt vid konstant dieselvarvtal 

vilket används vid samtidigt inkopplad elgenerator som kräver ett konstant 

hydraulflöde till generatordrivningen. 

Transmissionssystemet är symmetriskt. Fartyget backas genom att pumpens 

flödesriktning växlas vilket medför att hydraulmotorn och därmed också propellern 

växlar rotationsriktning. Inga extra ventiler erfordras i kretsen för att växla riktning 

och samma hydrostatiska utväxling gäller i båda drivriktningarna. 

Fartyget är även försett med hydrauldriven bogpropeller och hydrauldrivet ankarspel 

via separata hydraulpumpar. Dieselmotorn och huvuddelen av hydraulsystemet är 

placerat i ett ljudisolerat utrymme i fartygets akterdel. 

Prestanda 

Max fart med hydrostatisk drivning: 7,5 knop 

Max fart med ångmaskinsdrivning:  6 knop 

Fartygets klassning: Inre vatten. 
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