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Delmål i forbindelse med kørelæreruddannelsen
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Motor, tænding og speeder

Tidligere motorer kunne være 2-takt og vankel motor – begge motorer der ikke 
længere anvendes i nye biler.

I stedet er komme el motorer og motorer der anvender brint som brændstof.
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Tværsnit af motor

-Motoren består af følgende:

-Knastaksel

-Ventiler

-Tændrør

-Tandrem

-Krumtapaksel

-Plejlstænger

-Stempler
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Motor

-Køling (Kølervæske, termostat og vandpumpe)

-Smøring (Olie, oliefilter og bundkar

-Indsugning

-Udstødning
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Diagram af motor

-Gennemgang af motorens indvendige elementer

-Knastaksel indsugning

-Knastaksel udsugning

-Tændrør

-Ventil indsugning

-Ventil udstødning

-Stempel

-Plejlstang

-Krumtap

-Svinghjul

-Kobling

-Gear
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Hvordan fungerer den så?
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Funktion
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Funktion

-Ingen tændrør, men gløderør til opvarmning ved kold motor

-Kompressionen opvarmer luften til flere hundrede grader

-Diesel sprøjtes direkte ind i cylinderen og selvantænder via brændstofdyser der 
forstøver dieselolien.
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Funktion
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Funktion:

Tændingen fordeler strømmen så tændrøret får strøm på de rigtige tidspunkter

-2 stempler nede (1 = kompression & 4 = udstødning)

-2 stempler oppe (2 = forbrænding & 3 = indsugning)
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Funktion:

-Batteri

-Strømregulator

-Tændspole

-Strømfordeler

-Tændkabler

-Tændrør
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Funktion
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Speeder

Tidligere gik der et kabel fra speederen direkte til karburatoren.

Nu styrer computeren hvor meget ”gas” der skal tilføres for at vejgreb/kørselsretning 
bibeholdes.
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Speeder/kaburator

Tidligere gik der et kabel fra speederen direkte til karburatoren.

Nu styrer computeren hvor meget ”gas” der skal tilføres for at vejgreb/kørselsretning 
bibeholdes.
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Speeder/direkte indsprøjtning

Brændstofinjektion med et enkelt punkt er systemer, der har en enkelt injektor, eller 
en gruppe af injektorer, der er samlet i et, normalt centraliseret sted på 
indtagsmanifolden.

Multi-point eller multi-port er, når der er en brændstofinjektor til hver cylinder, og de 
er placeret så tæt som muligt på indgangsventilen. Disse systemer gør det muligt 
for motorstyringscomputeren at ramme et ønsket luftbrændstofforhold meget 
nøjagtigt for hver cylinder. Jeg vil vove mig med at sige, at alle køretøjer, der er 
produceret i avancerede nationer, vil være flere punkter af en eller anden art, det vil 
sige, hvis de ikke er direkte indsprøjtet, men direkte indsprøjtede systemer kan 
også betragtes som flere punkter, da der er en injektor til hver cylinder.
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Udstødning/støjdæmpning

(1) Udstødningssystem skal være således indrettet og anbragt,

a) at udstødningsgas ikke kan trænge ind i fører- og passagerrum,

b) at udstødningsgas ikke bliver ført ud til højre for køretøjet, og

c) at der ikke er fare for antændelse af brændbare materialer på køretøjet. 
Afstanden til materiale, der ikke er varmebestandigt, skal være større end 50 mm.
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Udstødning/støjdæmpning

-Luftforurening

Motoren skal være således indrettet, at den ikke afgiver ufornøden røg eller 
gasarter og må ikke behandles således, at den unødigt udvikler røg eller gasarter.

-Sort røg

For ringe luftoverskud i gasblandingen giver sort røgudvikling, hvilket skyldes 
sodindhold i røgen som følge af ufuldstændig forbrænding, f.eks. chokerfejl.

-Blå røg

Ses ofte på 2-takts motorer, hvor indholdet af olie er højt. Kan også komme fra 
slidte stempler, cylindre og ventiler samt for høj oliestand.

Vær opmærksom på unormal træthed, søvnighed, svimmelhed og kvalme – kan 
skyldes udstødningsgasserne.

Det er vigtigt at tæringer i udstødningsrør eller lyddæmpere eller utætheder ved 
pakninger og bespændinger mellem de enkelte elementer i udstødningssystemet er 
i orden.

Ved åbent vindue vil der være gennemtræk i bilen og der vil ikke komme 
udstødningsgasser i kabinen, eller tænde for ventilationssystemet og dermed danne 
overtryk i kabinen.



18

Udstødning/støjdæmpning

-Tomgangsregulativ

Stort set alle byer har et tomgangsregulativ, f.eks. i København og på Frederiksberg 
må motoren ikke gå i tomgang i mere end 1 minut.

Gælder dog ikke hvis stoppet skyldes trafikale årsager eller at det er nødvendigt at 
anvende motoren.
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Udstødning/støjdæmpning

-Katalysatoren bliver 400 til 700 grader varm

-I en katalysator omdannes de skadelige stoffer kulilte (CO), kvælstofoxider (NOx) 
og kulbrinter (HC), til mindre skadelige stoffer som kultveilte, kvælstof og 
vanddamp.

-En reguleret, såkaldt trevejs-katalysator, fjerner 80-90% af de skadelige stoffer.

-Katalysatoren ødelægges ved brug af blyholdig benzin, forsøg på at skubbe eller 
trække bilen i gang medfører at katalysatoren ødelægges. Det samme kan ske ved 
gentagne startforsøg, når motoren f.eks. Er ”druknet”.

-Parkering i højt græs, viske blade og lign. kan medføre, at den meget varme 
katalysator forårsager antændelse.
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Partikelfilter

Alle nye benzinbiler skal fra 2018 være forsynet med partikelfilter for at kunne 
overholde EU's nye krav til emissioner.
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Partikelfilter

Princippet i et partikelfilter
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Partikelfilter

Nyere partikelfilter med ad-blue system
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El-motor

El-bilen har egentlig kun 2 komponenter – el-motoren og et batteri.

Der er ikke noget nyt med hensyn til el-motoren, lignende teknik har været anvendt i 
mange år i f.eks. tog og busser og mange andre henseender som pumper, 
vinduesviskere etc. Teknikken omkring batterierne og særligt opladeteknikken er 
dog under fortsat udvikling med henblik på optimal udnyttelse af batteriet.

Problemet med el-motoren i biler er rækkevidden, den er pt. begrænset, hvilket 
søges løst via forbedring af opladningstiden og opladningsmulighederne.

Bl.a. udnyttes bilens bevægelsesenergi til at oplade batteriet, f.eks. i forbindelse 
med bilens bremser hvor energien omsættes til strøm, det sker blot føreren slipper 
speederen og der motorbremses.
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El-bilens indretning

Dette er en VW-Up

Motorens omdrejninger reguleres vis speederen som vi kender det, men når bilen 
holder stille står motoren også stille, hvilket betyder der ikke er behov for en kobling 
og gear som vi kender det på en ”almindelig bil”

Nye litiumbatterier har en lang holdbarhed og forventes at holde i hele bilens levetid, 
og der forventes en fortsat udvikling i retning af motorer der skal bruge mindre 
strøm, bedre batterier med mere energi og hurtigere ladetid.
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El-motorens grundlæggende opbygning

Den elektriske motor består af to hoveddele. Den faste stator og den roterende 
rotor. Princippet er baseret på magnetisme.

De forskellige poler i magneten tegnes mod hinanden. 

Elektromagnetisme kan ændre statorens magnetiske poler og dermed få rotoren til 
at rotere. 

Elektromagnetisme oprettes ved at vikle kobbertråde i form af spoler omkring 
delene både i rotoren og i statoren og derefter løbe strøm gennem dem. Da 
statormagnetpolerne konstant skifter sted, bliver de jaget af rotoren, og rotation 
forekommer.

Effekten på udgangsakslen kommer direkte, hvilket gør gearkassen overflødig. 

Motoren eller motorerne kan placeres hvor som helst i bilen. Motorer er endda 
blevet anbragt i hjulene, men derved øges den ufjedrede vægt, hvilket skader 
kørbarheden.
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Hybridbiler

Hvordan virker hybridbiler
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Paralelle hybridbiler

De fleste hybridbiler er paralelle, dvs. biler der både blevet drevet af en elektrisk 
motor og en forbrændingsmotor. De hjælper skiftevis med at få bilen til køre, hvilket 
betyder at man kan bruge hver motor når de er mest effektive og dermed spare en 
masse benzin og mindske sine forurende udledninger.

Når man kører fra et stop, bliver bilen drevet af den elektriske motor, som hiver 
strøm fra batteriet. Bilen bliver elektrisk drevet op til 25 Km/t hvilket er grunden til at 
hybridbiler er mest effektive i byen.

Under normal “cruising”, dvs. når man kører hurtigere en 25 Km/t, tager 
forbrændingsmotoren over for den elektriske motor. Benzinmotoren driver også en 
generator som oplader batteriet der driver den elektriske motor.

Når man accelererer hårdt, bruger hybridbiler begge motorer til at drive bilen og 
tilføre mere kraft til hjulene. Den fælles anstrengelse er kun muligt takket være den 
kraftdelte transmission son kombinere drejningsmomentet som de begge 
producere. Her bruger el-motoren både strøm fra batteriet og direkte fra 
generatoren, som bliver drevet af forbrændingsmotoren. Ligesom elektriske biler, så 
har hybridbiler også “regenerative braking”, hvilket betyder at når man stopper med 
at accelerere bliver bilens moment forvandlet til strøm som oplader batteriet. Udover 
det, så bliver alle bilens funktioner, såsom radio og air conditioning, også drevet af 
batteriet.
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Serie hybridbil

Serie hybridbiler kører kun på el, men kan ikke oplades, da det er en 
forbændingsmotor der oplader der driver generatoren, som oplader batteriet og 
driver elmotoren. En computer bestemmer hvor meget strøm skal komme fra 
generatoren eller fra batteriet. Disse modeller er bedst til byen da computeren kan 
vælge kun at bruge batteriet, og dermed gemme generatoren og motoren der driver 
den, til når den er mest effektiv.
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Plug-in hybridbiler virker ligesom normale hybridbiler, men de kan også oplades 
ligesom elbiler. De kan også sættes til at køre kun på strøm, eller benzin, hvilket gør 
dem ret smarte hvis man ikke kører ret langt hver dag. Hvis du kører en kort rute til 
arbejde, kan du bruge den uden at spilde en dråbe benzin, men du skal heller ikke 
bekymre dig skulle du tage en lang tur i weekenden.


