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Delmål i forbindelse med kørelæreruddannelsen
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Indledning

-Motor (har vi tidligere været inde på)

-Kobling

-Gearkasse

-Kardanled

-Kardanaksel

-Differentiale
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Kobling

- Opbygning med Svinghjul der sidder på motorens krumtab, selve koblingspladen 
og trykpladen der trykkes mod koblingspladen når koblingen ikke er nedtrådt.
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Kobling
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Kobling

-Venstre side

-Koblingspedal sluppet

-Trykpladen trykker mod koblingspladen og der er forbindelse mellem motor 
og gearkasse

-Højre side

-Koblingspedal nedtrådt

-Trykpladen har ikke forbindelse med koblingspladen og der er ikke
forbindelse mellem motor og gearkasse
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Kobling

-Hydralik

-Aktiveres via væske som bremserne

-Kræver normalt ikke justering

-Lettere at aktivere (mindre tryk på pedalen) – justeres via master- og slave 
cylinderen
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Kobling

-Kabel

-Aktiveres via kabel (ældre biler)

-Kræver justering

-Der skal sikres en vis frigang i koblingspedalen så kobling og tryklejer ikke slides 
unødigt
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Aut. Gearkasse (Converter)

-Koblingen (converteren) er hydraulisk og består af 2 skovlhjul der løber 
meget tæt sammen i et koblingshus fyldt med olie.

-Det ene drives af motoren (pumpehjulet) som pumper olie rundt. 
Pumpehjulet vil trække det andet skovlhjul (turbinehjulet) med rundt, ligesom 
en ventilator kan få en anden ventilator til at løbe rundt.
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Aut. Gearkasse (Converter)

–Converterens hoveddele

–Hydralikolie
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Aut. Gearkasse (Planetgear)

- Gearkassen med Planetgear
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Aut. Gearkasse (Planetgear)

- Et planetgear består af et centralt tandhjul (solhjul), et antal tandhjul, 
anbragt på en fælles holder omkring solhjulet i indgreb med dette 
(planethjulene), og yderst en ring med indvendig fortanding i indgreb med 
planethjulene (ringhjulet). De forskellige udvekslinger an opnås ved at låse 
planetgearets enkelte dele.



12

Aut. Gearkasse

- Låser man solhjulet fast og drejer planetholderen, vil ringhjulet rotere 
hurtigere end planetholderen og man vil få en opgearring.
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Aut. Gearkasse

- Låses planetholderen til enten solhjul eller ringhjul vil hele gearet rotere 
som en blok, og der vil ikke ske hverken op- eller nedgearing
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Aut. Gearkasse

- Låser man ringhjulet og drejer solhjulet vil planetholderen rotere 
langsommere end solhjulet og man får et bakgear, med nedgearing
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Gearkasse

-1. billede viser indgangsaksel, mellemaksel og udgangsaksel

-2. billede viser hvordan der skiftes gear ved at fastlåse det aktuelle tandhjul
- Synkromesse (synkronring der bremser akslen så hastigheden på akslen og 

kraven er ens og kan gå i indhak)

-3. billede viser hvordan bakgear aktiveres, via et ekstra indskudt tandhjul
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Gearkasse

- Oversigt over en 5-gears gearkasse
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Gearkasse

- Funktion
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Kardanaksel

- Gør det muligt at bevæge en aksel der drejer via et kugleled
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Differentiale

- Udligner hastighed på hjul på samme aksel under svingning

- Differentialet kan låses på visse typer køretøjer så alle hjul kører rundt samtidig.

- Hvis man kører på almindelig vej med låst differentiale kan man ikke styre bilen 
da den vil søge at køre ligeud.
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STYREAPPARAT
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Traditionelt styretøj

- Styrehus med Snekke-sektor

- Her tillades et ratslør på op til 5 cm målt på ratkransen
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Traditionelt styretøj

-Pitman-system
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Traditionelt styretøj

- Kugleled



24

Tandstangsstyring

-Mest almindelige styretøj på nye biler

-Færre bevægelige dele
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Tandstangsstyring

- Ikke væsentligt ratslør i en tandstangsstyring
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Servostyring
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Servostyring

-Klassisk styreapparat
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Servostyring

-Tandstangsstyring
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Funktion

-Ratakslen påvirker en rotor i rotorhuset

-Væske presses ud i den aktuelle retning til drejning ophører

-Systemet er under konstant tryk, hvilket stabiliserer styringen, f.eks. ved kørsel i 
spor (ujævn vej)
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Styretøjsmål

-På en trækvogn drejes hele akslen over en hovedbolt I midten

-På en bil drejes de enkelte hjul, men det giver problemer hvis de drejer ens.
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Ackermanns trapezstyring

- Ved at lade svingarmenes forlængelse skære hinanden for bagakslen opnås at det 
ene hjul drejer mere end det andet.
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Spidsning – Toe-in/-out

-Når hjulene pga. Styrtet har tendens til at løbe ud til hver sin side, må der 
kompenseres, hvilket gøres ved at lade hjulene pege indad (toe-in).

-Formålet er at ophæve den uheldige keglevirkning fra styrtet, men mindsker også 
rystelser i rattet via en vis forspænding.

-I Ackermanns trapezstyring ser vi en toe-out ved svingning, og altså en toe-in ved 
ligeudkørsel
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CAMPER, også kaldet “Styrt”

Hjul uden camber, hvor hjulet står vinkelret på underlaget gør styringen ustabil

Hjul med positiv camber, hvor hjulenes øverste del hælder udad

Hjul med negativ camber, hvor hjulenes øverste del hælder indad, og sporvidden er 
øget
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CAMPER

•Nyere biler har Negativ camber da det øger sporvidden, hvilket giver mindre 
krængning i sving.

•Belastningen er størst på hjullejerne ved negativ camber, hvilket stiller større krav 
til hjullejer og endemøtrikken
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CASTER

-Formålet med CASTER er at gøre bilen retningsstabil

-Princippet kendes fra en cykel, hvor kan kan køre uden at holde på styret, hvilket 
opnås ved at give forhjulet en bagudhældning på ca. 2 grader.

-På en indkøbsvogn trækkes hjulet bag styreakslen, og hjulet retter automatisk ind 
til kørselsretningen
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CASTER

-Det samme gøres med bilens styrebolt

-Selvoprettende virkning af rattet

-Bedre retningsstabilitet

-På forhjulstrukne biler er der ikke bagudhældning, idet selvopretningen (KPI) sker 
via accelerationens selvoprettende virkning.

-Det er ikke et krav at styretøjet er selvoprettende, men så skal styretøjet være 
neutralt, altså blive stående i enhver drejningsvinkel uden at ændre sig hvis rattet 
slippes under kørsel (indifferent styreapparat).
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Kontrol af styreapparatet

-Der må ikke være væsentligt ratslør i styreapparatet (tandstangsstyring)

-Rattet skal kunne drejes fra den ene yderstilling til den anden uden at møde 
modstand og lyde fra styretøjet der kan indikere fejl

-Tjekke for tilstrækkeligt med servovæske i beholder (eller kontrollampe ikke lyser 
ved elektronisk servostyring)

-Tjekke at drivrem er hel og stram


