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Figur 1: Kolv och cylinderdefinitioner. [Litt.Ref.X II] 
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Allmänt 

Förord 
Det här kompendiet är en sammanställning av anteckningar från olika erfarenheter, 
föreläsningar, kurser och böcker jag fått, gått och läst. Det är några av alla de bakomliggande 
frågeställningar som jag har sökt svar på inför mina egna projekt som jag skrivit ned. Ofta så 
finns dessa kunskaper begravda i högar av teori, men ibland räcker det med att man får 
sammanhanget förklarat för att kunna ta rätt beslut och fortsätta bygga eller planera. Hittills 
har jag inte hittat någon enkel sammanställning som kombinerar allt detta, allra minst på 
svenska. 
Tanken är att det här dokumentet ska hjälpa Dig att få en grundkunskap i vad som händer inne 
i motorn, så att Du själv kan dra egna slutsatser om vad som passar Dig och Din motor utifrån 
det sätt Du avser att använda den på. Förhoppningen är att Du ska slippa jobba hårt för att ev. 
nå fel resultat och även förhindra att Du grejar med motorn efter någon gammal skröna som är 
helt galen och felaktig.  
 

-"Du ska borra ett 10mm hål mitt i kolvtoppen och ta bort översta kolvringen, 
serru. Det gjorde min kusins tremännings bror på moppen. Gick som f-n sen!" 
-"Joovetdu, jag har ett hemligt knep som Eric Carlsson visade mig som inte ens 
Sport&Rallyavdelningen känner till..." 
-"Hack i kannan? Jodå, det är precis vad jag har gjort. Jag tog ett stämjärn och 
stack in i avgasporten och klappa till två gånger, så nu dj-lar är det trimmat!"  
 
Ja herregud, vilka idéer man har hört... 

 
Jag gör inget anspråk på att detta är den hela exakta sanningen för alla sammanhang, ej heller 
att det är tillräckligt djup i alla resonemang för att ge Dig en högskoleexamen, men man 
måste lägga ribban någonstans. Detta är bara en förenklad introduktion i ämnet och det tas 
medvetet genvägar och förenklingar i vissa resonemang. Det här är snarare en språngbräda för 
att Du ska kunna läsa annan motorlitteratur med nya ögon. Resten får den intresserade följa 
upp själv t ex i någon av de referenser jag lämnar. Dokumentet riktar sig främst till dem som 
inte har några direkta förkunskaper, men ändå viljan att lära, göra eller förstå utan att för den 
delen behöva läsa böcker tjocka som rikstelefonkataloger.  
 
Utgångspunkten för många resonemang är allmän motorteori, men syftar hela tiden till att få 
SAAB-mekare att kunna tillämpa kunskaper på sina motorer (Andra motorälskare som vill 
åka med här får tyvärr finna sig i märkesfixeringen tills vidare). Den första utgåvan kommer 
att ha fokus på sugmotorer och mest på tvåtakt eftersom det är där mitt eget huvudintresse 
ligger. Dokumentet är under löpande utveckling och uppdatering i mån av tid. I någon senare 
uppdatering ska jag försöka lyfta in mer specifik fyrtaktsteknik, men mycket är ändå 
gemensamt mellan motortyperna. 
 
Jag vill belysa det faktum att jag endast är intresserad amatör, men ändå aningen påläst 
amatör inom området. Den som har uppgifter och synpunkter som styrker, utvecklar eller 
motsäger mina resonemang är välkommen att delge mig dessa i konstruktiv form. 
 
Den som söker specifika inställningar och trimningsanvisningar för sin motor rekommenderas 
att läsa SAABs egna triminstruktioner eller t ex Enanders ”XP-manualen”, det här 
dokumentet begränsar sig enbart till sambanden mellan motorns påverkansparametrar. 
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Ni som läser böcker ifrån referenslistan kommer att känna igen några av skisserna, eftersom 
jag har använt dem för att förtydliga mitt resonemang.  
Tack alla som har bidragit till detta arbete! 
 
/Dick Ström 
 
 

 
Karlstad Racing Konbana 2007. Foto: Jens Jacobsson 

 
Min -64 med en experimentmotor:  
850cc, MC-topp, Holmgrenvev, XP-pipa, Mikuni 34mm flatside, Yamaha reedventiler, programmerbar tändning, 
SAAB DI tändkasset + en massa annat hokuspokus. Måleffekt: 70hk kring 4000rpm. Ej bromsad ännu. 
 

Kort om Rost o Rök 
Rost o Rök är arbetsnamnet och signaturen på mina aktiviteter inom bl a motorsport och 
motortrimning. Jag erbjuder i mån av tid mina tjänster i form av arbete och kunskapsutbyte 
till dem som behöver hjälp med att ta sig vidare med eller utveckla sin motors egenskaper. 
Allt sker än så länge i hobbylampans sken mellan arbete och familj, så vill Du ha hjälp med 
något är Du välkommen att ta kontakt med mig i god tid. 
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Disposition och läsanvisningar 

Ämnesfördelning över olika kapitel 

Upplägget av ämnena i detta kompendium kan tyckas rörigt vid ett första intryck, men 
kapitlen är uppdelade kring motorns uppbyggnad inifrån och ut som lager i en lök. 
 

• Det första kapitlet Lambda – Bränsle/luftförhållandet börjar med att förklara vad och 
hur man eldar i en motor, dvs bränsle och syre. 

 
• Kapitlet Temp och tryck sätter upp villkoren för vilka omgivningsparametrar som 

bestämmer hur förbränningen går till. Kan upplevas som ett tungt avsnitt, men det 
kommer att klarna mer och mer för varje gång man läser igenom alla kapitel. 

 
• Kapitlet Gasflöde, gasväxling och fyllnadsgrad beskriver hur vi med externa och 

interna medel kan öka eller minska gasmängden få in tillräckligt med brännbart 
material för att skapa lämpligt temp och tryck. Läses lämpligen direkt tillsammans 
med kapitlet om flamhastighet. 

 
• Kapitlet Flamhastighet och rörelse i gas förklarar hur vi på olika sätt kan skapa 

förutsättningar för att påskynda olika grader av temp och tryck samt metoder att få till 
en så bra och regelbunden förbränning som möjligt. 

 
• Förbränningsrummets geometri visar hur man ursprungligen har designat motorn  

m a p vilken tillämpning den ska ha och hur man kan förändra detta genom att borra 
och stroka. 

 
Dessa fem första kapitel definierar och kategoriserar vår motor. Sedan kommer vi till vad som 
händer när vi ruckar på förhållandena. 
 

• Knack visar vad som kan hända om vi ramlar utanför motorns definierade 
arbetsområde. 

 
• Bränsle och Emissioner handlar om varianter på vad vi häller i motorn och vad som 

blir resultatet av restprodukten. 
 

• Energiomvandling och verkningsgrad talar om för oss hur effektiv vår motor är i den 
applikation och utförande vi valt att tillämpa den i. 

 
• Tändning visar oss hur vi ska kompensera och justera och optimera för brister i alla de 

andra påverkansparametrarna samt se till att vi håller oss inom det definierade 
arbetsområdet. 

 
Ett kommande kapitel som ska heta Port- och ventiltider kommer att handla om hur vi 
förskjuter motorns egenskaper åt önskvärt håll inom de begränsningar vi fått uppsatta sen 
tidigare. Delar av kapitel 3 och 4 kommer då att brytas ut och ingå här istället. 



MOTORFÖRBRÄNNINGSTEKNIK  ver. 1.0 090203 

© Rost o Rök – Rally o Racing  2009  10(94) 
www.rost-o-rok.com  motorteknik@rost-o-rok.com 

Textmarkörer 
För att förtydliga vissa avsnitt eller ord i texten har följande textmarkeringar använts. 
 
Kursiv stil  Namn, vedertaget begrepp eller formel 
 
Understruken stil Kärnan i resonemanget 
 
Text i box  Faktaruta, förtydligande eller mer ingående förklaring 
 

Revisionshistorik 
 
Version Datum Beskrivning/Ändring 
-0.9 2007-2008 Arbetsmaterial 
1.0 2009-02-03 Första utgåvan 
 

Terminologi-lista 
 
TDC Top Dead Centre – kolvens övre vändläge 
BDC Bottom Dead Centre – kolvens nedre vändläge 
Lambda Beteckning för förhållandet mellan luft och bränsle i förbränningen jämfört med 

ett idealt värde. Betecknas med den grekiska bokstaven λ 
COx Kemiska beteckningen för familjen Koloxider, där x anger ett ordningstal. 
NOx Kemiska beteckningen för familjen Kväveoxider, där x anger ett ordningstal. 
HC Kemiska beteckningen för Kolväten, d v s de verksamma delarna i bensin. 
EGR Exhaust Gas Recycling, återledning av avgaser till förbränningen. 
Effekt Kan anges i t ex hk eller kW. 1hk=0.736kW 
Vridmoment Mäts i Newtonmeter eller kilopondmeter. 9.81Nm = 1kpm  
Verkningsgrad Förhållandet mellan tillförd och uttagen energi. Ger ett mått på 

energiförlusterna i ett system. 
Energi Fysikalisk storhet som beskriver en förändring, rörelseeler lagring av någon 

form av uträttat arbete. 
Tryck Kraft per areaenhet 
EGT Exhaust Gas Temperature – Avgastemperatur 
Squish Spalten mellan kolvtopp och topplock vid TDC 
Ottomotor Namn för kategori av förbränningsmotorer där bl a bensinmotorer ingår. 
Stökiometri Det ideala förhållandet mellan luft och bränsle i en gasblandning som ger 

fullständig förbränning. 
(x)MEP Samlingsbegrepp för tryckförhållanden inom en motor 
Färskgas Bränsleanrikad luft som är på väg in i motorn 
Restgas Kvarlämnade avgaser från förra förbränningen 
Vevaxelgrader Positionsangivelse angivet från en känd punkt som motorns vevaxel har 

roterat 
Kamaxelgrader Positionsangivelse angivet från en känd punkt som motorns kamaxel har 

roterat 
Diffusor Det första expanderande stycket på ett avgassystem från avgasporten räknat 
Expansionskammare Anpassad volym för gasexpansion, ex ljuddämpare 
Kolvringsfladder Accelerationskrafterna på kolvringen övervinner cylindertryckets förmåga att 

hålla den tätande kolvringen på plats. 
Densitet Ett mått på ett ämnes täthet 
Kelvin Temperaturskala med Celsius gradering, fast utgångspunkten (noll) 0 K 

motsvarar -273ºC. Alltså är vanlig rumstemperatur ca 273+25=298ºC 
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Granskning och korrekturläsning 
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Rättigheter 
Detta är ett kompendium sammansatt av information utifrån fakta och erfarenheter, både egna 
och sådana som finns att tillgå genom litteratur och webmaterial. All textmassa och 
beskrivning är gjord med egna ord, utom där annat anges. För dessa fall tillämpas citaträtten 
enligt 22 § Upphovsrättslagen eller det motsvarande amerikanska Fair use med syftet att 
undervisa. 
 
Kompendiet är fritt för enskilda användare att ladda ner och citera om källan anges. 
Syftet är att använda det som självstudiematerial av ämnesorienterande art för en egen privat 
utbildningsinsats. Det är således ingen kurslitteratur att använda vid organiserad utbildning, 
typ skola eller liknande. Om önskemål om detta framkommer skall författaren kontaktas. 
 
Försäljning av detta kompendium får ej ske. Författaren förbehåller sig dock ensamt rätten att 
ta betalt för kostnader rörande tryck och distribution samt andra ev. omkostnader om någon 
vill ha en papperskopia. 
 
Författaren tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i beskrivningar eller fakta levererade i 
detta material. All tillämpning av kunskap levererad från detta dokument sker under eget 
ansvar och risk. 
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En snabb introduktion till MOTORFÖRBRÄNNINGSTEKNIK 
 
Den gemensamma nämnaren för allt resonemang nedan är begreppet förbränningslära. Vi 
börjar från grunden.  
 

1. Lambda – Bränsle/luftförhållandet 

1.1. Grundförutsättningar 
För att elda behövs syre, bränsle och värme. Tar vi bort någon av dessa faktorer så slocknar 
brasan. En för kall motor klarar inte att lämna någon effekt, ej heller om den har för lite 
bränsle eller syre. Får vi för mycket av något så är inte heller det bra, vilket kan visa sig i 
form av hög bränsleförbrukning, dålig verkningsgrad och motorskador. 
 
När bränsle-luftblandningen blir optimal för att elda så att det går åt lika mycket 
syremolekyler som bränslemolekyler i processen. Är det övervikt åt något håll blir det någon 
över på dansgolvet, men när det går jämt upp med par är alla med och dansar. Det här är vad 
som kallas ett stökiometriskt blandningsförhållande, eller reaktionsekvivalent blandning i viss 
litteratur. För t ex bensin är det ungefär 15 kg (=15000 liter) luft i förhållande till ett kg (ca 1 
liter) bränsle som ger den perfekta blandningen, dvs 15:1 (egentligen 14,7:1). Luft- och 
bränslemolekyler väger olika mycket och är olika stora. 
 

1.2. Begreppet Lambda [ λ] 

1.2.1. Definition 

Man använder den enhetslösa skalstorheten lambda (representeras av den grekiska bokstaven 
λ) för att visa vilket blandningsförhållande som råder. För att få fram en enhetslös parameter 
normaliserar man värdena, d v s man jämför det gällande värdet med det ideala och får ett 
förhållande som går att jämföra oberoende av bränsle, motortyp och motorstorlek. 
Normalvärdet blir då alltid 1 (ett). 
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Formel 1: Förhållandet mellan luft och bränslemängd och hur lambda beräknas. 

 
Vi testar att sätta in lite värden i formeln för att se vad som händer: 
Först bestämmer vi oss för att bränslemängden alltid är densamma, d v s ett kilogram 
(F=1kg), så slipper vi skriva ut den i formeln. Då kan vi ta värdena direkt ur Tabell 1 nedan. 
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Om vi ska få lambda =1 måste alltså förhållandet över och under bråkstrecket vara lika,  
d v s λ = Av/As = 14.7/14.7 = 1.  
Skulle vi ha för lite luft (d v s luftunderskott) så går motorn fett och vi får ett lågt 
lambdavärde, 
exempel λ = Av/As = 10.3/14.7 = 0.7. 
En mager blandning (d v s luftöverskott) får alltså istället ett lambdavärde över ett.  
 
Olika bränslen har olika energiinnehåll, så de kräver olika mycket luft för att uppnå 
stökiometriskt blandning. Man kan snabbt se att t ex etanol har ett ganska lågt energiinnehåll 
jämfört med bensin och kräver en fetare blandningsförhållande för att uppnå lambda = 1. Att 
blanda sprit i bensinen förändrar alltså lambdainställningen, vilket kan vara värt att tänka på 
med dagens handelsbensin om man har en gammal bil med förgasare. 
 
 

Antal Kg Luft/ 1 Kg Bränsle 
Lambda  Bensin Propan Metanol Etanol Diesel 

0,7 10,3 11 4,5 6,3 10,2 
0,75 11 11,8 4,9 6,8 10,9 
0,8 11,8 12,5 5,2 7,2 11,6 

0,85 12,5 13,3 5,5 7,7 12,3 
0,9 13,2 14,1 5,8 8,1 13,1 

0,95 14 14,9 6,1 8,6 13,8 
1 14,7 15,7 6,5 9 14,5 

1,05 15,4 16,5 6,8 9,5 15,2 
1,1 16,2 17,2 7,1 9,9 16 

1,15 16,9 18 7,4 10,4 16,7 
1,2 17,6 18,8 7,8 10,8 17,4 

1,25 18,4 19,6 8,1 11,3 18,1 
1,3 19,1 20,4 8,4 11,7 18,9 

Tabell 1: [WebRef.X] 
 
 
Det finns många fördelar med att ligga kring lambda =1. Man får en kontrollerad förbränning, 
minsta tändenergibehovet har vi t ex kring lambda =1, rimlig bränsleekonomi och 
kraftutveckling, minsta onödiga värmeutvecklingen, bra funktion hos en katalysator, osv osv. 
Det finns andra inställningar som är mer optimala och lämpade utifrån andra behov och 
tillämpningar, men lambda = 1 är den bästa kompromissen att reglera förbränningen kring för 
oss. 
 

1.2.2. Att hitta rätt Lambda 

Men säg den värld som är perfekt, här uppstår nu en svår kompromiss mellan maximal effekt 
eller bästa bränsleekonomi. Som enskilt intresse- tävlingsfordon kan man kanske kosta på sig 
att ligga på maximalt effektuttag, men för vardagsbilen är det inte kul. Dessutom blir det 
mycket emissioner av högt effektuttag.  
Moderna insprutade motorer med datastyrning kan balansera detta hela tiden utifrån vad 
föraren behöver vid varje givet ögonblick och lastfall, men vi med förgasare sitter ofta fast i 
teknik med rötter från före andra världskriget, så vi måste välja.  
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Figur 2: Det röda fältet är optimalt för effekten, det blå för bränsleförbrukningen. Som synes så möts de 
ju inte riktigt där man önskar. Att max effekt inte  ligger i punkten Lambda = 1 beror på att vi får en 
högre värmeutveckling och därmed en snabbare förbränning vid lite fetare blandning.[WebRef.VI] 
 
Man behöver också korrigera för olika typer av drift på motorn, vi ligger ju inte alltid på 
fullgas och hämtar effekt ur motorn.  
 
 

Driftförhållande Lämpligt bränsle-
luftförhållande för bensin 
(m a p vikt) 

Ungefärligt 
Lambdavärde 

(Kall)start (choke) 1:1 – 1:3 0.05-0.20 
Tomgång 1:8 – 1:10 0.55-0.70 
Lågfart 1:10 – 1:13 0.70-0.90 
Lätt belastning vid normala 
körförhållanden (halv- eller 
delgas) 

1:14 – 1:16 0.95-1.10 

Max belastning vid fullgas 1:12 – 1:14 0.80-0.95 
Tabell 2:[LittRef.II] 
 
 
Det finns givetvis även förgasarmotorer som i viss mån är kompenserade för detta.  
På våra gamla Solexar finns bara lågfart- och högfartsmunstycken att tillgå utan att behöva 
modifiera förgasarens uppbyggnad, vilket gör att man får en tydlig svacka där det byter 
mellan de olika bestyckningarna, och än värre på en trimmad motor. Men på moderna 
förgasare som t ex Mikuni kan man ställa in egenskaperna i 6 st steg, allt ifrån tomgång till 
fullt öppet spjäll. 
Sedan tar man till sin hjälp även laststyrning av tändförställningen, dels få ut bättre 
verkningsgrad vid varje belastningsfall, dels för att hålla nere emissionerna. Mer om detta 
senare i kapitlet Tändning. 
 
En motor som ska jobba i ett smalt register, typ stationära motorer eller vissa typer av 
racingmotorer som bara ska prestera bra inom ett visst intervall, kan man ju köra med 
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förgasare som är optimerade för ett smalt varvtalsområde. Men på en vägmaskin blir det rätt 
tröttsamt att fickparkera på 6000 varv med bara en smal effektpuckel att rida på. Personligen 
anser jag ju att man vinner tävlingen på bredd i effektregistret. 
 
 
För att inte blanda ihop begreppen: Lägg märke till att det är skillnad på hög effekt och hög 
verkningsgrad! Det ena är vad motorn max kan prestera med vissa givna förutsättningar, det 
andra är vilken effekt man kan ta ut med minsta möjliga bränsle förbrukning. Verkningsgrad 
anger alltså hur stor del av tillförd energi som man får tillbaka som nyttig energi. 
 
 

1.2.3. Lambdainställning 

På fyrtaktsmotorer kan vi ta hjälp av en s k lambdasond, men på tvåtaktaren är lambdavärdet 
svårt att bestämma med en sådan. Dels så har vi våta avgaser (oförbränd bensin), men även 
därför att syrehalten är hög p g a att spolningen drar med sig så mycket färskgas ut i 
avgassystemet (se kapitlet Emissioner). 
 
Man använder istället bl a hörseln, CO-halten och avgastempen som indikation på vilken 
värmeutvecklig man kan tillåta när man ställer in motorn. Öronen talar ju snabbt om ifall det 
skjuter och smäller i förgasaren, då går det för magert. Eller om bilen poffar i avgasröret 
och/eller fyrtaktar vid belastning, då går den för fett. CO-halten sjunker med magrare 
blandning och börjar plana ut vid lambda=1 (se Figur 2). Avgastempen talar bl a om ifall det 
börjar bli ohälsosamt för kolvarna när vi tar ut effekt ur motorn.  
 
Allt det ovanstående här grundar sig på att man valt en vettig tändtidpunkt/tändkurva. Med fel 
tändtidpunkt kan ovanstående värden ljuga för oss och lura oss till att ställa in förgasaren 
felaktigt. Eftersom kurvorna för tryck och värmeutveckling både beror av och påverkar de 
kemiska och termiska förloppen under förbränningen, så måste vi veta när vi egentligen avser 
att starta processen. Annars är det svårt att veta vilken av kurvflankerna man är på. 
Att hitta rätt lambdavärde handlar i mångt och mycket om att optimera de olika 
inställningarna på en motor. Ofta sker detta genom att pricka botten eller toppen av en 
bågformad kurva vid ett speciellt förhållande hos någon av de många parametrar som 
påverkar förbränningen, vilket vi kommer att få märka i de kommande kapitlen.  
 

1.3. Extern påverkan 
Har vi nu ställt in allt rätt om vi har lambda =1 vid normal drift? Nja, nära på, i alla fall det vi 
kan påverka i stort. Det finns hela tiden driftsfall som skiljer sig åt. T ex är det skillnad på hur 
kall och varm luft påverkar förbränningen och även hur luftfuktighet och lufttryck spelar in.  
 

1.3.1. Luftens temperatur 

Kallare luft är helt enkelt ”tjockare”, eftersom gasmolekylerna kräver mindre utrymme än vid 
varmare luft och kan därför packa ihop sig effektivare på samma utrymme. Varm luft rymmer 
alltså mindre antal syremolekyler per volymenhet. Därför vill man ha så kall luft som möjligt 
in i motorn för att få in mycket syre och på så sätt en bra förbränning. Temperaturen har den 
största påverkansgraden på förgasarbestyckningen, så se därför till att välja rätt placering av 
luftfiltret relativt värmekällorna i motorutrymmet. Vinterkörning blir ju en annan femma, då 
måste vi förvärma insugsluften för att slippa bl a isbildning i förgasaren. 
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Men det finns mer att tänka på; Luft i rörelse leder effektivt bort s k konvektionsstrålad 
värme, d v s den varma luft som finns närmast ytan på ett varm föremål (ungefär som svalkan 
man upplever när man står framför en bordsfläkt). På så sätt kan insugssidan, där mycket luft 
passerar snabbt, bli så kall att bränslet separerar från luften och kondenserar på väggarna. 
 

1.3.2. Lufttryck 

Det här handlar om luftens densitet (täthet). På hög höjd har man tunnare luft än vid havet,  
d v s glesare mellan luftmolekylerna, alltså måste även detta tas med i beräkningarna. Enklast 
gör man detta genom att kolla på barometern för att få aktuellt lokalt lufttryck, men ska vi åka 
tävling över t ex ett högt berg kommer vi behöva ta hänsyn till dess förändring. 
 

 
Figur 3: Sambandet mellan luftens volym och densitet m a p höjd över havet [WebRef. VIII]. 
 

1.3.3. Fukt 

Ev. fukt i luften deltar inte i förbränningen, men den har en kylande effekt som kan vara 
välkommen om man kör med höga kompressionstryck och risk för knack (se detta kapitel). 
Man bör kompensera även för detta i sina beräkningar. 
 
Luftfuktigheten är ett mått på hur mycket vatten luften binder. Högre luftfuktighet innebär 
mer bundet vatten och desto mindre plats för övriga luftmolekyler => motorn går fett => 
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magrare bestyckning krävs. Det här kan ändra sig mycket över en dag ifrån det att man startar 
på morgonen då luften är sval och torr tills längre fram på dagen då luften är varm och fuktig. 
 

1.3.4. Luftens kemiska sammansättning 

Kom ihåg att det bara är syret som deltar i förbränningen, resten av luften (kväve och några 
andra ädelgaser) är bara barlast. Det finns modern forskning i Sverige som jobbar med 
kvävefällor för att skapa så syrerik luft som möjligt till förbränning i olika sammanhang, och 
man har fungerande prototyper enligt artiklar i bl a tidningen Ny Teknik (exakt ref saknas). 
Spännande och intressant teknik som säkert kommer att bli viktig i framtiden. 
 

Luftens beståndsdelar: 
Kväve 78% 
Syre 21% 
Argon 0.93% 
Koldioxid 0.038% 
Övrigt 0.032% 

 
 

1.3.5. Förgasarjustering efter korrigerat barometer tryck och RAD 

När man ska optimera sin bestyckning så gör man beräkningar utifrån några enkla naturlagar. 
På en modern insprutningsmotor finns alla förutsättningar för detta i programvara, men på en 
förgasarmotor måste vi göra det manuellt. Först måste vi ta reda på hur våra 
påverkansfaktorer från omgivningen ser ut. Barometern och termometern berättar inte hela 
sanningen, men eftersom det hela hänger samman via naturlagar så kan vi beräkna det 
verkliga värdet utifrån några mätbara uppgifter. 
 
Det vi vill veta är hur hög den relativa densiteten för luften (RAD, Relative Air Density) är vid 
det aktuella tillfället. Då kan vi jämföra den mot ett tidigare känt tillfälle då motorn gick bra 
med en viss bestyckning och jämföra skillnaden procentuellt för att hitta en ny passande 
bestyckning. 
 
De här uppgifterna är användbara på många sätt för dem som använder sina motorer i mycket 
skiftande miljöer. Den kan ju bli riktigt lurigt om man har kall ”tjock” luft som är torr (tex 
vintertid). Då får vi nämligen in massor av syre i motorn till den bränslemängd vi tidigare 
anpassat till varmare och fuktigare luft. Nu blir den blandningen plötsligt för mager, och har 
vi då optimerat motorn för max effekt och hög kompression, så ligger vi kanske farligt nära 
gränsen för knack (detonation) på en annars rätt inställd motor. På min egen bil var jag t ex 
tvungen att tejpa för delar av luftfiltren en riktigt kall dag när vi körde isracing för att 
begränsa mängden inkommande luft, eftersom jag vid det tillfället inte hade möjlighet att 
bestycka upp bränslekretsen tillräckligt. En s k ”förvärmarsnorkel” från grenröret till luftfiltret 
har alltså fler funktioner än att enbart förhindra isbildning i förgasaren. 
 
Genom att vara flitig och anteckna vilka värden man har bestyckat sin motor med tillsammans 
med temperatur, höjd över havet, barometertryck och luftfuktighet, kan man snart skapa sig 
en logg över sin motors beteende och krav i olika situationer. 
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1.3.6. Att räkna fram RAD 

Så här gör man för att ta fram RAD om man inte har en modern 
digital barometer som klarar det direkt: 
 

1. Börja med att läsa av aktuellt barometertryck.  
Om din barometer anger [mm Hg], [mBar] eller [hPa],  
använd Tabell 3 för att konvertera till [in Hg]. 

2. Läs sedan av lufttemperaturen. 
3. I Figur 4 följer man sedan den temperaturlinje som är aktuell 

(uppifrån och ned) tills den korsas av det avlästa 
barometertrycket (de tjocka lutande linjerna). 

4. Från den punkt där linjerna korsas går man rakt ut till 
vänsterkanten och läser sedan av RAD ur den vänstra skalan. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 4: [LittRef. II] 
 
 
 

in Hg  mm Hg  
mbar 
(hPa) 

17 432 576 
18 457 610 
19 483 643 
20 508 677 
21 533 711 
22 559 745 
23 584 779 
24 610 813 
25 635 847 
26 660 880 
27 686 914 
28 711 948 
29 737 982 
30 762 1016 
31 787 1050 

Tabell 3 
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Men som vi nämnde tidigare har luftens fuktighet en viss påverkan, och speciellt vid varm 
väderlek binder luften mycket fukt som stjäl plats från syret. Därför kompenserar man även 
för detta på riktiga tävlingsmaskiner. 
 

Temperatur Mättnadstryck 
Farenheit [F] Celsius [C] [lb/sq.inch Hg] Millibar [mBar] 

Mättnadsgrad [S%] 
(i % vatten) 

40 4.4 0,247 8 0,83 
60 15.6 0,521 18 1,7 
70 21.1 0,739 25 2,5 
80 26.7 1,030 35 3,3 
90 32.2 1,420 48 4,7 
100 37.8 1,930 65 6,5 

Tabell 4: [LittRef. II] 
 
Så här kompenserar man RAD för luftfuktigheten (RH): 

1. Välj din temperatur i Tabell 4 och läs av den procentuella mättnadsgraden av vatten 
(S%) längst till höger. 

2. Läs av den relativa luftfuktigheten (RH) från barometertavlans hygrometer. 
3. Sätt in alla värden tillsammans med RAD i Formel 2 

 








 ⋅−=
100

% RHS
RADRAD okorrkorr  

Formel 2 
 
Vi tar ett räkneexempel: 
 

På min barometer, termometer och hygrometer står det en dag följande:  
982mbar (=29 in Hg), 21 °C och 80%RH. Låt oss säga att jag har testat några 
olika bestyckningar och min motor går kanonfint med ett 180 huvudmunstycke. 
Jämn och fin gång, bra avgastemperatur, bra vattentemperatur, etc.  
För att få reda på aktuellt RAD vid detta tillfälle går jag in i Figur 4 och läser av 
att det okorrigerade RAD ligger nära 95%.  
Sedan för att få veta det verkliga RAD-värdet läser jag ur Tabell 4 att vid 21 °C 
är luftens mättnadsgrad ca 2.5%. In med värdena i Formel 2: 
 

Korrigerat RAD = 95 – (2.5*80/100) = 93% 
 
Då skriver jag upp dessa värden i min motorbok för att ha något att referera till 
vid ett senare tillfälle när omständigheterna är liknande. 

 
Eftersom olika väderförhållanden påverkar motorns prestanda såpass mycket måste man ta en 
gemensam utgångspunkt att jämföra ifrån. Enligt en uppgift jag har hittat brukar motor-
fabrikanterna ange motorns uppmätta maxeffekt vid 95% RAD. Om RAD vid en solig 
vinterdag ökar till 110% har vi fått in 15% mer syre till förbränningen och måste därför 
bestycka upp för att inte köra magert. Men 15% mer syre innebär också potential för nästan 
15% mer effekt, alltså skulle en motor som normalt levererar 100hk vid dessa omständigheter 
kunna nå upp till 115hk. Dessvärre gäller även det omvända att med lägre RAD sjunker 
effekten med lika många procent.  
För att undvika en logisk fallgrop bör följande understyrkas: Att korrigera förgasarnas 
munstycken för aktuellt RAD handlar alltså inte om att få ut samma effekt vid alla 
förhållanden, utan om att få motorn att prestera sitt bästa vid just det förhållandet. 
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2. Temp och tryck 

2.1. Temp och tryck - när då? 
Att endast se på en parameter, t ex avgastempen, när man bestyckar och ställer in förgasare 
kan vara förrädiskt. Man måste veta vid vilken tidpunkt tändningen sker, annars luras man lätt 
av mätvärdena att tro att allt är ok. 
 
Ju tidigare tändning, desto tidigare kommer tryckökningen i cylindern. När man går över 
gränsen kan man få högt tryck allt för tidigt för att kunna uträtta arbete med god 
verkningsgrad. I extremfallet kan vi få vi detonation av gasen redan vid kompressionsfasen 
istället för förbränning vid expansionsfasen. 
Vi vill ju få tryckökningen på rätt sida kolvens övre vändläge (TDC) och den största 
expansionen innan veven hunnit för långt och avgasporten öppnat. Ungefär vid 13 grader efter 
TDC brukar anges som det optimala läget där vi bör ha förbränt allt bränslet för att få bäst 
utbyte av gasexpansionen. Som vi kommer att se senare i kapitlet Tändning, så kommer den 
tidpunkt det är lämpligt att tända på bränslet att variera en hel del beroende på de faktorer och 
samband som beskrivs i de närmast kommande kapitlen. 
 
Jag har själv kört en bil på gränsen till knack och inte förstått informationen från tempgivarna. 
I takt med att man gasade på så sjönk avgastemperaturen, men motortemperaturen 
(vattentemperaturen) ökade brutalt och låg på höga nivåer. När man sätter in sambanden i 
grafen nedan på Figur 5, så klarnar bilden något: Den allt för tidiga tryckökningen skapade 
värme som stannade kvar och togs upp av motorn. Motsatsen blir alltså en (i vissa fall 
svagare) och svalare motor med hög avgastemp. 
 

 
Figur 5: Kurva över trycket i cylindern vid förbrän ning, där (a): normal förbränning, (b): detonation 
(knack), alt. för tidig tändtidpunkt, (c): för sen tändtidpunkt.[LittRef. III] 
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Det här förhållandet kan, som vi strax ska få se i detta och kommande kapitel, vara bra att 
känna till när man sedan vill finjustera sin motor. Har man en motor med för smalt avstämt 
arbetsområde kan man med diverse olika knep förlänga det aktiva varvtalsregistret genom att 
elda bränslet på och vid olika ställen i motorn. Avgastemperaturen ändras och på så sätt 
påverkas bl a ljudhastighet och avstämning, vilket leder till förändringar i motorns prestanda. 
Detta förutsätter dock att man har god ordning och reda på flera andra påverkansfaktorer och 
parametrar hos sin motor. 
 
 
Apropå cylindertryck, här kommer ett viktigt tips för den som tänker sätta ihop en motor:  
Kolvarna har en markering med en liten pil på kolvtoppen. Denna pil ska peka framåt på 
motorn (färdriktningen) när kolvarna är monterade, annars kan kolv och cylinderlopp ta 
skada. Anledningen är att kolvbulten inte är centrerad på en kolv, utan är lite förskjuten i 
sidled för att hjälpa till att få tryckkraften på vevstaken på rätt sida TDC. På det här sättet 
undviker man kolvslammer på standardmotorer. Felaktig montering gör att kolven kan tippa 
lite åt sidan när tryckvågen kommer och nöts ut 
tidigare än nödvändigt, med följd att kolvslammer 
uppstår och kolvringarna inte längre tätar som de 
ska. Se upp vid byte av kolvar från en motortyp 
till en annan, så inte den motorn roterar åt ett 
annat håll! Då ska ju pilen peka åt andra hållet. 
Racingmotorer lever ett annat liv där man kan stå 
ut med visst slitage och slammer, men de servas 
och byts ut på ett annat sätt än vanliga motorer. 
Hos racingkolvar är kolvbulten ofta centrerad 
och kolvarna är gjorda av special-legeringar som 
tål högre slitage. Man fokuserar där istället på 
låg friktion och prestanda genom att tillåta ökat 
kolvspel. [LittRef.XII] 
 
 
 

2.2. Kompressionsförhållande 
Den allmänna gaslagen, eller ideala gaslagen som den egentligen heter, beskriver 
förhållandet mellan temperatur, tryck och volym. 
 

nRTpV =  
Formel 3 

 
där 
p = tryck 
V = volymen 
T = temperaturen i Kelvin 
n = substansmängden i mol  
R = gaskonstanten =8.3145 J/(mol*Kelvin) 

 
Eftersom n * R är konstant för en given mängd gas och inte förändras, så kan vi skriva 
formeln på ett lättare sätt: 
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pV = = konstant värde 

 
Formel 4 

 
Det här gör att vi kan jämföra två olika förhållanden för samma gasblandning med varandra,  
t ex före och efter en volymändring. 
 

2

22

1

11

T

Vp

T

Vp
=  

Formel 5 
 
Gaslagen visar alltså att om vi minskar volymen för en given mängd gas, så ökar trycket och 
det utvecklas en viss mängd värme proportionellt mot volymändringen (Jämför med ett 
kylskåp där man jobbar på det omvända sättet för att skapa kyla genom att expandera en gas). 
På samma sätt är det i förbränningsrummet när man komprimerar ihop färskgasen. Har man 
för högt kompressionsförhållande så kommer det tillslut att bli sådan värmeutveckling av 
tryckökningen under kompressionsfasen att färskgasen riskerar att självantända och vi får 
knack. 
På överladdade bilar (turbo eller kompressor) kör man därför med låga kompförhållanden och 
tar hjälp av t ex intercooler för att kyla ner den redan förtätade luften innan man skickar in 
den i cylindern och undviker på så sätt självantändning. 
 
Kompressionsförhållandet är jämförelsen mellan volymen i förbränningsrummet när kolven är 
i sitt nedersta (BDC) respektive sitt översta (TDC) läge. Den volym som kvarstår vid TDC 
kallas kalottvolymen (i formeln nedan kallad Vc). Det är alltså topplockets volym + eventuella 
fördjupningar i kolv och volymen i squishbandet (se ordlista) som räknas samman. 
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ndensförhållaKompressio
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Formel 6 
 
För att få en uppfattning av värdena kan man säga att en normal Ottomotor ligger mellan 8-12 
i kompförhållande. I regel har man lågt kompförhållande i stora motorer med långsam 
förbränning och högt kompförhållande i små cylindrar med höga varvtal, t ex MC. En bil med 
95 oktan använder oftast kring 10-10,5. På överladdade motorer så sänker man 
kompförhållandet ca 1-1,5 enheter då den inkommande luften redan är förkomprimerad.  
Som jämförelse klarar en dieselmotor kompförhållanden mellan 16-22 beroende på typ och 
applikation. 
Ett högt kompressionsförhållande ger i regel ett högt tryck i cylindern, det vi ibland slarvigt 
kallar kompression eller ”komp”. Om man känner en viss motortyp erfarenhetsmässigt, så kan 
man koppla samman kompvärdet (trycket) med kompressionsförhållandet genom att göra 
tabeller med dessa värden och jämföra. 
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2.3. Termen (x)MEP 
Här kommer ett tungt kapitel som nästan kräver att man läser det flera gånger! Det här kan 
vara svårt att ta till sig direkt och det är inte helt enkelt att förklara heller.  
Mitt tips är att läsa igenom detta kapitel lätt orienterande första gången för att få en 
uppfattning om vad det handlar om. Sedan när Du har läst igenom hela kompendiet och sett 
alla samband och påverkansfaktorer blir det lättare att ta till sig innehållet här. 
 

2.3.1. Definitioner 

För att hålla ordning på alla begrepp kring tryck i cylindern, så finns det några termer 
definierade som ofta återkommer i motorsammanhang. 
 
De vanligaste förklaringarna av cylindertryck man hör talas om är: 
 

• IMEP - Indicated Mean Effective Pressure 
Indikerat medeltryck är tryckvärdet utan förluster och används i teorin för att räkna på 
motorn för kompressions-, förbrännings- och expansionfasen. 

 
• PMEP - Pumping Mean Effective Pressure 

Förlusterna som uppstår när motorn arbetar med att komprimera och flytta gas vid de 
olika arbetstakterna. 

 
• FMEP – Friction Mean Effective Pressure är friktionsförlusterna i motorn när den 

arbetar. Dessa räknas ibland in i PMEP. Ett sätt att ta reda på dessa är genom att mäta 
upp släpförlusterna (dvs kraften som krävs för att dra runt motorn) vid olika varvtal 
med avstängd motor 

 
• BMEP - Brake Mean Effective Pressure är det vanligaste man hör talas om. Det är 

medelvärdet av summan av alla MEPar.  
Alltså: BMEP = IMEP – (PMEP + FMEP) 

 
Alla dessa variabler är tryck och uttrycks i storheten Pascal [Pa], d v s Newton per 
kvadratmeter [N/m²]. 
 
Man kan se tryckkurvan i Figur 5 som en puckel med TDC i mitten. Har man lika mycket area 
på vänster som höger sida TDC, så har man s k neutral IMEP. Är kurvan förskjuten åt höger 
(normalt) har vi positivt IMEP och det mesta av tryckökningen arbetar med motorns 
rörelseriktning. Är kurvan förskjuten åt vänster får vi mesta tryckökningen vid kolvens 
uppåtgående rörelse och motarbetar motorn, s k negativ IMEP, eller ännu hellre kallat PMEP. 
 
Tryckkurvans placering kring TDC beror på val av tändtidpunkten, men i lika hög grad av 
vilket bränsle man valt att köra på. Har man dessutom valt att höja kompressionsförhållandet 
blir det ännu känsligare. Ett bränsle som brinner snabbare får mer negativ IMEP, så har man 
valt att trimma riktigt hårt och leva på gränsen så kan man inte lita på allt bränsle, utan får se 
till att hålla sig till något man har provat ut ordentligt. Kvaliteten på bensinen i den vanliga 
pumpen kan variera allt för mycket för en maximalt optimerad motor. 
 
I Figur 6 nedan ser man vilka MEPar som är vad under en motors olika arbetstakter. Vi vill 
alltid få så stor area som möjligt som uträttar arbete och så lite förluster det bara går.  
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Från vänster till höger är det PMEP, brutto-IMEP, netto-IMEP och BMEP. (V) står för 
cylindervolym och (p) för tryck på grafens axlar. 
 

 
Figur 6: [LittRef.VI] 
 
Det verkliga momentana cylindertopptrycket ändrar sig inte bara över var kolvar och 
ventiler/portar står i läge under en komplett arbetscykel, det ändrar sig även över 
varvtalsområdet. När man ökar i varv och pumpar oftare kommer bl a rörelseenergin hos den 
framåtgående luftmassan att hjälpa till att fylla cylindern mer och öka cylindertopptrycket. 
Tillsammans med avstämningseffekterna kommer vi alltså att få olika cylindertopptryck vid 
olika varvtal. Figur 7 nedan visar exempel på några mätningar i en cylinder.  
 

 
 
Figur 7:  Exempel på cylindertopptryck för olika motorvarvtal hos en okänd motor körd på 95-98 oktan 
RON och mappad utan risk för knack. Svackan i kurvan är ett resultat av bl a avstämningseffekter och 
värmeöverföring i cylindern kring just dessa varvtal. [LittRef. VIII] 
 

2.3.2. Hur använder man BMEP? 

BMEP är ett neutralt sätt att jämföra olika motorer och förändringar på motorn m a p effekt 
och vridmoment genom att se på och jämföra medelvärdet av cylindertrycket. 
 
BMEP skulle kunna beskrivas som ”energitätheten” hos en motor oavsett storlek. En V8 och 
en moped går alltså att jämföra med varandra, för vi kollar alltså enbart på effektiviteten hos 
motorn utifrån dess egna förhållanden. Ett högt BMEP-värde ger bra vridmoment.  
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Att man väljer att räkna med just BMEP beror på att det innehåller alla förluster som är 
inbyggda i motorn, till skillnad från IMEP. BMEP är dessutom information som går att räkna 
på m h a effektkurvor som lämnats vid bromsning i bänk. Har man mycket information om 
bromsningar av liknande motorer kan man lätt avgöra vilka åtgärder som ger bäst utbyte för 
pengarna på det egna motorbygget. 
 

2.3.3. Vad påverkas av BMEP? 

Vridmoment kommer av att vi uträttar arbete (tryck per areaenhet under en viss sträcka), d v s 
bränsle/luftblandningens energi, kolvarean och slaglängden bestämmer detta.  
Effekt i form av hästkrafter och kilowatt är ett mått på med vilken hastighet (alltså hur lång tid 
vi tar på oss) vi utför ett visst arbete, där tiden representeras av varvtal och uträttat arbete av 
vridmoment. 
BMEP är i regel som högst i den punkt där vi har max vridmoment. 
 
Två olika motorer kan alltså bägge utveckla t ex 100 hk, men ha helt olika vridmomentkurvor. 
En stor motor kan utveckla effekten redan vid lågt varvtal, medans en liten måste varva 
mycket mer. Ska man gå tillbaka till den enkla fysiken kan man jämföra med att lyfta en hink 
vatten. En tyngdlyftare kan lyfta hinken upp på bordet i ett nafs på en tredjedel av tiden 
jämfört med en liten grabb. Bägge har uträttat samma arbete (vridmoment), men på olika tid 
(varvtal). För att klara av att göra samma jobb på samma tid måste den lilla grabben ta mindre 
vatten i hinken, men göra det tre gånger snabbare istället. 
 
Sambanden klarnar betydligt om man sätter in samma momentkurva på tre olika ställen i en 
motors varvtalsregister enligt exemplet i Figur 8 nedan. Här ser man snabbt hur betydelsefullt 
det är att flytta/placera momentkurvan till det varvtal man vill ha effekten. 
 

 
Figur 8: Varvtalets betydelse för effekten för en och samma momentkurva placerad på tre olika ställen i 
varvtalsregistret. På det sista kurvparet (TQ-3/Pwr-3) har man även ritat ut vad som skulle hända med 
vridmomentet och effekten om man kunde hålla upp BMEP över ett längre intervall(TQ-4/Pwr-4).  
[WebRefVII] 
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Det gäller m a o att hålla upp BMEP över hela motorns arbetsregister för att kunna 
behålla/öka vridmomentet och höja effekten, vilket är svårt på en tvåtaktare som grundar hela 
sin princip på avstämningsfenomen. 
 

 
 
Figur 9: Effektkurva SAAB TT 850 kortnos [LittRef.X ] 
 
Tittar vi på SAAB TT-motorns standardkurva över effekt och vrid som ett exempel, så ligger 
högsta BMEP-värdet alltså där maxvridet finns vid 3000 rpm och ca 36hk. Detta beror på att 
den effektivaste gasväxlingen sker just vid detta varvtal. Att sedan motorn utvecklar 38 hk 
över ett längre varvtalsområde medans vridmomentet minskar beror enbart på att varvtalet 
ökar, men BMEP sjunker sedan snabbt när vi ramlar ut ur det avstämda området. 
 
Alltså: Vet man vridmoment- och effektkurvorna för en motor så kan man m h a BMEP lista 
ut hur mycket mer det finns att hämta ur den motorn vid ett givet varvtal! Tyvärr ökar ju även 
förlusterna om man tar ut mer effekt och motorns konstruktion kan begränsa möjligheterna att 
flytta vridmomentkurvan. Att flytta luft i hög hastighet är ett tungt och energikrävande arbete, 
ju snabbare vi gör det desto högre förluster. Men ändå, siffrorna säger alltså att för att 
utveckla en viss effekt vid ett visst varvtal, så måste vi skapa ett indikerat medelcylindertryck 
(BMEP) av en viss storlek. Vi ska titta på lite beräkningar för hur det kan gå till. 
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2.4. Att räkna på BMEP 
Nu blir det ofrånkomligt med lite matematik, men jag ska försöka föra ett logiskt resonemang 
som är enkelt att följa. Först lite teori med formler, sedan beskrivningar av dessa i text och till 
sist lite praktiska räkneexempel. Det finns mängder av varianter på BMEP-formelerna 
anpassat för kubiktum och olika andra räknesätt, men vi håller oss till de enkla 
grundenheterna för att slippa kasta in en massa konstiga förvirrande räknekonstanter i 
ekvationen. 
 

2.4.1. Motorns fysiska egenskaper och begränsningar  

 
Vi tar det från början och skruvar isär vår motor och mäter upp följande: 
 

D = Kolvdiameter [m] 
L = Slaglängd [m] 
ncyl = Antal cylindrar 

 
Detta ger oss 
 

A = Kolvarea [m²] 
Vcyl = Cylindervolym för en cylinder [m³] 
VD = Motorns slagvolym (eng: displacement), d v s den sammanlagda 
cylindervolymen [m³] 
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Formel 7 

2.4.2. BMEP-formelns sammansättning / uppbyggnad 

Det som händer inne i motorn är att kolven med en area (A) påverkas av ett tryck (p), vilket 
ger en kraft (F) som på en sträcka av slaglängden (s) uträttar ett arbete under tiden (t). Tiden 
är i vårt fall den tid som det tar för motorn att rotera ett varv. 
 

 
F=p*A 
Kraft [N] = Tryck [N/m²] x Area [m²] 
 
M=F*L 
Vridmoment [Nm]= Kraft [N] x Längd [m] 

 

Tn

f
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Formel 8 
Effekt [W] = Vridmoment [Nm] x ( Tidsfaktor [Hz] / Taktfaktor) 
= Arbete per motorvarv x varv per sekund 
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Vad är nu tidsfaktor och taktfaktor?  
 
Jo, återkommande förlopp i tiden betecknas med frekvens, d v s antal händelser per sekund, 
och anges i enheten [Hz] (Hertz) eller varvtal [rpm](revolutions per minute). Som bekant går 
det 60 sekunder på en minut, så ett varvtal angivet i [rpm] måste delas med 60 för att få fram 
frekvensen [Hz] (antal händelser (d v s varv) per sekund).  
Taktfaktorn är beroende av vilken motorteknik vi använder oss av. En tvåtaktare arbetar 
varje varv och fullbordar därmed hela sin arbetscykel dubbelt så ofta som en fyrtaktare. För 
att korrigera beräkningarna så att vi kan räkna på och jämföra bägge motortyperna, så 
lägger vi till taktfaktorn i formeln. Taktfaktorn för en tvåtaktare är 1 (ett) varv per fullbordad 
arbetscykel, och för en fyrtaktare 2 (två) varv per fullbordad arbetscykel. 
 
 
Det blir snabbt mycket att hålla reda på. För att vi inte ska tappa bort oss i alla begrepp har jag 
sammanställt dem i en tabell: 
 
Storhet Enhet Formeluttryck 
Kraft N (Newton) F 
Vridmoment Nm (Newtonmeter) M 
Effekt W (Watt), kW (Kilowatt) P 
Tryck N/ m² = Pa (Pascal) 

1 bar = 100kPa = 100000Pa 
p 

Tid S (sekund) = 1/Hz t 
Frekvens Hz (Hertz) = 1/sekund f 
Area m² (kvadratmeter) A 
(Slag)längd m (meter) L 
Volym dm³ (liter), m³ (kubikmeter) V 
Kolvdiameter m (meter) D 
Hästkraft hk (1hk = 736W= 0.736kW) hk 
Varvtal rpm (varvtal per minut) rpm 
Taktfaktor 1 för tvåtakt, 2 för fyrtakt nT 
Pi 3.14 π 
Cylindertryckets 
medelvärde  

N/m² = Pa (Pascal) BMEP 

Tabell 5 
 
 
Om vi nu läser ut innehållet i formlerna ovan, så innehåller de både tryck, varvtal samt fysiska 
dimensioner och mått. 
 
Skriver vi rent formeln och ersätter trycket  p med BMEP  blir uttrycket: 
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Formel 9 
där  
 

BMEP = medelvärdet av cylindertrycket [kPa] 
P= effekten [kW],  (1 hk = 0.763kW) 



MOTORFÖRBRÄNNINGSTEKNIK  ver. 1.0 090203 

© Rost o Rök – Rally o Racing  2009  30(94) 
www.rost-o-rok.com  motorteknik@rost-o-rok.com 

L= slaglängden [dm]och  
Atot= Sammanlagda kolvarean [dm²] 
VD= slagvolymen[dm³]= L x Atot 
f= frekvensen, i vårt fall varvtal per sekund = rpm/60 
nT= taktfaktorn, 1 för tvåtakt och 2 för fyrtakt. Tillsammans med frekvensen 
anger dessa antal arbetscykler per sekund.   

 
Notera också att i och med att vi här väljer att räkna volymen i liter [dm³] och 
effekten i watt [W] så får vi cylindertrycket uttryckt direkt i kilopascal [kPa]. 

 
Nu har vi fått sambanden och förhållandena på plats, så nu kan vi skriva formeln lite enklare 
och alldagligare uttryckt: 
 

BMEP = (Antal hk x 736)/(motorns slagvolym i liter x ((varvtal per minut/60 
sekunder)/ taktfaktor) 

 
eller skrivet som en formel 
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BMEP kan också skrivas som en funktion av vridmomentet: 
 

BMEP = 2 x π x Vridmoment x taktfaktor/ motorns slagvolym i liter 
 

eller matematiskt uttryckt 
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Formel 11 
där 

Ms= specifika vridmomentet för det varvtal vi tittar på 
 

 
Notera: Inom matematiken använder man ofta referensen 2π för att beskriva ett fullbordat 
varv. För att vår formel för vridmoment ska bli korrekt måste vi ha med även denna referens 
att jämföra frekvensen mot. 
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2.5. Analys av BMEP-formel 
Börjar man titta på denna formel och leka lite med den, så ser man snart att näst bäst till att 
öka antalet cylindrar (flera pumpar) är att en ökning av varvtalet (d v s pumpa oftare) ger 
mycket mer effektutdelning än att öka t ex cylinderstorleken (större pump). 
 
Så, det formeln pekar på är: För att öka effekten måste vi antingen öka slagvolymen, genom 
förändringar i slaglängd och kolvarea, eller öka varvtalet. Att lägga till ytterligare en cylinder 
är mer besvärligt… 
 
För så här är det nämligen: En färdigbyggd motor med ett givet kompressionsförhållande får 
ett givet BMEP den kan uppnå med den bränsletypen. Med lite justering av tändtidpunkten till 
bränslet och lufttemp/tryck kan man kanske hitta lite variationer, men motorn kan aldrig bli 
bättre utan att förändras i uppbyggnaden. Det går t ex inte att slå i 110 oktan i en motor byggd 
och optimerad för 95-oktan och tro att det ska bli en effektökning. Däremot ger ett sådant 
motorbränsle en onödigt god marginal mot knack för den motorn. Men visst, om man tankar 
ett allt för lågoktanigt bränsle i sin motor och kör den precis på gränsen till knack/detonation, 
så kanske man hinner uppleva att man får ut liiiiite mer energi den lilla stunden motorn håller, 
eftersom all energi i bränslet frigörs momentant (d v s ögonblickligen). Ej att rekommendera. 
 

 
Figur 10: Herr K. Anka har tankat Oppfinnarjockes n ya supertävlingsbensin i sin bil utan några andra 
modifieringar. Hmm…Höll inte Åsa-Nisse på med sånt där också? [LittRef.IX] 
 
Men det här är med max cylindertryck är ju som vanligt en sanning med modifikation. Det 
finns nämligen avstämningseffekter på både insugs och avgassidan som hjälper till att höja 
cylindertrycket genom att öka fyllnadsgraden för både två- och fyrtaktsmotorer. På 
tvåtaktaren styrs t ex fyllnadsgraden bl a av porthöjd, avstämning och mottryck i 
avgassystemet och effekten ökar utan att vi ändrat någon annan parameter. 
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Om vi tittar på formeln igen och skriver om den så att effekten hamnar i vänstra ledet om 
likhetstecknet så får vi 
 

T
Tot n

rpm
ALBMEPP

)60/(⋅⋅⋅=  

Formel 12 
d v s  

Effekt = medeltrycket i cylindern x totala cylindervolymen x (varvtal per 
sekund/taktfaktor). 

 
Effekten är alltså resultatet av alla dessa faktorer. Cylindertrycket kan vi förändra och påverka 
genom olika knep med avstämningar, överladdning, kompressionsförhållanden och rätt 
bränsleval. De andra parametrarna, slaglängd och kolvarea kommer av motorns fysiska 
begränsande faktorer och varvtalet är det normvärde vi sätter upp för att ta ut en viss effekt 
under givna förutsättningar. De senare sätter alltså upp det grund-BMEP vi kan ta ut ur 
motorn utan avstämningen/överladdningen, men det ska ändå sägas att ett högt grund-BMEP-
värde ger ju bra resultat för effekten för alla varvtalsområden.  
Inom teoretiska förbränningsläran så har man delat upp motorn i kategorierna intern- och 
extern gasväxling för att kunna hålla skillnad på de olika påverkansfaktorerna. 
 

2.6. Riktvärden och begränsningar inför beräkningar  på BMEP 
I teorin kan siffrorna bli jättehöga om man räknar fritt, men i praktiken sätter pumpförlusterna 
begränsningen för hur stort BMEP vi kan nå. Att t ex montera en planad topp ökar effekten, 
men skapar samtidigt mer mottryck vid kompressionsfasen, vilket lätt straffar sig på de högre 
varvtalen om man inte samtidigt ändrar andra parametrar som t ex ventil/porttider. 

2.6.1. Tryck 

Ungefär 200psi = 1379kPa = 13.8Bar som max BMEP för en sugmotor är en uppgift som 
brukar nämnas. Inom bl a Formel 1 cirkusen har man lyckats nå högre, kring 215 psi, men 
tänk då på vilka resurser och vilken teknikframkant man jobbar med. 
 
BMEP-värdet brukar normalt anges i enheten Bar i olika litteratur och eftersom det är ett 
jämförande värde så passar det att applicera på nästan alla motortyper. 
Jag hittade en liten lathund anger för motorcyklar och mopeder vilka BMEP-värden som 
lämpar sig för olika användningsområden. Den var så träffande rolig att jag citerar den rakt 
av. 
 
[Citerat ur ”Den lille ligisten”]: 
 

Ca-värde 
BMEP[Bar] 

Applikation  Kommentar 

5-7 Gatmaskin En glidande skala… 
8-9 Enduro Det är nog Enduro som man ska sikta på om man 

vill kunna använda sin hoj 
10 Cross Dräpare 
11+ Banracer Helvetesmaskin! 

Tabell 6: [WebRef.IX] 
 
[/Slut citat]  
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Som gammal mopedist har man ju lätt för att relatera till hur radikalt körbarheten förändras 
med mera trim… 
 
Men här gör man alltså ett aktivt val när man tar utgångspunkt för sitt motorbygge: 
Man kan inte få alla egenskaper till skänks i samma motor, utan måste välja det som passar 
bäst för ens applikation utifrån de begränsningar som motortypen har! 

2.6.2. Vridmoment 

100Nm per liter slagvolym [Nm/dm³] brukar vara ett riktvärde på det vridmoment man kan få 
ut ur en sugmotor. Vissa siffror anger upp till 130Nm, men det är rimligare att räkna med ett 
lägre värden när man gör uppskattande beräkningar. 

2.6.3. Varvtal 

Beroende på motorns design har vi även inbyggda begränsningar i hur snabbt kolven kan 
färdas och accelerera, vilket sätter begränsningen för hur mycket vi kan varva motorn och 
därmed var vi kan plocka ut max effekt. 
 

Kolvmedelhastighet (Sp) [m/s] = 2 x L x f 
 
där 

L = Slaglängd [m] 
f = varv per sekund [Hz = 1/s] 

 
För normala motorer ligger kolvhastigheten mellan 8–18 m/s, medans man i extrema 
racingmotorer kan nå uppemot 25-28 m/s. Det är fysiska skillnader på de ingående 
komponenterna som avgör var och när s k kolvringsfladder uppstår, eller när materialet ger 
upp och splittras.  

2.6.4. Motorns lämplighet till applikationen 

Förhållandet mellan kolvdiameter och slaglängd samt förbränningsrummets utförande berättar 
även för oss vilken motortyp man avsett att designa vid konstruktionen och vilka 
begränsningar detta sätter hos motorn. Mer om detta i kapitlet Förbränningsrummets 
geometri. 
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2.7. Räkneexempel på motorer 
Man måste ju ha ett utgångsläge för att förstå vad som händer när man börjar ändra på saker. 
BMEP är alltså ett bra värde att använda för att jämföra olika motorer och konfigurationer 
med varandra. Det finns väletablerade värden som kan användas som tumregler för 
exempelvis hur man skall bygga sin motor. 
Enklast är ju att utgå från kända värden, t ex en standardmotor och jobba vidare. Det spelar 
ingen roll om man räknar med SAE eller DIN hk, bara man är konsekvent när man ska göra 
jämförande beräkningar och har bromsade data som är normaliserade till samma 
förutsättningar (temperatur, lufttryck, luftfuktighet etc). BMEP-värdet är just till för att göra 
jämförelser. Högt BMEP-värde ger som sagt bra vridmoment, vilket man har nytta av över 
hela varvtalsregistret. 
 
Jag vet att jag gör något farligt och förbjudet här nu, eftersom jag jämför olika bromsningar på 
olika bromsbänkar ifrån olika tidsepoker, men jag vill bara visa på hur man kan använda 
BMEP för att uppskatta rimligheten hos uppgifterna. 
 
Exempel 1 En standard tvåtakt 850 enkelförgasare 

 
Indata Standardmotorn har 70mm kolvdiameter, slaglängden är 73mm och effekten 

är uppgiven till 38hk. Högst cylindertryck har vi där vi har bäst gasväxling, 
vilket är där vridmomentet är störst. Ur Figur 9 kan vi läsa att det är vid 
3000rpm och effekten är ca 36hk. 
 

Beräkningar 36hk x 736  = BMEP x (3 x 0.073 x (3.14 x 0.07 x 0.07 / 4) x  (3000/60) 
⇒ BMEP = 629 358 Pa = 629 kPa = 6.29 bar vid max vridmoment 
 
38hk x 736  = BMEP x (3 x 0.073 x (3.14 x 0.07 x 0.07 / 4) x  (4000/60) 
⇒ BMEP = 500 kPa = 5 bar vid max effektuttag 
 

 
Exempel 2 Enbart höja fångade kompet en enhet från 6.0:1 till 7.0:1 genom att 

montera en planad topp på en standardmotor 
 

Indata Samma som i exemplet ovan. 
 

Beräkningar En kompenhet, ca 3% effektökning enligt uppgift från XP-manualen, vilket ger 
38  => 38x1.03=  ca 39.2hk 
39.2hk x 736  = BMEP x (3 x 0.073 x (3.14 x 0.07 x 0.07 / 4) x (4000/60) 

 
=>BMEP = 515 kPa = 5.15 bar 
 

 
Exempel 3 Monterat avstämt avgassystem utan andra f örändringar på en 

standardmotor 
 

Indata XP-pipan ger enligt Niklas Enander mellan 4 och 10 hk effektökning beroende 
på trimningsgrad och mer för hårdtrimmade maskiner. Ska vi omsätta detta i 
några användbara siffror så gör vi antagandet att effekten ökar med ca 13% 
utifrån några jämförelser mot andra motorer i XP-maualen. 
 

Beräkningar 38 x 1.13 = 43hk 
Här flyttar sig av erfarenhet momentkurvan något p g a effektivare gasväxling 
när vi får avstämningseffekter av XP-pipan, så vi kan inte räkna med samma 
varvtal utan får lägga på ca 500rpm på en annars otrimmad motor. 
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43hk x 736  = BMEP x (3 x 0.073 x (3.14 x 0.07 x 0.07 / 4) x  (4500/60) 
 

⇒ BMEP = 500 kPa = 5 bar 
 

Kommentar Vaaa?  
Samma/lägre BMEP än originalavgassystemet, men ändå högre effekt?  
 
Jomenvisst, om vi kan behålla samma cylindertryck och vridmoment, fast vid 
ett högre varvtal så får vi ju ut högre effekt. Titta på formeln igen! 
 

 
Exempel 5 XPs egen 98hk-maskin 

 
Indata En mycket intressant motor. Enander anger i sina bromspapper för sin 930cc-

motor att han bromsat 98hk@6000rpm och att max vrid ligger på 
120Nm@5000rpm. Motorn har gott om modernt godis: Reedventiler, 38mm 
flatside Dellorto förgasare, programmerbar tändning, XP-avgaspipa, XP-kolvar 
etc. 
 

Beräkningar Ur data ovan: 
⇒ BMEP = 780 kPa vid max effektuttag, 98hk 
BMEP sjunker lite vid max effektuttag, så vi kollar i bromspapperen vilken 
effekt som utvecklades kring 5000rpm => ca 85hk 
⇒ BMEP = 810 kPa vid max vridmoment.  
 

Kommentar Det här är en nära maxoptimerad motor med gott om moderna komponenter 
och brett körbarhetsregister, så dessa siffror kan vara bra att ha som 
jämförelse när man börjar kolla på gamla trimmarskrönor 
 

 
Exempel 6 La Carrerra Panamericana motorn 

 
Indata Enligt uppgift från Johan Josefsson som var mekaniker i teamet ligger motorn 

på 1007cc. Man körde med 74.5mm kolvar, vilket betyder att man hade en 
strokervev på 77mm slag. 
Om man bara utgick från standardmotorn ovan och ökade cylindervolymen, 
fast behöll samma kompressionsförhållande och BMEP-värde skulle vi få en 
effekt på ca 45hk. 

 
Nu har vi ju fått lite mer uppgifter, så vi ”benchmarkar” lite och försöker lista ut 
vad som gjorts. 
Effekten hos Mexicomotorn har simulerats i dator till 102hk vid 5500rpm med 
44mm Sonettförgasare, XP-kona och 2” avgassystem, men utan reedventiler 
Med reedventilerna monterade i simuleringen tappade man nästan 10hk på 
toppen enligt Johan. Eftersom det var ett landsvägslopp satsade man då på att 
köra utan reed till förmån för högre toppfart. 
 

Beräkningar Stoppar vi in dessa värden i vår ekvation får vi fram ett BMEP-värde på 
813kPa 

 
Enligt Josefsson så använde man en standard XP-kona och 2” i 
avgassystemet. Aha! Då vet vi att den effektivaste gasväxlingen sker mellan 
4000 och 6000rpm, låt oss anta att max vridmoment är kring 4500rpm. Nu har 
vi lärt oss att BMEP sjunker något vid max effekt, så vi lägger på ca 30kPa. 

 
843kPa@4500rpm ⇒ 86.5hk 
Mja, inte helt orimligt på en så stor motor va? Verkligheten kommer att visa 
något annorlunda siffror vid en riktig bromsning, men säkert inte långt ifrån. 
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Exempel 7 150hk-motorn? 

 
Indata Ibland hör man talas om fantastiska effektuttag på Saabs TT-maskiner. På en 

modern tvåtaktare kan man ta ut helt otroliga effekter idag, men de gamla 
konstruktioner som Saabfantasterna brottas med har inbyggda begränsningar. 
Det cirkulerar ibland uppgifter på att någon för länge sedan har bromsat sin 
motor till nära 150hk. Vad innebär detta i siffror? 
 
Vi kan göra en jämförelse med ett mycket extremt bygge, ”Grottmonstret”, den 
trepipiga tvåtaktaren från Göteborg som premiärvisades på Internationella 
Saabträffen i Ljungbyhed 2006. I det utförande man hade då såg det ut så här: 
 
Avstämning 8000rpm 
Bromsad till 92hk vid 6500rpm (men det fanns enligt uppgift mer att hämta om 
man haft längre tid att arbeta vid bromsbänken). 
Civinco programmerbar tändning och insprutning 
TWM trimspjällhus för insprutning (från Porsche 911) 
Reedventiler 
Avstämda området börjar vid ca 5500rpm 
Isolerade avgaspipor behåller värmen i ljuddämparen och håller motorrummet 
relativt svalt till förmån för kylning och insugsluft, mm, mm. 
 

Beräkningar Utifrån våra tidigare beräkningar vågar jag sticka ut hakan och påstå att kring 9 
bar BMEP är ungefär dit Saab TT-motorn når p g a begränsningarna i motorns 
konstruktion. Moderna kolvar med tunna kolvringar och vevaxlar lagrade med 
motorcykellager klarar att varva över 8000 rpm. Gamla standardkolvar klarar i 
teorin att varva drygt 5000rpm innan kolvringsfladder uppstår, sportkolvarna ca 
6000rpm. Låt oss anta att man i praktiken kan varva en sportkolv till 6500rpm. 
Vi monterar de största sportkolvarna vi hittade på den tiden (kanske 74mm?) 
så att vi får 941cc. 
Sen så svetsar vi veven, minimerar alla förluster, låser fördelaren, tar bort 
generatorn, största förgasarna, etc.  
 
150hk x 736  = BMEP x (3 x 0.074 x (3.14 x 0.07 x 0.07 / 4) x  (6500/60) 

 
⇒ BMEP= ca 1100 kPa = 11 bar! 
 
 

Kommentar Ett så här hög medelcylindertrycksvärde vi det varvtalet kräver tre minutiöst 
avstämda individuella pipor, mycket bra spolning och helt perfekt 
tändförställning mm, mm. Här pratar vi inte standard-/sportgrejor längre. Även 
om vi varvar upp till 7000rpm så ligger vi en bra bit över 10 bar. Tänk bara 
vilka pumpförluster som ska uppstå! Ska man varva mycket kan man inte ha 
för mycket kompression. Och vilket användningsområde får en sådan motor? 
 
Grottmonstret har trots allt sitt hokuspokus en simulerad måleffektuppgift på ca 
120hk kring 8000rpm, vilket motsvarar ett BMEP på ca 700 bar. Då går XP-
kolvarna att varva 8500rpm. 
 
Ta som en egen övning att räkna lite på LeMans-motorn: 750cc, 93hk vid 
6500rpm, specialoptimerat avgassystem och imponerande 120hk/liter 
slagvolym (simulerade data). 
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Exempel 8 Omvänt räkneexempel för en V4 

 
Utgångsläge Du vill bygga en motor med 150Nm och 100hk (~70kW). Låt säga att du vill ha 

maxvridet vid 3000rpm. 
 

Vilken slagvolym på motor behöver du om du skall ha en 4-cyl maskin? Anta 
ett BMEP vid maxvrid på 925kPa, där taktfaktorn, dvs antal varv per lastcykel, 
är 2 för en 4-taktare. 
 

Beräkningar VD[dm³] = 2 x π x nT x Mmax[Nm] / BMEP[kPa]  
= 2 x 3.14 x 2 x 150/925 = 2dm³ 
 
D v s du behöver en 2 liter maskin! Hur ska vi nå dit? 
 
Slagvolymen VD= 4 x (π/4 x B² x L) 
där  B= borrning, L= slaglängd 
⇒ Anta B=94mm och L=72 mm  
 
Max kolvhastighet, Anta 15 m/s ⇒ Nmax =S/(2 x L)  
⇒ Nmax = 104 varv/s = 6250 rpm 
 
OK, vilken effekt får man då ut? 
 
BMEP sjunker som vi sett vid max effektuttag, så anta 900kPa. 
 
Pmax = BMEP[kPa] x VD[dm^3] x Nmax[varv/s]/nT x10^3   
= 900 x 2 x104/2000 = 93.6 kW = 127 hk! 
 
 

Kommentar Observera att detta är bara ett exempel, men det kan vara ett bra sätt att 
kontrollera om man är realistisk i sina antaganden 
 

 
 
Exempel 9 Kul jämförelse mellan stor och liten moto r 

 
Moped 50cc och max effekt vid 8000rpm vill vi ha till ca 7 hk! Vilket BMEP-

värde måste vi nå? (OBS! Tvåtakt) 
 
⇒ BMEP = 7 x 736/(0.050 x (8000/60)) = 773 kPa 
 

V8 250hk och 5.7liter, max effekt vid 5000rpm. (OBS! Fyrtakt) 
 
⇒ BMEP = 250 x 736/(5.7 x (5000/60)/2) = 773 kPa 
 

 
 



MOTORFÖRBRÄNNINGSTEKNIK  ver. 1.0 090203 

© Rost o Rök – Rally o Racing  2009  38(94) 
www.rost-o-rok.com  motorteknik@rost-o-rok.com 

Saab TT
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Slaglängd vs kolvdiameter och dess slagvolym

73mm slag 843 855 867 879 892 904 917 929 942 955 968

75mm slag 866 878 891 903 916 929 942 955 968 981 994

77mm slag 889 902 915 928 941 954 967 980 993 1007 1021

79mm slag 912 925 938 952 965 978 992 1006 1019 1033 1047

70 70,5 71 71,5 72 72,5 73 73,5 74 74,5 75

 
Tabell 7: Liten hjälpreda med uträknad slagvolym för olika strokningar på vevstakar samt olika borrning 
för Saab TT-motorn. 
 
 
 

 
 
Figur 11: Här är en kille som i alla fall bevisligen fått ordning på alla MEPar! ”Meep-Meep!”.[WebRef.  
Okänd, Warner Bros] 
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3. Gasflöde, gasväxling och fyllnadsgrad 
Det här ska inte bli ett långt kapitel, även om det i princip kan bli hur långt som helst. Det 
finns nämligen gott om litteratur kring hur man bygger och beräknar sina insugs- och 
avgassystem, så det blir bara de generella likheterna hos funktionen som beskrivs här för att vi 
ska få helheten i motorsystemet klart för oss. 

3.1. Ser gas ut som gas egentligen? 
Gas beter sig i princip på samma sätt som olja och vatten när det rinner fram. Det är en enkel 
grundregel man kan ha i skallen när man funderar på alla rör, krökar, vinklar och vrår i en 
motor. Den enda stora avvikelsen (förutom att just vår gas är osynlig) är att gasen tillåts 
komprimeras till skillnad från vätskor. Men precis som med vätskor så finns det olika tröga 
och tunga gaser som rinner olika fort. Hastigheten har därför också betydelse för hur vi ska 
utforma våra kanaler för flödets skull. Vi i vår långsamma värld uppfattar inte luft som 
besvärligt att hantera, men motorn uppfattar gas i snabb rörelse som en klibbig, seg och trög 
sirapsliknande massa. 
 
 
Formeln för rörelseenergi är (Work) Wk = (( mv2 )/2) Sätt massan (m) till 1(ett) och lek med 
hastighetens (v) förändring; energin ökar procentuellt mer än hastigheten 
 
 

3.2. Avstämning – Volymer och rörlängder 
Gasens masströghet och tryckvågens hastighet är de egenskaper som vi använder för att ge 
oss fenomenet avstämning. Vi vill helt enkelt skapa möjlighet för gasen att förtätas och 
förtunnas i lagom proportioner vid rätt tillfälle för att hjälpa oss med gasväxlingen i motorn. 
Hur går det till då?   
 

3.2.1. Resonansfenomen 

Nästan alla regelbundets cykliskt varierande system, som t ex en motor, har en (ibland flera) s 
k egenfrekvens där alla ingående systemparametrar samverkar. Man kan då med minimal yttre 
periodisk påverkan hålla igång systemet till att självsvänga. Fenomenet är starkt 
sammankopplat med frekvensen och ramlar man utanför det "avstämda området" avtar 
effekten snabbt. Tack vare detta fenomen kan vi fylla cylindern med mer luft än vad den 
naturligt skulle klara på egen hand.  
 
Det här är svårt att förklara i ord, men tack vare Internet så kan man få hjälp att visualisera 
saker på ett lättbegripligt sätt. Efter mycket letande hittade jag en bra sammanställning om 
ämnet. Jag rekommenderar starkt att besöka webplatsen i referensen nedan, där finns 
animerade bilder på hur luftpulser rör sig i olika cylindrar samt var, hur och när dessa växlar 
mellan undertryck och övertryck. Några av bilderna nedan är hämtade från denna källa: 
 

http://www.phys.unsw.edu.au/jw/flutes.v.clarinets.html [WebRef XIII] 
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3.2.2. Stående vågor 

Man talar ofta om resonans i samma sammanhang som stående vågor inom akustiken. Det är 
när man inom givna ramar för förutsättningarna lyckas låsa en frekvens i ett utrymme och få 
den att förstärka sig själv genom att studsa fram och åter, ungefär som en orgelpipa.  
 
I Figur 12 kan man se principen. Det är bara den eller de frekvenser som får plats i rörets 
längd som går att rita i sig själv på fram resp. återvägen som ger en stående våg. En högre 
eller lägre frekvens kommer att släcka ut delar av den egna vågrörelsen och ingen stående våg 
kan uppstå. Öppna rör ger en puls som studsar tillbaka med omvänd polaritet, medans slutna 
rör ger en studs med samma polaritet. 
 

 
 
 
Figur 12: Resonans i olika utformade rör/cylindrar. Exemplet är hämtat från musiken.  
I figuren presenteras de tre vanligaste luftpelarna för några blåsinstrument: öppen cylinder, sluten 
cylinder och konad cylinder. Den röda linjen representerar ljudtrycket (det lokala lufttrycket/densite ten) 
och den blå var luftpartiklarnas hastighet (strömningshastighet) är som störst. 
Alla tre cylindrarna spelar samma ton (frekvens), dvs de har samma våglängd men det ser lite annorlunda 
ut för konen eftersom den ändrar tvärsnittsarean över sin längd.  
Notera att hos mittencylindern fungerar den slutna änden precis som en spegel, så att den cylindern 
uppfattas av tryckpulsen vara lika lång som den i röret längst till vänster. [WebRef XII] 
 
För det är så enkelt det här med vågrörelser att de adderas med varandra. En positiv buk som 
möter en negativ släcker ut varandra. Följaktligen så kommer två positiva bukar att ge en 
dubbelt så hög buk om de adderas. Det här kallas superposition inom mattematiken.  
 
Ett enkelt sätt att testa det här är att fylla badkaret hemma och börja plaska eller fösa vattnet 
från ena sidan till den andra. När vågorna uppstår kan man med rätt plaskfrekvens få riktigt 
höga vågtoppar och djupa dalar. På samma sätt är det med gasen, den förtätas eller förtunnas 
om vi knuffar på den med rätt frekvens så den förstärks och ljud sprids. 
 

3.2.3. Våglängd 

Hur vet man då vilka frekvenser som får plats i ett givet utrymme? För att få reda på det måste 
vi veta mediet (gas i det här fallet) samt temperaturen.  
De gasblandningar som vi tittar på beter sig nästan som luft och därför också som ljudvågor, 
vilket gör det enkelt att jämföra med musikinstrument, eftersom alla motorapplikationer vi 
berör här jobbar inom det hörbara området. På insugssidan blir därför längderna på 
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insugsrören ganska korta, eftersom vi normalt rör oss kring rumstemperatur när vi räknar. 
Ljudhastigheten vid 20°C är 343m/s. Ljudhastigheten ökar med 0,607 m/s för varje °C. 
 

Våglängd vid 5000rpm i rumstemperatur 20°C:  
L[m] = 343[m/s] / (5000/60)[Hz]  =  ca 4.1m 

 
Men en trumpet som skulle spela vid 6-700 grader C får ju helt annorlunda proportioner, och 
där någonstans kan avgastemperaturen vid full last och gasen-i-botten ligga. Ljudet färdas nu 
med hastigheter kring 700 m/s och vi behöver mer plats för att kunna skapa avstämningen, 
eftersom våglängden ökat för samma frekvens när temperaturen ökat. Alltså blir en avstämd 
avgaspipa längre än ett insugsrör för motsvarande frekvens. 
 

Våglängd vid 5000rpm och lufttemperatur 600°C:  
L[m] = 700[m/s] / (5000/60)[Hz]  =  ca 8.4m 

 
Avstämning brukar normalt handla om att välja ut våglängden för en viss periodisk 
sinusformad frekvens i en given applikation, t ex en kyrkorgelpipa, och sedan lägga röret på 
¼-våglängd. Att hitta rätt med avstämningen för en motor beror på vilka port/ventiltider man 
har. Istället för att dela våglängden med fyra(4), så räknar man förhållandet i duration mellan 
porten/ventilens öppna tid och hela periodtiden till nästa gång porten/ventilen öppnar igen. Ett 
sätt att beräkna insugets längd beskrivs nedan, men det finns flera skolor. 
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Formel 13: [WebRef.IV] 
 
där 

LRör = avstämda rörets längd från porten/ventilens centrum till ytterkanten på 
röret 
VLjud = Ljudhastigheten lokalt (beroende på temperaturen) 
rpm/60 = motorvarv per sekund 
dur Ventil öppen = tryckpulsens längd i vevaxelgrader 
dur Fullbordat alla motortakter = Motorns rotation i vevaxelgrader för alla motortakter. 
360° för tvåtakt, 720° för fyrtakt 

 
Sen gäller det att hitta rätt bland sina avstämningar, för multiplar av frekvensen ger också 
stående vågor. D v s om en hel våglängd för en viss frekvens får plats i ett rör så kan även en 
kvarts, en halv, två eller flera våglängder av andra frekvenser också få plats. Vid alla dessa 
frekvenser får vi då avstämningseffekter (1:a, 2:a, 3:e o.s.v. grundsvängningen eller deltonen 
kan det också kallas). 
 
Hur många våglängder ska man passa in i ett rör då? Det är en fråga man måste ställa ur 
motorns användarperpektiv. Det gäller att skilja på vågens rörelsehastighet (ljudhastigheten) 
och gasmassans rörelsehastighet, tryck och sugpulserna kan ju färdas mycket snabbare än 
luften själv hinner röra sig. En vågrörelse (t ex ljud) kan ju som bekant fortplanta sig i ett 
medium (luft, vatten stål, etc) utan att själva mediet flyttar sig. 
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3.2.4. Hur används det på motorn? 

Grovt generellt kan man säga att långa smala rör med plats för flera våglängder ger kraft åt 
motorn; dels eftersom gasmassans rörelsetröghet trycker på även när vi ramlar ur det 
avstämda området, dels för att fler olika frekvenser får plats i samma rör. Däremot reagerar 
kanske motorn inte lika snabbt på gaspådrag. 
Korta breda rör med allt för brett insug i förhållande till rörlängden ger flåsig motor med 
mycket effekt på begränsat varvtalsområde. Möjligen en rappare respons när man är inne i det 
avstämda området, men färre våglängder passar in i samma rör. Tvåtaktsmotorer brukar 
traditionellt ha korta insugsrör då de tar ut sin bästa effekt vid ett högt varvtal. 
Det gäller att hitta de längder på rören som ger bäst/flest effektpucklar i de varvtalsområden 
som man vill använda växlarna, alternativt bygga växellådor och välja utväxling som passar 
varvtalet på motorn. 
 
Mycket experimenterande behövs och kan ge goda resultat för den tålmodige. Att hitta 
balansen mellan gashastighet och flöde i rören är viktigt. De riktigt bra konstruerade 
insugssystemen för motorer har justerbara längder på insugsrören/kanalerna. På så sätt kan 
man justera avstämningen i ett bredare register än vad som är möjligt med fasta längder. 
 
 

 
 
Figur 13: Wankelmotor med ett system för att justera längden på insugsrören.[WebRef. Okänd] 
 

3.2.5. Resonansvolym 

Men som man kan ana är injustering av insugs- och avgasrörens längd ibland svårt, eftersom 
när ventilen eller porten öppnar så har plötsligt röret blivit lite längre och fått en annan form 
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och därmed en annan avstämning, bara för att ögonblicket efter återta den första längden igen. 
När man har monterat rören och börjat testa på motorn kommer man att upptäcka att det 
uppträder både effektmaxima och minima på de mest oväntade ställen över varvtalsområdet p 
g a avstämningsfenomen vi inte kan förutse. 
Därför skiljer sig ett insugssystem från en orgelpipa och man brukar istället ibland tala om att 
avstämma mot en resonansvolym istället för del av våglängd. Ett vanligt förekommande 
begrepp i dessa sammanhang är Helmholtz resonator [WebRef.V] som bl a beskriver hur en 
liten flaska kan ge ifrån sig en lågfrekvent ton när man blåser i den, trots den relativt korta 
längden. 
 
Principen är den att när en luftström eller luftpuls passerar över och förbi öppningen på 
flaskan så komprimeras gasen inuti lite grann. När sedan trycket inne i flaskan blir tillräckligt 
stort för att övervinna kraften hos luftströmmen försöker den tryckutjämna och ”fjädrar 
tillbaka”. Den här processen återupprepas så länge vi blåser i flaskan och en ton uppstår av 
den pulserande luften.  
 
 

 
 
 
Figur 14: Principen för Helmholtz resonator. [WebRefXIV] 
 
Helmholtz resonator har använts i olika utföranden av olika motorfabrikanter under olika 
produktnamn och med olika framgång. Yamaha kallade t ex sin variant för YEIS (Yamaha 
Energy Induction System), andra namn har varit Boostbottle, Power Resonator, 
resonanspipor, etc. Syftet har varit (och är) att ge extra skjuts åt motorns andningsförmåga för 
att förbättra körbarheten och bränsleekonomin på låga och mellanhöga varvtal vid delgas (upp 
till ½ trottelöppning). 

 
 
Figur 15: Tvåtakts MC-motor med reedventiler och resonansvolym (s k Boostbottle). [LittRef XV] 
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Man brukar arbeta med tre parametrar för att styra över resonatorns avstämning: volymen 
(Vb), anslutningsrörets längd (Lp) och anslutningsrörets diameter (Dp). Viktigast att pricka 
rätt med här är volymen och anslutningsrörets diameter, eftersom dessa har störst påverkan. 
Tumregeln från de undersökningar som Yamaha har gjort säger att volymen bör väljas till 
minst densamma som cylindervolymen, gärna den dubbla. En större volym skadar inte, men 
påverkan av den avtar. Sedan väljer man diametern på anslutningsröret till minst den arean 
som ¼ trottelöppning har (At). Längen på anslutningsröret styrs i de flesta fall av praktiska 
skäl, vart man kan placera sin resonator på t ex en motorcykel. Viktigt ur placeringssynpunkt 
är att ”flaskan” hänger både varmt och uppochner så inte bränslet kondenseras och stannar 
kvar. 
 
När man gjort sina estimeringar stoppar man in alla sina grundvärden i formeln och försöker 
optimera dessa för att hitta en frekvens som ligger i kring det varvtalsområde man vill stärka 
upp. Frekvensen i formeln nedan är nämligen direkt översättbar till motorns varvtal på en 
tvåtaktare. (Tekniken är även översättningsbar till fyrtakt, men jag saknar bra exempel att ta 
upp här just nu.) 
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En förenkling av formeln där alla konstanter sammanräknats ger 
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Till min egen reedmotor har jag till ett kommande experiment räknat fram en lösning för att 
hjälpa upp vridmomentet ytterligare. 
 

34mm trottelöppning => ¼ area = 17mm 
Flaskvolym 2x300cc = 600cc (ungefär en Festis) 
Lp = ca 300-400mm beroende på placering 
=> Rpm = ca 3100-3500 

 

3.2.6. Trattar och koner 

Avstämda insugsrör och avgassystem har ofta trattar och koner av olika radier och vinklar. 
Dessa hjälper till att förstärka avstämningseffekten och öka dynamiken (bandbredden) i 
varvtalsregistret. En helt platt bortre vägg i en ljuddämpare skulle bara kunna skapa en perfekt 
avstämning i ett mycket smalt varvtalsregister, medans man med en kon kan fånga upp flera 
närliggande frekvenser. Om man tittar på olika motorcyklars och mopeders avgassystem kan 
man se vilka användningsområden de har. Enduro och motorcrosscyklar har ofta mycket 



MOTORFÖRBRÄNNINGSTEKNIK  ver. 1.0 090203 

© Rost o Rök – Rally o Racing  2009  45(94) 
www.rost-o-rok.com  motorteknik@rost-o-rok.com 

långa koner för att skapa tillräckligt med vrid över hela registret, medans racinghojar för bana 
kan ha brantare konor då de ofta kan ligga på ett stabilare varv med smalare effektpuckel. 
 

 
 
Figur 16: Exempel på hur en reflektionspuls i en avgaskon ändras med brantare vinkel.[LittRef.I] 
 
Även på insugssidan kan vi få hjälp av en svagt konad tratt när luften ska hämtas in i motorn 
av egen kraft, fast här handlar det främst om att öka gashastigheten in mot ventilen/porten. Ca 
14° vinkel (dvs 7° på vardera sidan) brukar anses vara optimalt. 
 

 
 
Figur 17: Strömmande gas genom en insugskon. [LittRef XIII] 
 

3.2.7. Tryckpulsernas inbördes ordning 

På fyrtaktsmaskiner får vi ju bara en pulssignal vartannat varv ur varje cylinder. Därför så 
kombinerar man cylindrar som ligger upp till 180° ur fas med varann till varje grenrör innan 
man sätter ihop dem i en kollektor eller liknande. På det sättet kan man få pulsena att komma i 
en jämn ström och hjälpa varann att dra ut avgaserna.  
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Det här påverkar avgasljudet avsevärt och därför kan en V8 med 90º mellan cylinderbankarna 
både låta som en raggarbil eller som en Ferrari beroende på hur man kombinerar 
avgasportarna. En V4 av Saab/Fordtyp har ett litet lustigt avgasljud, då vinkeln mellan 
cylinderbankarna (60º) och den inbördes tändföljden gör att avgaspulserna inte fördelas jämt 
mellan sig, utan att några kommer tätare medans det uppstår en längre period utan pulser där 
emellan. En V6-motor med 60º cylindervinkel låter däremot helt rätt. 
 

3.3. Gasväxling och fyllnadsgrad 

3.3.1. Tvåtakt 

När man hittat riktigt rätt med gasväxlingen kan det se ut så här (förenklat) på en tvåtaktare: 
 

1. Avgaspulsen som lämnar motorn när kolven öppnar porten går iväg med en positiv 
puls ut igenom avgassystemet.  

2. När det når diffusorn (eller megafon som det ibland kallas när en kon expanderar), 
skapas delvis en sugvåg som studsar tillbaka in mot avgasporten. Resten av vågen 
fortsätter framåt i avgassystemet.  

3. Sugvågen hjälper till att tömma cylindern på avgaser och i bästa fall drar den även 
med färskgas upp igenom spolportarna från vevhuset och skapar ett lätt ”undertryck” 
där (relativt tidigare).  

4. När sedan kolven börjar röra sig uppåt så stängs spolportarna och vi ökar undertrycket 
i vevhuset eftersom dess volym ökar.  

5. Avgaspulsen som fortsatte ut i avgassystemet har nu nått den bortre väggen/konen och 
vänder med samma polaritet, d v s som en tryckpuls. Denna når fram till motorn precis 
lagom till att kolven ska stänga avgasporten och knuffar nu in det mesta av den 
färskgas som han förbi cylindern ut i avgassystemet.  

6. Cylindern blir därmed överladdad och nu kan vi komprimera gasen för att få bra med 
effekt.  

7. Samtidigt i vevhuset har kolvens uppåtrörelse skapat mer undertryck och när 
kolvkorteln öppnar insugsporten så sugs ny fin färskgas in.  

8. Har vi nu hittat rätt med insugsrörets avstämning, så kommer det att stå en förtätning 
av luftmassan och vänta vid dörren som vill in och fyllnadsgraden ökar markant. 

9. I bästa fall har vi även hjälp av ytterliggare en tryckpuls precis innan insugsporten 
stänger igen. 

 
 
OBS: Det gäller att skilja på tryckvågens hastighet och gasmassans hastighet. Ljudvågor 
sprider sig ju snabbare genom luften än vad luften själv rör sig. 
 
 
Ur det beskrivna förloppet ovan kan man dra några slutsatser: 

• Misslyckas vi med att förladda vevhuset med undertryck så fyller vi inte lika bra. För 
tidig stängning av avgasporten förhindrar spolningen att fullföljas, för sen stängning 
kan leda till att avgaser trycks in bakvägen vid en för tidig retur från avgaspipan. 

• Missar vi tryckpulsen från insugssidan får vi heller inte en bra fyllnadsgrad.  
• Även om spolningen blir rätt; missar vi returpulsen på avgassidan så förlorar vi en 

massa fin färskgas från cylindern ut i avgassystemet.  
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Häri ligger svårigheten hos tvåtaktaren att få allt detta att fungera över ett brett 
varvtalsregister. Lagom av allt är bäst. På en kraftigt trimmad tvåtaktare orkar inte 
insugsluftens framåtgående rörelsemassa hålla emot tillbakablåsningen från vevhuset på låga 
varv, medans den på höga varv klarar det utmärkt. Kombinerar man detta med reedventiler så 
ökar körbarheten i låg och mellanvarv, men då blir reedet som en strypning när vi når högre 
varvtal. 
 
Som man kanske kan ana, så finns det på tvåtaktaren ett optimalt kompressionsförhållande 
mellan vevhusets volym och cylindervolymen som bestäms av avgassystemets utformning 
och motorns användningsområde. Det här förhållandet brukar ligga mellan 1.2:1 och 1.5:1 i 
de uppgifter jag hittat, där det högre förhållandet är mer lämpat för racing vid höga varv. 
(OBS! Märk att även vevhuset kan ses som en volym likt Helmoltz resonator). Ändrar man 
porthöjderna, så ändras tiderna för när tryck- och sugpulserna börjar resp slutar jobba.  
Det är alltså inte alla kombinationer som passar med varann utifrån vad vi kan läsa ovan. Att 
montera en s.k GT-vev med fyllda balanser ökar vevhuskompressionen. Den trycker då ut gas 
genom spolporten på ett annat sätt än en vanlig vev och behöver därför inte lika lång 
avgassugpuls. Alltså behöver inte den motor som använder GT-vev lika höga spolporthöjder 
med samma avgassystem som med den vanliga veven, för då kan för mycket gas spolas ut 
igenom avgasporten med stora förluster som följd. (På SAAB-motorn lär detta ändå inte vara 
ett problem enligt Enander, eftersom den är underdimensionerad i spolningen från start.) 
 
Hos tvåtaktaren kommer vi alltid att få kvar viss restgas ifrån den tidigare förbränningen, dels 
följer det med in tillbaka från avgassystemet, men även för att vi kan spola helt perfekt och 
färskgasen blandar sig med restgaser. Om man kan uppnå att hela 80-85% av cylindern på en 
tvåtaktare byts ut (växlas) till färskgas inför varje ny cykel, så har man lyckats bra enligt en 
motortestare jag brukar samtala med. 
 
På små tvåtaktsmotorer, typ motorsågar, är det ofta inte möjligt att skapa avstämda insugs- 
och avgassystem eftersom dessa tar stor plats. Man får därför betydande förluster som vi inte 
skulle godta på t ex en bil eller motorcykel. Ett handhållet motorredskap ger därför kanske 
bara 20% av den potentiella uteffekten. En tävlingsmotor däremot får bättre utdelad effekt än 
en motsvarande standardmotor, trots samma procentuella förhållanden och proportioner för att 
vi har bättre (dvs mer) flöde igenom motorn. Om man räknar på detta kan man nå 140% 
fyllnadsgrad i cylindern tack vare rätt avstämning som hjälper till att överladda cylindern. 
 
Trots alla parametrar vi kan ändra på är alltså ändå den viktigaste komponenten att designa 
avgassystemet. 
 

3.3.2. Fyrtakt 

Fyrtaktaren har dessbättre inte riktigt de problem som tvåtaktaren har tack vare sina ventiler, 
men den tappar ju en arbetstakt istället. Men när man gör dessa beräkningar på fyrtaktaren så 
brukar man prata om den femte arbetstakten, d v s under det korta ögonblick då både 
avgasporten och insugsporten står öppna samtidigt, s k overlap. Då kan vi nämligen få hjälp 
att suga in färskgas till cylindern och öka fyllnadsgraden med avstämningseffekter nästan på 
samma sätt som i tvåtaktaren. Kör man med överladdning typ kompressor och turbo blir inte 
detta med avstämningseffekter lika aktuellt eftersom man konstant har tillgång till ett 
överskott av luft, men även där kan man ta hjälp av avstämning för att maximera effekten. 
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Figur 18: Den femte motortakten i en fyrtaktare (sugmotor). [LittRef.XIII] 
 
 

3.4. Porthöjderna i tvåtaktaren 
 
Att justera portarnas storlek förändrar motorkarakteristiken åt olika håll beroende på vart man 
filar, men all förbättring på ett ställe leder i regel till försämring någon annanstans i 
varvtalsregistret. 
 
Spolportarna har vi redan nämnt lite om. Att bredda avgasporten ökar effekten främst på 
mellanregister och flyttar på sätt och vis effekten något uppåt i varvtal utan att effektkurvan 
blir allt för smal. Att däremot höja avgasporten flyttar snabbt effektkurvan uppåt i varv, men 
på bekostnad av låg- och mellanregistret. 
 
Ibland får man tips om att göra urtag i kolven för att ytterligare öka insugets durationstider. 
Det är en variant på lösning, men den funkar inte riktigt på kolvstyrda motorer med för lång 
insugsduration och för stora kanaler, utan förutsätter då nästan reedventiler. Risken är annars 
att man får en flåsig motor som kan bli omöjlig att starta, eftersom luftens masströghet inte 
ensam räcker till för att behålla gasen i vevhuset vid låga varv och ev. avstämningseffekter är 
obefintliga vid dessa varvtal. 
 
Sedan gäller det att hitta de fysiska begränsningarna för vad block, kolvar och kolvringar 
klarar m a p portstorlekar och form, så inte kolvringarna flyttar sig ur läge och fastnar eller vi 
filar igenom blocket. 
 
Det finns några olika sätt att räkna på hur portarnas storlek ska bestämmas. En populär metod 
är att använda s k tid-area-beräkningar vilket kan vara ganska krångligt, medans andra nöjer 
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sig att enbart utgå från durationstider. Det finns anledning till att återkomma till dessa 
metoder i en senare utgåva av detta kompendie. 

3.5. Flöde 

3.5.1. Princip 

Det gäller att styra gasflödet - inte störa, vilket annars är lätt när man förändrar kanalens 
storlek eller riktning. I Figur 19 ser man olika övergångar i en kanal och hur dessa påverkar 
gasen. Det framgår strax av bilderna att mjuka radier och inte för tvära böjar inverkar positivt 
på flödet. Man kan även se att gas som fastnar i en gropig/skrovlig yta stannar upp efter 
väggarna och bromsar annan gas i lagret ovanför. Man ska dock ta det lugnt med överdriven 
polering i insugsrör och kanaler. En lätt ruggad yta (typ glasblästrad) hjälper till att mixa 
bränslet med luften, medans en spegelblank sval yta på insuget kan få bränslet att separera 
från luften och kondensera på väggarna. Ytjämnhet är viktigare än blankpolerat. 
 

 
 
Figur 19:  Jämförelser mellan fasade och skarpa hörn i några vanliga flödessituationer. ”p” markerar 
områden där det bildas fickor som ger lä och där gasen inte rör sig och i värsta fall fungerar som en 
strypning. [LittRef.XVI] 
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3.5.2. Omrörning 

Även om mängden flöde inte påverkas så mycket kan det ibland hända att det situationer där 
man vill skapa störningar i luftströmmen, t ex i en förgasare för att kunna dra med och blanda 
bränslet ordentligt med luften. Man skapar då omrörning av gasen. I Figur 20 kan man se ett 
klipp ifrån en simulering där en rund axel som korsar ett rör med flöde från vänster till höger i 
bild. Man har lagt in två färger i det strömmande mediet för att visa vilken omrörning som 
sker, eller rättare sagt turbulens. 
 
 

 
 
Figur 20: Simuleringsexempel på omrörning som uppstår i ett rör med en tvärgående rund axel där ett 
flöde passerar. (Demonstrationsfilm från Matlab, en matematisk simuleringsprogramvara). [WebRef.X] 
 
 
 

3.5.3. Flödeskanalens utformning 

När man vill ta riktigt skarpa böjar måste man ge luftströmmen 
utrymme att svänga, vilket kan ske genom att sänka 
gashastigheten. Försök själv att ta en kurva in igenom en rondell 
i för hög hastighet, det brukar bli trångt om plats mot räcket på 
slutet. Istället kan man tänka på flödet som att vi växlar över från 
en snabbfil till två parallella filer precis före rondellen, så blir det 
mer plats för bilarna att köra igenom kontrollerat med lägre 
hastighet, innan man samlar upp fältet till en snabbfil igen efter 
rondellen. 
 
Genom att minska porthöjden något och bredda kanalen vid 
svåra böjar så sänks alltså gashastigheten och gasen hinner smita 
runt hörnet kontrollerat. En alldeles för brant böj kan få bränslet 
att separera från luften när gashastigheten är hög. 
 

 
Figur 21: Exempel på hur man kan forma en port till att flöda med andra egenskaper. [LittRef.XIII] 
 

3.5.4. Matchning av portar? 

Det snackas mycket om att matcha portar mot varann och mot anslutande rör. Det är av högsta 
prioritet att alla cylindrar jobbar så lika som möjligt på en motor, men man ska ta det 
försiktigt med att matcha anslutande insugs- och avgasrör mot respektive port, och här skiljer 
det mellan motortyperna. 
 
Tvåtaktaren jobbar med avstämningen på avgassidan och kräver en noga avstämd 
expansionskammare med snygga diffusorsteg för att fungera bra. 
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På fyrtaktare vill man ha en snygg insugskanal som inte stör och hindrar flödet, men på dess 
avgassida vill man inte ha en matchad port. Avgaspulsen som går ut ska inte reflekteras 
tillbaka in i motorn, för då kan vi inte fylla cylindern med färskgas utan får in restgaser in i 
cylinder som slöar ner förbränningen. Lösningen är att göra en port som går från en liten 
öppning ut i ett grövre rör med skarpa kanter vid övergången.  
 
Låter det konstigt? Titta igen på Figur 19 och jämför med Figur 22 nedan. När avgaserna är 
på väg ut spelar det ingen roll för flödet att vi går över denna tröskel, men när pulsen vänder 
och kommer tillbaka så får vi en automatisk strypning och cylindern kan inte laddas bakvägen 
med avgaser. Vill man vara riktigt säker på bra resultat kan man trixa med dubbla rör på 
avgassidan. Riktigt grova grenrör utanpå smala rör som sitter direkt på avgasporten och som 
sticker in i grenröret en bit garanterar att ingen gas tar sig in tillbaka. 
 

 
 
Figur 22: Enkel skiss av ett tvärsnitt av avgassidan på ett topplock till en fyrtaktare, där man löst 
problemet med tillbakablåsning med ett kort inre rör i avgasröret. 
 
Här kommer en intressant tanke: Om man nu applicerar det här fenomenet på tvåtaktaren så 
skulle vi kunna ha nytta av det på insugssidan. Tillbakablåsningen av färskgasen hos en 
kolvstyrd tvåtaktare kan vara betydande. Luften genom förgasaren anrikas med bränsle varje 
gång den passerar förgasaren, vilket ofta syns genom att det blir kladdigt av oljeblandad 
bensin i motorrummet runt förgasaren. Ett sätt att begränsa återflödet skulle kunna vara att 
skapa en skarp kant mellan insugsplanet och blocket enligt samma metod som hos 
avgasporten på fyrtaktaren. På så sätt skulle vi kunna ”låsa in” mer av luften i motorn, 
eftersom det blir trångt på tillbakavägen ut igenom insuget mot förgasaren för gasflödet. 
Tryckvågen däremot påverkas inte lika mycket, så eventuella avstämningseffekter borde 
fortfarande fungera. 
 
Den här kanten finns egentligen redan på Saabs TT-block med enkelförgasarinsuget som en 
liten nivåskillnad, men är nog mer av tillverkningsekonomiska skäl än av flödesmässiga.  
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När man trimmar och justerar höjden på insuget kan man ju själv välja vilken typ av övergång 
man vill ha mellan insug och block, matchad eller skarp kant. Jag ska vid tillfälle försöka 
flödestesta bägge dessa varianter och återkomma med resultatet av dessa olika filningar. 
 

3.6. Reflektion kring flöde 
Det finns mängder av parametrar att ta hänsyn till när man jobbar med flödeskanalernas 
utformning och att ingen sanning är universell. Att tänka efter först och prata med erfarna och 
duktiga trimmare innan man börjar fila är bra. Många gamla trimmarskrönor och sanningar 
behöver inte vara rätt bara för att någon annan alltid har arbetat efter dem. Men att öka flödet 
eller gashastigheten i en motor är inte hela receptet för maximal effektutdelning. Nästa kapitel 
visar den andra sidan av myntet. 
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4. Flamhastighet och rörelse i gas 
Någonstans måste man ju börja när man ska tillverka en motor. Ett bra ställe att ta sin 
utgångspunkt i när man bestämt applikationen, är hur det tänkta bränslet brinner i motorn. 

4.1. Laminär flamma 
Beräkningar på bränslen utgår från s k laminär flamhastighet, d v s brinnhastigheten i ett 
rum med en stillastående gas. 
 

 
 

Figur 23: Flamma som rör sig åt vänster genom stillastående gas. [LittRef.VI] 
 
Brinntiden för några vanliga bränslen ligger mellan 0.30-0.45 m/s vid lambda =1.1, det är då 
flamhastigheten är som högst. 

  
 

Figur 24: Olika bränslens brinnhastighet vid olika lambda i en atmosfärs lufttryck och rumstemperatur. 
[LittRef.VI] 
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Om man räknar på detta med lite formler ser man snart att det går alldeles för långsamt att 
elda upp t ex bensin för att den skulle hinna expandera och utföra arbete i en motor. Vi skulle 
med all säkerhet knappt nå tomgång. Dessutom finns det ytterligare problem: 
Laminära flamhastigheten sjunker under påverkan av 

• mer luft. 
Gasspjället reglerar ju mängden luft in till motorn. 

• mer bränsle.  
Mängden bränsle låter vi ju följa den luftmängd som passerar venturit på förgasaren. 
Genom att välja rätt munstycken till motorns andningsförmåga, så kan vi hitta ett 
lambda som passar. 

• mer EGR 
EGR - i vårt fall avgaser - är en inert gas som agerar termisk barlast (dvs som är kall 
relativt förbränningen. Att värma upp den stjäl energi, så dess avkylande effekt sänker 
flamhastigheten i fyrtaktsmotorer. 

• Även tryck och temperatur spelar in här, men vi håller oss till en enklare modell. 
 
Nu brinner det alltså riktigt långsamt. Hur får vi fart på motorn? 
Svaret heter turbulens! 
 

4.2. Turbulens 
 

4.2.1. Definition 

Turbulens är ett mått på oordnad rörelse. Vad som händer är att små virvlar i gasblandningen 
stökar om, knycklar och trasslar till framfronten så att kontaktarean blir större. 
 
 

 
Figur 25: Tre stadier av en flamfront; från plan och oförvrängd, via lätt knycklig till helt söndertra sad. 
 
 
Man talar därför om turbulent flamhastighet som produkten av den laminära flamhastigheten 
gånger en varierande faktor. Den enkla beräkningsmodellen ser ut så här: 
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FaktorLamTurb CSS ⋅=  
Formel 16 

 
Den här faktorn C beror bl a av förbränningsrummets geometri och varvtalet (ökat varvtal ger 
ju mera rörelse), men är dessvärre omöjlig att bestämma definitivt. Det här är väldigt 
komplext att räkna på med räknemodeller för vanlig flödeslära, eftersom turbulensen ändrar 
sig över varvtalscykeln. Man använder istället många olika matematiska modeller för att få 
fram resultat, men det behöver ju vi som tur är inte bry oss om. Däremot kan vi analysera det 
som händer ur ett praktiskt perspektiv.  
 
Den verkliga flamhastigheten beror naturligtvis även av expansionen och densiteten (tätheten) 
i de olika gaserna i förbränningsrummet, vilka bägge har stor påverkan.  
Men nu blundar vi för detta en stund och låtsas att det bara är turbulensen som har betydelse, 
eftersom det är den vi först och främst skapar och påverkar med mekanisk bearbetning av 
motor och topplock. 
 
Och här kommer det fina; Ökat varvtal ger ökad turbulens och det sker nästan helt skalenligt 
mot varvtalet! Det är därför gasblandningen hinner med att brinna ut och fungera över hela 
varvtalsregistret. 
 
Ju mer desto bättre? Nja, allt för mycket turbulens ökar värmeöverföringen till topp och 
cylinderväggarna, vilket leder till effekt förluster. Det gäller alltså att välja sin turbulens rätt 
som motorkonstruktör, eftersom ökad turbulens samtidigt ger fördelar som t ex att motorn tål 
magrare blandning (d v s högre lambda), tack vare att den ökade omrörningen kan få även en 
långsamt brinnande blandning att hinna med att antändas fullständigt. 
 

4.2.2. Olika typer av turbulens 

Man inser snart med lite tankearbete att högintensiva små virvlar borde skrynkla till flamman 
intensivast, varför det är viktigast med små virvlar i början av förbränningen för att få stor 
kontaktarea på flamfronten (jämför med fraktaler ni som har stött på det inom matematiken). 
Därför vill man gärna ha god koll på hur virvlarna rör sig i cylindern. Stora virvlar måste ha 
plats för att kunna röra sig och kan inte göra lika mycket nytta förrän senare i processen.  
 
Turbulensen försöker motorkonstruktören påverka i regel genom inströmning, squish och 
varvtal. Under insugsfasen är turbulensen som störst, så det gäller att få till den rörelse man 
vill ha redan där, så att den kan leva kvar och brytas ned till de virvlar man behöver senare i 
förbränningsfasen. Man har valt att klassa upp virvlarna i tre huvudgrupper: Swirl, Tumble 
och Squish. 
 
Swirl  är den virvel vi är vana att se i vattenglaset eller när badproppen åker ur, d v s en 
cirkelrörelse. Stora långsamma virvlar som inte är helt lätta att bryta ner till små. Passar nog 
bäst för motorer med stor volym och långsam arbetstakt. Här vill man skapa en stor 
grundvirvel i insugsfasen för att sedan bryta ner till små när de sedan behövs. Allt för små 
virvlar för tidigt ökar värmeöverföringen, vilket leder till förluster. Viktigt med lämplig 
geometri på förbränningsrummet här. Insugsporten, ventilen och ventilsätet kan konstrueras 
för olika grad av swirl. 
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Figur 26: Swirl-rörelse i cylinder 
 
 
Tumble ser mer ut som en rullande tunna eller ungefär som om man skulle försöka linda en 
dassrulle med luften. 
Den genererar finskalig turbulens i närheten av TDC precis där den behövs. Man kan med 
fördel använda sig av riktade insugsportar, eftersom tumble ger turbulens endast där man vill 
ha den => lägre värmeförluster.  
 
 

 
 

Figur 27: Tumblerörelse i cylinder. [LittRef.VI] 
 
 
Squish är mer en klämmande rörelse som pressar samman all gas i ett smalt utrymme med 
bara en flyktväg ut, ungefär som att stampa på en ketchupflaska. Den sker främst i slutet av 
kompressionsfasen. Det är den här parametern vi har lättast att påverka vid ett motorbygge 
och vi bör om vi har möjlighet att tänka på följande: 
 

1. Bredd och form. Länge var tumregeln att en trimsquish skulle vara 50% av 
borrningen, men så resonerar man inte längre efter datorsimuleringens intåg. Squishen 
är numera inte heller alltid platt beroende på vilka egenskaper man söker på låg- eller 
högvarv. Detta beror bl a på vilket kompressionsförhållande, vilket bränsle o s v man 
har valt att använda.  

 
2. Vinkeln på squishen mellan kolv och topp är också viktig. Med en helt plan 

squishspalt hinner inte gasen undan när den trycks ihop, men med en liten vinkel kan 
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gasen ta sig ut. Ca 3 grader lär enligt en påläst och erfaren topplocksexpert jag känner 
vara den optimala vinkeln. 

 
3. Squishsband/spalt/höjd. En enkel tumregel man kan ta till hjälp om inga andra 

uppgifter finns till handa vid planing av topplock är  
 

Max varvtal x 0.1mm/1000rpm + 0.2mm i marginal.  
En motor med högsta vartal 5000rpm skulle alltså behöva 0.7mm squish. 

 
 
 

       
 
 
Figur 28: Luftrörelse vid squish. [LittRef.I] 
 
 

4.2.3. Att tillverka turbulens i fyrtaktsmotorer 

I en motor försöker man alltså kombinera alla dessa rörelser för att skapa den bästa 
turbulensen för sitt syfte. Mest attraktiv av alla rörelserna i cylindern när ventilerna har stängt 
är tumble, eftersom den lätt rör sig upp mot förbränningskupolen och tändstiftet redan i sitt 
grundutförande utan att man behöver förändra den. Dessutom är den lätt att bryta ner i mindre 
virvlar i kombination med squish. Därför jobbas det mycket med utformningen på portarna, 
men som vanligt är lagom alltid bäst.  
Motorns applikation avgör hur portarna ska utformas och vilken grad av tumble man vill 
generera. En motor som ska arbeta på låga varv måste får mer hjälp än en högvarvig att skapa 
omrörning, så att montera en racepreparerad topp avsedd för höga varv med ganska öppna 
kanaler kommer att ge ett dåligt resultat. 
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Figur 29: Exempel på olika insugskanalers form kring ventilen för swirl: [LittRef.VI] 
a) Lätt skruvad port 
b) Riktad port 
c) Mer skruvad port 
d) Mycket skruvad port 
 
 
En smal port ger mer riktningsverkan, vilket i sin tur ger mer tumble - fast då andas motorn 
dåligt istället, så det blir hela tiden kompromisser. 
M a o blir det även viktigt med tiderna på kamprofilen här för dem som kör bilar som bara 
arbetar hälften så ofta som tvåtaktarna. 
 

 
 
Figur 30: [LittRef.VI] 
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Figur 31: Olika utföranden på insugsportar av tumbletyp. [LittRef.VI] 
 
 

4.2.4. Att tillverka turbulens i tvåtaktsmotorer 

SAABs originalmotor har ju ett spolmönster enligt nedan. Detta kallas i tvåtaktstvärlden för 
vändspolning eller Schneurle-loop efter upphovsmannen Dr E. Schneuerle som tog patent på 
denna 1925. I stort sett alla efterkrigsmaskiner använder sig av denna spolning p g a dess höga 
effektivitet relativt de andra kända innan modern tideräkning.  
Spolmönstret framgår av bilden nedan, men virvlarna som bildas under kompressionsfasen är 
öppna för analys. 
 

                   
 
 
Figur 32: Vy av cylindern från sidan och ovan på vändspolning.[LittRef.I & II] 
 
Om man trimmar enligt äldre anvisningar och höjer framförallt spolportarna, så ändras 
vinkeln in mot kolven drastiskt. Den inspolade gasblandningen smiter inte längre kontrollerat 
symetriskt efter kolv och vägg, utan riskerar istället att krocka i luften snett ovanför kolven. 
Detta leder till dålig spolning och i värsta fall öppnar inte bägge spolportarna exakt samtidigt, 
vilket helt förstör geometrin i spolmönstret med betydande förluster som följd.  
 
Det här är såpass känsliga saker att laborera med, så alla ”modernare” trimningsböcker jag 
läst (70-talet och framåt) varnar för att man absolut inte ska ge sig på spolportarna om man 
inte har rätt verktyg och vet exakt vad man gör. Det är förmodligen bättre att strunta i den 
modifieringen och få en lägre, men kontrollerad effektkurva, än en felaktig spolning och 
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gasväxling som leder till problem som är svåra att förstå och rätta till. Man bör läsa gamla 
trimanvisningar med den tidens ögon och sedan ta sig en funderare med moderna glasögon 
utanpå. 
 
Jag bestämde mig ändå för att lyfta mina spolportar på min egen reedmotor, eftersom jag 
kompenserar upp de ev. ändrade spolningsrörelserna med en tredje port mittemot avgasporten.  
1957 kom nämligen en annan tysk och lade till en tredje spolport på denna placering. Han 
hette Walter Kaaden och hade spenderat flera års forskning på att utveckla och hitta 
alternativa spolmönster till Schneurles loop. Flera motorutvecklare, framför allt japanerna, 
gick vidare med detta och man hittade till slut lämpliga porttider och ordningsföljd för de 
olika spolportarna på olika motortillämpningar.  
 
I mitt fall öppnar de ordinarie spolportarna först och den tredje kommer med ett skott upp i 
kolvtoppen på slutet, men det beror till stor del på att SAAB-blocket har fysiska 
begränsningar för hur man kan fila. 
 

 
 
Figur 33: En cylinder som kombinerar reedventiler med en extra spolport i cylinderväggen ovanför 
insuget. Även kolven har ett hål på den sidan som gasen kan ledas upp igenom.[LittRef.?] 
 
 

4.2.5. Reflektion kring turbulens och flöde – är al l turbulens rätt? 

Nu när vi berört både ämnena flöde och turbulens kan man krasst dra slutsatsen att många 
som vill väl med sin trimning ofta kan porta sönder topparna/spolkanalerna. Det är knappt 
någon ide att lägga krut på detta i en nutida motor, eftersom den redan är så optimerad som 
den kan vara från fabrik med datasimuleringar och avancerad gjutteknik (Se t ex Bilsports 
”Muppen”-projekt där man enligt sin egen utsago lade många timmar på att nästan enbart 
försämra toppen vad man än gjorde). En gammal motorkonstruktion lämnar dock massor av 
utrymme för förbättringar, men tro för all del inte att allt är korkat byggt bara för att det är 
gammalt.  
Duktiga trimmare och trimfirmor i alla tider har ju hållit hårt i hemligheterna för hur just 
deras port- och ventilrecept sett ut. Ofta är detta erfarenhetsbaserat och har testats fram under 
lång tid med otaliga toppar och mängder av körningar i både bilar och flödesbänk. 
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Men vad är det vi egentligen vill åstadkomma? Jo, det vi vill ha är turbulens vid rätt ställe vid 
rätt tid, dvs i kompressionsfasen innan vi tänder på. Vid insugs- och avgastakterna ställer 
turbulensen däremot ofta till det för oss genom att störa flödet. När vi tappar kontrollen över 
flödet kan vi få oönskade virveleffekter på fel ställe. Så länge vi har styrning, mottryck och 
kontroll via väggar och tak i kanaler kan vi leda lustströmmen dit vi vill, men om vi plötsligt 
avslutar rakt ut i en stor volym (t ex cylindern) utan att sköta överlämningen rätt, så kan vi få 
motsatt effekt.  
 

 
 
Figur 34: Illustrerat exempel på ventillyft 
 
Låt mig ta ett exempel:  
 

Lyfthöjden på ventilerna är en kritisk parameter. Det finns ett förhållande som 
anger att lyfthöjden kan vara max ¼ av ventilens diameter, för mera lyft ger 
nämligen inte mer flöde. Byter man till större ventiler kan man alltså även byta 
till en kam med högre lyft om det känns befogat, men här kan det nu uppstå 
problem. Formen på förbränningsrummet tillsammans med ventil och 
insugskanal bestämmer till stor del hur gasen kommer att äntra cylindern. Om 
man lyfter en ventil förbi kanten på topplocksplanet på t ex ett s k badkarsformat 
förbränningsrum, så tappar gasen genast sin riktningsverkan och styrning den 
fått av förbränningsrumsväggen. Gashastigheten faller då drastiskt plus att det 
uppstår virvelbildning (tumble) direkt kring kanten på ventilen, vilket istället får 
motsatt verkan och bromsar upp flödet. Därför vill vi inte lyfta för högt, annars 
kanske vi måste hitta en annan utformning av förbränningsrummet.  
 
M a o finns det genast ytterligare minst en parameter till som kan ställa till 
problem här;  
Låt oss säga att vi hittat rätt lyfthöjd på kammen relativt ventilen, men samtidigt 
vill höja kompressionsförhållandet i motorn och väljer då att plana toppen. Har 
vi otur här så kan ventilen med den höglyftande kammen som tidigare fungerade 
tillsammans plötsligt komma utanför topplocksplanet och därmed tappa den 
kontrollerade styrningen av gasflödet. Då måste man ta till andra knep med t ex 
olika ”vårtor” och ”hajfenor” i insugskanalen för att ge stöd åt, klyva eller styra 
luften, alternativt byta till en kam med lägre lyft.  
Tyvärr så tillåter sällan reglementen inom historisk motorsport att man lägger 
till material, så har man jobbat förbi gränsen för det som är rimligt att åtgärda är 
det tyvärr ofta bara att börja på ett annat topplock. 
 

Mer om detta m a p fyrtaktsteknik kommer i en framtida uppdaterad version av 
kompendiet.  
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5. Förbränningsrummets geometri 

5.1. Över- eller underkvadratiskt motor? 
För att bestämma olika motortypers fysiska egenskaper/begränsningar brukar man först och 
främst klassa in dem som hel-, över- eller underkvadratiska motorer. Då är det alltså 
cylinderns diameter i förhållande till slaglängden man avser. Observera att det är förhållandet 
man avser! Samma cylindervolym kan alltså finnas i alla tre utförandena men med helt olika 
egenskaper. 
 

 
 
Figur 35: Jämförelse mellan olika motortyper.[LittRef.VI] 
 
Vid lika slag som cylinderdiameter blir förhållandet 1:1. En vridstark motor som ger effekten 
på låga varv är underkvadratisk, d v s långt slag relativt liten borrning (ex. 1.5:1), medan en 
liten lätt motor där man är tvungen att ta ut effekten på höga varv är överkvadratisk (ex. 
0.7:1), typ en MC-motor eller en F1-motor. (OBS! Ibland anges detta förhållande omvänt,  
d v s borr/slaglängd). 
 
Långt slag och liten kolvdiameter ett kompakt förbränningsrum med kort flamväg, vilket i sin 
tur ger en kontrollerad förbränning många cykler efter varandra och på så sätt passar bra för 
låga varvtal. För det finns nämligen en fysisk begränsning i Ottomotorn vad det gäller 
flamhastigheten. Om man får mer än 1dm flamväg i cylindern får man problem med 
brinntiden, eftersom man helt enkelt inte hinner elda upp bränslet längst bort från tändstiftet. 
Då får man stora HC-förluster (d v s dålig verkningsgrad) och (beroende på övriga 
parametrar) kanske även problem med detonation. En liten trend man kan ana hos 
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motortillverkare är att miljöriktiga motorer går mer åt det underkvadratiska hållet p g a den 
bättre kontrollerade förbränningen och de låga HC-förlusterna. 
 

 

 
 

Figur 36: Exempel på förbränningsrum med lång flamväg och ingen squish.[LittRef.I] 
 

5.2. Förbränningsrummets och kolvens form 
Som vi kunde se i avsnittet om turbulens så skapas början av turbulensen bl a av porten och 
ventilens utformning. Sedan ville vi med hjälp av squishen i kompressionsfasen bryta ner 
virvlarna ytterligare. Ytterligare en viktig påverkansfaktor i hur snabbt och effektivt 
turbulensen låter flamman ta fart och utbreda sig, ligger hos förbränningsrummets och 
kolvens form. Därmed påverkas även graden av maximal tändförställning av formen på 
topplock och ventilplacering. Det här är ett stort område att arbeta igenom, men jag listar 
några av de vanligaste typerna nedan.  
 
(OBS! Tabellen är endast av informativ typ för att förtydliga betydelsen av detta sammanhang. För mer utförlig 
och exakt information om förbränningsrummets form och tillämpning, se litteraturreferensen.) 
 

Kalottvolymens form Antal ventiler Max total 
tändförställning 

Hjärtformad 2 33-35 
Badkarsformad 2 34-36 
Hemisfärisk  
(med liten squish) 

2/4 34-38 

Closed combustion chamber (mycket tajt 
kring ventiler och tändstift) 

2 36-40 

Snävt kilformad  
(del av toppens förbränningsrum öppnar 
mot kolven) 

2 38-44 

Öppen kilform  
(nästan hela förbränningsrummet öppnar 
mot kolven) 

2 28-36 

Pentroof 4 28-34 
Tabell 8: Olika förbränningsrums utformning för fyr taktare och den ungefär maximala totala 
tändförställningen en sådan motor klarar. [LittRef XIV] 
 
Olika konturer på förbränningsrummets kant ger olika mycket squishyta mellan kolv och 
topp. Att tända bränsle/luftblandningen så nära TDC som möjligt är attraktivt (se kapitlet 
Tändning). Ur tabellen ovan man kunna utläsa att de två sista geometrierna verkar kunna ha 
bäst förutsättningar att sätta fart på gasrörelserna i kalotten vid den initiala förbränningen, 
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men det beror ju även samtidigt på vilka egenskaper som följer med av insugsporten och 
ventilen. 
 
Gasblandningen måste ha plats för att kunna röra sig och börja brinna. Det finns knep för att 
öka arean på kolven eller volymen på förbränningsrummet med samma cylinderdiameter, 
nämligen genom att gjuta/bearbeta kolven med en grop. Formen och storleken på denna måste 
dock införlivas i de övergripande tankarna på hur motorns turbulens jobbar.  
Urholkningar i kolven verkar vanligast förekommande på fyrtaktsmotorer där ventilerna 
kräver plats, men jag har även sett Mahle överdimensionskolvar för Saab TT med grop i 
mitten för att sänka kompressionsförhållandet när borrningen blir större. Däremot kommer 
spolningen över en grop bli lidande, eftersom gasen inte kan strömma över kolven på rätt sätt. 
 

5.3. Flamvolym 
Kort flamväg ger snabb förbränning, därför blir stiftets placering viktig. En tvåventilsmotor 
får stiftet placerat i ett ogynnsamt läge jämfört med en fyrventilsmotor. 
 

                 
 

Figur 37: Möjlig placering av tändstift i en två- resp. fyrventilsmotor.[LittRef.VI] 
 
Vissa motortyper har två stift i cylindern för att kompensera för t ex stor volym, 
svårkontrollerad turbulens och/eller olämpligt placerade ventiler. Flera stift ger dock INTE 
snabbare förbränning, utan snarare ökad flamvolym. Bilden nedan jämför Mercedes 
treventilsmotor med dubbla tändstift mot en vanlig fyraventilsmotor. Siffrorna i de olika 
zonerna talar om vart flamman hunnit efter en given tid. I bägge fallen tar det ungefär 20 
tidsenheter att nå till det svarta fältet. Men ändå, här vinner man kort flamväg, stabil 
förbränning och möjlighet att styra förbränningsförloppet genom att slå gnistorna vid olika 
tidpunkter. Datoranalys är fina grejer! 
 

 
 

 
Figur 38: Jämförelse av flamutbredningsskillnaden hos ett eller två tändstift i liknande 
förbränningsrum.[LittRef.VI] 
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Det finns en ”ny” idé (ca år 2000) som en Indisk forskare/uppfinnare, Somender Singh, har 
presenterat. Hans resonemang går ut på att motorer med för mycket squishyta får problem att 
exponera all brännbar gas, både vid kompressionsfasen och vid expansionsfasen. Därför har 
han sökt vägar runt detta problem. 
 
Som vi tidigare nämnde så kan gasen få svårt att hinna undan i squishytan, därför vill man ha 
en lätt vinkel på squishen. Herr Singh föreslår att man skär ett smalt spår från squishytan rakt 
mot tändstiftet. På så sätt får vi en riktad väg ut för gasen från squishen vid kompressionen 
och en ökad turbulens kring flamman vid TDC.  
När flamman sedan ska utbreda sig får den hjälp av kanalen/kanalerna att nå ytterkanten på 
cylindern tidigare, och på så sätt ska vi kunna skapa en ökad flamvolym samt lägre HC-
förluster. Stabilare förbränning, mindre sot, ändrad tändkurva och ökad effekt är andra 
begrepp som nämns i sammanhanget. Tekniken går att använda på både redan befintliga 
motorer och vid nykonstruktion. 
 
En del anser att detta är rena kvackandet, andra har provat och anser att det verkligen fungerar 
med gott resultat. Jag har ställt frågan till några som borde förstå, men fått lika många 
varianter på svar tillbaka som antalet tillfrågade. Mer vetenskapliga studier kring detta blir 
spännande att följa. 
 

5.4. Saab TT 
Den gamla 750cc-motorn har 66mm borr och 73mm slag = 1.1:1, alltså lätt underkvadratisk. 
850cc-motorn har 70mm borr och 73mm slag = 1.04:1, dvs nästan helt kvadratisk. Dessutom 
har tvåtaktaren den fina fördelen att förbränningsrummet är nära optimalt utformat, s k 
hemisfäriskt, eftersom vi saknar ventiler som kan störa placering av tändstiftet eller 
turbulensen. På så sätt har vi bra grundförutsättningar för att uppnå höga effekter och höga 
varvtal. Tyvärr finns det andra begränsningar i Saabmotorns uppbyggnad, eftersom det är en 
gammal konstruktion. 
 
 

 
 
Figur 39: Hemisfäriskt förbränningsrum [LittRef.I] 
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6. Energiomvandling och verkningsgrad 
 
Nu när vi kommit igenom grunderna i kapitlen ovan passar det med några ord om 
verkningsgrad. Det här är ganska krångliga begrepp, men det är ändå värt att nämna i 
sammanhanget. 
 
Verkningsgrad är ett mått på effektiviteten i energiomvandling. Det beskriver hur mycket av 
den tillförda energin som blev till nytta och hur mycket som gick förlorat. 
 
Verkningsgraden brukar inom matematiken och i olika datablad representeras av den grekiska 
bokstaven η (äta). 
 
En motors energiomvandling och dess verkningsgrad kan delas upp i flera etapper med olika 
utfall av effektivitet och förluster beroende på vad man väljer att mäta. 
 

6.1. Förbränningsverkningsgrad [ ηF] 

Omvandlingen av kemiskt bunden energi till frigjord värme. Beror mycket av lambdavärdet 
och den momentana syretillförseln (d v s gasspjällets läge i varje ögonblick). Kör vi fett så 
missar vi möjligheten att bränna upp allt bränsle och all energi frigörs inte, vilket leder till 
HC-förluster. 
Väljer vi att köra magert så får vi med en hel del syre som ballast i förbränningen, och den 
kostar energi att värma upp. 
Med riktigt bra förhållanden kan vi frigöra upp till 98% av bränslets energi, d v s 98% 
verkningsgrad. 
 

6.2. Termisk verkningsgrad [ ηT] 
Omvandling av den frigjorda värmeenergin till mekaniskt arbete. 
Beror mycket av förbränningsrummets geometri och hur mycket strålningsvärme som läcker 
ut från cylindern genom avkylning. En allt för kall motor kommer att ge dålig utdelning här, 
varför det är viktigt med rätt arbetstemperatur på motorn. För hög arbetstemperatur kan ge 
andra problem, t ex risk för knack och dåliga smörjningsegenskaper. På hårt trimmade 
motorer lägger man sig ofta medvetet på en något lägre arbetstemperatur, eftersom man väljer 
att ta ut högre effekt genom att minska marginalerna hos andra motorparametrar. 
Normalt kan man vänta sig ca 40-50% utdelning här och i riktigt bra motorer upp till 60%. 
 

6.3. Gasväxlingsverkningsgrad [ ηG] 
Hur arbetskrävande själva flyttandet av gaser i motorn är m a p tryckskillnader (OBS! Ej att 
förväxla med effektiviteten, d v s fyllnadsgraden.) Räknas ofta ihop med FMEP. 
Beror av motorns konstruktion och flödesriktighet. 
 

6.4. Mekanisk verkningsgrad [ ηM] 
Alla sammanlagda förluster av friktion. Samlas i FMEP.  
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6.5. Bromsad verkningsgrad [ ηB] 
Hela kedjan från kemiskt bunden energi minus alla kostnader i energiomvandling som uppstår 
i motorn. Så här långt kommer vi i våra beräkningar för motorns grund-BMEP. 
 

MGTFB ηηηηη ⋅⋅⋅=  
Formel 18 

 
Det slutgiltiga BMEP vi använder i våra beräkningar har alltså externa beroendeparametrar i 
form av bl a avstämningsfenomen. När man ser på uppmätta värden för en motor som 
bromsats i bänk måste man alltså tänka på att alla parametrar spelar in för att nå den givna 
effekten. 

6.6. Volymetrisk verkningsgrad [ ηVE] 
Detta är vad som normalt brukar kallas fyllnadsgrad, d v s hur effektiv gasväxlingen är m a p 
gasblandningens densitet. Det är kvoten mellan erhållen luftmängd och teoretiskt möjlig. 
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Här ser man resultatet av eventuella avstämningseffekter och vad det gör för t ex 
cylindertrycket, men lägg märke till att detta värde inte ingår i motorns bromsade 
verkningsgrad. Om det räknades in skulle man kunna få verkningsgrader på mer än 100%, 
vilket naturligtvis är omöjligt. Den volymetriska verkningsgraden används istället för olika 
jämförelser av gasdensitet inom och kring motorn beroende på vilken referens man väljer. Det 
vi vanligtvis tänker på är omgivningens luftdensitet kontra cylindertrycket, men man kan välja 
andra referenser som t ex insuget. 
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7. Knack 
Något som alla pratar om. Låt oss definiera vad som menas, eftersom uttrycket ibland 
felaktigt används för olika saker. Titta tillbaka lite på Figur 5 för att följa resonemanget 
nedan. 

7.1. Definition 
 
För tidig tändtidpunkt:  En "normal" förbränning, men tändtidpunkten felaktigt vald, så 
gasblandningen skapar arbetstryck på fel sida kolvens övre vändläge. Leder till mycket hög 
värmeutvecklig och mottryck i cylindern, vilket orsakar stor mekanisk och termisk stress. 
Kolven kan t ex kantra lite mot cylindern innan TDC p g a trycket mot kolvtoppen och 
mycket värme måste avledas ut i blocket istället för att följa med avgaserna.. 
 
Glödtändning: Sot, heta tändstiftselektroder eller andra glödande partiklar som lagrat värme 
vid hårdkörning antänder på bränsle/luftblandningen vid fel tidpunkt. I övrigt som ovan. 
 
Detonation: Hög temperatur i kombination med högt tryck leder till att all energi frigörs 
momentant (d v s vid ett och samma tillfälle) genom att man sätter igång en kedjereaktion 
som övertänder gasblandningen nästan ögonblickligen. I en motor kan det jämfört med den 
normala brinntiden anses som en explosion. Detta är vad som egentligen är knack! 
 
Knack börjar ofta kring avgassidan i cylindern där man har en ”Hot-Spot” i materialet 
eftersom den heta förbränningsgasen rör sig fram och tillbaka över avgasporten.  
 

7.2. Skador som kan uppstå 
Knack kan ställa till med otäcka motorskador, dels kan temperaturökningen som uppstår 
smälta materialet, dels kan tryckoscillationen som uppstår fysiskt slå sönder materialet. 
Tryckvågen rör sig med ljudets hastighet vid den temperatur som finns i cylindern, vilket är 
mycket snabbt vid höga temperaturer. 
 
När en tryckvåg går in i en smalare kanal, så ökar amplituden. När en tryckvåg når en stängd 
återvändsgränd reflekteras den under en kort tid med dubbla amplituden. 
Tänk in detta fenomen i ett exempel där vi är på väg uppåt med kolven och squishen börjar bli 
smal och vi plötsligt får en övertändning i gasblandningen i trakten kring t ex ett överhettat 
tändstift. Först letar sig tryckvågen in i squishen (och ökar minst 10 ggr (x10) i amplitud), 
sedan ner i mellan kolv och cylindervägg (kanske x10 igen) och sedan in i spalten mellan kolv 
och kolvring (ytterliggare x10) innan den slår i väggen och reflekteras (x2) och studsar 
tillbaka. Då förstår man att det kan bli problem snabbt och att materialet kan ge vika för dessa 
påfrestningar när tryckstöten i värsta fall har ökad lokalt med kanske 10x10x10x2 = 2000 
gånger! 
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Figur 40: Tryckvåg som studsar in i en smal kanal och ökar i amplitud. 
 
 
 

 
Figur 41: Från vänster: en normal kolv, mitten: kolv skadad av löst föremål (troligen en lös elektrod från 
ett tändstift) samt till höger: en kraftigt detonationsskadad kolv p g a för högt kompressionsförhållande 

till det aktuella bränslet. (Se även squishbandet i topplocket som hörde till denna kolv i Figur 55). 
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7.3. Att undvika knack 
Det gäller alltså att hitta rätt bland alla påverkande faktorer och till sin hjälp använder man ett 
sk.TTT-diagram, Temp - Tryck -Tid. Håller man sig innanför gränserna så undviker man 
problem med självantändning. 
 
 
 

 
 
 
Figur 42: TTT-diagram. Håller man sig inom det skuggade området klarar man sig ifrån knack. [LittRef. 
VIII] 
 
Först och främst måste man bestämma sig för vilket bränsle man tänker köra på och optimera 
utifrån det. Sedan gäller det att få koll på sitt kompressionsförhållande, så man vet vilken 
begränsning man där, och när man vet dessa två får man gå vidare med att välja en lämplig 
tändtidpunkt (med viss hänsyn till förbränningsrummets geometri). 
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Figur 43: Kompromiss mellan komp och knack för en motor med bensin RON 98 oktan vid 5900 rpm. Ju 
högre kompförhållande, desto mer vridmoment, men samtidigt mindre marginal mot knack. Ur 
diagrammet  kan man utläsa att det toppar vid 10.5 och knappast lönar sig med ett högre 
kompressionsförhållande vid detta bränsleval. [LittRef.VI] 
 
Knack i tvåtakt styrs mycket av fyllnadsgraden som kan förändras mycket över 
varvtalsregistret beroende på hur avgassystemet (och i viss mån insugssystemet) är avstämt. 
När man kliver in i det avstämda området blir gasväxlingen plötsligt mycket effektiv och 
risken finns att man inte har lyckats pricka rätt med bestyckningen av förgasare relativt hur 
spolningen jobbar. Resultatet kan då bli en mager luft-bränsleblandning tillsammans med 
mycket heta gaser och zoner i förbränningsrummet (se Figur 44). 
 
Man kan upptäcka knack med olika sensorer, men knack är värdelös information över bara ett 
förlopp. Man måste ha medelvärden från många förbränningscykler om man ska kunna styra 
en motor nära knackgränsen, eftersom cykel- till cykelvariationerna i en bensindriven 
Ottomotor varierar så mycket. 
 
En motor är byggd med både ekonomiska och praktiska krav, så allt blir inte perfekt 
konstruerat och tillverkat. Det gäller därför att tänka på att varje cylinder är unik och kan ta 
olika last innan knack uppstår, vilket är lättare att acceptera och korrigera på moderna motorer 
med modern reglerteknik. Därutav kan man dra slutsatsen att jämn avgastemp mellan 
cylindrarna egentligen är ett dåligt mått på hur en motor mår, om vi inte samtidigt känner till 
cylindrarnas inbördes egenskaper. Att ha en individuellt justerbar förgasare/insprutare 
och/eller tändförställning per cylinder är alltså en förutsättning för att kunna ta ut höga 
effekter. 
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Figur 44: Exempel på hur bränsleanrikningen av luften genom förgasaren förändras under varvtalet för 
ett visst lastfall på motorn.[LittRef.I] 
 
 

7.4. Explosionsmotorn? 
Vi har redan konstaterat att bränslet brinner inne i motorn, så efter att ha definierat knack kan 
det kännas konstigt att kalla Ottomotorn för explosionsmotor som den ibland benämns. Men 
vi är nästan där i motorutvecklingen. 
Det finns nya motortyper som kan balansera precis på gränsen till knack och nyttja nästan 
hela bränslets energimängd. Populära namn för dessa tekniker är ATAC, HCCI, SACI mfl. 
Den intresserade uppmanas söka på nätet efter detta. Dessa tekniker ger otroligt låga 
emissioner och är framtidens melodi för hög verkningsgrad tillsammans med låg 
bränsleförbrukning.  
 
Men här är det lurigt att reglera: man får bättre verkningsgrad med sämre bränsle p g a 
snabbare förbränning, men även mindre marginal mot knack. Sådana motorer kan man dock 
bygga med modern snabb reglerteknik, där förbränningen ligger och balanserar precis på 
gränsen till knack. Ett högre oktantal ger större marginal mot knack och passar oss bättre i en 
trimmad motor. 
 
Man kan även råka ut för fenomenet rusning om man ha otur. Rusning kan uppstå om vi kör 
magert samtidigt som vi har låg fyllnadsgrad. Det leder mycket snabb förbränning och vi får 
en het kolv. Med lite otur kan motorn då börja andas och tända utanför vår kontroll.  
Detta hände mig på en tvåtaktare jag provstartade utan kylvatten i motorn. Det gick bra en 
kort stund medans jag kollade att allt fungerade, men strax blev avgassidan och toppen så 
varm att den började självantända bränsle-luftblandningen. Varvtalet ökade snabbt och den 
drog in mer färskgas ju snabbare den pumpade, samtidigt som den kom in i den avstämda 
avgaspipans arbetsområde. Då blev det fart! Enda lösningen för att bryta detta scenario om 
man inte kan belasta ner motorn eller bryta bränsletillförseln, är att ge riktigt mycket fetare 
bränsleblandning in, alternativt att kväva lufttillförseln. 
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8. Bränsle 
 
Jag tänker inte ta upp bränsle i någon större omfattning, jag förutsätter att alla normala 
användare tänker köra på handelsbensin från pumpen. Det finns gott om kunskap och 
erfarenhet att finna på nätet och i olika litteratur om olika bränslen för den som söker. 
Däremot ska jag bara peka på några allmänna saker som är bra att känna till i vårat övriga 
resonemang. 
 
 
Olika bränslen har olika höga krav på tändenergin. Viktigt att veta när man funderar på att 
testa andra bränslen. 
 
 

8.1.1. Bensin 

• Bensin har svårt att självantända, medan t ex diesels egenskaper bygger just på detta. 
Har ett bränsle lätt att avdunsta har det i regel hög tröskel för självantändning. Ju 
komplexare kolkedjor det finns i bränslet, desto svårare är de att bryta ner => Högt 
oktantal. 

 
• Du kanske har märkt att gammal bensin hade längre förvaringstid än modern? 

Kommer du ihåg att bensin luktade godare förr? Det var starka aromatiska kolväten 
som luktade, som Bensen, Toulen, Xylen osv. Man ska nog vara glad över att det inte 
luktar så gott längre, eftersom dessa ämnen är starkt cancerframkallande. TVÄTTA 
DÄRFÖR ALDRIG HÄNDERNA I BENSIN eller annat liknande lösningsmedel! 

 
• Olja inblandad i bensinen sänker bränslets oktantal, medan t ex aromatiska kolväten 

höjer det. Men stå inte och slaska själv, det finns racesoppa att köpa. 
 

• Alkylatbensin, eller miljöbensin som det kallas, ger en flackare profil på 
moment/lambdakurvan (det brinner långsammare) => Det har lätt att magra ut för 
mycket vid förgasarjusteringar. Bränslet lämpar sig inte för bilanvändning där 
motorbelastningarna kan variera kraftigt och ofta, utan är mer avsett för båtmotorer 
och handhållna maskiner med jämnt varvtal och jämn belastning. 

 
• Blyfritt är bäst lämpat att köra sin tvåtaktare på. Blytillsatsen i blyat bränsle hade två 

funktioner: höja oktantalet och smörja de heta avgasventilerna på fyrtaktaren. 
Tvåtaktaren har inga ventiler, så vi kan skippa blyet av den anledningen. Blyet ger 
snarare problem då man kan få s.k loppa på stiftet och överslag då resterna från 
tillsatsen leder bort ström från tändstiftsisolatorn. Det bekymret är borta då dagens 
'blyade' bränsle är knappt blyat överhuvud taget, däremot är det saltat. Man tillsätter 
istället antingen Natrium eller Kalium-salter för att smörja ventilsätena.  

 
• För mycket blyersättning kan ställa till problem för salt löser ju som bekant vatten och 

bensin som förvarades i fuktig miljö drog åt sig fukt. Andra problem som kunde 
uppstå med överdosering var avlagringar, gele eller ljusa klumpar i förgasaren, 
munstycken och flottörhus. Det visade sig också att en del tvåtaktsoljor inte tålde 
saltet och den s.k 'svarta döden' kunde drabba vevhuset och lagren då oljan förändras 
till en svart klet. 
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8.1.2. Etanol 

 
• Etanol har en annan kemisk sammansättning än bensin och bryts ned i många fler steg 

innan energin frigörs och den har brunnit färdigt. En för sval förbränning av etanolen 
gör att man får mycket halvförbrända ämnen som t ex aldehyder med i avgaserna. En 
kall etanolmotor är därför ganska oren för närmiljön innan den nått arbetstemperatur 
och t ex metanol är rent av giftig. 

 
• Etanol har hög gräns för självantändning, men när en etanolmotor knackar finns det 

mindre marginal än vid bensin, eftersom reaktionerna i bränslet sker ännu snabbare än 
i bensin. När etanolen knackar är det oftast för sent och motorskador uppstår. 

 
• Etanol har dessutom andra aggressiva egenskaper på metaller, tändstift, plast, gummi 

och packningar, så det är inte bara att byta bränsle rakt av. 
 

• När man använder etanol till tvåtakt måste man välja olja med omsorg och använda en 
som löser sig i alkohol. Både etanolen och vissa av oljorna kan även lösa vatten, vilket 
kan ställa till med korrosionsproblem vid långvarig förvaring. Blanda bara det du 
behöver för stunden, inte flera veckors förbrukning. 
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9. Emissioner 

9.1. Vanligaste typerna 
Det finns några emissioner man i huvudsak brukar förknippa med bilmotorer. Vi tar en titt på 
de vanligaste, hur skadliga de är och hur de uppkommer. Titta gärna tillbaka på Figur 2 för att 
se hur koncentrationen hos de olika ämnena ser ut  kring lambda=1. 

9.1.1. Kolmonoxid, koldioxid 

Kolmonoxid (CO) är en lukt och färglös gas som är dödlig, eftersom den blockerar blodets 
syreupptagningsförmåga. De röda blodkropparna tar hellre upp CO än syret (O) i luften.  
0.3 vol% CO i inandningsluften kan döda inom 30 minuter och 0.03% kan ge upphov till 
hjärnskador. Förr när man eldade mycket i vedspisar var det viktigt att sköta spjällen korrekt, 
så man inte snålade för mycket på eldningen, annars kunde man stryka med i sömnen när man 
skulle spara på veden över natten. 
CO uppstår när alla bränslepartiklar inte hinner eller kan förenas med luftens syre. Det blir 
helt enkelt en ofullständig förbränning. CO är den viktmässigt största resten av förbränningen, 
ur 100 liter bensin kan det bli 5-10kg CO. CO2 uppstår då CO oxideras. 

9.1.2. Kväveoxid 

Kväveoxider (NOx) uppstår då förbränningstemperaturen blir väldigt hög. Kvävet i luften 
runt oss uppgår till ca 79% och deltar knappt i förbränningen. Men vid höga temperaturer och 
tryck som i förbränningsrummet så kan dock en liten mängd kväve förena sig med syret i 
luften till kväveoxider, i första hand NO. NO förenar sig sedan snabbt med annat syre till NO2 
som är starkt irriterande på luftrören och i större koncentration än 0,05vol% kan ge skador på 
lungvävnaden och långtidsexponering kan göra skadorna dödliga. Den högsta halten NOx 
kommer ur motorn när den körs med full belastning och är som varmast. Hög fart på landsväg 
då luften snabbt blandas med avgaserna är extra gynnsamt för NOx-bildning. 
 
Det finns några trick för att hålla nere NOx-värdena. T ex kyler man förbränningen med 
inblandning av en annan gas som är inert, d v s den deltar inte i förbränningsprocessen. 
Avgaser är en sådan inert gas som redan finns i motorn och lämpar sig för detta ändamål, s k 
EGR-reglering. 

9.1.3. Kolväte 

Kolväten (HC) kommer främst från spalter och skarvar inne i motorn där temperaturen är låg 
och det inte brinner, typ i utrymmet mellan kolv och kolvvägg och kolvringar. Ofullständig 
förbränning alltså. 
Man kan därför anta att t ex XP-kolvarna ger mindre utsläpp av kolväten hos en  Saab 
tvåtaktare, eftersom de har smalare kolvringar och sitter närmare kolvtoppen än hos 
standardkolvarna. Nåja, nu ska nog det lilla bidraget ses i hela samanhanget kring tvåtaktarns 
spolförluster, men på riktigt moderna lågemissions motorer har det betydelse.  
Vissa kolväten blir överhuvudtaget inte förbrända, andra blir bara omformade av hettan utan 
att förbrännas. Det rör sig ungefär om tiotals olika kolväten. När man mäter HC-halten är det 
vanligtvis ämnet Metan man tittar på. 
 
Vissa kolväten är starkt cancerframkallande, andra reagerar med solljus (sk fotokemisk 
reaktion) och verkar irriterande på slemhinnor i ögon-näsa-svalg. 
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9.1.4. Aldehyder 

Aldehyder uppstår vid ofullständig förbränning och oxidation av alkoholer. En rätt komplex 
historia som jag helst låter kemisterna förklara, men vi kan konstatera att de är inte bra för 
närmiljön. 

9.2. Hur håller man emissionerna i schack? 

9.2.1. Generellt 

Det är här tändregleringen kommer in i bilden. Om man förutsätter att man i övrigt har 
kontroll på sitt lambdavärde genom korrekt bestyckade förgasare/insprutare och ordentligt 
ihopsatt motor som är ”Blueprintad” eller Grupp 1-trimmad som det också kallas, kan man 
reglera tändkurvan beroende på motorns lastfall och varvtal till att verka optimalt utifrån sin 
konstruktion med emissionerna. Naturligtvis är det omöjligt att jämföra en gammal 
motorkonstruktion med en modern, men det går ändå att göra avsevärda förbättringar utifrån 
hur en illa inställd motor beter sig. 
 
Bara för att ge lite proportioner; en modern Honda VTEC-motor släppte vid en viss körcykel 
ut lika mycket kolväten motsvarande 20 års drift, som man förbrukar i en liter spolarvätska - 
ca 800g! Kväveoxiderna är heller inget egentligt problem idag på en modern datorstyrd motor 
med aktiv EGR och trevägskatalysator. Däremot är fortfarande mängden koldioxid som 
uppstår vid all förbränning omöjlig att ta hand om i efterbehandlingen, det blir helt enkelt till 
att ligga på rätt lambdavärde.  
 
Det som står ovan gäller dock alltid med reservation för framtiden, för nya regelverk ställer 
hela tiden hårdare krav på emissionsnivåerna och dagens ”gamla” lösningar kommer inte att 
klara nyare krav. 

9.2.2. Speciellt för tvåtaktarn 

Det blir ofta låga NOx-värden i en tvåtakt p g a att man får mycket avgaser kvar i cylindern, 
dessa fungerar som en "intern EGR-regulator". Däremot får man höga HC-värden under bl a 
tomgång, då det blir gott om oförbränt bränsle. HC-förlusterna kan ses som ett direkt mått på 
motorns verkningsgrad för både tvåtakt och fyrtakt. 
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10. Tändning 
 

10.1. Den viktiga starten av förbränningen 
Tändsystemet är något som för många känns lite konstigt, med all rätt faktiskt. Jag tycker 
fortfarande att det finns oändligt med konstiga fenomen som kan uppträda med högspänning 
även i de mest enkla applikationer, trots att jag haft förmånen att jobba med tändsystem i olika 
utföranden under en längre tid. 
 
Tändsystemet och dess kondition är något som det slarvas otroligt med bland bilägare, på 
bekostnad av både miljö, plånbok och motoreffekt. Man kör så länge det går utan att ägna det 
erforderlig uppmärksamhet helt enkelt. 
 
Det är själva starten av förbränningsförloppet i Ottomotorn som är det kritiska. Hos Diesel ser 
förbrännings och tryckkurvorna nära på identiska ut för varje förbränningscykel, medans 
Ottomotorn kan variera otroligt mycket från varv till varv, speciellt vid mager 
bränsle/luftblandning. Som vi läste tidigare är ju knack ointressant information för bara ett 
tillfälle, vi måste ha medelvärden för att kunna dra rätt slutsats. 
 

 
 

Figur 45: 100 st slumpvis utvalda cylindertryck av förbränning i en cylinder från en körcykel i en 
Ottomotor med mager gasblandning.[LittRef.VI] 
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Figur 46: Samma förbränning som i förra figuren, men med inzomning av området kring 
antändningspunkten (tändvinkel -32 grader). På Y-axeln ser vi det normaliserade värdet på 
värmeutvecklingen i cylindern istället för trycket.[LittRef.VI] 
 
Hur kan det variera så mycket då? Jo det är små variationer av alla de orsaker vi räknat upp i 
kapitlen ovan som ger stort utfall på effekten:  

– Luft-/bränsleförhållande 
– Bränslekvalitet 
– Gasspjällets läge 
– Gashastighet 
– Restgashalt, EGR 
– Tryck 
– Temperatur 
– Turbulens 
– Etc, etc 

 
Men även om vi lyckas med allt detta och fuskar med vilken tidpunkt vi tänder på 
bränsle/luftblandningen så blir mycket ogjort, speciellt tappar vi effekten på de högre 
varvtalen. 
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10.2. Gnistans uppbyggnad 

10.2.1. Elektrokemiskt händelseförlopp 

För att skapa ett elektriskt överslag, som t ex ett åsknedslag, måste man övervinna luftens 
isolation. Först bygger man upp ett elektriskt fält mellan två elektroder tills spänningen är så 
hög att luften joniseras, d v s att man förändrar den elektrokemiska balansen hos syret så att 
ozon bildas. Ozonet bildar ett ”spår” i luften mellan de två elektroderna som öppnar upp en 
väg för gnistan att gå efter. När sedan gnistan avlossats så bildas under brinntiden en 
plasmakanal som är nära 50000 grader C varm. Ytan på denna plasmakanal är ca 2500 grader 
varm och det är den som antänder bränsle/luftblandningen i cylindern.  
Med för lite energi i tändsystemet blir gnistan kortlivad och kanske t o m slocknar om det 
blåser för mycket. Under den tid gnistan lever skapas mera ozon, vilket kan kännas som en 
svag stickande lukt. Ozon bildas även i t ex laserskrivare om man vill veta hur det luktar. Det 
är en skadlig gas för levande organismer i större mängd, så att ständigt utsättas för ozon är 
inte lämpligt. 
 

10.2.2. Gnistans beståndsdelar 

En enkel uppdelning av gnistans levnadscykel brukar vara i tre delar: Arc, glow och 
breakdown. De riktiga analytikerna går längre än så, men vi nöjer oss med dessa huvuddrag. 
 

• Arc (el. Bågspänning på sv.) är den genombrottsspänning som behövs för att skapa 
överslaget och starta gnistan. Ett tiotal kilovolt brukar vara vanligt. 

 
• Glow (el. Brinntid på sv.) är hur länge gnistan orkar hålla uppe plasmakanalen och 

leva, d v s brinntid. Brinntiden styrs av mängden energi som finns att tillgå. Ca 300-
700 volt. 

 
• Breakdown är restprodukter i tändsystemet som ligger kvar och oscillerar i 

svängningskretsen när energin har blivit så låg att man inte klarar att hålla upp gnistan 
längre. 
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Figur 47: Tändspänningsförloppet för ett induktivt brytarsystem mellan två cylindrar för både 
primärkrets (laddkrets) och sekundärkretsen (högspänning).[LittRef.III] 
 
Förklaring till figuren ovan: 

1. Brytarkontakterna öppnar, spolen fulladdad. 
2. Tändspänning 
3. Brännspänningslinje 
4. Överslagsspänningsspik 
5. Gnistan brinner 
6. Ringningar av att ett nytt magnetfält byggs upp 
A. Brytarkontakterna öppna 
B. Brytarkontakterna slutna 
a. Energi som pendlar när gnistan brinner 
b. Restenergi som svänger kvar i den elektriska kretsen efter att gnistan 
slocknat. 
c. Uppladdningstid av spolen 
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10.2.3. Gnistans polaritet 

Man vill alltid ha en negativ gnista som slår mot jord i tändsystemet, vilket kan förvåna 
många som gärna tycker att strömmen måste från plus till minus. Men i verkligheten rör sig 
elektronerna från minus till plus. Att vi är vana att tänka tvärtom beror på att när man en gång 
i tiden bestämde vilken riktning strömmen skulle ha, för att kunna enas kring bl a hur 
räkneoperationerna skulle gå till, tyckte man att det lät mest logiskt med plus till minus. Man 
säger och räknar fortfarande med att strömmen går från plus till minus för enkelhets skull. 
Och visst, det spelar ingen roll på papperet, men det finns ibland fysiska egenskaper som ger 
sig till känna i praktiken. För det är nämligen så att elektronerna har lättare att lämna ett varmt 
ställe än ett kallt när de ska ge sig iväg i gnistan. Den lilla mittelektroden på tändstiftet är lätt 
att hålla varm och alltså ytterst lämplig att ha som minuspol, medan det omgivande kalla 
godset i tändstiftsfoten får ha en högre potential, i detta fall jord. 
 
Fel polaritet på gnistan ger lägre tändspänning, men ibland också fenomen som 
materialvandring på elektroderna så att tändstiften slits mer än normalt. 
 
 
Låter det konstigt med jord som ”pluspol” för gnistan? Låt mig ge ett förtydligande: 
Batteriets minuspol är kopplat till bilens chassi och kallas populärt för jord. Jord är alltså 
den punkt vi har enats om som referensspänningsnivå i vårt system, d v s noll volt. Jämför 
med termometern, där vi kan ha både plus- och minusgrader, men noll grader är vår 
referensnivå. Tändspolens högspänningslindningar är alltså kopplade så att noll volt (jord) 
blir den högsta potentialen och gnistan blir negativ.  
Den engelske farbrorn Lucas, mer känd som ”Mannen som uppfann mörkret”, tillverkade 
elsystem för bilar med plus som jord. Detta har skapat massor av skojig förvirring! 
 
 

10.3. Tändsystemets prestanda 

10.3.1. Tändenergibehov 

Olika bränslen och motortyper kräver olika egenskaper hos gnistan vad det gäller överslag 
och brinntid. Motorfabrikanterna lägger ner mycket tid på detta för att klara emissionskrav, 
öka effekten och minska bränsleförbrukningen samt minska slitaget på tändsystemets 
komponenter. 
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Figur 48: Tändenergibehov vid olika lambda och vid olika gashastigheter.[LittRef.VI] 
 
Grafen i figuren ovan visar oss att om vi kör väldigt magert eller väldigt fett så ökat 
tändenergibehovet. Man har även valt att lägga in olika kurvor för olika gashastigheter i 
grafen. Blåser det mycket kring tändstiftet ökar också tändenergibehovet, men inte på långa 
vägar så mycket som om vi ramlar utanför intervallet lambda=0,8-1,2.  
 
En kombination av hög gashastighet och mager blandning är extra dåligt och ger 
oregelbunden kvalitet på förbränningen. 
 
Kör man lite fett som man ofta gör på tvåtakt och riskerar blöta stift vill man ha lång brinntid 
för att orka tända allt bränsle, därför lämpar sig induktiva system bra för en tvåtakt. 
 

10.3.2. Tändenergiförluster 

När man befinner sig på högspänningssidan kan man få problem med att man tappar 
tändenergi genom att laddning smiter iväg på olika sätt, eftersom varma högspända elektroner 
är flyktiga. Vanligast är smuts på kablar, tändstift, isolatorer och fördelarlock som leder 
elektricitet och på så sätt stjäl tändspänning, upp till flera kilovolt. I tabellen och figuren 
nedan ser man hur mycket tändspänningen belastas.  
 
 

Kapacitiv belastning Högspänningsdetaljer i 
tändsystemet Torrt/rengjort Fuktigt/smutsigt 
Fördelarlock 10pF 40pF 

Tändspolelock 3pF 10pF 
Tändledning per meter 30pF 180pF 

 
Tabell 9:Tabell x.[LittRef.III] 
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Figur 49: Den kapacitiva påverkan på tändsystemets pretanda. (pF=Picofarad) [LittRef.III] 
 
 
Det gäller alltså att hålla sina tänddelar hela och rena samt på kontrollerat avstånd mot jord. 
Tändstiftsbrunnarna kan ofta bli fulla med söl och smuts, vilket kan leda till s k 
coronaöverslag mot godset (dvs när högspänningen hittar sin väg genom ledande partiklar). 
Tändstift som är gula på porslinet är ett tecken på detta.  
Oönskade gnistöverslag på utsidan tändstiftet p g a glappande anslutningar skickar ut 
ultraviolett strålning, vilket bryter ner material av gummi och silikon. Även höga fältstyrkor 
som uppstår vid höga spänningar orsakar problem för många material och leder till 
nedbrytning. 
 

10.4. Tändkurvan 
Idag är tändkurva ett ganska föråldrat begrepp och man pratar hellre om tändmappen, 
eftersom man lägger in informationen om tändegenskaperna i en datamatris och ritar upp den 
som en 3D-graf. 

10.4.1. Tändmappen 

På moderna motorer är tändmappen optimerad för varje specifikt lastfall, vilket gör att 
tändgrafen blir att se ut som ett alplandskap. Gamla motorer med fördelare, även med 
laststyrning och centrifugalreglering, har flackare kurvor p g a färre reglermöjligheter. 
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Figur 50: Exempel på två olika tändmatriser. En mekanisk och en programmerbar.[LittRef.III] 
&[WebRef.IV] 
 
Vad bestämmer tändkurvans utseende då? I huvudsak ser man till varvtal, last, bränsletyp och 
fyllnadsgrad. Helst vill man ju tända på så nära TDC som möjligt för att inte motorn ska 
behöva jobba i mottryck. Samtidigt vill man ju tända tillräckligt tidigt för att ha så mycket 
nytta av tryckökningen som möjligt innan vevaxeln hunnit för långt efter TDC. 
 
En tändkurva för en tvåtaktare ser inte alls ut som för en fyrtaktare beroende på att 
gasväxlingen är så direkt kopplad till avstämningen vid olika varvtal. Vi använder tryckpulsen 
som uppstår när avgasporten öppnar för att hjälpa till att evakuera avgaserna. 
Tvåtaktaren har även ett specialfall där man ibland väljer riktigt sen tändning; det är när vi har 
höga varvtal och nått slutet av den avstämda avgasprimärpipan. Genom att elda upp bränslet 
senare så ökar avgastemperaturen ytterligare, och på termisk väg kan vi då skapa vad motorn 
upplever som en bättre avstämd avgaspipa för det varvtalet (Se tidigare kapitel om 
ljudhastigheten i olika temperaturer).  
 

10.4.2. Låst fördelare? Fast tändläge eller rörligt ? 

Att svetsa en fördelare ger en högst oekonomisk motor som egentligen bara kan användas för 
att specifikt syfte; rally eller racing på högre varvtal med begränsat varvtalsregister. För vad 
händer egentligen på de lägre varven? 
 
När man kör på full gas så får man bra fyllnadsgrad i cylindern, massor av bränsle och luft 
kan rusa in i cylindern/vevhuset och har vi hjälp av avstämningsfenomen kan vi fylla upp 
volymen med mer än 100%. Om vi däremot släpper pedalen och stänger gasspjället vid högre 
varvtal så fylls samma volym med mindre gasblandning. Det här leder till att den ”tunt 
packade” gasblandningen brinner långsammare än den ”tjockt packade” p g a att de kemiska 
reaktionerna inte kan spridas med samma hastighet när det är glesare mellan molekylerna. 
Härav måste bränslet antändas tidigare än vid fullgas, annars hinner det inte expandera och 
utveckla tillräckligt med kraft innan vi passerat för långt på vevaxelgraderna efter TDC och 
avgasporten öppnas. Föraren upplever då bilen som kraftlös på lägre varv och gasar mera, 
med följden att bränsleförbrukningen ökar. Den som har kört riktigt hårt trimmad motor 
känner nog igen fenomenet. Om man däremot tillåter att tändningen arbetar med både 
centrifugalreglering och laststyrning kommer man att få mycket bättre körekonomi.  
 
Varför låser man då fördelare? Det grundar sig på de begränsningar som en mekanisk 
fördelare har. Det är helt enkelt av prestanda och tillförlitlighetsskäl, för vid effektuttag vid 
högra varvtal (speciellt på tvåtaktare) får varje avvikelse i tändläge stor påverkan. Den 
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mekaniska fördelaren med alla rörliga delar och brytarspetsar klarar inte att hålla upp 
noggrannheten när varvtalet ökar och tändningen fladdrar. Om man då dessutom har trimmat 
hårt och ligger och rider på en smal effektpuckel vill man inte riskera att ramla utanför 
effektområdet och/eller TTT-diagrammet. En fladdrande fördelare kan i värsta fall även ge 
svåra motorskador. 
 

10.5. Tändsystemets precision 
 

10.5.1. Olika generationer av tändsystem 

 
 

 
Figur 51: Tre olika generationer av tändsystem som jämförelse i samma graf mätt på högspänningssidan.  
SZ är här ett med traditionella brytarspetsar och fördelare, TSZ är ett transistorstyrt och HKZ är i detta 
fall ett kapacitivt s k CDI-system. Fladdret i SZ-kurvan beror bl a på svårigheten att bryta strömmen 
genom och över brytarspetsen tillräckligt snabbt. Lägg märke till skillnaderna i brinntid; SZ-systemet har 
knappt kommit igång förrän TZ-systemet är färdigt. HKZ-systemet klarar jobbet på en tiondel av 
tiden.[LittRef.III] 
 
 
Nu för tiden är detta med fladdrande tändning inte lika problematiskt, då även mekaniska 
fördelare innehåller elektronik. Det finns några olika givare som t ex Hall, induktiva, optiska 
och ev. vanliga brytare som används i kombination med transistorstyrning av tändspolen. 
Dessa varierar inte tändläget på samma sätt som de klassiska brytarspetsarna, utan ger 
acceptabel tändtidpunkt för de flesta motorapplikationer. Man kan med fördel köpa 
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eftermarknadssystem, typ Ignitor, och montera i gamla fördelare av brytarspetsmodell och på 
så sätt förbättra prestandan.  
Ett annat riktigt bra knep är att styra tändspolen via en transistormodul med brytarspetsarna. 
På så sätt slipper man de stora strömmarna (ca 7-10 Ampere) igenom brytarspetsen och kan 
kontrollera tändläget bättre. Tyvärr så hinner inte brytarspetsarna med ändå vid höga varvtal, 
eftersom de börjar studsa. Vissa tar till knepet att montera starkare/dubbla fjädrar, men har 
man gjort till sin hobby att varva riktigt ordentligt så bör man satsa på en annan lösning med 
riktiga sensorer. 
 

10.5.2. Enkel konvertering till transistortändning 

 
Nedan visas ett enkelt sätt att ”halvkonvertera” till transistortändning. Genom att koppla in en 
transistormodul enligt de anvisningar som finns nedan i Figur 52 och Figur 53, så kan man 
förbättra prestandan och pålitligheten hos sitt tändsystem. Märk dock att detta är bara en 
förenklad variant på hur ett helelektroniskt tändsystem är uppbyggt. Modulerna är dessutom 
känsliga för slag och stötar, så en reservmodul i handskfacket innan man ger sig iväg skadar 
inte. 
 
 

 
 
Figur 52: Bosch tändmodul av typen 0 227 100 137/139 med 6 eller 7 pinnar, avsedd att styras via 
Hallgivare.[WebRef.X] 
 
Pinne Funktion 
1 (-) Minussidan av tändspolen 
2 Jord (GND) 
3 Ingen anslutning (nc) 
4 +12V matning via nyckelbrytare (oftast kabel märkt ”15”), 

samma som matning till tändspolen. 
5 Ingen anslutning (nc) 
6 Insignal från brytare/givare/styrdon enligt schema. 
7 Ev. varvräknarutgång (Finns ej alltid beroende på bilmodell) 
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Figur 53: Enkelt schema över hur man kan koppla in ett transistordrivsteg till vanliga brytarspetsar med 
en liten inverterande transistorkoppling emellan. Transistordrivsteget har normalt en Hallgivare e dyl 
inkopplat och då behövs ej den externa inverterande transistorn. 
 
Det här schemat har min gode kamrat Pelle S tagit fram när han tillverkade sitt tändsystem till 
sin SAAB TT. Det har fungerat alldeles utmärkt och har i skrivande stund körts över 500 mil 
utan problem sedan installationen.  
Värt att nämna här är att blir det fel vi inkopplingen av brytaren enligt schemat ovan, så slutar 
det med en rejäl sotfläck på garagedörren och ett kalsongbyte! Om vi inte har den extra 
transistorn inkopplad kommer signalen från brytarna i fel fas och gnistan släpps när 
ventilerna/portarna står öppna. Har man då fyllt insug och/eller avgas med bensinångor så får 
man inte vara lättskrämd… 
 

10.6. Tändstift 

10.6.1. Att välja rätt typ 

Tändstift finns i många utföranden och s k hårdhetsgrader. Man ska välja sitt stift så att man 
får rätt arbetstemperatur till sitt syfte. Det finns alltså en vits med att ha mjuka ”gatstift” till 
vardags och hårdare ”racestift” när man kör länge med fullgas. Ett mjukt stift (6-7 hos NGK) 
funkar perfekt om man bara drar en repa vid rödljuset då och då, men kan bli så varmt att det 
ställer till stora problem vid högre belastning. Ett kallt hårt stift (8-9 hos NGK) kommer aldrig 
upp i rätt temperatur vid gatkörning för att klara av självrengöringen, utan små kolkedjor och 
slaggprodukter hinner byggas upp som ställer till problem med överslaget, s k loppa på stiftet.  
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OBS: Olika tändstiftsleverantörer har olika koder och graderingar för värmetalen hos 
tändstiften. T ex har NGK och Bosch helt motsatta skalor, vilket kan vara förvirrande. 
 
 
Man får prova sig fram till det som funkar bra för ens egen motor. Syna isolatorfoten och 
stiftet för att se vilka temperaturer som har varit inblandade och jämför med de många 
bildkartor som brukar finnas för val av tändstift. När ett tändstift slits ut sjunker 
tändspänningen. Förr var det vanligt att blästra sina tändstift regelbundet. Idag jobbar man 
med olika ytskikt för att skapa bra egenskaper och lång livslängd hos stiften. 
 
En speciell typ av tändstift, s.k ytgnistgapstyp, ger horizontell gnista. Det är ofta mycket kalla 
stift och hålar inte kolvar lika lätt bl a för att sidoelektroden saknas, vilken annars kan vibrera 
loss eller bli så varm vid hårdkörning att den börjar glöda och i värsta fall glödantänder 
bränslet. Tyvärr kräver dessa stift mycket energi och stjäl värme plus att de har svårt att sprida 
ut gnistan i de turbulenta virvlarna. Men å andra sidan så sitter inte sidoelektroden i vägen och 
stör turbulensen. 
 

 
Figur 54 Tändstift av olika hårdhetsgrad. Fr v: A7, BR8ES, BR9GV, sidoelektrådtyp och ytgnistgaptyp. 
 

10.6.2. Montering och indexering av tändstift 

Som vi konstaterat tidigare så är det den initiala processen i förbränningen som är avgörande 
för hur det börjar brinna. Minsta störning i starten och vi tappar effekt. 
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Därför är det inte alls ovanligt att man på högprestandamotorer väljer att indexera tändstiften, 
d v s kontrollera exakt hur långt in tändstiftet når och vilken vridning i grader det har 
gentemot en viss punkt i förbränningsrummet. Tändstiftets geometri påverkar nämligen hur 
flamman kan breda ut sig och hur snabbt. En allt för kraftigt elektrod skymmer nämligen 
gnistan och kan förhindra turbulensen från att dra med den tidiga flamman ut i 
förbränningsrummet. Extra känsligt blir detta på förbränningsrum som har en ofördelaktig 
utformning från början, men även på riktigt utformade toppar kan det vara intressant att få så 
lite skillnad i mellan cylindrarna som möjligt vid höga effektuttag för att minska risken för 
förlorad effekt. Man vågar inte slarva helt enkelt. 
 
På bilden nedan syns tre tändstift dragna in i en Saab TT-topp. Alla drogs lika hårt och de två 
till höger kom från början ur samma sats och har lika märkning. Det till vänster är av annat 
fabrikat men med samma märkning. Pekar de åt samma håll? Nix! 
 

 
 
Figur 55: Tändstift ”likadant” monterade i en MC850-topp. Notera även hur illa knackad 
mittencylindern är (Se även kolven i Figur 41). 
 
För att lösa detta använder de riktiga proffsen mellanläggsbrickor av olika tjocklek och 
naturligtvis momentnyckel/vinkeldragning när de monterar sina stift vid tävling. Ett helt 
symetriskt hemisfäriskt förbränningsrum som hos tvåtaktaren är inte lika känsligt för 
skillnaderna i riktning hos stiftens elektroder, men i motorer med ventiler och ev. förskjuten 
placering av stiften är det känsligare.  
Hur ska stiften vända då? Det är nog upp till varje motortrimmares övertygelse att avgöra vad 
man uppfattar som det bästa sättet. Det riktigt viktiga är ju att det blir så lika det kan inbördes 
mellan de olika cylindrarna i en motor så att skillnaderna blir till ett minimum. 
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Nu kanske detta både upplevs som och är overkill för vanliga Svenssons och oss 
vedbodstrimmare, men det kan vara värt att känna till att även detta är en påverkansfaktor när 
man optimerat allt annat till sitt yttersta max. 
 
En annan sak jag tycker att man ska passa på att titta över detta när man har topplocket löst är 
hur olika tändstift (eller det man avser att använda) passar in i mot förbränningsrummet rent 
fysiskt, speciellt om man tänker plana toppen mycket.  

• Sticker det in för långt eller för kort?  
• Hur stor volym kommer brunnen i tändstiftet att bidra med till den samlade 

kalottvolymen vid TDC?  
• Vad händer om man byter till en annan typ av stift, kommer det att få plats eller ökar 

kompressionen med risk för knack som följd? 
 

10.7. Det mekaniska induktiva tändsystemets uppbygg nad 

10.7.1. Funktion 

Det induktiva tändsystemet bygger på att man i en elektrisk (svängnings)krets plötsligt 
kollapsar ett magnetfält som bara har en utväg; att göra sig av med energin genom ett överslag 
i ett gnistgap. 
 

 
 

Figur 56: [LittRef.III] 
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Figur 57: [LittRef.III] 
 
Induktorn är en trög komponent som inte reagerar så lätt på förändringar. På så sätt kan vi 
”ladda” upp spolen med ett magnetfält som lever kvar en stund efter att spänningen i 
primärkretsen tagits bort, d v s brytarspetsen har öppnat. När då brytaren öppnat har den 
lagrade energin i magnetfältet ingenstans att ta vägen, utan spänningen strax ovanför 
brytarspetsen växer sig allt större och större. Jämför med att det skulle flöda mycket vatten 
hastigt i en ränna och plötsligt sätter vi ner ett hinder. Då höjs vattennivån vid hindret så länge 
som det bakomvarande vattnet fortsätter trycka på med samma kraft. 
Den här upplagrade energin som nu är flera hundra volt har bara en flyktväg; att smita ut 
igenom sekundärlindningen, som transformerar upp spänningen till några tiotal kilovolt.  Och 
här, i sekundärlindningens andra ände, uppstår ju samma problem igen: det finns ingenstans 
att ta vägen för energin. Enda utvägen blir därför att hoppa över gnistgapet. 
 

10.7.2. Ingående komponenter 

Tändspolen är alltså själva induktorn, en slags 
transformator med två lindningar och med en 
gemensam punkt i anslutningen mot brytarspetsen. 
(Inom den vanliga elektroniken brukar denna typ av 
transformatorer benämnas spartrafo.) Men denna 
transformator är byggd för att arbeta med 
förändringar i ström snarare än att transformera 
spänning som vanliga transformatorer gör, därför 
kallas den för spole eller induktor och har en 
uppbyggnad som klarar höga effekter. 
När man lägger på spänning i primärkretsen som 
lågspänningssidan kallas uppstår ett magnetfält som 
är direkt proportionellt mot vilken ström som går 
igenom spolen. Strömens storlek bestäms av 
spolens induktans, som är ett mått på spolens 
storlek (eller resistans om man vill uttrycka sig 
slarvigt) och den tillgängliga spänningen. Har vi för 
låg spänning får vi alltså en svag gnista med ett 
konventionellt system. 

 
Figur 58: En konventionell tändspole i genomskärning 
med primärlindningar ytterst och sekundärlindningar  
innerst.[LittRef.III] 
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Det finns olika typer av tändspolar som beror av vilken styrteknik man använder. Gamla 
typen, som är vanlig i våra veteranbilar, klarar av att ha spänningen ansluten hela tiden utan 
att bli för varma. Högeffektspolar av den modernare sorten är noga uppspecificerade vilken 
tid de tål att laddas upp innan strömmen genom dem värmt upp spolen för mycket. Dessa ska 
styras av styrdon eller transistormoduler med automatisk laddtid (eller Dwell-time på 
engelska). Ta heller inte bort förkopplingsmotståndet på en tändspole för att höja energin, den 
kan brinna upp p g a överhettning. 
Det är alltså inte bara att byta tändspole mellan olika bilar/system hur som helst, man måste 
veta i vilken applikation den passar. 
 
Kondensatorn sitter monterad över brytarspetsarna för att fånga upp och flytta den energi 
som uppstår när vi bryter primärströmkretsen. Induktorn vill ju absolut inte vara med om 
några förändringar, så när vi bryter upp primärströmkretsen kan den plötsliga 
spänningsökningen annars börja skicka en liten gnista över brytarspetsarna. Kondensatorn tar 
hand om denna energi och skyddar brytarspetsarna. 
 
 

 
Figur 59: En kondensator består i princip av två plattor med ett s k dielektrikum emellan. Den kan laddas 
upp och lagra energi som sedan kan flyttas mellan plattorna när det elektriska fältet växlar. 
Kondensatorn behåller alltså likspänning, men skickar vidare växelspänning. 
 
På transistorstyrda system har man inte kondensator, eftersom vi inte får en öppen kontaktyta 
som hos en brytarspets. Man använder andra elektroniska skyddskretsar istället. 
 
Brytarspetsen är en mekaniskt styrd strömbrytare som monterats på en fjäder. Den ska följa 
med fördelarnockens rörelse och omväxlande sluta och bryta primärkretsen. Brytarna lever ett 
hårt liv, eftersom ganska mycket ström passerar igenom dem. Detta leder till att materialet i 
kontaktytorna kan både svetsas samman och i vissa fall förångas om strömmen är för hög 
igenom spolen, eller kondensatorn felar.  
 
Dwell-time är som vi nämnt det engelska namnet på tiden man väljer att ladda spolen. Denna 
tid regleras genom att justera den s.k kamvinkeln i fördelaren hos system med brytarspetsar, 
medans det i transistorstyrda system sköts av elektroniken. 
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Figur 60: Förhållandet mellan kamvinkel och kontaktavstånd. Denna inställning bestämmer vilken tid 
spolen laddas mellan varje gnista. Man har ju hört talas om folk som har så tunna plånböcker innan 
löningen så det går att ställa brytarspetsarna med dem, men verkligheten kräver ibland noggrannare 
instrument än så.[LittRef.III] 
 
Rent mekaniskt brukar den lilla bakelitbit som rider på fördelarnocken slitas ned och 
avståndet mellan kontaktytorna minskar med felaktig inställning som följd. Nocken och 
smörjfilten skall därför smörjas med ett speciellt fett som tål värmen och microklimatet inne i 
fördelaren. Används vanligt fett kan detta förångas och/eller kastas runt inne i fördelarhuset 
med följden att smuts och bakterier kan gro och leda bort laddning och försämra elektriska 
kontaktytor. Fråga hos en bilelektrisk firma om hjälp för att hitta rätt produkter. 
 

10.7.3. Exempel på fel hos mekaniska fördelare 

• På min ena motor har jag märkt att fördelarkroppen ”vandrar” i rotationsriktningen 
ganska mycket när motorn snurrat tillräckligt länge, vilket leder till att tändningen blir 
senare och senare med tappad effekt och förhöjd avgastemperatur som följd. Det kan 
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alltså vara värt att kolla upp tändinställningen från grunden regelbundet för att vara på 
den säkra sidan. Fördelare är ju mekaniska komponenter som måste skötas om som 
mycket annat. Är man riktigt noggrann bör man lämna in sin fördelare på renovering 
till en bilelektrisk firma som kan köra den i provbänk. Ronwill heter en känd liten 
svensk firma som åtar sig denna typ av uppdrag för gamla fördelare. 
http://www.ronwill.nu 

 
• Det luriga med magnettändning och induktiv tändning är att den tack vare lång 

brinntid kan snurra och gå ganska förlåtande trots att det är fel. Om man byter grejer i 
hela tändsystemet, men det är något fel i själva fördelarhuset kan man få leta länge.  
T ex slitna kamnockar kan ställa till med mycket konstiga fenomen. Om inget hjälper, 
försök hitta en alternativ fördelarkropp att byta med och prova. Generellt kan man 
annars säga att uppträder problemen på alla cylindrar ligger felet i primärkretsen. Är 
det fel på bara en cylinder ligger felet ofta i sekundärkretsen. 

 
• Kolla att kondensatorn är ok. En kass/glapp kondensator flyttar inte energin över 

brytarspetsarna när dessa öppnar och vidare i svängningskretsen. Istället skapas en 
ljusbåge över spetsarna i primärkretsen som stjäl massor av energi från 
tändspänningen tills avståndet mellan spetsarna blir tillräckligt stort för att inte bära 
gnistan längre. Först då transformeras energin över till sekundärlindningen. Detta ger 
ökat slitage på spetsar, ökad belastning på spolen, feltimad tändning och URUSEL 
tändenergi på höga varvtal.  

 
• Det är viktigt att hitta TDC! Lita inte på de markeringar som finns på remskivor och 

block om du inte med säkerhet vet att de hör samman med vevaxeln! Remskivor kan 
nämligen ha kilspåren olika placerade och därmed stämmer inte markeringen. I värsta 
fall kan det ju finnas två eller flera markeringar på samma skiva. 
Utgå därför istället från TCD på den cylinder som tändningen ska ställas emot. 
Använd helst indikatorklocka, men att känna/mäta avståndet till kolvtoppen genom 
tändstiftshålet med förlängare/skjutmått fungerar i nödfall. På en rak tvåtaktstrea har 
man hittat TDC på den ena cylindern när de andra två möts på väg upp och ner. Då har 
dessa nämligen samma avstånd från topplocket. Är man riktigt noggrann vid sitt 
motorbygge och har möjlighet att påverka tändförställningen individuellt för varje 
cylinder bör man mäta upp var TDC ligger på alla cylindrar. I en perfekt värld har 
vevaxeln exakt rätt antal grader mellan de olika TDC, men det finns ju naturligtvis 
mekaniska felkällor även i sammansättningen av en vevaxel. På hårt trimmade 
maskiner med sammanpressade vevar kan de olika vevpartierna flytta sig inbördes 
efter ett tag. 

 
• När fördelaren är monterad, vrid runt motorn några varv fram och tillbaka och kolla att 

TDC-märket fortfarande stämmer. Det finns ett glapp hos fördelardreven som man 
måste ta hänsyn till, så när man ställer tändningen ska det i rotationsriktningen 
drivande kugghjulet på veven ligga an mot fördelaren. 

 
 
 
 
 
Till sist: Modifiera, optimera och bruka Din motor med eftertanke före. Ta ansvar för miljön! 


