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Motor - for dummies
Suzuki GSX-R 1000 under en ikke altfor sterk lupe
							Tekst	og	foto:	Svein	Berli

Otto hvem?
Nikolaus	August	Otto	var	en	tysk	ingeniør,	
født	1832	–	død	1891.	Etter	en	del	arbeid	
med	atmosfæriske	eksplosjonsmotorer	le-
verte	han	det	som	skulle	komme	til	å	bli	det	
dominerende	motorprinsipp	helt	frem	til	
våre	dager.	Ottomotoren,	som	den	ble	kjent	
som,	arbeidet	i	4	takter	og	representerte	en	
revolusjon:	Den	fikk	en	mye	mykere	gange,	
takket	være	at	Otto	fant	ut	av	hvordan	man	
skulle	få	til	en	langsom	forbrenning	sam-
tidig	som	han	kunne	opprettholde	en	høy	
ytelse	ved	å	komprimere	drivstoff/luft	blan-
dingen.	Otto		bygget	sin	første	4-taktsmo-
tor	i	1876.	Den	ble	umiddelbart	forbedret	av	
Vilhelm	Maybach	og	motoren	ble	allerede	i	
slutten	av	1876	produsert	i	store	antall.
En	Ottomotor	utfører	sitt	arbeid	i	4	takter:	
Innsug,	kompresjon,	forbrenning	og	utblå-
sing.	Slik	var	det	i	1876	–	slik	er	det	i	dag.	
Motorens	hoveddeler	er	også	stort	sett	de	
samme:	Motorhus,	veivaksel,	råde,	stempel,	
topp,	kamaksel	og	ventiler.	
http://library.thinkquest.org/C006011/eng-
lish/sites/ottomotor.php3?v=2	gir	deg	
virkemåte	og	utviklingshistorikk.

GSX-R 1000R - generelt
En	moderne	motorsykkel,	motor	er	borti-
mot	det	ypperste	som	finnes	av	Ottomoto-
rer	til	veibruk,	og	blant	disse	sitter	Suzuki	
sin	1000ccm	R-motor	på	øverste	trinn.	Til	å	
være	1000	ccm	er	den	utrolig	kompakt,	fak-
tisk	ikke	større	enn	at	en	mann	uten	større	
vansker	løfter	en	komplett	motor.	Den	har	4	
sylindere,	doble	overliggende	kamaksler,	4	
ventiler	pr	sylinder,	fuel	injection	og	vann-
kjøling	–	alt	dette	som	forventes	og	kreves	
av	en	moderne	høy-ytelse	motor.
Når	man	skal	se	nærmere	på	en	slik	motor	er	
det	viktig	å	ikke	se	seg	blind	på	antall	kom-
ponenter	–	tvert	imot	kan	det	være	greit	å	
tenke	på	den	som	fire	ensylindrede	satt	ved	
siden	av	hverandre,	for	det	er	jo	det	som	er	
tilfelle.	Alle	4	sylindere	har	jo	identiske	kom-
ponenter,	så	funksjonsmessig	er	den	eneste	
forskjellen	at	det	er	4	ganger	så	mange	av	
hver	del	–	med	unntak	av	veivaksel	og	kam-
aksler.	Det	vil	derfor	være	feil	å	si	at	det	er	
en	komplisert	motor	–	funksjonsmessig	er	
den	ikke	mer	komplisert	enn	en	ensylindret,	
men	det	er	et	forholdsvis	høyt	komponent-
tall.	Det	som	gjør	motoren	så	fantasisk	er	
den	omtanke	som	ligger	bak	måten	man	

bygger	disse	4	like	småmotorene	sammen	
til	en	stor.

Motorfilosofi
Den	største	fienden	til	en	hurtiggående	
motor	er	komponentvekt.	Jo	lettere	hver	
enkelt	komponent	kan	lages,	jo	mindre	
frem-	og	tilbakegående	masse	–	noe	som	
gir	lavere	bremse/akselerasjonsbelastninger	
for	komponentene.	Dette	medfører	mindre	
internt	effekttap,	mindre	vibrasjoner	og,	
ikke	minst,	det	tillater	høyere	turtall	som	
igjen	betyr	mer	effekt.	Hvis	du	tenker	på	at	
denne	motoren	kan	gå	16000	omdr./min	vil	
hvert	stempel	måtte	bremses	ned,	stoppe	
og	så	akselerere	igjen	32.000	ganger	pr	mi-
nutt.	Det	samme	gjelder	for	råden	(stempel-
stanga)	som	er	festet	til	stempelet.	32000	
ganger	pr	minutt	vil	si	533	ganger	pr	sekund	
–	ganske	fantastisk	at	man	overhodet	får	
maskineri	til	å	holde	i	slike	hastigheter.	Nøk-
kelen	ligger	i	lav	vekt	–	så	lav	som	overho-
det	mulig.	Dette	gjenspeiler	seg	i	utforming	
av	stemplene,	som	er	ekstremt	lave	og	med	
ultratynne	ringer.	Utforming	av	stempler	og	
råder	er	gjenstand	for	omfattende	og	nøy-
aktige	kalkulasjoner	med	tanke	på	driftsik-
kerhet	kontra	vekt.	

Lungekapasitet
GSX-R1000	motoren	har,	som	så	mange	
andre,	4	ventiler	pr	sylinder.	Dette	er	delvis	
for	å	få	større	ventilareal	og	dermed	bedre	
gassgjennomstrømming,	men	primært	
er	det	igjen	vektreduksjon	som	er	hoved-
hensikten	(rotasjon	rundt	en	vertikal	eller	
horisontal	akse	som	gir	bedre	blanding	er	
også	et	vesentlig	argument).	En	liten	ventil	
er	mye	lettere	å	akselerere/bremse	enn	en	
stor	en,	dessuten	klarer	den	seg	med	mye	
lettere	ventilfjær	og	mindre	shimsbøtte.	
Igjen:	dette	tillater	mer	turtall	og	dermed	
høyere	effekt.	Innsugstraktene	går	så	nær	
vertikalt	ned	mot	toppen	som	mulig	–	dette	
gir	bedre	strømningsforhold	med	minimal	
turbulens,	noe	som	bidrar	til	bedre	fylling	
av	sylinderen.	Dette	med	bensin/luft	blan-
dingen	som	skal	inn	i	motoren	er	et	kapittel	
for	seg	selv.	Denne	blandingen	har	en	vekt,	
eller	masse	som	det	heter	korrekt.	Når	
motoren	går	vil	blandingen	som	er	på	vei	
inn	i	sylinderen	ha	en	ganske	høy	hastighet,	
og	dermed	også	forholdsvis	stor	bevegel-
sesenergi.	Så	lenge	innsugsventilen	er	åpen	
vil	gassen	fosse	inn,	bevegelsesenergien	er	
så	stor	at	man	faktisk	kan	la	innsugsventilen	

stå	åpen	en	liten	stund	mens	stempelet	er	
på	vei	opp	mot	kompresjon!	Når	så	ventilen	
stenger,	vil	gassen	fortsatt	være	i	beve-
gelse	og	faktisk	bygge	opp	overtrykk	mot	
ventilen.	Dette	igjen	gjør	at	innsugsventi-
len	kan	åpne	litt	før	stempelet	er	på	topp	
i	utblåsningsslaget.	På	samme	måte	med	
eksosen:	Eksosen	som	stempelet	presser	
ut	av	sylinderen	har	masse	og	får	dermed	
bevegelsesenergi.	Når	ventilen	lukker	vil	
gassen	i	eksosrøret	fortsette	å	strømme	ut	
og	etterlate	seg	et	undertrykk	i	røret.	Dette	
gjør	at	eksosventilen	kan	åpne	litt	før	stem-
pelet	er	på	bunn	i	forbrenningstakten.	På	
samme	måte	vil	den	kinetiske	(bevegelses)	
energien	i	eksosen	gjøre	at	eksosventilen	
kan	holde	opp	en	liten	stund	inn	i	innsugs-
takten.	Forvirret?	Se	for	deg	taktene:	Ned:	
innsug	/	opp:	kompresjon-	/ned:	forbren-
ning	/opp:	eksos	/ned:	innsug…
Det	fenomenet	vi	har	snakket	om	her	kalles	
overlapping,	dvs.	at	det	er	en	periode	i	ar-
beidsfasen	hvor	begge	ventiler	er	åpne	uten	
at	dette	gjør	annet	enn	å	forbedre	ytelsen!	
At	den	kinetiske	energien	i	gassene	er	store	
illustreres	best	ved	å	tenke	på	at	hver	ventil	
skal	åpne/stenge	8000	ganger	pr	minutt,	
dvs	133	ganger	pr	sekund.	Det	gir	et	tidsrom	
på	ca	8	tusendels	sekund	som	gassen	har	
på	seg	for	å	komme	inn	og	fylle/tømme	
sylinderen.	Det	sier	seg	selv	at	her	snakker	vi	
om	store	hastigheter	og	trykk!
Veivakselen er	smidd	i	ett	stykke	for	
maksimal	styrke	og	er	også	nøye	kalkulert	
for	å	oppnå	minst	mulig	vekt.	Alle	lagrede	
motordeler	løper	i	trykksmurte	glidelagre	
hvor	oljefilmen	fysisk	separerer	bevegelige	
deler,	samtidig	som	de	veier	mindre	enn	
kulelager.	De	er	dessuten	lettere	å	skifte	
ved	overhaling!	Egentlig	er	ikke	kulelager	
alternativ	på	en	så	ekstrem	motor	som	dette	
–	til	det	ville	levetide	være	altfor	kort	og	
lagerfriksjon	for	høy.

Motorblokk	og	topplokk	bærer	også	preg	
av	slanketenkning:	Det	brukes	tynne	vegger	
med	mye	forsterkningsribber,	avstanden	
mellom	sylindrene	er	så	liten	som	mulig	og	
komponenter	som	for	eksempel	kamkjede/
kjedestrammere	er	montert	på	utsiden	av	
blokken.	

Motorbygging
MC-avisa	var	så	heldig	at	Motor-teknikk	A/S	
i	Kristiansand	hadde	liggende	en	demon-
tert	R1000	motor	som	skulle	bygges	opp,	
og	vi	fikk	være	med	verksmester	Sigmund 
Fjellestad	under	byggingen.	Den	opple-
velsen	spikret	fast	minst	2	grunnprinsipper:	
Orden	og	nøyaktighet!	Den	viste	også	hvor	
vesentlig	det	er	å	ha	en	god	verkstedhånd-
bok	med	all	nødvendig	informasjon,	i	tillegg	
til	nødvendig	verktøy.
Motoren	var	ikke	demontert	i	sine	minste	
faktorer,	men	var	tatt	ned	med	tanke	på	
lagerbytte	og	ettersyn.	Måling	av	sylinder-
lekkasje	viste	at	ventilene	var	i	fin	form,	så	
de	fikk	være	urørt.	Stempelringene	viste	
tegn	til	slitasje,og	ble	byttet.	Rådeboltene	
ble	også	rutinemessig	skiftet	ut.	Blokken	på	
en	R1000	består	av	3	deler:	Øvre	halvpart	
av	veivhus	(med	sylindere),	nedre	halvpart	
av	veivhus,	samt	topplokk.	Det	brukes	kun	
pakning	mellom	sylindere	og	topp.	Øvrige	
anleggsflater	er	finmaskinert	og	trenger	
ikke	annet	enn	en	tynn	film	av	paknings-
silikon.

Så setter vi i gang...
Første skritt	er	å	sette	stemplene	på	plass	i	
sylindrene.	På	denne	motoren	må	de	settes	
inn	ovenfra	og	jobben	er	tilnærmet	umulig	
uten	en	god	ringklemme	-	det	er	spesielt	
den	3-delte	oljeringen	som	er	kritisk.	Det	
er	viktig	å	få	stemplene	tilbake	i	samme	
sylinder	de	sto	i,	og	man	skal	også	være	
nøye	med	at	fram	faktisk	peker…	fram!	Når	Lagerskåler i både råde- og rammelager byttes ut med nye.

Dette er Suzuki GXS-R1000 motor i all sin gjennomskårne prakt. Ganske enkel, ikke sant? det som 
gjør at den virker komplisert er at der er 4 av hver ting - sånn omtrent.



02-09 ��MC-avisa

Motor - for dummies
alle	4	er	vel	på	plass	kan	man	snu	blokken	
med	toppen	ned	og	begynne	jobben	med	å	
sette	inn	veivakselen.	OBS:	Ha	bestandig	et	
mykt	underlag	å	legge	maskinerte	deler	på	
–	det	er	så	altfor	lett	å	skade	anleggsflater	
hvis	man	legger	dem	rett	ned	på	benken.
Først	skal	nye	lagerskåler	legges	på	plass	
–	disse	skal	trykkes	ned	–	ikke	bankes.	Når	
så	er	gjort	blir	de	smurt	med	noe	Sigmund	
kaller	Guffelure	–	en	blanding	av	molybden-
fett	og	motorolje.	Dette	for	å	sikre	smøring	
under	de	første	kritiske	omdreiningene	før	
oljetrykket	er	bygget	opp.	Når	veivakselen	
er	lagt	pent	på	plass	i	sine	halve	lagerskåler	
(den	andre	halve	skåla	sitter	i	nedre	veiv-
husdel..)	kan	rådelagrene	settes	på	(med	
guffelure	og	nye	bolter)	og	deretter	trekkes	
til	med	riktig	moment.	På	denne	motoren	
er	det	2-trinns	tiltrekking:	Først	37	Nm	og	
deretter	60	grader.	Disse	60	gradene	skal	
utføres	med	gradskive	montert	slik	at	det	
blir	nøyaktig	–	det	er	ikke	rom	for	slurv!	
Neste skritt	er	å	montere	balanseakselen	
som	ligger	foran	veivakselen	og	drives	fra	
denne	via	tannhjul.	Denne	akselen	har	
som	oppgave	å	utjevne	de	vibrasjoner	som	
måtte	være	slik	at	motoren	får	mykest	mulig	
gange.		Også	her	er	det	nye	lagerskåler	og	
guffelure	som	gjelder.	Når	dette	er	gjort	er	
vi	klar	til	å	lukke	huset	ved	å	sette	på	nedre	
halvdel,	men	først	legges	et	tynt	lag	pak-
ningssilikon	på	anleggsflater	(slik	det	er	vist	
i	verkstedhåndboka).	Når	nedre	hus	er	på	
plass	skal	bolter	settes	i	riktig	hull	(se	i	boka	
hvilken	bolt	som	går	hvor)	og	boltene	trek-
kes	så	til	med	moment	og	i	den	rekkefølge	
verkstedboken	sier.
Når	vi	er	kommet	så	langt	er	det	tid	for	å	snu	
motoren	og	begynne	på	den	enden	som	
har	flest	deler:	Toppen.
Når sylindertoppen	har	vært	av	skal	det	
bestandig	monteres	ny	toppakning!	Når	du	
drar	til	boltene,	komprimeres	pakningen	
og	blir	dermed	ubrukelig	for	gjenbruk.	På	
R1000	motoren	skal	boltene	først	trekkes	

til	med	et	bestemt	moment	samt	riktig	rek-
kefølge	–	denne	er	for	sikkerhets	skyld	støpt	
inn	i	godset	i	form	av	nummer	ved	hver	
bolt.	Deretter	løsnes	samtlige,	i	samme	rek-
kefølge,	for	deretter	å	trekkes	til	igjen	med	
moment	pluss	grader.	Dette	gjøres	for	å	
komprimere	de	nye	pakningene,	slik	at	man	
slipper	ettertrekking	av	toppbolter	etter	at	
motoren	er	montert	i	rammen.
Det som gjenstår nå	er	først	å	montere	
kamakslene.	Først	legges	shims	på	toppen	
av	hver	ventil,	på	samme	sted	de	kom	fra.	
Deretter	stettes	ventilbøttene	på.	Til	slutt	
legges	kamakslene	på	plass	i	sine	lagerskå-
ler	og	kamdeksel	med	sine	øvre	lagerskåler	
trekkes	til.	Når	dette	er	gjort	er	det	tid	for	å	
sjekke	ventilklaringer.	Dersom	de	stemmer	
er	alt	greit	–	hvis	ikke	må	kamakslene	ut	
igjen	og	nye	shims	legges	inn	for	å	korrigere	
klaringene.	Deretter	monteres	kammene	
igjen	og	dekslene	trekkes	til	med	riktig	
moment.	Neste	skritt	er	å	montere	kam-
kjedet.	Dette	er	en	oppgave	som	krever	
nøyaktighet	fordi	kammene	må	åpne	og	
lukke	ventilene	på	nøyaktig	riktig	tidspunkt.	
Alle	motorer	har	merking	som	forteller	
hvordan	ting	skal	stilles	inn	–	du	finner	det	
i	verkstedhåndboken.	Heller	ikke	her	er	det	
rom	for	slurv	–	feil	fører	til	feil!	Sørg	også	for	
at	stramming	til	kamkjedet	kommer	riktig	
på	plass	før	du	lukker	det	hele	igjen	med	
toppdeksel	og	kamkjededeksel.
Når	du	har	kommet	så	langt	som	dette	er	
resten	parademarsj:	Legg	girakslene	pent	
på	plass,	sørg	for	at	sjalteklør	sitter	der	de	
skal,	lukk	igjen	girkasse	og	plutselig	er	det	
like	før	motoren	kan	settes	i	sykkelen	igjen.
Og	hvis	det	nå	skulle	ha	seg	slik	at	du	er	på	
et	superbikeløp	et	eller	annet	sted	i	Norge,	
og	hvis	det	tilfeldigvis	skulle	være	en	del-
tager	som	heter	Carl	Berthelsen	på	start-
streken	–	da	kan	det	så	men	være	at	den	
motoren	han	kjører	med	var	den	du	akkurat	
har	lest	om!

Til slutt
Det	kan	godt	være	at	du	som	leser	denne	
artikkelen	vet	mye	mer	enn	det	som	er	skre-
vet	her.	Vi	har	ikke	tatt	mål	av	oss	til	å	være	
et	oppslagsverk	eller	håndbok	–	bare	rett	og	

slett	gi	litt	grunnleggende	informasjon	til	
de	av	våre	lesere	som	er	interessert	i	motor,	
men	ikke	nok	til	å	gå	i	dybden.	Det	er	derfor	
viktig	å	lese	artikkelen	som	det	den	er	tenkt	
som:	Motor	–	for	dummies.

Motoren er lett og kompakt - faktisk ikke større enn at en voksen mann greit kan bære den. Bare 
se på det uanstrengte smilet til Sigmund!




