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ABSTRAKT 

Tanken var att gruppen skulle bygga något med motorer som 

examensarbete för att avsluta vår utbildning. Miljötänkande ligger alltid 

i tiden vilket gjorde att vi valde att göra utvecklingsprojekt med miljön i 

åtanke. Projektet har inneburit teoretiska undersökningar, beräkningar 

samt praktiska moment i form av konstruktion och tillverkning. Projektet 

resulterade i en miljövänligare och mer attraktiv motorcykel vilket var 

gruppens syfte. Gruppen gjorde marknadsundersökning om vilken typ av 

motorcykel som skulle byggas, valen stod mellan SuperSport, Street 

Fighter samt Café Racer. Gruppen undersökte även vilken typ av 

konvertering som skulle utvecklas, dessa valen var en eldriven 

motorcykel, biogas motorcykel samt en etanol konvertering. Ett flertal 

företag samt privatpersoner har under resans gång valt att sponsra samt 

visat ett stort intresse för vårt projekt, vilket har stött vår teori att denna 

typ av motorcykel ligger rätt i tiden.   
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TERMINOLOGI 

Air Jet - (se luftmunstycket) 

Air screw - (se luft skruv) 

Bleeder type - ett munstycke typ som blöder in bränslemängd. 

Café Racer - en motorcykel som tävlade på gatorna som blev popular på 

1950-1960talet i England. 

Clipons - en del till styret som gör att styret sänks. 

Etanol - även kallat etylalkohol, i dagligt tal alkohol, kemisk formel 

C2H5OH, är en alkohol, som genom att den har så kort kolkedja har en för 

alkoholer jämförelsevis hög vattenlöslighet. 

E85 - är ett bränsle för personbilar som innehåller cirka 85 procent 

etanol och cirka 15 procent bensin på sommaren och 75 procent etanol 

och 25 procent bensin på vintern. 

Fotpinnar - Där fötterna placeras då man är i färd med motorcykeln. 

Förgasare - en del på motorn som blandar luft och drivmedel. 

Huvudmunstycket - en del i förgasaren som reglerar den mängd 

bränsle som intas mellan trekvarts och full gas. 

Jet Needle - (se trottelnålen) 

Luftmunstycket - en del i förgasaren som förser den med rätt 

luft/bränsle blandning vid fullgas pådrag. 

Luft skruv - en skruv i förgasaren som justerar luftmängden. 

Lågfarts krets - Justerar mängden luft/driftmedel blandning. 

Main Jet - (se huvudmunstycket) 

Needle Jet - (se nålmunstycket) 

Nålmunstrycket - en del i förgasaren som släpper in bränsle. 

Pilot Jet - (se lågfartskrets) 

Primary type - En typ av nålmunstycke som oftast hittas på tvåtakts 

motorer.  

Slide - (se trottel) 
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Street Fighter - en motorcykel som byggs om idag för en stilren design 

och för utföra tricks med. 

Super 7 - en bil tillverkad av Lotus Colin Chapmen för att minimera vikt 

så mycket som möjligt. 

SuperSport - en motorcykel som är enbart racing inspirerad och 

optimerad för bankörning. 

Trotteln - en avfasning på förgasaren som påverkar hur motorn svarar 

på gaspådrag. 

Trottelnålen - En nål som hänger i förgasaren som ser till att 

förgasaren får rätt bränslemängd i mellanregisteret. 
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INTRODUKTION 

Motorcyklar har funnits sedan ett decennium tillbaka. Motorcykeln 

beskriver ett fordon som kan innehålla två, tre eller fyra hjul. När man 

började tillverka motorcyklar så var det menat att den skulle användas 

ur ett underhållningsperspektiv. Dock så blev dessa motorcyklar 

förfinade med tiden som innebar att man kunde lita mer på dessa 

maskiner. Eftersom tilliten fanns så började man använda dessa 

motorcyklar till ett transportmedel från punkt A till punkt B.  

Under andra världskriget användes även motorcyklar som snabba 

transportmedel mellan olika stationer eller baser. Man fann även att 

vissa monterade vapen på dessa motorcyklar för att bidra med ett snabbt 

och smidigt fordon som samtidigt behöll en bra transportsträcka. Det 

man fann var att en motorcykel tog sig långa sträckor utan att använda 

lika mycket drivmedel som till exempel bilar eller stridvagnar.  

Motorcyklar används även inom Polissektorn för att komma till och från 

platser på ett snabbare sätt. Polismotorcyklar har även föredelen att ta 

sig in på snäva områden där vanligtvis en bil inte skulle kunna ta sig. 

Polismotorcyklar används världen om men används särskilt mycket i 

Frankrike, Italien samt Grekland. Motorcyklar används även som kurir 

transport då dessa kan ta sig genom gatorna inne i städer på ett mycket 

effektivt sätt. 

I dagens läge så används det fortfarande massvis med motorcyklar som 

transportmedel. En stor del av Asien använder sig dagligen av en 

motorcykel som transportmedel. Oftast är dessa i 125cc klassen eller 

mindre.  

I den västra världen så har motorcyklar till stor del gått tillbaka till att 

användas i hobbybruk. I Sverige så finns det tvåhundra-nittiosextusen 

sjuhundraåttiotvå (296782) registrerade motorcyklar [1]. Denna siffran 

har ökat ständigt på senaste åren och har bidragit till att fler köper 

motorcykel. 

Den ökande inköp av motorcyklar har bidragit till att det finns massor av 

lite äldre motorcyklar som oftast hamnar i en hörna och samlar damm. 

Detta är för att dessa oftast inte anses som häftiga nog eller kanske lite 

omoderna. Detta anser vi som mycket synd då dessa motorcyklar var 

byggda för att njutas på vägen och med lite uppdateringar kan dessa 

maskiner bli både roliga igen samt även lite mer miljövänliga.  
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Målet med detta projekt är att personer som äger en motorcykel som 

han/hon anser är av äldre modell och lite tråkig, ska kunna bygga om till 

en trevligare motorcyklar så dessa kan än en gång användas och njutas 

på vägen igen. Det får inte kosta för mycket då dessa åttiotals 

motorcyklar oftast inte har allt för mycket värde. Det får inte vara för 

svårt att bygga om i heller då målet är att så många som skulle vilja göra 

detta ska ha en ärlig chans att kunna genomföra det. 

TIDSPLANERING  

Tidsplaneringen gjordes i Microsoft projekt och presenteras i ett GANTT 

diagram. Vår planering kommer att skilja sig en del från övriga 

examensarbeten. Detta beror på att gruppenns projekt tog sin början 

redan i oktober 2009. Det var då vi hämtade vår motorcykel i Kungsbacka 

och inledde vårt arbete. Vi valde att börja i så pass god tid eftersom vi 

visste att projektet skulle ta betydligt längre tid än den tiden vi hade fått 

till vårt förfogande. 

BRAINSTORMING  

Gruppen började redan för över ett år sedan att diskutera vad vi ville 

göra som examensarbete. Vi hade bestämt oss för att vi ville försöka hitta 

något att göra tillsammans och vi ville att det skulle ha något med 

motorer att göra.  

I början hade vi tänkt att vi 

skulle bygga en Super 7. 

Detta är en liten, tvåsitsig bil 

som ofta används vid 

bankörning och vid tävlingar 

eftersom den är väldigt 

snabb och lätt. Eftersom Alex 

har ett stort bilintresse och 

Ola har ett stort 

motorcykelintresse, tänkte vi 

kombinera detta med att 

sätta en motorcykelmotor i 

bilen. Detta hade gett oss ett underbart vrid med ett väldigt säreget ljud.  

Vi övergav dock detta projekt eftersom vi insåg att bygga en bil från 

grunden och sedan få tag i alla komponenter och en motor var ett alldeles 

för ambitiöst projekt för så få högskolepoäng som vårt examensarbete är 

på. Vi hade inte heller någon riktig plats att bygga bilen på. Detta 
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eftersom vår tänkta lokal, Olas garage, redan var upptaget av en 

motorcykel och en mängd andra saker.  

Vi började därför brainstorma vidare vad vi annars kunde bygga som 

innehöll någon form av motor och kunde vara både intressant och roligt 

för oss att jobba med.  

Gruppen kom fram till att en motorcykel hade gått in i garaget och det 

skulle vara roligt att bygga. Alex hade aldrig mekat med en motorcykel 

och Ola ville bygga sin första. Gruppen bestämde sig således för att en 

motorcykel var det vi ville göra. 

Gruppen gick då vidare med brainstormingen och började leta efter vad vi 

ville bygga för typ av motorcykel. Gruppen tittade länge på hur vi skulle 

kunna bygga en supersport hoj för bankörning. Vi tittade på ett flertal 

olika motorcyklar på blocket och var vi kunde få tag i kåpor som vi kunde 

modifiera för att sätta på motorcykeln. Det såg väldigt dystert ut för 

gruppen ett tag i denna fas. Vi visste vad vi ville göra men vi insåg att det 

var svårt att bygga en motorcykel med väldigt begränsade resurser samt 

tid. Gruppen ville inte heller ta på sig ett projekt som var oss övermäktigt 

och lita till att vi fick sponsorer. Gruppen ville inte att projektet skulle 

stå eller falla beroende på om vi fick de sponsorer vi behövde eller inte.   

KONCEPTFÖRSLAG  

Vi valde att titta på vad som fanns ute på marknaden som vi skulle 

kunna bygga om till. Vi tittade på till exempel motorcross alternativ där 

man använder sig av motorcykeln ute på grusbanor. Denna typ av 

motorcykelkörning kör man över olika hinder och även hoppar med 

motorcykeln. Vi insåg ganska snabbt att vår motorcykelram inte var 

byggd för denna påfrestning och dessutom så är motorcykeln ganska tung 

som bidrog till att den skulle vara svår att få så pass stabil samtidigt som 

den skulle vara lätt. Därför sorterade vi bort detta förslag ganska 

omgående.  

Vi granskade även Enduro konceptet som innebär att man bygger en 

motorcykel liknande en motorcross som ska tåla lera, vatten samt smuts. 

Dock är skillnaden att man oftast inte tar liknande extrema hopp med 

motorcykeln. Dock så befann vi oss i samma dilemma med att ramen på 

motorcykeln är ganska tung samt fjädringen inte skulle kunna bevaras 

utan att man fick bygga om med interna hydraulisk fjädring.  

Dock så tittade vi närmre på tre olika varianter som vi ansåg vara 

möjliga att bygga samtidigt som det skulle vara enkelt för personen i 
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fråga som skulle bygga om sin motorcykel. Vi tittade på Supersport, 

Street Fighter samt Café Racer.  

Super Sport 

Supersport är en roadracing klass som körs på bana. Därför kallas detta 

för roadracing, eller banracing på svenska. Klassen använder sig av 

motorer med högst 600 kubik för fyrcylindriga motorer, 675 kubik för 

trecylindriga motorer samt 750 kubik för tvåcylindriga motorer. Eftersom 

vi använder oss av 500 kubiks motor så är vi tvungna att borra upp vår 

motor för att uppnå så nära 599 kubik för att ha någon chans att vara 

konkurrenskraftiga [2].  Det skulle också innebära att vi skulle gjuta 

kåpor i plast som ska deflektera luftmotståndet på banan. Se bilaga 1. 

Street Fighter 

Street fighter klassen är en ny form som blivit mycket populärt de 

senaste åren. Street fighter klassen är ombyggnad av motorcykeln för att 

få en så pass lättvikt som möjligt samtidigt som man eftersträvar en så 

pass designformig och stilrent utseende som möjligt. Street fighter byggs 

oftast på att minimera hojen från sina detaljer och sedan gjuta nya 

plastdelar för att täcka till öppna hål som under sitsen. Dessutom så kör 

man alltid utan en kåpa med genomskinligt glas [3]. Detta är den största 

delen som gör att den inte ska likna en supersport. Se bilaga 2. 

Café Racer 

Café Racer byggs på en äldre generation motorcykel idé. Det hela började 

i England på nittonhundra femtiotalet där man träffades på caféer för att 

visa upp sina motorcyklar samtidigt som man kommunicerade med andra 

människor som hade samma intresse, det vill säga motorcyklar. När man 

sedan kom fram till att man ville börja med en tävling för att visa vem 

som var snabbast så startades det tävlingar mellan caféer. Efter detta så 

startades det som kom till att hela café racer idén kom till liv. Det var att 

man valde en förbestämd plats som man skulle köra till och sedan 

tillbaka till caféet som man utgick ifrån. Detta skulle ske medans en låt 

spelades på jukeboxen på caféet. Man skulle alltså ta sig till den plats 

samt tillbaka till caféet på samma tid som det tog att spela ett visst antal 

låtar på jukeboxen.  

Café Racern har oftast eftersträvat att lika fabriks racers från samma 

era, det vill säga femtiotalet. Man har vad som kallas en ankstjärt, clip-

on styre och tillbakaflyttade fotpinnar för en mer aggressiv körställning. 

[4] Dessutom optimerade man motorcykeln prestanda för att köra så fort 

som möjligt, det var detta som gjorde att man skilde sig från andra dåtida 

motorcyklar. Se bilaga 3. 
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KRITERIER 

  Super Sport Street Fighter Café Racer 
     

     
Process     

Antal konstruerade delar Ö 1 2 3 
Godkänd vid besiktning K 2 2 2 

Behov av större motor Ö 1 2 3 
     

Människa     
Enkelt att konstruera K 1 3 3 

Finns färdiga delar Ö 1 3 3 
Bekväm förarmiljö Ö 1 3 2 

Snygg design K 2 1 3 
     

Ekonomi     
Billigt att konstruera K 1 3 3 

Underhåll Ö 2 3 3 
     

Omgivning     
Landvägskörning Ö 1 3 2 

Skandinaviskt klimat K 3 3 3 
     

Slutpoäng  16 28 30 
Procent  48,5 84,8 90,9 
 

Process 

När vi delade upp olika porcess delarna så slog vi fast vid tre stycken 

punktar som vi fann skulle vara de absolut viktigaste. Vi började med 

antal konstruerade delar. Vi ville ha ett antal delar som vi själv 

konstruerat men det fick inte vara allt för många delar i heller. När vi 

tittade på Super Sport så fann vi att det skulle vara tvunget att 

konstruera kåpor över ungefär åttio-procent av motorcykeln. Detta hade 

bidragit till att i stort sätt att alla fokus hade lagts på konstruktion samt 

design av delar. Street Fighter versionen hade ett antal mindre delar att 

konstruera än vad Super Sport hade, men det krävs mycket gjutning i 

glasfiber och tillverkning av dessa mallar och gjutnings detaljer. Vårt 

sista vall som var Café Racer, där är det mesta konstruerat i metall och 

det finns dessutom färre detaljer än Super Sporten. Därför kom vi fram 
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till att Café Racer var det bästa valet i konstruktionsdelar processen för 

vårt projekt. 

Besiktningen, eller Svenska Bilprovningen som det också kallas, spelar 

också en stor roll om man ska bygga om en motorcykel. Efter att vi hade 

grävt lite efter information så kom vi fram till att det skulle vara exakt 

samma procedur oavsett vilken av dessa tre motorcyklar vi skulle välja 

att bygga. På så sätt kom vi fram till att våra tre alternativ skulle få 

tvåor rakt igenom. Detta är på grund av att en ny motorcykel hade vi 

rankat som en trea medans en etta hade krävt mycket arbeta att få 

godkänd av besiktningen. 

I sådana här projekt måste man också se till vad som skall passa för att 

få en så pass realistisk känsla som möjligt. En Super Sport räknas 

nästan aldrig under 1000cc. Till dessa faller sådana sportmotorcyklar 

som Yamaha R1, Ducati 1099, Suzuki GSX-R 1100 och liknande. Därför 

skulle det krävas att vi skulle uppgradera till en sådan motor. Vi är 

medvetna om att WSB ( World Super Bike) och liknande använder sig av 

mindre motorer, men dessa är inte gatrullande motorcyklar. Street 

Fighter motorcyklar brukar använda sig av 600cc och uppåt. Detta är för 

att man vill ha så mycket vrid som möjligt i ett så litet paket som möjligt. 

Street Fighters används oftast för att utföra tricks med och därför är 

vridet bra när man ska få upp motorcykeln på bakhjulet. Café Racers 

bestod oftast av vad man hade för motorcykel på 50talet. Detta innebar 

att man använde sig av allt från 125cc och uppåt. Eftersom att vi utgår 

från en 500cc motorcykel så har vi rankat ett till tre, med att tre är att vi 

kan behålla vår nuvarande motor och ett är att vi måste uppgradera 

storleken på motorn. På detta sätt rankade vi fram att café racer var det 

optimala valet när det var dags för att välja motoruppgradering.  

Människa 

Människa området har också en hel del olika sammanfattningar. Vi 

tittade på hur enkelt det skulle vara att bygga dessa, om det redan fanns 

färdiga detaljer till att köpa, hur bekväm det skulle vara för föraren samt 

hur snygg designen kunde bli. Vi ställde krav på hur enkelt 

konstruktionen skulle vara samt designen. Vi fann att dessa var viktigast 

ur en hobby motorcykel skulle vara. Enkelheten är givetvis baserad på 

att vi har speglat motsvarigheten av våra tre alternativ.  

Eftermarknadsprodukter är en mycket stor del av motorcykelvärlden. 

Ofta så vill folk modifiera sina motorcyklar för att dessa ska utstå från 

mängden. Om man ser på Harley Davidson och andra glidare 

motorcyklar så ser man den största eftermarknadsprodukt är kromade 
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produkter. Inom sportmotorcykel världen så är det delar som ska få 

motorcykeln att gå fortare samt få racinginspiration. Dock för vår typ av 

motorcykel så finns det inte många delar vi kan använda oss av för att 

konvertera vår motorcykel till en Super Sport. Dock så finns det en hel 

uppsjö av dela vi kan använda oss utav om vi inriktar oss på antingen 

Street Fighter eller Café Racer stuket. Det finns allt ifrån färdig 

tillverkade bak parti i glasfiber till fotpinnar och massor med andra 

delar. Därför har vi valt att rangordna Super Sport som en etta medans 

Street Fighter och Café Racer får tre poäng var.  

Förare miljö är inte av det viktigaste slaget för denna typ av motorcykel. 

På en Super Sport motorcykel så sitter man i en framlutandeställning 

som bidrar till en obekväm ställning. En Street Fighter har en mycket 

mer bekväm ställning då man sitter upp på motorcykeln. Detta är det 

optimala sittställningen ur ett bekvämhetsperspektiv. En Café Racer har 

en liknande ställning som en Street Fighter men eftersom man är mer 

framlutad så får den inte topp poäng.  

Ekonomi 

Ekonomin är ytligare ett perspektiv man måste räkna med. Kostnaden 

för att konstruera något har stor betydelse för slutprodukten. Att 

tillverka plastkåpor med epoxi och glasfiber eller kolfiber är oftast 

mycket dyrt om man gör väldigt små serienummer. Att tillverka 

verktygen för detta är som vi nämnt innan väldigt dyrt. Att använda sig 

av metall och arbeta med detta är ofta mycket billigare i småskala. Att 

bygga en Super Sport i plåt är inte det optimala valet då man vill ha 

flexibel och lätta kåpor. Street Fighter kan man använda sig av plåt eller 

metall, liknande för Café Racer. Dock så är mängden, eller antalet delar 

betydligt mindre i en Street Fighter eller en Café Racer än vad det är i en 

Super Sport. Därför valde vi att dela ut treor till Café Racer och Street 

Fighter medans Super Sport enbart fick en etta. 

Underhåll av dessa maskiner skall inte skilja sig att för mycket från en 

vanlig motorcykel. Dock så får Super Sporten ett litet avdrag då denna 

kräver lite mer underhåll på grund av den ökade motorstyrkan som 

behöver servas mer regelbundet. Detta är i form av olja och oljefilter samt 

liknande detaljer. 

Omgivning 

Det sista kriterium vi tittade på var omgivning. Eftersom att 

motorcykelkörning är en hobby där man är relativt utsatt i klimatet så 

valde vi att ta med detta i våra beräkningar. Speciellt i det skandinaviska 
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klimatet där en motorcykelsäsong är så pass kort så vill man maximera 

antalet timmar som man sitter på motorcykeln.  

Om man börjar med att titta på landsvägskörning så ser man att 

körställningen som vi tog upp innan är av sämst karaktär på Super Sport 

motorcykeln. Denna sittställning gör att man blir snabbt trött i ryggen 

som bidrar att man får ofta stanna och vila ryggen samt armarna. Café 

Racern har en bättre sittställning än vad Super Sport motorcykeln har, 

dock så är den fortfarande inte bäst då man fortfarande har en 

framåtlutande sittställning. Detta är på grund av sänkt styre samt 

fotpinnar som bidrar med denna sittställning. Street Fighter har dock en 

sittställning som är mycket behaglig. Det enda som kan påpekas här är 

att det inte finns några som helst kåpor som tar emot mot vinden. Därför 

får Street Fighter flest poäng i detta kriterium. 

När vi till sist tittar på skandinaviska klimatet så handlar detta om hur 

motorcykeln klarar av sommar månadernas körningar. Motorcyklarna 

klara precis alla lika bra av klimatet. Så länge man sköter oljebyten samt 

service på motorcykeln så bör klimatet inte påverka motorcyklarna på 

något negativt sätt. Detta påstående är dock med tanken att man bevarar 

motorcykeln i ett garage när den inte används då om man skulle bevara 

motorcykeln utomhus över vintern eller regnperioderna så finns det stor 

chans att motorcykeln kommer att börja rosta oavsett vilken tupp av 

motorcykel det än är.  
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KONCEPTUTVÄRDERING 

Vi bestämde oss, efter att ha 

spenderat timmar framför 

datorerna att bygga en Café 

racer (se bild till höger). 

Dessa byggen har vuxit 

otroligt snabbt på inom 

hojvärlden. I princip alla 

typer av förare, om de kör 

supersport eller cruiser, 

gillar Café racers. De är 

snygga, har alltid sett 

likadana ut och de är relativt 

billiga att bygga. Det finns 

till och med företag i Sverige idag som endast tillverkar delar för att 

konvertera sin motorcykel till en Café racer. Ett exempel på dessa är 

RAASK AB, ett företag som sen kom att bli en av våra sponsorer. 

Baserat på den data vi samlade i vår undersökning, våra uppställda 

kriterier samt de svar vi fick vår forumpost var en Café racer det mest 

logiska alternativet. Denna ombyggnation är enklast att genomföra, ser 

bäst ut med tanke på vår motorcykels årsmodell och kommer att ge bäst 

resultat med tanke på den tid och de pengar vi måste investera i 

projektet. 

OMBYGGNADSMÅL 

Målet med ombyggnaden av denna motorcykel är att vi ska kunna 

utnyttja befintliga delar samt tillverka nya för att skapa en rolig 

motorcykel som ska användas på gatan igen. Det vi ville göra var att 

konvertera motorcykeln till en miljövänlig drift samt också bygga om den 

till en roligare motorcykel. Målet för oss är att visa människor att man 

kan bygga om en äldre motorcykel till en ny variant som gör 

motorcykelkörandet betydligt roligare samtidigt som man gör det på ett 

miljövänligt sätt. 

PRODUKTUTKAST  

Förgasare 

Gruppen valde att gå vidare med de befintliga förgasarna och valde att 

konvertera dem till etanoldrift.  
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Bakparti  

Efter en längre period av letande efter ett bakparti i plast så bestämde vi 

oss för att bygga en i plåt. Vi valde att använda oss utav den äldre 

generationens design. Det skulle alltså vara av typen ¨Ank-Rumpa¨ som 

användes på femtiotalet. Efter lite diskussioner med en av våra sponsorer 

så kom vi fram till ett bakparti som skulle kunna byggas som behöll den 

klassiska femtiotalets design. Thuresson Customs var företaget som 

hjälpte oss med detta bakparti. Vi valde att designa detta bakparti i 

Catia V5 i friformsmodellering för att få en fin design samtidigt som vi 

verkligen kunde framhäva femtiotalets design linjer. 

Avgassystem  

Vid demontering upptäckte vi att avgassystemet på motorcykeln var 

förstört av rost. Gruppen hade redan i ett tidigare skede diskuterat att 

bygga ett nytt avgassystem eftersom vi tyckte att original systemet var 

lite för mycket åttiotal. Efter upptäckten att det var sönderrostat 

beslutade vi oss för att göra ett eget system. 

Designen hämtade inspiration ifrån hot-rod världen med de fastsatta 

plåtnäten som skall skydda föraren ifrån värmen. Detta eftersom Peter 

Thuresson i Lammhult som byggde avgassystemet fick väldigt fria 

händer hur det skulle se ut. Peter, som har ett långt förflutet inom hot-

rod världen valde då att bygga till med näten eftersom det inte bara ger 

en bra funktionalitet utan ser dessutom väldigt snyggt ut.  

Systemet blev ett 4 till 2 system, vilket var samma som satt på som 

original. Fyra pipor leder utifrån cylindrarna, förgrenas till två rör som 

sedan leder ut avgaserna bak på motorcykeln.  

Avgaset är byggt helt utan dämpning och det kommer bli mycket roligt 

att få höra hur den låter. Gruppen är dock medveten att Café85 aldrig 

kommer att klara bullerkraven i en besiktning utan någon form av 

dämpning i piporna. Detta kommer vi dock att lägga till senare under 

sommaren. 

KOMPONENTVAL 

Förgasarkonvertering 

Under nedanstående rubriker kommer vi att gå igenom princip-, primär- 

samt tillverkningskonstruktionen av förgasarna, vilket är helt baserat på 

Fredy Olssons tekniker. Denna del av rapporten kommer att vara ganska 
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omfattande då en stor del av projektet har varit just konverteringen och 

miljöaspekten.  

 

Principkonstruktion av förgasarkonvertering 

Gruppen började med att genomföra en marknadsundersökning för att 

fråga intresserade om vilken typ av konvertering vi skulle använda oss 

av. De sätt vi valde att fokusera på var el, etanol samt biogas. 

Vi beslutade oss för att göra undersökningen på siten www.sporthoj.com. 

Sporthoj är ett av Sveriges största motorcykel communities med i snitt 

46000 unika besökare i veckan eller 160000 unika besökare i månaden. 

Därför fanns det underlag för att nå ut till så många som möjligt på så 

kort tid som möjligt.  

Vi skapade en post i forumet som löd: 

” Hejsan. 

Vi är två stycken högskolestudenter på Halmstad Högskola som skall göra 

ett examensarbete. Vi hade tänkt bygga om en äldre motorcykel till en Café 

hoj samt att konvertera den till ett mer miljövänligt alternativ. 

Som en del i vårt projekt ska vi genomföra en marknadsundersökning och 

då passar ju medlemmarna på sporthoj alldeles utmärkt! 

Alternativen som vi tänkt och se över är, El-drift, Etanol samt biogas. Alla 

har ju sina fördelar samt nackdelar, men vi undrar nu vad du/ni hade 

valt i första hand? 

El-drift släpper ju ut minst avgaser av de tre, men måste brottas med 

långa laddningstider, tyngd av batterier samt få laddningsställen. 

Bio gas släpper ut lite mer avgaser, det finns hyfsat med tankställen men 

det är problem att gömma gastuberna på ett snyggt sätt på en motorcykel. 

Etanol släpper ut mindre avgaser än bensin, kräver ganska lite 

modifiering men om det skall användas i storskala krävs det en bättre 

hantering av själva produktionen för att göra det så miljövänligt som 

möjligt. 

Tacksam för er hjälp!” 

http://www.sporthoj.com/
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Vi lade sedan till en poll där sajtens medlemmar kunde rösta. 

Alternativen var:  

 El.drift 

 Biogas 

 Etanol 

 Inget, fortsätter med bensin 

Vi lade till det sista alternativet eftersom vi tyckte det var intressant att 

få med även de som inte vill köra miljövänligt i undersökningen. Gruppen 

trodde att bensin skulle vinna stort men var inte säkra på vad som skulle 

komma på andra plats. Vi blev förvånade att Etanol faktiskt vann över 

bensin. Detta har gjort att vi har blivit ännu mer sporrade över att gå 

vidare med projektet. 

Undersökningens resultat blev enligt följande: 

 

Resultatet är taget den elfte november 2009 från sidan. Det går dock 

fortfarande att rösta i den och tråden går att hitta på länken 

http://sporthoj.com/forum/showthread.php?t=216323.  

Vi fick även en hel del andra förslag på alternativa bränslen. Dock så 

faller de flesta av dessa bort helt enkelt på grund av att det inte finns 

någon utbyggd infrastruktur för tankställen. Således är dessa inte 

aktuella i dagens läge. Detta eftersom ett av våra kriterier var att 

tankningen skulle vara lika lätt eller lättare en bensin.  

Detta styrktes även av en del svar i vår omröstning på nätet. Till exempel 

så skrev signaturen West, en av sporthojs moderatorer följande: 

” Etanol är ju det enklaste och tankställen finns ju på varje mack. 

Kollade på SM-Rally här i Katrineholm för några veckor sen, och det är 

många som kör på E85 i sina rallybilar. Pratade med Oskarsson en 

duktig förare som kör Ford han har konverterat till E85 dels för ekonomin 

och för att de har tagit ut mer effekt ur motorn genom att bara byta 

bränsle. 

Så kör på E85 för att man kan konvertera nästan vilken motor som helst.” 

 

http://sporthoj.com/forum/showthread.php?t=216323
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Kriterier 

Baserat på vår kundundersökning och våra undersökningar har vi 

kommit fram till följande kriterier enligt Fredy Olssons modell [5].  

Krav K 
Önskemål  Ö 
  

Process  

Miljövänligare än bensin K 
Godkänt drivmedel K 

Ingen negativ förändring i körbarhet Ö 
  

Människa  

Enkelt att tanka/ladda K 

Enkelt att konvertera Ö 
Tillgänglighet av tankställen Ö 
  

Ekonomi  

Ekonomiskt försvarbar konvertering Ö 
Enkelt att underhålla Ö 
Bättre körekonomi Ö 

  

Omgivning  

Ej giftig Ö 

Köldtålig Ö 
 

Process 

Under process har vi satt upp att bränslet måste vara miljövänligare än 

bensin. Detta för att vårt projekt går ut på att bygga en miljövänligare 

motor. Drivmedlet måste också vara godkänt så det går att få tag på varje 

bensinstation. Om detta krav inte uppnås kommer inte motorn att vara 

attraktiv. Drivmedlet och konverteringen får inte heller påverka 

fordonets körbarhet i för negativ riktning. Särskilt när det gäller 

motorcyklar, måste en balans uppehållas för att fordonet skall kunna 

manövreras på ett säkert sätt. 

Människa 

Människor har svårt att bryta vanor. Således måste tankning av motorn 

vara lika lätt, eller lättare än befintliga lösningar. Detta faller in under 

vårt första krav under kategorin människa. Gruppen försöker inte heller 

att utveckla en ny motor. Istället försöker vi att visa att man på ett 

enkelt sätt kan konvertera en äldre motor till ett mycket miljövänligare 

alternativ utan att förlora effekt eller körglädje. Således är det ett av 
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våra önskemål att motorn skall vara enkel att konvertera. Detta för att 

gemene man skall kunna göra större delen av arbetet själv.  

Gruppen har även lagt till ett önskvärt kriterium i form av 

tillgängligheten på tankställen. Om användaren måste planera sin resa 

efter var han/hon kan tanka eller ladda sitt fordon, tror vi inte att det 

kommer ha en genomslagskraft. Eftersom vi har valt att inrikta oss på en 

motorcykel, vilket främst används som nöjesfordon, så måste det finnas 

bra med infrastruktur så föraren kan tanka på vägen. Vårt mål med 

konverteringen är åter igen att erbjuda ett så smidigt alternativ som 

möjligt i förhållande till bensin. 

Ekonomi 

Givetvis spelar ekonomin stor betydelse i alla sammanhang. Om det inte 

är ekonomiskt försvarbart att konvertera motorn eller att använda den så 

kommer inte projektet fungera. En viss del av befolkningen tycker säkert 

att det är viktigare med miljön och är villigare att betala en högre summa 

för att köra miljövänligt. Dock tror gruppen att det är bättre om vi kan 

erbjuda en miljövänlig lösning till en så liten avgift som möjligt.  

Gruppen tycker även att det vore önskvärt om motorn var enkel att 

underhålla. Hur enkelt det nu är att underhålla en motor är alltid 

relativt, baserat på hur bevandrad personen är i motorer. Dock är vårt 

mål att inte försvåra underhåll allt för mycket jämfört med en 

bensindriven motor. Detta för att hålla nere service kostnader. 

Vi har även valt att sätta upp ett kriterium angående förbättring av 

körekonomin. Detta för att om man kan väga in en ekonomisk faktor, där 

användaren kan vinna pengar i det långa loppet, så kommer 

konverteringen att tilltala en betydligt större grupp människor än om det 

blir dyrare än att köra med bensin.  

 

Omgivning 

Gruppen har satt som önskvärt att vår drivmedelslösning inte skall vara 

giftig. Naturligtvis så är den största delen av drivmedel giftigt i någon 

form. I vår kundundersökning framgick det flera olika andra exempel på 

drivmedel som vi inte valt att ta med i undersökningen. Ett av dessa var 

metanol. Metanol som även benämns metylalkohol eller träsprit vilket är 

extremt giftigt och kan intas genom huden. 
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Konceptutvärdering 

 

  El-drift Biogas Etanol 

     
     

Process     
Miljövänligare än bensin K 3 3 2 

Godkänt drivmedel K 3 3 3 
Ingen förändrad körstil/karaktär Ö 1 2 3 

     
Människa     

Enkelt att tanka/ladda K 3 2 3 
Enkelt att konvertera Ö 1 2 3 

Tillgänglighet av tankställen  1 2 3 
     

Ekonomi     
Ekonomiskt försvarbar konvertering Ö 1 2 3 

Enkelt att underhålla Ö 2 2 3 
Bättre körekonomi Ö 3 2 1 

     
Omgivning     

Ej giftig Ö 3 3 2 
Köldtålig Ö 2 3 2 

     
Slutpoäng  23 26 28 

Procent  69,7 78,8 84,8 
 

Efter sammanställningen så kom vi fram till att etanol var den bästa 

konverteringen för vårt bruk. Detta är uppställt efter att vi har listat de 

kriterier som vi har valt och anser är av störst intresse för oss. Biogas 

kom på andra plats medans eldrift enbart fick tjugotre poäng som ledde 

till att den konverteringen kom sist. 

Etanolkonvertering verkar även vara den mest prisvärda konvertering 

som vi också misstänker kommer vara av stort intresse för marknaden. 

Alla valda koncept är godkända som drivmedel och det handlar om i 

slutändan att etanol är så pass utbrett idag att det är enklast att 

använda sig av detta då det finns i princip tankställen för detta bränsle 

på alla större bensinmackar.  

Etanolens nackdel ligger i att den inte är lika ekonomisk i själva bränslet 

i sig. Det diskuteras att det är runt tretio procent mer i förbrukningen 

samt att den är lite dyrare än bensin i nuläget. Men den är samtidigt mer 

miljövänlig än bensin och därmed är den klassificerad som miljöbränsle.  
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Dessutom så är motorcykeln mycket känslig för vikt så det är viktigt att 

fokusera på detta så man kan uppehålla en fin balans i chassiet. Med 

etanol så uppfyller man detta krav genom att dra nytta av den hårt 

utvecklade viktförhållande som Kawasaki lagt tusentals timmar och 

miljontals kronor att få rätt.    

Primärkonstruktion av förgasarkonvertering 

Konverteringen som vi har valt är etanolkonvertering. Hela 

primärkonstruktionen kommer att genomföras med Fredy Olssons metod 

som stöd [5]. Eftersom att vi bor i Sverige med ett kyligare klimat så 

kommer vi använda oss av en blandning som består av åttiofem procent 

etanol och femton procent bensin. Detta är för att etanol är svårstartat 

under kallare förhållande.  

Det finns två möjliga lösningar för etanolkonvertering som vi valde att 

titta på. Den första är att konvertera vår nuvarande förgasare motor till 

bensininsprutning och sedan byta programvara samt 

insprutningssystem. Detta är det mest vanliga typen av konvertering på 

grund av att programvaran kan skrivas av en firma och sedan så bara 

byter man över insprutningssystemet. Detta kostar dock en del pengar 

och eftersom att vi vill sträva efter en billig konvertering så går denna 

lösning bort.  

Den andra typen av konvertering är att byta nålar och på det sättet få in 

mer bränsle i motorn. Detta är lösningen vi har valt. Det är en svårare 

uppgift men med rätt beräkningar så blir det betydligt billigare. 

Beräkningen handlar inte bara om att ha en större diameter på nålarna, 

utan även dess längd. Det finns och mer än en nål att ta hansyn till. 

Detta är på grund av att man har en nål för tomgång, en för 

fullbelastning samtidigt som man också har en för normalkörning.  

Produktutkast 

Eftersom vi har valt att göra en etanolkonvertering av en förgasarmotor 

så kommer vår primärkonstruktion till största delen inrikta sig på själva 

förgasaren. De delar vi kommer titta på är lågfartskretsen (pilot jet), 

trotteln (slide), trottelnålen (jet needle), nålmunstycket (needle jet), 

huvudmunstycket (main jet) samt luftmunstycket (air jet). 

Vi väljer att bortse från resterande delar såsom till exempel packningar. 

Gruppen kommer inte heller titta på hur konverteringen påverkar själva 

förgasarkroppen. Detta för att all existerande dokumentation visar på att 

Etanol är snällare mot förgasaren, inklusive gummidetaljer, än bensin. 
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Lågfartskretsen 

Lågfartskretsen består i huvudsak av två stycken justerbara delar, en 

luftskruv (air screw) samt lågfartsmunstycket (pilot jet). Luftskruven är 

placerad uppströms mot den sida där luftfiltret sitter. Vissa förgasare 

kan här ha en bränsleskruv istället. Den sitter då nedströms, alltså bort 

från luftfiltret.  

Om vi skruvar luftskruven inåt blir blandningen fetare, alltså motorn får 

mer bensin i förhållande till luft. Likaså blir blandningen tunnare om vi 

skruvar luftskruven utåt. I fallet med bränsleskruv, fungerar den åt 

motsatt håll. 

Vid rätt bestyckning bör en förgasares luftskruv vara urskruvad ett och 

ett halvt varv. Om den måste skruvas i mer eller mindre tyder detta på 

oftast på fel val av lågfartsmunstycke.  

Lågfartskretsen inverkar på motorn från helt stängd trottel upp till 

kvarts gas. 

Trotteln 

När man talar om trottelstorlek så är det oftast inte själva trotteln man 

talar om. I stället menar man oftast den avfasning som finns i trottelns 

nederkant. Storleken på denna finns oftast tryckt i botten på trotteln och 

mäts i 16-dels tum. Detta innebär alltså att om det står stämplat 2.5 på 

trotteln så är avfasningen 3.97 mm (2.5 x 25.4 /16). 

Trottelns avfasning påverkar motorn upp till kvarts gas och påverkar hur 

motorn svarar på gaspådrag. 

Trottelnålen 

Trottelnålen hänger ned från ett hål i centrum av trotteln och löper i 

nålmunstycket. Nålens uppgift i förgasaren är att se till att motorn får 

rätt bränsleblandning i mellanregistret. Desto högre den koniskt 

utformade nålen lyfts ur trotteln desto mer bränsle kan passera genom 

nålmunstycket. Med hjälp av ett clips som är fäst i ett av de fem steg som 

finns på nålen kan man justera bränslemängden i motorns ¼ till ¾ dels 

gaspådrag.  

Om vi flyttar nålen uppåt levererar förgasaren en fetare blandning 

tidigare i registret. Här kan man även passa på att byta ut 

nålmunstycket, vilket ändrar blandningsförhållandet jämnt över hela 

registret. Givetvis går det även att byta ut nålar. Trottelnålar kommer i 

en mängd olika dimensioner. 
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Nålmunstycket 

Nålmunstycket består oftast i mässing och sticker upp alldeles under 

trotteln. Munstycket kommer i två olika format, primary type och bleeder 

type. Primary type används främst på tvåtaktare.  

Bleeder typen sticker upp ungefär 3-4 mm i venturin. Munstycket har ett 

par små hål borrade i sin längd, vilket man endast kan se vid total 

demontering av förgasaren. Hålens uppgift är att ”blöda” in luft i bränslet 

medans det stiger i munstycket. Detta hjälper till att finfördela bränslet. 

Denna typ av munstycken är den absolut vanligaste i alla 

fyrtaktsmotorcyklar.  

I botten av detta munstycke sitter huvudmunstycket, vilket även 

fungerar som hållare till nålmunstycket.  

Nålmunstycken finns en mängd olika storlekar. Idag finns det ett 

trettiotal av dem och variationen i storlekarna är väldigt liten. Till 

exempel så skiljer det endast 0.01 mm mellan ett P4 och ett P6 

munstycke.  

Huvudmunstycket 

Huvudmunstycket reglerar den mängd bensin som motorn får mellan ¾ 

dels gas upp till fullgas. Teoretiskt sätt skulle man alltså kunna köra, 

utan problem, utan huvudmunstycke, så länge man aldrig gick över ¾ 

dels gaspådrag. Mellan nål- och huvudmunstycket sitter ofta ett 

skvalpskydd i mässing.  

Huvudmunstycken finns i storlekar från #50 till #200 i steg om 5 och från 

#200 till #720 i steg om 10. Ett #250 munstycke släpper igenom 250 cc 

bensin i minuten.  

Något som är värt att lägga på minnet om huvudmunstycken är dock att 

olika förgasartillverkare har olika sätt att numrera detta och de mäter 

även från olika håll. 

Luftmunstycket 

Luftmunstycket är det minsta av den serie med munstycken som vi hittar 

i en förgasare. Munstycket går att hitta i botten på förgasaren och är 

cirka 4 mm. Detta munstycke har som uppgift att förse motorn med rätt 

blandning vid fullgas. Samma regel som innan gäller, att desto större 

munstycke desto magrare blandning. Dessa munstycken finns i 

storlekarna 0.5 mm till 2.0 mm.  
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Komponentval 

Vi valde att ta en titt på lite olika komponenter som är av stor betydelse 

för vår konvertering. Vi tittade på komponenterna inne i motorn såväl 

som själva bränslet i sig som vi ska använda oss utav. 

Val av etanol 

Etanolen är ett bränsle som vi anser att vi ska driva vår motorcykel på. 

Detta bränsle kan i nuvarande läge inte köpas i ren 

hundraprocentigform, utan vi måste köpa en blandning av 

åttiofemprocentig etanol blandat med femton procent bensin. Denna 

blandning ändras under säsongens gång då under vintern så blandas det 

i sjutiofemprocent etanol och tjugofemprocent bensin. Därför måste vi ta 

hansyn till detta när vi väljer andra komponenter då denna blandning 

ändras.   

Förgasare 

Då förgasare kan ställas in i så stor utsträckning med hjälp av 

munstycken, nål höjd samt nålens utformning kommer vi att modifiera 

befintlig förgasare och inte införskaffa nya. 

Förgasaren vi kommer att titta på är en Teikei K22P-2A. Denna 

förgasare är den som sitter som original på vår projektmotorcykel, en 

Kawasaki Z500 av 1981års modell (Se figur 1). 
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(figur 1.) 
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Munstycken och nålar 

Lågfartsmunstycket är 23.5mm långt i en Teikei K22P, är av storleken 

M4 och har en M4 gänga. Huvudmunstycket är 7.8mm och har M5 gänga. 

Munstyckena är oftast gjorda i mässing för att klara korrosion från 

bensin, diesel eller etanol. 

Nålen som sitter i förgasaren är en 4C91 nål. De första siffrorna i 

serienumret talar om vilken standard nålen har. Den sista siffran betyder 

vilket läge nålen skall sitta i förgasaren. I vårt fall skall alltså nålen sitta 

i läge nummer ett som standard.  

Bilden nedan visar att ett steg motsvarar en ökning eller minskning på 

nålen med 1mm.  

Alla munstycken går att köpa i ett flertal olika storlekar. Vi kommer 

därför inte att tillverka några nya nålar. Detta eftersom förgasare har 

funnits så länge att det inte finns några nya detaljer att tillverka. Således 

har gruppen beslutat att modifiera befintliga produkter för att anpassa 

vår motor.  

Nålarna kommer vi att slipa ned i en svarv till rätt storlek och 

munstyckena kommer att borras upp i pelarborr. Med hjälp av 

beräkningar kommer vi att försöka hitta en optimal blandning för en 

etanolkonvertering (se bild nedan). 
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Bränsleslangar och packningar 

Det har varit ett envist rykte att etanol skulle ha en negativ inverkan på 

gummi jämfört med bensin. Baserat på data från gummiföretaget Kuntze 

så skulle detta inte vara fallet.  

Följande gummi har kontrollerats (se bild nedan): 
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Med hjälp av denna tabell täcker vi upp större delen av de gummin en 

slang kan vara gjord av. 

Vidare har Kuntze utvecklat en tabell (se bild nedan) hur olika sorters 

kemikalier påverkar de olika gummisorterna [6]. I tabellen kan vi utläsa 

att etanol är väsentligt bättre än bensin på samtliga gummisorter. Detta 

motbevisar de som har försökt påvisa att etanol skulle vara skadligare på 

packningar och slang gjort av gummi. 

 

Baserat på dessa data har vi beslutat att bortse från påverkan på 

gummislangar och packningar under vår konvertering. Detta på grund av 

att beräkningarna på varje individuell packning och slang skulle ta 

väldigt lång tid och eftersom vår insamlade data visar att det inte behövs. 
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Tillverkningskonstruktion av förgasarkonvertering 

Konverteringen som vi har valt att fokusera på är etanolkonvertering. 

Med detta så krävs att en del delar utbyttes eller tillverkas för att man 

ska kunna uppnå en fullt fungerande motor som drivs av just detta 

drivmedel. Delarna som vi kommer fokusera på i detta skedde är 

lågfartskretsen, trotteln, trottelnålen, nålmunstycket, huvudmunstycket 

samt luftmunstycket.  

Eftersom vissa av dessa delar måste justeras i storlek i antingen 

diameter eller längd så har vi valt att byta ut nålarna för att sedan 

modifiera dessa. Formeln för längd och diameter kom vi fram till i vår 

Principkonstruktion redovisning.  

Det vi ska titta på i tillverkningskonstruktionen är hur vi ska tillverka 

och modifiera olika delar för att dessa ska passa så bra som möjligt 

samtidigt som den uppfyller alla CE krav och liknande. Vi måste utgå 

ifrån våra tidigare uppställda krav men samtidigt lägga till nya då 

tillverkningen måste vara mer specifik. Detta är med tanke på alla 

miljöaspekter samtidigt som man också måste se till att det är en så bra 

produkt som möjligt till ett bra pris.  

Vi ska även göra analyser för att se till så att produkten uppfyller alla 

dessa krav som vi ställt. Detta kommer även visa vart produkten är som 

svagast samt vad vi måste titta extra noga på. 

När vi är nöjda med att produkten uppfyller kraven och att vi har 

analyserat den så ska vi ta fram en prototyp. I detta fall kommer vi 

antagligen att tillverka en nål i prototypmaskinen. Denna prototyp 

kommer att spegla exakta måtten på produkten som vi kommer sedan 

producera till allmänheten.  

Produktdefinition 

Gruppen har, som tidigare visats, valt att genomför en konvertering av 

en förgasarmotor från bensindrift till etanol. De delar vi valt att titta på 

kommer vi att stå fast vid. Gruppen kommer alltså att bortse ifrån 

slangar, packningar och dylikt. Vi kommer enbart att fokusera på nålar 

samt munstycken.  
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Kriterier 

Baserat på vår produktdefinition tog gruppen, under 

principkonstruktionen, fram ett antal kriterier. Dessa har följt med under 

projektets utveckling och såg i sitt tidiga skede ut enligt nedan: 

Krav K 
Önskemål  Ö 

  
Process  

Miljövänligare än bensin K 
Godkänt drivmedel K 

Ingen negativ förändring i körbarhet Ö 
  

Människa  
Enkelt att tanka/ladda K 

Enkelt att konvertera Ö 
Tillgänglighet av tankställen Ö 

  
Ekonomi  

Ekonomiskt försvarbar konvertering Ö 
Enkelt att underhålla Ö 

Bättre körekonomi Ö 
  

Omgivning  
Ej giftig Ö 

Köldtålig Ö 
 

Efter att ha reviderat våra kriterier, har vi kommit fram till att vi vill 

ändra kriteriet ”Enkelt att konvertera” från ett önskemål till ett krav. 

Detta eftersom vi vill att konverteringen skall vara enkel att genomföra. 

Dock får man ta i beaktning att termen ”enkelt” är väldigt subjektiv. 

Något som är enkelt att göra för en person kan vara väldigt komplicerat 

för en annan. Således har vi valt att definiera kriteriet så att det skall 

vara enkelt i jämförelse med de övriga konverteringsalternativ som vi 

undersökte i principkonstruktionsfasen.  

Vi vill inte att vår konvertering skall vara väldigt dyr eller kräva väldigt 

stor kompetens. Istället vill vi, med hjälp av vår dokumentation och 

beräkningar, erbjuda ett stöd till personer som är intresserade av att 

konvertera sin motorcykel till etanoldrift. 

Vi tycker här att konverteringen till etanoldrift, genom att byta 

munstycken samt nålar, är en betydligt enklare metod jämfört med att 

konvertera motorcykeln till biogas eller eldrift.  
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I övrigt kommer vi att bibehålla de kriterier som sattes upp under 

principkonstruktionsdelen av projektet då dessa fortfarande stämmer 

med vad vi vill uppnå med vårt projekt. 

Detaljkonstruktion 

Detaljkonstruktionen kommer bestå av delarna som vi kommer att 

förändra för att få en så pass bra etanolkonvertering som möjligt. Vi har 

tittat på att byta till insprutning system men detta valdes bort då vi ville 

göra en så pass bra lösning som möjligt till en så liten kostnad som 

möjligt.   

Tillverkningsanpassning 

Nålarna samt mustyckena kommer inte att tillverkas från grunden, utan 

dessa kommer att modifieras från dess befintliga form. I vår primär 

konstruktion rapport kom vi fram till vilka siffror som kommer att 

behövas användas för att få till rätt dimension på nålarna för att få en så 

pass bra blandning som möjligt. Måtten kommer att behövas ändras från 

original utförande för att kunna tillsätta mer bränsle i olika mängder 

som då är bestämt av olika varvtal.  

Komponentrevidering 

Komponenter som vi har valt att lägga vår expertis på är nålarna samt 

munstyckena i förgasarna. Vi kommer behålla nålarna som satt i 

förgasarna men kommer att modifiera dessa. Det viktiga är att vi håller 

fast i dessa siffror som vi räknat fram så att vi bibehåller körbarheten på 

motorcykeln.  

Nålarna och munstyckena måste blöda in tillräckligt med etanol för att 

man ska få en tillräckligt bra körbarhet. Man får dock inte ha för mycket 

bränsle i heller.  

I denna komponentrevidering så kommer vi att bibehålla delarna i 

befintliga dimensioner förutom nålarna samt munstycken som kommer 

att behövas modifieras. Vi är i behov att göra dessa kortare för att få en 

högre tillförsel av bränsle. Detta kommer bidra till att vi får en optimal 

blandning när vi byter drivmedel från 95 oktan bensin till E85 bränsle.  

Tillverkningsmetoder 

Våra produkter, munstycken samt nålar är ett väldigt speciellt fall. Det 

kommer inte att tillverkas någon helt ny produkt, istället kommer vi att 

modifiera komponenter för att förändra användningsområdet på en 

produkt, förgasaren.  
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Således kommer vi att inhandla 

munstycken (se bild till vänster) samt nålar 

och sedan med hjälp av borrning, svarvning 

och slipning få den önskade bestyckningen 

till våra förgasare.  

Vi har i tidigare rapporter hänvisat till en 

borrsats som Jula säljer. Denna fungerar 

utmärkt för att borra upp munstycken då 

borren har väldigt liten ökning, 0,05 mm 

samt 0,1 mm. Artikelnumret på denna borrsats är 181000 och den finns 

att köpa på Julas hemsida.  

Borrningen av munstyckena är långt ifrån ett precisionsarbete med detta 

tillbehör. Dock är munstyckena så pass billiga i butik att man kan köpa 

in ett mindre antal, borra i dessa medans man behåller originalet. Detta 

är vad vi rekommenderar alla som tänker genomföra en 

etanolkonvertering av en förgasarmotor.  

Munstyckena kräver väldigt snäva toleranser för att få en helt 

hundraprocentig bestyckning. En skillnad på bara 0.1 mm kan ge en helt 

annorlunda motorkaraktär. Sätt sedan detta i samband med att det finns 

flera olika munstycken och varje del med fel dimension ger en snabbt 

ökande försämring av förgasarens beteende.  

En rekommendation kan därför 

vara att när man provat sig fram 

till rätt bestyckning så köper man 

munstycken (se bild på 

munstycke till vänster) i de mått 

man kommit fram till. Detta för 

att man kan då erhålla en 

betydligt finare ytjämnhet på 

insidan än ett borr ifrån Jula 

någonsin kommer att ge. 

Produktprovning 

En produktprovning är av stor nytta när man ska konstruera en ny del. 

Detta är för att man ska kunna se så att toleranserna stämmer överens 

med resten av produkten. I vårt fall så ska vi tillverka munstycken i 

prototypmaskinen för att se så att toleranserna är korrekta. Då ser vi 

även hur munstyckena och nålarna kommer att sitta inne i förgasaren 

när dessa har blivit anpassade för etanol driften. Detta är ett mycket 
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viktigt steg för oss då detta ger oss inblicken inne i förgasaren hur nålen 

samt flödet kan simuleras ihop. 

Prototyptest 

Prototyp testet som vi har valt att använda oss av är att vi införskaffade 

en uppsättning nålar samt munstycke till vår Teikei förgasare. Dessa kan 

man få tag på vid en motorcykel specialist eller till och med en 

motorcykelgrossist.  

Vi tog dessa till en svarv där vi valde att svarva enligt vår 

uträkningsteori. Konceptet består av att minska dessa till en viss 

diameter för att tillföra mer bränsle då etanolen kräver en större mängd 

jämfört med bensin. Detta tog vi upp i princip samt primär 

konstruktionsrapporten.  

Efter svarvningen så hade vi exakta måtten vi tänkte använda oss utav. 

När dessa placerades i förgasaren så fann vi att dessa inte har några 

dimensionsproblem i nuvarande förgasare. Vi fann att den sänkta 

diametern fortfarande ger bra flöde samt att vi flyttade upp clipet ett par 

steg, så är längden densamma som innan. Nu har vi alltså kortare 

munstycke samt kortare nålar som passar inne i förgasaren.   

Materialval 

Munstycken samt nålar kan tillverkas i flera olika material med ett antal 

olika pläteringar. De vanligaste materialen är aluminium, rostfritt stål, 

titan samt mässing. Använder man sig av mässings nålar så pläterar 

man ofta dessa med nickel för att få en längre livslängd. 

Titan är ett väldigt mjukt material i förhållande till stål och fungerar 

sådär i en förgasare. Om man väljer att installera delar av titan i en 

förgasare är det väldigt viktigt att man är försiktig när man byter ut 

övriga delar. Att kombinera en rostfri nål med ett munstycke av titan 

kommer efterhand att urholka munstycket [1]. 

De komponenter vi har valt är av mässing. Mässing är en legering av 

koppar och zink. Metallen används ofta där man behöver en låg friktion, 

till exempel på dörrhandtag eller ammunition. Legeringen är också 

ganska så mjuk och används ofta i sammanhang där man inte vill riskera 

några gnistor. Detta gör den väldigt bra i vårt syfte eftersom 

gnistbildning i en förgasare är ingenting man vill ha.  
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Återvinning 

Vid användandet av mässingsdetaljer så finns det ett problem vid 

återvinningen. Detta är att man ofta tillsätter bly till mässingen för att 

göra den lättare att bearbeta i maskin. Halten av bly brukar vara cirka 

2%. Blyet brukar ofta lägga sig på ytan på mässingsdetaljen, vilket 

skapar samma hälsorisker som att ta i bly. Lösningen på detta problem 

är ofta att plätera mässingen efter bearbetning. 

Alternativet är idag att man tillsätter en liknande mängd silikon i 

materialet. Det får då liknande egenskaper utan att bli giftigt.  

Vi rekommenderar de som skall byta nålar i sin förgasare att hantera 

mässingsnålarna med försiktighet och gärna använda handskar vid 

hanteringen. Detta eftersom om nålarna och munstyckena har använts 

under en längre tid så kan en eventuell nickelplätering vara sliten och 

inte erbjuda tillräckligt gott skydd mot halten av bly i materialet. 

Tillverkningsmetoder 

Nålar samt munstycken till en 

förgasare svarvas fram (se bild till 

vänster). Mässing, som används i vårt 

fall, kommer i tre olika hårdheter. Allt 

beroende på andelen zink i materialet. 

Således kan man behöva olika stål när 

man bearbetar i svarven. Munstycken 

går att svarva fram hemma och man 

kan tillslut borra ett hål i dem för att släppa igenom bränsle.  

Mässing går bra att svarva och svarvas med fördel på ganska hög 

hastighet. En stor del av detaljer kan göras i mässing vilket kan ses på 

bilden här intill.  

Vid svarvningen spänns arbetsstycket upp mellan två enheter där den 

ena har en fasthållande funktion och den andre en drivande funktion, 

även kallat chuck. Chucken roterar sedan och ett eller flera verktyg 

används för att svarva till munstycket och till slutligen för att sticka av 

det.  

Toleranser & Ytjämnhet 

Toleranserna är väldigt fina på själva hålet i munstyckena. Själva 

finishen på ytan på munstyckena är inte särskilt viktig. Bara gängorna 

är ok och komponenten inte tar för stor plats så att den hindrar övriga 

komponenter, så ska det vara ok.  
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Dock krävs en väldigt noggrann kontroll av alla munstyckens hål. En 

variation på 0.01 mm kan vara tillräckligt för att förändra motorns 

egenskaper och orsaka en felaktig bestyckning.  

Som vi skrivit i primärkonstruktionsfasen är skillnaden mellan ett P4 

och ett P6 nålmunstycke endast 0.01 mm. Detta gör att alla munstycken 

måste kontrolleras noga så att de verkligen har rätt genomsläppning av 

bränsle eller luft.  

Givetvis medför detta att nålarna måste följa samma höga toleranskrav. 

Eftersom nålen löper i ett munstycke så måste dessa lämna precis rätt 

mellanrum mellan varandra för att ge korrekt genomströmning av 

bränsle vid rätt gaspådrag. Därför kan man inte heller acceptera 

orenheter i ytan i form av knölar eller liknande. En nål som inte är helt 

slät kan fastna i munstycket eller stoppa genomströmningen när den 

sänks ned under deacceleration.  

Eftersom komponenterna är billiga att framställa, tillverkas en stor del 

av dem, som sedan testas genom stickprov. Delarna är som sagt billiga 

och därför kan man tolerera en del felaktiga munstycken samt nålar som 

kasseras om de inte uppfyller kraven.  

Bakparti 

Designen av bakpartiet var gruppen ganska eniga om redan ifrån starten 

av projektet. Alla Café racers har någon variant av det som kallas 

”ankrumpa”.  Det finns företag som idag säljer färdiga bakpartier med 

sadel i glasfiber eller aluminium. Ett exempel på ett sådant företag är 

The Tank Shop i Skottland [7]. De tillverkar ett stort antal olika tankar 

samt bakdelar till både Café Racers samt andra byggen. 

Våra initiala planer var att försöka få ett företag i Sverige att sponsra 

med en färdig del. Helst ville vi bygga, men vi hade som sagt ont om tid 

och vi var medvetna om detta.  

Därför blev vi otroligt glada när vi lyckades få tag i Peter Thuresson i 

Lammhult. Han erbjöd sig att sponsra med en custom byggd bakdel till 

vår motorcykel. Gruppen började då att titta på lite alternative design 

och fastnade för en som var lite mer kantig, lite mer racing helt enkelt. Vi 

kom med diverse ritnings förslag och efter att ha enats om en design som 

vi ritat i Catia så tillverkade Peter denna till oss. Sätet tillverkades sedan 

av Peter och monterades på sadeln. 

Vi är otroligt nöjda både med utseendet på bakdelen samt 

lackeringsjobbet, som även det utfördes av Peter Thuresson i Lammhult. 
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Avgassystem 

På vår Kawasaki Z500 var original avgassystemet inte bara rostigt, utan 

sönderrostat. Gruppen upptäckte efter demontering av systemet att det 

fanns ett stort hål under motorn i avgassystemet. Det rör som förband de 

4 avgasrören från cylindrarna hade helt rostat sönder. Gruppen hade 

redan innan diskuterat möjligheterna att bygga ett nytt avgassystem 

eftersom det befintliga inte skulle passa in efter våra modifieringar var 

gjorda. Efter att vi upptäckt att systemet var sönderrostat fanns det inte 

längre några tvivel, vi var tvungna att bygga ett nytt avgassystem. 

Gruppen konsulterade med Peter Thuresson i Lammhult, som har 

mångårig erfarenhet i att bygga med plåt. Gruppen visade lite bilder i 

olika tidningar på ungefär vad vi ville ha på våran motorcykel. Peter kom 

med input, visade ett par rör som skulle fungera perfekt till avgaspipor 

och sedan var bygget igång.  

Gruppen tog mått på motorcykeln, på det befintliga avgassystemet och 

CAD:ade upp ett system som sedan byggdes i Lammhult av Peter 

Thuresson. 

I skrivande stund har vi inte testat avgassystemet ännu eftersom Café 85 

motorcykeln inte startats. Gruppen är dock väldigt medvetna om att det 

kommer bli väldigt svårt att få motorcykeln genom besiktningen i dess 

nuvarande utförande. Detta eftersom ljuddämparna är helt öppna, utan 

någon form av dämpning. Skall projektet, vid senare tillfälle, gå igenom 

en besiktning för att kunna köras på allmän väg, måste någon form av 

dämpning monteras i.  

Den delen av projektet kommer dock inte att slutföras till Utexpot utan 

senareläggas. Vårt mål med Café 85 var endast att få hojen klar till 

utställningen, inte att få den igenom en besiktning.  
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DETALJKONSTRUKTION 

Bakparti  

Bakpartiet tillverkades i plåt av Peter Thuresson i Lammhult efter vår 

friformsmodellering design i Catia som tidigare nämnts (se bild nedan). 

Denna måttsatte vi aldrig, utan istället så arbetade Peter efter att härma 

denna design medans han rullade den i Engelska Hjulet. Därför anser vi 

att detta är ett designelement som bara en sann custom tillverkar kan 

arbeta sig utav. 

 

Avgassystem  

Avgassystemet är baserat på bockade rör som sedan svetsats ihop i ett 4 

till 2 system. Ett rör har placerats i mitten för att hålla ihop de övriga 

delarna och göra konstruktionen mer styv. Baktill svetsades två större 

rör på till ljuddämpare (se bild nedan). Motorcykeln har idag ingen 

dämpning, men gruppen kommer att packa ljuddämparna innan 

besiktning.  

Utan på dämparna sitter ett nätgaller som fästs med två skruvar. För att 

fästa detta, borrade vi hål i ljuddämparna och gängade med gängverktyg.  
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PRODUKTSAMMANSTÄLLNING 

Om man tittat på var sammanställning på förgasaren så ser man att den 

är uppbyggd av ett antal delar. Dessa har vi som tidigare nämnt använt 

oss av samt modifierat för att vår konvertering till etanoldrift ska köras 

på ett effektivt sätt. Kriterierna som vi har ställt är även dessa uppfyllda. 

Kostnaden har vi beräknat att hamna på runt 40 sek per nål. Detta 

uppfyller det kravet vi ställde på att motorn skulle behålla samma 

karaktär men samtidigt ha en så billig som möjlig lösning.  

Man får tillägga att denna materiallista beskriver enbart en förgasare. 

På vår motorcykel så finner man fyra stycken förgasare. Därför måste 

man ta hansyn till att detta får kompletteras tre gånger utöver denna 

lista.  

EKONOMI 

Gruppen hade inte direkt satt någon budget för projektet. Eftersom vi 

både är studenter hade vi inte direkt några stora finansiella medel att ta 

till. Vi förlitade oss på, till största del, sponsorer. Vissa delar har gruppen 

bekostat själv, till exempel inköpet av motorcykeln. Med detta projekt 

ville vi visa hur ekonomiskt det är att konvertera till E85 samt att bygga 

om en motorcykel istället för att köpa nytt. Vi tycker att motorcykeln har 

fått ett snyggt retro-utseende som vi tror skulle tilltala betydligt fler än 

vad originalutseendet hade gjort.  
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Kostnaden för projektet har varit följande: 

Inköp av motorcykel 2500 

Baklampa 570 

Vätskor 120 

Avgasfjädrar 40 

Avgasbandage 299 

Lackering 1000 

Spackel 160 

Sprayburkar 300 

Skruvar 400 

Släp hyra 1100 

Transport 2300 

Verktyg 260 

  

Summa 9049 

DISKUSSION 

Gruppen bestämde sig redan tidigt under utbildningen att det var ett 

projekt med motorer som vi ville göra. Det har varit en lång resa från den 

höstdag när vi åkte upp till Kungsbacka för att hämta hem en rostig, 

silvertejpad Kawasaki Z500.  

Det har varit många motgångar och kalla dagar i garaget under en av de 

hårdaste vintrarna i Sydsverige på väldigt länge. Samtidigt har vi lärt 

oss massor. Det känns som att vi kommer att fortsätta att bygga eller 

modifiera motorcyklar och bilar eftersom projektet har definitivt gett oss 

mersmak.  

Gruppen har inte bara lärt sig massor om mekanik, tillverkning och 

förgasare. Vi har även skapat en hel del erfarenhet om hur man säljer in 

sitt projekt och sig själv till olika företag. Vi har bemöts med både en 

enorm positivitet samt raka nej när vi har lagt fram vår idé till företag. 

Vissa företag har direkt hoppat på vårt projekt och sponsrat, andra har 

varit tveksamma och har krävt en del övertalning. 

Redan i ett tidigt skede var Öhlins ombord och skulle sponsra oss med 

nya fjädringskomponenter. Dessvärre hade de inte längre tillgång till 

delar till en så pass gammal motorcykel som vi hade införskaffat. Detta 

problem löste vi dock senare med en hel del slipande och lackerande. 

Våra nuvarande fjädrar är ännu snyggare än de nya som kan köpas i 

handeln idag.  

Gruppen ser det även positivt att vi har lyckats skapa ett intresse bland 

företag för vår utbildning. Många hade inte en aning om att det fanns en 

CAD-Tekniker utbildning över huvudtaget. Vi har bemöts med en hel del 
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positiva kommentarer och har fått ett antal förfrågningar om vi inte 

skulle kunna cadda saker till dem.  

Även om Café85 inte har varit ett traditionellt examensarbete i den 

bemärkelsen att vi har fått ett fadderföretag så tycker vi att vi har 

lyckats i en betydligt större utsträckning själva. Detta eftersom vi inte 

blev tilldelade ett företag, vi skaffade inte bara ett, utan flera företag som 

trodde på vår idé och valde att sponsra oss.  

Projektet har varit jobbigt, påfrestande men samtidigt otroligt roligt och 

har gett gruppen en stor mängd nya erfarenheter och kunskaper.  
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