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Symbolenlijst

Symbool Verklaring Dimensie

A Oppervlak (area) [m2]

D Diameter van de zuiger [m]

F Kracht [N]

L Liftkracht [N]

P Vermogen [W] = [N*m]

R Gasconstante (287 voor lucht) [J/(kg.K)]

T Absolute temperatuur [K]

T Trekkracht [N]

VC Volume compressieruimte = volume schadelijke ruimte [m3]

VS Slagvolume [m3]

Q Warmtehoeveelheid [J]

W Arbeid [N*m] = [J]

W Weerstandskracht [N]

a Versnelling [m/s2]

be Specifiek brandstofverbruik [g/kWh]

k Adiabatische exponent = 1,4 voor lucht [-]

l Slaglengte van de zuiger [m]

m Massa [kg]

n Toerental [omw/s]

p Druk (pressure) [N/m2]

pb Omgevingsdruk [N/m2]

x Lucht-brandstofhoeveelheid = mengverhouding [kg/kg]

z Aantal cilinders [-]

Φm Massastroom= massadebiet [kg/s]

ε Compressieverhouding [-]

η Rendement [-]

ρ Soortelijke massa [kg/m3]

λv Vullingsgraad [-]

Voor de druk geldt: 1 bar = 100.000 N/m2 = 100 kPa = 1 hPa = 0,1 MPa

Speciale tekens:
> betekent “groter dan”
< betekent “kleiner dan”

Omrekeningsfactoren:
14.7psi (pound per square inch) = 1 bar

- iii -



Theorieboek voor technici                                                                                                  - Motoren –

Literatuurlijst

1. Benzine en dieselmotoren
H. Grohe 
Kluwer Technische boeken
ISBN 90201 14638

2. Zuigermotoren
Rijksluchtvaartschool Eelde 1977

3. Vliegen... met de motorzwever en ultra licht
J.L. Mol sr.
J. Verhaag BV Oldenzaal ISBN 90-9000617-6

4. Verbrandingsmotoren en -turbines
Ir.J. Stigter prof. ir.C.J. Tonkes
Kluwer – Deventer

5. Voordracht “Motoren”
Henk Kooijman, ROC Amsterdam

- iv -



Theorieboek voor technici                                                                                                  - Motoren –

- v -



Theorieboek voor technici                                                                                                  - Motoren –

1. Inleiding

Doel  van dit  module is om inzicht  te verschaffen  in de werking  van motoren,  de theorie van lucht -
schroeven en de eigenschappen van brandstoffen en smeerolie. De bedoeling van deze module is om stof
aan te reiken om examen te kunnen doen voor ZVT-B. Het is dus uitdrukkelijk niet de bedoeling om een
handleiding te verschaffen om motoren en luchtschroeven te kunnen onderhouden. Voor dat doel zijn de
handboeken van de betreffende motoren beter geschikt.

Een groot aantal onderwerpen zal hieronder behandeld worden. Getracht is om zoveel mogelijk examen-
vragen op te nemen in dit deel. De vragen zijn zo goed mogelijk geplaatst achter het betreffende hoofd-
stuk. De antwoorden op de vragen zijn te vinden in een apart deel IX: “Antwoorden op vragen van alle
hoofdstukken”.
Voor de technicus die wat meer in de achtergrond geïnteresseerd is, zijn een aantal  intermezzi opge-
nomen. Ze zijn niet van belang voor het examen.

2. Definities

Alvorens op de theorie van motoren in te gaan is het van belang een aantal belangrijke grootheden te
behandelen. De belangrijkste daarvan zijn arbeid en vermogen.

2.1. Arbeid

Een veel gebruikte wet in de mechanica is de wet van Newton:

F=m∗a   (2.1)

of kracht is massa maal versnelling        
Aangezien de versnelling wordt uitgedrukt in  kg en de versnelling in  m/s2 , is de kracht dus gelijk aan
kg*m/s2. Deze eenheid heeft een eigen naam gekregen namelijk de Newton [N]
Dus 1 N = 1 kg*m/s2.

De arbeid W is per definitie het product van kracht en weg, mits die kracht in zijn eigen richting ver -
plaatst wordt.  Daarmee is in het SI-stelsel  de N*m de eenheid van arbeid . Dit is weer een afgeleide
eenheid met een eigen naam namelijk de Joule [J].
Dus:

1 J = 1 N*m = 1 kg*m/s2

In het SI stelsel is de joule de eenheid van energie in een meer algemene betekenis, dus niet alleen de
eenheid van mechanische energie, maar ook de eenheid  van thermische energie, elektrische energie enz.

2.2. Vermogen

Onder het vermogen P wordt verstaan een hoeveelheid energie (arbeid) per tijdseenheid.
De SI-eenheid van vermogen is dus joule per seconde. Ook deze eenheid heeft een eigen naam gekregen 
en wel watt met symbool W.
Dus:

1 W = 1 J/s = 1 N*m/s

Of in formulevorm:

P=
W
s

[W ] (2.2)

Wordt het vermogen (in W) vermenigvuldigd met de tijd (in s) gedurende welke het vermogen werkzaam 
is, dan wordt weer de energiehoeveelheid verkregen.
Energie kan dus ook worden uitgedrukt in W*s in plaats van in J.
Elektrische energie wordt vak uitgedrukt in kWh:

1 kWh = 1kW*1h = 1 kW*3600 s = 3600 kWs = 3600  kJ

Eigenlijk past deze eenheid niet in het SI-stelsel maar wordt nog veel gebruikt in de elektriciteitswereld.

- 1 -
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2.2. Motordefinities

2.2.1. De compressieverhouding

Bij zuigermotoren speelt de compressieverhouding een belangrijke rol.
Deze is als volgt gedefinieerd (zie fig. 3.2):

ϵ=
(V S+V C)

V C

(2.3)

Hierin is:
VS = Slagvolume
VC = Volume van de ruimte boven de zuiger als deze in de bovenste stand staat; ook wel 

“schadelijke ruimte” genoemd
Voor  het slagvolume kan ook geschreven worden:

V S=
π
4
∗D2

∗l (2.4)

met
D = diameter van de zuiger [m]
l = slaglengte van de zuiger [m]

De waarden van ε variëren van 6 tot 12.

2.2.2. De luchtverhouding

In  een  benzinemotor  loopt  op  en  mengsel  van  lucht  en  benzine.  De  energie  die  vrijkomt  bij  de
verbranding  ontstaat  doordat  de  zuurstofmoleculen  in  de  lucht  reageren  met  de  koolstof-  en
waterstofatomen  in  de  brandstof.  Een  volledige  verbranding  wordt  slechts  bereikt  als  elk brandstof-
molecuul een zuurstofmolecuul tegenkomt. Als de chemische samenstelling van de brandstof bekend is,
kan berekend worden hoeveel zuurstof nodig is voor een volledige verbranding en daarmee hoeveel lucht
nodig is voor een volledige verbranding.
De verhouding tussen de luchthoeveelheid in kg en de brandstofhoeveelheid in kg wordt x genoemd:

x=
Luchthoeveelheid

Brandstofhoeveelheid
beiden uitgedrukt in kg

Als het ideale mengsel verbrandt wordt dat xtheor genoemd (theoretische lucht/brandstofhoeveelheid).
Voor benzine bijvoorbeeld is xtheor = 14,7, dat wil zeggen dat er 14,7 kg lucht nodig is om 1 kg brandstof
te verbranden. Globaal is het volume van 1 kg lucht bij een normale temperatuur en druk ongeveer  0,8
m3. Dus om 1 kg brandstof te verbranden is ongeveer 12 m3 lucht nodig!
De luchtverhouding  λ wordt als volgt gedefinieerd :

λ=
x

x theor

(2.5)

Als λ = 1 dan wordt de theoretische lucht-brandstofhoeveelheid gebruikt 
Is  λ > 1 dan is er relatief meer lucht aanwezig in het mengsel. Dit wordt een  arm mengsel (arm aan
brandstof) genoemd.
Is λ < 1 dan is er relatief veel brandstof in het mengsel aanwezig. Dit wordt een rijk mengsel genoemd.

3. Het arbeidsproces

In dit hoofdstuk worden beginselen behandeld die in verband staan met de verbrandingsmotor. Getracht
zal worden om zo min mogelijk thermodynamica te gebruiken. Kenmerk van de verbrandingsmotor is dat
de verbranding intern in de motor plaatst  vindt.  Het is dus een inwendige verbrandingsmotor.  Dit  in
tegenstelling tot een motor met uitwendige verbranding bijvoorbeeld een stoommachine.

- 2 -
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3.1. Inleiding 

Er bestaan tweestakt- en viertaktsystemen. Volgens beide systemen  werken zowel diesel- als benzine-
motoren. Bijna alle motoren worden tegenwoordig enkelwerkend uitgevoerd; dat wil zeggen dat maar één
kant van de zuiger in aanraking komt met de verbrandingsgassen. Aangezien dieselmotoren tot nu maar
zeer spaarzaam worden toegepast in vliegtuigen zullen hier alleen benzinemotoren behandeld worden.
Viertaktmotoren  worden  veelal  toegepast  bij  TMG's,  terwijl  tweetakt  motoren  te  vinden  zijn  bij
zelfstarters en thuisbrengers.

3.1.1.  Het viertaktsproces

Het begrip  viertaktproces (ook wel vierslagproces genoemd) duidt op het aantal slagen dat doorlopen
moet worden om een hele cyclus te voltooien. Onder een slag wordt bedoeld een halve omwenteling. Een
viertaktmotor  doorloopt dus in twee omwentelingen een hele arbeidscyclus. Een diagram waarin op een
handige manier  het  viertaktproces  weergegeven wordt is het  druk (p)  – volume (V)-diagram. In dit
diagram wordt op de horizontale as het slagvolume uitgezet en op de verticale as de druk in de cilinder.
(fig.3.2). Dit diagram wordt ook het “indicateurdiagram” genoemd. De motor bestaat uit een zuiger die
zich beweegt  in een cilinder.  De zuiger  is verbonden met het  kruk-drijfstang-mechanisme. Boven de
zuiger, in de cilinderkop, bevinden zich twee kleppen: de uitlaaklep (rechts in fig.31.) en de inlaatklep
(links). Verder bevindt zich in de cilinderkop nog een bougie. Tussen de contactpunten van de bougie
slaat een vonk over die wordt gegenereerd door het ontsteekmechanisme. Als de zuiger in de bovenste
stand staat  dan wordt  dat  het  bovenste dodepunt  (BDP) genoemd;  in de onderste  stand het  onderste
dodepunt (ODP).

Fig.3.2: Het viertaktproces
Fig.3.1.: Het p-V-diagram

De cyclus verloopt als volgt:

Eerste slag: Inlaatslag 
Bij geopende inlaatklep en gesloten uitlaatklep beweegt de zuiger van het BDP naar het ODP waarbij een 
vers mengsel van lucht en benzine wordt aangezogen. In het p-V-diagram is dat de lijn 1-2. Hierbij zal de 
druk een beetje (enkele tientallen kPa) onder de omgevingsdruk (pb ) liggen vanwege de luchtweerstand 
in de leiding naar de cilinder (zie ook fig.3.2).

Tweede slag: Compressieslag
Omdat de lucht met een behoorlijke snelheid de cilinder instroomt wordt de inlaatpoort niet in het ODP 
gesloten maar iets later. Vanwege de massatraagheid van het mengsel komt daardoor meer mengsel in de 
cilinder: de vulling wordt beter. Omdat beide poorten dicht zijn en de zuiger omhoog beweegt zal de druk
toenemen. Maar niet alleen de druk neemt toe maar ook de temperatuur wordt hoger. De druk stijgt tot 
een waarde van 1 – 1,6 Mpa en de temperatuur tot 350°C – 450°C.

Derde slag: De werkslag
Vlak voor het BDP wordt het mengsel ontstoken. De druk  en temperatuur zullen hierdoor zeer snel 
toenemen. Vlak na het BDP zijn druk en temperatuur maximaal. De druk bedraagt 4 – 7 Mpa en de 
temperatuur ca. 2500°C.
Na de verbranding expandeert het gas . Alleen tijdens deze slag wordt door het gas arbeid uitgeoefend op 
de zuiger; tijdens de drie andere slagen moet de zuiger arbeid uitoefenen op het gas.
Vlak voor het ODP gaat de uitlaatklep open. Dit wordt gedaan om het verbrandingsgas snel kwijt te 
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kunnen. Zou gewacht worden tot het ODP dan zou het gas stilstaan waardoor meer arbeid nodig om het 
gas weer op snelheid te brengen om het uit te drijven. 

Vierde slag: Uitlaatslag
Bij geopende uitlaatklep wordt het gas uitgedreven waarbij de druk in de cilinder heel licht stijgt om
daarna weer  te dalen omdat de zuigersnelheid afneemt gedurende het laatste helft van de slag. Het is
zinvol om vlak voor het BDP de inlaatklep ook alvast open te zetten. Dit wordt gedaan om een betere
spoeling  te  verkrijgen.  Immers  het  gas  dat  door  de  uitlaat   naar  buiten  stroomt  zorgt  vanwege  zijn
massatraagheid voor een onderdruk in de cilinder waardoor alvast vers mengsel via de inlaat kan binnen
stromen.

Alleen tijdens de arbeidsslag wordt de zuiger versneld, de andere slagen wordt de zuiger vertraagd.
Samengevat heeft de viertaktmotor een versnellende slag en drie vertragende slagen. Hieruit volgt dat de
motor tamelijk onrustig verloopt. Vandaar dat een viertaktmotor  bijna altijd opgebouwd is uit meerdere
cilinders. 

Als de verschillende krukstanden in een cirkeldiagram verenigd worden dan ontstaat het  klepregelings-
diagram (fig.3.3).

Fig.3.3.: Kleppendiagram van de viertaktmotor

3.2.2. Het tweetaktproces

Bij  het  tweetaktproces  wordt  de  hele  arbeidscyclus  in  twee  slagen  of  een  omwenteling  doorlopen.
(fig.3.4. en 3.5). Het is echter niet zo dat nu twee slagen volledig kunnen vervallen. Deze vinden ergens
anders plaats, namelijk in de spoelpomp. Als spoelpomp fungeert bij de eenvoudige  tweetakt-benzine-
motor de ruimte onder de zuiger. De tweetakmotor kent, in zijn eenvoudige vorm, geen in- en uitlaatklep.
In plaats van kleppen heeft de motor twee poorten. De poorten worden geopend  en gesloten door de
zuiger.

Fig.3.4.: Het tweetaktproces Fig.3.5.: Het p-V-diagram 

De cyclus verloopt als volgt:

Eerste slag: Spoelen en compressie 
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De zuiger beweegt  zich van ODP naar BDP. Zolang de zuiger de in- en uitlaatpoorten nog niet afsluit, 
spoelt het verse mengsel de verbruikte mengsel uit de cilinder. In de spoelpomp wordt daartoe het 
mengsel samengeperst tot een druk, die iets hoger is dan de druk van het uitlaatgas. Nadat de poorten 
door de zuiger zijn afgesloten wordt het mengsel gecomprimeerd. Daarbij ontstaan drukken en 
temperaturen die in dezelfde orde van grootte liggen als bij het viertaktproces.

Tweede lag: De werkslag
De verbranding begint zoals bij de viertaktmotor even voor het BDP. De temperatuur en druk bereiken
ongeveer  dezelfde  waarden  als  bij  de  viertaktmotor.  Daarna  expandeert  het  gas.  Zodra  de zuiger  de
uitlaatpoort vrijgeeft, schiet het verbrande gas door de uitlaatpoort naar buiten in het uitlaatsysteem. Kort
daarna gaat ook de inlaatpoort open en de binnenstromende verse gassen spoelt  het uitlaatgas uit de
cilinder.

Een tweetaktmotor maakt dus elke omwenteling een arbeidsslag. 

Fig.3.6 laat het kleppendiagram, ook wel afsteldiagram of timing-diagram zien van de tweetaktmotor.

Fig.3.6.: Het kleppendiagram van de tweetaktmotor

3.2.3. Vergelijking van tweetakt- en viertaktmotor 

Een tweetaktmotor  maakt  in  dezelfde  tijd  bij  gelijk  toerental  tweemaal  zoveel  arbeidsslagen  als  een
viertaktmotor. De verwachting wordt dus gewekt dat een tweetaktmotor ook het dubbele vermogen zou
leveren per  m3 cilinderinhoud.  Bij  tweetakt  benzinemotoren  met carterspoeling  is dat  niet  het  geval
omdat  de  vulling  hoogstens  50%  is  terwijl  een  viertaktmotor  75%  tot  80%  haalt.  De  vermogens
verhouden zich ongeveer als 10:8. Bovendien is het rendement van tweetaktmotoren steeds lager is dan
van viertaktmotoren. Het voordeel van tweetaktmotoren ligt in het feit dat ze eenvoudig van opbouw zijn
en ligt in gewicht zijn.
Een ander voordeel van tweetaktmotoren is dat ze uit kunnen komen met een veel kleiner vliegwiel dan
een gelijkwaardige viertaktmotor.
Een nadeel is van tweetaktmotoren is de grotere warmtebelasting. Dat betekent, dat de normale koeling
door carterlucht reeds bij boringen van 80 à 100 mm in tweetaktmotoren onvoldoende wordt, terwijl vier-
taktmotoren  nog  bij  veel  grotere  cilinderdiameters  zonder  kunstmatige  zuigerkoeling  voortreffelijk
kunnen werken.
Hieruit volgt dat het zelfstarters en thuisbrengers uitsluitend met tweetaktmotoren worden uitgerust. Ze
zijn ligt in gewicht en leveren bij kleine afmetingen toch een behoorlijk vermogen. Nadeel daarbij is wel
dat het rendement tamelijk laag is en dus het brandstofverbruik relatief hoog. Omdat de motor maar kort
gebruikt wordt is dat echter geen probleem. Dat is ook de reden waarom bij TMG's juist viertaktmotoren
worden toegepast. Het vermogen is een stuk groter; de motor wordt praktisch continue gebruikt waardoor
een hoger rendement vereist is.

3.2. Het vergelijkingsproces

Thermodynamisch is het lastig rekenen aan de benzinemotor. Vandaar dat gezocht is naar een model dat
sterk lijkt op het proces in een benzinemotor en waar toch goed aan gerekend kan worden. Een dergelijk
proces wordt een vergelijkingsproces  of ideaal proces genoemd.  Het is dus een  proces, volgens welke
een volmaakte of ideale machine zou werken. Met behulp van deze processen kunnen de verschillende
arbeidssystemen op hun rendement worden vergeleken. De werkelijke arbeidsprocessen wijken meestal
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aanzienlijk  van  de  ideale  processen  af  en  hun  rendement  is  zeer  veel  kleiner.  Veranderingen  in  het
procesverloop kunnen  in het  ideale proces  gemakkelijker  door  berekening  onderzocht  worden  en  de
invloed er van  op het  rendement van het  werkelijke proces  kan beter  worden ingeschat.  Zo zijn de
verlijkingsprocessen  belangrijke  hulpmiddelen  bij  de  keuze  van  het  arbeidsverloop  in  de  werkelijke
machine.

Omdat in dit hoofdstuk alleen gekeken wordt naar de benzinemotor wordt alleen het vergelijkingsproces
Aan een volmaakte of ideale motor worden de volgende eisen gesteld:

1. Alle afmetingen zijn gelijk aan die van de werkelijke motor
2. In de cilinder bevindt zich alleen een schoon mengsel, dus geen restgassen van de voorgaande 

cyclus
3. De luchtverhouding λ is hetzelfde als bij de werkelijke motor .
4. De brandstof verbrandt volledig (bij λ ≥ 1).
5. de verbranding verloopt volgens een exact gedefinieerde thermodynamische wetmatigheid.
6. Het proces verloopt zo snel dat tussen het arbeidsmedium en de omgevende wanden geen 

warmteuitwisseling plaatsvindt.
7. Bij het in- en uitstromen van de gassen treden geen stromingsverliezen op.
8. Tijdens de arbeidscyclus ontstaan geen gasverliezen door lekkage
9. Het arbeidsmedium is geen ideaal, maar een reëel gas. Dit betekent dat de soortelijke warmte met 

de temperatuur verandert en dat bij hoge temperaturen dissociatie (het uiteenvallen van de 
moleculen in atomen) optreedt.

3.2.1. Het gelijkvolumeproces

De  volledige  berekening  van  het  proces  (ook  wel  kringproces)  van  een  ideale  motor  die  aan  alle
bovenstaande eisen voldoet, levert goede vergelijkingswaarden op, maar is vooral vanwege punt 9 erg
gecompliceerd.  Wezenlijk eenvoudiger  wordt het proces als wordt uitgegaan van een ideaal  gas . De
afwijking van het werkelijke proces is dan uiteraard groter . De afhankelijkheid van de luchtverhouding
kan dan echter niet worden aangetoond. Fig. 3.7 laat de rendementskrommen zien die bepaald zijn voor
een ideaal gas en voor reële gassen met verschillende luchtverhoudingen.

Fig.3.7 : De rendementskrommen voor ideale benzinemotor 

Het gelijk-volume-proces is het ideale proces van de benzinemotor. Het wordt ook het “Otto-proces” 
genoemd. Fig. 3.8 laat zien hoe het proces er uitziet in het p-V-diagram.

Fig.3.8.: Het gelijk volumeproces
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Het bestaat uit de volgende deelprocessen:
1 – 2  adiabatische compressie 
2 – 3  warmtetoevoer bij constant volume, gelijk-volume -verbranding: Q2-3 = Qtooe

3 – 4  adiabatische expansie
4 – 1  warmteafvoer bij constant volume: Q4-1 = Qaf

Het proces begint dus in punt 1, doorloopt achtereenvolgens de punten2, 3 en 4 en eindigt weer in punt 1.
Een dergelijk proces wordt ook een kringproces genoemd.
Onder  adiabatische  compressie  en expansie wordt  verstaan  dat  bij  deze  deelprocessen  geen  warmte-
uitwisseling met de omgeving plaatsvindt. Dat lijkt vreemd, echter de compressie en expansie gaat zo
snel dat de warmteuitwisseling per cyclus zo klein is dat de gemaakte fout niet groot is. 
Het product van druk en volume is ook een arbeid:

p∗V =
N

m2∗m3=N∗m=J

Aangetoond kan worden dat het oppervlak binnen het proces gelijk is aan de geleverde arbeid per cyclus,
dus per slag. Hoe groter het oppervlak hoe meer arbeid er per slag vrijkomt. In de figuur is dat de nuttige
arbeid WN.

3.2.1. Het thermisch rendement

Onder thermisch rendement wordt verstaan de verhouding van het nuttig vermogen en het toegevoerde 
vermogen van de ideale motor. 

Het theoretisch rendement is dan:

ηth=
W N

Qtoe

(3.1)

Door  op  deze  definitie  thermodynamische  rekenregels  toe te  passen  kan  aangetoond worden dat  het
theoretisch rendement van dit gelijk-volume-proces gelijk is aan:

ηth=1−
1

ϵ
k −1

(3.2)

Hierin is:
ε = compressieverhouding
k = adiabatische exponent = 1,4 voor lucht

Voor k = 1,4 ontstaat in fig.3.7 de bovenste lijn. 
Hieruit volgt dat hoe hoger de compressieverhouding is, hoe groter  het rendement.

Bijvoorbeeld:
Compressieverhouding ε = 9 en k = 1,4 is:

ηth=1−
1

ϵ
k −1=1−

1

90,4 =0,585

Dit is theoretisch het maximaal haalbare rendement. In werkelijkheid ligt het veel lager (ongeveer op de
helft).

3.3. Het werkelijke proces

Het arbeidsproces van de werkelijke motor verschilt aanzienlijk van dat van de ideale motor. Er doen zich
de volgende afwijkingen voor:

1. In de cilinder bevindt zich niet alleen een schoon mengsel maar ook restgassen van de voorgaande
cyclus

2. De brandstof verband slechts onvolledig
3. De verbranding verloopt niet precies bij constant volume 
4. Er vindt warmteuitwisseling plaats tussen het gas en de wanden
5. Bij het in- en uitstromen treden verliezen op
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6. Langs de zuigerveren  gaat gas verloren

Het verloop van het werkelijke proces wordt met een indicateurtoestel opgenomen. Dit registreert de druk
in de cilinder tijdens de cyclus.  Uit het  indicateur-diagram kunnen dan de afwijkingen van de ideale
motor worden afgelezen (fig.3.9).

3.4. De gemiddelde zuigerdruk

Het oppervlak A van het indicateurdiagram komt overeen met de geleverde arbeid W per arbeidscyclus.
Wordt dit oppervlak omgezet in even groot rechthoekig oppervlak (fig.3.10) dan komt de hoogte h van de
rechthoek overeen met de gemiddelde geïndiceerde zuigerdruk  pi. Met van deze druk kan de arbeid die in
de cilinder wordt verricht geschreven worden als:

W =p i∗V S (3.3)

Fig.3.9: Indicateurdiagram van een viertakt motor en gelijk-volume proces 

Fig.3.10: Gemiddelde geïndiceerde zuigerdruk

3.5. Het vermogen

Bij motoren kunnen verschillende vermogens worden onderscheiden. Daarbij komt het er op aan, op 
welke plaats van de motor en in welke gebruikstoestand het vermogen bepaald wordt.

3.5.1. Het inwendig vermogen

Het inwendig vermogen wordt ook wel het geïndiceerd vermogen genoemd, omdat het uit het 
indicateurdiagram wordt bepaald. Het wordt door het gas op de zuiger overgebracht. Met behulp van de 
gemiddelde geïndiceerde zuigerdruk kan het vermogen berekend worden:

Pi=p i∗V S∗z∗n∗i (3.4)

Hierin is:
z = aantal cilinders
n = toerental [omw/s]
i = 1 voor tweetaktmotor  (omdat per omwenteling een arbeidsslag is)
i = 0,5 voor viertaktmotor  (omdat per 2 omwentelingen een arbeidsslag is)
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3.5.2. Het nuttig vermogen

Het nuttig- of effectief vermogen Pe is het vermogen dat aan de krukas van de motor beschikbaar is. Het is
gelijk  aan het inwendig vermogen verminderd met het wrijvingsvermogen.

Het wrijvingsvermogen bestaat uit:
1. Wrijvingsvermogen aan de zuigerveren, in de lagers en andere onderdelen van het draaiend gdeelte 

van de motor .
2. Vermogen voor het aandrijven van voor het gebruik van de motor noodzakelijke hulpaggregaten zoals

brandstofpomp, waterpomp, oliepomp en onbelaste dynamo.

De gemeten waarden zijn afhankelijk van de gebruikstoestand van de motor.
Het vermogen kan op de volgende manieren gemeten zijn:
1. Vermogensmeting volgens DIN-norm

De motor wordt gemeten, zoals hij in werkelijkheid wordt gebruikt, dus met aanzuigfilter en 
uitlaatsysteem, terwijl de motor zelf de hulpaggregaten aandrijft.

2. Vermogensmeting volgens CUNA-norm
Deze meetmethode is gebruikelijk in Italië en niet van belang voor vliegtuigmotoren

3. Vermogensmeting volgens SAE-norm
Deze meetmethode stamt uit Amerka (SAE = Society of Automotive Engineers). De meting volgens
de  oude SAE-norm leidde tot  waarden,  die 15 tot  20% boven de DIN-waarde lagen.  De motoren
werden  gemeten  zonder  het  standaard  aanzuig-  en  uitlaatsysteem  en  alle  hulpaggregaten.  De
hulpaggregaten werden van buiten af aangedreven. Bovendien werden de carburateur en ontsteking
speciaal voor de meting afgesteld op maximaal vermogen. Volgens de  nieuwe SAE-norm loopt de
motor nu ook zoals volgens DIN-norm met aanzuig- en uitlaatsysteem en met alle hulpaggregaten.
Daarom bestaan nu tussen beide normen nu nog maar kleine verschillen, die hun oorsprong vinden in
de  verschillende  referentie-grootheden  (luchtdruk  en  temperatuur)  van  de voor  de vermogensher-
leiding gebruikte formules.

3.6. Het rendement

Het rendement geeft de verhouding tusen twee vermogens aan. Behandeld is reeds het thermisch 
rendement. Van belang zijn verder nog een aantal andere rendementen.

3.6.1. Het inwendig rendement

Het inwendig- of geïndiceerd rendement is de verhouding tussen het inwendig vermogen en het in de 
brandstof toegevoerde vermogen.

ηi=
Pi

Φ t

    met  Φt=B∗H b (3.5)

Hierin is

B = brandstofverbruik = brandstofhoeveelheid per tijdseenheid [kg/s]
Hb = Bovenste verbrandingswaarde van de brandstof  [J/kg]

De bovenste verbrandingswaarde is gedefinieerd als de hoeveelheid energie (warmte) die vrijkomt bij de
volledige  verbranding  van  de  brandstof  waarbij  de  gevormde  waterdamp teruggekoeld  wordt  tot  de
omgevingstemperatuur. (De verdampingswarmte komt daarbij vrij).

De onderste verbrandingswaarde is gedefinieerd als de hoeveelheid energie (warmte) die vrijkomt bij de
volledige  verbranding  van  de  brandstof  waarbij  de  gevormde  waterdamp  afgevoerd  wordt.  De
verdampingswarmte wordt nu dus niet benut. 
De onderste verbrandingswaarde wordt ook wel de stookwaarde genoemd.
Het zal duidelijk dat Hb > Ho

Voor benzine is Hb ≈ 42 MJ/kg en Ho ≈ 38 MJ/kg

3.6.2 Het mechanisch rendement

Het mechanisch rendement omvat alle vermogensverliezen door wrijving plus alle vermogen benodigd 
voor de hulpaggregaten.
Het wordt berekend met de formule:
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ηm=
Pe

Pi

(3.6)

De waarde van dit rendement bedraagt ongeveer 80%.

3.6.3. Het effectief rendement

Het nuttig- of effectief rendement is de verhouding tussen het nuttig vermogen en het in de brandstof
toegevoerde chemisch vermogen.

ηe=
Pe

B∗H b

(3.7)

In de praktijk wordt in plaats van de onderste verbrandingswaarde ook wel de stookwaarde gebruikt. Het 
rendement lijkt daardoor groter .

3.7. Het specifiek brandstofverbruik

Het specifiek brandstofverbruik be is het op het vermogen betrokken brandstofverbruik. Als referentie 
wordt vaak het nuttig vermogen genomen.

be=
B
Pe

(3.8)

Het is gebruikelijk, B in g/h en Pe in kW in te vullen.
De eenheid voor het specifiek brandstofverbruik is dan g/kWh.
Met behulp van verg. 3.7 kan be als volgt geschreven worden:

be=
1

ηe∗H b

(3.9)

Met Hb = 42 MJ/kg  kan verg. 3.9 vereenvoudigd worden tot:

be=
1

ηe∗42000 kJ /kg

met 1 kWh = 3600 kJ en
       1 kg = 1000 g gaat de formule over in:

be=
1

ηe∗42000
kJ
kg

kWh
3600kJ

kg
1000g

of

be=
86
ηe

met be in g/kWh (3.10)

Voor viertakt benzinemotoren bedraagt be = 345 tot 285 g/kWh.

3.8.  De vullingsgraad

De vullingsgraad λv  is de verhouding tussen de massa mc die zich na de vulling werkelijk in de cilinder
bevindt en de theoretische massa mth die in de cilinder zou zijn, als het slagvolume gevuld zou zijn met
vers mengsel onder de omstandigheden van de buitenlucht (meestal 0°C en 1 bar).

Dus :

λv=
mc

mth

  met    mth = ρa*VS (3.11)

met  ρa = soortelijke massa van het verse mengsel bij druk en temperatuur van de buitenlucht.
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Als aangenomen wordt dat het hele slagvolume met vers mengsel is gevuld, wordt de werkelijke massa:

mc = ρc*VS (3.12)

met ρc = soortelijke massa van het verse mengsel in de cilinder.
Daarmee wordt:

λv=
ρc
ρa

(3.13)

Met behulp van de Algemene Gaswet:

p∗V =m∗R∗T 3.14)

kan de vullingsgraad uitgedrukt worden in druk en temperatuur:

λ v=
ρc
ρa

=
T∗pc

T c∗p
(3.15)

Hierin is:
T   = absolute temperatuur van de buitenlucht
Tc  = absolute temperatuur van de cilindervulling
p   = absolute druk van de buitenlucht
pc  = absolute druk in de cilinder 

De vullingsgraad bepaalt direct mee het vermogen.
Veel  mengsel  in de cilinder  betekent  veel  toegevoerde energie  en daarmee ook meer afgegeven ver-
mogen.

Uit de formule volgt nu:
1. De temperatuur Tc is hoger dan T omdat het mengsel door de cilinderwand wordt opgewarmd. De 

vullingsgraad neemt daardoor af.
2. Ten gevolge van stromingsverliezen is de druk van het mengsel lager dan de druk buiten. Door die 

stromingsverliezen is ook de vullingsgraad lager .

Andere factoren die de vullingsgraad beïnvloeden zijn:
1. Het kleppendiagram. Zijn de vooropenings- en nasluitingshoeken klein dan is de vullingsgraad bij

lage toerentallen tamelijk groot en wordt de maximumwaarde bij een vrij laag toerental bereikt. Als de
hoeken daarentegen groot zij dan is de vullingsgraad bij lage toerentallen tamelijk gering, maar wordt
een beter vulling verkregen bij een hoog  toerental.

2. De mengverhouding: Deze beïnvloed de vullingsgraad om twee redenen:
a. door de verdamping van de brandstof wordt de mengseltemperatuur lager.
b.  bij  het  veranderen  van  de  mengverhouding  veranderen  ook  de  cilindertemperaturen  en  deze
beïnvloeden weer de mengseltemperatuur.

3. De verdampingswarmte van de brandstof. Bij een grote verdampingswarmte wordt de vullingsgraad
groter omdat de temperatuurdaling groter is.

4. De warmte die het mengsel in de inlaat en in de cilinder of door verwarming heeft opgenomen. Door
de hogere temperatuur daalt de vullingsgraad.

5. De compressieverhouding. Bij hogere compressieverhouding neemt de vullingsgraad af (fig.3.11).

Fig.3.11.: De invloed van ε op de vullingsgraad
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3.9.  De mengverhouding

Fig.3.12 laat de invloed zien van de mengverhouding bij constant gehouden inlaatdruk, toerental en 
luchttemperatuur op:
1.      de vlamsnelheid (verbrandingssnelheid)

Deze is bij normale verbranding maximaal 30 m/s. Naarmate het mengsel armer wordt en de 
benzinedeeltjes verder uit elkaar komen te liggen neem de vlamsnelheid af. Ook een zeer rijk mengsel
verbrandt traag wegens zuurstofgebrek.
Beneden x = 7 en boven x = 20 is het lucht-benzine-mengsel praktisch niet brandbaar (voor motoren 
liggen de grenzen iets nauwer). Als detonatie optreedt doen zich vlamsnelheden voor van 500 m/s en 
hoger.

Fig.3.12: De invloed van de mengverhouding op motoreigenschappen 
bij constante inlaatdruk en toerental

2.      De cilinderkoptemperatuur
Deze is het hoogst in de buurt van x = 14,7, omdat dan (theoretisch) precies die hoeveelheid lucht
aanwezig is, die nodig is voor de volledige verbranding van de benzine. Een rijker mengsel geeft
meer inwendige koeling doordat  meer benzine in de cilinder  verdampt.  Dat veroorzaakt weer een
lagere koptemperatuur. Een armer mengsel van dezelfde inlaatdruk bevat minder benzine. Daardoor
ontstaat minder warmteontwikkeling, die bovendien door de tragere verbranding meer over de hele
cilinder wordt verdeeld.

3.      Het thermisch rendement
Dit is maximaal bij x ≈ 17,5 (“Best Economy”) omdat onder andere daarbij de verbranding volledig
plaatsvindt. Een beter thermisch rendement betekent een zuinig brandstofverbruik en daardoor een
grotere actieradius. Het zou daarom ideaal zijn steeds met deze mengverhouding te vliegen, maar dat
gaat niet bij hogere  inlaatdrukken in verband met de toenemende  kans op detonatie.
Mengels armer dan x = 17 geven een trage verbranding.
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4.      Het vermogen
Om bij een bepaalde inlaatdruk en toerental het maximale vermogen te ontwikkelen zal aan de ene 
kant zoveel mogelijk benzine verbrand moeten worden en aan de andere kant zo volledig mogelijk.
Het maximum (“Best Power”)  blijkt te liggen bij x ≈ 12,5. Meer benzine geeft een onvolledigere 
verbranding, minder benzine betekent minder warmte, terwijl bovendien de temperatuur, waarmee het
mengsel in de cilinder komt iets minder laag zal zijn.
Wanneer een groter vermogen wordt verlangd zonder dat de toelaatbare inlaatdrukken en toerenallen 
worden overschreden wordt het liefst gekozen voor het “best-power mixture”. Dit kan alleen maar 
zolang en geen detonatiegevaar (zie § 3.11) bestaat. Is dit wel het geval, bijvoorbeeld tijdens de start 
dan zal voor extra inwendige koeling gezorgd moeten worden.
Dit kan gebeuren door:
a. extra benzine waardoor x ≈ 10,5

Het nadeel hiervan is dat er meer benzine onvolledig verbrand en omdat daarbij slechts 1/3 -deel 
van de energie vrijkomt is het vermogen 6 tot 8% lager dan “Best Power"

b. water-alcoholinjectie, waarbij x = 12,5 kan blijven. Dit systeem wordt echter alleen bij grotere 
vliegtuigmotoren toegepast.

3.10 Het ontstekingstijdstip

De elektrische ontsteking van benzinemotoren gebeurt vrijwel zonder uitzondering door middel van een 
bougie, gevoed door een bobine (inductieklos). Fig. 3.13 laat het principe zien.

Fig.3.13: De ontsteking

De stroom van de accu loopt via het contactslot naar de bobine. In de bobine wordt een magnetisch veld
opgewekt. De stroomkring wordt gesloten door de onderbreker,  die periodiek door een draaiende nok
wordt geopend. Op die momenten verdwijnt dus het magnetisch veld en hierdoor wordt in de secundaire
winding van de bobine een hoge spanning geïnduceerd, die via een roterende stroomverdeler naar een
van de bougies wordt afgevoerd. De spanning is zo hoog (ca. 30.000 V) dat tussen de elektroden van de
bougie  een  vonk  over  springt  die  het  brandbare  mengsel  ontsteekt.  In  de  figuur  is  ook  nog  een
condensator te zien. De taak hiervan is om vonkvorming aan de contactpunten te onderdrukken waardoor
de secundaire vonkvorming verbetert. Het zal duidelijk zijn dat het toerental van de onderbreker bij een
tweetaktmotor  gelijk  is  aan  het  toerental  van  de  motor  en  bij  een  viertaktmotor  de  helft  is  van  het
motortoerental.
Bij vliegtuigmotoren ziet is het principe hetzelfde alleen wordt de primaire stroom in het draaiende anker
door directe inductie opgewekt. Dit wordt een magneetontsteking genoemd (zie  § 6).
Het ontstekingsmoment wordt steeds door het openen van de onderbreker bepaald. Dit moment moet zeer
nauwkeurig worden afgesteld. Te vroege en te late ontsteking leiden tot verkleining van het indicateur -
diagram en dus tot een lager vermogen.
Door een te late ontsteking  ontsnapt het verbrande gas met hoge temperatuur waardoor een onnodige
verhitting van de motor en vooral van de uitlaatkleppen optreedt.
Bij een te vroege ontsteking wordt het gevaar van detonatie (zie  § 3.11) verhoogt en veroorzaakt grote
krachten op alle lopende onderdelen. 
De  beste  afstelling  is  zodanig,  dat  de  verbranding  symmetrische  verloopt,  dat  wil  zeggen  dat  de
maximum druk evenveel graden na het BDP komt, als de ontsteking ervoor plaats heeft.
Omdat de verbrandingstijd vrijwel constant is (ca. 1/300  sec.) betekent dit dat met toenemend toerental
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het tijdstip van ontsteking vervroegd moet worden.  In de praktijk gebeurt dit vervroegen door een auto-
matisch werkende centrifugaalregulateur, die de rotoras meer of minder doet voorijlen ten opzichte van
zijn aandrijving, afhankelijk van het toerental.
De verbrandingssnelheid is echter ook afhankelijk van de mengverhouding (zie fig. 3.12). Arme of rijke
mengsels  verbranden  langzamer  dan  een  mengsel  van  ideale  samenstelling.  Als  de  motor  draait  met
vrijwel dichte smoorklep zal dus meer voorontsteking gegeven moeten worden.

3.11. Detonatie

Hierbij draagt de verbranding een explosief karakter.
Evenals bij de normale verbranding wordt het mengsel ontstoken door de vonk van een of meer bougies.
De vlam die daarbij ontstaat plant zich voort met een snelheid van 20 tot 30 m/s. Door de uitzetting van
de verbrande gassen wordt het  onverbrande deel,  het zogenaamde eindgas gecomprimeerd.  Daardoor
stijgt  de  temperatuur  verder.  Normaal  kan  dat  geen  kwaad,  maar  als  om welke  reden  dan  ook,  de
temperatuur al hoog is, kan deze zo hoog worden dat de verbranding overgaat in een serie explosies met
vlamsnelheden van 500 m/s en meer.
Dit verschijnsel, dat gepaard gaat met hoge temperaturen en drukken, heet detonatie. Het karakteristieke
klopgeluid (pingelen) wordt veroorzaakt doordat de gassen met grote snelheid tegen de wand botsen. De
verbranding gebeurt minder volledig en het vermogen loopt terug.

Gevolgen:
1. Door de plotselinge hitte gaat meer warmte over op de omringende onderdelen, waardoor de cilinder -

kop, uitlaatklep, zuiger en zuigerveren heter worden.
2. De smeerolie in de veergroeven zal verkolen waardoor de zuigerveren vast gaan zitten.
3. Het oppervlak van zuiger en uitlaatklep wordt “aangevreten” en bij langdurige detonatie kunnen beide

delen vastlopen of vernield worden
4. Door de onvolledige verbranding loopt het rendement sterk terug.

Het optreden van detonatie is uit zich als volgt:
1. Het ruw lopen van de motor en kloppen.
2. Vermogensvermindering,
3. Snelle stijging van de cilinderkoptemperatuur. Deze wordt echter maar bij een cilinder gemeten die

normaal de warmste is. Dit is geen absolute maat voor detectie van detonatie.
4. Onvolledige  verbranding met zwarte rook uit de uitlaat.

Het ontstaan van detonatie wordt bevorderd door:
1. een  hoge  compressieverhouding.  Vliegtuigmotoren  zijn  “hooggecomprimeerde”  motoren  om  een

beter rendement te krijgen
2. een hoge temperatuur van het door de inlaatklep stromende mengsel. Deze temperatuur wordt niet

gemeten,  wel  de  carburateur  luchttemperatuur  of  de  mengseltemperatuur,  die  hiermee  evenredig
variëren. Als geen voorwarming gegeven wordt zijn de temperaturen laag, waardoor de vulling groter
is.

3. Een slechte  koeling.  De koeling  van  cilinderkop,  cilinder  en  zuiger  dient  gelijkmatig  en  vlug  te
gebeuren. Oververhitte delen moeten worden vermeden. Vloeistofkoeling  is in dit opzicht beter dan
luchtkoeling.

4. Een ongunstige mengverhouding. Rijke mengsels geven minder kans op detonatie door de koelende
werking van de verdampende benzine. Ook tamelijk  arme  mengsels zijn niet erg gevaarlijk door de
koelende werking van het  luchtoverschot. Het ongunstigste is de ideale mengverhouding omdat dan
de verbrandingstemperatuur het hoogst is.

5. Een niet klopvaste brandstof. Zie hiervoor  hoofdstuk 8.
6. het niet vonken van een van de twee bougies of te veel voorontsteking. Bij vliegtuigmotoren zijn in

elke cilinder twee bougies aanwezig, die afzonderlijk worden gevoed. Het doel hiervan is:
a. grotere bedrijfszekerheid
b. betere en snellere verbranding omdat deze van twee kanten wordt ingeleid.
c. minder kans op detonatie, omdat de hoeveelheid eindgas kleiner is.

Maatregelen om detonatie tegen te gaan:
1. In het algemeen de compressie-eindtemperatuur  verlagen
2. mengsel rijker maken door minder “hoogtegas”  te geven
3. minder voorwarming geven als dit mogelijk is in verband met het gevaar van ijsvorming
4. meer koeling geven door openen van de koelkieuwen (aanwezig bij grote motoren), daalt de 

koptemperatuur. 
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3.12. Pre-ignition

Pre-ignition  ook wel voortijdige ontbranding ontstaat hierbij niet ná de bougievonk zoals bij detonatie,
maar vóór het overspringen van de vonk of zelfs als het contact af staat. 
De oorzaken hiervoor zijn:

1. gloeiende kooldeeltjes, afkomstig van benzine of smeerolie
2. nagloeiende bougie-elektroden

Langdurige detonatie kan overgaan in pre-ignition, terwijl pre-ignition op zijn beurt detonatie kan 
veroorzaken.
Pre-ignition zal gemakkelijker kunnen optreden onder die omstandigheden die ook detonatie bevorderen.

Gevolgen van pre-ignition:
1. Sterk afremmen van de motor.

Hoewel  pre-ignition  niet  verward  mag  worden  met  voorontsteking  (spark-advance)  begint  het
mengsel ook hierbij te branden voordat de zuiger in het BDP is. Pre-ignition is echter een volkomen
willekeurige, meestal veel te vroege ontsteking. Daardoor wordt de motor plotseling sterk afgeremd.

2. Terugslaan van de krukas en propeller
Als de kinetische energie van de draaiende delen niet in staat is de ronddraaiende beweging voort te
zetten dan zullen de krukas en propeller  terugslaan.

3. Optreden van grote krachten in de motor..
Afremmen  en  terugslaan  gaan  gepaard  met  grote  krachten  in  de  motoronderdelen,  met  kans  op
afbreken van tanden, te grote belasting van de lagers enz.

Bovengenoemde verschijnselen kunnen zich voordoen bij het  afzetten van de motor.  Na “contact  af”
blijft de motor lopen. Dit is het nadieselen, dat niets met het dieselproces heeft te maken maar wordt
veroorzaakt door gloeiende kooldeeltjes in de cilinder.

Maatregelen:
Bij de meeste motoren is een snelstopinrichting aanwezig (idle-cut off) om de benzinetoevoer volledig te
stoppen.
Welke maatregelen in andere gevallen van voortijdige ontsteking moeten worden genomen hangt sterk a
van de vermoedelijke oorzaak. Dat kan zijn het vervangen van de bougies of het verwijderen van de
koolaanslag uit de cilinders.
Tijdens de vlucht geldt hetzelfde als voor detonatie.

3.12 Vragen

1. a. Welke factoren bepalen het geleverde vermogen van een motor?
b. Wat zal er met het geleverde vermogen van een motor gebeuren als de vlieghoogte toeneemt?

2. a. Wat verstaat men onder detonatie?
b. Onder welke omstandigheden is de kans op detonatie het grootst?

3. Geef een omschrijving van de volgende begrippen:
a. detonatie
b. pre-ignition
Geef tevens aan onder welke omstandigheden deze bovengenoemde verschijnselen optreden.

4. Teken het kleppendiagram van een viertaktmotor en geef hierin duidelijk aan wanneer de inlaat- en 
de uitlaatklep openen en sluiten.
Geef tevens aan wat wordt verstaan onder klepoverlap.

5. a. Wat is detonatie en hoe ontstaat het verschijnsel?
b. Teken een p-V-diagram van een 4-takt motor en geef aan war de kleppen openen en sluiten; waar 
de ontsteking plaatsvindt en het moment waarop zelfontbranding (pre-ignition) en detonatie plaats 
kunnen vinden.

6. In onderstaande figuur ziet u de doorsnede van een cilinder van een normale 4-takt motor. Benoem 
de onderdelen (1 t/m 19) van deze cilinder.
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7. In onderstaande figuur is het p-V-diagram van een 4-takt zuigermotor geschetst.
1. Verklaar de werking van een 4-taktmotor aan de hand van dit diagram
2. Geef in het diagram aan waar de ontsteking plaatsvindt en waarom op die plaats.
3. Geef eveneens in het diagram aan waar de kleppen openen en sluiten en waarom.
4. Hoe is de compressieverhouding gedefinieerd?
5. Wordt door een hoge compressieverhouding het vermogen en/of het rendement groter? 
Verklaren.

4. De carburateur

4.1. Inleiding

Het  brandbare  gasmengsel   bestaat  uit  een  mengsel  van  lucht  en  benzinedamp.  Omdat  in de brand-
stoftanks van het vliegtuig benzine wordt meegevoerd  moet dus  de benzine  naar de motor snel in
dampvorm wordt omgezet en met de verbrandingslucht wordt vermengd.  De beste resultaten worden
bereikt  als de benzine in zeer fijne verdeelde toestand in een snelstromende luchtstroom wordt gebracht.
De fijn verstoven benzinedeeltjes zijn dan aan alle zijden door lucht omgeven, zodat zowel de verdam-
ping als de vermenging zeer snel gebeurt.
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4.2. Het principe 

Dit  proces  vindt  plaats  in  de  carburateur  of  vergasser,  in  zijn  eenvoudigste  vorm een  buis  met  een
plaatselijke vernauwing  (venturi) waardoor lucht wordt aangezogen  fig. 4.1.
Deze vorm van carburateur werd vroeger bij vliegtuigmotoren toegepast en vindt nu nog toepassing bij
de automotor. 
In het nauwste deel van de venturibuis mondt een branstofbuisje uit, dat aan het boveneinde voorzien is
van  een  sproeier  of  verstuiver.  Het  brandstofbuisje  is  verbonden  met  een  benzinevoorraadkamer.  De
luchtaanzuigbuis zelf is door middel van de zogenaamde inlaatbuis met de inlaatopeningen in de cilinders
verbonden. Zolang de motor in loopt zal de aangezogen lucht met grote snelheid door de venturi stromen
en omdat de stromingssnelheid in de vernauwing het grootste is, zal volgens Bernouilli daar ter plaatse
een onderdruk heersen, gelijk aan het drukverschil  Δp tussen de statische druk in de vernauwingen de
atmosferische druk van de buitenlucht. Immers, de ruimte in de voorraadkamer boven de brandstof is met
een ventilatiepijpje met de buitenlucht verbonden.

Fig.4.1: Het principe van de carburateur

Door deze onderdruk in de venturi wordt nu een hoeveelheid benzine door de sproeier aangezogen.
Om zeker te zijn van een regelmatige brandstoftoevoer door het sproeierbuisje, wordt het benzineniveau
in de voorraadkamer op een constant peil gehouden.
Dit  wordt op eenvoudige wijze bereikt met een vlotter die, als het niveau in de voorraadkamer boven het
vastgestelde mocht stijgen, met behulp van een afsluitnaald de benzinetoevoer uit de tank afsluit. Daalt
het niveau, dan wordt de toevoer weer geopend zodat het vastgestelde niveau weer automatisch wordt
bereikt.
Zolang de motor niet in loopt, staat de benzine in de sproeierbuis even hoog als in de voorraadkamer, dat
is even onder de sproeierrand. De brandstof kan niet wegstromen  en de afsluitnaald in de voorraadkamer
sluit alle toevoer af.
De sproeieropening is. nu zodanig gekozen, dat een juiste hoeveelheid benzine in de doorstromende lucht
wordt opgenomen.
Dit zou verder niet te veel moeilijkheden opleveren als de motor maar een constant luchtverbruik zou
hebben,  m.a.w. als de inlaatdruk gelijk bleef en het motorvermogen niet veranderde. Dit is nu echter wel
het  geval.  Uiteraard  moet  de  vlieger  de  mogelijkheid  hebben  het  motorvermogen  naar  behoefte  te
wijzigen. Hij bereikt dit op een eenvoudige wijze door met behulp van een gashandel in de cockpit, de
z.g.n.  smoorklep  in  de  luchtaanzuigbuis  te verstellen,  zodat  de  gastoevoer  naar  de cilinder  regelbaar
wordt.  Nu blijkt  echter,  dat  een  dergelijke  eenvoudige  carburateur  bij  verschillende  vermogens geen
constante mengverhouding geeft. Naarmate meer lucht wordt verbruikt en dus de luchtstroming door de
venturi groter wordt, zal de benzine door de toenemende onderdruk steeds rijker worden (zie volgende
paragraaf).
M.a.w. het drukverschil tussen de atmosferische druk en de statische druk in de venturi zal in verhouding
méér toenemen dan de luchthoeveelheid in de venturi,  zodat bij een toenemend luchtverbruik en een
toenemend vermogen een steeds rijker mengsel wordt gevormd.
Wordt nu de carburateur zodanig afgesteld, dat de motor bij vol vermogen de juiste mengverhouding
heeft,  dan  zal  het  mengsel  bij  minder  vermogen  steeds  armer  worden.  Een  andere  moeilijkheid
veroorzaakt  de benzinetoevoer tijdens de z.g.n.  nullastloop,  als de motor met een zeer  laag toerental
draait  (ralenti).  De  smoorklep  is  dan  bijna  geheel  gesloten,  zodat  de  doorstromend  lucht  nog  juist
voldoende is om de motor draaiende te houden. In dat geval is de onderdruk bij de sproeier echter niet
voldoende om de nodige benzine aan te zuigen.
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Dit is goed te zien in fig. 4.1 waar het druk- en snelheidsverloop in de venturi is aangegeven. Is de 
smoorklep geopend, dan ontstaat ter plaatse van de venturi een onderdruk. 

4.3. Theorie van de carburateur

Wordt de smoorklep geopend dan neemt de aangezogen hoeveelheid mengsel toe, zodat in de venturi buis
een grotere luchtsnelheid v2 ontstaat, waardoor op zijn beurt de onderdruk  Δp weer toeneemt. Door de
toegenomen  Δp stroomt meer benzine uit de sproeier toe, zodat de brandstofsnelheid vb groter wordt. Op
die manier wordt bij het openen van de smoorklep ook meer brandstof verkregen.

De luchtsnelheid volgt uit de wet van Bernoulli. 

p1 + ½ ρ v1
2 = p2 +  ½ ρ v2

2 (4.1)

Met verwaarlozing van v1, de wrijving en contractie bedraagt de luchtsnelheid:

½ ρ v2
2 =  p1 – p2 = Δp (4.2.)

Hierin geeft de index een punt buiten de venturi aan en index 2 in de keel  van de venturi. 
De snelheid kan uit de laatste vergelijking opgelost worden:

v 2=√ 2∗Δ p
ρ2

(4.3)

De aangezogen massa lucht per seconde  Φml volgt uit de contuiteitsvergelijking:

Φml=ρ2∗v2∗A2 (4.4.)

Vergelijking 4.3 hier geeft:

Φml=A2sqrtρ2 Δ p (4.5)

Voor de brandstof moet een andere wet gebruikt worden omdat de stroomsnelheden zeer laag zijn en er
bovendien wrijving is in het buisje waar de brandstof door hen stroomt. Hier geldt de Wet van Poiseuille
(waar verder niet op wordt ingegaan). 
De aangezogen massa brandstof per seconde Φmb  bedraagt:

Φmb=Cb∗ρb∗Δ p (4.6)

Hierin is Cb eveneens een constant getal
Bij constante soortelijke massa's volgt hieruit:

x=
Φml

Φmb
=

A2sqrtρ2 Δ p

Cb∗ρb∗Δ p
=C

√ρ2
ρb

∗
1

√Δ p
(4.7)

Hieruit blijkt dat  x afhangt van de dichtheid van de lucht (de soortelijke  massa van de brandstof zal
nagenoeg constant blijven omdat het een vloeistof is) en het drukverschil tussen “buiten”  en de keel van
de venturi.
Dit heeft twee gevolgen:

1. bij  toenemende onderdruk Δp in de keel zal de waarde van x afnemen, dus het mengsel rijker 
worden.

2. Bij afnemende dichtheid van de lucht wordt eveneens het mengsel rijker. 

Afnemende dichtheid wordt veroorzaakt door een lagere druk en/of een hogere temperatuur volgens de 
Algemene Gaswet:

p∗V =m∗R∗T (4.8)
Hieruit:

ρ=
m
V

=
p

R∗T
(4.9)
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De grootste invloed heeft de druk omdat de temperatuur in Kelvin staat en deze maar relatief weinig
verandert. Als het vliegtuig opstijgt zal met toenemende hoogte het mengsel rijker worden.
Voor een goede werking  zal de mengverhouding echter nagenoeg constant moeten blijven.
De carburateur zal dus zodanig ontworpen moeten zijn dat als de smoorklep verder opent  of als de dicht-
heid afneemt:
a. de luchthoeveelheid groter wordt  of
b. de brandstofhoeveelheid kleiner wordt

Over het algemeen wordt gekozen voor de laatste methode: het verminderen van de brandstofhoeveel-
heid.

4.4. Carburateurs met een constante mengverhouding

Om het eerste probleem (a) op te lossen zijn de volgende oplossingen bedacht: 
a. Het gebruik van een extra (ralenti) sproeier tijdens de nullastloop van  de motor. 
b. De toepassing van een z.g.n. compensatiesproeier, die de werking van de  normale sproeier com-

penseert, m.a.w. een sproeier, die het effect van  de normale sproeier tegengaat door de toevoer van
benzine bij een vergroting van het luchtverbruik relatief te verminderen. 

Een  toepassing van  deze  twee methoden is te  vinden   b.v.  in de Zenithcarburateur  (fig.  4.2.).  In  de
venturibuis is behalve de hoofdsproeier H, de compensatie sproeier C te vinden, die ook concentrisch om
sproeier H kan worden aangebracht. De hoofdsproeier H staat in directe verbinding met de vlotterkamer.
De compensatiesproeier staat in verbinding met een verticale buis V, die weer door een buisje verbonden
is met de vlotterkamer. In dit buisje is echter een restrictie W aangebracht, zodat hierdoor slechts een
beperkte stroming plaatsvindt. In het midden van de verticale buis V, die aan de bovenzijde in contact
staat met de buitenlucht, bevindt zich een klein pijpje, van onderen open, aan de bovenzijde voorzien van
de ralenti sproeier R. Boven de ralentisproeier mondt een buisje uit, dat aan de bovenzijde in verbinding
staat met de venturibuis, ter plaatse van de smoorklep.
Staat de motor stil, dan is het brandstofniveau in de drie sproeiers gelijk met dat in de vlotterkamer.

Fig.4.2.: Vlottercarburateur met compensatiesproeier

In  de nullastloop  van  de  motor sluit  de smoorklep  de hele luchttoevoer  af  met uitzondering  van de
doorlaat van het verbindingsbuisje uit de verticale buis V. Door de zuiging boven de smoorklep wordt
benzine uit de sproeier R gezogen. Deze benzine vermengt zich met de gelijktijdig aangezogen lucht door
de bovenkant van buis V.
Het rijke mengsel dat hierdoor wordt gevormd is voldoende om de motor in de nullastloop draaiende te
houden. Wordt nu de smoorklep geopend, dan wordt de lucht voor de verbranding ook door de venturi
aangezogen. Bij een toenemende luchthoeveelheid  neemt de onderdruk in de keel van de venturi toe,
zodat de sproeiers C en H benzine beginnen te geven. 
Als  alleen  sproeier  H  aanwezig  zou  zijn  dan  zou  met  toenemend  luchtverbruik  (Δp)  de
brandstof-lucht-hoeveelheid  (1/x) toenemen (of de lucht-brandstofhoeveelheid afnemen!), het mengsel
wordt dus rijker(kromme a).
In de compensatiesproeier   C is een restrictie aanwezig  die er voor zorgt  dat met toenemend lucht -
verbruik het mengsel armer wordt (kromme b). 
Doordat  beide  sproeiers  tegelijkertijd  werken,  zal  de  mengverhouding  praktisch  constant  blijven
(kromme c).

- 19 -



Theorieboek voor technici                                                                                                  - Motoren –

Fig. 4.3: Mengverhouding met compensatiesproeier

Een ander systeem laat fig. 4.4 zien. Het is een zg Rochester-carburateur. De hoofdsproeier mondt in het
midden van een dubbele venturi uit. Het voordeel hiervan is dat een veel grotere  zuigwerking ontstaat,
waardoor ook een betere verstuiving wordt bereikt en de kans dat mengsel op de wand neerslaat is veel
kleiner. Het mengsel  in de binnenste venturi is zeer rijk.

Fig.4.4: De Rochester carburateur 

De vlotterkamer is ringvormig om de verstuiver aangebracht. De hoofdsproeier krijgt de benzine door
middel van de doseur (A) uit de vlotterkamer. De ruimte tussen de doseur en de hoofdsproeier staat echter
door middel van een fijne opening in verbinding met de zuigbuis vlak boven de venturi (B). Hier heerst
nog vrijwel de atmosferische druk. Via deze opening wordt een kleine hoeveelheid lucht aangezogen.
Men noemt dit remlucht. De hoeveelheid remlucht neemt toe naarmate het niveau in de sproeier daalt. De
lucht-brandstofverhouding  zal daardoor in zijn totaliteit gelijk blijven.

Een veel gebruikte carburateur bij tweetakt motoren is de vlotterloze carburateur  (fig.4.5). Voordeel van
deze carburateur is dat deze geen vlotterkamer heeft en daarmee ook onafhankelijk is van de stand van de
carburateur. Toepast wordt deze carburateur bij zelfstarters en thuisbrengers. Immers deze motor wordt in
de romp ingeklapt waardoor  de stand van de carburateur om 90° draait.
De werking is als volgt. De brandstof komt via de naaldklep in de brandstofkamer. Als er geen brandstof
wordt afgenomen, sluit de veer met de hefboom de naaldklep. Bij lopende motor zuigt de lucht die door
de zuigbuis stroomt, brandstof uit de brandstofkamer en de druk zakt. De buitenlucht drukt het membraan
naar boven, waardoor de hefboom tegen de veerdruk in omhoog wordt geduwd en de naaldklep brandstof
nar binnen laat stromen. Daardoor stijgt de druk in de brandstofkamer en de veer sluit de naaldklep weer.
In de praktijk stelt de naaldklep zich zo in, dat de brandstoftoevoer en de afname gelijk zijn.
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Fig.4.5.: Vlotterloze carburateur 

4.5. De hoogtemengselregeling

Uit verg.4.7 blijkt dat met toenemende hoogte de dichtheid van de lucht kleiner wordt en daardoor het 
mengsel rijker. Ook hiervoor moeten maatregelen genomen worden. Dit kan bereikt worden door:

a. het toevoegen van extra luchtschroeven
b. het knijpen van de benzinetoevoer

Tegenwoordig wordt in hoofdzaak gebruikt gemaakt van de tweede methode, dus het knijpen van de 
brandstof.
Fig. 4.8 laat een mogelijkheid  zien.

Fig.4.8.: Hoogte-regeling

De vlotterkamer is verbonden met de buitenlucht. De hoeveelheid brandstof die van de vlotterkamer naar
de sproeier gevoerd wordt, wordt geregeld door een regelnaald. Deze regelnaald is verbonden met een
aantal membraandozen. In die membraandozen heerst vacuüm. Bij normale druk laat de regelnaald een
bepaalde hoeveelheid brandstof door. Daalt de druk doordat het vliegtuig opstijgt dan daalt de druk in de
vlotterkamer waardoor de dozen uitzetten en de naald naar rechts verschuift. De brandstofhoeveelheid
daalt hierdoor. De neiging tot het vormen van een rijker mengsel wordt zo tegengegaan.

4.6. Invloed van de temperatuur

Zijn de carburateurs aldus voorzien van een compensatie-inrichting voor verschillende smoorklepstanden
(meer of minder vermogen) en van een automatische mengselregelaar voor hoogteverschillen, dan dient
nog nagegaan te worden, welke invloed druk- en temperatuurvariaties op de inlaatlucht hebben. 
Met de daling van de temperatuur zal de viscositeit van de benzine toenemen, zodat de neiging bestaat
dat er bij lagere temperaturen minder brandstof door de sproeiers zal stromen. Een ander gevolg (van de
daling van de temperatuur) is de minder snelle verdamping van de brandstof, die in bepaalde gevallen zo
traag verloopt, dat geen volledige verdamping plaats vindt en een deel van de benzine in de inlaatbuizen
wordt neergeslagen. Door de lagere inlaatdruk zal dit verschijnsel echter weer gedeeltelijk te niet gedaan
worden, immers de verdamping neemt bij een lagere  druk toe. Het gevaar, dat de stromingssnelheid door
de sproeier zal verminderen als gevolg van de toenemende viscositeit bij daling van de temperatuur, kan
worden ondervangen door een goede sproeierconstructie. Bovendien heeft de brandstof dan een grotere
dichtheid.  De verandering in viscositeit is gering en de temperatuurafname is slechts 0,65°C. Per 100
meter hoogte. 
Temperatuurvariaties van de inlaatlucht hebben tot gevolg dat bij een bepaalde inlaatdruk verschillende
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massahoeveelheden lucht door de venturi stromen. Ook in dit geval zal dus de mengverhouding worden
beïnvloed.

4.7. De mengverhouding bij verschillende  vermogens

Een carburateur, die onder alle omstandigheden een constante mengverhouding handhaaft is niet onder
alle omstandigheden een goede carburateur.
In bepaalde gevallen dient de mengverhouding  nog aangepast te worden.
Bij  verschillende  vermogens  zijn  andere  mengverhoudingen  noodzakelijk.  Gedurende  de  nullastloop
moet het benzine-luchtmengsel rijk zijn, d.w.z. rijker dan de theoretische mengverhouding 1: 14,7, want
niet alle brandstof neemt dan aan de verbranding deel. Hetzelfde is het geval bij vol vermogen, waar het
mengsel,  in  verband met  de  noodzakelijke  inwendige  koeling,  tot  ongeveer  15 à  20% verrijkt  moet
worden. Bovendien wordt het maximum vermogen geleverd bij een iets te rijk mengsel.
Aan de andere kant kan bij het  kruisvermogen,  d.i.  45 à 60% van het maximale vermogen, met een
ongeveer 15% armer mengsel worden gevlogen, in welk geval het meest economische gebruik van de
brandstof wordt gemaakt. Bij  nullastloop voorziet de ralenti sproeier in een rijker mengsel. De verrijking
van het mengsel, dat gebruikt wordt als de motor 80% tot vol vermogen levert, komt gewoonlijk tot stand
door de z.g.  vollastsproeier.  In fig.4.4.  gebeurt  dat door een tweede doseur.  Deze doseur is door een
kogelklepje C afgesloten. Bij kleine onderdruk in de inlaatleiding  (onder de smoorklep)  d.w.z. bij geheel
geopende smoorklep, zal het zuigertje echter door een veer naar beneden worden gedrukt, waardoor een
stift de kogelklep open drukt en een tweede doseur benzine naar de hoofdsproeier gaat voeren, aldus het
mengsel verrijkend. Wordt de smoorklep gesloten dan zal de toenemende onderdruk in de inlaatleiding
het zuigertje omhoog trekken en de kogelklep sluiten.

4.8. De acceleratiepomp

Snel openen van de smoorklep veroorzaakt een plotselinge drukverhoging in het inlaatsysteem achter de
smoorklep, zodat een deel van de reeds verdampte benzine weer condenseert en zich op de inlaatwanden
afzet. Bovendien zijn de gewone sproeiers niet in staat ogenblikkelijk de vereiste hoeveelheid brandstof
toe  te  voeren.  Door  deze  oorzaken  ontstaat  tijdelijk  een  zeer  arm  mengsel,  dat  slechts  langzaam
verbrandt,  mogelijk de inlaatgassen ontsteekt en terugslag in de carburateur veroorzaakt.  Het mengsel
kan zelfs zo arm worden, dat de motor afslaat. Om dit euvel te voorkomen worden de carburateurs vaak
voorzien van een acceleratiepomp, die op dit kritieke moment voor een extra benzinetoevoer zorgdraagt. 
Deze pomp, die schematisch in fig. 4.9 is aangegeven, bestaat in hoofdzaak uit een zuigertje, dat zich in
een cilinder  kan bewegen.  De zuigerstang is mechanisch met de smoorklephandel verbonden,  en wel
zodanig,dat bij gas terugnemen, de zuiger naar boven wordt geplaatst, zodat de ruimte onder de zuiger in
de cylinder vol benzine wordt gezogen.

Fig.4.9.: De acceleratiesproeier

De benzine  kan  door  het  kogelklepje  aan  de  onderzijde  van  de  cilinder  binnenkomen.  Wordt  nu de
smoorklep  plotseling  geopend,dan  wordt  de  zuiger  met  kracht  naar  beneden  geduwd.  De oplopende
benzinedruk drukt de afsluitkogel op zijn zitting en licht tegelijkertijd de uitlaatkogel, zodat de benzine
door het sproeierkanaaltje in het  inlaatsysteem wordt gespoten.  Het verdiend over het  algemeen aan-
beveling de gashandels rustig te bewegen. 
In fig. 4.4. is de acceleratiesproeier links te zien. De acceleratiepomp is mechanisch verbonden met de
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smoorklep. Een tussengeschakelde veer zorgt er voor dat de extra inspuiting niet abrupt verloopt, maar
geleidelijk plaats vindt. De brandstof wordt direct in de grote venturi ingespoten.

Resumerend  moet de moderne carburateur voldoen aan de volgende eisen:
1. De mengverhouding  moet  bij  alle  voorkomende  smoorklepstanden  (meer   of  minder  vermogen)  

constant worden gehouden.
2. De mengverhouding moet op de verschillende vlieghoogten constant  blijven. 
3. Tijdens de nullastloop van de motor moet een rijk mengsel kunnen worden gevormd. 
4. Er moet een inrichting aanwezig zijn, om tijdens kruisvermogen de beschikking te krijgen over een  

arm mengsel (ca. 15% armer dan het chemisch juiste mengsel), terwijl in de start en de klim, dus in 
het algemeen bij volvermogen, over een rijk mengsel moet kunnen worden beschikt  (15 tot 20%  
rijker). 

5. Tijdens  het  accelereren  (versnellen  van  de  motor)  moet  een  arm  mengsel   worden  voorkomen  
(acceleratiepomp). 

6. De benzinetoevoer moet afgesloten kunnen worden. (Wordt de motor gestopt door alléén de magneet 
af te zetten, dan zou het mengsel door de  hete kleppen nog tot zelfontbranding kunnen komen).

4.9. Carburateurvoorverwarming

Doordat  benzine met lucht vermengt  wordt zal  de benzine voor een groot  deel  verdampen.  Voor die
verdamping  is  warmte  nodig  (de  zog.  verdampingwarmte).  Deze  warmte  wordt  onttrokken  aan  het
mengsel waardoor de temperatuur daalt.  De temperatuurdaling kan in de orde van grootte liggen van
10°C tot  20°C,  afhankelijk  van  omstandigheden  als  motortemperatuur,  plaats  van  de  carburateur  en
weerscondities.
Komt de temperatuur van het mengsel  daarbij  onder de dauwpunttemperatuur en onder 0°C dan kan
ijsvorming ontstaan. Er begint dan een ijskost te ontstaan in de venturi (fig.4.10).

Fig.4.10: IJsafzetting in de carburateur

De opening in de venturi en de rest van de aanzuigbuis wordt daardoor kleiner waardoor de venturi -
werking versterkt wordt met als gevolg een rijker mengsel. Door het openen van de gasklep gaat dit rijke
mengsel naar de cilinder. De verbranding wordt onvolledig met alle gevolgen van dien. De ijsafzetting
wordt intensiever waardoor de situatie alsmaar verslechterd. Het uiteindelijke gevolg is dat het mengsel
zo rijk wordt dat het niet ontbrandt en de motor stopt.

Om dit probleem te voorkomen moet de carburateur op een gunstige plaats aangebracht worden en er
moet een goede mogelijkheid zijn om de lucht naar de motor voor te verwarmen. Hiervoor wordt de
warmte van de uitlaat gebruikt. Meestal is de uitlaat voorzien van een extra ommanteling (fig.4.11).
Normaal gaat de koude lucht direct vanuit het luchtfilter naar de carburateur. Als de kans op ijsvorming
bestaat dan kan een klep versteld worden waardoor de omgevingslucht eerst voorverwarmd wordt door
de hete gassen van de uitlaat.
De kans op ijsvorming is het grootst als de luchttemperatuur en de dauwpunttemperatuur vlak bij elkaar
liggen en als de relatieve vochtigheid groter is dan 50%.
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Fig.4.11.: De carburateur voorverwarming

4.10. Vragen

1. a. Wat is de functie van een carburateur?
b. Verklaar hoe het mogelijk is dat zich ijs in de carburateur kan vormen bij een inlaatlucht

temperatuur van boven de 0°C
c. Geef in een schets van een eenvoudige vlotter-carburateur aan waar zich dat ijs dan kan vormen.
d. Hoe kan men ijsafzetting voorkomen en heeft dat nog consequenties t ten aanzien van het 

motorvermogen?

2. a. Beschrijf de werking van een vlottercarburateur en het daarbij behorende acceleratie-systeem.
b. Beschrijf de invloed van de carburateur voorverwarming op het motorvermogen.
c. Hoe kan men op een andere manier ijsafzetting voorkomen? Heeft dat nog consequenties  t.a.v. 

het motorvermogen?

3. Maak een schets van een vlottercarburateur en bantwoordt aan de hand daarvan de volgende vragen:
a. Wat is de functie van de vlotter?
b. Waarom is er meer brandstof gedoseerd als de klep verder geopend wordt?
c. Hoe wordt het gasmengsel voor het stationair toerental gevormd?
d. Hoe wordt voorkomen dat bij snel openen van de gasklep de motor af zou kunnen slaan?
e. Waar kan er ijsafzetting in de carburateur zijn en hoe wordt dat dan voorkomen?

4. a. Wat is de functie van de carburateur?
b. Verklaar hoe het mogelijk is, dat zich ijs inde carburateur kan vormen bij een inlaattemperatuur van

even boven de 0°C.
d. Hoe kan men ijsafzetting voorkomen en heeft dat nog consequenties t.a.v. het motorvermogen?

5. a. Beschrijf de functie en werking van een carburateur voorverwarmingssysteem.
b. Wat zijn de belangrijkste faaloorzaken van een uitlaatssysteem?

5. De ontsteking 

5.1. Inleiding.

De ontstekingsinstallatie van een vliegtuigmotor, dient om het gecomprimeerde benzine-luchtmengsel in
de cilinders  op het  juiste tijdstip en in de juiste  volgorde te ontsteken.  De installatie bestaat  uit  een
speciaal soort generator, de z.g. magneet,  een verdeler,  een schakelaar, bougies en bedrading.
De magneet produceert  een hoge spanning,  waardoor tussen de elektroden van de bougies een vonk
overspringt. De magneet wordt zodanig afgesteld, dat de hoogspanning maximaal is op het moment dat
de zuiger in de cilinder op het meest geschikte punt is gekomen om het mengsel te ontsteken. De verdeler
dirigeert de hoogspanning overeenkomstig de ontstekingsvolgorde naar de verschillende cilinders van de
motor.  De verschillende delen van de installatie zijn door bedrading met elkaar  verbonden terwijl de
selectie plaats vindt met de z.g. magneetschakelaar.
Alle delen van de ontstekingsinstallatie zijn ingesloten door een metalen mantel, de z.g. afscherming.
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Deze afscherming voorkomt dat eventuele lekvelden van de installatie de radio e.d. gaan storen.
Per motor worden twee identieke maar onafhankelijk werkende magneetontstekingsinstallaties gebruikt.
Dit geeft extra veiligheid, omdat bij weigering van een van de installaties, de andere de motor in bedrijf
houdt.  Een  dubbele  installatie  verhoogt  de  prestaties  van  de  motor.  De  twee  bougies  per  cilinder
ontsteken het mengsel van twee tegenoverliggende  zijden waardoor een  gelijkmatigere en snellere ver -
branding wordt verkregen.

5.2. De ontstekingsmagneet met draaiende magneet.

Deze magneet is feitelijk een speciaal soort generator waarbij het veld verkregen wordt door een perma-
nente magneet. De magneet draait tussen de benen van een weekijzeren juk, waarbij in de spoel, die om
het ,juk is gewikkeld, spanning wordt geïnduceerd. Het principe berust op het opwekken van spanning
door verandering van de door de  spoel  omvatte magnetische flux (krachtstroom). 
Wanneer, zoals fig. 5.1 te zien geeft, rondom de kern een spoel is gewikkeld, zal de verandering van de
flux hierop invloed uitoefenen. Daar de spoel in een steeds variërend magnetisch veld gelegen is, zal in
de spoel een spanning worden geïnduceerd. Deze spanning zal opbouwen tot een maximum, afnemen tot
nul en opnieuw toenemen tot een maximum maar nu in tegengestelde richting weer afnemen tot nul enz.
Omdat de spanning steeds van richting en grootte verandert, wordt gesproken van een wisselspanning. De
geïnduceerde spanning volgt de flux niet op de voet maar is maximaal als  de flux nul is.

Fig.5.1.: De magnetische spoel 

De waarde van de in de spoel geïnduceerde spanning is afhankelijk van het aantal windingen van de
spoel, de sterkte van de magneet en van het toerental van de magneet.

Fig.5.2.: Draaiende magneet met ontsteekspoel

Door het aanbrengen van enkele wijzigingen en toevoegingen, kan de zojuist beschreven eenvoudige
generator tot een ontstekingsmagneet worden omgebouwd. Fig. 5.2 geeft een schematische voorstelling
van  de  belangrijkste  onderdelen  van  een  ontstekingsmagneet.  De poolschoenen  van  de  kern  zijn  zo
geplaatst, dat als  tegenover de ene poolschoen een noordpool staat, de zuidpool tegenover de andere
poolscheen  staat.  In  plaats van één zijn  twee spoelen  om de kern  geplaatst,  één  van  de spoelen,  de
primaire,  heeft  ongeveer  750  windingen,  terwijl  de  andere,  de  secundaire  spoel,  enkele  duizenden
windingen heeft. Eén eind van de primaire spoel is rechtstreeks, en het andere eind via een onderbreker
contact  met massa verbonden.  Als  het  onderbrekercontact  door  een  veer  is  gesloten,  is  de primaire
stroomkring  gesloten.  Over  de  onderbrekercontacten  is  een  condensator  geplaatst  de  z.g.  primaire
condensator. Eén eind van de secundaire spoel ligt aan massa terwijl het andere eind in verbinding staat
met de verdeler.

- 25 -



Theorieboek voor technici                                                                                                  - Motoren –

5.2.1. De werking van de ontstekingsmagneet.

Als  een vierpolige magneet ronddraait ontstaat in de kern van de spoel een variërende flux. In de stand
als aangegeven in fig. 5.3 en 5.4 met 0° is de flux maximaal daar twee magnetische polen tegenover de
poolschoenen staan,  terwijl  de flux  door  de  kern  naar  rechts  vloeit.  Wordt  nu  de  magneet  rechtsom
gedraaid dan neemt de flux af en is tenslotte nul wanneer de neutrale positie is bereikt (aangegeven met
45°). Verder doordraaien zal een toename van de flux veroorzaken, doch nu in tegengestelde richting,
omdat  de  noordpool  van  de  draaiende  magneet  nu  tegenover  de  linker  i.p.v.  tegenover  de  rechter
poolschoen staat. Na 90° is de flux weer maximaal, 45° verder zei de flux weer nul zijn. Het is duidelijk,
dat  na  een  complete  omwenteling  de  flux  viermaal  maximum en  viermaal  nul  is  geweest  en  tevens
viermaal van richting is veranderd (zie fig. 5.4).

Fig.5.3.: De flux in de spoel 

De verandering van flux induceert een wisselspanning in de primaire spoel. Ook in de secundaire spoel
wordt een wisselspanning geïnduceerd, doch geen van beide is hoog genoeg om een vonkoverslag te
veroorzaken. De hoge spanning voor het vonken van de bougies wordt verkregen door een samenspel van
de primaire- en de secundaire spoel en het onderbrekermechanisme. In de primaire spoel wordt zolang de
onderbrekerpunten  gesloten  zijn,  spanning  geïnduceerd.  Door  met  behulp  van  de onderbrekernok de
onderbreker, op het moment dat de stroom in de primaire spoel maximaal is, te openen zal het magnetisch
veld,  dat  door  de  primaire  stroom wordt  opgezet,  snel  wegvallen.  Door  dit  snel  wegvallen  van  het
magnetisch veld wordt  in de secundaire spoel een hoogspanning geïnduceerd.  Het verschil  tussen de
primaire en secundaire spanning is rechtevenredig met het aantal windingen van de spoelen zodat de in
de secundaire spoel opgewekte spanning dus veel hoger is dan in de primaire spoel.

Fig.5.4.: De spanningen in de prim. en sec. spoel 

De condensator, die over de onderbrekerpunten geplaatst is, heeft een tweeledig doel. Hij voorkomt het
sterke vonken van de onderbrekercontacten en bevordert het snel wegvallen van het magnetisch veld en
daardoor de grootte ven de opgewekte spanning in de secundaire spoel. Het onderbreken van de primaire
stroom gebeurt steeds wanneer de magneet een paar graden voorbij zijn neutrale punt is gekomen. Zoals
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bekend ijlt de stroom na op de spanning.
Tevens zorgt de combinatie van de condensator in samenwerking met de spoel voor een L-C kring die 
voor opslingering van de spanning zorgt.
De  hoogspanning,  die  in  de  secundaire  spoel  wordt  geïnduceerd,  wordt  door  de  verdeler  via  de
bougiekabels op de bougies gebracht.
Het magneettoerental is steeds:

n∗a
2p

waarin:
n = krukastoerental
a = het aantal cilinders

 p = het aantal magneetpolen.

5.2.2. Constructieve bijzonderheden 

De ontstekingsmagneet is te splitsen in een aantal delen (fig.5.5): 
1. het magnetisch circuit,
2. de spoelen, 
3. het onderbrekermechanisme 
4. de condensator.

Fig. 5.5.: Het ontstekingscircuit

Het magnetisch circuit.
Van een ontstekingsmagneet omvat de permanente magneet, de poolschoenen en de kern van de spoel
(het z.g. juk). De magneet is meestal vervaardigd van alnico, een legering die zijn magnetisme lange tijd
behoudt. De poolschoenen en de kern zijn van gelamelleerd weekijzer.

De spoelen.
De beide spoelen zijn afgedekt met een laag hard rubber, bakeliet of gevernist batist. De uiteinden van de
kern, waaromheen de beide spoelen zijn gewikkeld, worden met bouten aan de uitlopers van de pool -
schoenen bevestigd. Het 'massa'-einde van de primaire spoel is op de weekijzeren kern aangesloten. Het
andere einde is bevestigd aan het contactpunt van de onderbreker dat niet aan massa ligt. Het einde van
de secundaire wikkeling, dat niet aan massa ligt, is met de verdeler verbonden.

Het onderbrekermechanisme
Het onderbrekermechanisme bestaat uit een paar contactpunten, vervaardigd van een, tegen inbranden
bestendige, legering. Eén van de onderbrekerpunten is stationair, terwijl het andere d.m.v. nokken kan
worden gelicht. De beweegbare onderbrekerpunt is geïsoleerd en met de primaire spoel verbonden. Het
andere onderbrekerpunt ligt aan massa. Het mechanisme kan worden afgesteld zodat de punten op het
juiste moment openen. De punten worden door een veer gesloten gehouden. De onderbrekernok(ken)
bevind(t)(en) zich op de as van de magneet. De nokken) draai(t)(en) langs een fiber stootblokje, waardoor
telkens wanneer een nok passeert de onderbrekerpunten worden geopend. De smering geschiedt door een
stukje vilt, dat doordrenkt wordt met olie.
De verdeler bestaat uit twee delen, een rotor en een verdeelblok. Aan de rotor bevindt zich een groot
tandwiel, dat met een bepaalde snelheid t.o.v. de magneet wordt aangedreven. De hoogspanning van de
secundaire spoel wordt via de rotor en het verdeelblok naar de bougies gevoerd. De rotor is zodanig
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ingesteld,  dat  hij  precies  tegenover  een  elektrode  van  een  bepaalde  cilinder  staat  als  de onderbreker
opent. 

De ontstekingsschakelaar.
Het  in  bedrijf  stellen  van  de  ontstekingsinstallatie  gebeurt  d.m.v.  een  schakelaar  in  de  cockpit.  De
ontstekingsschakelaar  is parallel  aan de onderbrekerpunten  geschakeld,  zodat  als de schakelaar  in de
stand 'off' staat de onderbrekerpunten kortgesloten zijn en de magneten buiten werking  zijn. De stroom
door de primaire spoel kan nu immers niet worden onderbroken, ook al openen de onderbrekercontacten.
Wordt de schakelaar op 'both' geplaatst, dan is de kortsluiting opgeheven.
Bij  ontstekingsinstallaties  van  éénmotorige  vliegtuigen  worden  beide  magneten  door  een  schakelaar
bediend. Deze schakelaar heeft vier standen n.l.: 'off', 'left', 'right' en 'both'. Staat de schakelaar op 'left',
dan is de massaverbinding van de linker magneet verbroken; en is de linker magneet dus in bedrijf. Staat
de schakelaar op 'right', dan is de massaverbinding van de rechter verbroken enz. De standen 'right en left'
zijn  aangebracht  om  de  magneten  afzonderlijk  te  kunnen  testen.  In  de  stand  'both'  zijn  de
massaverbindingen van beide magneten verbroken en zijn beide magneten dus in bedrijf.

De bedrading.
Voor de bedrading van de ontstekingsinstallatie wordt gebruik gemaakt van twee soorten kabel.  Daar
waar  de  spanning  laag  is  en  het  om de  eerste  plaats  gaat  om het  geleidingsvermogen  wordt  laag-
spanningskabel gebruikt. Dit soort kabel heeft een betrekkelijk grote doorsnede en geringe isolatie. Daar
waar een kabel onderhevig aan een hoogspanning en geringe stroom voert, wordt hoogspanningskabel
gebruikt  die  een  kleine  doorsnede  heeft  en  grotendeels  uit  isolatiemateriaal  bestaat.  De  laagspan-
ningskabel verbindt de primaire spoel met de ontstekingsschakelaar. De kabel is afgeschermd. Hoogspan-
ningskabel wordt gebruikt voor de verbindingen tussen de verdeler en de bougies. 

De bougie 
Een bougie bestaat meestal uit een bus, die is voorzien van uitwendig schroefdraad, waarmee de bougie
in de cilinderkop wordt geschroefd. Aan deze bus bevinden zich een of meer electroden. In de bus wordt
de isolator met de centrale electrode geplaatst en door middel van de afschermbus vastgeschroefd. De
centrale  electrode  is  aan  de  bovenzijde  van  een  aansluiting  op de  hoogspanningskabel  voorzien.  De
verbinding komt tot stand m.b.v. een verend contact, opgesloten door een isolatiebusje en wartelmoer.
Het type bougie is afhankelijk van de warmtetoestand van de betreffende motor. Zo zal voor een motor
met een hoge compressie einddruk een koude bougie (snelle warmteafvoer) noodzakelijk zijn. Bovendien
zal de plaats van de bougie in de cilinderkop invloed op het type bougie hebben. Zo zal een bougie die in
de omgeving van de uitlaatklep is geplaatst, een beter warmtegeleidingsvermogen moeten bezitten dan de
bougie, die bij de inlaatklep is geplaatst. De koude bougie heeft een snellere warmteafvoer dan de warmte
bougie.
Als isolator wordt veel gebruik gemaakt van keramische materialen. Keramiek  heeft  behalve dat het
sterk is ook een goede warmtegeleiding.
Het  materiaal  dat  voor  de  elektroden  wordt  gebruikt  moet  corrosiebestendig  zijn.  Meestal  worden
elektroden van hoogwaardige nikkelalliages vervaardigd.

5.3. Vragen

1. a. Welke verontreinigingen kunnen zich afzetten op de bougie elektroden bij te hoge of te lage 
temperaturen?

b. Wat zijn de gevolgen van deze afzetting?
c. Wanneer wordt een zgn “koude” bougie gemonteerd?

2. Omschrijf het uitelijk van een bougie van een motor welke lange tijd op rijke mengsels heeft 
gedraaid.

6. Opbouw

6.1. Materialen

Voor  de  onderdelen  van  een  vliegtuigmotor  worden  verschillende  eisen  gesteld  aan  het  materiaal  in
verband met de functie die dat onderdeel heeft. Een algemene eis is, een lage soortelijke massa bij een zo
groot mogelijke trekvastheid. 
Het materiaal kan op de volgende manieren worden belast. 

1. thermisch (door warmte]
2. mechanisch (door krachten) n.l. : trek, druk, buiging, en torsie (fig.6.1).
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Onder treksterkte van een metaal wordt verstaan de spanning, waarbij het materiaal breekt. Van de 
treksterkte  wordt in de gewone werktuigbouw slechts 1/4 of 1/5 toegelaten.  Dit wordt dan  een 
veiligheidsfactor 4 of 5 genoemd. In de vliegtuigbouw waar aan het materiaal, de bewerking en de 
controle tijdens het bedrijf veel meer zorg wordt besteed, wordt meestal een spanning toegelaten, die 
gelijk is aan de helft van de treksterkte. Veiligheidsfactor is dan ≈ 2.
(Bedenk, dat een vliegtuigmotor na elke 1000 á 1500 bedrijfsuren wordt gereviseerd).
Daardoor ontstaat een lichtere constructie. Voor hetzelfde doel worden legeringen toegepast (alliages). 
Dit zijn mengsels van metalen, die ten doel hebben bepaalde eigenschappen te verbeteren. De soortelijke 
massa blijft vrijwel hetzelfde.

Fig.6.1.: Belastingen

6.1.1.  Staal en Staallegeringen

Voor vliegtuigmotoren worden toegepast:

Materiaal Soort.
Massa[kg/dm3]

Treksterkte

[kN/cm2]

Gewoon staal 7.8 40 – 60

Na legeren 7.8 100

Na legeren en veredelen 7.8 150

Toevoeging van: vergroot:

Chroom (Cr) Treksterkte
 (Bezwaar: materiaal wordt hard en bros)

Nikkel (Ni) Treksterkte + taaiheid

Molybdeen Treksterkte + "vermoeiingsgrens"

Vanadium Treksterkte

Mangaan Treksterkte

Cobalt Treksterkte
Hittebestendigheid en hardheid

Wolfram Treksterkte

Roestvrij staal (uitlaatpijpen) is een chroom nikkel legering
Gietijzer (zuigerveren) bevat veel koolstof.  
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6.1.2. Aluminium en aluminium legeringen

Aluminium en Aluminiumlegeringen  ρ = 2,7 - 2,8  kg/dm3; Treksterkte  ≈ 10 kN/cm2

Zuiver aluminium wordt praktisch niet gebruikt. 
Dural = aluminium na veredelen en legeren.  ρ = 2,8 kg/dm3 Trekvastheid  wordt σ ≈ 45 kN/cm2

Dural wordt vaak overtrokken met een laagje zuiver aluminium (Alclad), waardoor het beter bestand is 
tegen weersinvloeden.

Voordelen aluminium ten opzichte van staal:
1. Lagere soortelijke massa (1/3 van staal)
2. Grotere warmtegeleidingscoëfficient (3x staal) 
3. Aluminium roest niet door, maar vormt beschermde oxydelaag.
4. Beter geschikt voor ingewikkeld gietwerk, gemakkelijker te  bewerken.

Nadelen:
1.Geringe trekvastheid (1/3 van staal)
2.Grotere uitzettingscoëfficiënt ( 3 x staal )

6.1.3. Magnesiumlegeringen

Voornamelijk het z.g. elektron ρ = 1,8 kg/dm3

Nadeel: grote affiniteit tot zuurstof. 
Het is bovendien brandbaar bij  bij betrekkelijk lage temperatuur.  Soms gebruikt voor 
carters, en ook voor vliegtuigwielen.

6.1.4. Koperlegeringen 

Brons  (Cu + tin)  o.a.  loodbrons  en  fosforbrons.   Wordt  gebruikt  voor  lagers  met  geringe  belasting.
Hoofdlagers  van stermotoren bestaan uit  een  verzilverde stalen schaal,   waarop  lood-indium is neer-
geslagen.  Naast deze glijlagers komen kogel- en rollagers voor b.v. Schroeftreklager.

6.2. Afwerking en controle

De afwerking van de verschillende onderdelen is evenals de aanwezigheid van molybdeen van groot
belang  voor  de  weerstand  tegen  vermoeidheid.  Scherpe  hoeken  en  draaigroeven  moeten  worden
vermeden, omdat deze gemakkelijk breuk tengevolge kunnen hebben. Tijdens het bedrijf kunnen zeer
kleine scheurtjes in het  materiaal  ontstaan,  welke tijdens de revisie op de volgende manieren kunnen
worden aangetoond: 
1. door de klank tijdens het bekloppen (bij de koelribben).
2. Magnaflux methode.

Deze proef geldt alleen voor stalen onderdelen, die gemagnetiseerd worden en daarna overgoten met
een ijzerhoudende vloeistof. Ter plaatse van een haarscheurtje worden de krachtlijnen onderbroken en
vormen de ijzerdeeltjes een donkere vlek.
Na controle moeten de goedgekeurde delen worden gedemagnetiseerd.
Toegepast voor krukassen, drijfstangen, cilinders, ringen enz.

6.3. Hardheid

Hieronder  wordt verstaan de weerstand tegen indrukking.
In sommige gevallen kan  de hardheid van staal opgevoerd worden door het te verhitten tot boven een
bepaalde temperatuur (720°C) en daarna plotseling af te koelen in water, olie of lucht.
Dit is het z.g. harden. De hardheid wordt gemeten met de z.g. kogelproef.
Vaak  wordt  het  materiaal  ook  min  of  meer  bros,  er  ontstaan  spanningen,  soms  zelfs  z.g.  hardings-
scheurtjes.
Deze spanningen kan weggenomen worden door het materiaal opnieuw enigszins te verwarmen (± 150°)
Dit wordt  "ontlaten" genoemd.
Harden en daarna ontlaten is een warmtebehandeling die de grondslag vormt voor het z.g. veredelen. 
Bij het harden wordt de gehele doorsnee harder gemaakt. Om de wrijving tussen bewegende delen, die
vermogensverlies en slijtage veroorzaakt, tot een minimum te beperken wordt,  naast voldoende smering,
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gezorgd voor een groot verschil in hardheid tussen de beide oppervlakken 
B.v. een krukas. Deze mag  niet in zijn geheel  hard gemaakt worden  anders wordt hij te bros. Om nu een
hard oppervlak te verkrijgen, met behoud van taaie kern past men oppervlakteharding toe. 
Dit kan als volgt geschieden:
1.      Nitreren

Hierbij wordt het voorwerp is een oven gegloeid op  ± 500° C waarbij een ammoniak stroom over het 
oppervlak wordt geleid. De stikstof vormt met het ijzer een zeer harde verbinding van + 0,3 mm dikte.
Voordelen: geen nabewerking nodig 

glad oppervlak blijft behouden 
oppervlak corrosie-bestendig (corrosie = chemische aantasting)

2.      Chroomharden of hardverchromen.
Dit is het elektrolytisch aanbrengen van een chroomlaagje, dat enigszins  poreus gemaakt wordt om
de olie beter vast te houden.  
Nitreren en chroomharden wordt toegepast bij loopvlakken van cilinders  en krukassen.

6.4 Onderdelen

6.4.1. Krukassen 

Krukassen worden gemaakt van een staallegering, b.v. Cr-Ni-Mo-staal. De loopvlakken worden dikwijls 
hardverchroomd om slijtage tegen te gaan. De assen worden hol uitgevoerd voor gewichtsbesparing. 
Bovendien is een holle as beter bestand tegen wringing en buiging dan een massieve van dezelfde 
doorsnede ( in cm ). Van deze holte wordt gebruik gemaakt voor de doorvoer van smeerolie naar de 
diverse lagers en oliekanalen. De stand van de  krukken t.o.v. elkaar en de opstelling van de  cilinders 
dient zo te zijn dat de krachten, dus ook de arbeidsslagen regelmatig worden verdeeld. Dit is één van de 
voorwaarden voor een rustige gang van de motor. Is het aantal cilinders x,dan moet na elke 720/x van de 
krukas ontsteking worden gegeven.

Fig.6.2.: De krukas met olieboringen
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Uit het bovenvermelde volgt ook de ontstekingsvolgorde.

Behalve de veranderlijke krachten, die via zuiger en drijfstang op de krukas worden overgebracht, spelen 
ook de zwaartekracht en de centrifugaalkracht een rol. Daarom moeten krukassen worden gebalanceerd 
en wel:
1. Statisch (in rust)

Dit geschiedt door de krukken zodanig t.o.v. elkaar te plaatsen dat  de krukas in elke stand in 
evenwicht is. 

2. Dynamisch (in beweging)  
Door de centrifugaalkracht op de krukpennen en krukwangen treden extra buigspanningen, soms zelfs
vormveranderingen op, wat  natuurlijk  ontoelaatbaar is. Daarom worden contra-gewichten aange-
bracht, die  de invloed der centrifugaalkrachten opheffen.

3. Het opheffen van trillingen,  die opstaan t.g.v.  het feit dat de  krachten op de krukpen steeds van
grootte veranderen.  Ze kunnen worden opgeheven door: 
a. de contragewichten beweeglijk uit te voeren. 
b. de contragewichten hol uit te voeren en daarin een cilindrisch gewicht met enige speling op te
sluiten

Krukassen van lijn- en V-motoren zijn uit één stuk gesmeed, zodat de drijfstangen gedeeld (d.i. uit 2 
stukken) moeten zijn. 

6.4.2. Drijfstangen.   

Deze dienen om de krachten van de zuiger over te brengen op de kruk. Drijfstangen worden gemaakt van
een staallegering b. v. Cr - Ni - Mo staal, en glad afgewerkt om breuk door vermoeiing te voorkomen. 
Om de slijtage in de draaipunten tot een minimum te beperken worden speciale lagerschalen of busjes 
ingezet, die van een materiaal gemaakt zijn dat zachter is dan dat van de as, b.v. loodbronzen lager om 
stalen as. Na verloop van tijd behoeft slechts het gemakkelijk te vervaardigen busje te worden vervangen.
In vaktaal spreekt men van krukpen- en zuigerpenmetalen.

Drijfstangen-voor lijnmotoren zijn gedeeld (fig 6.3.) 

Fig.6.3.: Drijfstang van een lijnmotor
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6.4.3. Zuigers

De massa-traagheidskrachten die op een zuiger werken zijn bij snellopende motoren erg groot, zodat  de
zuigers zo licht mogelijk gemaakt worden, meestal van aluminiumlegeringen. Bovendien wordt hierdoor
de warmte snel afgevoerd en wordt voldaan aan de eis dat de motor licht moet zijn.

Fig.6.4.: Mantelzuiger
Nadeel: de grote uitzettingscoëfficiënt, waardoor in koude toestand een grote speling ontstaat tussen 
zuiger en cilinder. De zuiger zit ook in warme toestand met enige speling in de cilinder en kan dus geen 
totale afdichting geven. Hiervoor zorgen de zuigerveren, geholpen door de smeerolie. Zuigerveren 
worden gemaakt van gietijzer van een hoogwaardige kwaliteit , die binnen bepaalde grenzen elastisch 
(verend) is, en het voordeel heeft, dat het zich op de harde cilinderwand inslijpt, en betrekkelijk weinig 
slijtage geeft door de koolstofdeeltjes in het gietijzer.

Fig. 6.5.: Veersloten Fig.6.6.: Compressieveren

Onderscheiden worden: 
1. Compressieveren ( fig 6.6), welke dienen voor gasdichte afsluiting.
2. Olieschraapveren, die tot taak hebben de overtollige olie  terug te voeren naar het carter. De olie die

langs de zuigerveren  lekt en daarna in de cilinder verbrandt zal met de olie, die langs  de klepstelen
van de kleppen lekt, het smeerolieverbruik van de  motor vormen. Dit bedraagt 5 á 12 gr/kWh.  De
uiteinden van de zuigerveer vormen het veerslot (fig 6.5 ).  Zuigers van grote vliegtuigmotoren  zijn
van het manteltype (fig.6.4). Voor kleine motoren wordt wel het schoen- of sloftype (fig.6.7)  toege-
past.

Fig.6.7.: Schoen- of slofzuiger

Het bovenvlak van de zuiger moet zijn warmte snel kunnen afvoeren. Hel grootste deel wordt via de
zuigerveren aan de cilinderwand overgedragen. Eveneens wordt een deel overgedragen op de tegen de
onderkant  spattende smeerolie  (daarvoor ook de koelribben).  In  de derde plaats wordt de zuiger  nog
gekoeld  door  het  koude,  binnen  stromende mengsel.  De zuigerpen  is hol  uitgevoerd  voor  gewichts-
besparing en zwevend gemonteerd om de slijtage gelijkmatig over de omtrek te verdelen.
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6.4.4. Cilinders en Cilinderkoppen.

De cilinder (d.i. het loopvlak voor de zuiger) wordt gemaakt van een staallegering en aan de oppervlakte 
gehard. De cilinderkop is van een aluminium legering (die lichter is en de warmte snel kan afvoeren. 
Vliegtuigmotoren zijn "kopkleppers". 

De vorm van de kop kan zijn:
    vlak, halve bol en dakvormig.

De bolvorm geeft de beste verbrandingsruimte. De vlakke kop wordt toegepast voor kleine lijnmotoren.
De dakvorm wordt speciaal gebruikt wanneer meerdere in- en uitlaatkleppen per cilinder nodig zijn, b.v.
bij zeer grote lijnmotoren, die een hoog toerental  hebben. Omdat de inlaatsnelheid niet te hoog mag
worden zou  een  grotere  klepdiameter  gekozen  kunnen worden.  Dit  is  constructief  niet  gewenst  dus
maakt men in plaats van één van twee kleppen gebruik.

6.4.4.1. Luchtgekoelde motoren

Bij kleine motoren worden de koppen dikwijls met bouten op de cilinder vastgezet. Bij grote motoren 
wordt de kop op de cilinder geschroefd en gekrompen. Hierbij wordt de aluminium kop sterk verhit en de
stalen cilinder extra afgekoeld. (fg.6.8). Tijdens de revisie blijven kop en cilinder een geheel. Bij oudere 
constructies vormen de koelribben één geheel met de stalen cilinder, het materiaal tussen de vrij korte 
koelribben is weggefreesd. De cilinderkoppen worden geheel gegoten, dus ook de nogal dikke 
koelribben, die ver uit elkaar lagen. Tegenwoordig worden de cilinderkoppen gesmeed en daarna de 
koelribben uitgefreesd. Hierdoor is de kwaliteit van het materiaal beter en het koelend oppervlak sterk 
opgevoerd. (De grootste koelribben aan de kant der uitlaatklep !). 

Fig.6.8.: Cilinder

Ook de cilinders zijn voorzien van aluminium koelribben, die de warmte sneller afvoeren. 
Om de levensduur van de cilinderkop combinatie te vergroten, worden op plaatsen waar slijtage optreedt 
vervangbare busjes of ringen van brons of staallegering aangebracht, b.v. zetels voor de kleppen, 
klepgeleiders, busje voor bougies en tuimelaarasje. 

- 34 -



Theorieboek voor technici                                                                                                  - Motoren –

Fig.6.9.: Luchtgekoelde cilinder 

6.4.4.2. Vloeistofgekoelde motoren.

Fig. 6.10 toont de loop der koelvloeistof (meestal water met + 30% glycol). Glycol verlaagt het vriespunt 
en verhoogt het kookpunt
De koelvloeistof staat direct tegen de cylinderwand,k waardoor een intensieve koeling mogelijk is. Om 
de cylinders zitten me enige tussenruimte aluminium mantels, die apart kunnen blijven, ma meestal 
verenigd worden tot één cylinderblok. Dit laatste is ook het geval met de cylinderkoppen, die gemaakt 
zijn van een aluminium-legering en dubbelwandig uitgevoerd. (fig.6.10).

Fig.6.10.: Vloeistofgekoelde cilinder 

6.4.4.3. Kleppen en Klepbedieningsmechanismen

Kleppen voor kleine motoren zijn meestal alle gelijk uitgevoerd. Voor grote motoren worden gekoelde
uitlaatkleppen toegepast.  Hiertoe worden klepschotel en klepsteel hol uitgevoerd en gedeeltelijk gevuld
met Natrium. Dit metaal  (geen "zout" geen "sodium") wordt vloeibaar  bij  bedrijfstemperatuur  (temp.
uitlaatgassen ca 800° C). Het natrium wordt dan steeds heen en weer geschud en zorgt  daarbij  voor
warmtetransport van klepschotel naar klepsteel. Via de klepgeleider wordt de warmte afgegeven aan de
gekoelde cilinderkop. Oververhitte uitlaatkleppen kunnen pre-ignition en daardoor detonatie tengevolge
hebben.

De inlaatklep wordt reeds voldoende gekoeld door het verse mengsel en is bovendien gesloten op het
moment dat in de cilinder de grootste hitte heerst, zodat de warmte via de klepzetel wordt afgevoerd. De
uitlaatklep heeft daarom een dikkere klepsteel en is meestal aan de onderkant bol, de uitlaatklep is hol
uitgevoerd (fig. 6.11). De kleppen openen 1 á 2 cm (lichthoogte). Om het hameren van de kleppen tegen
de aluminium kop op te vangen, worden bronzen of stalen klepzetels in de cilinderkop vastgezet. Meestal
worden 2 klepveren per klep aangebracht die tegengesteld gewonden zijn, om bij breuk van één der veren
de schade tot een minimum te beperken.

Fig.6.11.: De gekoelde uitlaatklep
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Klepbediening:
Bij lijnmotoren wordt gebruik gemaakt van een nokkenas, waarop voor elke klep een nok is aangebracht 
en die wordt aangedreven door de krukas met een vertraging van 1:2. (Waarom ?). Hierbij doen zich 2 
gevallen voor: 

a. Nokkenas in het carter. Overbrenging via klepstoter, stootstang en tuimelaar op de 
klep. 

b. Bovenliggende nokkenas (fig.6.12)

Fig.6.12.: Het klepmechanisme met bovenliggende nokkenas

Bij lijnmotoren met nokkenas in het carter  is de klepspeling bij warme motor groter dan bij koude, 
namelijk  ≈ 1 mm, doordat de cilinder -met tuimelaarasje- uitzet, terwijl de  stootstang koud blijft. 
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6.4.4.4. Carter of krukkast

Dit is het fundament van de motor, waarin de krukas is gelagerd en waarop de cilinders  zijn gemonteerd. 
Het materiaal is meestal een aluminium legering, soms staal (ruimte-besparing: ) 

6.5. Krachtsoverbrenging

Overbrenging van zuigerdruk op krukas.
Fig. 6.13 laat zien hoe de resultante van de gasdruk op de zuiger kan worden ontbonden in: 
1.      de leibaandruk (L)

Deze kracht veroorzaakt de wrijving (en de slijtage:) van zuiger  en cilinderwand. Getekend is de
situatie  tijdens  de  expansieslag.  Gedurende  de  compressieslag  is  de  leibaandruk  gericht  op  de
tegenoverliggende wand. Staat de zuiger in een van de dode punten dan is er geen leibaandruk.
Opm.: Een "leibaan" treft men aan bij dubbelwerkende machines, onder andere stoommachines. Het is
de geleiding van het scharnierpunt tussen zuigerstang en drijfstang. De leibaan krijgt daarbij soort-
gelijke krachten op te nemen als de cilinderwanden van enkele werkende machines.

Fig.6.13: Het krachtenspel op de krukas

2.      de kracht in de richting van de drijfstang (D)
Deze kracht kan men verplaatst denken naar de krukpen en daar ontbinden in: 
a. één radiale kracht (R) die de krukas tegen lagerschalen duwt en daardoor wrijving veroorzaakt, een 

schadelijke kracht dus. 
b. een tangentiale kracht (T) die in feite de krukas doet ronddraaien. Evenals de eerder genoemde 

krachten verandert de tangentiaal-kracht tijdens het arbeidsproces voortdurend van grootte en 
richting.

Het draaimoment van de krukas. 
Het draaimoment (fig.6.14) is  gelijk  aan het product van tangentiaalkracht en krukstraal varieert dus ook
in grootte en wordt b.v. tijdens de compressie zelfs negatief. Om te voorkomen dat de motor daardoor 
met schokken zou draaien kan: 
a. een zwaar wiel, vliegwiel genaamd, op de krukas aangebracht worden, dat tijdens de arbeidsslag een 

deel van de vrijkomende bewegingsenergie in zich ophoopt en daarmee gedurende uitlaat, inlaat en 
compressie "de vaart erin houdt". 

b. veel cilinders toepassen, waardoor de arbeidsslagen elkaar voor een groot gedeelte overlappen en een 
praktisch constant draaimoment ontstaat. 

Bij vliegtuigmotoren is geen vliegwiel nodig, omdat er meestal veel cilinders zijn en bovendien de massa 
van de(niet ontkoppelbare) propellor  al een vliegwielwerking uitoefent.

Fig.6.14.: Het draaimoment van de krukas

- 37 -



Theorieboek voor technici                                                                                                  - Motoren –

De trekkracht. 
Het  krukas-draaimoment  - al  of  niet  vergroot  door  propellorvertraging  - maakt  evenwicht  met  het
moment  van de weerstandskrachten van  de propellorbladen.  Deze weerstandkrachten  zijn de ontbon-
denen in het  vlak  van  draaiing  van de door  propellorbladen  opgewekte  luchtkrachten.  De trekkracht
wordt opgevangen door het propellortreklager in het cartervoordeksel, (fig.6.15) en via het carter en de
motorbok overgebracht op het vliegtuig.

Fig.6.15: Het propellortreklager

Motorbok.
Dit is een gelaste stalen buisconstructie (fig. 6.16), waaraan de  motor  in rubber is opgehangen.- Dit
laatste om het doorgaan van trillingen naar het vliegtuig tot een minimum te beperken.
De motorbok is met 4 of 6 bouten - die naast propellortrek en motorgewicht ook de reactiekrachten van
het propellorkoppel krijgen op te nemen bevestigd aan romp .  Het z.g.  brandschot  vormt hiervan de
brandvrije  afsluiting.  Alles  vóór  het  brandschot  behoort  tot  de  motorinstallatie  en  wordt  bij  revisie
losgenomen.

Leidingen 
1. Vaste pijpleidingen

 Deze worden gemaakt van naadloos getrokken aluminium voor lage drukken of van staal voor hoge
drukken. De pijpen mogen geen scherpe knikken vertonen en moeten op de juiste wijze gesteund
worden. Trillingen maken het metaal op den duur hard en bros.

2. Flexibele leidingen, o.a. Aeroquip-slangen. 
Meestal vervaardigd van synthetische rubber - bestand tegen benzine en smeerolie - omwonden met
een door staaldraad versterkte canvaslaag.
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Ter plaatse van het brandschot worden alle leidingen onderbroken en voorzien van koppelingen.  Om
fouten  te  voorkomen  wordt  voor  de  pijpen  een  kleurencode  aangehouden.  Bij  elektrische  leidingen
worden stekkerdozen toegepast, waarmee in één keer tal van verbindingen worden gemaakt.

6.6. Koeling

Alle vliegtuigmotoren worden uiteindelijk gekoeld door buitenlucht, maar bij luchtgekoelde motoren 
gebeurt dat direct, bij vloeistof gekoelde motoren indirect.

Luchtkoeling. 
De buitenlucht die langs de koelribben van cilinder en -cilinderkop strijkt neemt hiervan zoveel warmte
op dat de koptemperatuur -gemeten met thermo-elementen gemonteerd onder een bougie van de warmste
cilinder- beneden de maximale waarde ( ≈ 260° C) blijft; normaal  ≈ 220° C. 
Omdat lucht een slechte warmtegeleider is, en de massa lucht die er per tijdeenheid langs stroomt gering
is,  zal  bij  grote motoren een groot  aantal  koelribben nodig  zijn.  Om de koelribben worden leiplaten
aangebracht die  zorgen voor voldoende koeling aan de achterzijde der  cilinders. 

Bij  luchtgekoelde  lijnmotoren  (mogelijk  tot  6  cilinders  achter  elkaar)  wordt  er  voor  gezorgd  dat  de
koellucht van de zijkant de cilinders treft, om deze alle in dezelfde mate te koelen .

Fig.6.16.: De motorbok

Vloeistofkoeling. 

Het meest toegepaste systeem is de z.g. glycol koeling, waarbij de koeling gebeurt door water met  ≈30%
glycol (fig.6.17). De vloeistof wordt door een motor gedreven centrifugaalpomp uit de koeler gezogen,
langs cilinders en cil. koppen geperst, waar ze warmte opneemt die de koeler weer aan de lucht wordt
afgestaan.  Een klein tankje dient  als expansievat.  De koeler  is  meestal  van het  honingraat-type .  De
temperatuur van de koelvloeistof wordt meestal geregeld door luchtkleppen (shutters) achter de koeler,
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soms door de koeler in te trekken. Dit laatste geeft minder weerstand maar er zijn meer onderdelen, dus
meer kans op storingen. 
Glycol toevoeging heeft de volgende voordelen: 
a. kookpuntsverhoging tot  + 170°C.  

Hierdoor is het mogelijk een hoge temperatuur van de koel vloeistof toe te passen b.v. 120°C, zodat de 
koeler klein  kan zijn, dus minder gewicht en minder weerstand.

b. vriespuntsverlaging tot  - 40°C.

Een nadeel is dat glycol op den duur de rubberkoppelingen aantast, waardoor lekkage kan ontstaan.
Meestal ontbreekt hierbij de cilinderkopthermometer en wordt de temperatuur van de koelvloeistof 
gemeten. Hiervoor is dan een maximum -aangegeven.

Fig.6.17.: Vloeistofkoeling

Voordelen van vloeistofkoeling t.o.v. luchtkoeling:
1. Vloeistofkoeling is veel intensiever, omdat de warmteoverdracht, de warmtegeleiding en de massa 

van de vloeistofstroom per tijdseenheid groter is.
2. De koeling gebeurt gelijkmatiger. 

Uit 1 en 2 blijkt dat  de koeling beter in de hand te houden is. Hierdoor is de kans op detonatie 
geringer en zijn hogere toerentallen  mogelijk.

3. Vloeistofkoeling maakt een compacte bouw van lijnmotoren mogelijk, met alle voordelen daarvan 
zoals: klein frontaal oppervlak waardoor minder weerstand.

Voordelen van luchtgekoelde motoren.
1.Grotere eenvoud en minder kans op storingen door het ontbreken van koeler, leidingen, pomp enz.
2.Lager specifiek gewicht.
3.Sneller warmdraaien.

6.7. Vragen

1. a. Waarom wordt glycol toegevoegd aan het koelwater van zuigermotoren?
b. Noem een aantal voordelen van vloeistofkoeling t.o.v. luchtkoeling.
c. Noem een aantal voordelen van luchtgekoelde motoren t.o.v. watergekoelde motoren.

2. a. Noem een aantal redenen waarom zuigers meestal van aluminium-legering worden gemaakt.
b. Welke soorten zuigerveren zijn er en wat is de taak er van?

3. Op welke wijze is de motor aan de motorbok bevestigd?

4. a. Laat m.b.v. een schets zien hoe de overtollige olie van de cilinderwand wordt afgeschraapt en 
afgevoerd.
b. Waarom worden cilinderkoppen en zuigers meestal gefabriceerd van aluminium legering?
c. Geef een korte omschrijving van de bedrijfsomstandigheden van een inlaat- en uitlaatklep.

5. Welke soorten zuigerveren worden er toegepast; geef een korte beschrijving van de functies.
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6. Geef m.b.v. een schets aan hoe de lagering van een krukas is opgebouwd en hoe de smering wordt 
gerealiseerd.

7. Hoe wordt er voor gezorgd dat trillingen zo min mogelijk aan het vliegtuig worden doorgegeven?

8. Welke delen van een motor hebben de hoogste bedrijfstemperatuur en wat wordt er aan gedaan om dit
binnen redelijke grenzen te houden?

7. Brandstoffen

De meeste motorbrandstoffen zijn koolaterstoffen die gewonnen worden uit aardolie door gefractioneerde
destillatie. Achtereenvolgens ontstaan bij dit proces de volgende “tops”, die elk weer bestaan uit een 
complex van koolwaterstoffen namelijk benzine, kerosine (petroleum), gasolie en dieselolie. Wat 
overblijft is het residu dat gebruikt wordt als stookolie of verwerkt wordt tot smeerolie, smeervet, 
asfaltbitumen, cokes enz.
Vliegtuigzuigermotoren lopen meestal op speciale vliegtuigbenzine (Avgas).
TMG' s, zelfstarters en thuisbrengers maken meestal gebruik van benzine die direct aan de pomp 
verkrijgbaar is.

7.1. Soorten benzine 

Drie soorten benzine zijn te onderscheiden:
1.      “Straight run” benzine

Deze benzine wordt door destillatie rechtstreeks gewonnen uit aardolie.
De samenstelling en eigenschappen hangen sterk af van de vindplaats.

2.      Kraakbenzine
Deze wordt gemaakt uit de zwaardere koolwaterstoffen. De lange koolstofketens worden onder druk 
van ongeveer 15 bar en een temperatuur van ongeveer 500°C “gekraakt”. De lange ketens worden 
verbroken en er ontstaan koolwaterstoffen die een kortere keten hebben. Dit zijn dus lichtere 
koolwaterstoffen. Door het verbreken van een keten ontstaat er een tekort aan waterstof; deze moet 
extra toegevoegd worden.
Deze benzinesoort is zeer klopvast, maar niet erg stabiel.

3.      Synthetische benzine
Deze is  samengesteld uit koolstof (steenkool) en waterstof onder zeer hoge druk en temperatuur (160 
bar – 500°C). Volgens het kraakproces.
Hierdoor is een zeer goede kwaliteit te vervaardigen, die echter veel kosten met zich meebrengt en 
dus duur is.

7.2. Eigenschappen van benzine 

7.2.1. De klopvastheid

Hieronder wordt verstaan de weerstand tegen detonatie. Hoe minder  neiging tot detonatie hoe groter de
klopvastheid.
Om de klopvastheid van verschillende brandstoffen met elkaar te  vergelijken is  het octaangetal of de
octaanwaarde ingevoerd.
Hierbij wordt uitgegaan van: Iso-octaan  - zeer klopvast  - octaangetal 100 normaal. n-heptaan  - weinig
klopvast - octaangetal 0. Onderzocht wordt nu - wat de neiging tot detonatie betreft - met welke combi-
naties van iso-octaan en normaal heptaan (n-heptaan) de verschillende brandstoffen overeenkomen.

Onder het octaangetal  van een brandstof wordt verstaan het percentage iso-octaan in een mengsel van
iso-octaan en n-heptaan, dat de zelfde klopvastheid bezit als de betreffende  brandstof. 
Benzine met octaangetal 73 wil dus niet zeggen dat er 73% octaan in zit (misschien bevat ze geen druppel
octaan), maar alleen dat de klopvastheid overeenkomt met die van een mengsel van 73% octaan en 27%
n-heptaan.
Het bepalen van het octaangetal  kan gebeuren met behulp van een gestandaardiseerde motor, b.v.  de
C.F.R.-proefmotor, een 1-cilinder motor, die zodanig is uitgevoerd dat tijdens het draaien de compressie-
verhouding- en daarmee het  detonatiegevaar  - kan  worden vergroot,  n.l.  door omlaag schroeven van
cilinder + cil. kop. Eerst wordt nagegaan bij welke compressieverhoudingen de diverse octaan-heptaan
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mengsels gaan detoneren en deze gegevens worden vastgelegd in een z.g. ijkkromme. Voor elke wille-
keurige  brandstof  kan  nu  ook  de  compressieverhouding  bij  het  begin  van  kloppen  worden  bepaald,
waarna in de ijkgrafiek de bijbehorende octaanwaarde wordt afgelezen.
Om dit "begin van kloppen" onpartijdig vast te stellen wordt gebruik gemaakt van een z.g. bouncing pin"
die bij extra hoge drukken in de cilinder een elektrisch aanwijsinstrument (knockmeter) bedient (zie fig.
7.1).

Fig.7.1.: C.F.R.-proefmotor

Tegenwoordig worden benzinesoorten  gefabriceerd die nog klopvaster  zijn dan octaan.
Om hiervan het octaangetal, dat boven 100 ligt te bepalen, kan de ijkkromme doorgetrokken worden of
gebruik gemaakt worden van een nieuwe standaardvloeistof, b.v. octaan, waaraan een bepaald percentage
tetra-ethyl-lood is toegevoegd.
Boven 87 octaan blijkt een vrij groot verschil te bestaan tussen resultaten bij een arm en een rijk mengsel.

Daarom is een tweede cijfer ingevoerd, het vermogenscijfer (performance number).
Zo betekent fuel grade 100-130, dat wanneer de proef genomen wordt met een arm mengsel het normale
octaangetal 100 is. 
Voor een rijk mengsel is echter het vermogen bij het begin van detonatie 130 /100maal zo groot als dat
van het arme mengsel. 
De klopvastheid van een gegeven benzinesoort kan in het algemeen worden verhoogd door toevoeging
van een "anti-klop" middel, een "dope". Een "dope" (letterlijk "medicijn") is een stof die in zeer kleine
hoeveelheden wordt toegevoegd om een bepaalde eigenschap te stimuleren, in dit geval de klopvastheid
te vergroten. Een"dope" is zelf geen brandstof.
Het meest wordt toegepast: tetra-ethyl-lood (afgekort T.E.L.)
Om de  afzetting  van  lood  en  loodoxyde  op  cylinderwand,  bougies  en  kleppen  tot  een  minimum te
beperken wordt aan deze ethyllood de stof ethyl-dibromide toegevoegd. 
Hierdoor  ontstaat  na  verhitting  loodbromide  dat  vluchtig  is  en  met  de  uitlaatgassen  verdwijnt.  Van
bovengenoemde  mengsel-"ethyl  fluid"-wordt  circa  1  ‰ (pro-mile)  in  volumedelen  met  de  benzine
gemengd. Teveel lood vermindert het effect.

De invloed van T.E.L. op het octaangetal is sterk afhankelijk van de chemische samenstelling van de
benzine. De ene soort is "loodgevoeliger" dan de andere.

Waarschuwing:
a. T.E.L. bevattende benzine is zeer giftig ........ 
b. ze mag niet gebruikt worden voor het reinigen van motoronderdelen vanwege de corrosieve   

werking.

Bij vliegtuigmotoren zijn de compressieverhouding en de max. inlaatdrukken (bij grote motoren )zo hoog
mogelijk opgevoerd om een hoog rendement (laag brandstofverbruik) resp. hoog vermogen te krijgen. 
Daarom moet benzine gebruikt worden met een hoger octaangetal, die meestal lood vat. Voor grote 
vliegtuigen wordt een mengsel toegepast van:
a. geselecteerde straight run benzine. (hieruit zijn "slechte" koolwaterstoffen weggelaten).
b. kraakbenzine
c. tetra-ethyl-lood.

De voorgeschreven benzine soort voor onze vliegtuigen is avgas 100 LL.  Deze brandstof is blauw 
gekleurd. Voor de verschillende brandstofsoor ten bestaat n.l. een kleurencode. Ook pijpleidingen 
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hebben een kleuren code. Zo worden benzine leidingen met rood gemerkt, olieleidingen geel,  enz.

De huidige motoren van TMG's en zelfstarters zijn zodanig gebouwd dat de voor de hoge 
compressieverhouding  kunnen volstaan met gewone superbenzine.
Sommige fabrikanten van tweetaktmotoren raden aan  om gewone super 95 te gebruiken.

7.2.2. De dampspanning

Hieronder verstaat men de druk, die de damp boven een vloeistof in een afgesloten ruimte uiteindelijk
-als er evenwicht is- krijgt. De dampspanning is afhankelijk van de temperatuur van de vloeistof en van
de -soort vloeistof. De dampspanning wordt meestal gemeten volgens de Reid-methode, waarbij eigenlijk
een  gemiddelde  dampspanning  wordt  bepaald,  omdat  benzine  uit  meerdere  koolwaterstoffen  bestaat.
Vliegtuigbenzine mag bij een temperatuur van 100°F. (37,8°C) geen hogere Raid-dampspanning geven
dan 7 psi (0,47 bar). 
De dampspanning is speciaal van belang vanwege :

a. de kans op "vapour-lock" 
Zodra de druk op de vloeistof lager is dan de dampspanning, die bij de temperatuur der vloeistof
hoort, zullen dampbellen ontstaan, die aanleiding kunnen geven tot onregelmatige benzine toevoer.
Hebben  meerdere  benzinesoorten  dezelfde  temperatuur  dan  zal  de  soort  met  de  hoogste  damp-
spanning het eerste aanleiding geven tot "vapour lock".

b. de druk, die in gesloten benzine-reservoirs heerst bij een bepaalde temperatuur.

7.2.3. De verdampingskromme of destillatiekromme.

Deze ontstaat uit een eenvoudige destillatieproef door bij elke 10 cc die na verdampen en condenseren
wordt  opgevangen  de  temperatuur  van  de  beginvloeistof  af  te  lezen.  Voor  water  zou  dit  bij  1  atm.
constant  100°C zijn.  De verschillende  koolwaterstoffen  uit  benzine  echter  hebben  niet  alle  hetzelfde
kookpunt.  De destillatiekromme (fig.7.2.)  geeft   een beeld van de hoeveelheden vluchtige en minder
vluchtige fracties.

Fig.7.2.: Destillatiekromme van benzine 

Voor vliegtuigbenzine is dat van belang vanwege:
1. de goede distributie van het mengsel over de cilinders.

Deze is beter naarmate meer benzine in dampvorm aanwezig is.  De motor werkt het gunstigst wan-
neer in alle cilinders precies dezelfde mengverhouding heerst. 

2. het gemakkelijk starten 
Bij lage temperatuur moet voldoende benzine verdampen.
Bij 75°C moet minstens 10% overgedestilleerd  zijn, bij 100° C minstens 50%.

3. de totale verdamping
Deze moet voltooid zijn bij + 150°C, omdat wanneerde vonk optreedt geen vloeibare benzine meer
aanwezig  mag  zijn.  Dit  zou  verspilling  betekenen,  terwijl  bovendien  de.  smeerolie  op  de
cylinderwand wordt verdund.

4. de kans op ijsafzetting (fuel ice) in het inlaatsysteem. Naarmate de benzine meer vluchtige bestand-
delen bevat is de kans op ijsafzetting groter.
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7.2.3. Andere eigenschappen

7.2.3.1. Neiging tot gumvorming en opslagstabiliteit.

 Sommige koolwaterstoffen -vooral de onverzadigde, die veel voorkomen in  kraakbenzine-hebben 
neiging grotere moleculen te vormen. Bij deze z.g. polymerisatie, die bevorderd wordt door zuurstof uit 
de lucht, ontstaan kleverige stoffen: gum of hars, die zich afzetten op kleppen in de leidingen en in de 
filters. Dergelijke benzinesoorten kunnen niet lang opgeslagen  blijven, daar omdat het octaangetal 
terugloopt, door het onttrekken van de meest klopvaste koolwaterstoffen.

7.2.3.2. Verbrandingswaarde 

Hoe hoger de verbrandingswaarde, hoe kleiner de gewichtshoeveelheid brandstof, die nodig is om een 
bepaalde prestatie te verrichten.
Er wordt onderscheidt gemaakt tussen:
a. Bovenste verbrandingswaarde.

Deze is gedefinieerd als de hoeveelheid energie die vrijkomt bij de verbranding van 1 kg brandstof 
waarbij de gevormde restgassen teruggekoeld worden tot de omgevingstemperatuur.  De gevormde 
waterdamp condenseert daarbij.
Voor benzine is Hb ≈ 42 MJ/kg

b. De onderste verbrandingswaarde ook wel stookwaarde genoemd. 
Deze is gedefinieerd als de hoeveelheid energie die vrijkomt bij de verbranding van 1 kg brandstof 
waarbij de restgassen naar de atmosfeer ontsnappen. (Dus zonder condensatiewarmte).
Voor benzine is Ho ≈ 38 MJ/kg 

7.2.3.3.  De soortelijk massa

Deze  bedraagt voor benzine ≈ 0,70 kg/liter
kerosine ≈ 0,80  kg/liter
smeerolie  ≈ 0,90  kg/liter

Als van 2 brandstoffen alle andere eigenschappen dezelfde zijn, dus ook de verbrandingswaarde (per kg )
dan verdient de zwaarste brandstof de voorkeur, omdat deze een kleiner volume inneemt.

7.2.3.4.  "Vriespunt".

Hieronder wordt verstaan de temperatuur, waarbij zich kristallen vormen. Deze kristallen kunnen ver-
stoppingen tengevolge hebben van filter en sproeiers. Voor vliegtuigen, die dikwijls op zeer grote hoogte
vliegen moet dit vriespunt lager zijn dan -60°C.

7.2.3.5. Viscositeit.

Deze verandert  met  de  temperatuur.  De variatie  is  echter  niet  groot  genoeg  om de  mengverhouding
belangrijk te beïnvloeden.

7.2.3.6. Verontreiniging.

Deze worden hoofdzakelijk gevormd door water, gum en zwavel. Zwavel geeft aanleiding tot vorming
van zwavelzuur, hetgeen corrosief werkt b.v. op bougie en uitlaatklep. Een van de gevallen waarbij water
in de benzinetank kan komen is het volgende.
Een vliegtuig daalt vanaf grote hoogte. De luchtdruk neemt snel toe en vrije ruimte in de benzinetank zal
extra lucht opnemen. De tank en de benzine zijnnog koud, zodat de binnenstromende lucht sterk afkoelt
en eventuele waterdamp zal condenseren. Vooral in de tropen met warme vochtige lucht op lage-hoogte
komt dit euvel voor.

7.2.3.7. Brandbaarheid.

Vloeibare  benzine  is  niet  brandbaar,  maar  door  de  tamelijk   grote  vluchtigheid   zal  zich  boven  de
vloeistof altijd damp bevinden, die in een bepaalde verhouding met de lucht vermengd wel brandbaar is,
n.l. tussen x = 7 tot 20. 
In de open lucht of in een geheel gesloten vat bestaat praktisch geen  gevaar. Zodra echter een brandbare
mengverhouding ontstaat, b.v. bij het  losnemen van de vuldop van een benzinetank is het gevaar voor
brand (en springen van de tank) groot en is de uiterste voorzichtigheid vereis . Een klein vonkje zou
voldoende zijn en dat is een van de redenen waarom de toestellen op een vliegveld geaard zijn door een
koperdraad die over de grond sleept. Zodoende wordt de statische lading afgevoerd. Ook de tankwagen is
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voorzien  van  zo'n  "aardleiding".  Bovendien  wordt  contact  gemaakt  tussen  tankwagen  en  vliegtuig.
Kerosine. die voor straalmotoren wordt gebruikt levert veel minder bran gevaar bij vonken. Bij lekkage
van  benzine  op  hete  delen,  b.v.  uitlaatpijp  ontstaat  meestal  geen  brand  omdat  er  een  z.g.
spheroidaaltoestand optreedt, waarbij de snel verdampende benzine de temperatuur te laag houdt. In dit
geval zijn smeerolie en kerosine veel gevaarlijker.

Eisen:
Benzine voor een moderne vliegtuigmotor moet aan de volgende eisen voldoen:
1. zo hoog mogelijke klopvastheid
2. de vluchtigheid moet voldoende groot zijn voor een goede verdamping,  maar niet te groot vanwege 

de kans op ijsafzetting en vapour-lock. 
3. weinig neiging tot gumvorming en behoorlijk opslagstabiel. 
4. hoge verbrandingswaarde 
5. laag vriespunt 
6. geen water, gum of zwavel.

7.3. Vragen

1. a. Noem de belangrijkste eigenschappen die de kwaliteit van benzine bepalen.
b. Geef van elk  een omschrijving
c. Hoe ontstaat detonatie en wat kunnen de gevolgen zijn?

2. a. Geef een definitie van het octaangetal van vliegtuigbenzine
b. Hoe weet u of u de juiste brandstofsoort hebt getankt?
c. Wat is detonatie en noem enkele oorzaken waardoor detonatie kan ontstaan.

3. Als brandstof wordt bij zuigermotoren benzine gebruikt. Om een brandbaar mengsel te krijgen wordt 
de benzine gemengd met omgevingslucht. Een rijk mengsel is een mengsel dat meer benzine bevat 
dan theoretisch nodig is.
1. In dep praktijk hoor je bij benzine vaak de kreet: “Octaangehalte” of “Octaangetal”.

Welke van de twee is juist en waarom?
2. Wat is de relatie tussen compressieverhouding en het “Octaan...”?
3. Heeft een stationair lopende motor een arm of een rijk mengsel nodig en waarom? Hoe wordt dat 

bereikt?
4. Beantwoordt dezelfde vragen als bij vraag 3.3. maar nu voor het startvermogen.
5. Wat gebeurt er met het mengsel als de omgevingsdruk daalt en waarom? (vliegtuig stijgt op)

4. a. Wat verstaat men onder het chemisch juiste mengsel?
b. Geef een korte omschrijving van het afstellen van het idle (stationair) toerental en het idle 
(stationair) mengsel van een 4-takt zuigermotor.

8. Smeerolie

8.1 Eigenschappen

Als smeermiddel voor vliegtuigmotoren wordt praktisch uitsluitend olie toegepast en geen vet, omdat 
daarbij, naast vele andere bezwaren, de controle erg moeilijk is.

Bij vliegtuigmotoren dient de smeerolie voor:
1. Vermindering van de wrijving, dus ook van de slijtage  en verhoging van het mechanisch rendement.
2. Een meer volkomen afdichting van de zuiger in de cilinder. 
3. Warmteafvoer, niet alleen van wrijvingswarmte in de lagers,  maar ook afvoer van een deel der door 

zuiger en cilinder opgenomen warmte van de verbrandingsgassen. 
4. In vele gevallen voor verstelling van de propellor.

In het laboratorium wordt de olie onderzocht op de volgen eigenschappen:

Viscositeit
Onder de viscositeit van een vloeistof (gas) wordt verstaan een (door krachten tussen de moleculen 
veroorzaakte  weerstand tegen vervorming. (stroperigheid - dikvloeibaarheid). 
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De hoofdtaak van de smeerolie is de wrijving tussen bewegende delen zo gering mogelijk te houden. De 
wrijving van metaal op metaal wordt n.l. vervangen door vloeistofwrijving, die  veel kleiner is. 
Het volgende eenvoudige voorbeeld kan dit enigszins toelichten (fig. 8.1). 

Fig.8.1: Viscositeitsbepaling

Een oppervlak ter grootte A wordt t.o.v. een vaste wand voortbewogen met een snelheid v. De afstand van
het oppervlak tot de wand is h. De olie zal  aan de vaste wand beneden hechten en een snelheid nul 
hebben. De olie aan de bovenwand kleeft aan het bewegend oppervlak en heeft dus een snelheid vp. Het 
snelheidsverloop tussen beide platen is rechtlijnig. De verschillende lagen vloeistof glijden over elkaar. 
Om het oppervlak te bewegen is een kracht F nodig. Deze kracht blijkt evenredig toe te nemen met het 
oppervlak A en de snelheid  vp en omgekeerd evenredig met de hoogte h. Verder speelt de soort vloeistof 
nog een rol.
Of in formulevorm:

F=η∗A∗
v p

h
(8.1)

of met  τ =F/A is:

τ=η
v p

h
 (8.2.)

Hierin is:
τ = Schuifspanning [N/m2]
η = materiaalconstante = dynamische viscositeit [Ns/m2] = [Pa.s]

Een eenheid die tegenwoordig soms nog wel gebruikt wordt voor de dynamische viscositeit is de Poise.
Met 1 Poise = 0,1 [Pa.s]

Wordt is de dynamische viscositeit gedeeld door de soortelijke massa van de vloeistof dan wordt dat de 
kinematische viscositeit genoemd.

ν=
η
ρ (8.3)

Hierin is:
ν = kinematische viscositeit [m2/s] (griekse letter “nu”)
ρ = soortelijke massa [kg/m3]

Een veel gebruikte eenheid voor de kinematische viscositeit is de Stokes of centistokes (cS) waarvoor 
geldt:

1 Stokes = 10-4 [m2/s]  

In de praktijk wordt de viscositeit nog in andere grootheden uitgedrukt. Het vervelende hiervan is dat er 
tussen die grootheden en de bovengenoemde grootheden slechts een experimentele overeenkomst bestaat.
Een daarvan is bijvoorbeeld  °E (graden Engler).
Deze viscosimeter bestaat uit een glazen  vat met een inhoud van 250 cc. Het vat heeft een gekalibreerde 
uitstroomopening en het kan op een willekeurige constante temperatuur worden gehouden (fig.8.2).
Gemeten wordt de viscositeit bij verschillende temperaturen. De uitstroomopening is afgesloten door een 
stift. Nadat de stift omhoog getrokken is wordt de uitstroomtijd gemeten. De uitstroomtijd van de olie 
gedeeld door de uitstroomtijd van water met dezelfde temperatuur is het aantal graden Engler.
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Fig.8.2.: De viscosimeter van Engler

Ongeveer op dezelfde manier wordt een opstelling gebruikt waarvan de uitkomst wordt uitgedrukt in 
seconden Saybolt Universal of seconden Redwood  I en II.

De smeerolielaag is meestal minder dan 0,1 mm dik. De wrijvingsverliezen zijn kleiner naarmate de 
viscositeit lager is.
Bij hoge belasting van de constructiedelen kan  olie van deze geringe viscositeit niet steeds toegepast 
worden, omdat de oliefilm dan zo dun wordt, dat de metaaloppervlakken elkaar op sommige punten 
raken (halfdroge smering).

Invloed van de temperatuur.
De viscositeit van een olie neemt af bij stijgende temperatuur, hetgeen grafisch kan worden voorgesteld
door middel van de viscositeitskromme (fig. 8.3). Voor een goede smeerolie mag deze daling niet te sterk
zijn, daar dan bij een hoge temperatuur en hoge belasting de film verbroken kan worden. Bovendien
wordt het gebruik groot. Aan de andere kant mag ze bij lage temperatuur niet te hoog zijn, daar anders de
motor  bij  koud  weer  slecht  te  starten  is  vanwege  de  grote  wrijvingsweerstand.  Bij  opgave  van  de
viscositeit moet steeds de temperatuur worden vermeld. Vooral bij sterk uiteenlopende temperaturen is
het verloop van de viscositeit van belang. De eisen aan de olie te stellen kan men minder zwaar maken,'
door zomer- en winterolie toe te passen.

Fig.8.3.: Viscositeitskromme

Koolgetal of Conradsongetal.
Dit geeft aan de hoeveelheid kool, welke bij sterke verhitting gevormd wordt. Goede smeerolie mag geen
koolafzetting geven bij verbranding. Speciaal van belang voor tweetakt-mengsmering.

Stofpunt (pourpoint).
Alvorens geheel  vast  te worden  kunnen zich paraffinekristallen  vormen.  Deze  kunnen aanleiding  tot
verstopping geven. Het stolpunt moet voor zomerolie lager liggen dan 5°C en voor winterolie minder dan
-15° bedragen.

Ontvlammingspunt (flashpoint).
Dit is de temperatuur, waarbij oliedampen in aanraking met een open vlam verbrandingsverschijnselen
vertonen.  Deze  temperatuur,  moet  boven  een  voorgeschreven  grens  liggen.  (b.v.  245°C).  Een  laag
ontvlammingspunt geeft n.l. gevaar voor brand, als door een lek olie in aanraking komt met hete delen
van de motor.
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Ontbrandingspunt (fire  -  point). 
Dit is de temperatuur, waarbij een vlam het mengsel langer dan 5 sec. doet branden.

Zuurgetal of neutralisatiegetal.
Dit is het aantal mg KOH, nodig voor het neutraliseren van het vetzuur in 1 gram olie. Dit moet kleiner 
zijn dan b.v. 0,1 in verband met het corrosie gevaar.

Soortelijke massa.
Dit varieert van 0,9 - 1. Er zijn geen belangrijke conclusies uit te trekken.

In het bedrijf is de beoordeling van een olie op analysegegevens zeer moeilijk, omdat een vlakke visco-
siteitskromme, een laag stolpunt, een laag koolgetal een hoog vlam- en brandpunt en de afwezigheid van
zuren nog geen  garantie  zijn  voor  goede bedrijfsresultaten.  Ook het  smeervermogen en de oxydatie-
vastheid moeten zeer gunstig zijn.

Smeervermogen of"oiliness".
Hieronder wordt verstaan het vermogen om een gelijkmatige oliefilm tussen twee wrijvingsvlakken te 
behouden, ook bij hoge druk en geringe snelheid. Alleen bij beweging van twee vlakken t.o.v. elkaar is 
een oliefilm mogelijk. Bij verhoging van de kracht waarmee deze vlakken op elkaar geduwd worden, of 
bij verlaging van de snelheid, neemt de kans op verbreken van de oliefilm toe. Onder overigens gelijke 
omstandigheden zal bij de ene oliesoort de oliefilm eerder verbroken worden dan bij de andere. De laatste
bezit dan een betere "oiliness". Het is moeilijk het smeervermogen door een proef vast te leggen, omdat 
de temperaturen van de olie gedurende de proef veranderen en dus de viscositeit van de olie in de 
oliefilm niet bekend is. Wanneer de oliefilm verbroken wordt, zullen de metaaldelen elkaar over elkaar 
schuren, waardoor de wrijving enorm toeneemt. Gevolg: meer vermogenverlies en meer slijtage.

Oxydatievastheid.
Oxydatie  zal  voornamelijk optreden op punten waar  de motorolie  aan zeer  hoge temperaturen wordt
blootgesteld en bovendien in zeer fijn verdeelde toestand in aanraking komt met lucht. Dientengevolge
ontstaat een kraakproces, waarbij gum-, hars-, asphalt- en koolachtige bestanddelen gevormd worden, die
eventueel  nog samen kunnen polymeriseren (d.i.  vormen van moleculen met langere koolstofketens).
Men spreekt dan van "indikken" of "verouderen". Metaaldeeltjes, die door slijtage van onderdelen in de
olie terecht komen, kunnen deze processen versnellen. Ze werken als katalysator. Ook condenswater doet
dat.  Uit  de  gevormde  stoffen  scheidt  zich  een  half  vloeibare  stof  af,  die  slib,  bezinksel  of  "sludge"
genoemd  wordt.  De  sludge  is  zeer  moeilijk  door  een  filter  tegen  te  houden  en  kan  op  den  duur
verstoppingen geven,  b.v.  in  de gaatjes onder  de  olie-schraapveren.  Bij  motoren  die lood-bevattende
benzine gebruiken, komt in de sludge ook dikwijls lood  voor (van cilinderwand of door "oil-dilution”).
Dit zware slib zet  zich af in de holle krukpen, die daarom voorzien is van een opstaand  pijpje in de
smeergaatjes.  In het algemeen zal de gum- en koolvorming (koolvorming ontstaat ook  dikwijls door
slechte  verbranding  van  de  brandstof,  vooral  bij  een  rijk   mengsel)  last  veroorzaken  in  de  zuiger -
veergroeven. De veren gaan dan  vast zitten met als gevolg compressieverlies, doorblazen en snelle  olie -
vervuiling. De schraapveren werken niet, dus groot olieverbruik  en kans op vuile bougies. Bovendien
kunnen  gloeiende  kooldeeltjes   aanleiding  geven  tot  "pre-ignition".   In  de  laboratoria  worden  wel
"oxydatieproeven" genomen, maar de praktijk geeft toch nog de doorslag.

De eisen, die we aan een goede motorolie moeten stellen zijn:
1. Hoge viscositeit bij hoge temperatuur en goed vloeibaar bij lage temperatuur (de viscositeitskromme 

moet zo vlak mogelijk zijn).
2. Goed smeervermogen ("oiliness"), dus vorming van sterke oliefilm bij grote vlaktedruk, ook bij 

hogere temperatuur en geringe snelheden.
3. De olie mag geen zure bestanddelen bevatten of tijdens het bedrijf vormen (laag zuurgetal).
4. Geringe neiging tot indikken (gumvorming) dus grote oxydatievastheid.
5. Vorming van zo weinig mogelijk kool en as in de verbrandingskamer (laag koolgetal).
6. Hoog ontvlammings- en ontbrandingspunt.

8.2. Soorten smeerolie.

1. Plantaardige oliën, b.v. ricinusolie.
Vroeger algemeen toegepast vanwege:
a. het goede smeervermogen,
b. vlakke viscositeitskromme 
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c. weinig koolvorming  
Nadelen: 

a. grote kans op "indikken"en verzuren 
b. de olie is weinig stabiel, kan niet lang bewaard worden en is dus ongeschikt voor het 

"conserveren" van de motor.

2. Minerale oliën.
Deze worden gemaakt uit het residu, dat overblijft bij de gefractioneerde destillatie van ruwe aardolie.
Eigenschappen van minerale oliën: 

a. smeervermogen geringer dan van plantaardige olie 
b. viscositeitskromme minder vlak 
c. meer koolvorming dan bij plantaardige oliën 
d. goede oxydatie-vastheid
e. laag zuurgetal

3. Compound-oliën, mengsel van minerale met plantaardige oliën.
Het doel hiervan is de gunstigste eigenschappen van elke soort afzonderlijk te combineren. Hierdoor
is olie te verkrijgen met een beter smeervermogen en een vlakkere viscositeitskromme dan de normale
minerale olie.
Tegenwoordig  wordt  aan  de  smeeroliën  diverse  z.g.  "additives"  toegevoegd,  om  bepaalde
eigenschappen  van  de  olie  te  verbeteren.  Ondermeer  is  men  erin  geslaagd  de  hinderlijke
sludge-afzetting  praktisch  geheel  te  elimineren.  De  sludge  vermengt  zich  in  zeer  fijn  verdeelde
toestand met de olie. Dit verklaart waarom de olie die oorspronkelijk goudgeel van kleur is, snel gaat
verkleuren en uiteindelijk donker (bijna zwart) wordt.

8.3. Smeersystemen

Er zijn veel smeersystemen, die allen zijn aangepast aan de bouw van de motoren, de opstelling van de 
cilinders enz. 
In het algemeen is de smering van een vliegtuigmotor een combinatie van: 
druksmering en spatsmering.
Deze druksmering bestaat soms uit een hoogdrukgedeelte voor krukas- en krukpen lagers en een lage
drukgedeelte  voor  tuimelaars  en  andere   minder  belaste  delen  en  spatsmering, voor  cilinderwanden,
zuigerpennen enz.

Het z.g. "Wet-sump"-systeem dat bij automotoren toepassing vindt en waarbij het carter gedeeltelijk  met 
olie is gevuld, kan alleen gebruikt worden voor staande cilinders of voor boksermotoren. Bij vliegtuig-
motoren wordt dan ook praktisch altijd het "Dry-sump"systeem toegepast, d.w.z. dat er in het carter geen 
olie blijft staan en er een aparte olietank aanwezig is, van waaruit de olie door de motor circuleert en het 
olieverbruik wordt aangevuld. Uit de tank wordt de olie door een olieperspomp via een oliefilter en de 
holle krukas naar de diverse smeerpunten geperst of gesproeid, en daarna verzameld op enkele centrale 
punten, b.v. carter of speciale olieverzamelaar (oil sump). Een zuigpomp, meestal een tandwiel-pomp net 
als de perspomp, alleen 50 à 100% groter omdat de olie is gaan schuimen en dus ook lucht moet worden 
afgezogen, voert de olie naar de oliekoeler.
De olie moet  niet alleen wrijvingswarmte opgenomen, maar  dient ook  als koelmiddel van zuiger en 
cilinderwand . Deze warmte wordt in de koeler afgegeven aan de lucht. 
De koeler is meestal een honingraat koeler. Filter en koeler zijn voorzien van een omloopleiding met klep
(z.g. by-pass valve) om bij eventuele verstopping geen beschadigingen te krijgen. Ook de perspomp is 
dikwijls beveiligd met een ontlastklep, die dan drukregelklep genoemd wordt. Van de koeler gaat de olie 
terug naar de tank. De tank is naast de toe- en afvoerleiding voorzien van: vuldop, ontluchtingsleiding en 
aftapleiding . Soms is de tank uitgevoerd met een z.g. hopper , een cilindervormige pijp, waarin de olie 
tangentiaal binnenstroomt. Door de centrifugaalkracht wordt de olie van eventuele lucht ontdaan. Door 
openingen in de hopper wordt de verbruikte olie aangevuld. Er is dus maar een klein deel van de olie in 
circulatie, hetgeen vooral bij koud weer van belang is, omdat dan bij het aanslaan de olie sneller op 
temperatuur komt.

Controle op vervuiling.
De olie moet na 50 - 100 bedrijfsuren helemaal ververst worden, omdat er zich gum en sludge gevormd
heeft  en de olie verontreinigd kan zijn door metaalslijpsel.  Tussentijds kan door aftappen (soms met
speciale monsterdop) de mate van vervuiling gecontroleerd worden. 
IJzerdeeltjes kunnen worden tegengehouden door het  aanbrengen van een permanente magneet in de
oliecirculatie. 

- 49 -



Theorieboek voor technici                                                                                                  - Motoren –

Filters en koeler moeten regelmatig gereinigd worden.

8.4 Vragen

1. a. Welke eigenschappen zijn van belang voor een goede kwaliteit van de smeerolie?
b. Waar dient olie nog meer voor dan alleen smeren?

2. Welke eisen moet aan een goede smeerolie gesteld worden?

3. a. Welke eigenschappen zijn van belang voor een goede kwaliteit van de smeerolie?
b. Waar dient olie nog meer voor dan alleen smeren?

4. a. Wat zijn de twee belangrijkste functies van de olie en waarom?
b. Om welke redenen wordt smeerolie in een motor regelmatig ververst?

5. Welke factoren zijn bepalend voor het oliegebruik van een motor?

9. Luchtschroeven

9.1. Inleiding

De propellor  zet het in de motor opgewekte arbeidsvermogen om in een nuttige trekkracht. De werking
van de schroef kan m.b.v. de z.g. lifttheorie worden verklaard.
Een luchtschroef  bestaat uit een naaf,  die op de motoras wordt gemonteerd en waarop twee of meer
bladen zijn bevestigd. De naaf is van een hoogwaardige staalsoort gemaakt. De bladen kunnen van laags-
gewijze elkaar gelijmde stroken hout, aluminium of staal zijn vervaardigd. 

9.2. Theorie

9.2.1. De trekkracht

Als een schroefblad wordt doorgesneden blijkt dat de doorsnede de vorm van een vleugelprofiel heeft.
Daarom  gelden  voor  een  luchtschroef  dezelfde  aerodynamische  beginselen  en  wetten  als  voor  een
vleugel. Zoals in de aerodynamica al is behandeld, ontstaat door de stroming van de lucht rondom een
vleugelprofiel een liftkracht. Bij de luchtschroef wordt deze kracht 'trekkracht' genaamd.
Als een profiel door een luchtstroom wordt getroffen, werken een oneindig aantal kleine krachtjes op dit
profiel. Deze kunnen tot één grote resulterende kracht worden samengesteld, die in een bepaald punt van
het profiel grijpt, het z.g. 'drukpunt'. De resulterende kracht 'R' werkt echter niet parallel aan de vlieg -
richting. 
Deze kracht moet daarom worden ontbonden in:

a. de trekkracht 'T', die in de vliegrichting werkt;
b. de weerstand 'Q' , die tegengesteld gericht is aan de draairichting van de schroef. Deze weerstand 

moet door de motor worden overwonnen (zie fig. 9.1).

9.2.2. Het rendement

De trekkracht T is mede bepalend voor het vermogen dat door de propellor wordt 'geleverd'. Dit wordt  
het effectieve vermogen van schroef  Pe genoemd. 
De formule voor het effectieve vermogen van de schroef  kan als volgt worden afgeleid:

Vermogen = arbeid/tijdseenheid = Kracht*weg/tijdseenheid

In formulevorm:

P=
W
t

=F
s
t

(9.1)

omdat s/t = v gaat de formule over in:
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P=F∗v (9.2)

of toegepast op fig.10.1):

Pe=T∗v (9.3)
met 

T = trekkracht
v = snelheid van het vliegtuig 

 
De weerstandskracht  Q moet door de motor worden overwonnen.  Deze kracht  bepaalt  dus mede het
vermogen, dat door de motor moet worden geleverd. De kracht Q is dus van invloed op het vermogen dat
door de propellor wordt opgenomen. Dit noemen we het geïndiceerde vermogen van de schroef  Pi. De
formule voor het geïndiceerde vermogen van de propellor kan als volgt worden bepaald:

Arbeid per omwenteling = W = Q*2πr

Het geïndiceerd vermogen bedraagt dan:

Pi = W*n = Q*2πr*n (9.4)

Het  nuttig effect of het rendement van de propellor is de verhouding tussen het afgeven en het 
opgenomen vermogen:

ηs=
P e

Pi

=
T∗v

Q∗2π r∗n
(9.5)

Het is logisch dat nooit meer vermogen kan worden afgegeven dan is opgenomen, zodat ηs altijd kleiner 
is dan 1.

Fig.9.1.: De krachten op de propellor
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9.2.3. De constructieve spoed

Als een bout in en moer wordt gedraaid (fig.10.2), dan beweegt de bout in twee verschillende richtingen:
a. in een ronddraaiende richting
b. in een rechtlijnige richting, parallel aan de hartlijn van de bout.

Na een omwenteling is de afgelegde weg van de bout in de lengterichting gelijk aan de spoed van de
schroefdraad.  Als een schroef in een denkbeeldige vaste massa draait, zal deze ook een bepaalde weg
afleggen. Deze weg wordt bij iedere omwenteling de constructieve spoed genoemd. Het profiel volgt dan
de hellingshoek van de koordelijn. Bij bouten en moeren is de spoed afhankelijk van het aantal gangen
per cm.

Bij de  propellor wordt de spoed door de hoek tussen de koordelijn van het bladprofiel en het draaivlak 
bepaald. Als de hoek tussen de koordelijn en het draaivlak verandert, verandert ook de verhouding 
lift/weerstand (L/W). De gunstigste verhouding ligt bij L/W ≈ 20.
Het schroefrendement bedraagt dan ongeveer  80%. 
In werkelijkheid beweegt de propellor  zich in lucht, die gemakkelijk verplaatsbaar is. Het bladprofiel zal 
niet de hellingshoek van de koordelijn volgen, maar een kleinere hellingshoek omdat de lucht gedeeltelijk
naar achter wordt bewogen. De naar achter verplaatste lucht wordt de “slipstroom” genoemd. Als nu de 
snelheid van de bewegingen van een propellor door vectoren worden voorgesteld dan blijkt dat deze 
bewegingen tot een resultante – de resulterende bewegingsrichting R – kunnen worden samengesteld. 
Uit  fig.9.3  blijkt dat tussen de resulterende bewegingsrichting  en de koordelijn, hoeken ontstaan.

Fig.9.2.: De spoed

Tussen het draaivlak en de resulterende bewegingsrichting ligt de hoek die de in vliegrichting afgelegde
weg per omwenteling aangeeft. Dit is de zog. “spoedhoek” β .Tussen het draaivlak en de koordelijk ligt
de hoek,  die het  profiel  met  het  draaivlak  vormt,  de zog.  “bladhoek” of  “instelhoek”  α .  Tussen de
resulterende bewegingsrichting en de koordelijn ligt de hoek waaronder de lucht het profiel aanstroomt,
de zog. “invalshoek”. De bladhoek is gelijk aan de som van de poedhoek en de invalshoek.
Hieruit volgt dat:

α = β + γ (9.6)

De lucht treft het profiel volgens een lijn, die tegenovergesteld is aan de bewegingsrichting. De trekkracht
is sterk afhankelijk van de hoek waaronder de lucht het bladprofiel treft.
Het profiel moet daarom onder een bepaalde hoek ten opzichte van de aanstromende lucht staan, de zog.
Invalshoek. Bij de bovengenoemde L/W  van ongeveer 20 hoort een invalshoek van ≈ 4°.
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 Fig. 9.3.: De hoeken van de propellor

9.2.4. De wrong van het propellorblad

Een propellorblad is niet recht maar getordeerd en wel zodanig dat de bladhoek van de naaf naar de tip
steeds  kleiner   wordt.  Dit  wordt  de  “wrong”  genoemd.  De  invalshoeh  van  4°,  die  steeds  het  beste
rendement geeft, moet over de hele lengte van het blad hetzelfde zijn. Dit is nodig om zoveel mogelijk
energie van de motor in nuttige trekkracht om te kunnen zetten. 

De voorwaartse snelheid van ieder bladsegment is gelijk, maar de omtreksnelheid wordt naar de tip toe
steeds groter.

De  lijn,  die  de  resulterende  bewegingsrichting  aangeeft,  ligt  voor  de  segmenten  bij  de  bladtip  veel
vlakker dan voor de segmenten die bij de naaf liggen. Om de invalshoek over de hele bladlengte constant
te houden moet de bladhoek dus veranderen. Dit wordt bereikt door een bepaalde wrong aan het blad  te
geven.

Theoretisch is de naar voren afgelegde weg gelijk aan de theoretisch berekende afstand. Dit is alleen als
de propeller draait in een vaste stof. In werkelijkheid is de afgelegde afstand kleiner. Dit wordt de slip
van de propellor genoemd.

De kleinste slip treedt op als de bladen de luchtstroom onder een zo klein mogelijke hoek treffen, zodat
de maximale trekkacht wordt verkregen bij een minimale weerstand. Hoe kleiner de slip hoe hoger het
rendement van de propeller is.

Fig.9.4.: De wrong van de propellor
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9.2.5  De krachten

Op de propellor treden de volgende belastingen op:
1.      De buigbelasting

De trekkrachten van alle bladsegmenten vormen tezamen een grote kracht, die in het hart van de as
aangrijpt en in de vliegrichting werkt.
De resulterende trekkracht grijpt aan in het drukpunt van het blad  en probeert het blad te buigen (zie
fig.9.5 en 9.6).  deze kracht  wordt door de constructie van het blad en door de centrifugaalkracht
tegengegaan. De weerstand, die het blad in draairichting door de lucht ondervindt zal het blad ook
willen buigen.

2.      De trekbelasting
De centrifugaalkracht die het materiaal van het blad op trek belast is zeer groot. Bij de propellor van 
de DC-3 Dakota is deze kracht 125 kN   per blad!

3.      De torsiebelasting
Als het blad met een bepaalde bladhoek ronddraait ontstaat een kracht die het propellorblad naar een 
kleinere hoek wil dwingen. Deze krachten worden het centrifugaal draaimoment genoemd (fig.10.6)

Fig. 9.5: De belastingen op de propellor

9.3. De nadelen van een vaste propellor

Als een vliegtuig met een constante snelheid vliegt en het toerental van de propellor  constant is, zal de
lucht het profiel onder een bepaalde invalshoek treffen. Bij de kruissnelheid en het kruistoerental moet de
verhouding T/Q zo gunstig mogelijk zijn en moet de invalshoek ongeveer 4° bedragen. Als het vliegtuig
vanuit horizontale vlucht gaat stijgen, zal de snelheid van het vliegtuig afnemen. Het gevolg hiervan is
dat  de afgelegde weg per  omwenteling kleiner  wordt (spoed).  De spoedhoek wordt daardoor kleiner,
waardoor de invalshoek groter wordt. De T/Q-verhouding wordt ongunstig beïnvloed. De weerstand van
de propellor neemt toe waardoor deze de motor sterker zal afremmen. Het motortoerenal neemt af en het
motorvermogen wordt kleiner.  Eenzelfde maar tegengesteld effect  treedt op als het  toestel vanuit een
horizontale vlucht gaat dalen.

Fig.9.6.: K1 en K2 vormen koppel op het blad 
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Uit bovenstaande volgt dat de propellor  maar bij een toerental-snelheidscombinatie het beste rendement 
heeft. Tijdens de start zal de T/Q-verhouding zeer slecht zijn, evenals de snelheden, die groter zijn dan de 
kruissnelheid. Ook bij een constante vliegsnelheid en een variërend toerental verandert de invalshoek, 
waardoor het rendement kleiner wordt (zie fig.9.7).

Een  vaste  propellor  wordt  geconstrueerd  om een  bepaalde  toerental-snelheidscombinatie  het  grootste
rendement te geven. In  grafiek  is te zien dat het hoogste rendement bereikt wordt bij ongeveer 30 m/s,
terwijl tijdens de start als juist een groot vermogen beschikbaar moet zijn het rendement veel lager is.

Fig.9.7.: Rendmentskromme van prop met vaste stand

9.4. De propellor met variabele pitch

Om aan de bezwaren van de vaste propellor enigszins tegemoet te komen, is een “bestuurbare” propellor
geconstrueerd. De invalshoek kan daarbij continue veranderd worden. Het rendement blijft daardoor bij
alle vliegsnelheden groot. In de grafiek B kunnen tussen de rendementskrommen van de kleine en de
grote instelhoek een oneindig aantal krommen worden getekend. De raaklijn aan alle krommen geeft de
rendementskromme voor de propellor met variabele pitch.

Fig.9.8.: Rendementskromme van prop met variabele pitch
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Voorbeeld:
Een vliegtuig met een propellor met variabele pitch vliegt horizontaal met de kruissnelheid en de motor
draait met het kruistoerental. Aangenomen wordt dat de invalshoek 4° is, zodat de weerstand een bepaald
vermogen van de motor vraagt. Het gashandel verandert niet van stand.
Als het vliegtuig gaat dalen neemt de snelheid van het toestel toe in vliegrichting. De in de vliegrichting
afgelegde weg per omwenteling wordt daardoor groter, dus ook de spoedhoek. Het gevolg hiervan is dat
de invalshoek kleiner  wordt.  De weerstand die de motor ondervindt neemt af waardoor het  toerental
toeneemt. Onder invloed van dit hogere toerental zal het regelmechanisme (regulateur) de propellor naar
een  grotere  instelhoek  brengen.  De invalshoek neemt weer  toe,  terwijl  de weerstand  oploopt  tot  het
kruistoerental weer is bereikt. De weerstand en het motorvermogen zijn weer met elkaar in evenwicht
gekomen, waaruit kan worden afgeleid dat de invalshoek weer op 4° is gebracht.  De vliegsnelheid is
uiteraard toegenomen. Het toerental is dus tijdens het kruisen (horizontaal) en het dalen gelijk gebleven.
Dit is ook de reden waarom deze propellor ook wel een “constant-speed-propellor” wordt genoemd.

9.5. De regulateur

Een stationaire motor  is met een regulateur uitgerust, die onafhankelijk de belasting het toerental van de
motor constant houdt. Deze regulateur is met de smoorklep gekoppeld. Neemt de belasting toe, dan wil
het toerental afnemen.  De regulateur zorgt dan dat de smoorklep verder open gaat, waardoor de motor
een groter vermogen levert, zodat het toerental van de motor op de geselecteerde waarde gehandhaafd
blijft.

De regulateur van de propellor van een vliegtuigmotor is  niet met de smoorklep, maar met de schroef
verbonden. Hij regelt dus niet het vermogen, maar de belasting. De belasting wordt constant gehouden
door de instelhoek, en daarmee  de invalshoek, naar behoefte groter of kleiner te maken. Het toerental en
het vermogen blijven dus constant.

Fig.9.9.: De regulateur

De regulateur bestaat uit een door de motor gedreven oliepomp en uit een holle as met een stel vlieg-
gewichten  (fig.9.9).  In  de  holle  as  is  een  olie-selectieschuif  aangebracht,  die  enerzijds  door  de
vlieggewichten en anderzijds door de druk van een veer wordt beïnvloed.
Wanneer het toerental oploopt, wordt de centrifugaalkracht van de vlieggewichten groter, waardoor de
olie-selectieschuif omhoog wordt bewogen. De olie van de regulateur oliepomp wordt onder hoge druk
naar  de  schroef  gepompt,  zodanig  dat  de  schroef  naar  een  grotere  instelhoek  wordt  verdraaid.  De
belasting neemt daardoor  toe en het  toerental  neemt weer  af  totdat  de geselecteerde  waarde  weer  is
bereikt. Het evenwicht tussen de centrifugaal kracht van de vlieggewichten en de veerspanning is dan
weer hersteld.

Als de motor met het geselecteerde toerental draait staat de regulateur in de neutrale stand. De selectie-
schuif  blokkeert  beide  oliekanalen  naar  het  schroefverstellingsmechanisme.  De  regulateur  oliepomp
betrekt de olie uit het smeersysteem van de motor (80 psi) en verhoogt de druk tot 200 psi. De olie kan
via de selectieschuif naar het verstelmechanisme worden gevoerd. De spanning van de veer kan met het
z.g. toerental regelhandel door de piloot worden geregeld. Hij kan aldus het gewenste toerental selecteren
b.v. kruistoerental (tussen 1800 en 2000 toeren/min).
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Wanneer de belasting toeneemt (b.v. bij het klimmen neemt het toerental van de motor af. De centrifu-
gaalkracht van de vlieggewichten wordt kleiner. De veer drukt de olie-selectieschuif omlaag, waardoor de
onderste olieleiding met de pompdruk wordt verbonden. De hoge druk gaat dan naar het schroefverstel -
mechanisme en brengt  de propellorbladen  in een kleinere  hoek.  De weerstand  van de schroef  wordt
kleiner en het toerental loopt weer op, totdat het geselecteerde toerental weer is bereikt.

Als de belasting afneemt (b.v. bij het dalen) gaat de motor sneller draaien. De centrifugaalkracht van de
vlieggewichten word hierdoor groter en overwint de veerspanning. De vlieggewichten lichten de selectie
schuif, waardoor de bovenste olieleiding met de pompdruk wordt verbonden. Olie onder hoge druk gaat
naar het bladverstelmechanisme en brengt de propellorbladen in een grotere hoek. De weerstand van de
propellor neemt toe en het toerental zal weer afnemen totdat de geselecteerde waarde is bereikt.

Het bladverstelmechanisme (zie fig. 9.10) bestaat uit een zuiger, die zich in een cilinder bevindt. Al naar
gelang de stand van de selectieschuif in de regulateur wordt aan één zijde van de zuiger olie toegelaten.,
die de zuiger in de cilinder verplaatst. De andere kant staat dan in verbinding met het afvoerkanaal. Aan
de zuiger is een stang bevestigd, die aan het einde van een dwarsas is voorzien. Deze laatste bevindt zich
in schuine gleuven, die in een draaibare bus met een conische tandkrans zijn aangebracht. De conische
tandkrans  grijpt  in  een  andere  conische  tandkrans,  die  op  de  bladvoet  van  de  propellorbladen  is
aangebracht. Als de zuiger zich onder invloed van de oliedruk gaat verplaatsen, zal de dwarsas, die recht-
lijnig beweegt, de bus draaien. De draaiende beweging van de bus wordt door de tandkransen op de
bladen overgebracht.

Fig.9.10.: Het regulateursysteem

9.6. Vragen

1. a. Welke soorten propellors kent u?
b. Wat is de invloed van de instelhoek en de invalshoek op de trekkracht?

2. a. Welke twee bewegingen onderscheiden we bij een propellor?
b. Welke verschillende propellors kent u?
c. Wat verstaat men onder bladhoek en invalshoek?
d. Kunt u aantonen in welke fase van de totale vlucht de slip van een vaste propellor het grootst is en 

wanneer het kleinst?
e. Hoe wordt een propellor aan de motor bevestigd en gecentreerd?

3. Schets een doorsnede van een propellorblad en geef bij deze doorsnede aan:
a. de invalshoek
b. de bladhoek
c. de instelhoek
d. de slip

4. a. Wat verstaat u onder: bladhoek, invalshoek, slip, instelhoek?
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b. Welke krachten werken er op een propellor?

10. Vragen algemeen

1. a. Hoe wordt de nokkenas van een 4-takt motor aangedreven en in welk toerental verhouding met de 
krukas?

b. Wat is klepoverlap en waarom wordt die toegepast?

2. a. Welke functie heeft de motorolie in een zuigermotor?
b. Noem 4 belangrijke onderdelen in het motoroliesysteem.
c. Welke eigenschappen zijn van belang voor een goede kwaliteit van de smeerolie?

3. a. Van welke factoren hangt het motorvermogen af?
b. Wat is de functie van de zuigerveren?
c. Beschrijf het klepbedieningsmechanisme (licht uw antwoord toe met een schets)

4. a. Geef een definitie van het octaangetal van vliegtuigbenzine.
b. Welke functies heeft de olie in en motoroliesysteem nog meer dan smeren?

5. a. Beschrijf de functie en werking van een carburateur voorverwarmingssyteem.
b. Wat zijn de belangrijkste faaloorzaken van een uitlaatsysteem?

=============
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