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Techniek van moderne eencilindermotoren

Slim, smal en snel
Met uitzondering van de beginjaren is de aandrijving van de auto altijd verzorgd door meer-

cilindermotoren. Dat ligt anders bij tweewielers. Daar zijn singles tot op de dag van vandaag 

populair. Omdat één cilinder met één verbrandingskamer beperkingen geeft, maar ook juist 

unieke mogelijkheden biedt, neemt AMT deze eenlingen nader onder de loep.

Eencilinders worden vanzelfsprekend toegepast 
in bromfietsen en de daarvan afgeleide snor-
fietsen. Dat is namelijk het wettelijk vastgelegde 
maximum voor deze 50 cm3 tweewielers. De 
vroegere tweetakten zijn bij de meeste model-
len inmiddels opgevolgd door viertakten. Ook 

hier speelt de wetgeving mee. Tot nu toe kunnen 
tweetaktbrommers nog net schoon genoeg 
gemaakt worden met een passieve katalysator. 
Maar door toekomstige emissiewetgeving gaan 
ze verdwijnen. De emissie-eisen voor motorfiet-
sen zijn strenger dan die voor bromfietsen. Dus de 

125 cm3 motorfietsen en scooters voor het nieuwe 
A1-rijbewijs en de grotere scooters tot 400 cm3 
worden unaniem aangedreven door eencilinder 
viertaktmotoren. Boven die cilinderinhoud vinden 
twins hun toepassingsgebied. Een andere belang-
rijke broedplaats voor de viertakt eencilinder is 
de sport. En dan met name de terreinsport zoals 
motorcross en enduro. Hier is het aantal cilinders 
reglementair tot één beperkt. De tweetakten zijn, 
afgezien van de jeugdklassen, ook al reglementair 
verdwenen door in de MX2-klasse viertakten met 
250 cm3 toe te laten tegenover maximaal 125 cm3 
voor de tweetakten. In de MX1-klasse moeten 
tweetakten tot 250 cm3 het opnemen tegen 
450 cm3 viertakten. Dit cilinderinhoud-voordeel 
is door de tweetakt niet meer goed te maken. 
Temeer omdat er een minimum gewichtslimiet 
geldt, die ook hier de lichtere tweetakt geen 
voordelen geeft. Emissie-eisen, de wens om het 
verbruik te minimaliseren en de drang naar meer 
vermogen bij de competitiemodellen zorgen voor 
een stormachtige ontwikkeling van de viertakt 
eencilinder.

Krukas en lagers
Bij meercilindermotoren zijn krukas en nokkenas 
gelagerd in glijlagers. Eencilinders maken gebruik 
van rollagers. Dat is omdat de meercilinder krukas 
in één stuk gesmeed of gegoten en daarna 
mechanisch bewerkt wordt. Bij eencilinders wordt 
de krukas uit een losse kruktap en twee krukwan-
gen samengeperst. Dat ligt bij de meercilinders 
minder voor de hand, omdat de hele assem-
blage van losse krukwangen en lagertappen erg 
gecompliceerd zou worden. Bij eencilinders is het 
proces om een krukpen aan beide einden in twee 
krukwangen te persen relatief overzichtelijk. Die 
krukwangen vormen een geheel met de hoofd-
lagertappen. De drijfstang wordt voor de assem-
blage op de kruktap geschoven, met daartussen 
een rollenlager. De kruktap en het big-end zijn 
gehard om zonder lagerschalen uit te kunnen. Het 
big-end van de drijfstang hoeft ook niet deelbaar 
te zijn, wat eenvoudiger is in de productie en een 
lichtere constructie mogelijk maakt. De nokkenas 
voor één cilinder is erg kort en kan dus volstaan 

Rond 60 pk uit zo’n 
compacte motor is het 
resultaat van 100 jaar 
evolutie. Hier de KTM  
450 cm3 enduro motor.
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met twee lagers, in het algemeen ook al rollagers, 
die op de einden van de nokkenas geschoven 
worden.

Druksmering of sproeiers?
Doordat er geen glijlagers gebruikt worden voor 
de sneldraaiende delen is er ook geen echte 
druksmering. Maar de oliepomp voert natuurlijk 
wel olie toe aan de zwaarbelaste lagers voor de 
smering en de koeling. In het oliecircuit zijn olie-
sproeiers opgenomen die zorgen voor de juiste 
verdeling van olie over de verschillende te smeren 
plaatsen. Ook de lagers en tandwielen van de ver-
snellingsbak zijn in hetzelfde smeercircuit opgeno-
men. Alleen de nieuwste KTM off-road modellen 
vormen een uitzondering op deze regel. Daar 
worden twee lagerschalen in de drijfstang geperst 
voordat hij op de krukpen geschoven wordt. KTM 
noemt als voordeel het langere revisie-interval van 
de krukas. In ieder geval is een lagerschaal dunner 
dan een ring van rollen, zodat de krukpen dikker 
uitgevoerd kan worden en de krukas meer stijf-
heid krijgt. In dat geval wordt dan bovendien de 
vlaktedruk in het lager verminderd. KTM past voor 
de druksmering van het glijlager wél een tweede 
oliepomp toe.
En er is nog een gemeenschappelijke doelstelling 
bij de ontwikkeling van de single, namelijk het ver-
minderen van de interne wrijvingsweerstanden. 
Want dat verhoogt het vermogen en verlaagt het 
verbruik. Dat streven vind je in allerlei constructie-
details terug.

Onbalans
Eéncilinders hebben van nature een behoorlijke 
onbalans. Bij de 50 en 125 cm3 modellen valt 
daar nog mee te leven, maar vanaf 250 cm3 is een 
balansas voor het neutraliseren van de primaire 
onbalans noodzakelijk, zelfs op de crossmodel-
len. Vanzelfsprekend verhoogt een balansas het 
gewicht van de motor en moet het carter groter 
zijn om hem te herbergen. Bovendien nemen de 
inwendige verliezen toe. Maar de trillingen zonder 
balansas zouden zo sterk zijn dat zowel het motor-
carter als het frame zwaarder uitgevoerd zouden 
moeten worden. De krukas drijft de balansas via 
een set tandwielen zo aan dat hij tegengesteld 
met hetzelfde toerental draait. En hij krijgt gelijk 
extra taken, zoals, afhankelijk van de fabrikant, de 
aandrijving van de waterpomp, de oliepomp of 
de nokkenas. Natuurlijk draait ook de balansas op 
kogellagers.

Scooters: schone emissie, laag verbruik
Tot zover de overeenkomsten voor de eencilinders 
in de verschillende klassen. Op overige punten zijn 
er soms aanmerkelijke verschillen. Zo vertonen de 
traditionele 125 cm3 wegmotoren grote gelijkenis 
met de motoren van zo’n 30 tot 40 jaar geleden: 
gewone lucht(rijwind)gekoelde motoren met 
twee kleppen per cilinder die via tuimelaars en 
een bovenliggende nokkenas bediend worden. 
Alleen de aloude carburateur is vervangen door 

benzine-injectie, de kickstarter door een startmo-
tor en de uitlaatgassen worden gezuiverd door 
een katalysator. De vermogens komen niet boven 
de 9 kW uit, terwijl 11 kW is toegestaan voor de 
A1-rijbewijsklasse. En dat gemis van twee kilowatt 
is best merkbaar bij deze machines, die net goed 
zijn voor 100 km/uur. Alleen KTM zorgt met een 
nieuw ontwikkeld DOHC-blok met vier kleppen, 
waterkoeling, balansas en de volle 11 kW ver-
mogen voor innovatie. Deze motor is goeddeels 
afgeleid van de competitiemotoren van dit merk.

Meer ontwikkeling is er geweest bij de (brom)
scooter motoren tot 125 cm3. De tweetakt is 
vrijwel helemaal verdrongen door de viertakt, 
soms nog gevoed door een carburateur, maar 
meer en meer met benzine-injectie en geregelde 
drieweg katalysator. De scootermotor is helemaal 
geïntegreerd in de aandrijfunit. Die unit omvat 
behalve de motor ook de variabele transmissie, 
de uitlaat en de hele achterwielophanging. Aan 
de voorkant scharniert deze unit op silentblocks, 
zoals een achtervork aan het frame. De motoren 
zijn luchtgekoeld of in de duurdere versies vloei-
stofgekoeld. Ze ademen door twee, drie of vier 
kleppen. Ze hebben een elektronisch motorma-
nagement, dat in combinatie met een geregelde 
drieweg katalysator zorgt voor geringe emissies 
en een laag brandstofverbruik. De lambdasensor 
zit vaak in het uitlaatkanaal in de cilinderkop 
gestoken. Een 50 cm3 bromfietsmotor produceert 
namelijk geen groot volume aan uitlaatgassen, 
zodat de sensor vlak achter de uitlaatklep moet 

Moderne eencilinder 
met versnellingsbak. Het 
inwendige van deze Honda-
crossmotor laat zien hoe 
compact alle onderdelen zijn 
samengebouwd.

Een ultraplatte slipperzuiger met één compressie- en een 
olieschraapveer levert ruimte voor vier grote kleppen voor 
een gezonde ademhaling. De krukas heeft een korte slag en is 
opgebouwd uit twee krukwangen die op de krukpen geperst 
zijn. De drijfstang heeft geen losse lagerkap, omdat het big-end 
met lager op de krukpen geschoven wordt, voordat de krukas in 
elkaar geperst wordt.

13AMT010z075   75 17-10-13   09:42

2



AMT | 2013 www.amt.nl
76 AMT | 2013 www.amt.nl/oktober2013

Injector

Startknop

Inlaatvacuüm opnemer

Gasklepstand opnemer

Op motorfietsen zonder accu levert een regelaar/gelijkrichter samen met een grote condensator 
een stabiele spanning voor het injectiesysteem. Twee trappen op de kickstarter zijn voldoende om 
een lege condensator te laden.

De versnellingsbak van motorfietsen wordt geschakeld doordat een schakelwals tandwielen heen 
en weer schuift en nokken in elkaar laat grijpen. Door het ontbreken van een synchronisatiesys-
teem schakelt de bak snel en direct, maar niet altijd geruisloos.

zitten om voldoende warmte op te pikken. Het 
motormanagement zorgt ook voor een ‘schone’ 
snelheidsbegrenzing tot de ’maximale construc-
tiesnelheid’ van 45 km/uur bij de brommers 
door het injectievolume aan te passen. Dit in 
tegenstelling tot de klassieke methode om het 
toerental bij viertakten te beperken door later te 
ontsteken. Dat resulteert namelijk in een onvol-
ledige verbranding en dus extra emissies wanneer 
de brommer op topsnelheid gereden wordt. De 
motoren worden elektrisch gestart. In een aantal 
Honda 125 cm3 scooters is zo’n starter inmiddels 
gecombineerd met een start-stopsysteem. Als de 
motor drie seconden stationair draait, stopt hij 
automatisch. Met een draai aan het gashendel 
wordt de motor onmerkbaar gestart en trek je 
gelijk weg. Als ook bromfietsen met dit systeem 
uitgerust zouden worden, komt dat aardig tege-
moet aan de wensen van de Fietsersbond: “Geen 
uitlaatgassen bij het stoplicht”.
Andere uitvoeringen en merken maken het al-
lemaal nog niet zo vooruitstrevend. Vaak wordt op 
de goedkopere modellen uit kostenoverweging 
geforceerde luchtkoeling toegepast en op brom-
mers kan onder de huidige emissiewetgeving ook 
de carburateur nog genade vinden. Vrijwel alle 
scooters worden aangedreven via een automa-
tische centrifugaalkoppeling en een variabele 
transmissie met verschuifbare poeliehelften en 
een V-snaar, die voortborduurt op het principe 
van de Variomatic uit de Daf-personenauto’s.

Competitiemotoren: hoog vermogen, laag 
gewicht
Bij de competitiemotoren is de ontwikkeling nog 
extremer. Voor wat betreft de viertakten draait het 
hier vooral om de 250 en 450 cm3 motoren met 
vermogens van zo’n 40 en 60 pk bij respectieve-
lijk 14.000 en 11.500 t/min. Dan praten we toch 
over 160 pk per liter cilinderinhoud. Hier zijn alle 
ontwerpkeuzes dus gericht op prestaties. De hoge 
toerentallen maken een korte slag noodzakelijk, 
maar desondanks is de maximale zuigersnelheid 

bijna 25 m/s. Gecorrigeerd voor de overvierkante 
boring x slag zelfs 30 m/s. Hier worden ultralage 
slipperzuigers met een enkele compressieveer 
gemonteerd, om het gewicht laag te houden. Bij 
die toerentallen treedt er toch weinig compres-
sieverlies op. Vanzelfsprekend wordt een primaire 
balansas gebruikt om de trillingsbelasting te mini-
maliseren. De transmissie met natte koppeling en 
versnellingsbak is in het motorcarter geïntegreerd 
en maakt gebruik van hetzelfde smeersysteem. 
Met uitzondering van Honda en KTM, want bij de 
eerste is het carter verdeeld in een gedeelte voor 
de motor en een gedeelte voor de versnellingsbak 
en koppeling. Dus ook de smering is gescheiden. 
De natte koppeling wordt namelijk vaak slippend 
gebruikt, om de motor op toeren te houden bij 
het uitkomen van een bocht, en dat veroorzaakt 
een enorme warmteontwikkeling en soms ook 
vervuiling. Die wil je niet hebben bij de smering 
van krukas en klepbediening. En KTM heeft een 
speciale pomp om het hierboven al genoemde 

glijlager van de krukas te voorzien van voldoende 
druk, maar maakt wel gebruik van dezelfde olie 
voor motor en transmissie.

Keihin-injectie
De versnellingsbak moet behoorlijk groot gedi-
mensioneerd zijn in vergelijking met de bak en 
koppeling van een viercilinder met gelijk vermo-
gen. Die laatste heeft namelijk per krukasomwen-
teling twee relatief kleine verbrandingen, terwijl 
de eenpitter eenmaal per twee omwentelingen 
een vier maal zo grote klap geeft. Die klap bepaalt 
de krachten op de overbrenging, vandaar de 
extra degelijke uitvoering. Ook de inlaatlucht 
wordt in hetzelfde ritme aangezogen. Tot voor 
kort gebeurde dat via een carburateur die meer of 
minder geopend werd door een gasschuif. Omdat 
de onderdruk tijdens die inlaatslag geweldig 
hoog is, werd die schuif gelagerd op rolletjes. Al 
met al resulteerde dat in een behoorlijk gecompli-
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Bijna alle eencilinders van meer dan 125 cm3 hebben een 
balansas. Meestal verzorgt die ook de aandrijving van secun-
daire zaken, zoals de oliepomp, waterpomp of de nokkenas.

Het gasklephuis van de Keihin-injectie bevat gelijk ook diverse 
sensoren voor de aansturing van de elektronica.
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Rechterkant van de Honda’s eSP-motor. Let 
op de slimme plaatsing van radiateur en 
waaier, de waterpomp zonder mechanische 
aandrijving, de dynastart en de katalysator 
in de uitlaat.

In de cilinderkop de naaldgelagerde 
tuimelaars met rol, de decompressor en 
de lambdasensor in het uitlaatkanaal. De 
variabele V-snaar-overbrenging transpor-
teert het vermogen naar de eindreductie. 
De waaier koelt de riem en de schijven. Voor 
noodgevallen is er nog een kickstarter.

Honda enhanced Smart Power

Honda’s 125 eSP motor is 
gericht op bruikbaar vermo-
gen bij laag verbruik en goede 
emissiewaarden. De motor is 
vloeistofgekoeld en heeft twee 
kleppen. Hij is voorzien van het 
PGM-FI motormanagement, in 
combinatie met een geregelde 
driewegkatalysator. De lamb-
dasensor zit in het uitlaatkanaal 
in de cilinderkop. Alles is verder 
gedaan om de interne weerstand 
te minimaliseren: naaldgelager-
de tuimelaars met rollers op de 
nokken en een waterpomp die 
via de nokkenas door middel van 
magneten aangedreven wordt. 
Omdat er geen mechanische 
aandrijfas is kan de afdichting, 
die altijd weerstand oplevert, 
vervallen. Voor het reduceren 
van de leibaanwrijving is de 
cilinder gedesaxeerd. De radiator 
is naast de krukas geïntegreerd 
in de aandrijfunit en een waaier 
zorgt voor de doorstroming 
met lucht. De vloeistofleidingen 
zijn, voor zover ze nog nodig 
zijn, extreem kort. De motor 
wordt elektrisch gestart met een 
dynastart. Hall sensors signale-
ren de positie van de magneten 
in het vliegwiel, zodat de juiste 
spoelen van de rotor bekrachtigd 
kunnen worden om magneten 
aan te trekken die het vliegwiel 
laten draaien. De elektronica 
voor dit systeem is geïntegreerd 
in de 32 bits processor, die ook 
het motormanagement stuurt. 
Deze startmotor functioneert 
zonder bendix of startrelais en 
is helemaal geluidloos. Hij is 
gecombineerd met een start-
stopsysteem.
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ceerde gasfabriek. Inmiddels maken alle merken 
gebruik van een injectiesysteem. Daarbij kiezen 
ze eensgezind voor de componenten van het 
Japanse Keihin. Ook de Europese merken dus, net 
zoals het geval was voor de carburateur. Omdat 
crossers over het algemeen geen elektrische 
starter hebben, is er ook geen accu. Om toch 
voldoende energie te hebben voor de elektronica 
heeft het systeem een grote condensator, die 
met twee trappen van de kickstarter opgeladen 
is, en de benodigde spanning gestabiliseerd 
kan leveren. De sturing is identiek aan andere 
injectiesystemen, waarbij de gasklepstand en het 
toerental de belangrijkste indicatoren zijn. Alleen 
bij een kleine opening van de gasklep wordt de 
indicatie van de gaskleppositie te onnauwkeurig 
en vervangen door de informatie die de inlaat-
spruitstukdruksensor (MAP) levert. Secundaire 
informatie wordt geleverd door sensoren voor 
de koelvloeistof- en buitenluchttemperatuur, 
terwijl de krukasopnemer informatie levert over 
het toerental en het ontstekingstijdstip. Een nok-
kenassensor ontbreekt: de info over de inlaatslag 
wordt geleverd door de inlaatdruksensor. Bij auto’s 
en wegmotoren is ook altijd een luchtdruksensor 
aanwezig, die belangrijk is als er drukverschillen 
optreden bij bijvoorbeeld het rijden in de bergen. 
Maar omdat de wedstrijdmotoren in een beperkte 
radius gebruikt worden, meet de MAP-sensor de 
luchtdruk net voordat de motor gestart wordt. Dat 
gegeven wordt vastgehouden zolang de motor 
draait.

Ontwikkeling in de kop
De cilinderkop is het crisiscentrum voor de 
ontwikkeling van een maximaal vermogen. Dat is 
het speelterrein waar de fabrikanten de grootste 
verschillen laten zien. De overvierkante lay-out 
biedt plaats aan grote kleppen voor een gezonde 
ademhaling. Een directe klepbediening door twee 
nokkenassen en stoterbussen was altijd populair, 
omdat deze constructie lekker licht is en er geen 
zijdelingse belasting op de klepstelen optreedt. 
Maar inmiddels wordt ook al een enkele nokkenas 
toegepast in combinatie met tuimelaars. Dat 
bouwt compacter en heeft minder draaiweer-
stand. Een nadeel is dat de klepstelen nu wel op 
buiging belast worden en slijtage veroorzaken in 
de klepgeleiders. Daartegenover staan een paar 
voordelen omdat de arm aan de kant van de klep 
langer gemaakt kan worden dan die aan de kant 
van de nokkenas. Met een lage nok realiseer je 
dankzij de hefboomwerking een grote kleplift. 
De relatief zware rol die op de nok loopt hoeft 
dan ook niet zo’n lange weg af te leggen. Dat is 
goed, omdat de massakrachten in de klepbedie-
ning lager blijven en de klepveren minder sterk 
uitgevoerd kunnen worden. De naaldgelagerde 
tuimelaars, die met rollen op de nokkenas lopen, 
ondervinden ook minder wrijvingsweerstand dan 
de stoterbussen, die in de cilinderkop op en neer 
moeten glijden. Ten slotte heb je bij de tuime-
laars geen last van de pompverliezen die bij de 

stoterbussen wel optreden. KTM past vanwege 
de hogere toerentallen van de 250 cm3 nog wel 
een dubbele nokkenas toe. Maar hier zijn de 
tuimelaars vervangen door slepers. Die zijn ook 
naaldgelagerd, lopen op rolletjes en hebben net 
als de tuimelaars een ingebouwde hefboomwer-
king. Om gewicht te besparen worden de kleppen 
niet gesteld met stelboutjes en contramoeren, 

maar met plaatjes die tussen de tuimelaar of sto-
terbus en de klepsteel liggen. Al deze ontwikkelin-
gen hebben als doel de cilinderkop compacter te 
maken en de massakrachten en interne verliezen 
te beperken. Dat resulteert in een lager gewicht en 
meer vermogen.

Elektrische start
Eencilinder viertakten zijn, door de hoge compres-
sie-einddruk die eens per twee krukasomwente-
lingen optreedt, niet altijd makkelijk te starten. 
Daarom wordt op de uitlaatnokken een automa-
tisch decompressiesysteem ingebouwd dat tijdens 
de start een uitlaatklep openhoudt. Zelfs op de 
50 cm3 brommers. Die worden altijd elektrisch ge-
start, maar ook de crossers worden meer en meer 
voorzien van een startmotor. Want het is bijzonder 
frustrerend dat als je in de wedstrijd valt of de mo-
tor dood remt, je dan moeizaam de kickstarter uit 
moet klappen en de motor moet starten. Wat niet 
altijd makkelijk is als de motor platgelegen heeft. 
Dan is een druk op de knop een uitkomst die al 
gauw opweegt tegen het extra gewicht van een 
accu en startmotor. Ook voor de startmotor wordt 
het werk makkelijk gemaakt door het decompres-
siesysteem. Dat scheelt gewicht, want de accu en 
de startmotor kunnen lichter uitgevoerd worden.
In alle motoren, weg of competitie, draait het 
dus om het verminderen van de afmetingen, het 
gewicht en de inwendige wrijvingsverliezen en 
daarnaast om het verbeteren van de efficiency 
van de verbranding. Dit alles met als hoofddoel 
wedstrijdmotoren competitiever en wegmotoren 
zuiniger en schoner te maken. Het resultaat: we 
kunnen ons nu over de weg schoner en zuiniger 
verplaatsen dan ooit tevoren. De specs melden 
een brandstofverbruik van 1 liter per 50 kilometer 
(WMTC cycle). Daar kwam vroeger zelfs een Solex 
niet aan.
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In het Unicam-systeem van Honda bedient één nokkenas de inlaatkleppen via stoterbussen (onder de nokkenas, dus niet zichtbaar) 
en de uitlaatkleppen door middel van een naaldgelagerde tuimelaar, die met een rol op de nok loopt. Een relatief lage nokhoogte 
wordt omgezet in een grote kleplift door de overbrenging van de tuimelaar, die aan de klepzijde een duidelijk langere arm heeft dan 
aan de nokkenaszijde.

De hoogbelaste tuimelaars krijgen een oliedouche 
via een sproeier in het nokkenaslager.

De nokkenas is voorzien van een decompressiesysteem. Een 
gewicht op het kettingwiel wordt door de centrifugaalkracht 
naar buiten geslingerd en verdraait een afgeplat asje op de 
uitlaatnok. De ronde kant van het asje, die de uitlaatkleppen 
tussentijds opent, maakt plaats voor de afgeplatte kant die 
in lijn met de nok komt te liggen. De nokkenas heeft aan de 
kettingwielkant een groot lager, zodat de nokkenas makkelijk 
via het grote lagergat in de cilinderkop geschoven kan worden. 
Door het ontbreken van lagerkappen met de bijbehorende 
bouten wordt gewicht bespaard.
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