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••lakke ., cylinder kopklep ••an de lowen Ja••clJn
vóór in .hee c.hmif gemonteerd.

De vlakke v1eiçyUnder, de tnQtoIr met
tegeoover elkaat' llggende qllnden, d1e
meestal In een horJzontaaJ vliJt Uggen.
is in. de wereld van de intematloilale
aubJteebn1ek In den allerlaatsten tijd
steeds meer onze aandach't pan. vragen.

Op de jongste àutomobie1tent00n8te1-
UngèD van PaiUs. ~ GenèVe en
Amsterdam kon de beIoek.èr, eMn6la trou-
wen& het Jaat' daarvOor reeds te Parijs
CGIlStateeren, dat in. bet veld van den
kleb:ieren en den mlddelsocirt wagen een
d~UJk ~ motor bij vencbtllende
nIeuWe verBehUD1JlgeD. een :rol speelde.
Was voor het ultImIken van deB oorlOg
de DU1U;cbe VollIBwagen. vooral de ver-
tegenwoordiser van den viercJliII.der, zoo-
genaamden "boxer" motor, DU, na den
oorlog zijn met name Jn de gelederen d.er
Europeesche aul:mOObl.elindustrie verach1l-
-lende n1euweltngen naar voren ge;komen
die als klilcll tbron een vlliJcketi v:lèt'cylin~
d.er motor hebben 1Ii.geI)ouwd.

OnwUIekeUrIg rijst dan ook de vraag,
waarom men zoo tneen5 deZe rtcbtlng
opgaat en wat daa.rvah dan wel de voor-

• deelen. zl,Jn. tenzij.... wat niet de eerste
keer het geval zou zI,Jn. - bier aIleéll
S(:il'ake zou zijn van een "ttIOdegrU".

1\rIaiu' dat laatste is hier toch werite-
lijk Diet het gev6l, zooaIs ook otilangS

Mooie l:f/iJdde bouw van de ti ou cc 4 cylinder
boxer motoc ••"n de meuwe ltalia,,"sçhe Gems"
Caprtmi met voorwielaandrijvmg.
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"VLAKKE VIER" •
Enkele losse beschouwingen
over een morortype. dar in den
roodernsren automobielbouw
naar voren is gekomen.

Albcelding~n (••The MDtor")

cIoor den bekeliden Enge16chen autO--tech-
i11cu8 Joseph Lowrey li ~etoo.ild in hfi
bekende Br1tache tUdacbri1t "The Motor".

Deze wees er op, dat de groote attrac-
tie van den motor met hortzontaaJ. en
tegenover elJr.aaio geplaatBté cyündera
schuDt iD het feit van den ooIi1pacteD
bouw en vooral van de gerJ:ngere lengte
van het motorblok. een VOordèel. dat te"
Tem gepaard kan gaan met een matig
geWicht en lagen boUw.

En &!;ze VOOl'deèlen zI,Jn op hun beurt
weer van beltlllg gewOrdèil iD verbaiu1
niet bet fett; dat, :mede onder in.VlOed
van het streVen naar stroOnllf,1.il alii UIl-
p$88.IJ:lg aan de elschen del' aI!~
mI.ca, de bovenbouw tier moderne autO..
:mobielen iD het Illge:mèen. breeder en lager
is geworden en mede ook. door het z0e-
ken naar meer cart'06S8beIe l'Ui:mte ell
betere z1t-accomodat1e de krachtbron van
haat' OOl'6pronkelUke plaats geheel bin-
nen de WielbasIs Is .,weueclroD8en" Jiäar
bet V()QrIIte- of ai:bteiBte Ulte1Dl1e van bet
ch8ss1s. De rewone oi'thodoXe :motor met
vert1cale cyUnden is ook. niet WlkCmtIn
ongeach1Jrt voor een delgI:ilijke overplaa.t.
sing, maar ongetwijfeld leent de l!lOO'feel
kort.ere. meer gedrongen geboUwde boxer--
motor zich veél. beter voor dlt doel, ook
al omdat dlens bouw zoovee1 minder boog
is. De beIlparfDg In le!JIte van het m0-
torblok die kan 'II'Im'deil verkregen. bU
bet Sebru1k van een vlakken v1ereylillder
ten aanzI.en van een vterpltter :In mn 18
aanzienlijk. al bedraagt ze tWl toCh leeD
volle 50 "I., zooalS men wellicht op 't e8l'sl8
geziCht zou aumemen. ImiiIenI: er BUD
nu twee blokken, die teder een paar C1~
UnderbOl1ngen bevatten. :ID.plaaitS VNl
totaal één cyUnderblok. dat alle vlot
de cylinders tegeUjk lnhCilldt. ~ elk. der
beide motortypen komt dl\8r echter nog
een stukje extra lengte ~ voor bet on..
derbrengeD van. watermantels, cHetr1bu-
,ttetandWielen of kettfDa:en. krukasla-
gers enz.

Een aru:ler belaniT1Jk punt btl den
v~n motor .lil dat de geriilge [engte
slechta kiUi. worden verkrege;n door een
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Luchtgekol'lde Vbkkl' Vi",
2ijkJep motorrifwicl moror-.
Cf't:al:i( van voor.den-aorJog
1'.111 <Iff Duitse/u!' Zi.mdapp.

l1n,derblok met het motorcarter een zeer
solide, stijf geheel vormt, IIlB.a.J' bij een
vlakke Vier cIe krukas zelfs ongewenscht
,,soepel en buigzaam" kan worden
als terwille van bet verkrijgen van een
minimum totale lengte van den motor,
het geheel niet vr,.ldoende stUf is Uit--
gevoerd.

Ten opglchte van de etructuur van
zoo'n mow 1& men dan ook. nog niet
tot overeenstemming gekomen wat
de beste bouwwt,lze 1& voor volcIoen-
de stijfheid, goede toegankelijkheid en
ge1'I18.kkelijkeproduct1e_ In tegenstelling
tot den geWonen viercyllnder in J.ljn.
bestaat bij den vlakken motor de ma-
gelljkbeJd om elk cyllnderblok. als giet-
etuk een geheel te doen Zijn met één
Zijkant van het motorcarter, waardoor
men twee stevige heltten krijgt die door
een verticaal tusschenstuk met bouten
aan elkaar worden verbonden en aldus
een flink stijf gebeel vormen. Deze bouw.
wtlze treft men onder anderen aan bij de
Javel1n. De kleppen van zoo'n motor kun-
nen op betrekkelljk eenvoudige wtlze
warden geeommandeerd met behUlp van
een enkele nokkeDliS, die direct boven de
krukas loopt en een aparte onesump kan
de opell1ng bedekken, die nood1g 1& om
toegang te kunnen krijgen tot den onder-
kant van bet motorcarter.

Een andere wtlze van constructie is

•
bet gebrtUk van gescheiden cyltndm ot
cyllnderpa:ren, die aan elke Zijde van een
carter uit één stuk door middel van
bouten daarmee worden verbonden.

In verband met de kortheid van de
krukas van een vlakke vier is het niet
OJlIIlOgeIUkeen goeden motor van dit
type te bouwen met een slechts tweemaal
gelagerde krukas. In het algemeen echter

- is wel komen vast te
staan, dat de aanwezig-
heid van een middelste
krukaslager aanbevel1ng
verdient voor meerdere
atijfheld en voor rustig
draaien van den motor.

. De carterventllatie
kon nog wel eens aan-
leiding tot moeJlUkbeden
geven bij motoren van
dit type in de eerste
stadia. van ontwikkeling,
want terwlll bU den

motor met cylillders in J.ljn er betrekkelUk
welni(r: variatie bestaat ten opzichte van
bet cartervolumen bewegen bU een •..
cyllnder boxennotor de paren ZUigers aan
iedere Zijde van het centrale krukasiager
samen zich naar binnen en naar buiten,
met het resultaat dat lucht met o11e
vermengd in het carter been en weer
wordt gedrukt van het eene eind naar
het andere met wisBelenden druk.

Ook de carburatie biedt bjj zoo'n motor
Zijn speciale problemen. Daar de inlaat-
kleppen ztln opgesteld in paren, die een
beel eind van etkaar afstaan, is het
noodzakeJ.ljk om öf twee carbura-
teurs te gebruiken ot anders zich te be-
helpen met zeer binge aanzuigleIdingen
afkomstig van een enkelen carburateur.
En dat laatste brengt met Zich mee moei-
lijkheden ten aanzien van de verzekering
van een constant goede acceleratie :wIlder
te moeten gebruik maJren van een IIl'OOte
acceleratiepomp in den carburateur en J:».
vend1en ook, dat aanzienlijke hoeveelhe-
den warmte aan de inlaatleJdlng moeten
worden toegevoerd. om een geJ.ljkmaUge
vergassing te verkrljgen. OVer het alge-
meen wordt verre de voorkeur gegeven
aan het gebnlik: van twee afzonderlllke
carbUi'ateurs, hoewel dat extra kosten. be-
teemt en ook trouwens geen ideale op-
lossing brengt, omdat bij een goede me-
chanische uitbalanceering van de krukM

D.. Duitschl' Volkswag e"
heeft de compacte" moror
••.-.hr er i" her chassis ge-
bouwd en dO' i"zit!~"de"
protiteeren van de daardoor
vri;geb/evl'fI ruim re.

AUTO- EN MOTORTECHNIEK
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