
© - Dé internetsite voor de Automotive Professional



1

Schematische voorstemng van de uier-
kingswijze van de Cammer TS 3 klep-
pen/oze tweeUlkI Dieselmotor.

Tot nu toe was de voor het wegver-
voer gebruikte diesel opgebouwd volgens
enkele, in de loop der jaren min ot
meer gestandaardiseerde opbouwschema'se
viertakten met in- en uitlaatkleppen,
tweetakten met inlaatpoorten en uitlaat-
kleppen en sinds enkele jaren vooral-ook
de tweetakl. met inlaat- eu-ultlaatpcorten,
Of de motoren daarbij rechtop stonden,
dus met verticale cylinders, dan wel ho-
rizontaal onder het chassis lagen, de
zogenaamde platte- of "pannekoek"-
motor, deed daartoe weinig tel' 'lake.

De 'lojuist genoemde constructies wa-
ren langzamerhand z6 genormaliseerd,
dat. een beoordeling van de motor eigen-
lijk alleen nog maar kon volgen uit de
keuze van het verbrandtngssysteern. het
toerental en de vorm van de verbran-
dtngsrutmteractoren, waarvan de weer-
slag in hoofdzaak gevonden werd in de
krommen van het prestatiediagram: ver-
mogenkromme. koppelkromme en speci-
fiek brandstofverbruikkromme.

Naast deze typen is nu kort geleden
min of meer als een volkomen verrassing
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een nieuwe dieselmotor in productie ge-
nomen en wel, - wat dit feit in het
bijzonder nadruk verleent - door één
van de grootste organisaties in Enge-
land op auoomobleUabr1cagebled, meer
In het bJjzonder door haar bedrijls·
automerk Cammer: de Rootes-groep. De
constructie daarvan is zó afwijkend, dat
deze in géén enkele klasse der znjuis]
genoemde typen valt onder te brengen.

Het is een motor die gekenmerkt wordt
door het feit dat de cylinders, hier drie
in getal. voorzien zijn van inlaatpoorten
en uitlaatpoorten. waarbij in elke cy-
linder twee zuigers in tegenover elkaar
gerichte beweging heen en weer gaan,
het verbrandingssysteem Jn tweetak-
werkt en de zuigers. bij het naar elkaar
toe bewegen, de compressie veroorzaken
en bij het van elkaar af bewegen de
expansie te weeg brengen.

Men heeft hier, door het plaatsen van
de inlaatpoorten dicht bij het onderste
dode punt van de ene zuiger en de
uitlaatpoorlen dicht bij het onderste
dode punt van de andere zuiger, het in
de hand om door elke zuiger één slei
poorten te laten bedienen en. hoewel men
inlaat- en ui tlaatpoorten heelt, loch de
zogenaamde doorstroomspoeling te kun-

nen toepassen, in plaats van. zo-
als bij de gewone kleppenloze
tweetakt. gedwongen te worden
gebruik te maken van de om-
keerspoeling. Doorstroomspoe-
ling is, vergeleken met omkeer-
spoeling, beslist superieur te
noemen. Via een systeem van
stangen en tuimelaars brengen
de tegenover elkaar bewegende
zuigers ecn enkele krukas In be-
weging, die in een. parallel met
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Fig.2
Schematische voor8teHing van
de werkingKWij'ze van de Com-
mer TS 3 kleppenloze tweetak!
Dieselmotor.
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de drie cylinders liggend, vial<
geplaatst is, echter loodrecht op
de richting van de cylinders.

De fig. I tot 4 geven in sche-
matisch vorm de opzetvan deze
nieuwe Cammer motor weer.

Figuur 1 toont het moment,
waarop de compressieslag be-
ëindigd is en de beide naar el.
kaar toe bewegende :tuigers de
verbrandingsruimte gevormd
hebben, die hier een zeer een-
voudige vorm heeft, een discus
met vrij gebogen zijkanten,
die in de zuigerbodem :tijD uitgespaard,
met een smalle, platte ring eromheen.
aan de buitenz.ijde begrensd door de
eylinderwand.

In deze cylinderwand mondt de ver-
stuiver ult, die in deze bijkans ideale
verbrandlngsrulmte de benodigde brand-
stof verstuift. Rechts ziet men de inlaat-
poorten zitten, die gesloten gehouden
worden door de mantel van de rechter
zuiger. Links ziet men de krans van
poorten van de uttlaatkleppen, even-
eens door de mantel van de zuiger, nu
de llnkerzuiger. afgesloten. Men ziet hoe
korte zuigerstangen, via om een as
schommelende tuimelaars de drijfstangen
aandrijven, waarvan het big-end lager
om de kruk van de krukas aangrijpt.

Rechts boven ziet men een spoelpomp
van het type Roots bIa;!:erzitten, met de
twee om elkaar draaiende drielobbige
vinnen, die de lucht onder geringe over-
ciruk in het drukluchtkaJtaal stuwen,
van waaruit ze, zodra de naar rechts
bewegende zuiger de Inlaatpoorten be-
gint vrij te geven, naar binnen kan
stromen.

Fig. 2 stelt de stand der diverse ma-
loronderdelen voor, kort vóór het ogen-
blik, waarop dit gebeurt In feite zijn
we op dit moment met belde
ruigers al bijna aan het einde
van de expansieslag, kort voor
het ogenblik waarop wwel uit-
laatpoorten als inlaatpoorten
gaan openen.

NatuUl"lijkworden de uitlaat-
poorten wat eerder (25~) ge-
opend dan de lnlaatpoorten. het
moment van openen toont fig. 3
Bij het plotseling ontspannen
van de verbrandingsgassen III

de cylinder ontstaat het be-

Schematische voorstelling van
de werklngswij:o:e van de Cam-
mer TS 3 kleppenloze tweeta.kt
Dieselmotor.

Schematische VOClJ'stelUng van
ae werkingswijze van de Cam-
mer TS 3 kleppenloze tweetakt
DieselmatCIJ'.
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kende Kadenacy efled, een op traagheId
berustend verachijnsel, waardoor door de
vaart van de, vla de uitlaatpoort uit-
stromende gassen er zelfs een :rekeL'e
mate van onderdruk in de cylinder kan
ontstaan. die uit de aard der zaak be-
hulpzaam zijn zal bij het spoelen van de
cylinderruimte met verse lucht.

Door op dit moment de inlaatpoorten
door de bewegende zuiger te laten ope-
nen, wat, zoals gezegd. 25' later ge-
schiedt dan bet openen van de uitlaat-
poorten. stroomt de verse lucht, die in
de Roots blazer tot een, zij het geringe,
overdriïk is samengeperst, met vaart in
de nu open cylinderruimte en door-
stroomt deze van inlaatpoorten tot uit-
Iaatpoorten. daarbij de afgewerkte gassen
voor zich uit drukkende en de cylinder-
ruimte geheel vullende met verse lucht.

Fig. 4 toont dit proces van spoelen in
volle gang. Door de vorm. die men aan
de Inlaatpoorten gegeven heeft, sehuin
in de wand., geeft men tegeUlkertijd
aan de lnatlomende lucht een langs
de cyllnderwand draaiende bewegtng,
een onder eontröle staande werve-
ling dus, welke bestaan blijft, wanneer
bij de compressieslag de zuigen; weer
naar elkaar toe gaan bewegen. Het is

Fig. ~
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1ijke ken:nlsmaking, nèch uit afbeeldin~
gen kennen, Dit laatste is wel het geval
geweest met een interessante 2 en 4
cylinder versie van een gelijksoortige
dieselmotor, fabrikaat MAP, die in zijn
2 cylinder vorm (4 zuigers) in een Iand-
bouwtra.ctor is gebruikt en in zijn 4 cy.
Under vorm (een dubbele tweecylinder)
met 8 zuigers dus, gebruikt is voor het
aandrijven van een race-auto, waarmede
een aantal snelheidsrecords voor diesel-
auto's. op de baan van MOJ;1thlëry zijn
behaald. Dit speelde zich at so omstreeks
1948-1949.
De 2 cylinder MAP uitvoering was
overigens veel kleiner dan de nieuwe
Commer, nameUjk met een inhoud van
2,5 liter en een maximum vermogen van
30 pit.. Dit vergeleken met de 90 pk, 3,26
liter Cammer motor geeft wel een in-
druk van het verschil in grootte, maar
vooral in toerental Draait de Commer
namelijk 2400 omw/min, de MAP had er
slechts als tweede 10lI0--1200, en in .zijn
dubbele vorm, waarbij 12!) pk werd ge·
draald, 1800.

Hieruit ziet men weer eens dat een
zeilde goede gedachte in meerdere eon-
structles min of meer tegeUjkertijd tot
ontwikkeling kan komen. Deze Commer
motor, als zijnde een product van een
der grote Britse automobiel!abrieken,
zal zonder enige twijfel van grote in-
vloed zijn op de verdere ontwikkeling
van dit soort dieselmotoren, dit te meer,
omdat een motor van dit type enkele
zeer bijzondere voordelen te zien geeft,
zoals allereerst natuurlijk de grote een-
voud van het ontwerp, die elke kleppen.
loze motor zich gunstig doet onderscbet-
den van een motor met het toch altijd
vrij ingewikkelde kleppenmeehan1sme.

Maar door de bijzondere opbouw is
deze Commer motor er ook een die
uiterst gemakkelijk inwendig toeganke-
lijk is. Met boeft slechts enkele on-
derdelen te demonteren, waarna men
gemakkelijk in bet inwendige kan $•• 1••" zulge.bodem
komen en vrijwel alles met de motor w.rmtobestendlge

op zijn plaats in het chassis kan de.
monteren.

Wij ;4in in de gelegenheid geweest dr•• gpI1l81 -----I~.~ltJltt:l
om deze motor, zowel in een Avenger
chassis in de practijk te beproeven, ~~WtJ~~~~~~r~
als hem op de proefbank in de Tilling oj.
Stevens fabrieken te Maidstone, die
sinds enkele jaren tot het Rootes con- bo.gmo.r--....;;..---l'
tem behoren. te zien draaien en de ~""9,...,,.,."rr:;~~::r-::~1ojlo::..,10,.}~
specificaties te controleren op de aan- zuigetllch•• m
wijzingen van de meter bij de test-
bank.

Eên van de meest interessante on-
derdelen van deze Commer TS 3 mo- zU;lIerp•••bus---~~''-ot''''"''t''''''-d
tor is de zuiger en wel omdat deze
zuiger een van de weinige voorceel-

den is van de nieuwe construetlege-
dachte, welke oorspronkelijk door Jun·
kers ontwikkeld bij zijn vliegtuigdiesel-
motor met tegen elkaar bewegende zul-
gers, doch twee drijfstangen, boven en
onder, namelijk de vuurl'inll.

Die vuurring heeft tot taak een sterk
door warmte belaste zuiger, zoals nu
eenmaal de zuiger van een tweetactmotor
altijd Is, zodanig te helpen, dat de warm-
te afvoer verbeterd wordt en in het al-
gemeen de wanntespannlng;:;n in de zui-
ger zel! veel lager worden. Wel ontstaat
daarbij een meer jecompliceerde zuiger,
namel.fJk een uit twee delen gemaakte
zuiger met de vuurring er tussen, waar-
door men wel op tè grote toerentallen
moet passen, maar dit geeft tevens de
kans om het ;uigeronderdeel, dat de
zuigerbodem gaat vannen, van een be-
ter warmtebestendig materiaal te gaan
maken. Die zuigerbodem (zie fig. 6) is
dan .ook van speciaal warmtevast staal
vervaardigd, die via een draagplaat stijf
met het gietijzeren zuigerliehaam is ver-
bonden. Om de warmteatveer te helpen
is de VUUlTing boog, wat de figuur dui-
delijk laat zien. De vuurring is tezamen
met twee wigvormige compressteveren
boven de zuigerpen geplaatst. Onder de
zuigerpen Is eerst een getrapte afdicht·
veer geplaatst en daaronder een dubbele
olieschraapveer.

Zowel wat algemene opbouw als wat
de constructie van het zu!gerverenpak.
ket betreft is deze :ruIger dus wel zeer
oorspronkelijk.

Behalve de grote voordelen die de hier
geschetste constructieprincipes hebben
kunnen verwerkelijken, is er nog een
punt wast' we de aandacht op willen
vestigen. Dat punt Is de wijze van over-
brenging van de zuigerbeweging op de
krukas.

Heeft men bij een normale motor daar-

Fig 6. De Cammer zuiger met vuuning
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Ftg. 7

Bovenaanrlcltt l)an de TS 3 met
olldera.a.n de .Roots-type SJloel-
pomp, recht.t de inl4at en. links
de uitlaat. Bovenop de CA V
type N Inspuitpomp voorrlen
van pneumatische regulateur.

toe twee bewegende punten,
namelijk een schommelpunt bij
de zuigerpen en een draaipunt
blj het big end lager, bier heeft
men er meer, namelijk vier
schommelpunten, waar men al-
lemaal bronzen bussen als la-
gers heeft gebruikt en 1 draaÎ-
punt blj de krukas met dunne
lagerscbalen, koper-lood-indium
aan de drukkant en babbit aan
de nlet-drukkant.

De vier hoofdlagers van de
krukas zijn van witmetaal. zo
groot van oppervlak dat ze
slechts weinig belast zijn. De
figuren 7 en 8 geven twee fo-
to's van deze TS 3 Commer
diesel motor. Op dit ogenblik
worden de TS 3 motoren alleen
gebruikt in het Avenger bus-
chassis en de Beadle zelfdra-
gende bus, voorlopig nog al-
leen voor gebruik In Engeland
zelf.

Dat is te begrijpen, wanneer men weet
dat dezer dagen de productie pill! op
gang is gekomen. Toen wij er waren
maakte men er 5 per week. maar aan
het einde van dit laar hoopt men al tot
75 motoren van dit type per week te
:l.Jjngevorderd en enkele maanden later
tQt 't eerste productledoeI van 100 per week
Aflevering naar ons land, waarbij zeer
zeker ook deze motor voor toepassing
als industrie-krachtbron beschikbaar zal
zijn, begint bij de aanvang van het vol-
gende jaar.

Men zal deze motor dan kunnen zien
op onze bedrljfsautQ-RAI In een bus-
chassis en in een bedrijfsautochassis. zo
verzekerde men ons in Engelanö.

Hierna vindt U DOg enkele der voor-
naamste technJ.schespecificaties van der;e

Fig. 8
Zijao1lZi.cht van de Cammer Diesel TS B

werkelijk uiterst belang11,lkenieuweling
op de dJeselmoronnarkt, die, als de v0or-
tekenen ons niet bedriegen, een grote
toekomst tegemoet zal liaan.

Model TS3
Type tweetact
Cylinders horizontale drie
Zuigers 3 x 2
Kleppen geen
Kop geen
Spoeling doorstroom
Boring 82.55 mm
Slag <2 x per cylinder) 101.6 mm
Slagvolume per cylinder 1087cmi
Slagvermogen motor 3261 cm3

Compressieverhouding 16 op 1
Standaard inspuitdruk 140 kg/cm3

Max. toerental 2400 tpm
Max. nettokoppel tussen 1200-
1600 tpm/34.6 mkg.
Netto-litervermollen 28.6

pk/lter
Minimum netto sp. brandstof-

verbruik 172 gram/pk/b(l)
Cylinderbussen nat
Aantal hoofdlagers 4
Max. zuigervenmelling bij UOO

tpm 3500 m/sec~(!)
Ontstekingsvolgorde 1-2-3
Carterinhoud 15.9 liter
Motorgewicht 453 kg
Netto sp. kg. vermogen 5kg/pk
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