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TH. VAN DER STAR

Heeft de VAN DEN ESSEN MOTOR
inderdaad levenskansen?
De lange, lange weg naar perfectie.
Toen ik dat opschrift had neergeschre-
ven, dacht ik even aan de latijnse
spreuk: "Sub sale nihil perfectum"
(Onder de zon is niets volmaakt),
waaruit blijkt dat men ook vele
eeuwen geleden reeds wist, dat de weg
naar perfektie eindeloos lang is.
Het lijkt mij daarom nuttig nog eens
een terugblik te werpen op de pogin-
gen - vooral in de laatste decennia -
die moesten leiden tot betere motoren.
Reeds vele jaren geleden heb ik ge-
schreven:
"Het is inventieve geesten - en dan
;,",t het bijzonder constructeurs en
andere technici die met motoren te
doen hebben - altijd een doorn in het
oog geweest, dat wij met motoren
werken die zijn samengesteld uit heen-
en weergaande delen en daardoor
grote ma.ssakrachten in het leven
roepen."
Hierbij zijn het niet alleen de zuigers
en de drijfstangen die aan deze massa-
krachten zijn onderworpen, doch ook
het kleppenmechanisme staat daaraan
bloot.
Naarmate men er naar streeft uit
motoren meer vermogen te halen door
verhogen van de toerentallen, gaan
deze bezwaren natuurlijk een grotere
rol spelen.
Wat betreft de zuigers en de drijfstan-
gen kan men aan deze bezwaren ten
dele tegemoet komen door het gewicht
zo laag mogelijk te houden, hetgeen
eenvoudig een kwestie van metallur-
gische perfektie is. Ook het inkorten
van de slaglengte heeft hier wel bete-
kenis, hoewel men daarbij niet uit het
oog mag verliezen dat de grotere berin-

Fig. 1 - De motor van de Fransman
Sensaud de Lavaud, waarmee men in
Fl'ankl'ijk vóór de oorlog - met mede-
werking van het Luchtvaartministerie
enz. - langdurig proeven heeft geno-
men (zie tekst).
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gen, die daardoor noodzakelijk worden,
onvermijdelijk dwingen tot hogere
zuigergewichten, waardoor een deel
van dat voordeel weer verloren gaat.
Bij het kleppenmechanisme was het
voorheen vooral de aandrijving van
kopkleppen door lange stoterstangen
vanuit het motorcarter die hier de
moeilijkheden veroorzaakten; tegen-
woordig heeft men dat aanmerkelijk
verbeterd door de nokkenas hoger te
plaatsen waardoor de stoterstangen
korter en lichter kunnen worden ge-
houden, ofwel de nokkenas boven op
de mo-tor te plaatsen zodat de kleppen
- hetzij direct, hetzij via tuimelaars -
zonder veel heen- en weer gaande delen
kunnen worden aangedreven.
Om echter geheel aan deze massa-
krachten te ontkomen, is het meest
voor de hand liggende: motoren te
ontwikkelen waarvan het mechanisme
uitsluitend uit roterende delen be-
staat. Immers, bij een perfekte uitba-
lancering en de juiste vormgeving kan
men aldus motoren maken, waarvan
- mechanisch gezien - de toerentallen
zonder bezwaar belangrijk hoger kun-
nen worden opgevoerd. De grote moei-
lijkheden, die daarbij moeten worden
overwonnen, zijn: een goede afdichting
en vooral de toe- en de afvoer van de
gassen; wat het laatste betreft verliest
men daarbij wel eens al te gemakkelijk
uit het oog, dat ook daarbij de traag-
heid een rol speelt.
Deze gedachtengang - dus het ontwik-
kelen van roterende motoren - is
geenszins nieuw. In het april-nummer
van 1964 noemde ik reeds voorbeelden
van roterende motoren die in het begin
van deze eeuwen in latere jaren wer-
den ontwikkeld, doch het nimmer ver-
der dan de tekenplank of hoogstens tot
een prototype brachten_
Het meest bekende voorbeeld is waar-
schijnlijk wel de motor van de Frans-
man Sensaud de Lavaud (fig. 1). Bij
deze motor draaide een vijfhoekige
rotor in een zeshoekig huis; de toe- en
de afvoer van de gassen werd - even-
als bij de straks te bespreken motor-
constructie van v. d. Essen - verzorgd
door uitsparingen in de zijwanden. Dat
deze motor schijnbaar goede levens-
kansen had, blijkt wel uit het feit dat
het Franse Luchtvaartministerie steun
verleende bij het ontwerpen van een
proefmodel; ook Renault en Citroën
waren er bij geïnteresseerd, Niettegen-
staande eindeloze proefnemingen met
steeds weer gewijzigde modellen,
kreeg men er echter geen vermogen
van enige betekenis uit. Nochtans was

Fig. 2 - De kringzu.igermotor van Mail-
lard had een duidelijke overeenkomst
met de Wankelmotor (fig- 4). De schets
aan de onderzijde is trouwens van
WankeL Zoals in de tekst is te lezen,
werd het patent van Maillard in 1948
geannuleerd. Zou dat niet het geval
geweest zijn, dan WilS een juridisch
steekspel tussen de ree/lten van Mail-
lard en Wankel zeker niet denkbeeldig
geweest.

de motor van Sensaud de Lavaud een
geniale conceptie, die ongetwijfeld veel
heeft bijgedragen tot de juiste begrip-
pen over- en de mogelijkheden van
motoren met roterende delen. Zo weet
men thans dat het met een 5 : 6 ver-
houding vrijwel onmogelijk is een snel-
draaiende, roterende motor te ontwik-
kelen.
Hier wil ik ook nog eens herinneren
aan de Brunklaus-motor, waarover ik
een jaar of acht geleden reeds uitvoe-
rig schreef.
Het was reeds in 1927 dat Ir. BrunkJaus
begon met het uitwerken van zijn
ideeën over een verbrandingsmotor
met roterende zuigers. Na zeer veel
voorstudie en tekenwerk, vervaardigde
hij in 1929 zijn eerste proefmotor, die
onmiddellijk aansloeg en ook bleef
lopen.
Dat prototype was natuurlijk nog lang
niet volmaakt en was in de oorspron-
kelijke uitvoering ook minder geschikt
voor de hoge toerentallen waarmede
de meeste motoren thans draaien; de
Brunklausmotor zou dus eveneens nog
een hele ontwikkelingsgang moeten
doormaken om produktierijp le wor-
den.
Ir. Brunklaus wist dat zelf ook wel,
want hij had reeds een aantal wijzigin-
gen aangebracht, die de resultaten
verbeterden, vóórdat hij er toe over-
ging octrooi op zijn motor aan te vra-
gen. Het gelukte in die jaren echter
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Fig. 3. Deze dwars- en langsdoorsnede. gebaseerd op publieaties van
Renault en ontleend aan de patentaanvragen, geven een vrij duideUjk
beeld van de rotatiemotor, weIke de technici van Renault en American
Motors hebben ontworpen. Zoals men ziet heeft deze machine 5 ve.,.-
br(.l.ndingskamers, cOl"l1'entione!e kleppen, bediend door middel van
stoterstangen en tuimelaars. En is het ontwerp oorspronkeltjk bestemd
als diese! (zie op de langsdoorsnede de inspuitapparatuur).

niet een fabrikant te vinden, die de
verdere ontwikkeling ter hand wilde
nemen, ook omdat de tijdsomstandig-
heden in de dertiger jaren bijzonder
ongunstig waren.
Toen ook pogingen na de tweede we-
reldoorlog op niets uitdraaiden, heeft
Ir. Brunklaus zijn motor aan het auto-
museum te Driebergen geschonken.
In het hiervoor bedoelde artikel schreef
ik reeds dat 11'. Brunklaus geenszins
een teleurgesteld man is, want op zijn
naam staan nog een aantal andere
patenten, terwijl zijn in 1957 voltooide
werk over "Industrie-Ofenbau" (in de
Dui tse taal geschreven) allerwege een
zeel' goede ontvangst had; bovendien
heeft Ir. Brunklaus veel gepresteerd
op het gebied van industriële koel-
systemen,
Hoewel hij in zijn beroepsleven dus
weinig met verbrandingsmotoren te
maken heeft gehad, noemde prof. dl'.
ing. Sass de Nederlander Brunklaus
in zijn standaardwerk "Geschîchte des
Deutschen Verbrennungsmotors" een
pionier op het gebied van draaizuiger-
motoren.

Hierop thans verder in te gaan zou
echter een te lang verhaal worden.
Maar vooral in de na-oorlogse jaren

hebben knappe en minder knappe
koppen geprobeerd motoren te ontwik-
kelen, die afrekenden met de hiervoor
geschetste nadelen, die nu eenmaal
inherent zijn aan de normale zuiger-
motoren.

Hiel' denk ik ook nog even aan de
geniale conceptie van de heer C.
Schuw' uit Amersfoort. De heer Schuur
heeft geprobeerd een motor te ontwik-
kelen met een vrijwel constante aan-
drijving. Bij deze motor - die het ech-
ter niet verder heeft gebracht dan de
tekenplank - zouden niet minder dan
12 verbrandingsimpulsen per omwen-
teling van een excentrische rotor
moeten optreden, die bovendien nog
geleidelijk in elkaar overgingen. Als
u echter weet dat ik meerdere avonden
met de bestudering van die tekeningen
bezig geweest ben, vóórdat ik de wer-
king van die motor geheel onder de
knie had, dan zult u ook kunnen be-
grijpen hoeveel respect ik heb voor de
heel' Schuur, die zoiets heeft bedacht.
Hiermee wil ik natuurlijk geenszins
zeggen dat deze motor levenskansen
had, want de afdichtingsproblemen
waren daarbij vrijwel onoverkomelijk,
maar ... is dat bij andere constucties
- waaronder de Wankelmotor - niet
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eveneens één van de grootste proble-
men?
Zo zijn er meer concepties, die min of
meer geslaagd genoemd zouden kun-
nen worden. Hier denk ik bijvoorbeeld
ook nog aan de motor van Maillard
(fig. 2) die een duidelijke overeen-
komst had met de Wankelmotor, doch
waarvan het octrooi in 1948 werd ge-
annuleerd: aan de rotatiemotor die
door de technici van Renault en Ame-
rican Motors indertijd werd ontwik-
keld (fig, 3) en zelfs aan de turbine-
rnotoren, waarvan Chrysler er - in een
soort noodsprong - zo'n 200 heeft uit-
gedeeld om het Amerikaanse publiek
er voor te interesseren.
Allemaal pogingen om tot andere
motorconstructies te komen, die de
zuigermotor moesten verdringen en
waarbij vele miljoenen misschien
zelfs wel miljarden - aan research
werden gespendeerd, zonder to! over-
tuigende resultaten te komen. Na kor-
tere of langere tijd worden dan de
berichten en publikaties steeds schaar-
ser en... bescheidener, om tenslotte
nog slechts een rol te spelen in de ge-
schiedenis.
Misschien vraagt u zich af: "En de
Wankelmotor dan?"
De eerste, uiterst kostbare uitgave,
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Fig. 4 - De mot01' van Mercer, die ook
in de tekst wordt besproken_

waarin de Wankelmotor wereldkundig
werd gemaakt, deed hiervan alles ver-
wachten. Maar ook rondom de Wankel-
motor - zeker voor zover het de toe-
passing in automobielen betreft - wor-
den de publikaties eveneens steeds
schaarser. Ik wil uitdrukkelijk voorop
stellen dat ik de Wankelmotor inder-
tijd wel goede levenskansen heb toe-
gedacht, maar toch vraag ik mij lang-
zamerhand af of het met de Wankel-
motor wel gaat, zoals men had gedacht
en gewenst. Een revolutie op motoren-
gebied behoeven wij er zeker niet meer
van te verwachten. Dus afwachten
maar!
Maar 't is en blijft een lange, lange
weg!
Een goede introductie van de motor

Fig. 5 - De v. d. Essen motor, die reeds
heeft proefgedraaid. 't Ziet er allemaal
nog vrij p"ovisorisch uit, maar dat is
nu eenmaal altijd I~et geval bij een
prototype. Let bijvoorbeeld op de bo-
bine op de voorgrond enz.
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Fig. 6 - Drie standen, die respectievelijk de inlautslag (Ol), het einde van de
in/aats/ag (02) en het einde van de compressieslag (03) laten zien. Let op de
draairichting.

Fig. 7 - Zo was de oorspronkelijke uitvoel'ing van de v. d. Essen motor; de vleu-
gelvormige vUegwielgewichten zijn door v. d. Essen weer veranderd. Hier ziet
u respectievelijk het begin van de inlaatslag en dus ook het einde van de uit/aat-
slag (l), de arbeidsslag (2), het begin van de uitlaatslag (3) en de compres-
sieslag (4).

van Leon van den Essen wordt mijns
inziens gevormd door een korte, voor-
afgaande bespreking van

De motor van
Austin Mercer
De hoofdvorm van de Mercer motor -
die zo'n jaar of zeven, acht geleden in
de publiciteit kwam - komt namelijk
wel enigszins overeen met de motor
van Leon van den Essen.

Een schets van de Mercer motor ziet
u in fig. 4.
De Mercer motor is een tweeslagmotor
en bestaat uit twee cilinders die tegen-
over elkaar staan; de twee cilinders
vormen één geheel, dat is onder-
gebracht in een huis en veel lijkt op
het huis van de Wankelmotor. De stil-
staande as, waarom de dubbele cilinder
draait, is hol en van uitsparingen of
poorten voorzien; op het einde van die
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holle as is een compressor en de car-
burator bevestigd. De compressor is
natuurlijk nodig om de verse gassen
met enige overdruk in de cilinders te
persen, waarvoor bij een normale
tweeslagmotor de overdruk in het
carter zorgt.

De werking is ongeveer als volgt:
Stel dat in de stand A het gaslucht-
mengsel in beide cilinders is samen- 1.
geperst en wordt ontstoken; door de
verbrandingsdruk zullen de zuigers dan
naar buiten worden gedreven, waarbij
de rollagers aan de zuigers worden
gedwongen zich langs de wand van het
huis af te rollen, zodat arbeid wordt
verricht en de zuigers met de dubbele
cilinder zich in de pijlrichting moeten
verplaatsen. Juist als bij een normale
tweeslagmotor worden de uitlaatpoor-
ten geopend als de zuigers een groot
deel van de arbeidsslag hebben afge-
legd; door de compressor worden de
verse gassen - via de uitsparingen in
de holle as - met enige overdruk in
de cilinder geperst, zodat de cilinders
worden schoongespoeld en weer met
vers gas voor het volgende arbeids-
proces worden gevuld. Direct daarop
begint de compressieslag.
Het prototype heeft inderdaad gelo-
pen; de ontwerper was er zelfs vrij
zeker van dat deze motor, indien sa-
mengesteld uit meerdere groepen, zo
soepel zou lopen dat een gangwissel
vrijwel gemist zou kunnen worden.
Bij een nauwkeurige bestudering van
de Mercer motor vallen echter direct
twee nadelen in het oog. Zo zullen
alleen in de twee getekende standen
de drukken in de cilinders, die lood-
recht op de zuigers werken, zonder
zijdelingse krachten op de rollagers
worden overgedragen, doch in alle

Fig. 8 - Een duidelijke tekening van de dubbele cilinder en het huis; 5 is de poort
P in fig. 6; 7 en 8 zijn respectievelijk de inlaat- en de uitlaatpoort.

andere standen zullen er soms zeer
grote zijdelingse krachten op de rol-
lagers optreden, die de zuigers zullen
trachten te kantelen; deze kantelende
krachten zouden alleen binnen rede-
lijke grenzen kunnen worden gehou-
den door de zuigers zeer lang en sterk
genoeg te maken. Zoals het in fig. 4
geschetst is, gaat het beslist niet.
Een tweede bezwaar is de scherpe af-
scheiding tussen de twee helften van
het huis. Vooral tegen het einde van de
compressieslag (bij al zullen de rol-
lagers daardoor met grote kracht tegen
de wand worden gedrukt, hetgeen on-
getwijfeld ter plaatse een extra grote
slijtage zal veroorzaken, terwijl de
rollagers na het passeren van de af-
scheiding (bij b) - vooral bij hoge
toerentallen - geneigd zijn de wand
daar los te laten.

Ik meende echter deze twee bezwaren
even te moeten memoreren omdat de

v. d. Essen motor deze bezwaren niet
heeft.
Maal' ook de motor van Mercer is
reeds geschiedenis geworden.

De motor van
Leon van den Essen
Op AUTOVAK (13-18 mei j.l.) werd
op de stand van de ATC (Automobiel
Technische Club) onder andere een
houten model getoond van een nieuwe
motor, zoals die door de heer Leon van
den Essen was ontworpen. In feite
was het keurig afgewerkte houten
model slechts één van de mogelijk-
heden die v. d. Essen meende te kun-
nen realiseren.
Eerlijk gezegd heb ik dat model wel
even bekeken, doch er niet bijzonder
veel aandacht aan besteed; eenvoudig
omdat ik - wat dat betreft - reeds zo-
veel had gezien en weer zien verdwij-
nen, dat ik niet zo heel veel waarde
hechtte aan zo'n nieuwe vinding.

Fig_ 9 - Een met de hand getekende schets van een motorontwerp, zoals v. d. Essen zich dat oorspronkelijk had gedacht.
Let op de rollagers 6 en 9, waarover in de tekst wordt gesproken.
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Fig. 10 - Een eveneens door de heer v. d. Essen gescheut motorontwerp van een
grl?ter 1!.ermogen. Ook !,-ier is te zien, dat de kleinel·e rollagers zich langs de
buttenztJde van een klemere trommel afrollen om de :zuigers ook bij het starten
enz. te dwingen de bewegingen exact uit te voeren.

Daarbij komt nog dat het resumé, dat
mij en ook andere bezoekers van
AUTOVAK daar ter hand werd gesteld
- een overdruk uit een Limburgse
krant - wel wat al te enthousiast was
gesteld en blijkbaar wat al te gemak-
kelijk uit de pen van die verslaggever
was gevloeid
Zo kon men daarin lezen;
"De glazenier Leon van den Essen
heeft zijn atelier aan de Hendriklaan
te Roermond.
Deze kunstzinnige ontwerper van
praehtige eomposities is een meester in
de oude kunst van het samenstellen
van de kleuren en van het branden op
glas. In zijn werkplaats, waar prach-
tige vensters van gebrandschilderd
glas geschapen worden, is echter ook
nog een geavanceerd motortype ont-
staan.

In de werkplaats te Roermond staat
een volledig uitgewerkte motor, die
feilloos start en een goede overgang
heeft van laag naar hoog toerental.
Het motortje imponeert door zijn bui-
tengewone eenvoud en zijn volmaakte
uitbalancering. Want klein is deze
motor met zijn cilindel'înhoud van
slechts 141 cm'. Daar staat tegenover
dat de compressieverhouding niet
minder is dan 9,5 op 1. De uitvinder,
constructeur en bouwer is één en de-
zelfde persoon, die reeds octrooi op zijn
motor heeft aangevraagd. Hier is ver~
kregen een zeer elegante en technisch
goed doordachte kruising van de nor-
male 4-takt zuigennotor met de motor
met draai zuigers (roterende motor).
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In- en 1ätwendig is de motor impone-
rend d(}or zijn eenvoud. Hij heeft geen
krukas, geen nokas, geen kleppen, geen
ta.ndwielen, geen vliegwiel en loopt op
gewone benzine, ondanks de cernpres-
'ie van 9,5 : 1. Bovendien heeft hij in-

wendige luchtkoeling en automatische
sllwl'ing, die tegelijkertijd voor motor-
koeUng dienst doet. De uitbalancering
is uitstekend. VOQ1' de motortechnisch
ondel'legde lezer zal het interessant zijn
om te vernemen, dat de heer v. d. Essen
ook het motorkappel gemeten heeft en
dat het maximale koppel bij het lage
toerenta.l van 1500 per minuut ligt.
Men mag dus verwachten dat de motor
bij de inbouw in een wagen een goede
trekkracht zal leveren.
Ter vergelijking: het maximale koppel
van de NSU-Spider ligt bij 2500 tim
en van de Austin HeoJy-Sprite Murk III
bij 3250 tf m:"
Tot zover dat citaat. U zult wel met
mij eens zijn, dat een en ander nogal
een opgeschroefde indruk maakt;
vooral die tirade over dat koppel is
nonsens. Vergelijkt u dat maar met
mijn artikelen in de rubriek "Wat des
monteurs is". Dat neemt echter niet
weg ~ dit zij uitdrukkelijk opgemerkt -
dat ik zeer veel respect heb voor het-
geen de heer v. d. Essen heeft gepres-
teerd, maar dat zal straks wel duide-
lijk worden.
Onze hoofdredacteur K. R. vond dit
alles toch wel belangrijk genoeg om
mij te animeren eens een bezoek aan
de heer v. d. Essen te brengen, ten-
einde hierover wat meer te weten te
komen. Dit had tot gevolg dat ik naar

Valkenburg toog, waar door de afde-
ling Zuid-Limburg van de ATe een
lezingavond aan die motor werd gewijd
en waarbij zowel de heer v, d, Essen
als de heer Br unklaus aanwezig zou-
den zijn.
Ik heb van deze reis geen spijt gehad,
want de prestaties en de verdere plan-
nen van de heer v: d. Essen zijn alles-
zins waard er meer aandacht aan te
besteden in "Auto en Motortechniek".
Laat ik echter eerst proberen een
samenvatting te geven van de werking
van de v.d, Essen motor, zoals deze in
Valkenburg werd getoond; het proto-
type daarvan ziet u in fig. 5.
Vooraf wil ik echter opmerken, dat de
heer v. d. Essen op waarlijk meester-
lijke wijze zoveel tekeningen en zoveel
schetsen heeft gemaakt, dat het voor
mU niet eenvoudig was daaruit de af-
beeldingen voor dit artikel te kiezen.
Maar bekijkt u nu eerst maar eens
fig. 6.
Ook bij deze motor draait een cilinder
in een min of meer ovaal gehouden
huis. In de vlak geslepen zijwand van
de cilinder is een poort Paangebracht.
die :zeer duidelijk is te zien in fig. 8.
Het vlak met de poort P (5 in fig. 8)
glijdt langs een eveneens glad geslepen
vlak in het huis, waarin twee soort-
gelijke openingen zijn uitgespaard; ook
dat is in fig. B duidelijk te zien. De
openingen in het huis (7 en 8 in fig. 8)
corresponderen respectievelijk met de
inlaat en de uitlaat van de motor. In
de stand (01) van fig. 6 staat de poort
P geheel voor de inlaatopening en
wordt dus vers mengsel aangezogen,
doordat de zuigers zich naar buiten
bewegen; de pijlen die de draairichting
aangeven, heb ik er zelf ingetekend.
In de stand C02) staan de zuigers ge-
heel naar buiten en is de inlaatslag
voltooid; een weinig riasluiten van de
inlaatpoort zorgt voor een goede vul-
ling bij hoge toer entalfen. Bij verder
draaien tot in de stand (03) wordt het
gasluchtmengsel samengeperst en door
een bougie - via de holle as - tot ont-
steking gebracht,
In feite zouden de tekeningen in fig. 7
tussen de schetsjes van fig. 6 moeten
worden geplaatst, maar ik wilde de
mooie tekening van fig. 7 niet helemaal
verknippen. Zo begint in (02) van
fig. 6 de compressieslag, waarvan u de
voortzetting in de stand 4 van fig. 7
ziet, terwijl in stand 2 van fig. 7 de
arbeidsslag plaats heeft, die u dus
direct achter de stand (03) in fig. 6
kunt denken. Stand 3 in fig. 7 is het
einde van de arbeidsslag, waarbij de
uitlaatpoort juist is begonnen te ope-
nen en worden de oude gassen uitge-
dreven.
Vergelijkt u vooral ook nog even de
stand (03) in fig. 6 waar de arbeidsslag
begint met stand 1 in fig. 7 waar het
einde van de uitlaatslag en het begin
van de inlaatslag is te zien. Om dat
verschil en ook andere standen beter
te kunnen overzien, heb ik de zuigers
met de letters A en B gemerkt.
Bij deze motor gaan de zuigers per
omwenteling tweemaal naar elkaar toe
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en ook tweemaal uit elkaar. zodat
elke omwenteling een compleet vier-
slagproces voltooit.
De hiervoor genoemde bezwaren van
de Mercer motor (fig. 4) zijn hiel' on-
dervangen door de zijdelingse krachten
van de rollagers dool' scharnierende
armen - zie ook fig. 9 - op de draaien-
de cilinder over te dragen, zodat de
zuigers aan geen zijdelingse krachten
worden blootgesteld; hier hebben de
zuigers het dus zelfs nog gemakkelijker
dan bij een normale zuigermotor. Ook
de diepe insnijdingen in het midden
van het huis heeft v, d. Essen voor-
komen door de overgang vlak te hou-
den; misschien zou een zuiver ellip-
tische vorm hier de voorkeur verdie-
nen, maal' - wals de heel' v. d. Essen
zeel' terecht zelf opmerkte - dit vraagt
een speciale slijpbank.

Tijdens het draaien van de motor wer-
ken el' op de zuigers middelpunt-
vl ledende krachten, die de rollen stevig
tegen de wand van het huis gedrukt
houden, zodat er dan geen extra hulp-
middelen nodig zijn om de zuigers te
dwingen de heen- en weergaande be-
wegingen exact uit te voeren; hierbij
neem ik aan dat de middelpuntvlieden-
de krachten groter zijn dan de traag-
hcidskrachten die op de zuigers wer-
ken. Om echter Ie starten, en ook voor
het stationaire draaien. was een extra
voorziening nodig om de zuigers te
dwingen hun bewegingen eerreet uit
te voeren; daartoe dienen de kleinere
rollagers die u in de fi guren 8, 9 en 10
kunt zien en die zich langs de buiten-
zijde van een kleinere trommel, die
nauwkeurig dezelfde vorm beeft als het
huis. moelen afrollen.
De vleugelvormige verbredingen van
de ei linder's (fig. 7 en 8) dienen niet
alleen als vliegwiel, doch helpen even-
eens de olie - die u bij 10 in fig. 7
kunt zien - te verspreiden. De uit-
balancering is inderdaad vrijwel vol-
maakt. De cilinder-s zowel als het huis
(fig. 5) zijn van aangegoten koelrib-
ben voorzien; de motor is echter ook
gemakkelijk geschikt te maken VOOI'
w a terkoe ling.
Tot zover over de details, zoals de heel'
v, d. Esson die oorspronkelijk had ge-
dacht en ook in een prototype heeft
gerealiseerd; aan dat prototype zij n
trouwens al weer enige wijzigingen
aangebracht. De heer v. d. Essen is
namelijk nog steeds bezig verbeterin-
gen aan te brengen en heeft ook nog
andere plannen in petto.

Tenslotte wil ik hiel' nog iets herhalen
uit het reeds eerder genoemde resumé,
waarmee ik het in hoofdzaak wel eens
kan zijn:

"Het is bekend, dat de lijnafdichting
van de punten van de draaizuigel' door
midde1 van dichtingsstroken van het
begin af het zwakke punt van het
W(mkel-project vormde.

De grote handicap voor de draaizuiger-
motoren vormt het feit, dat bij de
tegenwoordige motoren h.een- en weel'-
gaande zuigers reeds een ontwikkeling
van bijna hondel'd jaar achter de rug
hebben en nu. buitengewoon bedrijfs-
zeker zijn. De afdichting van de zui~
gers tegen de cirinderwanden door
middel van :migervel'ell is bijna vol-
maakt.

Een draaizuigmotor, die zonder krukas,
nokas en kleppen uitkomt, moet dus
wel heel bedrijfszeker zijn, wil hij het
tegen de miljoenen 4~takt-Z'1tiger-
motoren opnemen, die er elk jaar wor-
den. gemaakt. Een motor, die de voor-
delen van de gewone automotor, dus
'nt. lekellde zuigel'afdichting enz. met
(<ie van de motol' met dmaizuigers zou
''('I'enigell. /teeft waarschijnlijk meel'
;'«(11-' om cle revolufie ill de motorwe-

I dd Ie l.'e1·00 I'zakt~ll die bi) de koms r.
1i'11I ril' W(mkelmotor we,-d voorspeld,
-'wa •. [Ol Int toe is lütgeblellen".

Tot zover dat citaat. Misschien, héèl
misschien, krijgt deze enthousiaste
journalist nog eens gelijk; wij zien nog
wel enkele bezwaren die alleen dool'
een kostbare I'eseo rch - misschien! -
tot een goede oplossing kunnen worden
gebracht.

Maar nogmaals: Als men de dynami-
sche heel' Leon van den Essen, die
geen geschoold technicus is, over zijn
motor en over zijn verdere plannen
hoort spreken en als hij dat alles ge-
heel zelfstandig heeft bedacht en ont-
worpen (en ik heb geen enkele reden
aan de betrouwbaarheid van een inte-
gere figuur als de heer v. d. E. te twij-
felen). dan valt men van de ene verba-
zing in de andere, want dan ligt dat
alles dicht bij de grens van het geniale!

Wij kunnen dan ook niet anders doen,
dan de heer v. d. Essen bij zijn verdere
pogingen alle denkbare succes toe te
wensen, al realiseren wij ons terdege
dat één zwaluw nog geen zomer maakt
en dat deze vinding eerst tot een
"Konkurenzfähig" produkt kan wor-
den ontwikkeld, als een fabrikant met
alle denkbare research-mogelijkheden
dit op zich wij nemen.
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