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DOOTmeetekening van de Fiat .•500" met luchtgekoelde tweecilinder motor
achterin geplaatst.

Luchtgekoelde motoren
en hun huidige ontwikkeling
MEN HOORT WEL EENS bewe-
ren, dat de luchtgekoelde motor
zijn langste tijd heeft gehad. Er
worden daar zelfs spectaculaire
voorbeelden voor aangevoerd. De
ontwikkeling van luchtgekoelde
motoren voor automobielen is in
Engeland en de Verenigde Staten
aanzienlijk minder spectaculair
geweest dan op het vasteland van
Europa, hoewel er daal' toch ook

ontwerpers zijn, die de gewichts-
besparende en andere kwaliteiten
van de luchtgekoelde motor on-
derkennen t.O.V. vloeistofgekoelde
motoren. Nu kan men terecht zeg-
gen, dat alle automotoren lucht-
gekoeld zijn. Zelfs bij water-
gekoelde motoren wordt de hitte
eerst van de cilinders op het wa-
ter overgedragen en dan via de
radiateur- van het koelwater op

In de Fiat "Giardieniera" ziet men aan de hand l'an deze dooTsneetekening hoe
de luchtgekoelde molar makkelijk kan worden geplaatst en mimtebesparend
werkt.
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de lucht. Het is een systeem,
waarbij de hitte van de motor op
een grote hoeveelheid koelwater
wordt overgedragen en vervol-
gens via het grote oppervlak van
de radiateur op de luchtstroom.
Hoewel de overgrote meerderheid
van de automobiel motoren (ook
diesels) waterkoeling hebben, be-
gint men toch wat meer begrip te
krijgen voor de luchtgekoelde mo-
tor en zijn mogelijkheden.

IN DE VERBRANDINGSMOTOR
wordt slechts een derde deel van
de in de brandstof aanwezige
warmte-energie omgezet in ar-
beid, ruwweg gezegd een derde
deel gaat weg via de uitlaat en
een ander derde deel via het koel-
systeem, Deze indeling is vrij
ruw, want de juiste verhoudings-
getallen hangen o.m. af van het
ontwerp van de motor, de ge-
bruikte brandstof, het koel-
systeem enz. De warmte-energie
die via het koelsysteem wordt
verwerkt moet als een definitief
verhes worden beschouwd. Bui-
ten en behalve het feit, dat er
geen nuttige arbeid uit kan WOI'-
den verkregen, moet de motor een
deel van zjj n energie besteden
aan de verwijdering van die
warmte. Het is dus van belang
om alles in het werk te stellen
om dit warmteverlies tot een
minimum te beperken, De koe-
ling van de motor is noodzake-
lijk omdat de maximum tempera-
tuur van de cilinderwand wordt
bepaald door de smeringverhou-
dingen. Nadat een zekere tempe-
ratuur is bereikt worden de sme-



In de TaIra ,,603"-1notor wordt de seC'tl.udaire luchtstroom onder het uitlaal-
ilI.steem doorgeiaten. Pijlen geven de richting van de iudltSlromen aan.

rende eigenschappen snel vernie-
tigd, wat verhoogde slijtage en
zelfs invreten van de zuigers met
tieb mee kan brengen. De maxi"
maal toelaatbare temperatuur
hangt af van de kwaliteit van
het smeermiddel, variërend van
160tot 200' Celsius.

De sterkte van conventionele ma-
terialen beperkt de temperatuur
van de cilinderkoppen tot 220-
260· C. De cilinderkoppen van
luchtgekoelde motoren worden
doorgaans van lichtmetaallegerin-
gen gemaakt, waarvan de sterkte
afneemt bij temperaturen boven
de 200· C. Als de temperatuur
van de cilinderkoppen te hoog is.
dan wordt ook het aangezogen
lucht-brandstofmengsel te heet
waardoor de volumetrische effi-
ciency vermindert. Wanneer bij-
voorbeeld de buitenwandtempera-
turen van een luchtgekoelde rno-
tor 180' C bedragen en de tempe-
ratuur van de koellucht 20 C be-
draagt, dan is het temperatuur-
verschil 180 - 20 :::: 160' C. In een
watergekoelde motor is de cilin-
derwand omgeven door heet wa-
ter van 80· C en het temperatuur-
verschil bedraagt 100 - 80 = 20'
C. De warmteoverdracht van de
hete ci1inderwanden op het koel-
water verloopt gunstig, Minder
gunstig verloopt de warmte-over-
dracht van het koelwater via de
radiateur op de koellucht. Het
temperatuurverschil bedraagt hier
80 - 20 = 60· C. Het tempera-
tuurverschil moet hier worden op-
gevangen door een vergroot koe-
lend oppervlak.

BIJ WATERGEKOELDE MOTO-
REN kan de door de motor uitge-
straalde warmte worden verdeeld
over het radiateuroppervlak. De
snelheid van de wagen verwekt
een voldoende luchtstroom voor
koeldoeleinden en in bepaalde ge-
vallen is het zelfs mogelijk om af-
stand te doen van de luchtwer-
king van de ventilateur. Als de
auto een helling neemt wordt de
snelheid verminderd en daarmee

ook de hoeveelheid lucht die door
het radiateursysteem strijkt. Het
is mogeluk. dat de luchtstroom
dan onvoldoende is om alle warm-
te af te voeren. Onder dergelijke
omstandigheden bedraagt de door
het koelwater afgevoerde hoe-
veelheid warmte minder dan de
door de motor aan het koelwater
toegevoegde hoeveelheid warmte.
Het verschil wordt dan verwerkt
in een stijging van de koelwater-
temperatuur. Onder bepaalde om-
standigheden kan het koelwater
dan de kooktemperatuur berei-
ken. Om het koken van het koel-
water te voorkomen gebruikt men
ventilatoren die de luchtstroom
versterken bij lagere snelheden.
Moderne gestroomlijnde auto's
hebben vaak een verlaagd front,
waardoor het radiateuroppervlak
belangrijk wordt verkleind. Men
probeert dit op te vangen door
het koelend oppervlak in de diep-
te te vergroten alsmede door een
verhoogde capaciteit van de ven-
tilator die dan weer meer vermo-
gen vergt. Men kan het systeem
van waterkoeling verbeteren door
het koelsysteem met overdruk te
laten werken. Het kookpunt van
het koelwater komt daardoor ho-
ger te liggen en daarmee het tern-
paratuurverschil tussen radiateur
en koellucht. Dit systeem brengt
het nadeel met zich mee, dat de
afdichting een groter probleem
vormt.

DE RADIATEUR doorgaans ge-
maakt van non-ferrometalen, is
een kostbaar onderdeel van de
motor en nog kwetsbaar boven-
dien. Men moet de radiateur door-
gaans tegen schokken beschermen
door middel van flexibele ophan-
ging. Waterkoeling vereist een
waterpomp, waarvan de afdich-
ting vele problemen met zich
meebrengt. De rubber slangver-
bindingen tussen de watermantel
van de motor en de radiateur
vormt een Iekrisico. De tempera-

In een lu~htgekoelde motor wordt de warmte recl!tstreeks <yp de lucht overge-
dragen. In een watergekoelde motor wordt de warmte eerst overgedragen op
het koelwater en via de radiatelLr op de lucht.
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Koelregeling van de VolkswagenmotoT via de inlaatluchtklep en automatische
regeling door een thermostaat.

tuurregeling vereist een thermo-
staat, doorgaans voorzien van een
by-pass wat weer verdere leidin-
gen en andere oorzaken van lek-
kage vormt. Druksystemen ver-
eisen bovendien nog een veilig-
heidsklep. Dan heeft men nog te
maken met afzetting van ketel-
steen in het koelsysteem. waar-

door het warmte-overdragend ef-
fect belangrijk wordt beïnvloed in
negatieve zin. Diverse schoon-
maakmiddelen vormen op hun
beurt weer lekkages en haar-
scheurtjes. Twintig percent van
alle motorstoringen worden ver-
oorzaakt dool" storingen van het
waterkoelingssysteem. Luchtkoe-
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ling is vrij van veel van deze sto-
ringen.

BIJ LUCHTKOELING heeft men
geen water nodig, wat betekent
een belangrijke vermindering van
de risico's van lekken en dichtin-
gen, van thermostaten en klep-
systemen. Eén van de voor de
luchtkoeling aangevoerde argu-
menten is, dat men geen kans
loopt op bevriezen. Nu is het een
feit dat lucht op zichzelf niet be-
vriest. maar dat de waterdamp in
de lucht wel kan bevriezen. Het is
dus slechts een betrekkelijk voor-
deel.
In watergekoelde systemen ge-
bruikt men antivries om bevrie-
zen tegen le gaan. Nog afgezien
van de hoge literprijs van anti-
vries moet men wel bedenken dat
er antivriesmiddelen bestaan. die
rubberdichtingen en rubber lei-
dingen aantasten, waarvan de los-
gemaakte deeltjes dan in het
koelsysteem terechtkomen. Het
reinigen van een verstopte radia-
teur is kostbaar en soms onmoge-
lijk, waardoor vervanging nodig
is. De gesloten koelsystemen be-
tekenen een belangrijke verbete-
ring. Het principe is bekend: het
is een overdruksysteem met ex-
pansievat en veiligheidsklep. Bij
oververhitting ontsnappen de
dampen door een klep naar een
reservetank op een betrekkelijk
koele plaats. Daar wordt de damp
weer vloeibaar en teruggevoerd
in het koelsysteem. Als de motor
afkoelt neemt de hoeveelheid
koelvloeistof weer toe. Een
dergelijke systeem heeft de nei-
ging tot verwaarlozing te leiden
en bovendien wordt er bijzonder
veel verlangd van alle leidingen
en dichtingen. Dat neemt niet
weg dat dit systeem het
voordeel heeft dat men in de win-
tertijd geen antivries behoeft toe
te voegen. Een ander nadeel van
een watergekoeld systeem is, dat
het op korte ritten niet zo snel
warm wordt. De motortempera-
tuur blijft betrekkelijk laag,
op korte ritten, en zakt snel
weer af. In dit verband zij mel-
ding gemaakt van het feit. dat
een automotor in de eerste vijf-
tig km na een koude start even-
veel slijt als in een rit van Am-
sterdam naar Groningen. Dat
geldt overigens zowel voor een
watergekoelde, als voor een lucht-
gekoelde motor.

HET AFWEGEN van de voorde-
len en nadelen van een luchtge-
koelde motor t.o.v, een waterge-
koelde motor hangt natuurlijk in
belangrijke mate af van de be-
drijfsomstandigheden. Waterge-
brek is typerend voor tropische

Hydraulische koppeling voor de aan-
drij!>ing "an de t'entil.alor van een
Deutz motor, 1. drijfas, 2. drijfwiel,
3. hulpwie!. 4. aandrijvend deel !>an
de hydraulische koppeling, 5. aan-
drijvend gedeelte verbondc!. met het
drijfwiel. 6. rcgelopening L'OOTolie-
uinoer, 7. o!ietoevoer uit de motor.
8. centrifugaal filter, 9. olie-aft'oer
naaT de motor. 10 olie-aanvoer naar
fi/ter en koppeling.



Doorsnede door een Volkswagenmo·
tor, Men lette op de smalle doorla-
ten voor koellucht Tand de cilinder-
koppen.

gebieden en luchtgekoelde moto-
ren zijn daar in het voordeel. Dat
geldt ook voor militaire voertui-
gen, waarbij men wel weer dient
te bedenken, dat het vermogen
per liter zuigerverplaatsing bij
luchtgekoelde motoren doorgaans
lager ligt dan bij watergekoelde
motoren, Als gevolg van de hoge
gemiddelde cilindertemperaturen
in luchtgekoelde motoren zijn de
thermische verliezen klein. De
hoeveelheid afgevoerde warmte is
geringer dan bij watergekoelde
motoren en bijgevolg is de ther-
mische efficiency van de luchtge-
koelde motor wat groter, Dat ver-
klaart ook het specifiek kleinere
brandstofverbruik, Men heeft
naar verhouding minder lucht no-
dig voor een efficiënte koeling,
dan water in een watergekoelde
motor, Alle leidingen en verbin-
dingen voor koellucht kunnen
van kleiner diameter zijn dan van
koelwater. Een luchtgekoelde mo-
tor vereist minder gewicht aan
metaal dan een watergekoelde
motor nog afgezien van het ont-
breken van een radiateur, koel-
watermantel, verbindingen en
koelvloeistof, Men bereikt hier-
mee ook een vermindermg van
de buitenmaten. De winst aan
gewicht en ruimte kan worden
gebruikt \'001' een groter laadver-
mogen aan passagiers of goede-
ren. Het is een Ieit dat een lucht-
gekoelde motor sneller op tempe-
ratuur komt dan een watergekoel-
de motor omdat er minder mate-
liaal op temperatuur moet komen.
Dat heeft weer een gunstige in-
vloed op de slijtage van diverse
bewegende delen, Direct na een
koude start is de slijtage het
hoogst als de cilinderwanden nog
koud zijn en de smering nog on-
voldoende is. Verbrandingapro-
dukten op de cilinderwanden tas-
len het oppervlak aan en veroor-
zaken corrosie, vooral in het bo-
venste derde deel van de cilinder.
Deze kritieke periode wordt bij
een luchtgekoelde motor sterk
bekort, een belangrijk facet, voor-
al voor auto's die in stadsverkeer
korte afstanden afleggen. De
luchtgekoelde motor levert ook
een besparing op aan non-ferro-
metalen, o.m, in radiateur en lei-
dingen. Men heeft vastgesteld,
dat luchtgekoelde motoren min-
der onderhevig zijn aan verrno-
gensverlies dan watergekoelde
motoren. Oorzaak hiervan is de
geringere koolafzetting in lucht-
gekoelde motoren. De hogere ge-
middelde (niet maximale) tempe-
ratuur van een luchtgekoelde mo-
tor voorkomt overmatige afzet-
ting van kool. Bij watergekoelde
motoren, vooral in zijklepmotoren.
kan het vcrrnogensvcrttes tot 15
pct. bedragen. Een belangrijk
punt is ook de vermindering van

Opstelling van de l'enti/.atoT in de
luehtgekoelde motor van Steur.

CilindeTkop t'an de luchtgekoelde Porsche motor, waarbij men eens lette op de
gmte inlaatkleppen.

867
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het koelend vermogen als gevolg
van ketelsteenafzetting in het
systeem.

o 0.1 O.2mmo 0.1 O.2mm

ALHOEWEL de hiervoor genoem-
de voordelen van de luchtgekoel-
de motor voor de hand liggen
moet men ook wel aandacht
schenken aan hun nadelen. In de
eerste plaats veroorzaakt het ont-
breken van een watermantel rond
de motor een belangrijk groter
motorlawaai. Men moet ook bij-
zonder aandacht besteden aan de
speling van de zuigers in de ci-
linders. Bij verschillende tempe-
raturen kan de klepspeling aan-
merkelijk verschillen wat ook
weer motorgedruis met zich mee
kan brengen als men daar geen
bijzondere maatregelen tegen
neemt. Het geluid binnen in het
voertuig kan echter aanzienlijk
worden teruggebracht door een
goed overwogen plaatsing van de
motor en door een goede akoesti-
sche isolatie. De noodzaak van
oliekoelers in sommige luchtge-
koelde motoren wordt wel eens
aangevoerd als een argument te-
gen dit type motor. Dat is niet
helemaal gerechtvaardigd omdat
bij een verhoogd specifiek vermo-
gen (pk per ltr- zuigerverplaat-
sing) de koeling van de olie be-
langrijk wordt. Alle watergekoel-
de motoren hebben watermantels
over de gehele hoogte van de ci-
linder. Voorheen liet men dit na
om het onderste deel van de ci-
linder ongekoeld te laten waar-
door condensatie op de cilinder-
wanden van de brandstof werd
voorkomen en daarmee de daar-
uit voortvloeiende verdunning
van de smeerolie in het carter.

Slijtage van twee cilinders, links in een watergekoelde, rechts in een luchtge-
koelde motor. beide gesmeerd met normaie HD-olie.

Hogere olietemperaturen hebben
autofabrikanten ertoe gebracht
om de cilinders in hun geheel in
de watermantel in te sluiten.
Voor grotere motoren is deze me-
thode echter onvoldoende, waar-
om men dan ook oliekoelers ge-
bruikt of water-olie warmtewisse-
laars. Een goed ontworpen lucht-
gekoelde motor werkt uitstekend
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met een kleine oliekoeler en zelfs
zonder deze. Terzijde zij hier op-
gemerkt, dat voor militaire voer-
tuigen de verminderde kwets-
baarheid van de luchtgekoelde
motor een belangrijk voordeel is.
De plaatsing van een luchtge-
koelde motor is eenvoudig. Hij
kan vrijwel overal in de auto
worden geplaatst mits de lucht-

Doorsnede van een luchtge-
koelde eencilinder BMW-
motor van 300 cc zuigerver-
plaatsing, vermogen 13 pk
bij 5800 tpm.



aanvoel' voldoende is. Speciaal de
installatie van de twee- of vier-
cilinder boxermotor is eenvoudig.

LUCHTGEKOELDE MOTOREN
rijn zo oud als de verbrandings-
motor. In de oudste automobiel-
motoren werd directe luchtkoe-
ling toegepast. Later werd de
luchtkoeling aan motorrijwielen
en waterkoeling aan automobielen.
voorbehouden.
Bij de ontwikkeling van de meer-
cilindermotor gaven de ontwer-
pers de voorkeur aan waterge-
koelde motoren omdat het
makkelijker was op die wijze
warmte over te dragen van de
constructiedelen rond het uitlaat-
systeem, waardoor plaatselijke
oververhitting kon worden voor-
komen. Dat betekende, dat de nnt-
werpers zich konden wijden aan
andere problemen, zoals carbura-
tie, ontsteking en smering. In de
tweede wereldoorlog zag men een
herleving van de luchtgekoelde
motor. De eenvoud van de con-
structie speelde vooral in de
Duitse industrie een grote rol.
Fabrieken als Volkswagen, Phä-
nomen, Krupp e.d. leverden uit-
stekende prestaties. De Duitse in-
dustrie vervaardigde zelfs een
700 pk motor voor een pantser-
wagen met 1 uchtkoeling. De mo-
toren van Simmering en MAN
behoorden tot de best ontwikkel-
de met hun zestien cilinders,
de één in X-constructie, de laat-
ste in H-uitvoering_ Deze mo-
toren leverden van 800 tot 900 pk
vermogen, Op het gebied van
luchtgekoelde benzinemotoren
stonden VW en Krupp vooraan,
op het gebied van luchtgekoelde
dieselmotoren waren dit MAN,
Doutz, Tatra en Daimler-Benz.
Het Amerikaanse leger ontwik-
kelde ook luchtgekoelde motoren,
zowel voor gebruik van benzine
als van diesel brandstof, overigens
voertuigen die bestemd waren
voor gebruik in tropische streken.
Het is wel interessant te weten,
dat Deutz het verbrandingspro-
bleern oploste dool' te breken met
rechtstreekse inspuiting en in de
cilinderkoppen ingegoten wervel-
karners te gebruiken, Andere
Duitse fabrikanten van luchtge-
knelde motoren waren ook succes-
\'01, zoals VW en Porsche, Maar
onk in Frankl'ijk, Zwitserland,
Italië en Rusland zijn diverse
succesvolle luchtgekoelde moto-
ren ontwikkeld. Op het gebied
van personenwagens heeft Volks-
wagen ongetwijfeld het grootste
succes gehad. De motor werd al
in de dertiger jaren door dr. Fer-
dinand Porsche ontwikkeld en
kwam na de oorlog in produktie
voor personenwagens. Aanvanke-
lijk vervaardigde Porsche dezelfde
motor voor sportwagens. maal' dat
was geen succes lot dat men vol-
ledig afweek van de VW-pi-inci-
pes en een Porsche luchtgekoelde
motor ontwikkelde. Toch moeten

Twees1ag luchtgekoelde Vespl11!!otor
met Înlaut m:muit ae carburateur
naar lwt carter.

Citroën motor met aungebouwd e m olOrisl'h aangedreven 1,elltila/or.

wij melding maken van de oudste
serie-gebouwde luchtgekoelde mo-
tor, de door dr. Hans Ledwinka
ontwikkelde tweecilinder lucht-
gekoelde motor voor de Tatra.
Een aantal van deze wagens met
hun buis-chassis rijden nog altijd
in Tsjecho-Slowakije. Overtgens
stamt vall de meesterhand van
Ledwinka ook de grote Tatra met
luchtgekoelde V-B-motor, Deze
wagen had een 75 pk motor, een
brandstofverbruik van een liter
(geen super) benzine op 7 km en

een snelheid van 160 km/h. De
Tatra wordt 1lU gemaakt met een
viercHinder motor van 52 pk en
1950 cc.

HET IS HIER de plaats om een
woord van hulde te brengen nan
Je producenten van kleine Euro-
[lese wagens met luchtgekoelde
motoren. Buiten en behalve de al
genoemde Volkswagenmotor most
de Citroën 2-CV worden genoemd
met zijn tweecilinder liggende
motor, een van de eenvoudigste
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motoren die ooit zijn gemaakt en
een van de meest betrouwbare
luchtgekoelde motoren. In Italië
werden weinig luchtgekoelde mo-
toren gemaakt, hoewel de Ita-
liaanse ontwerpers wel veel goe-
de luchtgekoelde motoren voor
motorrijwielen gebruikten. De
eerste succesvolle Italiaanse auto
met luchtgekoelde motor was de
Fiat ,,500" die in 1957 op de markt
kwam. Deze auto heeft enorm
veel gedaan voor de vestiging
van bet vertrouwen van het pu-
bliek in dit soort motor. De wa-
gen verwierf zich een grote po-
pulariteit in en buiten Italië. De
motor is een twee cilinder, tegen-
over elkaar geplaatst. Fiat heeft
van de luchtgekoelde motor een
ruim gebruik gemaakt om meer
inwendige ruimte voor passagiers
en bagage te verwezenlijken.
Overigens zijn er nog meer suc-
cesvolle Europese wagens met
luchtgekoelde motoren (ook som-
mige verleden tijd) zoals de NSU,
de DAF, de Steyr-Puch en de
Panhard. Luchtgekoelde motoren
zijn zeer populair in Japan met
als kleinste een 350 cc (dit i.v.m.
de Japanse belastingvoorschrif-
ten). Opmerkelijk is het succes
van de Honda zowel voor auto-
mobielmotoren als voor motor-
rijwielen met een specifiek ver-
mogen van 200 pk per ltr zuiger-
verplaatsing, het hoogste vermo-
gen dat ooit in een luchtgekoelde
motor werd bereikt.

DE VRAAG IS waar we met de
luchtgekoelde motor heengaan.
De hang naar dit type motor is
gebaseerd op de betrouwbaarheid,
de eenvoudige constructie en het
goedkope onderhoud. Het is ken-
merkend, dat deze constructie
niet beperkt is tot kleine wagens,
maar dat ook zwaardere en snel-
lere wagens hier gebruik van ma-
ken. Een goed voorbeeld is de
Porsche .•911" serie met zijn twee-
liter motoren van 170 pk, In Ame-
rika (!) behoort de Chevrolet
,,500" Corvair met zijn zescilinder
motor van 2,7 ltr tot de luchtge-
koelde partijgangers. Overigens is

de grootste luchtgekoelde motor
de Porsche twaalfcilinder van
580 pk in het type ,,917" goed
voor een topsnelheid van 360 km
per uur. Dit korte overzicht be-
wijst wel in welke mate de lucht-
gekoelde motor bruikbaar is van
twee tot twaalf cilinders en voor
de meest verschillende vermo-
gens. Dit type motor komt de
laatste tijd meer en meer in de
aandacht in verband met de scho-
nere uitlaatgassen, De bedrijfs-
temperatuur is doorgaans hoger
dan in watergekoelde motoren
wat leidt tot een meer volledige
verbranding van het mengsel in
de cilinders. Terzijde zij hier op-
gemerkt, dat de luchtgekoelde
motor uitstekend geschikt is voor
brandstofinspuiting. Een belang-
rijk punt voor de constructeur is,
dat de luchtgekoelde motor mak-
kelijk in een auto kan worden
ingebouwd, zonder bijzondere aan-
dacht te besteden aan de positie
van de cilinders. Bij een water-
gekoelde motor moet men reke-
ning houden met de positie van
de cilinders t.a.v. de vorming van
luchtbellen in de radiateur en de
leidingen. Men kan de cilinders
van een luchtgekoelde motor in
elke stand plaatsen. Goede voor-
beelden hiervan zijn de motoren
van de Fiat ,,500" en van de NSU.
Dit schijnt wel te wijzen op een
positieve ontwikkeling van de
luchtgekoelde motor voor perso-
nenwagens. In dit verband moet
melding worden gemaakt van de
draaizuigermotor van Fichtel &
Sachs, waar nimmer sprake was
van luchtkoeling. Men heeft een
eigen systeem van luchtkoeling
ontwikkeld voor deze draaizuiger-
motor. Een nadeel is, dat de nood-
zakelijke verhitting van de aange-
zogen lucht de efficiency vermin-
dert, maar dat is een geringe fac-
tor.

LATEN WIJ ook eens kijken naar
de luchtgekoelde dieselmotoren.
Deutz heeft een V-12 motor ont-
wikkeld van 340 pk zonder opla-
ding. Dezelfde motor geeft 500 pk
met oplading. In Amerika heeft

men nog zwaardere luchtgekoelde
motoren ontwikkeld, zoals de
twaalfcilinder Continental van
18,3 ltr en 1100 pk vermogen.
Men dient echter wel te beden-
ken, dat bij een grotere boring
de luchtkoeling problemen kan
opleveren. Overigens zij opge-
merkt, dat aan motoren voor be-
drijfswagens andere eisen wor-
den gesteld dan aan motoren
voor personen wagens. Opmerke-
lijk in dit verband zijn de Con-
tinental benzinemotoren overi-
gens ontwikkeld uit luchtgekoel-
de vliegtuigmotoren. Dank zij hun
oorsprong uit de luchtvaart heb-
ben deze motoren een uitsteken-
de gewichts/vermogensverhou-
ding. Er is nog een punt dat op-
heldering behoeft: men denkt
vaak, dat de beste wedstrijdpres-
taties door watergekoelde moto-
ren worden geleverd. Bij motor-
fietsen hebben wij de merkwaar-
dige Hondaprestatie van 203 pk
per Itr bij een zuigerverplaatsing
van 25 cc per cilinder en een toe-
rental van 21.000 tpm. Een andere
bewijsvoering is, dat de Porsches
met hun luchtkoeling allesbehal-
ve onder de watergekoelde moto-
ren liggen. Men kan wel stellen,
dat er geen aanwijsbare vermo-
gensverschillen bestaan tussen
watergekoelde en luchtgekoelde
motoren. Rekent men hierbij de
voordelen van geringere afmetin-
gen en lichter gewicht, dan kan
men stellen, dat de automobiel-
industrie nog altijd niet voldoen-
de profijt heeft getrokken van de
voordelen van de luchtgekoelde
motor. De automobiel van de t0e-
komst moet lichter, goedkoper en
zuiniger zijn. De luchtgekoelde
motor heeft zijn bestaansrecht be-
wezen in motorrijwielen en vlieg-
tuigen en betrekkelijk ook in di-
verse bekende personenwagens.
Maar men krijgt wel eens de in-
druk, dat de automobielindustrie
onvoldoende gebruik maakt van
de mogelijkheden van luchtge-
koelde motoren voor personenwa-
gens, Laten wij eens kijken naar
enkele bekende personenwagens
met luchtgekoelde motoren.

Merk: boring/slag eil. cc pk tpm pk/ltr. max. koppel

Citroën 2 CV 68,S x 59 2 435 26 6000 59,8 3,1 kgm/3000 tpm
Dyane 435 68,5 x 59 2 435 26 6000 59,8 4 kgm/4000 tpm
Ami 8 74 x 70 2 602 32 5750 54,4 4,2 kgm/4000 tpm
DAF 33 85,5 x 65 2 746 28 4200 39,2 5,4 kgm/2600 tpm
DAF 44 85,S x 73,5 2 844 34 4500 40,8 6,5 kgm/2200 tpm
Fiat 500 D 67,4 x 70 2 500 18 4600 36 3 kgm/3000 tpm
Honda N 600 74 x 69,6 2 508 42 6600 79,8 5,2 kgm/5000 tpm
NSU Prinz 76 x 66 2 598 30 5900 51 4,5 kgm/3200 tpm
NSU 1000 69 x 66,6 4 996 40 5500 41 7 kgm/3500 tpm
NSU 1200 75 x 66,6 4 1177 55 5500 47 8,6 kgm/2500 tpm
Porsche 911 E 84 x 70,4 6 2341 165 6200 71 21 kgm/4500 tpm
Porsche 911 S 84 x 70,4 6 2341 190 6500 82 22 kgm/5200 tpm
Suzuki Fronte 60 x 56 3 475 29 6000 61 42 kgm/4000 tpm
Trabant 601 72 x 73 2 600 28 4200 48 5,5 kgm/3000 tpm
Volkswagen 1200 77 x 64 4 1192 34 3600 39 B,4 kgm/2000 tpm
Vo'k,wagen 1302 77 x 69 4 1285 44 4100 35 8,8 kgm/300D tpm
Volkswagen 1600 85,5 x 69 4 1584 54 4000 34 11,2 kgm/2200 tpm
Volkswagen 411 90 x 66 4 1679 BO 4900 41 13,5 kgm/2600 tpm
Volkswagen Porsche 90 x 66 4 1679 BD 4900 41 13,6 kgm/2700 tpm
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V£'T'schillende druk1cell zeets omwikkeld bij liet door8tromen I'an koelludtt door
een auto met achterin geplaat81e »iotor.

OMwerp voor een twees!agmo!oT voor de Volkswagen.
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Een belangrijk aspect is de mate
van warmte-overdracht van de
hete gassen op de cilinderwanden.
De afmetingen van de cilinders
spelen hier een belangrijke rol bij.
Hoe groter de boring, des te lang-
zamer is de warmte-overdracht.
Men heeft getracht om deze
warmte-overdracht te beïnvloeden
door andere vormen van ver-
brandingskamers, (10k de in de
zuiger ingebouwde verbrandings-
kamers. Nu hebben diverse vor-
men van verbrandingskamers
wel de eigenschap om een grotere
warmte-ontwikkeling te verwek-
ken. De verwerking van die
warmte - een zuiver verlies
overigens - moet via de cilinder-
wanden geschieden. Voor luchtge-
koelde motoren brengt dit wel
eens problemen met zich mee.

HET GROTE PROBLEEM bij
luchtgekoelde motoren is de af-
voer van de warmte. Dat houdt
in, dat de zuigerwanden van der-
gelijke motoren zo vlak mogelijk
dienen te zijn omdat een ruw
oppervlak de warmte niet zo goed
afvoert als een gepolijst opper-
vlak. Bij de produktie betekent
dit een belangrijk hogere precisie,
waardoor de aïwerk ingskosten
weel' hoger worden. El' zijn nog
andere factoren die hun invloed
hebben op de warmtc-ontwikke-
ling in de motor en de afvoer
daarvan. De overdracht van de
warmte uit de verbrandingska-
mers op de buitenwanden van de
cilinders is maar èèn van de pro-
blemen. Het toel'ental van de mo-
tor speelt ook een belangruke 1'01.
Bij motoren met lage zuigersnel-
heden is de hitte-overdracht klei-
ne!' dan bij motoren met hoge
auigersnelhedon. Europese moto-
ren mct hoge toerentallen en dus
hoge zuigersnelheden. hebben de
neiging zeer veel warmte vrij te
maken, die moet worden overge-
dragen op een koelsysteem, hetzij
waterkoeling. hetzij luchtkoeling.
De gebruikte materialen voor bui-
tenwanden en koelribben van
luchtgekoelde motoren vormen
een belangwekkende lijst: alumi-
nium, brons, koper, zilver, staal,
gietijzcr, koolstof rubber, mica en
glas. Daarbij komen dan nog de
experimenten met deze grondstof-
fen in verpulverde vorm.

DE THERMISCHE BALANS van
de motor vormt een belangrijk
element. Men kan een motor zo-
ver koelen, dat hij nooit op tem-
peratuur komt. Er wordt zoveel
warmte afgevoerd, dat de motor
niet aan een behoorll] ke bedrij fs-
temperatuur komt en daardoor
belangrijk minder efficiënt werkt.
Wat luchtgekoelde motoren be-
treft heeft men op dit gebied veel
geleerd van vliegtuigmotoren,
waar een teveel aan koeling
juist levensgevaarlijk kan zijn,
omdat de motor zijn noodzakelijke
efficiency niet bereikt juist na de
koude start. We laten de turbine-
motoren en straalmotoren buiten
beschouwing omdat Z1j buiten het
automobielterrein vallen. Maar
als een vliegtuigmotor dan al een
thermische balans nodig heeft om
efficiënt en veilig te werken, dan
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Doorsneden van de tweecilindeT
luchtgekoelde motor van Cirrnën.

heeft een automotor die ook no-
dig. Belangrijk is het oppervlak
van de koelribben. Men mag na-
melijk niet te veel warmte afvoe-
ren, maar tegelijkertijd moet er
worden gezorgd voor een vol-
doende koeling. Hier houdt elke
vergelijking met de vliegtuig-
motor op. De automobiel rijdt met
zeer verschillende snelheden un-
der de meest verschillende rij-
verhoudingen, Vooral in stadsver-
keer is de luchtgekoelde motor
hier in het nadeel. De fabrikan-
ten proberen dit op te vangen
door de warmte-afvoer zo gunstig
mogelijk te regelen. Eén van hun
troefkaarten daarbij is de koel vin.
Men heeft de ervaring opgedaan.
dat een weggeblazen luchtstroom
op zichzelf ook weer door molecu-
laire wrijving hitte verwekt.
Vorm en afmetingen van de koel-
ribben kunnen een belangrijke in-
vloed hebben op het koelend ver-
mogen, De vorm en afmetingen
van de koelribben zijn niet alleen
van invloed, dat geldt ook voor
het materiaal waaruit die koel-
ribben zijn vervaardigd. Een an-
der probleem is de hoeveelheid
koellucht die nodig is, Een lucht-
gekoelde motor heeft te maken
met het probleem, dat lucht mak-
kelijk warmte opneemt en ver-
plaatst, maal' ook vasthoudt. Al-
weer komen wij hier op het pro-
bleem, dat waterkoeling toch wel
bepaalde voordelen biedt t.o.v,
luchtkoeling, ook al heeft de
luchtkoeling zijn voordelen, zo-
als hierboven vermeld. De lucht-
gekoelde motor heeft een grote
hoeveelheid lucht nodig om af-
doende gekoeld te worden. Bij
de watergekoelde motor kan men
die koeling beter regelen. Wat
men nooit mag vergeten is dat de
thermische balans van een ver-
brandingsmotor van het grootste
belang is als men efficiënt wil
rijden ook onder start-stap-ver-
houdingen. In deze sector is de
luchtgekoelde motor in het na-
deel t.o.v. de watergekoelde mo-
tor. Een ander PW1t is het feit,
dat men bij een luchtgekoelde mo-
tor in het nadeel is t.a.v, de ver-
deling van de aangevoerde koe-
lende lucht. Het schept namelijk
problemen om de koellucht over
het gehele motorsysteem zo te
verdelen, dat de koelende wer-
king overal even efficiënt is.
Daardoor kunnen materiaalspan-
ningen ontstaan.

DE NOODZAAK van een juiste
bedrij îstemperatuur van de mo-
tor is een factor die men vaak on-
voldoende beseft. Men heeft een
juiste bedrijfstempcratuur nodig
VOOI' cen juiste lagerspeling. VOOl'
zulgerspeling, voor de smering en
voor tal van andere bedrijfsver-

Doorsnede van de Honda .,1300"-
motor met diagram t'all het koelsl/-
steem.



Doorsnede van de luchtgekoelde DAF -motor.

houdingen binnen de motor. De
fabrikanten houden rekening met
de verschillende bedrijfsomstan-
digheden van een automotor. Elke
vakman zal beseffen. dat meer

ruimte in lagers, zuigers e.d. zal
resulteren in meer lawaai, hoger
olieverbruik en meer lekkages.
Alleen industriemotoren draaien
onder scherp gecontroleerde om-

Langsdoorsnede van de luchtgekoelde motor l)a" de Chevrolet Corvair.

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional

standigheden, waarbij de tempera-
turen van koelwater en smeer-
olie worden bewaakt, terwijl het
toerental vrijwel constant is. De
industriemotor draait onder te-
gengestelde verhoudingen, Het
toerental is zeer variërend, even-
als de belasting. De koeling is af-
hankelijk van de snelheid, ook bij
watergekoelde motoren. Hier kan
de luchtgekoelde motor in het
voordeel zijn, mits voorzien van
een mechanische aanvoer van
koelende lucht. De aardolie-
industrie heeft een belangrijke
bijdrage geleverd tot verminde-
ring van de slijtage in verbran-
dingsmotoren bij diverse tempera-
turen door de schepping van
smeenniddelen die over een gro-
te range van temperaturen bruik-
baar zijn. Zonder meer kan wor-
den gesteld, dat een juiste be-
drijfstemperatuur leidt tot een
vermindering van slijtage in de
motor. Het is een bekend feit, dat
slijtage van cilinderwanden en
zuigers belangrijk verminderd
wordt door een juiste bedrijfs-
temperatuur. Bij de auto is dat
niet mogelijk gezien de grote va-
riaties in bedrijfstemperaturen.
Men kan de koeling overlaten
aan het systeem zelf, al dan niet
met behulp van een thermostaat,
men kan het ook aan de bestuur-
der overlaten met het risico, dat
deze niet voldoende beseft wat
een te lage of een te hoge be-
drijfsternperatuur aan zijn motor
doet. Vooral luchtgekoelde moto-
ren zijn uiterst gevoelig op dit
gebied. De regeling van het koel-
systeem bij een luchtgekoelde mo-
tor is van het grootste belang. In
feite kan men dit niet aan de
automobilist zelf overlaten. Dit
is misschien wel één van de hin-
derpalen voor de ontwikkeling
van de luchtkoeling voor perso-
nenwagens. Het ideaal is een
systeem, dat volkomen onafhan-
kelijk is van de bestuurder. In de
Fiat .,500" vindt men een derge-
lijk zeer betrouwbaar systeem.

GAAT MEN DE VOOR- EN NA-
DELEN afwegen van de luchtge-
koelde motor tegenover de water-
gekoelde motor, dan is de winst-
en verliesrekening twijfelachtig.
Vast staat, dat men de luchtge-
koelde motor onrecht heeft aange-
daan, door deze om welke rede-
nen dan ook achter te stellen bij
de watergekoelde motor. Dat de
luchtgekoelde motor zijn voorde-
len heeft staat onomstotelijk vast.
Even duidelijk is, dat men deze
voordelen niet altijd voldoende
heeft benut. In een volgend arti-
kel hopen wij terug te komen op
de luchtgekoelde dieselmotoren,
zowel voor personenwagens als
voor bedrijfswagens. Maar voor-
lopig zij hiermede gesteld, dat de
luchtgekoelde motor belangrijke
voordelen biedt voor de toe-
komst van de automobielen in
beide sectoren.

J. Mackerle M. E.
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