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P. Klaver

Ruwweg kunnen we de meer-
klepsmotoren indelen in A
pure sportmotoren waarbij
het accent op het vermogen
ligt. B Sportieve motoren
waarbij veel trekkracht en een
flink vermogen gepaard gaan
met een redelijkbrandstofver-
bruik en C motoren waarbij
getracht wordt bij eenzelfde
vermogen als bij een twee-
klepskop een betere uitlaat-
gas-samenstelling te krijgen
èn een laag brandstofver-
bruik. Over groep A kunnen
we kort zijn, reeds de oudste
racemotoren hadden vier
kleppen per cilinder, terwijl
Honda in de zestiger jaren
overduidelijk aantoonde dat
veel vermogen bij hoge toe-
rentallen alleen bereikt kan
worden met zo'n dakvormige
verbrandingskamer en 4 klep-
pen. Sindsdien zijn de meeste
motorfietsmotoren, zeker die
uit Japan, voorzien van derge-
lijke cilinderkoppen.
Bij de automobiel race- moto-
ren is het ook al jaren het ge-
val. zowel in de F1- als de F2-
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racerij hebben alle motoren
4 kleppen. Het is de enige
manier om het mengsel van
lucht en benzine naar binnen
te krijgen in de grootst moge-
lijke hoeveelheden en dan ook
nog te verbranden in de korte
tijd die daarvoor beschikbaar
is. Er zijn wel andere kIepop-
stellingen gebouwd maar de
tijd heeft aangetoond dat er
maar één optimale vorm is.
Voorbeelden van deze groep
zijn: de Audi Ouattro Turbo, de
lotus Turbo, de Compressor
Lancia, de Maserati Biturbo,
en de Saab Turbo, terwijl de
Opel, Ferrari. AMG en BMW
er eigenlijk ook bijhoren.
Groep B wordt gevormd door
motoren die eigenlijk de pres-
tatie van een grotere motor
met meer cilinders leveren.
Naast het monteren van tur-
bo's die ook dit effect teweeg-
brengen, beginnen veel fabri-
kanten de 4-klepskop te kie-
zen omdat deze vooral veel
trekkracht bij lage toerental-
len oplevert en goedkoper te
bouwen is. Ook zijn de proble-
men met detonatie gemakke-
lijker op te lossen hetgeen van
steeds meer belang wordt
omdat het loodgehalte in de

benzine daalt en daardoor het
klop risico wordt vergroot. Tur-
bo's hebben bij de hete uit-
laatgassen van de benzine-
motoren geen gemakkelijk le-
ven, dus als je een lastpost
kwijt kunt dan graag.
Voorbeelden van deze groep
motoren zijn: de VW Scirocco,
Mercedes 190, Toyota, Nis-
san en Oetinger als 4-ci1in-
ders, de Jaguar als 6-cilinder
(waar oorspronkelijk aan een
VS gedacht was).
Het is de laatste groep die
onze aandacht het meeste
verdient en sommige van de
hierboven genoemde moto-
ren horen daar eigenlijk ook
bij. Als we de goede ademha-
lingsmogelijkheden van de
vierklepskop gebruiken om
met kleine kleppen en korte
openingstijden het mengsel
binnen te halen kunnen we
hoge gassnelheden halen ook
bij deellast. Dat betekent
goede menging en hoge ver-
brandingssnelheden die nog
versterkt worden door de
compactheid van de verbran-
dingskamervorm met de cen-
trale bougie en dus korte
vlamwegen. Zoals Toyota laat
zien (en Yamaha en Honda

doen dat bij enkele motor-
fietsmodellen) kan al het
mengsel desnoods via één
klep naar binnen hetgeen het
deellastgedrag nog gunstiger
maakt. Het resultaat is dat het
verbruik daalt en de emissies
gunstiger worden (6), (16).
Bovendien neemt de klopge-
voeligheid af waardoor er ho-
ger gecomprimeerd kan wor-
den als het verbruik nog ver-
der moet dalen. Als we de
motoren construeren zoals
Triumph of Honda d.W.Z. mel
maar één bovenliggende nok-
kenas (of zelfs met stoterstan-
gen zoals Honda doet bij één
van zijn motorfietsmotoren)
dan zijn deze motoren nauwe-
lijks duurder dan een 2-klep·
per en niet moeilijker te on-
derhouden.
Het zou wel eens kunnen zijn
dat dit type motoren het beste
compromis blijkt te zij n tussen
kostprijs, klopgevoeligheid,
brandstofverbruik en emis-
sies. Mercedes stelt dat moto-
ren die op arme mengsels
draaien (lean-burn) een "on-
acceptabel rijgedrag hebben
door instabiele verbranding"
(17). Deze instabiele verbran-
ding is ongewenst in motoren
met vonkontsteking want het
leidt tot overslaan, inhouden
en een stuk verhoogde kool-
waterstof-emissies. Het is
volgens (18) daarom noodza-
kelijk "een tamelijk rijk
mengsel te hebben" en een
laag brandstofverbruik te ha-
len waarbij het ook nodig is
"om met gerichte maatrege-
len aan de motor in de ont-
brandingstijd en de verbran-
dingstijd in te grijpen". Dat
laatste kan met de 3- of 4-
klepskop worden bereikt. deze
zorgt er immers voor dat er bij
de bougie steeds een rijk
mengsel is zodat de ontste-
king stabiel verloopt terwijl de
gasbeweging dermate in be-
weging (turbulent) is dat de
verbranding in korte tijd en
met hoog rendement ge-
schiedt. Dat blijkt ook al uit de
zeer geringe mate van voor-
ontsteking die nodig is bij
goede 4-klepskoppen, het is
mogelijk met minder dan 250

te volstaan (14). Het lijkt om
deze redenen zinvol gedegen
onderzoek te doen naar geop-
timaliseerde 4-klepsmotoren
en niet alleen naar HClS
(high compression lean burn)
motoren zoals in (19) wordt
gesteld).
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Het aanbod aan
multikleps-motoren
In de tabel verwerkten we alle
ons bekende technische ge-
gevens van de op dit moment
bestaande rnuttikleps-rnoto-
ren. In de tabel gebruiken we
een groot aantal criteria. Die
lichten we in de volgende ali-
nea toe.
Kolom 3: 'V' cilinders in V
vorm, 'L' cilinders in lijn.
Kolom 10 en l' correctie

~ op de zuigersnelheid cm'

Uit een uitgebreid onderzoek
(1) is gebleken dat de zoge-
naamde gecorrigeerde zui-
gersnelheid een betere maat
is voor de mechanische belas-
ting in een motor dan de
gemiddelde zuigersnelheid.
omdat er rekening wordt ge-
houden met de massa van de
zuiger en de optredende ver-
tragingskracht in het BOPmet
beide kleppen open. Bij race-
motoren wordt bij het toeren-
tal van maximum vermogen
een gecorrigeerde zuigersnel-
heid van 23,5 ms-' bereikt. In
feite betekent een 10% ho-
gere gecorrigeerde zuiger-
snelheid een ruim 20% ho-
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gere belasting van het drijf-
werk omdat de traagheids-
krachten met het kwadraat
van het toerental toenemen.
De lancia, BMW, Delzei en
lotus bereiken zeer hoge
waarden en zullen dus als ze
optaptoeren geredenworden,
een beperkte levensduur heb-
ben. aIdezewagens zijn opde
openbare weg vrijwel ner-
gens voluit te belasten. De
prototype motoren van Bl en
Porsche zijn laag belast ken-
nelijk om het mechanische
verlies laag te houden.
Kolom 10 en 13: Uit het-
zelfde onderzoek (1) is naar
voren gekomen dat alleen het
vermogen per gecorrigeerd
zuigeroppervlak een juist idee
geeft over de mate van ther-
mische belasting. Enorm
hoog is de Quattro-waarde,
hetgeen betekent dat de mo-
tor slechts af en toe dit vermo-
gen hoeft te leveren, en dat is
voor de zuigers dan ook maar
te wensen. Alle turbomotoren
hebben een hoge thermische
belasting en zijn dus kriti-
scher dan de vrij aanzuigende
collega's. Eenwaarde van O,S
kW/cm2 kan langdurig wor-
den toegelaten en de meeste

jaM 'll'an fabrfcage _

motoren liggen juist op of on-
der deze waarde.
Kolom 16: De gemiddelde ef-
fectieve druk is een maat voor
zowel het volumetrisch als
mechanisch rendement van
een motor, hoe hoger de
waarde hoe beter de "adem-
haling" enlof hoe lager het
mechanisch verlies. Maxi-
maal wordt vrij aanzuigend
een Pe van 16 bar gehaald.
Kolom 17: Niet de hoek tus-
sen de hartlijnen van de in- en
uitlaatkleppen, de zoge-
naamde klephoek, is van be-
lang. Vooral de hoek tussen
de hartlijn van de inlaatklep-
pen en de cilinderhartlijn is
belangrijk in verband met de
wijze van instromen. want
deze hoek bepaalt groten-
deels de diameter van de kop-
rofwervel. Uiteraard is het ook
belangrijk welke hoek het in-
faatkanaal maakt met de klep-
hartlijn, hoe kleiner de hoek
(dus des te steiler het kanaal)
hoe minder de mengsel-
stroom hoeft af te buigen. Om
de koprolwervel niet te sterk
te remmen moet de zuigerbo-
dem vlak of iets hol zijn. Naar-
mate het maximum vermogen
stijgt bij een motor zal de in-
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De cilinderkop van de BMW
M 635 CSi. De kleppen kun-
nen gesteld worden zonder de
nokkenas uit te bouwen-
Vergelijking tussen een
twee- en vierkleps (Mercedes-)
motor. Alleen onderin is de
vierklepper iets slechter. Bij
hogere toerentallen wordt 36%
meer vermogen en 17% meer
koppel geleverd •
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laatklephoek kleiner moeten
worden, de 3 l Cosworth ging
van 20° naar 16° en nu zelfs
10°.

Uitspraken van Keith Duck-
worth, de constructeur van de
(F1) Grand Prix motor, tijdens
een interview met de techni-
sche redacteur van "Motor"
in juni 1977 (21): "Het is dui-
delijk dat met gewone swirl.
en één bougie in het midden,
de vlam stilstaat in verhou-
ding tot het ronddraaiende
gas, op deze manier heb je
niets bereikt ... " "Ik meen
dat het een uniek stukje ont-
werp was - de 40° klephoek
- omdat het tot stand kwam
om bijzondere redenen"
"De traagheid van het bin-
nenstromende mengsel ver-
hindert het nemen van de
bocht (na de klepsteel)op weg
naar de verbrandingskamer
- bedekkenvan de onderzijde
van de kleppen heeft vrijwel
geen effect op het maximum
vermogen - maar het stro-
men langs de bovenzijde van
de klep (fig. 2 A) veroorzaakt
een draaibeweging om een as
evenwijdig aan de zuigerpen,
waardoor een goede menging
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MOTOREN
wordt verkregen en hel verse
mengsel tussen de elektroden
van de centraal geplaatsle
bougie stuurt . . .'.

Korte beschrijving
per merk
In de volgende alinea bespre-
ken we elk in de tabel ge-
noemd merk apart.

Audi Quattro Sport
Een alles of niets poging om
de baas in de Rallysport te blij-
ven, zo kan men deze auto en
motor wel zien. Omdat er voor
turbomotoren een factor 1,4
wordt gehanteerd voor de
ci linderinhoudberekeni ng en
Audi in de 3dmJ klasse mee
wil doen, werd de boring iets
verkleind en een 4-klepskop
toegepast. Dank zij de turbo
en de inlaatluchtkoeler kon
een vermogen van 220 kW
worden bereikt maar voor de
fabrieksmotoren is het dub-
bele niet onmogelijk. Interes-
sant is dat de inlaatkleppen
wel een hoek maken met de
cilinderhartlijn, de uitlaat-
kleppen niet. Dezelfde klepop-
stelli ng is te vinden bij de VW-
motor die in de Scirocco CT1~
, 6 en de Golf GTI~16 zal ko-
men. Zo wordt een smalle
cilinderkop bereikt waarbij de
nokkenassen zelf door middel
van tandwielen gekoppeld
zijn, terwijl de uitlaatnokken-
as door een tandriem wordt

aangedreven. Toch wel grie-
zelig in verband met torsiatrll-
lingen. Zie verder (81_

Bl ECV-3
De meeste i nformatie komt uit
(2) en (3), het betreft een lot 3
cilinders gereduceerd blok
van de 1,5 L Maximotor. De
kleppen worden met tuime-
laars bediend vanaf één bo-
venliggende nokkenas waar-
door de boug ies schu in moes-
len worden geplaatst. Deze
motor werd in samenwerking
met hel beroemde Ricardo-in-
stituut ontwikkeld. Het brand-
stofverbruik is vrijwel net zo
laag aIs dat van de autodi esel-
motor mel Ricardo wervelka-
mer. De motor heeh een lu-
cas benzine-inspuit-svsteern.
Deze motor zorgde voor het
zeer lage verbruik van 4,6 L
per 100 km bij 120 km/u ter-
wijl de topsnelheid van het
zeer goed gestroomlijnde
voertuig 185 km/u bedraagt.
Het motorgewicht van 84 kg is
nog niet eens laag.

BMW M 635 CSI
Deze motor komI uil de racerij
voort, de M staat voor Motor-
sports. dat is de afdeling waar
ook de F 1 motor ontworpen
werd. Afgeleid is deze motor
van de M 1, maar er is ruim 6
kW meer vermogen aanwezig
door het geheel gewijzigde in~
en uitlaatsysteem. De presta-
ties van deze motor zijn zon-
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De 2.41iter motor ven Opel in "st,..t"uitvoaring

Lang.- en dwertdooflnede van de Toyola vjarillaps 4A-GE
motor

der meer enorm, mede dank
zij de niet geringe cilinderin-
houd van ruim 3,5 dml. Met
recht een racemotor in straat-
uitvoering hetgeen o.a. blijkt
uil klepstelplaatjes die op de
stoters liggen.

Chevrolet Cosworth-VegB
Een voorloper van de mo-
derne 4-ktepsmotoren, toen al
meI elektronisch gestuurde
benzine-inspuiting en ontste-
king, 5.000 stuks zouden er-
van gebouwd worden mearof

Tabel. Bekende technische gegevens van op dit moment bestaande multikle~s-modellen
1 2 3 4 Ii 8 7 8 9 10 11 12 13

Correc e-
Cilinder- CompreIIsJe p. bIJ Zuiger· waarde Zuiger-

Inhoud " Aen,al Boring B SllgS varhouding MIIlI.verm. I••••rental snelheid 8 oppervlak PIA.
Merl< in cm' cilin"" •• mm mm E kW !pm emm.·- s- c", A;rin ern:!" kWlcr

, AMG 4973 V8 96.5 85 I 250 I 1 1.066 I 586.1 0,43
2 Audl 2136 L5 79 86.4 I 220 6500 18,7 0.966 17.9 246.1 0.90
3 BL 1113 L3 76.2 81.3 10.6 63 5600 14.9 0_968 14.4 136.8 0_39
4 BMW 3453 L6 93.4 84 10.5 210 6500 18.2 1.054 19.1 411,1 0,51
Ii Chavr-olet 19S4 L4 89 80.25 8.5 90 6600 16,0 0,993 15.8 248.8 0.36
6 Denzal 2316 L4 96 80 9.5 132 6500 17.3 1.095 19.0 289_5 0.46
7 Fe ••.ari 2927 V8 81 71 9.2 177 7000 16.6 1.068 17.7 412_2 0.43
8 Ford 1699 L4 81 77.6 10.0 90 6500 16.8 1,022 17.1 206,1 0.44
9 Honda 1829 L4 80 91 9.5 78 5500 16.7 0.938 15.6 201.1 0.39

10 Ja8ua. 3590 L6 91 92 9.6 168 6300 16.3 0.995 16.2 390.2 0.43
11 Jenaen 1973 L4 95.2 69.3 8.4 105 6060 14.0 1.17 16A 284.7 0.37
12 Lancia 1995 L4 84 90 7.5 Hil 7000 15.0 0.966 20,3 221.7 0.68
13 Lolua 2172 L4 95,26 76.2 9.5 119 6600 16.6 1.',8 18.5 285,0 0.42
14 lOIUI 2172 L4 95.25 76.2 7.5 157 6000 15.2 1.118 17.1 285.0 0.55
15 Muerati 1996 V6 82 63 7.8 133 6000 12.6 1.141 14.4 316.9 0.42
18 Marcedes 2299 L4 96,5 80.25 10.5 136 6000 16.1 1.091 17.5 286.6 0.47

17 Nilsan 1998 L6 78 69.7 9,6 118 7000 16.7 1.058 17,2 286.7 0.41
18 Ni,san 1990 L4 89 80 9,1 100 6000 17,2 1.055 16.9 248.8 0.40
190eninger 1588 L4 79.5 80.0 10.2 100 6600 17.3 0.999 17.3 198.6 0.50
ZO Opel 2410 L4 95 85 9.7 106 5200 14.7 1.057 15.6 283.5 0.37
21 POf8che 2250 L4 95 78.9 11.0 115 5200 13.7 1.097 16.0 283,5 0.41
22 Sa.b 1985 L4 90 78 8.5 129 5600 14,2 1.074 15.4 254,5 0.51
23 Tovota 1587 L4 81 77 10.0 91 6800 17.5 1.026 17,9 206,1 0.44
24 Toyota 1986 L6 75 75 9 118 6400 16.0 1.000 16,0 265.1 0.45

26 Triumph 1998 L4 92 78 9.5 93 5700 14.8 1.074 15.9 254.6 0.37
Z6 VW 1781 L4 81 86.4 10.0 102 6300 18.1 0,968 17.6 206.1 0.49
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Het nellen van de kleppen (in dit geval bij een Toyota vierklep-
per) geschiedt meenal met vulplaatjes en zonder demontage van
de nokkenas

dat ook gebeurd is?De2 L mo-
tor ontwikkelde 54% meer
vermogen dan de standaard
2,3 L 2-klepsmotor en was al
geruime tijd bij Cosworth in
beproeving als racemotor. De
Chevroletconstructeurs za-

gen zich geplaatst voor gro-
tere problemen gezien de uit-
laatgasemissie- en de fabri-
cage-eisen. Om de eerstge-
noemde reden was de motor
laag gecomprimeerd, er kon
loodvrije benzine gebruikt

worden. Tal van interessante
gegevens zijn te lezen in (12).

16 18 17 18 19

Denzel
Wolfgang Denzel is een Oos-
tenrijker die al heel lang met
motoren bezig is. In 19aO
bouwde hij 4-kleps cilinder-
koppen uit één stuk hetgeen
giettechnisch een knap stukje
werk is. Op Volvo blokken
gemonteerd werden hiermee
fikse vermogenstoenamen
gerealiseerd. zowel met de
Volvo 242 GT als deVolvo 343
carrosserie.
De motoren hebben een wat
grotere klephoek dan de
meest recente ontwerpen. of
er een vlakke zuigerbodem
gebruikt wordt is niet duide-
lijk.

Ford Cosworth BDA
Zelden is een motor zobekend
geworden, de dubbele uitvoe-
ring helemaal als de F 1 va
motor. Toen in 1969 deze
BDA (Belt Drive type AI uit-
kwam bestond de FVA (Four
Valve type Al al enige jaren
zodat de ontwerper, Keith
Duckworth, al veel ervaring
had met 4-klepskoppen. De
basis voor beide motoren was
het FordCortina blok. Decilin-
derkop bestaat uit twee "la-
gen" hetgeen de fabricage
vereenvoudigt. 31 mm inlaat-
kleppen en 25 mm uitlaat-
kleppen werden gebruikt.
Deze motoren zijn nu nog in
gebruik en gelden als een van
de beste 4-klepsmotoren ter
wereld, uit 1.a L wordt 1eo
kW gehaald. De ideeën van
Duckworth over verbranding
zijn de moeite waard en wor-
den elders in dit artikel ge-
noemd. het zegt voldoende
dat Mercedes een samenwer-
king kennelijk nuttig vindt.

HondaET
type OHC 12 valve
Honda beweert dat het weinig
meer kost om een 3-kleps ci-
linderkop te bouwen als de
nokkenas centraal blijft en er
tuimelaars worden gebruikt
en de bougie naast de ene uit-
laatklep wordt geplaatst. De
inlaatkleppen hebben een di-
ameter van 30 mm, de uitlaat-
klep 35 mm. Bij deze motor
wordt geen brandstofinspui-
ting maar twee horizontale
constantvacuüm type carbu-
rateurs gebruikt. Het accent
bij deze motor ligt dus op
goedkope fabricage en onder-
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affactleve hoak in-
druk laaikiep
max. p. I.O.V. cil. jaar van
bllr bij Ipm hartlijn produktie OpmerkingenICOrr.

16? 7 7 1982
S6 19.5 4500 25" 1983
38 11.0 3750? 7
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10,0 5200 20" 1975 Cosworth ontw·. uil prod
11.4 4500 7 1980 Ol>Volvo 8 23 blok
11.2 5OOO? t 982
12.3 4000 20° 1969

op Mercedes 51 blok
Turbo
Prototype

Cosworth ontwerp (BDA)
10.7 4000 17° 1983
11,4 4000 24° 1983
11.2 5000 19° 1971
14.8 5000 1 1982

1 uitlaatklap/cllinder

Lotus ontwerp
MechanIsche compressor

12.6 5OOO? 1974
15.8 4000? 1980
16,1 3500 7 1981
13.0 4500 22,50 1984

als 2 I begonnen
Turbo
2 Turbc's.t uitlaatklep/cil.
Coswo"h ontwerp

11.1 5600 28Q 1969
11.5 5OOO? 1982
12.5 5500 7 198t
11.0 3800 100 1981

uit produktie

Op VW blok

11.7 5000 15°7 ?
16.9 3000 27° 1984
11.3 5200 25° 1984
11.7 5200 25° 1982----~----~~".----------~
11.0 4500 20° 1973
11.3 4500 25° 1983

Prototype
Turbo

uit produktie
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houd, daarom is het vermo-
gen niet bijzonder hoog.

Jaguar AJ 6
Als opvolger van de beroemde
dohc XK motoren mag dit
fraaie brok techniek best voor
de dag komen. Veel van de
V12 constructie-details zijn in
deze motor terug te vinden,
zoals de Lucas inspuiting en
ontsteking. Geboren is deze
motor eigenlijk uit een 4-
kleps-raceversie van de V 12
die 10 jaar geleden 460 kW
leverdeI
De inlaatklepdiameter be-
draagt ruim 35 mm. die vande
uitlaatkleppen bijna 32 mm,
de speling wordt gesteld met
vulplaatje tussen stoter en
klep. een systeem dat bij
goede materiaalparing en
smering zelden nastellen be-
hoeh.

Jensen Healev
met lotus motor
Op basisvan het Vauxhall Vic-
tor 2000 blok ontwierp Lotus
een vierklepsmotor in 1972.
De compressieverhouding
was laagom te voldoen aan de
Amerikaanse emissie-eisen
van 1974 waarbij ook lood-
vrije benzine gebruikt moest
kunnen worden. er werden
twee Stromberg constant va-
cuümcarburateurs gebruikt.
Voor Europa waren 2 dubbele
Del1'orto'sgemonteerd omdat
het accent op vermogen lag.
De motor woog, zonder kop-
peling. 150 kg. Hoewel de
Jensen Healey geen lang le-
ven beschoren was, bouwt
Lotus nog steeds een 4-kleps-
motor die in veel opzichten is
afgeleid van deze motor. Voor
een fraaie doorsnedetekening
zie (13).

Mercedes 190 E 2.3-16
Deze motor is het resultaat
van een samenwerking tus-
sen Mercedes en Cosworth,
ze zijn erin geslaagd een bij-
zondere motor te bouwen die
zeer goed de voordelen vande
16-klepsuitvoering naar vo-
ren brengt: 36% meer vermo-
gen dan de 190 E 2-kleps mo-
tor, een lage 17% hoger kop-
pel en een lagerbrandstofver-
bruik, Het vermogen is net zo
hoogals bij de 6 cilinder 2.746
cm3 motoren en dat geldt ook
voor het max-koppel. nota-
bene bij hetzelfde toerentall
Maar met 39 mm inlaat- en 32
mm uitlaatkleppen is dat ook
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MOlOREN
niet zo verbazingwekkend. De
klepspeling wordt gesteld met
plaatjes onder de stoters, ken-
nelijk gaat Mercedeservan uit
dat stellen vrijwel nooit nodig
is. Er wordt een elektronisch
geregeld benzine-inspuitsy-
steem en stationair regeling
toegepast. Meer gegevens
over de auto zijn te vinden in
(5).

Nissan 2000
Deze motor werd al in 1969
gebouwd en is in vele opzich-
ten een interessante voorlo-
per van de moderne trend
naar zeer soepel draaiende,
hoogvermogende motoren.
Als kleine 6 cilinder 4-klepper
was hij zijn tijd vooruit, maar
de driedubbele carburateur
en de conventionele ontste-
king doen ouderwets aan. Een
licht dakvormige zuigerkroon
en bijbehorende vrij grote
squish-kanten zorgen voor
een compacte verbrandings-
kamer. De klepspeling werd
gesteld door vulplaatjesonder
de stoters. Veel van de
opgedane ervaring zal zijn
verwerkt in de nieuwe 4 cilin-
der 4-klepper Silvia, waarvan
nog geen nadere gegevens
bekend zijn.

Oettinger
Deze aI 35 jaar bestaande
firma houdt zich met VW mo-
toren bezig en bouwt al enkele
jaren 4-klepskoppen voor de
Golf motoren. Ookde cilinder-
inhoud kan gewijzigd worden,
tot 2 L toe. Voor de Franse
markt leverde Oettinger 1400
GTI motoren met 4-klepskop
en het zal duidelijk zijn dat VW
op deze wijze zeer veel erva-
ring heeft opgedaan.

Opel
Reeds in 1975 bracht Opel
een 2 L 4-klepsmotor uit. De
constructeur Manfred Tholl
hoopte op 175 kW maar ken-
nelijk wilde het allemaal niet
zo best want het werd stil
rondom deze motor. Pas in
1980 kwam de doorbraak met
de 2.4 L motor in de Ascona
400 rallye-wagen. Voor dit ar-
tikel is de straatuitvoering in-
teressant, die voorzien is van
een Bosch LJetronic injectie-
systeem, terwijl de rallye-uit-
voering twee dubbele Webers
heeft. Opvallend is de kleine
klephoek, die het recht-
streeks, door tandwielen. kop-
pelen van de beide nokken-
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assen mogelijk maakt. Als
motorblok werd de nauwelijks
gewijzigde 2 L uitvoering ge-
bruikt. Voor verdere informa-
tie zie (14) en (1SI.

Porsche
Porsche heeft evenals andere
motorfabrikanten uitvoerig
onderzoek gedaan naar de
voor- en nadelen van 4-
klepskoppen. Naast 1 cilinder
proefmotoren werd een 4 ci-
linder motor gebouwd. Een
beschrijving van dit alles is te
vinden in (6). Het bleek dat
met een 10% kleinere cilin-
derinhoud dan de bestaande
tweeklepper eenzelfde ver-
mogen en koppel te bereiken
viel, terwijl het brandstofver-
bruik aanzienlijk lager bleek te
zijn 4-8% na inbouw in een-
zelfde wagen. Ook hier wer-
den brandstofverbruiken bij
deellast gemeten die gelijk of
beter waren dan die van indi-
rect ingespoten kleine diesel-
motoren. Als nadeel noemt
Porsche de veel ingewikkel-
der cilinderkop waarbij zewel
van twee bovenliggende nok-
kenassen zijn uitgegaan.

Saab
Deze kleine automobielfabri-
kant blijft op zoek naar meer
vermogen voor zijn 4 cilinder-
motoren en een lager brand-
stofverbruik. De keus viel op
een 4-kleps uitvoering van de
bekende 2L turbomotor. Saab
meent dat zo'n uitvoering 6 à
8% duurder is doch ruim-
schoots deze extra kosten
goedmaakt. met het APC in-
laatdrukregelsysleem is een
vermogen van 150 kW bij in-
haalmanoeuvres te mobilise-
ren. De uiteindelijke motor zal
waarschijnlijk voorzien zijn
van een inlaatluchtkoeler. De
gegevens zijn voornamelijk
ontleend aan (7).

Tovota lG Twincam
24 valve
Deze motor is gebaseerd op
het reeds langer gebouwde 6
cilinderblok. Er zijn twee bij-
zondere constructiedetails a)
het TCCS (Toyota Computer
Controlled System) dat een
optimale combinatie regelt
van de brandstofinspuiting.
het stationair toerental en het
ontstekingstijdstip en b)het T-
ViS (ToyotaVariable Induction
System) dat een speciale
smoorklep regelt in het inlaat-
systeem om soepel te draaien

.sv ••• IfSV_

Bij de Toyota Twincam 24 motor wordt één inlaatkanaallangs
elektro-pneumatische weg gesloten wanneer het toerentalonde,
de 4.600 omw/min blijft

t
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motortoerenlal_

Vergelijking van de motorkoppels bij gesloten en geopend in-
laatkanaal bij de Toyota motor

en een laag brandstofverbruik
garandeert. Dit laatste sy-
steem is in samenwerking met
Yamaha Motors ontwikkeld
en komt erop neer dat bij lage
belastingen slechts één in-
laatklep mengsel krijgt toege-
voerd en er dus swirl optreedt
in de cilinder. Daardoor ver-
loopt de verbranding gunstig
en blijft het verbruik laag
ondanks het feit dat deze mo-
tor vooral bedoeld is voor een
hoog topvermogen. Er is ook
veel aandacht besteed aan
het bereiken van lage wrij-
vingsverliezen. hetgeen leid-
de tot lagere brandstofver-
bruiken dan bij de basismotor.
Door zorgvuldige keus van
materialen werd het totaal ge-
wicht van deze motor nauwe-
lijks meer dandie vandebasis-
motor. Deze motor wordt
vooralsnog alleen in Japan in-
gebouwd.

Toyota 4 A-GE 16 valve
Eenandere telg aan deToyota
4-kleps-stam. met dezelfde
kenmerken als de 6 cilinder
die onder nr 24 behandeld
wordt. Deze4 cilinder baseert
zich op het 1.5 L Tercel blok
waarvan de boring vergroot

werd. Het totaalgewicht is
vrijwel gelijk gebleven met
123 kg. In vergelijk met de
reeds lang bestaande 2-kleps
twincam motor is het blok 19
kg Iichter. De uitlaatkleppen
25,5 cm. Het kleppenstellen
gebeurt met stelplaatjes opde
stoter à la Fiat. Interessant is
dat evenals bij de 6 cilinder
motor gekozen is voor speci-
ale NGK bougies met beide
elektroden voorzien van een
platina laagje. Deze bougies
staan op 1,1 mm en moeten
100.000 km meegaan. Een
uitvoerige beschrijving van
deze interessante motor is te
vinden in (4).

Triumph Dolomite Sprint
Het betreft een 4-kleps uit-
voering met één bovenlig-
gende nokkenas en een inte-
ressante klepbediening: de in-
laatkleppen door middel van
stoters met daaronder vul-
plaatjes, de uitlaatkleppen
door middel van een vrij grote
tuimelaar met een vulplaatje
op de klep. Tussen de twee
tuimelaa rs zat de 10m m bou-
gie. De motor had twee SU
carburateurs en een fiks ver-
mogen. Op basis van dit mo-
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De twee gekoppelde nokkenassen van de 16 kleps
VW-Scirocco

torblok ontstonden later de
Saab motoren. Triumph zelf
bestaat niet meer.

tinger 4-klepskoppen bij het
ontwerp van deze cilinderkop.
Interessant is het gebruik van
hydraulische stoters waar-
door het klepstellen overbodig
is geworden en de geruisont-
wikkeling tot een minimum
beperkt blijft. Klepmaten: 32
mm voor de inlaat. 28 mm

VW Scirocco
op EA 827 basis
Er is uiteraard dankbaar ge-
bruik gemaakt van alle erva-
ringen opgedaan met de Oet-

literatuuroverzicht

voor de uitlaat. hetgeen resul-
teert in een 20% toename in
luchtverbruik ten opzichte van
de tweeklapskop. Een Bosch K
Jetronic inspuitsysteem met
stationairregeling en een TSZ
ontsteking (Transistor Spuien
Zündung) zijn haast vanzelf-
sprekend gemonteerd. Het ci-
linderkop-gewicht nam met 7
kg toe ten opzichte van de 2-
kleps GTi. Meer gegevens zijn
te vinden in (t 1).

De overige
Van de overige motoren valt
helaas weinig te vertellen. de
AMG is een speciale uitvoe-
ring van het grootste Merce-
des blok en heeft het grootste
vermogen van alle 4-kleps
motoren.
Ferrari bouwt de Quattro Val-
vale al weer een poosje en
toont daarmee aan dat de
race-ervaring goed van pas
kan komen, met de AMG is
het de enige V8 in het gezel-
schap en heeft in totaal vier
bovenl iggende nokkenassen.
Lancia heeft het oorspronke-
lijke Fiat blok niet alleen voor-
zien van een 4-klepskop maar
ook nog van een mechanisch
aangedreven Roots-compres-
sor waardoor een hoog koppel
bij laag toerental werd bereikt
en een onmiddellijke respons
op gaspedaalbewegingen. De
Lotus motoren voor het Esprit
model zijn identiek op de turbo
na, het zijn motoren die door
Tony Rudd zijn ontwikkeld uit
de Lotus motoren voor de Jen-
sen-Healey. De Maserati Bi-
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turbo is een afwijkende con-
structie omdat het een V6 be-
treft die voor iedere groep van
drie cilinders een eigen turbo
heeft. voeg daarbij twee 3-
klepskoppen met elk twee bo-
venliggende nokkenassen en
het complexe geheellaat zich
voorstellen.
Nabeschouwing: We missen
nog een BMW 4 cilinder
straatuitvoering van hun suc-
cesvolle Ft turbo en F2 moto-
ren, terwijl een V6 Renault er
ook (nog) niet is. Peugeot zou
wel een Rallye-uitvoering met
turbo gaan uitbrengen. maar
er zullen nog wel andere fa-
brieken zijn die deze trend
naar motoren met twee In-
laatkleppen gaan volgen.

Conclusie
De multiklep-constructie ont-
wikkelde zich van een stukje
technische luxe tot een con-
cept dat toekomstperspectief
biedt. Met name als het gaat
om schonere uitlaatgassen te
bereiken zonder dat dat meer
brandstof kost. Het valt te be-
treuren dat de overheid een
voorkeur aan de dag legt voor
uitlaatgaskatalysatoren.
Daarmee bereikt men wel
schone uitlaatgassen - als
de katalysator tenminste Juist
gebruikt en onderhouden
wordt - maar dat gaat ten
koste van een hoger brand-
stofgebruik. Verbetering van
de verbranding bijvoorbeeld
via een multiklep-constructie
kan leiden tot schonere uit-
laatgassen bij gelijkblijvend
en soms zelfs een lager
brandstofgebruik.
Om die constructies te ont-
wikkelen heeft de automo-
bielindustrie tijd nodig. Meer
tijd dan de maanden die res-
ten tot t januari 1986, de da-
tum waarop West-Duitsland
het hoogstwaarschijnlijk ver-
plicht stelt. De heren politici
offeren weer eens een funda-
mentele verbetering op aan
een korte termijn succes.
Toch is er hoop dat de rede ze-
geviert. Een lager brandstof-
gebruik is ook een aantrekke-
lijk verkoopargument. En dat
is voor de auto-industrie een
reden om door te blijven
werken aan verbeterde ver-
brandingssystemen en dus
ook aan zaken als multiklep-
canst ructies.
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