
NIEUWSBRIEF Garage Classic Service NR: 09-10 

Betreft: Distributie van klassieke motoren 

Tweetaktmotoren hebben geen kleppen, maar inlaat- en uitlaatpoorten die door de bewegende zuigers 

worden geopend en gesloten. Uitsluitend op viertaktmotoren zijn distributies noodzakelijk, omdat een 

nokkenas aangedreven moet worden die de inlaat- en uitlaatkleppen bedient. Het kenmerk van vier-

taktmotoren is de vier slagen die de zuigers maken om de motor te kunnen laten functioneren. Deze 

zijn de inlaatslag, de compressieslag, de arbeidsslag en de uitlaatslag. Deze vier slagen maken bij el-

kaar exact twee krukasomwentelingen en de nokkenas heeft dan precies één omwenteling gemaakt. 

De distributie zorgt voor de aandrijving van de nokkenas vanaf de krukas. Die aandrijving kan uitslui-

tend met tandwielen gebeuren of met kettingwielen en een ketting. De toerenverhouding van de nok-

kenas en krukas moet precies 1 : 2 zijn. Bovendien moet de timing van de nokkenas t.o.v. de krukas 

exact zijn om de vier slagen van het motorproces bij elke motoromwenteling goed te laten verlopen. 

Merktekens op het motorblok, tandwielen of kettingwielen moeten er voor zorgen dat de distributie 

“op tijd staat”. Distributies zijn onderhevig aan slijtage. De slijtagefactor is echter geen vast gegeven 

per km range, zoals bij de moderne motoren met een distributieriem. 

Slijtagepunten bij tandwielaandrijving zijn overwegend het tandprofiel en de lagers. 

Bij kettingaandrijving zijn de kettingwielen met bouten/spieën verbonden aan de krukas resp. nok-

kenas en hebben geen lagers. De kettingwielen slijten op de plaats waar de ketting aangrijpt. De ket-

ting slijt op zijn schakels en wordt daardoor langer. Om een ketting op spanning te houden en klappe-

ren tegen te gaan wordt met een kettingspanner gewerkt. Dat kan een mechanisch veerspanner zijn al 

dan niet met lagers uitgerust. Sommige veerspanners zijn instelbaar. 

Er worden ook hydraulische kettingspanners toegepast die op de motoroliedruk werken. Dat betekent 

een slappe ketting bij stilstaande motoren en bij de eerst omwentelingen met de startmotor of zelfs de 

eerste seconden bij het lopen van de motor. 

Bij bijv. kleppenstellen wordt de motor met de hand (of met een hulpmiddel) rondgedraaid. In beide 

gevallen is het verstandig en soms vereist om de motor in de normale draairichting rond te tornen. 

Wordt de motor “achteruit” gedraaid bijv. in geval van een kettingspanner die op oliedruk werkt dan 

wordt het deel van de ketting dat normaal niet voor krachtoverbrenging zorgt niet op spanning ge-

bracht en het andere deel juist wel. De kans dat een ketting overdreven slap gaat staan en vast gaat lo-

pen tussen distributiedeksel en kettingwiel is niet ondenkbaar. Bij een versleten opgerekte ketting is 

die kans nog groter. 

Tip: Draai de motor met “de hand” altijd rond in de draairichting zoals de motor normaal ook loopt 

onafhankelijk van het type distributieaandrijving. 

Een klapperend geluid achter het distributiedeksel duidt meestal op slijtage van de aandrijving en/of 

de kettingspanner of een kettingspanner die niet of onvoldoende gespannen is. 

Een distributie die niet “op tijd staat” heeft ook direct gevolg voor het ontstekingstijdstip. De ontste-

king wordt vrijwel altijd door de nokkenas aangedreven! 

Deze Nieuwsbrief is met grote zorgvuldigheid samengesteld, desondanks kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 


