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Betreft: Hoe werkt een motor? 

Het hart van onze klassiekers is vanzelfsprekend de motor. De ruimte onder de motorkap bevat de meeste 

techniek die in uw klassieke auto is te vinden. Niet voor niets wordt de motorruimte vaak met trots getoond. 

Anders dan in de moderne auto’s, waar door veel kunststofdelen de techniek aan het oog wordt onttrokken, is 

er bij de klassiekers juist een veelheid aan techniek te bewonderen. Er zijn natuurlijk grote verschillen te zien 

tussen de merken en typen, maar in het algemeen is een goed verzorgde motorruimte aantrekkelijk om te 

aanschouwen. 

Als we in het algemeen over motoren spreken in onze klassiekers dan kunnen we die onderverdelen in vier-

takt-, tweetakt- en dieselmotoren. De viertaktmotoren zijn verreweg in de meerderheid. Wij beperken ons tot 

deze constructie. 

Waarom heet het een viertaktmotor? Deze motor werkt in vier slagen zijn proces af wat overeenkomt met 

twee omwentelingen van de krukas. 

Een motor bestaat onder andere uit een metalen motorblok met een of meer cilinders waarin de zuigers heen 

en weer kunnen bewegen. Die heen- en weergaande beweging ontstaat door een drijfstang die aan de zuiger 

en aan de krukas is verbonden. Vervolgens wordt ook de nokkenas door de krukas aangedreven. De nokkenas 

heeft als taak om de in- en uitlaatkleppen precies op tijd te openen en te sluiten. Bij de viertaktmotor draait 

de nokkenas exact de helft van het aantal omwenteling t.o.v. de krukas. Andere belangrijke componenten zo-

als oliepomp en ontsteking worden meestal door de nokkenas aangedreven. 

Het viertaktproces begint met een inlaatslag waarbij de zuiger naar beneden beweegt, de inlaatklep net ge-

opend is en lucht met benzine wordt aangezogen en vermengd. Als de zuiger weer naar boven beweegt dan 

sluit de inlaatklep snel. 

Door het verder naar boven bewegen van de zuiger wordt de lucht met de benzine samengedrukt. Dit wordt 

de compressieslag genoemd. 

Als de zuiger bijna helemaal boven is wordt door de ontsteking een hoge spanning vrijgegeven aan de bougie. 

De bougie zorgt voor een sterke vonk en zo gaat het benzineluchtmengsel tot ontbranding over. Er ontstaat 

een veel hogere druk dan na de compressieslag en zo wordt met grote kracht de zuiger weer naar beneden 

geduwd. Deze slag noemen we de arbeidslag. In dit gedeelte van het viertaktproces wordt pas echt kracht 

geleverd om de auto aan te drijven. 

Als de zuiger bijna helemaal naar onderen is bewogen opent de uitlaatklep zich en worden de verbrande stof-

fen als uitlaatgassen uit de cilinder en via de uitlaat naar buiten gedreven. Deze slag wordt de uitlaatslag 

genoemd. Als de zuiger weer helemaal boven staat is de inlaatklep net geopend en de uitlaatklep bijna weer 

gesloten. Dit punt noemt men het tuimelen van de kleppen. Zo worden de laatste restjes uitlaatgassen net 

even door de eerste lucht en benzine naar buiten gedreven zonder verlies van lucht en benzine. 

Bij meerdere cilinders wordt een gelijk aantal arbeidslagen in dezelfde twee omwentelingen van de krukas 

geleverd, waardoor een motor veel fraaier kan draaien. 

Motoren kun je opvoeren door o.a. variaties aan te brengen in het tijdstip van openen en sluiten van de klep-

pen of de lichthoogte van de kleppen, door de compressie te wijzigen, de ontstekingstijdstippen aan te pas-

sen, of meer carburateurs te monteren enz. 

Deze Nieuwsbrief is met grote zorgvuldigheid samengesteld, desondanks kunnen er geen rechten aan worden ont-

leend. 


