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1 Voertuigtechniek

1.1 Constructie en werking van de vierslag dieselmotor

Een moderne motor is opgebouwd uit een cilinderblok, dat aan de onderzijde wordt afgesloten door 
een carterpan en aan de bovenzijde door de cilinderkop. Het cilinder- of motorblok is een uit één stuk 
gegoten aluminium of gietijzeren blok, waarin cilinders, drijfstangen en de krukas zijn gemonteerd. 
Dit alles om bestand te zijn tegen de enorme belastingen van een verbrandingsmotor. Naast de 
boringen voor de cilindervoeringen zijn in het blok gegoten kanalen aangebracht voor koelvloeistof 
en boringen voor de smeerolietoevoer. 

Op onderstaande afbeelding van een Scaniamotor zijn een aantal onderdelen door middel van letters 
en cijfers aangeduid. Bepaalde termen, zoals hierna beschreven, corresponderen met deze aanduidingen. 
In de cilinders worden de zuigers (A) geplaatst. De zuigers zitten door middel van een drijfstang (B) 
vast aan de krukas (C). De krachtoverbrenging door de verbranding zorgt ervoor dat een en ander 
in beweging komt. De zuigers passen precies in de cilinders en bewegen op en neer in de cilinders. 
Deze beweging noemen we de slag en is altijd hetzelfde. De slag is afhankelijk van de afstand van het 
hart van de krukas tot het hart van de drijfstang. Dankzij de drijfstang wordt deze op- en neergaande 
beweging omgezet in een rondgaande beweging van de krukas (net als bij fietsen!).

In de cilinderkop (D) is het kleppenmechanisme ondergebracht. Precies boven iedere cilinder zit 
een in- en een uitlaatklep. Om de zuigers zitten zuigerveren, dan wel compressieveren (dit zijn losse 
stalen ringen die de ruimte tussen de cilinder en de zuiger luchtdicht afsluiten) én een olieschraapveer 
gemonteerd. Deze laatste is de onderste ring en heeft als functie de overtollige smeerolie van de 
cilinderwand af te schrapen.
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Zoals eerder is omschreven, zit aan de onderzijde van het motorblok een carterpan (E), waar je als 
chauffeur met een peilstok kunt vaststellen of er voldoende smeerolie in het carter (reservoir) zit.
Eventueel kan dit ook waargenomen worden via een indicator op het dashboard.

De krukas drijft de distributietandwielen (F) aan en vervolgens de nokkenas (G). De nokkenas zorgt 
ervoor, met het kleppenmechanisme, dat de in- en uitlaatkleppen op tijd open en dicht gaan.
Het kleppenmechanisme is in de cilinderkop gemonteerd. Een aantal belangrijke functies zoals koeling, 
smering en brandstofinspuiting worden via de distributie geregeld. 

Aan de krukas is tevens een vliegwiel (H) gemonteerd, die voor een rustige loop van de motor zorg-
draagt. De starterkrans die door de startmotor wordt aangedreven, is op de omtrek van het vliegwiel 
gemonteerd. Het vliegwielhuis is tegen de achterzijde van het cilinderblok bevestigd om zo het 
vliegwiel tegen vuil en stof te beschermen. Op het vliegwiel wordt tevens de koppeling gemonteerd. 
Gelet op het vorenstaande is de betekenis van de aanvullende letters van deze motor het volgende: 

Overige motoronderdelen zijn:
Pompverstuiver (I);
Turbo (J);
Ventilator (K);
V-snaar (L).

1.1.1 Werking van de vierslagmotor
In de hedendaagse autotechniek wordt gebruik gemaakt van diesel-, benzine- en LPG-motoren.  
Wij zullen ons beperken tot de dieselmotor, waarvan de chauffeur enige kennis moet hebben, inclusief 
de turbo en intercooler. Een verdere beperking houdt in dat we het voornamelijk over de vierslagmotoren 
zullen hebben, mede omdat deze in de huidige techniek het meest wordt gebruikt.
Een slag is de afstand die de zuiger aflegt van het bovenste dode punt (BDP) tot het onderste dode 
punt (ODP) én andersom. Een slag staat gelijk met een halve omwenteling van de krukas. Het slag-
volume is de inhoud van de cilinder tussen BDP en ODP, met andere woorden: boring x slag (boring 
is de inwendige diameter van de cilinder).
Als de chauffeur de motor start, draait de startmotor de krukas rond. De zuigers bewegen daardoor 
op en neer in de cilinders. Voorts wordt de verbranding in de dieselmotor volgens het vierslagprincipe 
tot stand gebracht:
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Vierslagmotor.

1e slag of inlaatslag
De zuiger bevindt zich in het bovenste dode punt. De inlaatklep is geopend 
en de uitlaatklep is dicht. De zuiger gaat omlaag in de cilinder en hierdoor 
ontstaat er in de cilinder een vacuüm. Doordat de ruimte boven de zuiger 
groter wordt, ontstaat een onderdruk, waardoor de ruimte vol met lucht 
wordt gezogen. Deze zuurstof is straks nodig voor de verbranding van 
de diesel. Als de zuiger het onderste dode punt heeft bereikt, wordt de 
inlaatklep gesloten en is de inlaatslag gedaan.

2e slag of compressieslag
De beide kleppen (in- en uitlaat) blijven gesloten, terwijl de zuiger omhoog 
gaat. De ingestroomde lucht boven de zuiger wordt nu samengeperst 
(gecomprimeerd). Als gevolg daarvan wordt de lucht steeds warmer en 
hoe sterker de lucht wordt samengeperst des te warmer deze lucht wordt 
en wel tot 600 à 700° Celsius. Net voordat de zuiger het hoogste punt 
heeft bereikt en de lucht deze hoge temperatuur heeft bereikt, wordt er 
met een verstuiver diesel verneveld ingespoten, dat onmiddellijk ontbrandt. 
Deze ontbranding vindt dus plaats door de zeer hoge temperatuur van de 
in de cilinder aanwezige samengeperste lucht.
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