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Studieverzameling verbrandingsmotoren en 
andere primaire energiebronnen 

Uitgave van: Afdeling Werktuigbouwkunde, vakgroep ontwerp en constructie, sectie verbrandingsmotoren. 

In samenwerking met: Studium Generale. 
Onderafdeling Wijsbegeerte en Maatschappij 
Wetenschappen, vakgroep sociologie. 
Redactie: Jo Bleser. 
lnventarisatie en fotografie: Alexander van den Eijnde. 
Vormgeving: Leopold Manche, Bart Brouwer. 
Zetwerk: Zetcentrum De Vonder, Eindhoven. 
Druk: THE. 

De studieverzameling is tot stand gekomen onder leiding van prof.ir. J. van Vollenhoven en met 
medewerking van o.a. S.R. Brouwer en H.G.L. ter Hofstede. \ 
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In houdsopgave 

De collecties van de Technische Hogeschool Eindhoven 
lnleiding verbrandingsmotoren 
Schematische indelingen 

2 Stoornmachines 
3 Gasmotoren 
4 Benzinemotoren 
5 Gloeikop- en dieselmotoren 
6 Hete-gas-motoren 
7 Motoren buiten de THE 



1. De collecties van de TH Eindhoven 

In de loop der jaren zijn er door de Technische Hogeschool een aantal historische objecten verworven. Een 
groot deel van deze objecten vormt thans onderdeel van enkele grotere of kleinere verzamelingen. Daarnaast 
bezit TH veel moderne educatieve objecten ten behoeve van het onderwijs. 

De collectie verbrandingsmotoren is bijeengebracht door medewerkers van de groep Verbrandingsmotoren 
van de Afdeling der Werktuigbouwkunde. De collectie geeft een bescheiden beeld van de ontwikkeling van de 
verbrandingsmotoren vanaf 1900 tot heden. 

Een deel van de collectie wordt gebruikt in een oefening waarbij studenten een aantal kenmerken, 
werkingsprincipes en onderdelen van enkele motoren opsporen c.q. herkennen. De ervaring leert dat de 
confrontatie van de studenten met enkele voorbeelden verhelderend werkt. 

De collectie is ook toegankelijk voor ge'interesseerden. Er zal dan enkele dagen tevoren een afspraak gemaakt 
moeten worden met de beheerder van de collectie. 



lnleiding verbrandingsmotoren 

De stoommachine is het symbool van de eerste industriele revolutie. Zij heeft echter een groot nadeel: zij is 
niet erg geschikt om toegepast te worden in het kleinbedrijf. Stoommachines zijn over het algemeen te duur 
om door ambachtlieden of kleine ondernemingen aangeschaft te worden. Bovendien nemen zij in veel 
gevallen zo veel ruimte in beslag en vereisen zij speciaal toezicht en bediening . De stoommachine vindt 
bijvoorbeeld weinig toepassing in de overwegend kleinschalige nijverheid. Er is dan ook in de negentiende 
eeuw bewust gezocht naar een krachtwerktuig voor het klein en middelgroot bedrijf. Daarbij is ondermeer 
gedacht aan luchtsruk- en waterkrachtmachines. Kunstmatige drukverschillen in wind en water kunnen de 
energie leveren voor krachtwerktuigen. Zo zijn er machines gebruikt, die aangesloten waren op 
persluchtleidingen . Ook zijn er machines ontworpen die aangesloten konden worden op het waterleidingnet 
met water onder hoge druk. 

D0or het lage rendement of de hoge kosten van deze machines en systemen faalden deze pogingen. De hete
luchtmachines hebben enige tijd meer succes gehad. Bij deze machines wordt de arbeid verricht door de 
uitzetting van verhitte lucht. Daarbij zijn er twee mogelijkheden : of men verhit of koelt dezelfde in de cilinder 
aanwezige lucht, of men brengt elke keer nieuwe, te verhitten lucht in de machine . Zowel de gesloten als de 
open hete-lucht-machines hebben het - onder andere vanwege het lage rendement - moeten afleggen 
tegen de verbrandingsmotoren , in het bijzonder de gasmotor. 

In de loop van de negentiende eeuw zijn enkele tientallen ontwerpen van verbrandingsmotoren verschenen, 
waarvan er diversen zijn getest, totdat de Fransman Lenoir in 1860 de eerste bruikbare gasmotor bouwt. Hij 
verkoopt er een groot aantal van . Al spoedig blijkt echter, dat ook deze motor niet aan de verwachtingen 
voldoet: zijn brandstofverbruik is hoger dan aanvankelijk was beweerd en bovendien blijkt de motor een grote 
hoeveelheid smeermateriaal te gebruiken. Na verschillende andere pogingen volgt in 1876 de definitieve 
doorbraak van de verbrandingsmotoren met de motor van de Duitser Ottp. Daarin zijn drie hoofdideeen 
verwerkt: de verbranding van een brandbaar mengsel in de cilinder, de compressie van het mengsel voor de 
ontsteking, zodat de vrijgekomen energie aanzienlijk toeneemt, en de viertakt-cyclus. Met name het laatste 
principe is revolutionair voor die tijd . De viertakt-cyclus is een van de methoden om compressie in de 
werkende cylinder op te bouwen. Daarvoor dient een van de zuigerslagen. De tweede slag is de arbeidsslag, 
waarin de ontbranding en expansie plaatsvinden , de andere twee slagen dienen voor het uitlaten van de 
verbrandingsprodukten en het aanzuigen van het gasmengsel. 

De viertaktmotor van Otto werd een commercieel succes. De flexibiliteit in omvang, vermogen en plaatsing is 
groot en het toepassingsgebied breed . De motor blijkt op verschillende brandstoffen te kunnen werken . De 
gas- en benzinemotor werden in de drukkerijen tussen ongeveer 1880 en ongeveer 1920 veelvuldig als 
aandrijfkracht voor de drukpersen en de zetmachines gebruikt. De verbrandingsmotor maakt een snelle 
ontwikkeling door. In de laatste twee decennia van de negentiende eeuw verschijnen op de markt behalve 
gas-, ook petroleum-, benzine-, diesel- en spiritusmotoren. Uit de viertaktmotor ontwikkelt men de 
tweetaktmotor en de dubbelwerkende tweetakt- en viertaktmotor. 

Rond de eeuwwisseling krijgt de verbrandingsmotor echte concurrentie en wel van de electromotor. 



Schematische indelingen 

Als wij de verbrandingsmotoren beschouwen kunnen we een aantal aspecten daarin betrekken. Een van de 
belangrijkste is de functie van de verbrandingsmotor als energieomzetter. 
Hieronder wordt verstaan het omzetten van verschillende vormen van gebonden energie in mechanische 
energie. 

Ener.gieomzetting 
In deze beschouwingswijze onderscheiden we de oorsprong van de energiestromen in kernenergie-processen 
of in onderlinge aantrekking van de materie van hemellichamen. Deze energie wordt door de mens gebruikt 
t.b.v. lastprocessen. Om deze primaire, gebonden, energie te kunnen gebruiken is de omzetting in 
mechanische energie noodzakelijk en eventueel nog een vorm van overbrenging. 
Tot de energie omzetting wordt ook gerekend de omzetting van de gebonden energie in een tussenvorm zoals 
dat gebeurd in bijvoorbeeld een carburateur of een gasgenerator maar ook in een stoomketel. 



-· -

lndeling van machines 
Een andere beschouwingswijze is de verdeling van zowel aangedreven als energielevende machines in 
zuigermachines en niet zuigermachines (veelal roterende machines). 
Schematisch kan dat weergegeven worden als volgt: 

aangedreven machines 

mechanische energie 
leverende machines 

niet zuiger machines 

zuigermachines 

zuigermachines 

niet zuiger machines 

*) Thermodynamisch hetzelfde principe. 

Energie leverende machines 

• diverse verdringerpompen 
o.a. membraan, tandwielen etc. 

• centrifugaalpompen 

• zuigerpompen 
• compressoren 

o.a. Philips koudgaskoelmachine *) 

• hete gas motoren 
• stoommachines 
• verbrandingsmotoren 
• motoren met zuiger bestaande uit een 

waterkolom 
• vrije zuigermotoren 

• stoomturbines 
• gasturbines 
• draaischijfmotoren 
• .. . ..... . .... . .. .... . . . .. 

De energie leverende machines worden onderscheiden naar de plaats waar de verbranding plaatsvindt. 
lnwendige verbranding treft men aan bij zuigerverbrandingsmotoren, draaischijfmotoren en gasturbines. 
Tot de groep motoren met uitwendige verbranding rekent men zuigerstoommachines, hete-gas-motoren, 
stoom- en gasturbines. 
In beide groepen komen zowel turbines als zuigermotoren voor. De turbine gebruikt de snelheid van het 
medium terwijl de zuigermotor de druk gebruikt. 
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lnwendige verbrandingsmotoren 
De motoren met inwendige verbranding warden nog op vele manieren onderverdeeld. Vaak heeft een 
dergelijke onderverdeling betrekking op de wijze waarop bepaalde functies uitgevoerd warden (bijv. 
I uchtgekoeld tegenover watergekoeld.) 
De volgende tabel geeft een overzicht van dergelijke functies en de verschillende principes of uitvoeringen 
daarin. 

Functie Wijze van verwezenlijking 

Verbranding OTIO-principe 

DIESEL-principe 

2 Gaswisseling ( = vervanging 4 takt 
van afgewerkte gassen 2 takt 
door verse) 

3 Bouwwijze en aantal 
cilinders 

4 Hulpfuncties: 
smeersysteem 

lijnmotor 
V-motor 
boxer-motor en stermotor 
opposed piston (dubbelzuiger) 
bijzondere (draaizuiger) 

spatsmering, oliepomp, 
oliekoeling 
waterkoeling, luchtkoeling 

Opmerkingen 

onsteking van een homogeen 
{brandstof/luchtmengsel) d.m.v. een vonk. 
zelfontbranding van ingespoten fijn 
veredelde brandstof d.m.v. de 
compressiewarmte; bijv. dieselolie. 
afzonderlijke in- en uitlaatslag 
gaswisseling in de buurt van het onderste 
dode punt. 
N.B.: Gaswisselingsorganen zijn kleppen 
schuiven of posten . 

koelsysteem 
brandstofsysteem 
luchtinlaatsysteem 
startsysteem 

filter, voordrukpomp waterafscheider 

electrisch systeem 
diversen 

luchtfilter 
hand, electrisch, hulpmotor, 
hoge druk lucht 

luchtcompressor 
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2. Stoommachines 

Tijdens de industriele revolutie neemt het gebruik van steenkool een hoge vlucht. Een 
deel dient om water te verhitten tot stoom, die via een stoommachine in mechanische 
arbeid wordt omgezet. Voor het eerst is nu een continu, onafhankelijk van plaats en 
weersomstandigheden werkend krachtwerktuig beschikbaar. De voorloper van de 
stoommachine is de "fire-engine" van Thoomas Savery, bedoeld om mijnwater op te 
pompen. Deze machine heeft echter geen bewegende delen waarmee mechanische 
arbeid verricht kan warden. Zij zijn wel aanwezig in de eerste atmosferische 
stoommachine van Thomas Newcoman in 1712. 
James Watt borduur ongeveer 50 jaar later op Newcomens ontwerp verder en komt tot 
een aantal ingrijpende wijzigingen, zodat van een nieuw concept gesproken kan warden. 
Zijn dubbelwerkende, roterende machine heeft een hoger rendement en een breder 
toepassingsgebeid dan Newcomens machine. Aan het begin van de negentiende eeuw 
brengen anderen, waaronder Woofmaudsley en Symington, verdere verbeteringen aan. 
Men gebruikt stoom onder hoge druk, en laat die expanderen in een cilinder of in twee 
cilinders in serie, de zogenaamde compound stoommachine. Men perfectioneert 
belangrijke onderdelen van de constructie, zoals de zuiger en de ketel, en vervaardigt de 
machine nagenoeg geheel uit ijzer in plaats van hout. Ook verdwijnt langzamerhand de 
bewegende arm, die typerend is voor de balansmachines van Newcomen en Watt. De 
energie wordt van de zuiger via een krukas overgebracht op het vliegwiel. Met de 
introduktie van de stoommachine zien we de fabriek als wijze van produceren algemeen 
warden. De invloed op de arbeid is verstrekkend. machines warden niet moe en de 
ondernemers willen daar ook alle profijt van trekken. Dit betekent een fysiek, psychische 
en morele aanpassing van het eigen, natuurlijk werktempo met zijn informele 
onderbreking aan het ritme van een doordraaiende machine die begint en eindigt op de 
klok. Verder is het mogelijk dat krachtwerktuigen zware lichamelijke arbeid gaan 
overnemen. 
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technische gegevens: 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: triple-expansie 
aantal cilinders: 4 
boring: HD 485, MDI 720 mm 

MD2 920, LD 1560 mm 
slag: 1000 mm 
nominaal toerental: 123 omw./min . 
nominaal vermogen: 4000 ipk 

Voorbeeld van een moderne zuigerstoommachine 
Deze moderne gelaste scheepsstoommachine (Gotaverken , 
Zweden) is in gebruik voor passagiers- en autovervoer tussen 
ABO en Stockholm. Tegenover een laag rendement staan de 
voordelen: rustige en geruisloze gang (passagiersvervoer 
's nachts), lange levensduur bij weinig onderhoud, de 
mogelijkheid om (bij ijsgang bijv.) het vermogen op te voeren 
door langere stoomtoelaat in de cilinder ten koste van het 
rendement. 
De stoom loopt achtereenvolgens door de hogedrukcilinder, 
een middendrukcilinder, een oververhitter en een 
turbocompressor, nag een middendrukcilinder en de 
lagedrukcilinder naar de condenser . 
De ketels leveren oververhitte stoom van 330°C bij een 
keteldruk van 21 kg/cm2. Het V.O. van de ketel is 320 m2. 

----. 
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2.1. Lou'is Smulders en Co 1907 
technische gegevens: stoommachine 

bouwwijze: horizontaal 
werkwijze: dubbelwerkend 
aantal cilinders: 1 
boring x slag: 275 x 350 mm 
nominaal toerental: 160 omw./min. 
nominaal vermogen: 25 kW 

Deze stoommachine heeft eerst dienst gedaan in de 
Dobbelman Zeepfabrieken in Nijmegen. Daarna nog een aantal 
jaren in de Conservenfabriek Veluco. 
De toerenregeling wordt uitgevoerd met een Hartung 
regulateur. De stoomtoelaat wordt geregeld door een Ridder 
grond- en expansieschuif. 
De voedingspomp voor het ketelwater is aangebouwd. De 
machine is van het nummer 209 voorzien (fabricage- of 
serienummer). 
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2.2. Stork Stumpf 1914 
technische gegevens: stoommachine 

bouwwijze: horizontaal 
werkwijze: dubbelwerkend 
aantal cilinders: 1 
boring x slag: 200 x 300 mm 
nominaal toerental: 225 omw./min. 
nominaal vermogen: 26,5 kW 

De toerenregeling van deze machine is uitgevonden door 
Stumpf. In plaats van op een aparte as, bevinden de twee 
gewichten van de centrifugaalregeling zich hier in het vliegwiel 
(de grate veren zijn op de foto zichtbaar). De bouw en uitvoering 
van de machine is verder geheel volgens de toen gebruikelijke 
wijze. 
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2.3. Stork Triple exp. 1915 
technische gegevens: stoommachine 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: triple expansie 
aantal cilinders: 3 
boring x slag: 
nominaal toerental: 75 omw./min. 
nominaal vermogen: 200 a 400 kW 

Deze stoommachine is gebruikt voor de voortstuwing van een 
sleepboot. Daarna heeft hij jarenlang dienst gedaan op de 
machinistenschool in Enschede voor montage-oefeningen en 
machinedrijven. 
De wijze waarop het omzetten van de beweging van vooruit 
naar achteruit wordt verwezenlijkt is interessant. Door middel 
van een hefboomstelsel dat met de hand, of met behulp van een 
hulpstoommachine, bewogen wordt, worden de stoomschuiven 
boven de exentriekstangen voor de gewenste 
bewegingsrichting getrokken. Deze beweging heet de 
Stephenson schaarbeweging naar de uitvinder ervan. 
De condenser is direkt achter de machine op het frame 
gebouwd om een zo compact mogelijke bouw te bereiken. 
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2.4. Pannevis no351 1939 
technische gegevens: stoommachine 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: dubbelwerkend 
aantal cilinders: 1 
boring x slag: 150 x 100 mm 
nominaal toerental: 500 omw./min. 
nominaal vermogen: 2,2 kW 

Deze moderne kleine stoommachine (1,40 m hoog) werd 
gebruikt als aandrijving van een ventilator die 
verbrandingslucht, onder lichte overdruk, naar een olie 
gestookte stoomketel voerde. De machine is uitgerust met een 
smeerolie-systeem waarvan de pomp door de machine zelf 
aangedreven wordt. 
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2.5. Laval HHD 1903 
technische gegevens: stoomturbine 

bouwwijze: 
werkwijze: 1 traps 
aantal cilinders: 
boring x slag: 
nominaal toerental: 1500 omw./min. 
nominaal vermogen: 33 kW 

De stoomturbine werkt in tegenstelling tot de 
zuigerstoommachine niet op de druk van de stoom maar op de 
snelheid ervan. De Zweedse ingenieur de Laval construeerde in 
1882 voor he! eerst een 1-traps-turbine. De Engelsman Parson 
kreeg in 1884 patent op een meertraps reactie turbine en een 
generator. 
De combinatie van turbine met generator is vanaf di! begin een 
veel voorkomende combinatie geweest. Al in 1888 werd voor 
he! eerst een fabriek in Engeland door middel van een turbo
electrische generator verlicht; kart daarop gevolgd door de 
eerste gemeentelijke stroomvoorzieningsinstallatie. 
De Laval heeft veel verbeteringen aan de turbines op zijn naam 
staan, vooral na afloop van de patentrechten van Parsons. Deze 
turbine van de Laval is gebruikt bij de staatsmijnen vanaf 
± 1900. 
Let op de grate tandwiel-reductiekasten. Tevens is op de 
voorgrond een reserve turbine-as met schoepenwiel zichtbaar. 
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2.6. Thattersall 
technische gegevens: stoompomp 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: enkelvoudig 
aantal cilinders: 2 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 

Deze stoompomp heeft men als ketelvoedingpomp gebruikt*). 
De pomp heeft een hol frame dat fungeert als luchthelm. De 
krukas en het vliegwiel zijn er voor een vermindering van de 
variaties in de gang. 
De krukas draait "in" de verbindingsstang van de stoom- en de 
pompzuiger. 

*) Dit is een hogedrukwaterpomp die het water van de 
condensor terugpompt in de ketel. 
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2.7. Whorthington 1935 
technische gegevens: stoompomp 

bouwwijze: 
werkwijze: 
aantal cilinders: 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 

Deze stoompomp heeft geen krukas. Evenals de Thattersall 
stoompomp heeft deze pomp twee stoom- en twee 
pompzuigers. 
Deze pomp is gebruikt in een gasfabriek in Rotterdam. 



~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

3 
~ 

3 
.~ ., .. .,, 

' 

• " 

• ~ 

11• 

... .. 
-• 
"' 
• 

' 
• ,, 

2.8. Austin 250 1966 
technische gegevens: gasturbine 

bouwwijze: 
werkwijze: 
aantal cilinders: 
boring x slag: 
nominaal toerental: 29200 omw./min. 
nominaal vermogen: 190 kW 

Deze gasturbine komt van de Gemeente Bedrijven Eindhoven. 
Zij werd gebruikt voor de aandrijving van een 
noodstroomaggregaat bij het uitvallen van bijvoorbeeld een 
transformatorstation . 
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2.9. Ketelwatervoedingpomp 
technische gegevens: zuigermachine 

bouwwijze: 
werkwijze: 
aantal cilinders: 3 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 
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In vele verbrandingsmotoren meet de brandstof om te kunnen branden gasvormig zijn. In 
gasmotoren is de brandstof, stadsgas of speciaal geproduceerd gas, al van nature 
gasvormig. De eerste ontwikkeling van de inwendige verbrandingsmotoren zijn 
gebaseerd op gas als brandstof. Vanaf 1860 als de Fransman Lenoir zijn eerste 
practische verbrandingsmotor bouwt tot 1885 als Benz de benzinemotor introduceert is 
gas de enige brandstof. De eerste gasmotoren vertonen belangrijke verschillen in bouw 
en uitvoering. 
Door experimenten en ervaring ontstaat echter het type waar de motor van Otto-Langen 
uit 1876 een voorbeeld van is, te weten de horizontale een-cilinder met een viertakt cyclus 
en een "nokkenas" evenwijdig aan de cilinder met een vertraging van 2 op 1. Deze 
uitvoeringsvorm is vele jaren zo gebleven, de onderlinge verschillen tussen motoren 
beperken zich dan bijna uitsluitend tot het naamplaatje. Overigens vertonen deze motoren 
zeer grote overeenkomst met de horizontale stoommachines uit die tijd. 
De betrouwbaarheid van deze gasmotoren was al vroeg uitermate groot. De huidige 
gasmotoren, worden nog steeds veel toegepast in de buurt van aardgasvelden en 
raffinaderijen, zo ook bij rioolzuiveringsinstallaties waar gas geproduceerd wordt. 
Ze hebben een zeer hoge graad van betrouwbaarheid gekregen: 20.000 uur zonder 
revisie en zonder onderbreking! 
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fig. 1 Gasmotor 

fig. 2 Porceleinen 
gloeibuisontsteking 

fig. 3 Regelbare gloeibuisontsteking A fundatie plaat 
C cylindervoering 
F uitlaatklep 
G uitlaatpijp 
H wateruitlaatpijp 
J torninrichting 

M bescherming krukas 
N contragewicht krukas 
R uitlaatklepveer 
S kruktap 
V cilinderkop 
X vliegwiel 
Z gaskraan 
1 inlaatluchtklep 
3 gasklep 

21 startklep 
24 zuiger 
25 ontlastklep 
26 drijfstang 
27 zuigerpensmering 
28 aftap lekolie 
29 zuigersmering 
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3.1. Crossley 1908 
technische gegevens: gasmotor 

bouwwijze: horizontaal 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 1 
boring x slag: 200 x 200 mm 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 10 kW 

Al gauw na de uitvinding in 1876 werd de motor van Otto 
Langen in Engeland in licentie gebouwd door de gebroeders 
Crossley. 
Door de Crossley's zijn in de loop der jaren vele verbeteringen 
op het originele ontwerp aangebracht. Een van die Grossley 
patenten is dat op de "variabele admission governing gear". De 
"variabele toelaat regulateur" zorgt ervoor dat zowel de 
hoeveelheid gas als de mengselverhouding gas-lucht 
aangepast worden aan de belasting. De machine is ontworpen 
om zo de snelheidsverandering tussen geen en voile belasting 
te beperken tot 1,5 a 2 procent van de gemiddelde snelheid. 
Bij de kleinere machines, zoals deze, is de hefting van de 
inlaatklep niet variabel maar werkt de regulateur alleen op de 
gasklep waardoor de mengselverhouding wijzigt. 
De ontsteking van het gas-luchtmengsel vindt plaats met 
behulp van een porceleinen ontstekingsbuisje, die door een 
gasvlam van buitenaf roodgloeiend gehouden wordt. Op het 
goede moment wordt tussen de gloeibuis en de cilinder een 
klep geopend waardoor het gas-luchtmengsel als gevolg van 
het contact met het hete oppervlak ontbrandt. 
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3.2. Thomassen H 1 1911 
technische gegevens: gasmotor 

bouwwijze: horizontaal 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 1 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 18,5 kW 

De magneetontsteking van deze stadsgasmotor van 
Thomassen werkt met onderbrekingspunten. De vonk ontstaat 
bij he! onderbreken van een stroomkring door middel van.twee 
kontaktpunten in de cilinder. De stroom word! opgewekt door 
een hoge-spanningsmagneet op de nokkenas. 
De motor is gebruikt in de gasfabriek Keilehaven in Rotterdam, 
voor de aandrijving van de kolenbreker. De breker brak de kolen 
tot de voor de gasfabrikage gewenste grootte. In de zestiger 
jaren is de fabriek buiten gebruik gesteld en gesloopt. 
De motorfabriek Thomassen in de Steeg bij Arnhem vormt 
thans een onderdeel van he! Rijn-Schelde-Verolme concern en 
maakt geen verbrandingsmotoren meer. 
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4. Benzinemotoren 

In tegenstelling tot de dieselmotor, waarbij de brandstof (zoals petroleum , dieselolie en 
residuele brandstoffen) op een of andere manier tot zelfontbranding gebracht moet 
worden, vindt de eerste ontbranding bij benzinemotoren (en vele gasmotoren, waaronder 
LPG) plaats door een electrische inrichting met een zo nauwkeurig mogelijk bepaald, 
gewenst, ontstekingstijdstip. Als voorloper van de vonk, door middel van een bougie, treft 
men een ontstekingssysteem aan waarbij het brandbare mengsel door opening van een 
klep met een open (gas)vlam in verbranding kwam, dan wel via een zogenaamde 
gloeibuisje uit keramisch materiaal, dat door een gasvlam uitwendig verwarmd werd. 
Het verhaal gaat dat in 1884, ir. Otto tijdens een bergwandeling met een medewerker zag 
dater een stuk rots werd opgeblazen. De explosieven werden op een veilige afstand 
"ontstoken" door het indrukken van een hoge-spannings-induktieklos. Zij spoedden zich 
toen naar huis om dit principe dienstbaar te maken aan de onstekeing van de 
benzine motor. 
Deze zogenaamde "magneet-ontsteking" wordt nog steeds toegepast, bijvoorbeeld bij de 
bromfietsmotor. Bij deze groep motoren, ook wel "vonk- of Otto- of Menpelmotoren" 
genoemd, is het essentieel dat het brandbare mengsel nog v66r de komst in de cilinder 
homogeen (gasvormig) gemaakt wordt (carburateur, gasmenger) en de brandstof 
gemakkelijk verdampt. Het aid us voorbereide mengsel bevat weinig of geen overmaat aan 
lucht (zuurstof). 
Aanbevolen literatuut: Geschichte des Deutschen Verbrennungsmotorenbaues von 1860 
bis 1918von Dr. Ing. E.H. Friedrich Sass, 1962 . 
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4.1. Benz ± 1905 
technische gegevens: benzinemotor 

bouwwijze: staand 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 1 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 

Deze Benz motor werd als aggregaat voor de 
stroomvoorziening van een zoeklicht bij het marinefort 
Hellevoetsluis (Eerste Wereldoorlog) gebruikt. 
De motor is in bruikleen van het marine museum te Den Helder . 
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4.2. Standaard 1916 
technische gegevens: benzinemotor 

bouwwijze: horizontaal 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 1 
boring x slag: 
nominaal toerental: 350 omw./min. 
nominaal vermogen: ± 3 kW 

Deze benzine motor van het merk Standaard is een typisch 
voorbeeld van het type motor dat in de engelstalige literatuur 
aangeduid wordt als "farm engine". 
De motor werd veel gebruikt als centrale aandrijving voor 
werkplaatsen e.d. De constructie en de bediening zijn uiterst 
eenvoudig, waardoor bijna iedereen een dergelijke motor kan 
bedienen. Vaak was ook de ombouw op andere soorten 
brandstof (o.a. gas) eenvoudig. 
Het toerental van deze motor werd geregeld door middel van 
een z.g. "hit and miss" systeem. D.w.z. dat zodra het toerental 
van de motor bereikt is, bijvoorbeeld bij geringe belasting, wordt 
er verhinderd dat de motor arbeid levert net zolang tot aan het 
minimum toerental. Dan maakt de motor weer enkele slagen 
waardoor het toerental weer oploopt. 
Praktisch wordt een en ander meestal verwezenlijkt door het 
lichten van de uitlaatklep, waardoor er geen vers mengsel in de 
cilinder gezogen wordt. 
De ontsteking van het mengsel vindt plaats door middel van de 
vonk tussen twee onderbrekingspunten bij betrekkelijk lage 
spanning. 



4.3. Novo 1924 

• 

technische gegevens: benzinemotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 1 
boring x slag: 
nominaal toerental: 625 omw./min. 
nominaal vermogen: 1, 1 kW 

Dit is een verticale stationaire benzinemotor van Amerikaanse 
makelij. De koeling werkt met een open verdampingsbak. 
In de voet bevindt zich een benzinereservoir van beperkte 
afmeting. 
De krukas heeft een vliegwiel aan beide zijden, waardoor de 
krukas minder belast wordt dan wanneer een vliegwiel van het 
dubbele gewicht aan een zijde van de krukas gebruikt zou 
worden. 
Deze motor werd gebruikt bij een turfbedrijf in De Peel voor de 
aandrijving van een pomp. 
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4.4. 
technische gegevens: benzinemotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 1 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: ± 3 kW 

Van deze motor wordt er aangenomen dat hij van Franse 
herkomst is. 
Het ontstekingsmechanisme en de klepbediening zijn van 
buitenaf duidelijk zichtbaar. De motor is watergekoeld. 
Hij werd gebruikt in een klein boootje. 



4.5. John Fawner 2 PB 149 
technische gegevens: benzinemotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 
aantal cilinders: 2 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 

Dit is een Engelse twee-cilinder motor. Hij heeft een 
rechthoekige, helemaal gesloten constructie. De motor is 
waarschijnlijk gebouwd ± 1925. 
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4.6. Ford T v66r1928 
technische gegevens: benzinemotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 4 - in lijn 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 

Dit is een typisch voorbeeld van een automotor uit de twintiger 
jaren. 
De vier cilinders zijn aan de zijkant van het cilinderblok nog 
duidelijk zichtbaar. De kop loopt enigszins toe om de vorm aan 
te passen aan de hoeveelheid koelvloeistof die er door stroomt. 
Deze motor is voor de T-Ford in zeer grote aantallen gebouwd. 



4.7. Citroen 814 1928 

' 

" 

technische gegevens: benzinemotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 4 - in lijn 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 

Deze motor is gebruikt in het B 14 model dat aan de bekende 
"traction-avant" voorafging. 
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4.8. Minerva 1928 
technische gegevens: benzinemotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 6 - in lijn 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 

De motor is onder licentie gebouwd door Willy 's Overland 
(blijkens een plaatje op de motor). Model no. 708; motornr. 
129498. 
De constructie van deze motor wijkt at van de gebruikelijke. In 
plaats van door kleppen worden de in- en uitlaatopeningen 
bediend door schuiven. Deze schuiven bestaan uit twee in 
elkaar schuivende bussen , die tussen de cilinderwand en de 
zuiger bewegen. In de bussen zitten openingen, die op de 
goede momenten een lijn vormen met de in de cilinderwand 
voorkomende in- en uitlaatopeningen. De schuiven warden 
bewogen door middel van een kleine krukas. De beweging vindt 
plaats over relatief kleine afstanden , maar desondanks zijn de 
openingen groter dan met kleppen mogelijk is. De snelheid van 
de schuiven is ongeveer 1/10 van die van de zuiger. 
Ten tijde van de uitvinding van de schuiven , door Charles Y 
Knight, maakten kleppen veel meer lawaai dan schuiven . Mede 
als gevolg van de concurrentie door deze geluidsarme 
schuivenmotoren zijn aan de kleppenmotoren verbeteringen 
aangebracht ter vermindering van het lawaai . 
Het probleem bij de schuivenmotor was de koude start. Bij lage 
temperaturen kon het mechanisme zo stroef lopen (resp. 
vastgevroren zitten), dat bij aanslepen eerder de aandrijving 
en/of de achteras bezweek dan de motor in beweging kwam . 
Een oplossing hiervoor was het stoken van een vuurtje onder de 
motor totdat de olie voldoende vloeibaar was. 
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4.9. Ford A 1932 
technische gegevens: benzinemotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 4 - in lijn 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 

De in- en uitlaat spruitstukken van deze motor lopen dicht langs 
elkaar, waardoor de inlaatlucht door de uitlaat-warmte 
verwarmd wordt. 



4.10. Ford B 1932 

J 

technische gegevens: benzinemotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 4 - in lijn 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 

Deze Ford benzinemotor heeft zijkleppen. 
De drijfstanglagers worden door middel van spatsmering 
gesmeerd. 
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4.11 . Packard 1937 
technische gegevens: benzinemotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 8 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 

Deze acht-cilinder automotor heeft een valstroomcarburateur, 
dit wil zeggen dat het benzine-luchtmengsel van boven naar 
beneden stroomt. 
De uitlaatwarmte wordt langs de onderkant van de carburateur 
(hot spot) gevoerd om de verdamping van de benzine te 
bevorderen, speciaal bij een koude motor. 
De bobine ontsteking heeft een vacuum- en 
centrifugaalregeling op de verdeler. De kop is apart gegoten. 



4.12. Mercedes 300M 186 1950 

-

technische gegevens: benzinemotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 6 - in lijn 
boring x slag: 85 x 88 mm 
nominaal toerental: 5000 omw./min. 
nominaal vermogen: 85 kW 

De motor heeft een bovenliggende nokkenas. 
De deling tussen het motorblok en de cilinder is schuin, 
waardoor een grotere klepdiameter mogelijk is. 
De ingebouwde oliekoeler is nu opengewerkt. 



4.13. Austin 1952 
technische gegevens: benzinemotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 4 - in lijn 
boring x slag: 65,48 x 88,9 mm 
nominaal toerental: 5000 omw./min. 
nominaal vermogen: 35,7 kW 

Deze motor komt uit een Austin A 40 uit ± 1952. De 
versnellingsbak is aan de motor vastgebouwd. 
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4.14. Volkswagen 1200cc 1955 
technische gegevens: benzinemotor 

bouwwijze: boxer 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 4 
boring x slag: 77 x 64 mm 
nominaal toerental: 3600 omw./min. 
nominaal vermogen: 25 kW 

Deze motor is afkomstig uit een van de eerste types 
volkswagen. 



4.15. Saab 1958 

• 
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technische gegevens: benzinemotor 

bouwwijze: schuin 
werkwijze: 2 takt 
aantal cilinders: 3 - in lijn 
boring x slag: 66 x 73 mm 
nominaal toerental: 5000 omw./min. 
nominaal vermogen: 28 kW 

Deze motor werd gekocht voor onderzoeksdoeleinden. Dit 
onderzoek is echter niet doorgegaan. 
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4.16. Peugeot 404 + 1960 
technische gegevens: benzinemotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 4 - in lijn 
boring x slag: 84 x 81 mm 
nominaal toerental: 5600 omw./min. 
nominaal vermogen: 76 kW 

Dit is een benzinemotor met mechanische inspuiting. 



4.17. Mercedes 300SE (199) 1960 
technische gegevens: benzinemotor 

bouwwijze: lijnmotor 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 6 
boring x slag: 
nominaal toerental: 6000 omw./min. 
nominaal vermogen: 125 kW 

Deze benzinemotor met direkte inspuitng is gebruikt op een 
motorproefstand van het laboratorium verbrandingsmotoren. 
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I 4.18. Mercedes (116) 

.,, 

1960 
technische gegevens: benzinemotor 

bouwwijze: V-motor 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 8 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 

Deze motor is opgebouwd uit afgekeurde onderdelen. Hij werd 
gebruikt bij Mercedes Nederland voor de opleiding van 
monteurs. 
Er wordt gebruik gemaakt van indirekte inspuiting. 
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4.19. Renault-DAFB110 ± 1968 
technische gegevens: benzinemotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 4 - in lijn 
boring x slag: 70 x 72 mm 
nominaal toerental: 5000 omw./min. 
nominaal vermogen: 32 kW 

Dit type motor werd in de DAF 55 gebruikt. Deze nieuwe motor 
is voor een studentenprojekt bestemd geweest. 



4.20. NSU R 080 + 1974 

• "" 

technische gegevens: benzinemotor 

bouwwijze: roterende zuigers 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 2 schijfs 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 
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4.21. MinorJawa 
technische gegevens: benzinemotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 2 takt 
aantal cilinders: 2 
boring x slag: 70 x 80 mm 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 
bijzonderheden: mengsmering 

Deze twee-cilinder, tweetakt automotor (opengewerkt) is 
afkomstig uit een Tsjechische Minor. 
De brandstof (mengsmering) komt via een horizontale 
zijstroomcarburateur in de cilinder. 
De uitlaat zit tegenover de inlaat. Voor deze dwarsspoeling 
wordt een carterpomp gebruikt. 
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technische gegevens: benzinemotor 

bouwwijze: schuin 
werkwijze: 2 takt 
aantal cilinders: 1 "opposed piston" 
boring x slag: 2 x 45 x 78 mm 
nominaal toerental: 5800 omw./min. 
nominaal vermogen: 12 kW 

De motor heeft een U-bouwwijze met een dubbelzuiger 
systeem. In de kop is er een overloop van de ene naar de 
andere cilinder; het brandstofmengsel komt de ene cilinder 
binnen en verlaat de motor weer via de andere cilinder. 
Er wordt gebruik gemaakt van een "moeder-dochter" drijfstang 
constructie. 
De smering vindt plaats met behulp van een oliepomp, waarvan 
de opbrengst afhankelijk is van de gasklepstand (belasting 
afhankelijk van het toerental). 
Tevens heeft de motor twee parallel geschakelde bougies met 
ieder een eigen bobine. 
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4.23. Solex 

=' -

technische gegevens: benzinemotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 2 takt 
aantal cilinders: 1 
boring x slag: 39 x 40 mm 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 
bijzonderheden: mengsmering 

Het tweetakt bromfietsmotortje is in grate aantallen gemaakt. 
De constructie is eenvoudig. De benzinepomp werkt op de 
onderdruk in het carter, waar de opbrengst constant is. De 
overtollige benzine loopt van de doorstroom carburateur terug 
naar de benzinetank. 



4.24. DKW 1955 
technische gegevens: benzinemotor 

bouwwijze: schuin 
werkwijze: 2 takt 
aantal cilinders: 1 
boring x slag: 45 x 47 mm 
nominaal toerental: 5000 omw./min. 
nominaal vermogen: 22 kW 

Deze scooter heeft een continue variabele overbrenging (later 
ook in de DAF toegepast). De motor gaat lopen door middel van 
een trekstarter. 
In de collectie komt eveneens een losse motor van deze scooter 
voor, waarin de variabele overbrenging duidelijk zichtbaar is. 



4.25. Honda CB 92 E 1958 
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technische gegevens: benzinemotor 

bouwwijze: schuin 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 2 
boring x slag: 44 x 41 mm 
nominaal toerental: 10.500 omw./min. 
nominaal vermogen: 11 kW 

Dit is een motorfietsmotortje met bovenliggende nokkenas en 
tuimelaars. De krukas is opgebouwd en heeft rollagers ("in wet 
sump"). 
De serie ontsteki~g werkt met een onderbreker. 



4.26. NSU 502 
technische gegevens: benzinemotor 

bouwwijze: 1 schijfs 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 3 
boring x slag: 
nominaal toerental: 2500 omw./min. 
nominaal vermogen: 37 kW 

Een van de eerste commercieel verkoopbare roterende 
benzinemotoren met thyratron ontsteking. 



4.27. Briggs and Stracton 
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technische gegevens: benzinemotor 

bouwwijze: 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 1 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 

Stationair motortje (opengewerkt model). 
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4.28. ASTM/CFR Wawkoska Motor Company 

11;1 

technische gegevens: fuel research motor 

bouwwijze: 
werkwijze: 
aantal cilinders: 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 

Deze research motor werd gebruikt voor het bepalen van de 
klopvastheid van motorbrandstoffen. 
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4.29. Centauris 1949 
technische gegevens: benzinemotor 

bouwwijze: stervorm 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 18 
boring x slag: 147 x 180 mm 
nominaal toerental: 2400 omw./min. 
nominaal vermogen: 1600 kW 

De ontwikkeling van de zware zuiger vliegtuigmotoren had ten 
tijde van de produktie van deze motor een hoogtepunt, maar 
tevens een eindpunt bereikt. De straalmotoren hebben deze 
zuigermotoren snel van hun plaats verdrongen. 
De motor werd gestart door een Coffman starter. Deze starter 
werkte met een kruitpatroon, waarvan de ontbrandingsgassen 
een turbine aandreven, die de motor startte. Bij gebruik in ijle 
luchtlagen was er een tweetrapscompressor nodig voor de 
verbrandingslucht. 
Aan de contragewichten was een slingerkogel bevestigd, die 
voor de balancering zorgde. De in- en uitlaatopeningen werden 
bediend door schuiven met een gecompliceerd 
timingsmechanisme. 
De nu opengewerkte motor bevat slechts de helft van de 
cilinders. Zoals de foto van de originele motor laat zien lagen er 
twee "sterren" van negen cilinders achter elkaar. 
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5. Dieselmotoren 

Behalve de dieselmotoren zijn in deze collectie opgenomen de petroleummotoren en de 
gloeikopmotoren. Het wezenlijk verschil is de gebruikte druk. Zoals Diesel in zijn brochure 
over het ontstaan van de dieselmotor beschreven heeft, was niet de zelfontbranding van 
de brandstof het wezenlijke, want dat kan ook bij lagere drukken gebeuren. Tevens 
gebeurde dit al bij eerder gebouwde motoren. Wat Diesel zocht was een 
verbrandingsproces met "hochster Warmeausnutzung". Dit bereikte hij door zulke hoge 
druk (en als gevolg daarvan hoge temperatuur) dat de zelfontbranding bij het inspuiten 
van de brandstof zo gunstig mogelijk verliep. 

In de begintijd werd de brandstof onder zeer hoge luchtdruk (bijvoorbeeld 70 bar) 
"ingeblazen", omdat de tegenwoordig alom bekende hogedrukbrandstofpompen 
indertijd zeer moeilijk voldoende precies te fabriceren waren. 
Bij drukken hoger dan 30-35 atm. werd door mechanische verliezen de warmtebenutting 
weer lager. De ontwikkeling van de dieselmotoren werd mede door de Machine Fabriek 
Ausburg en Krupp gesteund. 

De pretroleumgloeikopmotoren werkten met veel lagere drukken, 5-15 atm. Bij deze 
drukken treed zelfontbranding al op, al dan niet geholpen door een van buiten af verhitte 
hete plek (hotspot) op cilinderwand of -deksel. De motoren uit deze groep werden of 
gloeikopmotor of petroleum- of oliemotoren genoemd. 

Een van de weinige Nederlanders, die in de ontwikkeling van de dieselmotor enige tijd 
een rol heeft gespeeld is Jan Brons. Zijn patent betrof een mannier om de brandstof te 
verspreiden in de verbrandingsruimte. 
Bij de fabriek van Brons in Appingedam zijn er sinds de uitvinding in 1904 vele duizenden 
gemaakt, veelal voor schepen en poldergemalen. 
Dit patent van Brons, en van een aanvullende uitvinding, werden in 1906 aan Deutz 
verkocht, die tot in de jaren twintig deze motoren gemaakt heeft. 

Net als bij de andere motoren is de vooruitgang veelal gebaseerd op toeval en omzeiling 
van patenten van anderen. Diesel vormde wat dat betreft een uitzondering. Hij begon met 
een theoretisch verhaal, waarna hij zijn proefmotor bouwde. De geschiedenis van het 
ontstaan en de ontwikkeling van de Diesel-motoren zijn rijkelijk in de literatuur voor 
handen. 
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technische gegevens: petroleummotor 

bouwwijze: horizontaal 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 1 
boring x slag: 300 x 300 mm 
nominaal toerental: 250 omw./min. 
nominaal vermogen: 15 kW 

Deze van Renes scheepsmotor is afkomstig uit een 300 tons 
beurtvaartschip. Behalve de gloeikop-ontsteking zijn er twee 
bijzondere details te weten de toerenregeling en de wijze van 
uitvoering van de keerkoppeling. De motor is van een 
toendertijd gebruikelijke constructie, overeenkomend met de 
liggende stoommachines. 
De toerentalregeling van de motor gaf deze de bijnaam 
"zevenklapper". Bij onbelast draaien en een goede afstelling 
draaide de motor zeven slagen met ontsteking, waarna enkele 
slagen met een gelichte uitlaatklep en daardoor zonder 
ontsteking. Het geluid van de motor met gelichtte uitlaatklep 
werd ook wel snuiven genoemd. 
De draaiing van de krukas wordt op de schroefas overgebracht 
door middel van twee wielen, die en als riemschijven (vooruit) 
en als wrijvingswielen (achteruit) konden werken. Door middel 
van een handwiel werden de wielen respectievelijk tegen elkaar 
of tegen de drijfriemen gedrukt. 
Onder kritieke omstandigheden, zoals bij manoeuvreren in 
sluizen e.d. was de krachtoverbrenging achteruit tussen de 
twee wrijvingswielen niet voldoende. Om slippen te voorkomen 
werd er dan wat zand tussen de wielen gebracht. De schipper 
had hiervoor in de stuurhut een trechter met daaraan een bu is 
die in de machinekamer juist boven het raakvlak van de wielen 
uitkwam. In de voorkomende gevallen gooide hij hierin het 
zand. 



5.2. Bolnes R.O. 
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1902 
technische gegevens: gloeikopmotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 2 takt 
aantal cilinders: 1 
boring x slag: 
nominaal toerental: 300 omw./min. 
nominaal vermogen: 9,5 kW 

De motorfabriek Baines begon met deze, naar voorbeeld van de 
Bolinder gemaakte ruwe oliemotoren, de productie van 
(inwendige) verbrandingsmotoren. De fabriek is pas later 
overgegaan op de voor hen karakteristieke constructie met 
kruiskop geleiding van de krukas. 



5.3. Schluter 1915 

• 

technische gegevens: gloeikopmotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 2 takt 
aantal cilinders: 1 
boring x slag: 
nominaal toerental: 850 omw./min. 
nominaal vermogen: 3,7 kW 

Deze middeldruk gloeikopmotor is in 1915 in Munchen 
gebouwd. De manier waarop de brandstofinspuiting tegen de 
onderkant van de gloeieikel gericht wordt is duidelijk te zien. De 
motor wordt dwars gespoeld door middel van de carterpomp. 
De keeling gebeurt met water. Voor het toerental is een 
centrifugaalregeling toegepast. De motor heeft twee 
vliegwielen, een in die tijd gebruikelijke constructie om te grote 
belasting van de krukas te voorkomen. 
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5.4. Baines 2 1915 
technische gegevens: gloeikopmotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 2 takt 
aantal cilinders: 1 
boring x slag: 
nominaal toerental: 285 omw./min. 
nominaal vermogen: 33 kW 

Een typisch voorbeeld van de lang volgehouden 
constructiewijze van Bolnesmotoren, die o.a. voor 
binnenschepen veel gebruikt werd. 
Dit type is tot in de dertiger jaren in produktie gebleven. 
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5.5. Bolnes S1 1920 
technische gegevens: gloeikopmotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 2 takt 
aantal cilinders: 1 
boring x slag: 260 x 260 mm 
nominaal toerental: 360 omw./min. 
nominaal vermogen: 17 kW 

Dit is eenzelfde motor als die hierna beschreven wordt. 
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5.6. Bolnes 81 1920 
technische gegevens: gloeikopmotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 2 takt 
aantal cilinders: 1 
boring x slag: 260 x 260 mm 
nominaal toerental: 360 omw./min. 
nominaal vermogen: 17 kW 

Deze scheepsmotor uit 1920 is een langzaam lopende motor 
voor de aandrijving van gemalen, schepen, e.d. Voor het starten 
werd de kop met een petroleumbrander opgewarmd. Om te 
st;:irten moest de motor eerst in de juiste positie getornd 
warden, nl. iets voorbij het bovenste dode punt. Met een 
handregeling liet men de druklucht vanuit de drukketel ( ± 20 
bar) de cilinder binnen. 
Deze drukketel werd door het aftappen van een zeer klein deel 
van de cilinder topdruk tijdens het lopen van de cilinder gevuld . 
De brandstof werd tegen de binnenzijde van de verhitte kop 
gespoten en kwam daar(door) tot ontbranding. 
lndien de machine onbelast moest draaien werd de kop door 
een teveel aan spoellucht t.o .v. de ingespoten brandstof 
hoeveelheid (en daarmee de verbrandingswarmte) te koud. Om 
dit te voorkomen was er een klep in het spoelkanaal 
aangebracht die de hoeveelheid spoellucht reduceerde. 
De smering van de zuiger werd verzorgd door olie door de 
cilinderwand te laten !open. Via speciaal gevormde groeven, 
"snorren" genoemd, werd de olie over de omtrek verdeeld . 
De onderdruk van de zuiger fungeerde als pomp voor de 
spoellucht, die gebruikt werd voor de dwarsspoeling van de 
cilinder. 
De constructie van de motor met een kruiskop (geleiding van de 
zuiger) is kenmerkend voor de motorfabriek van Baines. 
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Ha fa 1928 
technische gegevens: gloeikopmotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 2 takt 
aantal cilinders: 1 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 7 kW 

Deze jongste gloeikopmotor uit de collectie heeft een 
garnalenvlot aangedreven. 
Tegen de motor is een smeerolie voorziening aangebracht. 
Voor de spoeling wordt gebruik gemaakt van een carterpomp. 
De constructie van de brandstofpomp is duidelijk zichtbaar. 
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5.8 . Werkspoor A 1910 
technische gegevens: dieselmotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 1 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 30 kW 
bijzonderheden: luchtverstuiving 

In 1907, na afloop van de eerste patenten van Diesel, werden 
door "De Nederlandse Fabriek van Wertuigen en 
Spoorwegmaterieel" voor het eerst dieselmotoren gemaakt. 
Deze motor die in 1910 gebouwd werd, is in bouwwijze nag 
praktisch gelijk aan de bouwwijze van Rudolf Diesel's eerste 
goedwerkende motor van 14 jaar eerder. 
De hiergetoonde motor heeft in de Johann is Kerkhoven polder 
in Groningen een gemaal aangedreven. De motor is eind 
zestiger jaren afgebroken en naar de TH gebracht. 
Gedemonteerd heeft hij daar een aantal jaren buiten gelegen. 
In 1977/1978 is de motor schoongemaakt, opgeschilderd en 
opnieuw gemonteerd. 
De motor werd op de gebruikelijke wijze met perslucht gestart. 
Daarvoor waren drie luchtvaten beschikbaar. 
Van deze motorvorm werden er grate aantallen gemaakt; a.a. 
werden er veel in de suikerfabrieken in lndie gebruikt. 



5.9. Deutz 1916 
technische gegevens: dieselmotor 

bouwwijze: horizontaal 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 1 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 18,5 kW 

Nog sterker dan bij de vroege verticale dieselmotoren is bij de 
horizontale Deutz dieselmotor de overeenkomst met de 
horizontale stoommachines en de gasmotoren. De jarenlange 
ervaring met deze constructie en fabricage methoden zullen 
hier zeker aan hebben bijgedragen. Belangrijkste verschil met 
de gasmotoren is de toevoeging van een compressor, in dit 
geval een tweetraps 60 atm. op de horizontale nokken-as en het 
ontbreken van een ontstekingsmechanisme. 
Het verschil tussen de motoren en de stoommachines is veelal 
het mechanisme voor het openen en sluiten van de kleppen. Bij 
stoommachines bijna altijd een schuivende excenterstang, bij 
motoren een draaiende nokkenas met een vertraging vane op 
1. 
Ook de luchtinlaat heeft een duidelijke andere vorm dan 
stoomtoevoer. De centrifugale toevoerregeling komt echter 
meer op beide voor, zij het met verschillen in de wijze waarop 
de regeling ingrijpt. 



5.10. Verwer en Zn. 1912 
technische gegevens: dieselmotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 1 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 7,5 kW 

De motor van de smid Verwer uit Nieuwwolda werd door 
hemzelf vervaardigd, in samenwerking met Jan Brons. Volgens 
overlevering heeft Verwer het later door Jan Brons 
gepatenteerde verstuiverbakje samen met hem ontwikkeld. De 
brandstoftoevoer vindt hier plaats door een hoeveelheid olie te 
laten druipen in een bakje. Tijdens de compressie is het bakje 
afgesloten en loopt de druk zo hoog op, dat in het bakje een 
deel van de brandstof ontbrandt. Daardoor wordt de olie in de 
cilinder verstoven waar het geheel tot ontbranding komt. 
De hoeveelheid olie die toegelaten wordt is afhankelijk van een 
centrifugaalregeling. 
De motor functioneerde als centrale aandrijving van de 
smederij. 
(Zie ook volgende pagina). 
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5.11. Afkortzaag Schaafbank Draaibank Kolomboormachine 

Deze machines stonden alle opgesteld bij de smid in 
Nieuwwolda (zie Verwer motor). Met behulp hiervan werd de 
Verwermotor gemaakt. 

. iltr.....- .liJ: 
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technische gegevens: dieselmotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 1 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 6 kW 

Deze motor heeft dienst gedaan als aandrijving in een 
mosterdmolen. Er wordt gebruik gemaakt van gasverstuiving 
(Bronsbakje). 



. ., 
!3 
! ~ 
! ~ 
i ~ 
' .. j _, 
I .. l _, 
I ir-. 
I -
I 

I ~ 
I _'!..,C 

I 
I !.' 
J 
I !3 
13 
· 3 

5.13. Brons 30 pk nr. 696 1919 
technische gegevens: dieselmotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 1 
boring x slag: 
nominaal toerental: 250 omw./min. 
nominaal vermogen: 22,5 kW 

Een grote Brons dieselmotor van een type waarvan er veel 
gebouwd zijn in zeer verschillende afmetingen. Behalve deze 
30 pk komt in de collectie nog een 8 pk van dezelfde bouwwijze 
voor. 
Aan de motor zijn de onderdelen duidelijk van buiten te 
herkennen. 
De lucht wordt via een spiraalvormige luchtinlaat aangezogen. 
Door de grootte van de spleet te regelen kon bereikt worden dat 
de aanzuiging zo gunstig mogelijk verliep. 
Bovenop zijn duidelijk de kleppen en de tuimelaars 
waarneembaar. De handel rechts op de foto heeft drie standen, 
aanzetten, lopen en stoppen. Het aanzetten gebeurde met 
luchtvoorraad, die door middel van een hoge-drukpomp in een 
luchtvat werd verzameld direct na de start. 
Links op de foto is de opening zichtbaar, bedoeld voor de 
ontluchting van het carter. De grote luchtverplaatsing in een 
cilindermotor van deze omvang maakt carter ontluchting 
noodzakelijk. Volgens opgave van de machinist van het gemaal 
Scheemderzwaag, waar deze motor gestaan heeft is de motor 
in 1928 of 1930 gereviseerd. In de jaren zestig werd de motor 
met gemaal bij ingebruikname van een groter gemaal 
overbodig. 
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5.14. Deutz 
technische gegevens: dieselmotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 2 takt 
aantal cilinders: 2 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 

De bijnaam van deze Deutz twee-cilinder-dieselmotor is 
Blauwkop. Mogelijk als gevolg van de kleur van beschildering 
bij aflevering. 
Onder de grate liggende knaldemper zijn twee spoelpompen 
zichtbaar, die rechtstreeks door de krukas warden 
aangedreven. 
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5.15. Bolnes HS 2 1928 
technische gegevens: dieselmotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 2 takt 
aantal cilinders: 1 
boring x slag: 200 x 300 mm 
nominaal toerental: 420 omw./min. 
nominaal vermogen: 18,5 kW 

Deze motor is de eerste diesel motor die bij Bolnes gebouwd 
werd als proefmodel. Hij bestaat uit een gloeikopframe met een 
extra versteviging met daarop een cilinder, bestand tegen de 
hogere drukken. 
Om bestaande patenten te omzeilen werd een speciale 
voorkamer ontwikkeld. 
De motor we rd ge"lntroduceerd op de Nederlandse 
Nijverheidstentoonstelling in 1928. 
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5.16. Kromhout 2K1 1928 
technische gegevens: dieselmotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 2 takt 
aantal cilinders: 2 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 9,5 kW 

Deze Kromhout twee-cilinder-dieselmotor uit 1928 heeft de 
luchtinlaat op het carter door middel van een carterpomp. De 
gaswisseling wordt verwezenlijkt door middel van omkeer- of 
dwarsspoeling. 
Voor de waterkoeling wordt gebruik gemaakt van een 
tandwielpomp. 
De brandstoftoevoer werd vermoedelijk met behulp van een 
centrifugaal regeling gecontroleerd. Om de motor bij koude 
start voor te verwarmen werd gebruik gemaakt van lontjes. 
De motor is afkomstig uit een klein bootje en is gekocht van een 
sloopbedrijf. 
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5.17. Kromhout 2K2 ± 1930 

I 

technische gegevens: dieselmotor 

bouwwijze: 
werkwijze: 2 takt 
aantal cilinders: 2 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 

De motor werd gebruikt als aandrijving van een waterpomp. De 
gehele unit gebruikte men bijvoorbeeld om de sluiskolken leeg 
te pompen voor het uitvoeren van reparaties aan de sluisdeuren 
en de muren. 
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5.18. Junkers 27 1930 
technische gegevens: dieselmotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 2 takt 
aantal cilinders: 2 (dubbel zuiger) 
boring x slag: 
nominaal toerental: 1500 omw./min. 
nominaal vermogen: 37 kW 

Deze dubbelzuigermotor (opposed piston) heeft een krukas met 
een juk naar de bovenste zuigers. Hij heeft aparte 
spoelluchtzuigers met vergrote diameter gemonteerd boven de 
"inlaatzuigers". 
Op de omslag van dit boekje treft u een kleurenfoto van deze 
motor (opengewerkt) aan. 
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1930 
technische gegevens: dieselmotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 2 takt 
aantal cilinders: 2 (dubbel zuiger) 
boring x slag: 
nominaal toerental: 1500 omw./min. 
nominaal vermogen: 18,4 kW 

Dit is evenals de andere Junkers motor uit de collectie een 
dubbelzuigermachine (stationaire uitvoering). 
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5.20. Bolnes 3 HS 160 1934 
technische gegevens: dieselmotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 2 takt 
aantal cilinders: 3 - in lijn 
boring x slag: 160 x 210 mm 
nominaal toerental: 600 omw./min. 
nominaal vermogen: 55 kW 

Van deze motoren zijn er maar enkele gebouwd. 
Voor de spoellucht werd een roterende schottenpomp gebruikt. 
De motor heeft jarenlang dienst gedaan in de beurtvaarder 
Lau's Deo. 
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5.21. Brons 25 pk 1935 
technische gegevens: dieselmotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 2 takt 
aantal cilinders: 1 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 18,4 kW 

De toevoer van de verbrandingslucht geschiedt boven in de 
cilinder door middel van twee inlaatkleppen. De uitlaat van de 
verbrandingsprodukten gebeurt door middel van poorten aan 
de onderkant van de cilinder. 
Deze motor werd maar gedurende korte tijd geproduceerd. Hij 
werd vroeger gebruikt in een graanmolen bij Ter Apel. 
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5.22. Brans 1936 
technische gegevens: dieselmotor 

bouwwijze: 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 2 
boring x slag: 
nominaal toerental: 1000 omw./min. 
nominaal vermogen: 37 kW 

De motor is met een mechanische blower uitgerust. Deze werd 
er door de eigenaar zelf opgebouwd. De trekker werd gebruikt 
door een loonbedrijf in Nieuwwolda (Verwer). 
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5.23. Jaffa Hulseboss 1939 

/ 

~ 

technische gegevens: dieselmotor 

bouwwijze: z-as 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 5 
boring x slag: 93 x 114 mm 
nominaal toerental: 2800 omw./min. 
nominaal vermogen: 51,5 kW 
bijzonderheden: start op benzine 

Voor 1939 is dit een zeer compacte en zeer gecompliceerde 
motor. Ook voor deze tijd heeft hij een sterk afwijkende 
constructie van de normale dieselmotor. Men maakt hier 
gebruik van het zogenaamde Hesselman systeem: bij stationair 
draaien wordt de brandstoftoevoer van enkele cilinders 
uitgeschakeld. 
Opmerkelijk is dat het starten van deze motor op benzine 
gebeurt; daarna schakelt hij over op dieselolie (plunjer 
inspuitpomp). 
Verder is er gebruik gemaakt van een magneetontsteking en 
bougies. 
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5.24. Lohmann Hispania ± 1950 
technische gegevens: dieselmotor 

bouwwijze: 
werkwijze: 
aantal cilinders: 1 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 

Deze motor loopt op petroleum. De ontsteking geschiedt d.m.v. 
de compressie-warmte (geen bougie). De 
compressieverhouding kan vanaf het stuur d.m.v. een handle 
ingesteld worden. 
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5.25. Perkins 1959 
technische gegevens: dieselmotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 4 - in lijn 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 

Aan deze motor is een noodstroomaggregaat gebouwd. Dit 
geheel werd door de TH gekocht als noodstroomaggregaat voor 
het auditorium in 1961 . 
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5.26. Kromhout Y 1960 

- ··· •lli\i '-"' 

technische gegevens: dieselmotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 1 
boring x slag: 140 x 150 mm 
nominaal toerental: 2000 omw./min. 
nominaal vermogen: 7 kW 

Deze motor diende als researchmotor bij de Kromhout fabriek 
(enkel fabrikaat). Men maakt hier gebruik van een gedwongen 
luchtinlaatstroming door middel van een scherm op de 
inlaatklep. Hierdoor onstaat een grotere luchtwervel tijdens de 
verbranding. 



5.27. MWM KD 4120 1962 
technische gegevens: dieselmotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 3 
boring x slag: 105 x 120 mm 
nominaal toerental: 2000 omw./min. 
nominaal vermogen: 28 kW 
bijzonderheden: watergekoeld 

De motor is watergekoeld. Opmerkelijk is dater drie aparte 
cilinderkoppen op het motorblok gemonteerd zijn. Voor de start 
is er een gloeispiraal aanwezig. Op de nokkenas is er een 
regulateur voor de regeling van de brandstof. 



~ i~ 5.28. MWM AKO 4120 
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1962 
technische gegevens: dieselmotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 3 
boring x slag: 105 x 120 mm 
nominaal toerental: 2000 omw./min. 
nominaal vermogen: 25 kW 
bijzonderheden: luchtgekoeld 

Bij deze MWM maakt men gebruik van een gedwongen 
luchtkoeling. Opmerkelijk is het dater drie aparte 
cilinderkoppen op een motorblok gemonteerd zijn. 
Op het geheel is een afslagbeveiliging aangebracht in geval van 
riembreuk. Voor de olie is er een aparte koeler aangebracht. 
Men vergelijke deze luchtgekoelde uitvoering met de op de 
vorige bladzijde genoemde watergekoelde uitvoering. Seide 
motoren hebben eenzelfde slagvolume. Doch het vermogen 
van de luchtgekoelde motor is wat lager (aandrijving 
luchtventilator). 



5.29. Rootes-Lister 1962 
technische gegevens: dieselmotor 

bouwwijze: horizontaal 
werkwijze: 2 takt 
aantal cilinders: 3 (dubbel zuiger) 
boring x slag: 82,5 x 106,2 mm (2x) 
nominaal toerental: 2000 omw./min. 
nominaal vermogen: 73,6 kW 

Bij deze motor maakt men gebruik van langsspoeling volgens 
het dubbelzuigersysteem (opposed-piston). Tevens is er een 
mechanisch aangedreven blower op gemonteerd. De 
overbrenging van de zuigerbeweging naar de krukas gebeurt 
via tuimelaars. 
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5.30. In de nor + 1965 
technische gegevens: dieselmotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 4 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 

Deze motor werd gebruikt in de Peugeot 403. 
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5.31. Bukh 1976 
technische gegevens: dieselmotor 

bouwwijze: verticaal 
werkwijze: 4 takt 
aantal cilinders: 2 
boring x slag: 85 x 85 mm 
nominaal toerental: 3000 omw./min. 
nominaal vermogen: 15 kW 

Deze motor staat evenals de Rennes opgesteld bij de portier 
(gebouw W-Hoog). 
Hier laat men duidelijk een stukje vooruitgang zien. 
Beide motoren leveren nl. hetzelfde vermogen (15 kW). 
(Deens fabrikaat). 
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6. Hete-gas-motor 

Het principe van de hete-gas-motor werd in 1816 uitgevonden door de Schotse dominee 
Robert Stirling: deze motor wordt daarom oak wel de Stirling-motor genoemd. Deze 
functioneerde goed tot het moment waarop door een bedieningsfout de bodem van het 
luchtvat oververhit raakte en door de druk uit elkaar spatte. Op basis van vele 
verbeteringen werd in 1843 een 35 pk motor in gebruik genomen. Na verloop van tijd 
brandde echter de cilinderbodem door. Na twee keer te zijn vervangen werd de motor in 
1847 buiten gebruik gesteld. 
Het niet kunnen beschikken over de goede materialen was volgens Stirling vlak voor zijn 
overlijden in 1878 de reden voor het falen. "Als het staalproduktieproces (voorloper van 
het hoogovenproces, in 1856 gepatenteerd door de Engelsman Bessemer) 35 tot 40 jaar 
eerder was uitgevonden zou de hete-lucht-motor zonder twijfel een succes zijn geworden. 
Er is een ambitieuze en deskundige ingenieur nodig om ender gunstiger omstandigheden 
mijn proeven met een volledig succes te herhalen". 
Zo'n ingenieur kwam er in 1946; ir. Meijer, die net als werktuigbouwkundig ingenieur 
afgestudeerd was. Deze hield zich vanaf 1947 tot heden onafgebroken bezig met de 
ontwikkeling van de Stirling-motor. 
De werkwijze berust op het principe dat een gas (in de vorige eeuw was dit gewoon 
"lucht", thans helium of waterstof) bij verhitting uitzet en bij keeling weer inkrimpt. In 
tegenstelling tot de normale motor met inwendige verbranding geschiedt de verhitting hier 
d.m.v een uitwendig brander-systeem: de brander brandt continu. 
Ter verbetering van het nuttig effect is tussen de warme- en koude ruimte een zgn. 
regenerator aangebracht, welke afwisselend warmte opneemt (bij het passeren van het 
gas van de warme naar de koude ruimte), en weer afstaat (bij teruggang) aan het gas. 
De thermische tegenpool is de zgn. koud-gas koelmachine: hiermee kunnen zeer lage 
temperaturen warden bereikt, a.a. geschikt om het direkt vloeibaar maken van lucht uit de 
omgeving. 
(Literatuur bijv. "Stirling Engines" - G.T. Reader en Ch. Hooper 16 druk 1983) . 
(THE BILB: KNF-83-REA) . 
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6.1. Laboratoriummachientje ± 1880 

-

technische gegevens: hete-gas-motor 

bouwwijze: 
werkwijze: 
aantal cilinders: 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 

Dit kleine antieke exemplaar uit ± 1880, dat verhit werd door 
een bunzenbrander, gebruikte men in een scheikundig 
laboratorium om een roerwerk aan te drijven. 
Het machientje werkte geheel geruisloos. 



6.2. Philips-Stirling ± 1960 

•• 

•• 

technische gegevens: hete-gas-motor 

bouwwijze: 
werkwijze: 
aantal cilinders: 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 

Deze eencilinder proefmotor met een zogenaamde 
"ruitendrijfwerk" was een tussenstap in de ontwikkeling van de 
hete-gas-motor. Deze ontwikkeling werd geleid door dr. ir. 
Meijer. Hieraan werd veel publiciteit besteed maar echte 
resultaten zijn er tot nu toe nooit geboekt. 
Na zijn pensionering bij Philips zette dr. ir. Meijer zijn werk voort 
in de VS, waar hij een eigen bedrijf began, "Stirling Technology 
Incorporated". 
In mei 1984 werd te Eindhoven de B.V. Stirling Motors Europe 
opgericht. De initiatiefnemer van het project is 
dr. ir. F.J. Philips, die als adviseur optreedt. Het doel van de 
onderneming, die onafhankelijk opereert, is het produceren en 
op de markt brengen van Stirlingmotoren. 
B.V. Stirling Motors Europe heeft een nauwe samenwerking met 
Stirling Thermal Motors Inc. te Ann Arbor, Mi., U.S.A., waarvan 
dr. Ir. R.J. Meijer president is. 
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fig.: a 

fig. a, b: Philips-Stirlingmotor. 

werkzuiger 
2 ·;;erkzuigerstang 
3 juk voor werkzuiger 
4 drijfstangen voor werkzuiger 

6a, 6b verdringer met isolerende "hoed" 
7 verdringer-zuigerstang 
8 juk voor verdringer 
9 drijfstangen voor verdringer 

12 afdichting 
13 buffer-ruimte 
14 contra-gewichten 
15 opbouw van de cilinder waarin werkzuiger en verdringer 

bewegen 
16, 17 idem 15 
18 regenerator 
19 koeler 
20 verhitter-pijpen 
21, 22 idem 20 
23 verhittervinnen 
24 brander 
25 verhitter 
26 bu is voor temperatuurmeting 
27 verbrandingslucht-voorverwarmer 
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7. Motoren buiten de THE 

Door de jaren zijn er een aantal motoren, wegens plaatsgebrek, bij de Technische 
Hogeschool Delft afdeling Motoren opgeslagen. De huidige eigenaar evenwel is nog 
steeds de Technische Hogeschool Eindhoven. De betreffende motoren worden in dit 
hoofdstuk genoemd. 
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7.1. Bryan Donkin en Clench ± 1898 
technische gegevens: stoommachine 

bouwwijze: horizontaal 
werkwijze: 
aantal cilinders: 1 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 

Deze stoommachine is afkomstig uit de gasfabriek Feijenoord in 
Rotterdam waar ze gebruikt werd voor de aandrijving van een 
gaspomp. 
Het is een liggende eencilinder machine zonder regulator. De 
cilinder is om het warmteverlies tegen te gaan bekleed met 
houten stroken. 
De stoomtoelaat vindt plaats door middel van een bakschuif, die 
zoals gebruikelijk, door een excentriek op de krukas bediend 
wordt. 
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7.2. Bryan Donkin en Clench 
technische gegevens: stoommachine 

bouwwijze: 
werkwijze: 
aantal cilinders: 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 
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7.3. Curtis 
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technische gegevens: stoomturbine 

bouwwijze: 
werkwijze: 
aantal cilinders: 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 



7.4. Zolly 

----

technische gegevens: stoomturbine 

bouwwijze: 
werkwijze: 
aantal cilinders: 
boring x slag: 
nominaal toerental: 
nominaal vermogen: 
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