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“De opkomst van de DI-diesels werd mede moge-
lijk gemaakt door de komst van lichte en sterke
aluminium zuigers, coatings op die zuigers en
 lagers die met de grotere krachten overweg
 kunnen”, zegt Federal Mogul’s zuigerveren- en
 cilinderbussenspecialist Johannes Esser. Op
 dezelfde manier spelen tal van motoronderdelen
nu opnieuw een rol in de huidige trend om
 motoren door downsizing zuiniger te maken.
Natuurlijk kunnen motordelen als zuigers, zuiger-
veren, cilinderbussen, klepzittingen of lagers direct
bijdragen aan een lager brandstofverbruik en daar-
mee aan minder CO2-uitstoot. Ze kunnen immers
de wrijving tussen bewegende delen verlagen.
Dat is beslist de moeite waard, want 17 tot 20%
van de energie die vrijkomt bij de verbranding gaat
verloren als wrijving in de motor. Van die 17 tot

20% komen er 3 voor rekening van de wrijving
 tussen zuigers en cilinderwanden. Om daar wat
vanaf te snoepen, ontwikkelde Federal Mogul (FM)
een coating die, aangebracht op de zuigerhemden
van een benzinemotor, de wrijving daar met 13%

vermindert. Deze zogenaamde EcoTough-coating
bevat MoS2 (Molybdeendisulfide). Dat kennen we
van het vet voor schotels van opleggers. Dankzij de
koolstofvezelversterking in de coating is hij tevens
slijtvast. FM claimt een met 9% verminderde slij-
tage ten opzichte van een reguliere coating.

Zuigerveren in vorm 
Als het gaat om reductie van wrijving, zijn de
 zuigerveren nog belangrijker dan de zuigers zelf.
Ze zetten wel zo’n 4 tot 5% van de verbrandings-
energie om in warmte. Ook daar doet de juiste
coating wonderen. “Onze CarboGlide-coating op
de zuigerveren vermindert de zuigerveerwrijving
met 20%”, zegt Esser. Die CarboGlide-coating is
een derde generatie DLC-coating (Diamond Like
Carbon). De eerste generatie wordt al toegepast
vanaf 2006 in DI benzinemotoren en is bedoeld
als inloopcoating. Inmiddels kan DLC in een
 driemaal zo grote dikte (van 2 à 3 μm naar nu
8 μm) worden aangebracht en is de hardheid van
de coating ook bijna verdrievoudigd. Daardoor
blijft de coating nu de hele motorlevensduur zijn
heilzame werk verrichten.
Behalve de coating helpt ook de vorm van de
 zuigerveren bij het verminderen van wrijving. In

Motordelen bieden hulp bij downsizing 
Zuigers, zuigerveren, cilinderbussen, klepzittingen en lagers racen tegen CO2

Hoe komt het dat motoren de afgelopen decennia zoveel krachtiger en zuiniger zijn gewor-

den? Simpel: door hogedruk inspuitsystemen, turbotechniek, geavanceerde klepbediening,

stop-startsystemen en vooral steeds meer elektronica. Klopt helemaal. Toch spelen ook oude

vertrouwde motoronderdelen als zuigers, lagers, zuigerveren en klepzittingen een niet te

 onderschatten rol in de race tegen CO2. Welke? We vragen het fabrikant Federal Mogul.

Drie procent van de verbrandingsenergie gaat verloren tussen
zuigerhemd en cilinderwand. Om daar wat vanaf te snoepen,
ontwikkelde Federal Mogul (FM) de EcoTough coating. Die ver-
mindert de wrijving met 13%. Welke de zuiger met Ecotough coa-
ting is laat zich gemakkelijk raden.

BMW M550d, drie turbo’s en 93 kW/l, downsizing op hoog niveau. Wat betekent dat voor zuigers, lagers, zuigerveren en klepzittingen?  
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2011 won Federal Mogul een Pace Award van het
internationale Automotive News voor zijn LKZ-
olieschraapveer. Het bijzondere aan die tweede-
lige zuigerveer is zijn profiel. Om een lage
 veerspanning mogelijk te maken heeft dat een
klein contactvlak. En boven het contactvlak zet
het profiel een stapje naar binnen. Die uitge-
kiende vorm minimaliseert niet alleen de wrijving,
maar ook de slijtage en het olieverbruik. In zijn
meest succesvolle toepassing in een 2.2 motor
kon de veervoorspanning van de olieschraapveer
dankzij dit LKZ-profiel van 74 naar 17 N, terwijl
het gemiddelde olieverbruik daalde van 20 naar
11,5 gram per uur.

Extreem vermogen, extreme temperatuur
Heel mooi, minder wrijving in de motor. En als
 gezegd, beslist de moeite waard. Maar uiteindelijk
blijft de brandstofbesparing die ermee te realise-
ren is beperkt tot maximaal een procent of vier,
denkt Federal Mogul. Natuurlijk nemen autofabri-
kanten daar geen genoegen mee, en dus kiezen
ze er onder meer voor motoren te downsizen. Dat
brengt hogere specifieke vermogens en hogere
verbrandingsdrukken met zich mee. Een mooi
voorbeeld is de triple turbo 3.0 diesel van BMW.
Bij een zescilinder 3.0 denken we niet direct aan
downsizing, maar met een specifiek vermogen
van 93 kW/liter draagt de auto die om deze motor
heen zit het typeplaatje M550d.   
Bij een dergelijk hoog specifiek vermogen loopt
de temperatuur van de zuigers sterk op. Verve-
lend. Niet alleen omdat het smeltpunt van alumi-
nium met 660°C al niet echt hoog ligt, maar
vooral omdat het zijn fysische materiaaleigen-
schappen al bij veel lagere temperaturen  verliest.
“Boven de 400°C sterft aluminium min of meer”,
zegt Arnd Baberg, hoofd van de zuigerontwikke-
ling bij FM. En met het hoge specifieke vermo-
gen van de 3.0 BMW-motor of de nog  hogere
specifieke vermogens van motoren die op dit
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moment in ontwikkeling zijn, in combinatie met
verbrandingsdrukken van royaal boven de 200
bar, loopt de zuigertemperatuur al snel hoger
op. Kortom, ontwikkeling aan zuigers of andere
motoronderdelen is niet alleen bedoeld om ze
direct brandstof te laten besparen, maar veel
vaker om ander brandstofbesparende
 technieken in de motor mogelijk te maken. 
Okee, indirect besparen dus. Hoe speelde
 Federal Mogul het klaar om zuigers te ontwikke-
len voor de BMW-motor met zijn extreme
 specifieke vermogen? Door ze van staal te
maken? “Nee”, zegt Baberg. “Door zijn slechtere
thermische geleiding wordt een stalen zuiger
80 tot 100°C heter. Die temperaturen kraken de
olie, zodat je koolafzettingen in de koelkanalen
van de zuiger krijgt. In Caterpillars en andere
heavy duty toepassingen gebruiken we wel
 stalen zuigers. Die motoren hebben lagere
 specifieke vermogens en de zuigertemperatuur
loopt er dus minder hoog in op.” 

Beter koelen
Hoe speelde FM het dan wel klaar? Vooral door de
zuiger beter te  koelen.  Het koelkanaal in de zui-
ger is hoger geplaatst. Daardoor komt de olie die
er doorstroomt (2 tot 4 liter per minuut!) dichter
bij de meest kritische plaats, de rand van de kom
in de zuigerbodem. Klinkt eenvoudig, het iets
hoger plaatsen van het koelkanaal. Om te begrij-
pen waarom het dat niet is, geeft Baberg wat
meer  uitleg over het gietproces van een zuiger:
“Het koelkanaal wordt gevormd door een ring van
zout in de gietmal. Dat lijkt op zand maar is bros-
ser.  Bovendien kunnen er stukjes van afbrokkelen.
Dat zorgt voor een relatief grote tolerantie op de
positie en op plaatselijke doorsneden (blokkades)
van het kanaal. Mede doordat we een stalen inlay
in de eerste zuigerveergroef gebruiken die op een
afstand van maar 2 mm van het kanaal ligt, komt
het heel nauw met die positie.”

Zuiver meten voor kleinere toleranties 
Om de toleranties klein genoeg te krijgen was
een betere controle van het gietproces nodig.
Die kon FM ontwikkelen dankzij zijn ultrasone
testtechniek: “Onze 2D ultrasone testtechniek
geeft 125.000 datapunten in 30 seconden.
 Daarmee krijg je exact in beeld waar precies
 gietgallen of andere defecten zitten. Met die
 informatie pasten we vervolgens het gietproces
aan.” Met effect: “De temperatuur op de meest
 kritische plaats, de rand van de zuigerkom, blijft
onder de kritische 400°C-grens. Zou je een zuiger
met het koelkanaal op de traditionele plaats ge-
bruiken, dan loopt de zuigertemperatuur in deze
motor op tot een vernietigende 440°C.”
FM beschermt de komrand van deze en andere
zwaarbelaste dieselzuigers ook nog op een
 andere manier tegen de extreme thermische
 belasting: “Op de rand van de zuigerkom ontstaan
normaal gesproken de eerste hittescheurtjes. Met
ons DuraBowl-proces versterken we die rand. We
doen dat door het aluminium op die plaats met
een laser opnieuw te smelten. Dat verbetert de
microstructuur van het aluminium en verbetert de
weerstand tegen vermoeidheid.”
En daarmee weerstaan de aluminium zuigers van
de BMW M550d de extreme belasting die een
 specifiek topvermogen van 93 kW/l met zich
 meebrengt. Overigens hebben stalen zuigers
wel degelijk een toekomst in hoog belaste
 personenautodiesels. FM-concurrent Mahle
 leverde ze voor de 3.7 V6 diesel in Le  Mans-
winnaar Audi R18, en kondigt ze aan voor
 reguliere personenautodiesels in de nabije
 toekomst. Baberg: “Ook wij werken aan stalen
 zuigers voor hoogbelaste diesels. De sleutel daar-
in is de geometrie van de zuigerkom. Die heeft
grote invloed op de temperatuur van de  zuiger én
op de emissies. In een raceapplicatie hoef je al-
leen met het eerste rekening te houden, voor
straatauto’s moeten ze beiden optimaal zijn.” >

Dankzij een kleiner contactoppervlak met de cilinderwand kan de LKZ-olieschraapveer toe met een
kleinere veerspanning. Dat verlaagt de wrijving tussen zuigerveer en cilinderwand. Let op radius en
het stapje naar binnen aan de bovenkant van het contactvlak. Samen laten ze de oliefilm intact bij
de beweging naar boven. De scherpe hoek aan de onderkant schraapt de olie van de wand als de
zuiger naar beneden beweegt.  

Controle van de temperatuur is kritisch bij hoogbelaste aluminium zuigers. Om de zuigerkom beter
te koelen, plaatste FM het oliekanaal voor de BMW M550d-zuiger hoger. Dat klinkt eenvoudig, maar
was het niet. De toleranties zijn extreem kritisch. Alleen dankzij een nieuw 2D-ultrasoon meetsys-
teem dat gietgallen en andere onnauwkeurigheden exact in beeld brengt, kon FM het gietproces
voldoende nauwkeurig krijgen.

FM LKZ-olieschraapveer
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BMW triturbo en zuigerveren
Goed, 93 kW/l vraagt om high tech zuigers. Maar hoe komt al dat
vermogen tot stand?  Bekijk de video van de BMW triturbo in het
maanddossier op www.amt.nl/juli-augustus2012. Bekijk in het-
zelfde dossier een zeer lezenswaardig  artikel over alle ins en outs van zuigerveren. 
Ga naar het maanddossier scan de QR-code.

WWW.AMT.NLWWW.AMT.NL

DI-benzinezuiger kan lichter
Bij gedownsizede ottomotoren verwacht FM in de
komende jaren al specifieke vermogens van 130
kw/l. De verbrandingsdrukken gaan oplopen tot
130 bar en zelfs 160 bar bij het gebruik van alter-
natieve brandstoffen als E100 of CNG. Daarmee
ontstaan niet de temperatuurproblemen die we in
diesels zien. Bij zo’n 320°C houdt het wel op voor
benzinemotoren. Vandaar dat FM zich bij deze
zuigers concentreert op reductie van wrijving en
van massa. Het eerste kan zoals we zagen met een
coating op het zuigerhemd, maar ook door de
wrijving in het pistonpenlager te verkleinen.
Een andere ontwikkeling is gewichtsreductie.
 Baberg toont de  Advanced Elastoval II-zuiger:
“Die is 20% lichter dan een vergelijkbare traditio-
nele zuiger”. Die winst zit hem vooral in de dikte
van de zijwanden: “Normaal 4 mm, bij deze zuiger
maar 2,5.” Die dikte zover terugbrengen vroeg wel
wat: “De wanden staan schuin naar binnen en de
pistonpennaven lopen uit in de wanden.  Verder
is het design asymmetrisch en geven holtes en
versterkingsribben onder de zuigerbodem aan
dat alleen daar materiaal zit waar de belasting dat
noodzakelijk maakt. Nog meer asymmetrie zit in
het hemd. Aan de drukzijde is de breedte 50% van
de boring, aan de lijzijde maar 45%.” Al met al
claimt FM voor deze Advanced Elastoval II-zuiger,

die later dit jaar in serieproductie gaat, een directe
brandstofbesparing van 0,8%.

Hybride cilinderbussen
Behalve via de olie in het koelkanaal voert de
 zuiger zijn warmte af naar het motorblok, via de
zuigerveren en de cilinderbussen. Thermisch
 gezien zijn cilinderbussen dus bij voorkeur van alu-
minium. Gietijzer daarentegen heeft betere
 tribologische eigenschappen. Belangrijk, want het
olielaagje op de cilinderwand moet wrijving en slij-
tage van bus, zuiger en zuigerveren binnen de per-
ken houden. Gietijzer heeft bovendien een grotere
stijfheid en sterkte. En dat is belangrijk om vervor-
ming van de cilinderbussen tegen te gaan. Zo be-
zien ligt FM’s oplossing voor zwaarbelaste ge-
downsizede motoren voor de hand: hybride
 cilinderbussen. Dat zijn gietijzeren bussen met een
coating uit een aluminium silicium legering. Die
buitenzijde heeft een lager smeltpunt dan het alu-
minium motorblok en geeft daardoor na het giet-

proces een heel goede hechting met het blok, veel
beter dan mogelijk is met een volledig  gietijzeren
bus. Dat zorgt niet alleen voor een  betere warmte-
geleiding en daarmee een tot 40°C koelere cilin-
derwand, maar gaat tevens vervorming van de ci-
linderbus én het blok tegen. Dat laatste maakt lich-
tere bouw mogelijk.  FM-specialist Johannes Esser
claimt dat met deze techniek de wanddikte tussen
twee cilinders  beperkt kan blijven tot niet meer
dan 3 mm! De vervorming van de cilinderbus zelf is
tweederde kleiner dan bij reguliere cilinderbussen,
zegt Esser. “Dat scheelt tot 40% in het olieverbruik.”

Zelfs de klepgeleiders doen mee
Downsizing beïnvloedt ook de belasting op de
klepgeleiders. Ga maar na: door het hoge
 specifieke vermogen krijgen de (uitlaat)kleppen
het heter. De turbo en een geïntegreerd uitlaat-
spruitstuk laten de temperatuur in de cilinderkop
verder oplopen, net als een armmengselloop
(λ>1) bij deellast. Omdat de kleppen zelf natrium-

Bij zwaarbelaste aluminium zuigers is de rand van de zuigerkom
kritisch. Daar treden de eerste vermoeidheidscheurtjes op. FM
smelt de rand opnieuw met een laser. Dat verbetert de micro-
structuur van het aluminium en verbetert zo de weerstand tegen
vermoeidheid.

Superlichte Advanced Elastoval II-zuiger. Let op de dunne zij-
wanden en de asymmetrische constructie. Het is nauwelijks te
zien, maar het zuigerhemd aan drukzijde is breder dan dat aan
lijzijde. 

Klepgeleiders, ogenschijnlijk
eenvoudige onderdelen. Toch
moeten ook zij hun bijdrage
leveren in de strijd tegen CO2

en vuile emissies.

Hybride cilinderbussen zijn het beste van twee werelden. Ze com-
bineren de tribologische eigenschappen en sterkte van gietijzer
met de thermische geleiding van aluminium. 
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Nüral Nürnberg: 35.000  zuigers per dag
Champion (bougies), Ferodo (remblokken), Goetze
(zuigerveren en cilinderbussen), Glyco (glijlagers),
Moog (stuur- en ophangingsdelen), Payen (pakkin-
gen) en Nüral (zuigers). Een greep uit de bijna
30 merken van Federal Mogul. De leverancier van
auto-onderdelen heeft ontwikkelingscentra en
productiefaciliteiten over de hele wereld. Een
 belangrijke locatie voor de ontwikkeling en de
productie van zuigers is de Nüral-fabriek in het
Duitse Nürnberg. Al sinds 1924 produceert Nüral
daar aluminium producten. Vroeger ging dat niet
alleen om auto-onderdelen, maar ook om allerlei
producten voor industrieel en huishoudelijk
 gebruik. Maar dat was vroeger. Tegenwoordig is
het terrein gesplitst in twee fabrieken. In de ene
produceert ZF versnellingsbakhuizen, in de andere
maakt Federal Mogul Nüral-zuigers. Ook in Turkije,
Frankrijk en Polen heeft FM zuigerfabrieken.
Het hooggelegeerde aluminium voor die zuigers
wordt vloeibaar aangevoerd. Iedere 10 uur arri-
veert er een truck op het terrein met 3 geïsoleerde
tanks. In ieder daarvan zit 5 ton, 700°C heet,
 vloeibaar aluminium. Tijdens de rit vanaf de
 aluminiumproducent, die enkele uren duurt, koelt

het aluminium niet meer dan zo’n 10°C af.
Waarom het aluminium niet gewoon in vaste
vorm wordt aangeleverd? Simpel, energiebespa-
ring. Zo hoeft het na de productie niet nog eens
tot zijn smeltpunt verhit te worden. 
De fabriek in Nürnberg produceert voor het
 overgrote deel dieselzuigers, dus krijgen de
 stalen ring voor de bovenste zuigerveer en de
zoutkernring voor het oliekoelkanaal een plaatsje
in de mal. Het gieten gaat met keramische lepels.
Een filter van textiel en glasfiber voorkomt dat

aluminiumoxide uit het vloeibare aluminium in
het gietstuk terecht komt.

Van robot naar robot
Vanaf de gieterij gaan de zuigers naar de nabe-
werking. In totaal zijn er elf nabewerkingslijnen.
Bij de twee meest moderne is alles wit. Daardoor
blijft het schoon, is de redenering van Federal
Mogul. De eerste bewerking hier is het lasersmel-
ten van de komrand. Daarna worden de zuigers
op maat gedraaid, ultrasoon en eddy current
 getest op gietfouten, de zuigerpengaten uitge-
boord, de -190°C koude zuigerpenbussen erin
 gekrompen, de valvepockets en zuigerveergroe-
ven nabewerkt en het zuigerhemd gecoat. Daarna
volgen nog een wasbeurt en een eindinspectie.
Tijdens al die bewerkingen komt er geen mensen-
hand aan het product. Via een transportbandje
gaan de zuigers van robot naar robot. 
Alle elf lijnen bij elkaar produceren zo 35.000 zui-
gers per dag in 21 ploegen per week en 51 weken
per jaar. Alleen met Kerstmis is de fabriek een
week gesloten. Die zuigers gaan just in time naar
een aangewezen opslagruimte bij de klant
(VW/Audi, Mercedes Benz, BMW of MAN). Pas als
die ze daar uit haalt gaat de verantwoordelijkheid
over het product over en de rekening uit.

gekoeld zijn gaat er nog meer warmte richting
klepstelen en klepgeleiders. Dat maakt de olie-
smering daar tot een hachelijke zaak. Ook al
omdat motorenfabrikanten daar onder druk van
de emissie-eisen nauwelijks nog olie willen
 hebben. Ondertussen zorgen hogere piekdrukken
en lichtere bouw voor meer vervorming in de kop
zodat de belasting op de klepgeleiders alleen
maar groter wordt. Ten slotte doet de EU nog een
duit in het zakje: richtlijn 2011/37 zegt dat moto-
ren die na 1 juli 2011 op de markt komen loodvrij
moeten zijn. Hun klepgeleiders dus ook.
En dus moeten ook ogenschijnlijk eenvoudige
 onderdeeltjes als klepgeleiders hun bijdrage
 leveren in de strijd tegen CO2, vuile emissies en
vervuiling bij einde levensduur. Vandaar dat FM
er een nieuw materiaal met de naam PMF-10E
voor ontwikkelde. Die PM staat voor Powder
Metal, ofwel sintermetaal. Het basismateriaal in
de sintermatrix, een  molybdeen-nickel-staal-
aluminiumcombinatie, zorgt voor een grote
 hardheid en slijtvastheid bij hoge temperaturen.
Dat staat een 100 tot 200°C hogere temperatuur
van de kleppentrein toe. Koper en andere vaste
smeermiddelen in de matrix zorgen voor een
zelfsmerend effect. Samen met een vloeibare
smering op maat, moet dat goed zijn voor een
 autoleven lange slijtvastheid, zelfs bij de kleinere
klepsteeldiameters en kortere klepgeleiders die
nodig zijn om wrijving en gewicht te verlagen. 

Stop-start en de krukaslagers
Hogere verbrandingsdrukken en -temperaturen,
lichtere bouw en strengere wet- en regelgeving,

ook bij de krukashoofd- en bigendlagers spelen die
factoren een rol. Voor die glijlagers komt er nog een
bijzonder belastende factor bij: het stop-startsys-
teem. Normaal gesproken is een krukasglijlager op-
gebouwd uit een stalen schaal met daarop een voe-
ring. De schaal geeft het lager zijn vormvastheid, de
voering beschermt tegen  slijtage en heeft de juiste
tribologische eigenschappen om de oliefilm in de
dunne spleet  tussen lager en as zo goed mogelijk
vast te houden. In veel motoren wordt voor die voe-
ring een aluminiumlegering gebruikt, maar loopt
de  belasting op tot boven de 70 MPa dan kiezen
 motorenbouwers voor op koper gebaseerde
 voeringen. Althans, in Europa, in de VS zien we van-
wege milieuvoorschriften alleen nog aluminium.
Als de belasting op een glijlager toeneemt, neemt
ook de wrijving in het lager toe en daarmee de
 slijtage. Maar die extra slijtage valt in het niet bij
wat er gebeurt als de motor gestart wordt. In de
korte tijd die nodig is om de oliefilm in het lager
op te bouwen is er grenssmering met metaal-op-
metaalcontact. Voor het lager een zeer belastende
situatie. Traditionele glijlagers zijn ontworpen voor
zo’n 25.000 tot 35.000 starts. Tot voor kort was dat
voldoende voor de levensduur van de auto, maar
sinds de introductie van de stop-startsystemen
niet meer. Bij intensief gebruik van zo’n systeem
kan het aantal starts met een factor 10 toenemen.
FM’s antwoord is het Irox-lager. Irox staat voor IRon
OXide en zo’n Irox lager heeft bovenop de voering
nog een extra laagje dat het lager een rode kleur
geeft. Precies, de kleur van roest. Dat laagje bestaat
uit een polyamide-imide (PAI). Dat PAI is enigszins
elastisch, zodat het beschermt tegen vermoeid-

heidsscheurtjes. Zeker op aluminiumvoeringen
betekenen die het begin van het einde. In dat  PAI-
laagje zijn harde ijzeroxidedeeltjes opgenomen
die de weerstand tegen slijtage vergroten. Daar-
naast zitten er nog deeltjes in het PAI-laagje die
werken als vast smeermiddel, om bij grenssmering
toch een lage wrijving te garanderen.
Irox-lagers zijn sinds voorjaar 2011 in productie in
steeds meer toepassingen. “En daar gaan er nog
wel een paar bijkomen”, verwacht FM-lagerspecia-
list Gerhard Arnold. Gelukkig leidt die onzichtbare
hightech niet altijd tot hogere kosten: “De stop-
startsystemen die starten via de multi-V-riem
geven steeds weer een enorme ruk aan die riem.
Dat is extreem belastend voor het eerste
 hoofdlager. Kies je daar voor Irox dan kun je voor
de andere vier gewoon aluminium gebruiken.”

Iedere start is een extreme belasting voor de glijlagers van de
krukas. De roestkleurige Irox lagerschalen zijn bestand tegen het
veel grotere aantal starts dat een stop-startsysteem met zich
meebrengt.

Zicht op de twee superschone witte zuigernabewerkingslijnen,
samen zo groot als een voetbalveld.  
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