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ONDERDELEN 
Constructie van moderne cilinderblokken

Naast gietijzer (Gy) is aluminium (Al) een zeer
geschikt materiaal om motorblokken van te
maken. Uiteraard moeten deze materialen dan
wel gelegeerd worden, anders zijn de sterkte en
slijtvastheid niet optimaal.
Aluminium heeft een dichtheid van 2,7 g/cm3,
gietijzer komt op 7,2 g/cm3. Dat lijkt te beteke-
nen dat een aluminium motorblok minder dan
de helft moet wegen van een gietijzeren blok.
Dat is niet zo, want aluminium is lang niet zo
sterk als gietijzer. Er is dus een grotere wand-
dikte nodig om alle krachten en momenten op
te vangen zonder overdreven vervormingen van
het motorblok. In de praktijk komt een alumi-
nium motorblok op 2/3 van het gewicht van
een gietijzeren blok. Toch is deze besparing van
voldoende belang om aluminium blokken te
ontwikkelen, want een lichter motorblok zorgt
voor een lichtere motor en dus een lager voer-
tuiggewicht. Dat betekent een gunstiger brand-
stofverbruik bij hogere prestaties.

Meer dan gewicht
Om de motorblokken voldoende stijf te maken
en om het geluid te dempen, worden de alumi-
nium blokken voorzien van vele uitwendig
geplaatste ribben. Gietijzer dempt hoogfrequen-
te trillingen beter dan aluminium, dat komt

mede door de structuur van het materiaal en
de vorm van de grafietlamellen in het gietijzer.
Die grafietlamellen zorgen voor de goede loop-
eigenschappen. Daarom worden gietijzeren
motorblokken vooral voor dieselmotoren nog
op grote schaal toegepast: de zuigers met veren
lopen rechtstreeks op het gietijzer van de cilin-
derwanden.
Gietijzer is ook sterk. Dat is belangrijk want de
topdruk van de moderne dieselmotoren nadert
de 200 bar. Het gevolg van deze topdruk is dat
de cilinders en de hoofdlagers vervormen.
Zonder bijzondere voorzieningen zou een alu-
minium blok te veel vervormen.
De warmtegeleiding van een aluminium blok
is veel beter dan dat van een gietijzeren blok.
Daardoor nemen thermische spanningen af en
is het eenvoudiger om hete plaatsen goed te
koelen. Vandaar dat de cilinderkop als eerste
van aluminium werd gemaakt. Een viertaktmo-
tor voert immers de meeste warmte af via de
uitlaatkleppen en de uitlaatkanalen. Beiden
zitten in de cilinderkop.
Vanwege de gunstige koeling is er minder koel-
vloeistof nodig en is de motor sneller op
bedrijfstemperatuur. Vooral voor benzinemoto-
ren levert dat een brandstofbesparing op en
een comfortverbetering door het snel warm

worden van het interieur als het koud is. Daar
komt dan ook nog een verlaging van de schade-
lijke emissies in de opwarmfase bij.
Pas echt nuttig wordt een aluminium blok als
de zuigers rechtstreeks op het materiaal kun-
nen lopen, net als bij gietijzer. Op dit punt lijkt
de doorbraak te zijn bereikt, vooral dankzij het
opspuiten met behulp van een plasmavlam-
boog.

Fabricagetechnieken
Er zijn drie manieren om een aluminium blok
te fabriceren: monolitisch, semi-monolitisch en
heterogeen. Een monolitisch blok bestaat hele-
maal uit één type aluminium dat als een zoge-
naamde overeutectische legering met meer
dan 12,5% Silicium (Si) wordt gegoten. Het
eutecticum is het laagst mogelijke smeltpunt
van een legering. Door een chemische etstech-
niek komen de kleine Si korrels gedeeltelijk
vrij te liggen en kunnen de van een ijzerlaagje
voorziene zuigers rechtstreeks op het materi-
aal lopen.
Een semi-monolitisch blok heeft niet zo’n hoog
Si gehalte en heeft daarom een looplaag nodig
op de cilinderwanden. Dat kan gebeuren door
een looplaag aan te brengen of geschikt mate-
riaal in het AlSi aan te brengen. De looplaag

Hoogwaardige materialen en complexe bewerkingstec

Knappe blokk

Uit aluminium legering vervaar-

digde cilinderblokken winnen ter-

rein. Compacter en lichter bouwen

is immers de trend. Bijzondere

looplagen en hoonbewerkingen

moeten de slijtvastheid waarbor-

gen. Een lesje moderne construc-

tietechniek met grote gevolgen

voor de revisiebranche.

1 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



kan galvanisch of door een plasmaboog, dus
thermisch, worden opgebracht. De met kerami-
sche vezels (bijvoorbeeld Silicium Carbide) of
Aluminiumoxide vezels versterkte en slijtvast
gemaakte loopvlakken worden onder hoge
druk gefabriceerd.
Heterogene aluminium motorblokken worden
voorzien van droge of natte cilindervoeringen.
Deze voeringen worden ingegoten, ingeperst of
zitten ‘los’ in het blok. De ingegoten voeringen
bestaan meestal uit gietijzer. De ingeperste of
ingekrompen voeringen zijn van een overeutec-
tische legering dus van hetzelfde materiaal als

De nieuwe V10 dieselmotor uit de
Phaeton heeft als eerste diesel een
slijtvaste looplaag die door ‘plasma-
coating’ is opgebracht. De cilinder-
boringen worden fijngeboord,
geruwd en grondig gereinigd. De
looplaag wordt in lagen opgebracht
tot een dikte van 100µm bereikt is.
Daarna wordt er in enkele stappen
gehoond. Het motorblok heeft een
gesloten dekconstructie.
Foto: Volkswagen

VW heeft bij de Lupo 3-cilinder die-
sel een aluminium motorblok toege-
past om het gewicht zo laag moge-

lijk te houden. Dat is nodig om over
de Europese rijcyclus een verbruik

van 2,99 liter per 100 km te halen.
Foto: Volkswagen

‘Squeeze-Casting’ wordt toegepast bij de Porsche
Boxster motoren. Poreuze, uit vezels bestaande
cilindervoeringen worden door het vloeibare alu-
minium volgeperst zodat er een slijtvaste looplaag
ontstaat.
Foto: Porsche

Bij de Mercedes-Benz V6 motoren worden er spe-
ciale aluminium bussen in het blok aangebracht.
Het vloeibare aluminium van het motorblok wordt
met 1000 bar tegen de voeringen geperst. Daarbij
smelt de buitenkant van het voeringmateriaal vast
aan het aluminium van het blok. Zo ontstaat een
overeutectisch loopvlak in een ondereutectisch
blok.
Foto: DaimlerChrysler
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van een monolitisch blok. De losse voeringen
zijn meestal vervaardigd van een aluminium
legering versterkt met keramische vezels.

Drie blokvormen
We onderscheiden drie manieren waarop het
motorblok gebouwd is: open dek, gesloten dek
of tweedelig. Bij een open dek staan de cilinder-
voeringen rondom in het koelwater. Bij een
gesloten dek zijn er koelwatergleuven in het
dek en zitten de cilindervoeringen ook aan de
bovenkant vast in het blok. Bij een tweedelig
motorblok is er sprake van een boven- en onder-
deel die de hoofdlagers opsluiten. Het onderste
deel heet in het Engels ‘bedplate’, een soort lat-
tenbodem van halve hoofdlagerschalen. Het is
een van motorfietsen en raceautomotoren
bekende techniek die voor een stijf geheel
zorgt.

Gieten: vak apart
Het eenvoudigste gietproces gebruikt de zwaar-
tekracht om het vloeibare aluminium in alle
uithoeken van de vorm te krijgen. Bij lagedruk
gietwerk wordt de vorm van onderaf met onge-
veer 1 bar overdruk gevuld. Bij hogedruk giet-
werk wordt het gietmateriaal horizontaal in de
vorm geperst. De kans op gietgallen is tamelijk
groot vandaar dat er aan de andere kant van de
vulopening(en) met onderdruk ‘gezogen’ wordt.
Als de druk tijdens het afkoelen op de gietvorm
blijft staan spreekt men van Squeeze-Casting.
To squeeze is (uit)knijpen als tandpasta uit een
tube. Het is dan mogelijk om versterkende en
slijtvaste vezels toe te voegen op de plaats waar
de zuigers gaan lopen.
Als er hoge druk gietwerk wordt gebruikt is het
ingieten van cilindervoeringen economisch ver-
antwoord. Omdat het gietstuk snel genoeg

afkoelt, kunnen er zelfs aluminium bussen, bij-
voorbeeld van overeutectisch aluminium wor-
den ingegoten. Bij lagedruk gietwerk met zand-
kernen wordt de voering zo heet dat hij smelt
of ernstig vervormd. Gietijzeren bussen kun-
nen uitstekend worden ingegoten, vandaar dat
we ze bij aluminium blokken nog regelmatig
tegenkomen. Het streven is echter naar zo com-
pact mogelijke motoren dus naar aluminium
blokken met dunne looplagen die in of op het
materiaal van de cilinders zijn aangebracht.

Aluminium voor diesels
De autofabrikanten aarzelen nog om alumini-
um motorblokken toe te passen bij dieselmoto-
ren. De trend is immers naar hogere verbran-
dingsdrukken. De enorme krachten en buigen-
de en wringende momenten die uit de topdruk
van 200 bar voortvloeien belasten elk motor-
blok enorm. Recent zijn de resultaten van een
vergelijkend onderzoek van verschillende typen
cilinderblokken gepubliceerd. Naast een
bekend gietijzeren blok werden vier alumini-
um blokken getest met drie verschillende plas-
ma looplagen met opgespoten ijzerlaag en met
twee voeringen uit een overeutectische AlSi
legering. Het vergelijk spitste zich toe op de
praktische bruikbaarheid, de slijtage van de
zuiger, de veren en het loopvlak van de cilin-
der, het olieverbruik en de wrijvingsweerstand.
De conclusies zijn belangrijk omdat ze ons een
inzicht geven in de toekomstige motorblokken.
Bepalend is wat de fabrikant als prioriteit(en)
stelt: slijtage, olieverbruik wrijvingsweerstand,
gewicht of kleinste afstand tussen de cilinders.
Dat laatste is van groot belang bij dwarsge-
plaatste motoren en is het sterke punt van
‘plasma-coating’, de door middel van een plas-
maboog opgebrachte looplaag. AlSi looplagen
zorgen voor een geringere wrijving, dat is gun-
stig voor het brandstofverbruik, maar de plas-
ma-coating techniek heeft al met al vele sterke
punten.
De doorbraak is gekomen via Zwitserland. Bij
Sulzer Metco, van de reusachtige tweetakt
scheepsdiesels, is het gelukt het plasmaspuiten
zo te perfectioneren dat VW/Audi het proces
toepast bij de direct ingespoten benzinemoto-
ren. Deze FSI’s hebben deze looplaag en de
nieuwe V10 TDI in de Phaeton eveneens! Dat is
wel heel bijzonder, want dit is de sterkste die-
sel ter wereld.
De looplaag wordt in een aantal dunne lagen
opgebracht tot een dikte van 100 µm is bereikt.
Door een meervoudig hoonproces wordt de
juiste loopvlakstructuur verkregen. Zo eenvou-
dig als dit mag klinken, is het niet. Sulzer
Metco heeft al 30 jaar ervaring met plasma-coa-
ting, het bijzondere is dat er nu binnenin een
kleine boring een looplaag moet worden aange-
bracht. VW werkt sinds 1993 met Sulzer Metco
samen, kennelijk met succes want sinds okto-
ber 2000 worden bepaalde motortypen van een
staal-molybdeen looplaag voorzien. De kans is

Het 5-cilinder Volvo-
blok is een open dek
constructie met een
onderdeel dat de
hoofdlagerkappen
bevat, ‘bedplate’
genoemd. De gietijze-
ren cilinderbussen zijn
ingegoten.
Foto: Kolbenschmidt

Bij de VV 12 motoren
past VW een lagedruk
gietstuk toe van een
overeutectische alumi-
nium legering. De zui-
gers lopen rechtstreeks
op het materiaal dat
op een speciale wijze
bewerkt en gehoond is.
Let op de ‘bedplate’ en
de gesloten dek con-
structie.
Foto: Kolbenschmidt
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intrede gedaan. Er worden in het voorgehoon-
de oppervlak putjes of groefjes van allerlei vor-
men aangebracht die nadien door een hoonbe-
werking worden glad gemaakt. Soms zitten
deze bewerkingen alleen maar op de plaats
waar de zuigerveren lopen.
Een doorontwikkeling van het plateauhonen is
glijhonen. In drie stappen wordt er met dia-
manthoonwerktuigen een oppervlak verkregen
dat nog meer lijkt op dat van een ingelopen
motor. Spiraalglijhonen geeft meer bescher-
ming tegen ‘vreten’. Daarbij ontstaat er een
ongewone hoek van 135° tussen de hoongroe-
ven, deze staan voor het oog veel te steil. Het
doel is om een zo gering mogelijk olieverbruik
te verkrijgen, vandaar de kans op ‘vreten’. 
Het zal u duidelijk zijn geworden dat de trend
naar compacte, lichte motorblokken ongebrui-
kelijke fabricage- en bewerkingstechnieken
heeft opgeleverd. Dat we nog maar aan het
begin staan van deze ontwikkeling is duidelijk
uit de veelheid van mogelijkheden. Het lijkt
erop dat het opbrengen van looplagen ook voor
motorblokken van het nog lichtere magnesium
goede vooruitzichten biedt. Het is de verwach-
ting dat de nieuwe loopvlakken de motorle-
vensduur meegaan. Voor revisiebedrijven is dat
slecht nieuws. ●

Paul Klaver

Hoontechnieken
onder de loep

groot dat ook andere motorfabrikanten volgen,
want het proces verloopt snel.

Honen evolueert
Honen is de laatste bewerking die cilinders
ondergaan. Ook het bewerken van cilinders is
aan grote veranderingen onderhevig. Zelfs de
wijze waarop de ruwheid van het oppervlak
wordt weergegeven is veranderd en in de DIN of
ISO-norm 13565-2 vastgelegd.
Het gaat er bij het honen om een optimaal
oppervlak te verkrijgen waarop de zuigerveren
snel inlopen, het olieverbruik laag is en er wei-
nig slijtage optreedt. Sinds 1985 kennen we het
begrip plateauhonen. Daarbij worden de ruw-
heidstoppen zodanig afgevlakt dat er ruitvormi-
ge plateau’s tussen de hoongroeven ontstaan.
De zuigerveren hebben dus meteen een draag-
vlak om de warmte af te voeren en de hoon-
groeven een bepaald volume om de smeerolie
in op te slaan. Soms wordt er nog een nabewer-
king toegepast. Daarbij zorgen borstels voor een
bijzonder glad oppervlak.
Nieuwe ontwikkelingen zijn het in twee fasen
nahonen met kurkstrippen om een zeer glad
oppervlak te krijgen met een bepaalde struc-
tuur. Bij gietijzer is het mogelijk bepaalde lege-
ringen zoals Titanium toe te passen die voor
kleine insluitsels zorgen. Als de hoonvloeistof
met ongeveer 120 bar op het oppervlak wordt
gespoten (vloeistofstralen) worden de insluitsels
uit het materiaal verwijderd. Daardoor ont-
staan er veel kleine gaatjes die de smeerolie
vasthouden. VW spreekt over 40 gaatjes per cm2

met een grootte van 30 tot 50µm. Door een
extra hoonbewerking wordt het oppervlak glad
gemaakt. De laser heeft ook bij het honen zijn

Normaalhonen in twee stappen

Plateauhonen in drie stappen

Borstelhonen

Vloeistofstralen

Laserhonen

Glijhonen in drie stappen

Spiraalglijhonen in drie stappen

Het aluminium blok van de VW/Audi FSI motoren
heeft een looplaag die door middel van een plas-
maboog is aangebracht. Daarbij loopt de tempera-
tuur in de plasmaboog op tot 10.000 ºC opdat het
staal en het molybdeen als uiterst fijne deeltjes op
het aluminium worden gespoten.
Foto: Volkswagen

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 4




