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ONDERDELEN 
Constructie en vervangen van koppakkingen 

Dankzij het toepassen van meerdere lagen dun
staalplaat is het mogelijk geworden moderne
motoren gedurende de hele levensduur pro-
bleemloos af te dichten. Dat wordt nog moeilij-
ker dan het al is, omdat volledig uit aluminium
vervaardigde motoren sterk in opkomst zijn en
zelfs magnesiumlegeringen toegepast gaan wor-

den. Ook het gebruik van langere kopbouten,
die elastischer zijn dan korte exemplaren,
bemoeilijken het afdichten. Bovendien neemt
de verbrandingsdruk voortdurend toe en wil-
len de fabrikanten juist de voorspankracht van
de kopbouten beperken om de cilindervervor-
ming binnen (nauwe) grenzen te houden.

Kopbouten worden bij het aanzetten plastisch
vervormd en verlengen daarna nog eens bij de
eerste keer opwarmen. Daarbij kan de voor-
spankracht met wel 35% afnemen. Een moder-
ne dunwandig gegoten aluminium cilinderkop
is gemakkelijker te vervormen, zowel plastisch
als elastisch, dan een dikwandig gegoten gietij-
zeren kop. Dat leidt ertoe dat de kop bij de
bouten heel wat steviger op het blok wordt
gedrukt dan tussen de bouten. Al met al zijn
de bewegingsuitslagen van de gasafdichtings-
rand zo’n vijftien maal groter dan bij de bou-
ten.
Bij dieselmotoren nadert de topdruk de 200
bar. Niet alleen deze hoge druk baart de pak-
kingfabrikanten zorgen. Ook het feit dat de
hoge druk gedurende meer krukgraden dan

De opbouw van een vierlagen staalplaat koppak-
king. Boven en onder zijn de twee lagen te zien
die contact maken met de afdichtvlakken. De aan-
gebrachte profilering (knikken) en de bekleding
ervan zorgen voor een elastische afdichting. De
blauwe laag is de stopperlaag die uit koudgewalst
staal of RVS bestaat. Bij de verbrandingskamer is
het materiaal omgefelst en vormt daarmee de eer-
ste gasafdichting. Tegenwoordig wordt de stop-
perlaag meestal rechtstreeks gesinterd op de
afstandslaag. De gele afstands- of dragerlaag is
meestal aan beide kanten van een speciale bekle-
ding voorzien. Deze laag bepaalt de gewenste
dikte van de pakking.

Koppakking krijgt het zwaar te verduren

Hermetisch dicht
Extreme drukken, uitzonderlijke

temperaturen en corrosiegevoeli-

ge materialen: de koppakking

krijgt het steeds zwaarder te ver-

duren. Een betrouwbare afdich-

ting tussen cilinderkop en motor-

blok is een hele kunst. Nieuwe technieken dienen zich

aan en de werkplaats moet uiterst secuur te werk gaan.

Foto: Reinz

Als de kopbouten
los zijn geweest, is
het raadzaam ze te
vervangen. Alleen
als de motorfabri-
kant een hergebruik
toestaat kan dat,
maar dan alleen als

de gemeten verlen-
ging of insnoering
binnen de opgege-
ven waarden is
gebleven.
Bij hergebruik is de
bout immers langer
geworden en bestaat
dus het gevaar dat
hij vastloopt in het
draadgat. Daarbij
kan de bout worden
afgewrongen of er
ontstaat een scheur
in het motorblok. Als
het motorblok (of de
cilinderkop) gevlakt
is, is dat nog waar-
schijnlijker tenzij er
een speciale, iets dik-
kere, koppakking

Kopbouten altijd vervangen

Voor dieselmotoren
van vrachtauto’s wor-
den rekbouten
gebruikt. Deze hebben
een verschraald ‘lijf’
dat tijdens het vastzet-
ten plastisch vervormd.
Daardoor blijft de
schroefdraad die in het
motorblok zit onbe-
schadigd.

wordt gebruikt om
de kophoogte en de
compressieverhou-
ding te herstellen op
de oorspronkelijke
waarde.
Bedenk dat het soms
niet bekend is of de
bouten al eerder los-
genomen en weer
hergebruikt zijn. Als
dat zo is, is de bout
niet alleen extra
lang, maar ook extra
ingesnoerd. Dat
brengt het risico van
boutbreuk heel
nabij. Daarom geldt:
koppakking vervan-
gen, dan kopbouten
vernieuwen. ●Tekening: Reinz

Tekening: Goetze
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vroeger gehandhaafd blijft, maakt het afdich-
ten moeilijker. De temperatuur van de afdicht-
rand is de 250°C al overschreden en dat maakt
het moeilijk materiaal te vinden dat ook na
vele miljoenen gaswisselingen nog steeds
elastisch is.

Meerdere lagen
Er zit niets anders op dan meerdere lagen
staalplaat op elkaar te stapelen, want de knik-
ken die in één laag worden aangebracht zijn
niet elastisch genoeg. Hoe meer lagen, hoe gro-
ter de elasticiteit van de pakking. Om het bre-
ken van de scherpe vouwen, die tijdens het
aanbrengen van de knikken in het plaatstaal
ontstaan, te voorkomen worden er ‘stoppers’
aangebracht. Dat zijn een soort uitslagbegren-
zers, in de zin dat ze het te ver doorveren van
de knikken beperken. Nu zijn dat nog meestal
vlakke staalstrips, de nieuwste pakkingen
gebruiken gegolfde stoppers. De stopperstrips
kunnen ook nog een afdichtrol vervullen,
zeker als ze aan het vrije uiteinde worden
gefelst.
Deze hoogwaardige MLS (meerlagenstaal) kop-
pakkingen zijn na ongeveer honderd
belastingscycli gestabiliseerd waarna de elasti-
sche eigenschappen niet meer veranderen. De
pakkingfabrikanten hebben hun producten
gedurende tien miljoen belastingcycli getest,
tegenwoordig gaan ze zelfs tot dertig miljoen
wisselingen.

Gevaar voor corrosie
Er zijn zeer lichte motorconstructies ontwik-
keld op basis van aluminiumlegeringen. Zelfs
magnesiumlegeringen worden inmiddels
gebruikt om nog lichtere motoren te kunnen
bouwen. Daarbij treedt er een nog groter corro-
sieprobleem op dan bij aluminium al het geval
is. Het gaat om een elektro-chemisch proces

De nieuwste meerlagenstaal MLS koppakkingen
bestaan uit een aantal dunne lagen staalplaat met
speciale elastomeren aan de buiten- en binnen-
kant om de gas, olie- en koelvloeistofafdichting te
verzorgen.

Afhankelijk van de aanlegdruk worden de ribbels
in de staalplaat meer of minder platgedrukt.
Omdat het om verenstaal gaat, blijft de pakking
flexibel ook al wordt een deel plastisch vervormd.
Tekening: Reinz

Motorblok

Koppakking met
gegolfde stopper

Hogere prestaties, dikkere pakking

Eénlaag koppakking met stijve gegolfde stopper voor com-
pacte ottomotoren, dikke 0,06 mm.

Tweelagen koppakking met geringe dikte en met hoge
elasticiteit voor ottomotoren. Economische oplossing.

Drielagen koppakking met middelmatige dikte en met
hoge elasticiteit voor ottomotoren. Gegolfde stopper is
ook mogelijk achter de knik. Het ontwerp staat verschillen-
de materiaalcombinaties toe.

Drielagen koppakking met de hoogste elasticiteit voor
ottomotoren met een hoog prestatieniveau met geringe
stijfheid. De bewegingen van de afdichtring verdelen zich
over drie actieve lagen.

Drielagen koppakking voor otto- en dieselmotoren met
stugger stopper (geel), variabele dikte >0,9 mm.

Vierlagen koppakking met extra elasticiteit voor dieselmo-
toren met hoge verbrandingsdrukken, variabele dikte >1,2
mm, stugge stopper(geel). De bewegingen van de afdicht-
ring verdelen zich over drie actieve lagen.

Vijflagen koppakking met de hoogste elasticiteit voor die-
selmotoren met een hoog prestatieniveau.
Tweevoudige gegolfde stopper met maximale constructie-
ve vormgevingsmogelijkheden, variabele dikte >1,2 mm.
De bewegingen van de afdichtring verdelen zich over vier
actieve lagen.

Tekeningen: Reinz
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dat zich baseert op de zogenaamde spannings-
reeks van metalen. Er treedt daarbij een reactie
op met koper, nikkel, ijzer en silicium. Een sta-
len koppakking zorgt dus voor problemen ten-
zij er bijzondere maatregelen worden getroffen.
Daarbij valt te denken aan een dunne laag op
het ijzer van een metaal dat in de spannings-
reeks tussen ijzer en magnesium zit of een elek-
trische isolatie door een laag die op het ijzer
wordt aangebracht. Daarbij moet echter in de
gaten worden gehouden dat deze laag op het
ruwe oppervlak moet afdichten en gedurende
de levensduur moet blijven zitten. Als het om
een meerlagenstaalpakking gaat, kunnen de
hogere kosten ten dele worden gecompenseerd
door een zodanige aanpassing van de inwendi-
ge constructie dat de gladde buitenoppervlak-
ken uit een aluminium legering kunnen wor-
den vervaardigd.

Thermische en chemische belasting
De steeds verder stijgende koelvloeistoftempera-
tuur en de toename van het specifiek motorver-

mogen zorgen, naast de reeds genoemde veran-
deringen van materiaal, ook voor problemen.
De voor de afdichting gebruikte elastomeren
worden thermisch en chemisch steeds hoger
belast. De fluorrubbersoorten kunnen deze
belasting aan, maar de hechting op het metaal-
oppervlak is problematisch. We zien daarom
steeds vaker dat niet het volledige oppervlak
voorzien is van een elastomeer, maar dat alleen
op die plaatsen waar dat nodig is afdichtings-
materiaal wordt aangebracht. Het materiaal
laat zich zelfs in verschillende diktes opbren-
gen, zo dun mogelijk (5 µm) bij de afdichtring

van de verbrandingskamer en dikker (25 µm)
waar de aanlegdruk gering is.

Sensortechniek
Omdat de koppakking beweegt, vooral tijdens
de verbranding, kan uit die bewegingen worden
vastgesteld of de verbranding normaal verloopt
of niet. Ongewenste verschijnselen zoals deto-
neren bij een hoog toerental (high speed knock)
of een verbranding overslaan (misfiring) kun-
nen met bewegingssensoren worden vastge-
steld. Bij dieselmotoren wil men het begin van
de verbranding kunnen vaststellen om op deze
manier het verloop van de verbranding te kun-
nen sturen. Ook het meten van de koelvloeistof-
en materiaaltemperaturen is mogelijk. Als
straks de elektrisch aangedreven waterpomp
een feit is, moet de temperatuur van de cilin-
derkop op een kritische plaats worden bewaakt.
De koppakkingfabrikanten zijn ver gevorderd
met deze sensortechniek. ●

Paul Klaver

Vroeger werden
kopbouten met
behulp van een
momentsleutel in
een bepaalde volg-
orde vastgezet. Die
volgorde is er nog,
maar het vastzetten
gebeurt nu met de
hoekverdraaiings-
methode.
Als er met een
momentsleutel
wordt gewerkt, heb-
ben de wrijving
onder de boutkop
en op de schroef-
draad een grote
invloed op de uit-
eindelijke voorspan-
kracht van de bout.
Variaties in voor-
spankracht tot 30%
kwamen voor omdat
de genoemde wrij-
vingscoëfficiënten
van 0,08 tot 0,14
variëren.
Als de hoekverdraai-

ing als maatstaf
wordt gebruikt, vari-
eert de voorspan-
ning nog maar 10%.
Voorwaarde is daar-
bij dat de bout
zover wordt belast
dat deze plastisch
vervormt. Dat vraagt
om een nauwkeuri-
ge werkwijze die
bestaat uit het aan-
brengen van een
bepaald moment,
gevolgd door een
bepaalde hoekver-
draaiing.
Er treedt dus een
verlenging op van
de bout omdat deze
bij de plastische ver-
vorming insnoert. Bij
de eerste keer
opwarmen van de
motor rekt de bout
nog een stukje ver-
der om vervolgens
op deze lengte te
blijven.

Om de verlenging in
de boutschacht te
doen plaatsvinden
en niet in de schroef-
draad waarmee de
bout in het motor-
blok zit, zijn er speci-
ale bouten ontwik-

Hoekverdraaiing geeft 
exacte voorspanning

Het aanhalen van de kopbouten met alleen een
momentsleutel geeft niet de juiste voorspanning.
Werk daarom tevens met een hoekverdraaiings-
meter.

De drukverdeling in een complete koppakking kan
met computerberekeningen zichtbaar worden
gemaakt.
Foto: Reinz

Het streven van de koppakkingfabrikanten is er op
gericht om uit de microbewegingen van de pak-
kingen tal van grootheden zoals de verbrandings-
druk vast te stellen. Daarbij gaat het zowel om
het vaststellen van detoneren als ‘misfiring’. Ook
de temperatuur van bijvoorbeeld de koelvloeistof
of de cilinderkop kan worden vastgesteld.

keld. Bij personenau-
tomotoren gaat het
om bouten met een
extra lange schroef-
draad, bij motoren
voor vrachtauto’s om
rekbouten die ver-
schraald zijn. ●

Foto: Stahlwille

Foto: Reinz

Belastingspieken

Minimaal belaste toestand (koude motor tijdens verbranding)

Maximaal belaste toestand (hete, niet lopende motor)
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Er moet een goede reden zijn
om een koppakking te vervan-
gen, het is immers een fikse
klus. De plaats van de lekkage
moet voor het demonteren wor-
den gemarkeerd, dat maakt het
zoeken naar de plek des onheils
gemakkelijker. Vervolgens moet
de oorzaak van de lekkage wor-
den vastgesteld daarbij kunnen
deze afbeeldingen een hulp zijn.
Als de oorzaak vaststaat, moet
deze worden verholpen. Pas dan
kan er een nieuwe koppakking
worden gemonteerd. Dat gaat
niet zomaar.
De rechtheid, vlakheid en de
ruwheid van het motorblok en
de cilinderkop moeten aan de
fabrieksvoorschriften voldoen.
Het meten ervan is een nauw-
keurig klusje. Als de kop of het
blok gevlakt zijn, is het nodig
om meer meetwerk te verrich-
ten om de compressieverhou-
ding en de tandriemlengte gelijk
te houden en het elkaar raken
van de kleppen en de zuigers te

voorkomen. Een werkplaats-
handboek is onontbeerlijk, voor-
al bij dieselmotoren luistert alles
heel nauw.
Als de kop weer op het blok kan,
uiteraard met de juiste, nieuwe
koppakking is het raadzaam om
alle boutgaten schoon te maken,
er mag geen olie of water in het
draadgat zitten. Bij de nieuwe
kopbouten zit een speciaal vet
dat onder de kop en op de
schroefdraad moet worden aan-
gebracht. Aantrekken in de juiste
volgorde en volgens de fabrieks-
voorschriften voorkomt het
kromtrekken van de kop en het
vervormen van de cilinders. Al
met al is het vervangen van een
koppakking een secuur karwei.
Bezint voor je begint! Dat wil
zeggen: zorg dat alle speciaal
gereedschap beschikbaar is,
evenals een complete pakking-
en kopboutenset en neem het
werkplaatshandboek door, want
er verandert veel op koppak-
kinggebied en het gaat snel. ●

Vervangen koppakking
een secuur karwei

Als er ‘high-speed knock’ ofwel deto-
neren bij een hoog toerental
optreedt, wordt de pakkingrand van
de verbrandingskamer ingedeukt.

Als het detoneren aanhoudt, wordt
de afdichtrand geheel beschadigd.
Vaak komt ook de koelvloeistofruim-
te onder druk te staan en vormen
zich blazen op de koppakking.

De vaak ongekoelde dam tussen de
cilinders zorgt voor een thermisch
hoge belasting van de koppakking.
Het materiaal vervormt plastisch en
verliest de voorspanning. Daardoor
kunnen er verbrandingsgassen langs
lekken.

Als de motor te heet wordt, kunnen
er dampbellen ontstaan in de koel-
vloeistof. De pakking zwelt dan op
omdat het siliconenimpregneermid-
del niet tegen dampbellen bestand is.

Foto’s: Reinz
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