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



TECHNIEK 
Openen en sluiten van in- en uitlaatkleppen

Zolang er motoren bestaan, is getracht de klep-
pen zonder klepveren te bedienen. Klepveren
zijn namelijk moeilijk te fabriceren en breken
nog wel eens. Lange tijd leek het erop dat schui-
venmotoren de motoren met kleppen zouden
verdringen. Maar na bijna een eeuw experimen-
teren kwam de ontwikkeling van het klepbedie-
ningssysteem langzaam tot rust. Eén of twee
bovenliggende nokkenassen die vier kleppen
per cilinder bedienen is nu de norm. De klep-
pen zelf zijn voorzien van schroefveren die voor
het sluiten zorgen.
Toch is er genoeg beweging rond de klepbedie-
ning. De nokkenassen worden nu in veel geval-
len om hun lengteas verdraaid, de kleppentij-
den en kleplichthoogten zijn bij de meeste
nieuwe motoren in twee of drie stappen te vari-
ëren. BMW is zelfs met een volvariabele klepbe-
diening gekomen.
Bij motorfietsen gebruiken Honda en Suzuki
‘schakel klepbedieningssystemen’, en volvaria-
bele systemen worden momenteel getest. Het
probleem is dat motorfietsmotoren zo snel
draaien. Zelfs het nieuwste BMW Valvetronic
systeem werkt maar tot 7000 t/min en dat is zo
ongeveer het nokkenastoerental van de moder-
ne viercilinder motorfietsmotor!
Dankzij een volvariabel klepbedieningssysteem
is er bij benzinemotoren geen gasklep meer
nodig om het motorvermogen te regelen. Het
stelt de motorfabrikant in staat de motor over
het hele toerentalbelastinggebied te optimalise-
ren.

Elektromagnetisch of -hydraulisch
Al twintig jaar wordt er onderzoek gedaan naar
een geheel andere wijze van klepbedienen. Er
zijn systemen die met magneetspoelen of met
hydrauliek werken. De elektromagnetische
systemen onderscheiden zich in directe en indi-
recte bediening van de klep. FEV en Delphi wer-
ken met een directe bediening. Daarbij is de
klepsteel voorzien van een schijfje dat tussen
twee ronde elektromagneten bewogen wordt.
Eén magneet zit onder, de andere boven het
schijfje.
Mercedes-Benz, LSP en Magneti Marelli werken
aan een indirect systeem met slepers tussen de
elektromagneten. De slepers bedienen de klep-
pen. Dankzij de overbrengingsverhouding
bouwt dit systeem compacter. Een 42V boord-

systeem zit er voorlopig niet in, dus wordt een
elektromagnetisch systeem moeilijk toe te pas-
sen.
Elektrohydraulische systemen worden door
Bosch en AVL en door Lotus en Eaton ontwik-
keld. Hoewel deze systemen met 12V werken is
er ook een fors aandrijfvermogen nodig van
ongeveer 5 kW bij 4000 t/min voor een 1.8 liter
viercilinder. Het nauwkeurig controleren van
de klepbeweging is een van de hoofdproblemen
van deze beide systemen. De klep mag niet stui-
teren op de zitting en niet zweven. Tot 6000
t/min lukt het allemaal nog wel, daarboven
wordt het moeilijk. De spelingcompensatie is
eveneens lastig, de klep mag niet blijven open-
staan en evenmin met overmatige kracht op de
zitting worden getrokken.

BMW experimenteert
met elektromagneti-
sche klepbediening.
Duidelijk is te zien hoe
de klepsteel verbonden
is met een plaatje dat
tussen twee elektro-
magneten op en neer
wordt bewogen. Omdat
er nogal wat vermogen
nodig is om de elektro-
magneten te bedienen,
werkt BMW met een
42V installatie.

Alternatieve klepbediening biedt kansen

Kleppentrein in bewe
Ondanks de evolutie in motorentechniek

wordt voor het openen en sluiten van de

kleppen nog steeds de vertrouwde nok-

kenas en klepveer toegepast. Kan dat

niet anders zou je denken? Experimenten

met alternatieve bedieningssystemen zijn

in volle gang, maar vormen op korte ter-

mijn nog geen serieuze optie.
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Zijn er dan zulke grote voordelen dat er nog
aan deze systemen wordt gewerkt? Ja, want als
we uitgaan van vier kleppen per cilinder kan
zo’n systeem snel van 4 naar 3 en naar 2 klep-
pen overschakelen. Worden alle kleppen geslo-
ten, dan is er sprake van cilinderuitschakeling.

Bij de Formule 1 motoren van tien
jaar geleden paste Honda deze pneu-
matische klepveren toe. In de flesjes
links zit stikstof onder een druk van
150 bar, de gasklepveer zelf werkt
met 6 tot 8 bar.

ging

Lotus is er van overtuigd dat zowel de ottomotor
als de dieselmotor bij deellast naar zelfontbran-
ding (‘auto-ignition’) gaan om de uitstoot van
schadelijke gassen en deeltjes sterk te verminde-
ren. Deze vorm van verbranding wordt mogelijk
gemaakt door het ‘active valvetrain’ AVT. Het
systeem werkt met een hydraulischmechanische
klepbediening. De productie-uitvoering werkt tot
8000 t/min, Lotus verwacht dat het systeem in
2008 in productie gaat.
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KLEP DICHT KLEP OPEN

Het Duitse motorontwikkelingsinstituut FEV heeft
een eigen elektromagnetische klepbediening ont-
wikkeld die werkt tot 6500 t/min. Gemeten over
de Europese rijcyclus neemt het brandstofverbruik
met 15% af door de kleppen en/of de cilinders op
de juiste momenten in en uit te schakelen. De
klepbediening maakt het ook mogelijk op één
cilinder te starten. Door de kleppentijden goed te
kiezen, kan er bij lage toerentallen 30% meer ver-
mogen worden ontwikkeld ten opzichte van een
motor met vaste kleppentijden die hetzelfde top-
vermogen heeft.

Kortom het vermogen is over een breed gebied
regelbaar.
Uiteraard zijn er ongebruikelijke kleppentijden
mogelijk, zowel voor de in- als de uitlaatklep-
pen. Dat betekent niet alleen dat de gasklep
kan vervallen, maar ook dat een turbomotor op

een geheel nieuwe manier kan worden gere-
geld.
BMW heeft zelf het idee dat de elektromagneti-
sche klepbediening ook voor turbodieselmoto-
ren toekomst heeft. Ze zitten niet te wachten
op een gecompliceerd brok hydrauliek dat (vol-
gens Lotus) met 280 bar werkt en 52 liter olie
per minuut nodig heeft.

Hoogtoeren oplossing
Motoren die echt hoge toeren draaien en grote
kleppen hebben, werken met pneumatische
klepveren. Zo’n gasklepveer levert wel 20%
gewichtsbesparing. Met andere woorden: er kan
ongeveer 10% meer toeren worden gedraaid. De
klepversnellingen hangen immers af van het
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kwadraat van het toerental. Voor dezelfde
kracht mag de klepversnelling dus 1,12=1,21
maal zo groot zijn als de massa 0,8 maal zo
klein is. Het klepbedieningssysteem van de 3,5
liter V12 werkte nog tot 15.400 t/min met stalen
schroefveren. Met gasveren bleef de klepbedie-
ning goed werken tot 16.800 t/min. Dat is een
9,1% hoger toerental. Inmiddels zijn de 10 cilin-
der 3 liter F1 motoren in staat meer dan 19.000
t/min te draaien. Pneumatische klepveren heb-
ben als bijkomend voordeel dat ze een progres-
sieve veerkarakteristiek hebben. Als de klep wil
gaan zweven, zorgt de gasveer voor wat extra
veerkracht. Nog een pluspunt is dat zo’n gasveer
niet vermoeid raakt en dus ook niet breekt. Het
is inmiddels een techniek die door alle moto-
renbouwers wordt gebruikt. Iets voor gewone
motoren? Het systeem is kwetsbaar, het behou-
den van druk over langere tijd is moeilijk.

Gedwongen klepbediening
Er zijn twee merken die succesvol met desmo-
dromische (gedwongen) klepbediening hebben
gewerkt: Mercedes-Benz en Ducati. Mercedes-
Benz alleen bij racemotoren, Ducati bij produc-
tie- en racemotoren. Ducati en desmo horen bij
elkaar, het is bijna een handelsnaam geworden.
Er zijn tal van desmosystemen bedacht, gepa-
tenteerd, gebouwd, beproefd en verlaten. Het is
een veel gecompliceerder systeem dan het op
het eerste gezicht lijkt. Het grote voordeel is dat
de klep veel sneller dan met een veer kan wor-
den gesloten. De gebruikelijke klepveer ont-
breekt en kan dus ook niet voor problemen zor-
gen. Maar het handhaven van de juiste klepspe-
ling onder alle omstandigheden en het overne-
men van de openingsnok op de sluitnok en om-
gekeerd zijn geen eenvoudig op te lossen proble-
men. Het kan wel en de twee merken hebben
laten zien dat het desmosysteem werkt. Maar
inmiddels werkt een conventioneel klepbedie-
ningssysteem zo goed dat een desmosysteem
geen voordeel meer biedt.

De toekomst
Van alle klepbedieningssystemen wordt die met
(openings)nokken en (sluit)klepveren nog steeds
het meest gebruikt. Er zijn eigenlijk geen serieu-
ze alternatieven, als we afzien van het Ducati-
desmosysteem. De stalen klepveren kunnen nog
wel worden vervangen door gasklepveren om
hoge toerentallen te kunnen draaien.
Of we over enige tijd elektromagnetische of
elektrohydraulische klepbedieningssystemen in
productie zullen zien, is niet duidelijk. Lotus
gokt op 2008, we zullen zien of dit waarheid
wordt. ●

Paul Klaver

Ducati heeft bij de Testastretta cilinderkoppen de openingssle-
pers aan de buitenzijde van de kop gelagerd. Daardoor kon de
klephoek tot 25° worden verkleind. De hele kop is smaller
geworden, zoals de naam al aangeeft.

De eerste productie-uitvoering van de Ducati desmodromische
klepbediening is deze uit 1956. Er zijn drie nokkenassen en vier
nokvolgers om de twee kleppen te openen en te sluiten.

In 1954 won Mercedes-Benz de
Formule 1 met een achtcilinder in lijn
die voorzien was van desmodromi-
sche klepbediening. Let op het klep-
stelplaatje bovenop de klepsteel. De
sluittuimelaar is excentrisch gelagerd
om de speling te kunnen instellen.

Bij de Moto GP gebruikt Ducati ook
bij de viercilinder Desmosedici des-
modromische klepbediening. Dit
systeem werkt tot 16.000 t/min, alle
bewegende delen zijn zo licht moge-
lijk uitgevoerd.

Bij de Ducati 996 bedraagt de klep-
hoek 40°. De openingsslepers zijn
aan de binnenzijde van de kop gela-
gerd. Dit is de laatste uitvoering van
de vier kleppen desmokop die in
1987 uitkwam.

Nokken voor het sluiten van de klep
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