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ONDERDELEN 
Technische trends bij schokdempers

De ontwikkeling van de hydraulische telescoop-
schokdemper stamt uit het begin van de derti-
ger jaren en kwam in een stroomversnelling
toen een heer Koning (oprichter van Koni) uit
Oud Beijerland rond 1951 de verstelbare dubbel-
wandige vloeistofdemper construeerde.
Alhoewel de reputatie van Koni nog steeds op
die schokdemperconstructie is gebaseerd, heeft
ook daar de ontwikkeling niet stilgestaan.
Inmiddels levert Koni, net als andere fabrikan-
ten die daar eerder mee waren, ook enkelpijps

gas-hydraulische dempers en dubbelpijps lage-
druk gas-hydraulisch dempers. Let wel; ook gas-
dempers zijn altijd gebaseerd op het hydrauli-
sche werkingsprincipe.
Hoe komt de dempende werking tot stand? De
bovenzijde van de schokdemper is verbonden
met de opbouw (afgeveerde massa) en de onder-
zijde met de wieldrager (onafgeveerde massa).
Kort gesteld bevat de schokdemper een dem-
pingsvloeistof (olie). Door de beweging van de
voertuigopbouw wordt met behulp van een
stang een zuiger in de afgesloten demperpijp
op en neer geschoven. Deze zuiger bevat een
aantal boringen, waar doorheen de vloeistof
van de ene naar de andere ruimte wordt
geperst. Door deze boringen ondervindt de
vloeistof weerstand, waardoor de beweging van
de opbouw wordt afgeremd.

Verschillende demperconstructies
De drukloze dubbelpijpsdemper, zoals die door
de meeste schokdemperfabrikanten wordt
geproduceerd, heeft een bodemkleppensysteem.
Deze regelt met name de ingaande slag (bump).
Door het aanpassen van de bodemkleppen kan

men de karakteristiek van de ingaande slag
beïnvloeden. Deze karakteristiek is met name
van belang voor het comfort. De karakteristiek
van de uitgaande slag (rebound) wordt bepaald
door de (boringen en kleppen in de) zuiger. Dit
is het type schokdemper dat alom voor de ver-
vangingsmarkt beschikbaar is. Ondermeer de
Delphi Hydro, de 44 Series van Kayaba, de
Monroe Sensatrac/Reflex en de Koni Special
(‘rode’ Koni) werken volgens dit principe.
Waarbij moet worden opgemerkt dat de Koni
afstelbaar is. Hiervoor moet de schokdemper
wel onder de auto vandaan gehaald worden.
De enkelpijps gasgevulde hydraulische demper
is voorzien van een ruimte waarin gas onder
hoge druk is opgeslagen. Dit gas wordt van de
demperolie afgezonderd door een scheidings-
zuiger. Vaak ziet men ook de aanduiding ‘De
Carbon’; dit is de patenthouder op dit systeem.
Bilstein was de eerste die volgens dit recept

Van schokdemper tot onderstelmanagement

Dempen met intelli
Nu auto’s technisch steeds

geraffineerder worden,

blijft ook de schokdemper

niet buiten schot. Conven-

tionele ‘passieve’ dempers

worden verder geperfectio-

neerd en actieve demping

is duidelijk in opkomst. Met

een variabele dempingska-

rakteristiek kan een vol-

maakter compromis wor-

den bereikt tussen comfort

en wegligging.

Elektronisch geregelde demping doet nu ook z’n
intrede in de ‘gewone’ auto. Opel biedt het aan in
de nieuwe Astra. Het CDC van Sachs past zich con-
tinu aan op de ondergrond en rij-omstandigheden.
Het communiceert via een CAN-bus met andere
onderstelelektronica. Zonder verlies van comfort
verbetert het de rij-eigenschappen en verkort het
zelfs de remweg. Elk wiel wordt apart geregeld
via de Skyhook-regelstrategie.
Foto: ZF-Sachs
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techniek die het beste bij de betreffende auto
past; soms met gas, soms zonder.

Actieve regeling
Tot nu toe hebben we het over ‘passieve’ dem-
ping. Er bestaat echter een conflict tussen com-
fort en weggedrag. We hebben het dan over de
dempingskarakteristiek die door de fabrikant
aan de betreffende schokdemper is meegege-
ven. Met dat beperkte middel dat schokdemper

schokdempers construeerde. Ook Delphi heeft
inmiddels een serie schokdempers met gasvul-
ling (Gas-monotube), evenals Sachs (Super
Touring en Advantage) en ook Kayaba en Koni
hebben een aantal series met enkelwandige gas-
gevulde schokdempers. Het gas (stikstof) in deze
dempers staat onder hoge druk. De Koni is van
buitenaf afstelbaar.
De dubbelwandige demper met gas komt qua
constructie overeen met de drukloze dubbel-
pijpsdemper zonder gasvulling. Echter om de
demping sneller in werking te stellen (korte
aanspreektijd) hebben een aantal fabrikanten
ook een demper in het leveringsprogramma
waarin gas onder lage druk (5 tot 8 bar) is opge-
slagen. Dit gas gaat tevens schuimvorming en
schade ten gevolge van dampbelvorming tegen
(cavitatie). Er zijn ook afstelbare uitvoeringen
leverbaar. Een dubbelwandige schokdemper
met gas is ondermeer opgenomen in het assor-
timent van Kayaba, Delphi (De Carbon

Comfort), Sachs (Advantage) en Koni (8641/8741,
afstelbaar).
Het is een vak apart om te bepalen welk type
demper bij welke auto past. Auto’s die ontwor-
pen zijn voor de drukloze dubbelpijps hydrauli-
sche dempers zullen anders reageren op een
enkelpijps gasgevulde demper. In ieder geval zal
door de opwaartse druk van de gasvulling de
auto iets hoger komen te staan. In de optimale
situatie kiest de schokdemperproducent die

Ook Monroe (Tenneco) is actief op het gebied van
elektronische demping. Samen met Öhlins Racing
ontwikkelde men het ‘Continuously Controlled
Electronic Suspension’ (CES) systeem. Het maakt
onderdeel uit van Volvo’s Four C-System, een intel-
ligent chassismanagement.
Foto: Monroe

gentie

delijk bevestigde en
goed werkende
schokdempers. Ook
hier biedt (bij het
ontbreken van een
genormeerde beoor-
delingsmethode met
behulp van een
schokdempertest-
bank) een visuele
controle uitkomst,
eventueel in combi-
natie met een rij-
proef. Het ‘zweten’
van een schokdem-
per is toelaatbaar,
maar een lekkage
moet tot afkeur lei-
den.
Durf met de klant
de confrontatie aan
als schokdempers er
heel wat kilometers

op hebben zitten
(meer dan 60.000
km) en eventueel bij
het in- en uitveren
van de auto ‘pom-
pende’ geluiden
voortbrengen. Ook
het klapperen duidt
op versleten schok-
dempers. Meestal
zijn dan de rubbers
versleten. Wees
behoedzaam met
het monteren van
nieuwe schokdem-
pers. Vernieuw alle
slijtagegevoelige
onderdelen (ook het
bovenste veerpootla-
ger). Er bestaat ‘han-
dig’ speciaal gereed-
schap, bijvoorbeeld
om bevestigingen los
te draaien. Er is ech-

Schokdemping en de APK-II

ter ook noodzakelijk
gereedschap, zoals
veerspanners die
aangepast zijn aan
de hoge veerdruk-
ken of de speciale
vorm van de veren.
Daarnaast kan men
bij verschillende
auto’s (met name
VAG-voertuigen)
stuiten op afstel-
voorschriften van de
voorste veerpoten.
Voor alle auto’s geldt
dat de schokdemper-
bevestiging pas defi-
nitief moet worden
vastgezet als de auto
weer op de wielen
staat. Dit voorkomt
verwringen van de
rubbers. ●

Artikel 5.2 van de
Keuringseisen geeft
aan dat de onderde-
len van het veer-
systeem geen breu-
ken of scheuren
mogen vertonen,
niet door corrosie
mogen zijn aange-
tast en deugdelijk
bevestigd moeten
zijn. Controle hierop
gebeurt visueel met
gebruikmaking van
een brug. Een derge-
lijke controle is rela-
tief eenvoudig, maar
toch gaat het nog
vaak mis.
Ook geeft artikel 5.2
aan dat personenau-
to’s moeten zijn
voorzien van deug-

Gebruik bij het monteren van demperpatronen
altijd een professionele veerspanner, die een zo
groot mogelijk deel van de windingen pakt en in
gespannen toestand de windingen goed omsluit.
Veiligheid boven alles!
Foto: Jan Lieftink

De demperwerking zelf wordt tijdens de APK niet
gecontroleerd op een testbank. Toch slijt de dem-
per na verloop van tijd waardoor comfort en rijge-
drag te wensen overlaten. Wijs de consument
daarop, nieuwe dempers zijn vaak achteraf een
verademing.
Foto: Jan Lieftink
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heet, probeert de fabrikant te bereiken dat het
afgeveerde gewicht (de carrosserie) in het verti-
cale vlak zo min mogelijk beweegt om de inzit-
tenden een zo comfortabel mogelijke rit te
bezorgen. Bovendien moeten uit veiligheids-
overwegingen en met het oog op een sportief
weggedrag (hoge bochtsnelheid en het over-
brengen van de maximale remkracht) de wielen
optimaal de ondergrond volgen. Kortom, de
wieldrukvariaties die het gevolg zijn van een
hobbelig wegdek mogen niet resulteren in een
verticale versnelling van de carrosserie.

Autofabrikanten hebben daar al het nodige aan
gedaan door het toepassen van veren met een
progressieve werking. De ontwikkeling van
schokdempers heeft ook niet stilgestaan. Lichte
stootjes worden voortreffelijk opgevangen door
het gaskussen van gasgevulde schokdempers.
Van buitenaf verstelbare schokdempers zijn er
al jaren. Maar een voorziening die zorgt voor
een voortdurende aanpassing aan de rij-omstan-
digheden is nog nieuw en wordt ongetwijfeld
een trend.

Koni zoekt optimum
Rond 1996 heeft Koni de ‘Continuous Variable
Damping’, kortweg CVD ontwikkeld. Een semi-
actief dempingsysteem werkend met sensoren
en een centrale regeleenheid. Gemeten werden
de verticale versnelling van de afgeveerde
massa, in- en uitgaande slag van de schokdem-
per en voorts de stuurverdraaiingshoek, de snel-
heid waarmee de stuurbewegingen werden uit-
gevoerd, rembewegingen en de voertuigsnel-
heid. Kortom, een variant op het Skyhook-prin-
cipe waar nu door verschillende voertuigfabri-
kanten furore mee wordt gemaakt. Niet echter
door Koni. Zij hebben inmiddels FSD geïntrodu-
ceerd, oftewel Frequency Selective Damping.
Het doel is de carrosseriebewegingen te mini-
maliseren. Daarvoor zijn hoge dempingskrach-
ten nodig. Dit resulteert bij veelvuldig bewegen
van de koets in een slecht comfort. Een hoge
dempingswaarde is echter nodig voor een spor-
tief weggedrag. Nadelen: veerbewegingen wor-
den belemmerd, er worden meer krachten door-
geleid naar de carrosserie en de dynamische
bandkrachten worden ook groter. Koni heeft
met FSD bereikt dat de dempingswaarde is
opgedeeld. Op ongeveer 25% van de verticale
beweging van het wiel is er sprake van een prak-
tisch symmetrische demping. Het wiel beweegt
dan met een frequentie van circa 10 Hz. De fre-
quentie van de carrosserie is dan nog steeds
ongeveer 1 Hz (natuurlijke frequentie). De wer-
king berust op het feit dat de hoofdstroomolie
door de zuiger de hoge dempingskarakteristiek
(hoge druk) tot gevolg heeft en dat de FSD-regel-
klep een parallelle oliestroom tot stand brengt,
die over een tijdsperiode van druk verandert. De
regelklep werkt als een hydraulische versterker
die tijd nodig heeft om de parallelle oliestroom
af te sluiten (een vertragingsmechanisme). Bij
hoge frequenties is hij te traag om de olie-
stroom volledig af te sluiten. Afhankelijk van de
frequentie wordt de dempingskarakteristiek
naar een lager niveau gebracht.
De FSD-regelklep werkt alleen in de rebound
(uitgaande slag), omdat deze bepalend is voor
de mate van comfort. De Lamborghini Gallardo
is de eerste auto waarvoor de Koni-demper met
FSD wordt geproduceerd. Het FSD-systeem werkt
volledig mechanisch-hydraulisch. Dit in afwij-
king van wat momenteel wordt aangeduid met
de Skyhook-regelstrategie.

Skyhook regelstrategie
De Skyhook-regelstrategie wordt sinds kort toe-
gepast in auto’s in de hogere prijsklasse. De
term en de gedachte stammen uit begin 80-er
jaren. De insteek was toen een (volledig) actief
veersysteem. Met name in de Formule 1 werd
het op een gegeven moment toegepast. Nadat
Lotus met de 99T zeer succesvol dreigde te wor-
den, werd het systeem door de overkoepelende
internationale autosportorganisatie (de FIA) in
de ban gedaan.
Uitgangspunt was het zo stabiel mogelijk hou-

zuigerstang worden
toegepast. Overigens
is het binnenwerk
van dergelijke schok-
demperpatronen ook
op de kortere veer-
weg berekend.
Serieuze leveranciers
van verlagingsveren
bieden over het
algemeen hun veren
aan in combinatie
met aangepaste
schokdempers en
dito bumpstops. De
bumpstops niet weg-
laten, anders slaat
het binnenwerk
(bodemklep) van de

Schokdempers voor 
een sportief onderstel

schokdempers uit-
een. Wie bij het ver-
lagen verder dan
gaat dan 40-45 mm,
komt (althans voor
een auto die aan het
dagelijks verkeer
deelneemt) in een
kritische zône. Niet
alleen technisch,
maar ook wat de rij-
eigenschappen
betreft. Overigens
dient na montage
van verlagingsveren
het camber en de
sporing te worden
opgemeten en aan-
gepast (in die volgor-
de). Verlagingsveren
en schokdempers die
op elkaar zijn aange-
past zijn ondermeer
leverbaar van de
merken Koni en
Sachs. ●

Het verdient aanbe-
veling aangepaste
schokdempers te
monteren als de
auto wordt voorzien
van kortere veren.
Met name als de
auto is uitgerust met
wielgeleidende veer-
poten (MacPherson-
veerpoten) moeten
bij het monteren van
verlagingsveren
schokdemperpatro-
nen met een kortere

Sachs levert echte wegliggingssets. Verlagingsve-
ren met aangepaste schokdempers en een aange-
paste veerpoot. Optimaal afgestemd voor een
sportief rijgedrag. Men zou een dergelijke set nog
kunnen aanvullen met dikkere stabilisatorstangen.
Foto: Sachs

Ook Koni levert van buitenaf afstel-
bare schokdempers voor de meer
sportieve automobielen. Deze zijn in
een kit opgenomen met bijpassende
veren die de auto tot ongeveer 45
mm lager zetten. De afstelling
gebeurt met een stelknop aan de
bovenzijde. Linksom draaien bete-
kent een hardere demping en rechts-
om zorgt voor een meer comfortabe-
le dempingskarakteristiek. Ook het
binnenwerk van deze Koni-schok-
dempers en de veerpoot zijn aange-
past aan de verlaagde veren.
Foto: Koni
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keld en in bepaalde uitvoeringen van de nieuwe
Opel Astra leverbaar is. Het werkt met een aan-
tal sensoren die de positie van de carrosserie
registreren en doorgeven aan een regelapparaat
die de actuatoren (proportioneelkleppen) in de
dempereenheden aansturen. Opel neemt echter
het CDC op in zijn IDS-plus systeem. Dit staat
voor Interactive Dynamic Drive System. Daarbij
is CDC in een netwerk van CAN-bussen geïnte-
greerd, waarvan ook een Elektronisch
Stabiliteitsprogramma (ESP), Anti-blokkeer-
systeem (ABS), Cornering Brake Control (CBC)
en Traction Control (TC) deel uitmaken.
Afhankelijk van de sensorsignalen en de ver-
werking daarvan in de regeleenheid worden
proportioneelkleppen in de dempers zodanig
aangestuurd, dat binnen fracties van een secon-
de de dempingskracht aan elk wiel aan de rij-
omstandigheden wordt geoptimaliseerd.
Gezien de ontwikkelingen die Opel nu al in de
serieproductie gaat realiseren, zullen andere
autoproducenten niet achter kunnen blijven.
Betekent dit het einde van de conventionele
schokdemper? Wie weet, zeker is in ieder geval
dat de conventionele demper steeds meer con-
currentie krijgt van elektronisch gestuurde
varianten. ●

Atte Roskam

den van de carrosserie (verticale versnellingen
minimaliseren). De man achter de Lotus 99T
was Peter Wright. Zijn geliefde vergelijking was
de skiër. Deze houdt tijdens een afdaling zijn
bovenlichaam in een bepaalde bijna vaste posi-
tie. Alle oneffenheden in de ondergrond vangt
hij op met voeten, enkels, knieën en heupen.
Het bovenlichaam (voorovergebogen) blijft op
vaste afstand van de ondergrond. In autotechni-
sche termen betekent dat dus een zo sterk
mogelijke scheiding tussen afgeveerde massa
(opbouw) en onafgeveerde massa (‘de rest’).
Voor de serieproductie is met actieve vering
veel geëxperimenteerd, maar constructeurs lie-
pen uiteindelijk toch steeds weer tegen prakti-
sche problemen aan. Wat we nu zien is een
opsplitsing in een verstelbare vering op ver-
schillende niveaus en een semi-actief dempings-
systeem volgens de Skyhook-regelstrategie.
Voorbeelden zijn de Audi A8 en de Volkswagen
Phaeton met luchtvering.
Skyhook is vrij geïnterpreteerd een ‘haak aan
de hemel’ waarlangs de auto wordt geleid. Met
andere woorden, er wordt gestreefd naar een in
verticale richting bewegingsloze opbouw. De
Skyhook-regelstrategie bepaalt aan de hand van
de bewegingen van de opbouw en de wielbewe-
gingen de voor elk wiel aan te sturen dempings-
kracht. De gegevens die verder nog bij de bepa-
ling van de dempingskracht worden betrokken
zijn, naast de ‘hobbeligheid’ van het wegdek en
de rijsnelheid, ook rem- en acceleratieacties.
Daarnaast kan de bestuurder ook nog een
bepaald programma aangeven, dus sportieve of
op comfort afgestemde demping. Ook in de
lagere prijsklasse dreigt nu de Skyhook-regel-
strategie door te breken en eigenlijk uit een
onverwachte hoek, namelijk die van Opel.

Continuous Damping Control
Het CDC (Continuous Damping Control) is een
dempingssysteem dat door ZF Sachs is ontwik-

Voor een select aantal sportievere auto’s levert
Kayaba sportdempers. Dit zijn gasgevulde schok-
dempers die in acht standen, in de meeste uitvoe-
ringen van buitenaf, afstelbaar zijn. Uitgerust met
een progressief kleppensysteem zorgt deze dem-
per voor een optimaal weggedrag bij hogere snel-
heden op een slechter wegdek. Op mooi asfalt
zorgt de gasvulling voor een soepel opvangen van
de geringere oneffenheden.
Foto: Kayaba

selen en de tweede
om de auto van een
ander (sportiever) rij-
gedrag te voorzien.
Of in de praktijk veel
van de mogelijkheid
tot verstellen
gebruik wordt
gemaakt is de vraag.
Recentelijk heeft ook
Kayaba een nieuwe
serie verstelbare
dempers geïntrodu-
ceerd, de AGX. Deze
serie omvat schok-
dempers voor een
aantal meer sportie-
ve auto’s; Audi A3,
VW Golf en Subaru
Impreza, om er maar
een paar te noemen.
Voor sportieve afstel-
bare dempers die
nog meer mogelijk-
heden bieden kan

men in Nederland
ook zeer goed te-
recht bij fabrikanten
als Intrax, Proflex,

Verstelbare
schokdempers

Koni, JZR, Moton en
Reiger. En dit zijn
allemaal Nederland-
se merken! ●

Bijna alle schokdem-
perfabrikanten bie-
den verstelbare
schokdempers aan. Is
het niet om slijtage
te kunnen compen-
seren, dan is het wel
om de bestuurder in
staat te stellen de rij-
eigenschappen van
zijn voertuig aan te
passen. Er zijn twee
methodes van afstel-
len. Soms (Koni’s
Special en Sport)
moet de schokdem-
per onder de auto
vandaan gehaald
worden om ze af te
stellen en soms kun-
nen de schokdem-
pers van buitenaf
worden afgesteld.
De eerste methode is
met name gericht op
het compenseren
van slijtageverschijn-

De meeste schokdem-
perfabrikanten die voor
eerste montage produ-
ceren zijn bezig met de
ontwikkeling van semi-
actieve dempersyste-
men. Afgebeeld is de
MagneRide-schokdem-
per voor actieve dem-
pertoepassingen die
momenteel door Delphi
wordt ontwikkeld. In
de bovenzijde is de
elektrische actuator
geplaatst die door een
regelapparaat wordt
aangestuurd. Ook de
dempervloeistof maakt
deel uit van het elek-
tronische systeem.
Deze kan door de
elektromagnetische
spoel in de demperzui-
ger elektrisch worden
bekrachtigd, waardoor
de viscositeit van de
vloeistof verandert. Dit
heeft dan weer effect
op het dempinggedrag.
Foto: Delphi

Het is zaak de onafgeveerde massa zo laag moge-
lijk te houden. Dat geldt ook voor de onderdelen
die de afgeveerde massa met het onafgeveerde
deel verbinden. Zeker als het een auto betreft die
voorbestemd is voor een laag gewicht met het oog
op een laag brandstofverbruik zoals de VW Lupo
3l. Sachs ontwikkelde voor dit zuinige voertuig een
aluminium schokdemperset bestaande uit de veer-
poot voor wielophanging aan de voorzijde en een
aluminium schokdemper voor de achterzijde.
Foto: Sachs
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