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MOTOREN 
Toeleverancier Mahle ontwerpt eigen motor

De Amerikaanse vereniging van autotechnici,
SAE, stimuleert de creativiteit van voertuigstu-
denten door middel van een jaarlijkse wedstrijd
met race-auto’s. Er mag een motor van hooguit
610 cm3 worden gebruikt, die de inlaatlucht via
een 20 mm restrictie aanzuigt. Vorig jaar
namen er al 123 teams aan de wedstrijd deel.
Dit jaar hoopt een team van de TU Aken ook
mee te doen en Mahle besloot de motor te leve-

ren, een eigen driecilinder die geheel uit door
Mahle gefabriceerde onderdelen is opgebouwd.
Bij Mahle is zo’n project in vertrouwde handen.
Het 31.000 medewerkers tellende bedrijf bele-
vert bijna alle toonaangevende motorfabrikan-
ten en heeft derhalve grote deskundigheid in
huis. Mahle construeert bovendien met alumi-
nium, kunststoffen én moderne staalsoorten,
en die brede ervaring kwam hier uitstekend
van pas.

Twaalf kleppen
Het motorblok is, net als de cilinderkop, in een
aluminiumlegering gegoten. Vanwege het
Formula SAE reglement zijn de gietijzeren voe-
ringen ingegoten. Mogelijk wordt een looplaag
van Nikasil aangebracht.
De boring bedraagt 70,8 mm, de slag 51,5 mm.
De motor is ‘overvierkant’ om ruimte te maken
voor vier grote kleppen en een bougie in elke
cilinder. Bovendien zorgt de korte slag voor een
stevige krukas met een flinke overlap van de
kruktap en de hoofdlagertap. Mahle ontwierp
en produceerde ook de Power-Cell module, dat
is de Amerikaanse kreet voor de zuiger-drijf-
stangcombinatie. De drijfstang heeft een hart-
op-hart-afstand tussen de ogen van 88,7 mm.
De 609 cm3 motor komt met een compressie-
verhouding van 12:1 op ongeveer 60 kW bij
9500 t/min. Dat is best een fors vermogen
gezien het feit dat alle aangezogen lucht door
een gaatje van 20 mm binnenkomt.
Het in- en uitlaatsysteem is zo ontworpen dat
optimaal gebruik wordt gemaakt van de optre-

dende gaspulsaties. Het inspuiten van de
brandstof gebeurt in het inlaatspruitstuk dus
voor de inlaatkleppen. De vier kleppen per
cilinder worden door twee bovenliggende nok-
kenassen via slepers bediend. De nokkenassen
bestaan uit een gladde dunwandige stalen buis
waarop de nokken geperst zijn.
Interessant is de opbouw van de distributie.
Mahle gebruikt, net als VW bij de nieuwe 5-
cilinder TDI, een tandwieltrein die bij het vlieg-
wiel is geplaatst. Een opvallend verschil vormt
de aandrijving van de dynamo, die bij de kleine
racemotor via een V-snaar plaatsvindt.
Ondanks een primaire balansas, die nodig is
omdat het blok star in het chassis zit, weegt de
motor slechts 35 kg. De krukas krijgt axiaal olie
via het vrije eind van de krukas toegevoerd.
Daardoor hoeft de oliepomp geen hoge druk op
te bouwen om de hoofdlagers binnen te komen.
Bovendien verbetert de smering van de drijf-
stanglagers.

De 600 cm3 driecilinder gezien vanaf het vrije eind
van de krukas. Opvallend is dat de dynamo met
een V-snaar wordt aangedreven vanaf een poelie
die op een as zit die op zijn beurt vanuit de distri-
butie wordt aangedreven.

600 cc driecilinder goed voor 60 kW

Mahle ontwikkelt en produceert geavanceerde motor-

onderdelen als zuigers, filters en klepbedieningen. Met

een mini-racemotortje bewijst de veelzijdige toelever-

ancier zijn innovatiekracht. Menig motorenfabrikant

kan er jaloers op zijn.
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de geluidssnelheid
vermenigvuldigd
met het oppervlak
van de restrictie.
De Mahle-construc-
teurs hebben ervoor
gezorgd dat de me-
chanische verliezen
zo klein mogelijk
zijn. Als het vermo-
gen boven de zuiger
beperkt is door de
restrictie, dan zal er
aan de krukas effec-
tief meer beschik-
baar zijn als er min-
der aan wrijving ver-
loren gaat. ●

Klein gaatje,
toch power
Er wordt door de SAE
een inlaatrestrictie
van 20 mm voorge-
schreven. Dit beperkt
het luchtverbruik.
Aangezien een otto-
motor aan de aange-
zogen lucht een be-
paalde hoeveelheid
brandstof toevoegt,
zorgt de restrictie in
feite voor het beper-
ken van het vermo-
gen. De maximale
hoeveelheid lucht die
via een restrictie kan
worden aangezogen
wordt bepaald door

Race-motor
in miniatuur
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Volvariabele klepbediening
Mahle ontwikkelde een bijzondere klepbedie-
ning, die misschien ook toegepast gaat worden
bij de racemotor. Het heeft veel weg van het
BMW Valvetronic systeem. Zo’n mechanisch
systeem is betrouwbaar, relatief eenvoudig en

te draaien. Er zijn al speciale holle, dus lichtge-
wicht, kleppen ontwikkeld, maar toch voegt
zo’n hulpsleper met naaldgelagerde rol extra
massa toe aan de klepbediening.
Het is al met al een interessante constructie die
laat zien dat de Mahle-constructeurs ongewone
wegen bewandelen, dus niet klakkeloos hun
opdrachtgevers kopiëren. Overigens wordt er
door de meeste teams die aan de Formula SAE
deelnemen, gebruik gemaakt van motorfiet-
smotoren. Er zijn immers een groot aantal
motorfietsmerken die een 600 cm3 motor
gebruiken. ●

Paul Klaver

De Mahle-motor gezien vanaf de vliegwielkant. Daar zit ook de distributie
die met tandwielen werkt. De waterpomp wordt door de distributie aange-
dreven. Daaronder zit de startmotor.

De drukken in het uitlaatsysteem zijn hoog, dus
zijn er vier bouten per flens. Er is dwarsstroom-
koeling in de kop om de temperatuurverdeling zo
gelijkmatig mogelijk te houden. De drie bougies,
met eigen bobine, staan elk in het midden van de
vier kleppen.

De Society of Automotive Engineers (SAE) houdt
jaarlijks een wedstrijd waaraan studenten voer-
tuigtechniek kunnen deelnemen. Ze moeten de
race-auto zelf construeren. Vorig jaar namen er al
123 teams aan het evenement deel. Mahle leverde
de motor voor het voertuig dat door de studenten
van de TU Aken is ontworpen en dat dit jaar gaat
strijden om de eer.

De cilinderkop herbergt twee bovenliggende nok-
kenassen die elk viermaal gelagerd zijn. Let op het
schot in ieder inlaatkanaal en de lange tapeinden,
daarmee zit het kleppendeksel vast.

De volvariabele
klepbediening
van Mahle maakt
gebruik van een
hulpsleper die
vast verbonden is
met de sleper die
de klep bedient.
De beweging van
de hulpsleper
wordt door de nokkenas
enerzijds en een nokpro-
fiel anderzijds gestuurd.
Het nokprofiel wordt via
een hefboomarm door een
stelmotor van stand veran-
derd en bepaalt daardoor
de lichtkromme en licht-
hoogte van de klep.

dus goedkoop. Bovendien is het achteraf in te
bouwen, als je er tenminste vooraf rekening
mee hebt gehouden.
We kennen al de om de lengte-as verstelbare
nokkenassen sinds Alfa-Romeo ermee begon.
Ook zijn we bekend met de ‘schakelbare’ nok-
ken die Honda introduceerde. Ook de volvaria-
bele klepbediening is inmiddels geen unicum
meer. BMW verving namelijk de gasklep door
een zodanige regeling van de inlaatkleppentij-
den en kleplichthoogte, dat daarmee het ver-
mogen kon worden geregeld. Mahle denk er nu
zelfs over om zo’n systeem voor beide nokke-
nassen toe te passen. Het is de vraag of het
Mahle-systeem geschikt is om 10.000 t/min mee
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