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ONDERDELEN
Zuigerontwikkeling voor benzinemotoren

Mahle Evotec-zuigers: licht en ultrasterk

Benzinemotoren maken een snelle ontwikkeling door. Kleinere motoren presteren

meer door hogere toerentallen of door het gebruik van drukvulling. Voor de zuigers

betekent dat een hogere mechanische en thermische belasting. Mahle doet een

boekje open over de volgende generatie zuigers.

Om aan de steeds strengere emissie-eisen en de
wens naar een afnemend brandstofverbruik te
kunnen voldoen, moet de inwendige wrijving
afnemen. De zuigers met veren en zuigerpen
hebben een groot aandeel in de wrijvingsverlie-
zen, dus moeten die verliezen omlaag. Als het
toerental toeneemt, is het nodig het zuigerge-
wicht te reduceren. Alleen daardoor blijven de
mechanische belastingen beperkt. Het afrem-
men en weer op gang brengen van een zuiger in
het Bovenste Dode Punt (BDP) met beide klep-
pen open, zorgt voor een kracht die varieert
met het kwadraat van het toerental. Ofwel: als
een motor 10% meer toeren draait, neemt de be-
lasting met 21% toe. Immers 10% betekent 1,1
maal en 1,1²=1,21 ofwel 21%.
En dan is er de turbo-trend die voor topdrukken
van 120 bar en meer zorgt. Dat is tweemaal de

waarde van een gewone vrijaanzuigende benzi-
nemotor! Het effect van de hogere topdruk
wordt ook nog voelbaar in een aanzienlijk ver-
hoogde leibaankracht. De topdruk treedt name-
lijk niet meer op bij ongeveer 18° na het BDP,
maar bij ongeveer 28° na het BDP. Daarbij staat
de drijfstang onder een aanzienlijk grotere hoek
en wordt de leibaan aan de drukzijde net zo
hoog belast als bij een turbodieselmotor met
een topdruk van 180 bar en meer.
De zuigers van de nieuwe generatie benzinemo-
toren en zeker die met drukvulling en directe
inspuiting, worden dus mechanisch en ther-
misch zeer hoog belast. Beide typen belasting
zorgen voor vervormingen die binnen de per-
ken van de zuigerspeling moeten blijven om
problemen met slijtage en vastlopers te voorko-
men.

Het eisenpakket
Bij de ontwikkeling van nieuwe zuigers spelen
diverse aspecten een rol. De doorblaas (‘blow-
by’) en het olieverbruik moeten laag zijn. Het
bewegen van de zuigers, inclusief het kantelen
in de Dode Punten, dient geruisloos plaats te
vinden. Er mogen geen smeertechnische proble-
men ontstaan, zelfs niet bij forse belastingen tij-
dens het opwarmen van een koude motor. De
zuigers moeten de levensduur meegaan, dat is
160.000 tot 240.000 km. De kostprijs van de zui-
gers moet zo laag mogelijk zijn, terwijl aan de
thermische en mechanische belastbaarheid veel
hogere eisen worden gesteld. Dat is bepaald
geen eenvoudige klus.
Een hoge vormstabiliteit kan alleen bereikt wor-
den door een hoge structuurstijfheid. Het con-
tactvlak met de cilinderwand moet een optima-

Knappe zuigers

Zuiger krijgt het zwaarder te verduren

De trend gaat naar hogere topdrukken en specifieke vermogens. Dat zorgt
voor hogere mechanische en thermische belastingen.

Afslankkuur voor de zuiger

Het specifiek zuigergewicht uitgezet tegen de compressiehoogte gedeeld door
de boringmaat. De compressiehoogte is de afstand tussen de hartlijn van de
zuigerpen en de zuigerbodem.

To
pd

ru
k 

in
 b

ar

M
ec

ha
ni

sc
he

 b
el

as
ti

ng

Thermische belasting

Serie

Ontwikkeling

Specifiek vermogen in kW/l

20 40 60 80 100 120

160

140

120

100

80

60

40

Gebied met zuigers voor
benzinemotoren

Gewone zuigers voor
gemiddelde belasting

X-
fa

ct
or

 in
 g

/c
m

³

Ecoform-zuigers

Evotec-zuigers

Compressiehoogte/boringmaat in %

0,70

0,65

0,60

0,55

0,50

0,45

0,40

0,35

0,30
20 25 30 35 40 45 50

-10%

-10%

Foto’s/Tekeningen: Mahle

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



le vorm met een gelijkmatige drukverdeling
hebben. De zuiger moet de drijfstang goed gelei-
den terwijl het verschil in uitzetting ten op-
zichte van de cilinder minimaal dient te zijn.
Alle over elkaar glijdende oppervlakken moeten
slijtagebestendig zijn. Tot slot moet de fabricage
geschikt zijn voor grootserieproductie en een-
voudig en bedrijfszeker plaatsvinden.

Aan de slag
Mahle gebruikt de X-factor om het specifiek ge-
wicht van een zuiger aan te duiden. X=zuigerge-
wicht/zuigerdiameter³. Het zuigergewicht, beter
gezegd: de zuigermassa, wordt dus gedeeld door
de boringmaat tot de derde macht ofwel door
een denkbeeldig zuigervolume.
De grootte van X wordt vooral bepaald door de
vorm van de zuigerbodem: gewelfd of vlak en
door de wanddikte. De wanddikte hangt af van
de mechanische belasting op de zuiger die ver-
oorzaakt wordt door de topdruk en het toeren-
tal.
Met de huidige Ecoform-zuigers bereikte Mahle
al een gewichtsbesparing van ongeveer 10%.
Daartoe is het kleine oog trapeziumvormig uit-
gevoerd en zijn er grote materiaaluitsparingen
achter de zuigerveren aangebracht. De kortere
zuigerpen is niet alleen lichter, maar ook stijver.

Door de kastwanden schuin te plaatsen wordt
de structuur verder verstijfd en zijn er diepere
materiaaluitsparingen achter de zuigerveren
mogelijk. Dat scheelt in gewicht.
De zuigerpenogen hebben extra steunribben
naar de zuigerbodem. De zuigerbodem zelf is
dunner uitgevoerd dan voorheen.

Nieuw gietproces
Zuigers voor seriemotoren worden in matrijzen
(kokilles genoemd) onder gebruik van de zwaar-
tekracht gegoten. Om dunner te kunnen gieten
moet het materiaal, een aluminium-silicium-
legering, beter vloeibaar zijn zonder dat de toe-
laatbare treksterkte bij hoge temperatuur en de
gietkwaliteit negatief worden beïnvloed.
Het is de oppervlaktespanning van de gesmol-
ten Al-Si-legering die de hoofdinvloedsfactor bij
het dunner gieten bleek te zijn. De zuurstof die
in contact komt met het materiaal zorgt voor
een harde oxidelaag die de matrijzen bescha-
digt. Door zo min mogelijk zuurstof bij de smelt
de laten komen, is het gelukt uiteindelijk 35%
dunnere wanden te kunnen gieten.
Parallel aan deze giettechnische ontwikkelin-
gen verliep het 3D FE-analyse-onderzoek. Alle
modelvormen zijn driedimensionaal met be-
hulp van eindige elementen (Finite Elements)
sterkteberekeningsmethoden bestudeerd. Elk

De vier wanden van de ‘kast’ bevatten de beide
zuigerpenogen en de voor- achterzijden van het
zuigerhemd. Let op de extra steunribben van het
zuigerpenoog en de grote materiaaluitsparingen
aan weerszijden ervan. Er is een ingegoten boven-
ste veersponning.

De nieuwe generatie Evotec-zuigers van Mahle is
een constructief hoogstandje. Ten opzichte van de
Ecoform-zuiger is het gewicht opnieuw met 10%
teruggebracht.

Links een standaardzuiger, rechts de Ecoform-zui-
ger. Er is een gewichtsbesparing van ongeveer
10% bereikt. Daartoe is het kleine oog trapezium-
vormig uitgevoerd en zijn er grote materiaaluit-
sparingen achter de zuigerveren aangebracht.

Door de geringere doorbuiging is het bij bepaal-
de motoren mogelijk de zuigerpendiameter te
verkleinen als bijvoorbeeld de topdruk of het
toerental niet sterk zijn toegenomen. De Eco-
form-zuigers hebben ter plaatse van het hemd
toch voldoende elasticiteit om de vorm onder
alle omstandigheden binnen de perken van de
zuigerspeling te houden.
De nieuw ontwikkelde Evotec-zuigers brengen
het gewicht nogmaals met 10% omlaag. Om uit
te kunnen leggen hoe dit resultaat is bereikt, is
het nodig iets meer in detail te gaan. De twee
kanten van het hemd zijn door middel van twee
ribben met elkaar verbonden. Mahle noemt dit
geheel een kast. De wanden van de kast bepalen
de stijfheid van het geheel. In de zijwanden zijn
de twee zuigerpenogen opgenomen. De vier
kastwanden worden maar aan één kant afgeslo-
ten door de zuigerbodem, de andere kant blijft
open. Dat geeft de mogelijkheid voor de drijfs-
tang vrij te bewegen en biedt de gelegenheid de
stijfheid van de ‘kast’ te beïnvloeden.
Aan de drukzijde heeft Mahle de kastwanden
dichter bij elkaar gezet, daardoor is er een gro-
tere belasting mogelijk door de toegenomen lei-
baankracht. Aan de niet-drukzijde, ook wel
lijzijde genoemd, staan de kastwanden verder
uit elkaar en zijn ze bovendien dunner uitge-
voerd. Het grotere en dunnere oppervlak zorgt
voor de nodige flexibiliteit. De kans op ‘vreten’
neemt af door een gelijkmatiger drukverdeling,
die ook bereikt wordt door een speciale vormge-
ving van het loopvlak. Het valt op dat het klein-
ste contactoppervlak nu aan de drukzijde van
de zuiger zit.

Drukzijde Schuine kastwanden die ver doorlopen

Asymmetrische kastwanden, smaller aan de drukzijde Steunribben bij zuigerpenogen
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type motor stelt zijn eigen eisen en het is nodig
om daarbij de optimale vorm te vinden bij het
laagste gewicht. Er worden aparte rekenmodel-
len gebruikt voor de kantelbewegingen, de be-
wegingen van de zuigerveren en de vorm van
het loopbeeld op het zuigerhemd. Daarbij moet
de invloed van de vormveranderingen van de ci-
linder worden meegenomen. Deze veranderin-
gen ontstaan zowel door de klemkracht van de

Hier is de spanningsverdeling in de overgang van
de kastwanden naar het hemd goed te zien.

kopbouten als door de gaskracht en als gevolg
van temperatuurwisselingen.

Intensieve praktijktesten
Zonder beproeving in echte motoren gaat het
niet. Mahle meet de zuigertemperatuurverde-
ling bij belast lopende motor. Sinds kort worden
de gemeten temperaturen (tot 400°C) teleme-
trisch overgebracht, dus zonder sleepcontacten
of iets dergelijks. Ook bij snel wisselende belas-
tingen en toerentallen kunnen er zes meetpun-
ten tegelijk worden gevolgd. De gemeten waar-
den worden gebruikt in de rekenprogramma’s.
De zuigers worden zo nodig aangepast en op-
nieuw beproefd. Eén en ander gaat net zo lang
door tot het resultaat aan de verwachtingen vol-
doet.
Er draaien verschillende motoren proef met de
nieuwe Evotec-zuigers. Daarbij zijn ook uitvoe-
ringen met een ingegoten zuigerveersponning,
iets dat we goed kennen van turbodieselmoto-
ren. Deze sponning is uitgevoerd in een nikkel-
legering (Niresist) die bij hoge temperatuur voor
een betere vormvastheid van de veergroef zorgt

en het ‘uitslaan’ van de groef voorkomt. Boven-
dien blijft de opwaartse speling in de bovenste
veergroef kleiner. Dat is gunstig om de door-
blaas laag te houden.
De eerste resultaten met de Mahle Evotec-zuigers
zijn bemoedigend en het loopgedrag is zeer
goed. Dat betekent dat er met een 10% lager ge-
wicht en met behoud van lage productiekosten
toch een zuiger te fabriceren is voor benzinemo-
toren met (zeer) hoge specifieke vermogens en
topdrukken. �

Paul Klaver

Het nieuwe gietproces voor Evotec-zuigers maakt
een geringere wanddikte mogelijk. Links de be-
staande Ecoform-zuiger en rechts de Evotec-zuiger.

Kastwand met dwarsverbinding Kastwand zonder dwarsverbinding
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