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MOTOREN
Variabele kleppentijden en –lichthoogten

Toekomst aan volvariabele klepbediening

In 1990 nam Honda het veelbesproken VTEC-klepbedieningsysteem in productie.

Sindsdien is de variabele klepbediening in vele verschijningsvormen toegepast. 

De klepregeling wordt steeds intelligenter. AMT belicht hier de achtergronden van

variabele kleptiming, laat diverse toepassingen zien en bespreekt de nieuwste 

valvelift-constructie van Audi.

Met variabele kleppentijden en -lichthoogten is
het mogelijk invloed uit te oefenen op het
brandstofverbruik, de uitlaatgassamenstelling,
het koppel en het vermogen. We praten over 
ottomotoren, want daar wordt door middel van
een smoorklep het vermogen geregeld. Een die-
selmotor heeft geen gasklep nodig om meer of
minder vermogen te leveren, de regeling komt
tot stand door meer of minder brandstof in te
spuiten.
Dit fundamentele verschil tussen een ottomotor
en een dieselmotor verklaart het hogere brand-
stofverbruik van een ottomotor bij deellast.

Daar komt nog bij dat het toerengebied van een
ottomotor groter is dan van een diesel. Het vin-
den van een goed compromis in de kleppentij-
den blijkt bij ottomotoren een steeds groter
probleem, vandaar de toepassing van verstel-
bare kleppentijden.
We zien naast de om de lengte-as verdraaibare
nokkenas ook schakelbare systemen en zelfs vol-
ledig variabele klepbedieningen. Als we deze
systemen in de afbeeldingen kort toelichten valt
op dat er heel wat mogelijkheden bestaan, zeker
als ook nog de kleppentijden van de uitlaatklep-
pen worden gevarieerd.

Verbruik en emissies
Bij ottomotoren zoals die in auto’s worden toe-
gepast, speelt het brandstofverbruik een belang-
rijke rol. Het verbruik wordt vastgesteld over de
Europese rijcyclus die, zoals bekend, geen goede
weergave is van de dagelijkse rijomstandighe-
den. Een aantal fabrikanten (vooral uit Duits-
land) willen variabele kleppentijden gebruiken
om met name het verbruik onder Duitse rijcon-
dities omlaag te brengen. Een voorbeeld van dit
streven zien we bij de Audi 3.2 V6 motor die ver-
derop ter sprake komt.
De recirculatie van uitlaatgassen (EGR) is van
groot belang bij het verminderen van de stik-
stofoxiden (NOx) uitstoot. Variabele klepbedie-
ning kan er voor zorgen dat er ‘interne’
recirculatie optreedt. Tijdens de klepoverlap
blijft er dan extra uitlaatgas in de cilinder ach-
ter dat de verbrandingstemperatuur verlaagt. In-
terne EGR werkt snel en effectief en zorgt voor
een gelijkmatige verdeling over alle cilinders.
Dankzij variabele klepbedieningsystemen is het
ook mogelijk cilinders uit te schakelen. Dat is al
enkele malen geprobeerd, maar nog geen succes
geworden. Met de huidige processoren is het on-
merkbaar in- en uitschakelen van de cilinders
beter uit te voeren. Het is zelfs mogelijk alle ci-
linders uit te schakelen, de zuigers persen dan
alleen lucht samen die even later weer kan uit-
zetten. Bij de Honda Civic Hybrid wordt zo’n
klepbediening toegepast opdat de auto volledig
elektrisch kan rijden. Dit punt heeft ook de aan-
dacht van andere fabrikanten, zoals blijkt uit
het patent dat Audi vorig jaar heeft verkregen.

Creatief met
kleptiming

Mercedes-Benz paste bij de V8 een variabele klepbediening toe die het mogelijk maakt cilinders uit te
schakelen. Het systeem werkt met een schuivende pen, het doet denken aan het Honda VTEC-systeem.
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Audi valvelift-systeem
Op deze pagina’s treft u voorbeelden aan van va-
riabele klepbedieningsystemen, zoals door de
diverse autofabrikanten worden toegepast.

Audi past het eigen VVT (Variable Valve Timing)
systeem voor het eerst toe bij de nokkenassen
van de V6 ottomotor. De inlaatnokkenas is voor-
zien van een heel nauwkeurige spievertanding

die er spaanloos op gewalst is. Over de spiever-
tanding schuiven drie nokkendelen met een
binnenvertanding. Op de nokkendelen zijn de
vollast- en deellastnokken, de lagering van de
nokkenas en de omschakelgroeven aangebracht.
De nokkendelen zijn vrijwel spelingsvrij axiaal
verschuifbaar.
Dat er over drie nokkendelen wordt gesproken,
komt omdat de V6 twee inlaatnokkenassen
heeft die elk de kleppen van drie cilinders be-
dienen.
Er zijn zes elektromagneten (solenoïden) per ci-
linderbank, twee voor elk stel inlaatkleppen.
Eén solenoïde zorgt voor het schakelen van de
kleine naar de grote lichthoogte en één soleno-
ïde neemt het terugschuiven van groot naar
klein voor zijn rekening. De pennen die in de
daarvoor bestemde S-vormige groeven vallen,
maken een slag van 4 mm als de solenoïde be-

Bij de 2.8 en 3.2 liter FSI motor wordt het Audi valvelift-systeem bij de inlaat-
nokkenassen toegepast, de uitlaatklepbediening is standaard. De kleppen wor-
den via slepers met een naaldgelagerde rol bediend. Hydraulische stelplunjers
onder de scharnierpunten van de slepers houden de klepspeling constant.

Bij de Audi 2.0 TFSI wordt het Audi
valvelift-systeem toegepast bij de
uitlaatnokkenas. De inlaatnokkenas
is om de lengte-as verstelbaar. Deze
bijzondere combinatie zorgt er-
voor dat de turbocompres-
sor al bij lage toerentallen
snel op toeren komt.

Het Audi valvelift-systeem is geschikt voor net zulke hoge toe-
rentallen als de standaardklepbediening en neemt weinig extra
ruimte in, afgezien van de elektromagneten.

Audi heeft onlangs een pa-
tent verkregen op een varia-
bel klepbedieningssysteem
met drie nokken per klep.
Kennelijk dient de derde
nok ervoor om de klepbe-
weging geheel stil te leg-
gen. Dat betekent dat er
één of meer cilinders in be-
drijf kunnen worden uitge-
schakeld. Een V6 kan dan als
V4, een L4 als een L3 of L2
draaien.

Twee paar nokken en groeven vormen
een axiaal verschuifbaar nokkendeel.

Zodra de elektromagnetisch bediende
pen in de groef valt, schuift het nokken-
deel naar links of rechts. Het cilindrisch
deel tussen de nokparen vormt één van

de lagers van de nokkenas.

Inlaatnok met kleine
lichthoogte voor lage
toerentallen

Inlaatnok met grote
lichthoogte voor hoge
toerentallen

Uitlaatnok met
kleine lichthoogte
voor lage toeren-
tallen

Uitlaatnok met
grote lichthoogte
voor hoge toeren-
tallen
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krachtigd wordt. Ze blijven dan zonder bekrach-
tiging, door de magnetische kracht, in de groe-
ven tot de groeven in de nokkendelen de
pennen weer in de beginpositie drukken.
De kleine lichthoogte blijft tot over de 4000
t/min gehandhaafd, overeenkomend met een
snelheid van ongeveer 150 km/uur. Het brand-
stofverbruik over de Europese rijcyclus daalt
met 5%. De maximale besparing is ongeveer 6%.
Wat het Audi valvelift-systeem zo interessant
maakt, is dat er geen verhoging is van de te be-
wegen massa. De hydraulische stelplunjers en
de slepers met naaldgelagerde rol zijn stan-
daard! Eigenlijk is het systeem uitvoerbaar
dankzij de uiterst nauwkeurige fabricagetech-
niek die tegenwoordig mogelijk is. Problemen
met de nauwkeurigheid van de klepbediening
zijn voorkomen door de nokkendelen recht-

streeks te lageren. De nokkenassen zelf ‘zweven’
met een geringe speling in de drie nokkendelen.

VVT bij uitlaatnokkenas
De tweede toepassing van Audi’s valvelift-sys-

teem is bij de 2.0 TFSI te vinden. Zoals u weet,
staat de T in de lettercombinatie voor Turbo en
de FSI voor directe benzine-inspuiting. De in-
laatnokkenas is 60 krukgraden verdraaibaar om
de lengte-as, zoals we dat inmiddels bij vele mo-

  Relevante brandstofbesparing

Het Audi valvelift-systeem levert een brandstofbesparing op tot 6%. Het
werkgebied van de motor met tamme kleppentijden en kleine lichthoogte
loopt tot ongeveer 150 km/uur. Dat betekent dat er niet alleen over de Euro-
pese rijcyclus, maar ook in de praktijk van alledag bespaard wordt op het
brandstofverbruik.

Hier zijn de Variable Valve Timing
(VVT) systemen mee begonnen. Het

Honda Variable Timing and Lift Elec-
tronic Control, kortweg VTEC-sys-

teem, werkt met ‘tamme’ en ‘wilde’
nokken bij beide nokkenassen. Het

overschakelen gebeurt door een
dwarspen met oliedruk of met 

behulp van een veer, te verschuiven
als de slepers over de grondcirkel

van de nokken bewegen.

Honda ontwikkelde het VTEC-sys-
teem ook voor motoren met één bo-
venliggende nokkenas. Dit is het
VTEC-E-systeem dat bij de arm-meng-
selmotor is toegepast bij de inlaat-
kleppen. Eén van de inlaatkleppen
wordt bij lage toerentallen vrijwel
geheel gesloten.

Voor lambda=1 motoren met één bo-
venliggende nokkenas heeft Honda
dit VTEC-systeem gebouwd. Daarbij
openen de beide inlaatkleppen op
gelijke wijze dus met een geringe
lichthoogte bij lage toerentallen en
met een grote lichthoogte bij hoge
toerentallen.

Mitsubishi gebruikte zijn VVT-systeem niet alleen om veel vermogen uit een
kleine motor te halen, maar ook om bij lage toerentallen van vier op twee ci-
linders over te schakelen. Daardoor worden de twee overgebleven cilinders
hoger belast en dat scheelt in het brandstofverbruik. De gasklep staat dan im-
mers (veel) verder open dan wanneer de vier cilinders het werk moeten doen.

BMW is er als eerste in geslaagd
een volvariabel klepbediening-
systeem in productie te nemen.

De inlaatkleppen kunnen zodanig
in lichthoogte en kleppentijden

variëren dat er geen gasklep
meer nodig is om het vermogen
te regelen. Dit is het Valvetronic

1-systeem dat tot 6500 t/min
werkt voordat er klepzweven op-

treedt.
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derne motoren aantreffen. Zodra we de afbeel-
dingen van het VVT-systeem zien, valt op dat
Audi het toepast bij de uitlaatkleppen. Audi
doet dat om een speciale reden: bij de juiste
stand van de inlaatnokkenas en ‘tamme’ klep-
pentijden aan de uitlaatkant komen de uitlaat-
gassen apart van elkaar uit de cilinders. Dat
zorgt ervoor dat er aanzienlijk minder restgas
in de cilinders achterblijft en er een positief
spoeldrukverloop ontstaat. Dat betekent dat de
inlaatdruk hoger is dan die in de uitlaat.

Diverse maatregelen hebben tot gevolg dat 
de turbomotor al vanaf een laag toerental
zonder aarzeling reageert op bevelen van het
gaspedaal. Dat zijn: de inlaatnokkenasverstel-
ling, het Audi valvelift-systeem, een inspuit-
tijdstipaanpassing en de inlaatkanaalklepver-
stelling die de stroming naar de cilinder
stuurt, Vanaf 1500 t/min tot 4100 t/min staat
er 350 Nm ter beschikking. Dat betekent dat
de gemiddelde effectieve druk maar liefst
22,1 bar bedraagt.

Cilinderuitschakeling
Audi zit niet stil. Er is onlangs een patent ver-
leend op een valvelift-systeem met meerdere
in plaats van twee kleplichtkrommen. Te den-
ken valt aan een derde nokprofiel dat ervoor
zorgt dat de klepbeweging geheel wordt stilge-
legd bij één of meer cilinders. Op deze manier
is er sprake van cilinderuitschakeling. Daar-
mee kan het brandstofverbruik bij deellast
omlaag, want als tweecilinder verbruikt de
motor bij dezelfde belasting minder brandstof
dan als viercilinder. Er is nog een toepassing
van cilinderuitschakeling bij hybridevoertui-
gen. Net als bij de Honda Civic Hybrid is het
dan mogelijk dat de elektromotor ook de ver-
brandingsmotor aandrijft terwijl alle kleppen
dicht zijn.
Hoe het ook zij, variabele kleppentijden blij-
ven de gemoederen bezig houden. We hebben
nog iets te verwachten van Mazda en collega
autobouwer Toyota. Volvariabele systemen
zoals die van BMW komen eraan, Toyota is
bezig met de introductie. �

Paul Klaver

Het BMW Valvetronic 2-systeem heeft een lagere massa te bewegen, dus mag
er 7000 t/min worden gedraaid. De kleplichtkromme van de inlaatkleppen is
verschillend zodra de kleppen minder dan 6 mm open staan. Daardoor ont-
staat de gewenste gasbeweging in de cilinder. Hetzelfde systeem wordt ge-
bruikt bij de nieuwe MINI- en Peugeot-motoren.

Volvo ‘leende’ het Porsche VarioCam-systeem dat werkt met drie nokken en
een stoter met dwarspen. De twee smalle nokken zorgen voor ‘wilde’, de ene
brede nok voor ‘tamme’ kleppentijden. Het systeem wordt bij de inlaatnok-
kenas toegepast. Zowel de Porsche boxer- als de Cayenne V8-motoren zijn ook
voorzien van dit systeem.

Toyota heeft een VVT-
systeem ontwikkeld
met een tamme en
wilde nok die via een
gevorkte sleper de in-
laatkleppen bedienen.
Binnenkort komt er een
volvariabel systeem op
de markt dat een gas-
klep overbodig maakt.

Variabele kleptiming en -lichthoogte Toyota gebruikt zowel een om de
lengte-as verdraaibare inlaatnokken-
as als een schakelbare klepbedie-
ning om bij lage als bij hoge
toerentallen een hoge gemiddelde
effectieve druk te halen. Het sys-
teem werd in de Celica toegepast.
De motor is ook door Lotus gebruikt
in de Exige-modellen, zelfs in een
uitvoering met compressor.
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