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Federal-Mogul-trucktechniek voor euro 6 en daarna

Euro 6-techniek
in onderdelen
De nieuwste emissieregels  
zoals Euro 6 in de EU en 
Tier 4 in de VS leiden tot 
truckmotoren met hoge 
piekdrukken, hoge verbran-
dingstemperaturen en allerlei 
gemene deeltjes die via EGR 
en carterventilatie weer de 
inlaat binnenkomen. Welke 
uitdagingen biedt dat aan de 
motor en zijn onderdelen? 
Federal-Mogul laat het zien.

door Erwin dEn HoEd / Foto’s FEdEral Mogul

Euro 6, CO
2
-limieten, autofabrikanten zijn er maar druk 

mee. Alhoewel, veel ontwikkelingswerk besteden ze uit aan 
toeleveranciers. Federal-Mogul is zo’n toeleverancier. Alleen 
de divisie Powertrain al (er is ook nog een divisie Vehicle 
Components) zit met 65 fabrieken en veertien ontwikke-
lingscentra letterlijk overal waar auto’s en trucks gebouwd 
worden. En dat er op al die locaties het nodige ontwikkeld 
wordt, blijkt wel uit het aantal actieve patenten dat F-M 
Powertrain bezit: 1700.
Veel van die 65 fabrieken nam F-M in de loop van de tijd 
over. Zo kwam in 1990 het Duitse Glyco in handen van de 
Amerikaanse multinational. In de Glyco-fabriek in Wies-
baden toont Federal-Mogul AMT de motordelen die niet 
alleen Euro 6-truckmotoren mogelijk maken, maar die ook 
voorbereid zijn op de volgende ontwikkelingsstappen in de 
motorentechniek.

Nieuwe eisen aan glijlagers
Glijlagers, lagerbussen en axiaallagers bestaan van oudsher 
uit twee lagen, een stalen rug en een aluminiumlegering 
met ondermeer tin daaroverheen. “Die legering geeft het 
lager zijn glij-eigenschappen en zijn weerstand tegen 
belasting en slijtage”, legt lagerspecialist Joachim Häring 
uit. Met het toenemen van de verbrandingsdruk nam ook 
de belasting op de krukas- en drijfstanglagers toe. Geluk-
kig kunnen aangepaste aluminiumlegeringen (minder tin, 

meer koper) meer aan. In 1992 ontwikkelde F-M een lager 
dat dankzij een opgedampte derde laag beter bestand was 
tegen hoge belastingen. Dankzij een gestage doorontwikke-
ling van vooral die drielaags lagers vormen hoge belastin-
gen nu eigenlijk geen probleem meer.
Wel zijn er andere problemen bijgekomen. Zo verbood de 
EU medio 2011 het gebruik van lood in lagers voor perso-
nenauto’s. Vervelend, want lood speelt een rol in de corrosie-
bestendigheid van de drielaagslagers. En dus introduceerde 
F-M in 2008 lagermaterialen waarin de loodhoudende 
tweede laag was vervangen door een brons-substraat. En 
omdat het verbod op lood ook voor trucks wordt verwacht, 
zijn die ook in de Heavy Duty-markt beschikbaar.

Cocktail-lagers
Ander probleem: vervuiling. Een klant van F-M liet een 
motor draaien met stalen deeltjes in de olieboring naar 
een krukaslager. Häring: “Die deeltjes waren 400 µm lang. 
De speling tussen krukas en lager is maar 70 tot 80 µm...” 
Natuurlijk zit er een geultje in een glijlager om vervuiling op 
te vangen, maar toch ging dit niet goed: “Een deeltje perste 
zich in het lageroppervlak en vormde daar een verhoging 
die contact maakte met de krukas. En zo liep de boel vast.”
Dat was voor F-M het signaal om uitgebreid te testen met 
stalen deeltjes in de olie. Conclusie: de twee- en vooral de 
drielaagsmaterialen, die hoge belastingen aankunnen zijn 
gevoeliger voor vervuiling. En: juist de tweelaagsmaterialen 
met een aluminiumlegering met hoog tinaandeel zijn veel 

Lagerslijtage van krukas- of drijf-
stanglagers was lange tijd geen 

issue meer. Maar de eindeloze 
herstarts door een start-stopsys-

teem veranderen dat. Als antwoord 
nam F-M in 2012 het Irox-lager met 

roestkleurige polymeercoating in 
productie. Inmiddels is de seriepro-

ductie voor de eerste truck & bus 
toepassing opgestart.

‘EEn standaard 
aluminium 
lagErmatEriaal 
toont na 15.000 
stops van 10 
sEcondEn EEn 
slijtagE van 
mEEr dan 150 μm’

tEchniEk
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Simpele gebogen stukjes metaal. Of zit er meer achter een glijlager? En wat betekenen de nieuwste emissie-eisen voor deze en andere motordelen?

minder gevoelig. Dat bracht F-M tot de ‘cocktail’-oplossing: 
“Een drijfstanglager met een drielaags lagerschaal aan de 
zwaarbelaste bovenkant en een tweelaags aluminiumschaal 
aan de lichter belaste onderkant. Bij de hoofdlagers van de 
krukas zit de drielaagsschaal juist aan de onderkant en de 
tweelaags aan de bovenkant.”
Daarnaast nam F-M nog een maatregel: “We wijzen onze 
klanten erop dat ze, bij alles na het oliefilter, heel schoon 
moeten werken.” Uiteraard geeft de fabriek in Wiesbaden 
zelf het goede voorbeeld: “We hebben aan het einde van 
ons productieproces een extra stap ingevoerd: ultrasoon 
reinigen.”

Start-stop zonder slijtage
Een ander probleem dat glijlagers in moderne motoren het 
hoofd moeten bieden, is het start-stopsysteem. Bij iedere 
stop valt de oliedruk in het lager weg. Er is dan gemengde 
smering. Daarbij loopt de wrijving in het lager en daarmee 
de slijtage sterk op. Een standaard aluminium lagermateriaal 
toont na 15.000 stops een slijtage van meer dan 150 µm. Dat 
is veel te veel. Tweelaagsmaterialen met aluminiumlegering 
met een laag tingehalte en drielaags materialen doen het 
weliswaar beter, maar omdat ook kleine slijtages al snel 
hoorbaar zijn, voldoen ook zij niet voor alle specificaties.
Voor F-M was dat aanleiding om een nieuwe toplaag voor 

een drielaagslager te ontwikkelen: Irox. Dat is een polymeer-
coating met een hars waarin zowel vaste smeermiddelen 
als harde slijtvaste deeltjes zitten. In 2013 won F-M een 
Automotive News Pace Award voor deze vinding en inmid-
dels zijn er al 80 miljoen Irox-lagers geproduceerd. Ook in 
cocktail-oplossing, maar tot voor kort alleen voor perso-
nenauto’s. Recent is ook de serieproductie voor een truck 
& bus-toepassing gestart. En goed nieuws: de Irox-coating 
zorgt voor een goede verdeling van de belasting over het 
lager. Daarom volstaat in 90% van de Irox-toepassingen een 
aluminiumlegering als tweede laag. En die is goedkoper dan 
de brons substraatlaag uit de drielaagstoepassingen met 
metalen coating.

Zuinige zuigerveren
Een goede heavy duty truck-dieselmotor kan meer dan 
40% van de verbrandingsenergie omzetten in beweging. 
De rest gaat verloren in koelsysteem of uitlaat, in warmte-
uitstraling, in blowby, in gaswisseling en als mechanische 
wrijving. Van het verlies in die laatste categorie nemen de 
zuigerveren een kwart voor hun rekening en de zuigers 15%. 
Al met al gaat zo een procent of 7 van de verbrandingsener-
gie verloren in de wrijving tussen zuigerveren, zuigerhemd 
en cilinderwand. Die wrijving reduceren, leidt dus niet tot 
wonderen, maar draagt wel bij aan een lager verbruik.

‘GemenGde 
wrijvinG 
neemt juist 
toe bij laGere 
olieviscositeit’

techniek
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Glijlagermaterialen en hun eigen-
schappen. Aluminium staat voor 
een stalen rug met een aluminium-
legering daaroverheen. Zo’n 
tweelaagslager is relatief goedkoop 
en heeft goede glij-eigenschappen. 
Het is bovendien niet erg gevoelig 
voor vuildeeltjes, zodat het ook als 
lichtbelaste helft van een ‘cocktail’-
lager dienst kan doen. 
Cu + Electroplate en Cu + Sputter 
zijn drielaagslagers, bedoeld om de 
hogere belastingen door de door 
hogere verbrandingsdrukken op 
te vangen. Beiden hebben op hun 
stalen rug een bronssubstraat met 
daarover een metalen coating. 
Door die op te dampen (Sputter) 
kan het lager een hogere belasting 
aan dan bij opbrengen via elektro-
lyse (E’plate).
Irox is een polymeercoating als der-
de laag, om de gemengde smering 
bij de eindeloos herhaalde starts 
van een start-stopsysteem aan te 
kunnen. Onder de Irox-laag doet 
aluminium niet onder voor koper. 
Goed nieuws voor de portemonnee. 

Als een zuigerveer over de smeer� lm surft, ondervindt hij hydrodynamische 
wrijving. Die is het grootst waar de zuigersnelheid het grootst is. Tijdens 
de arbeidsslag is de wrijvingskracht groter omdat de verbrandingsdruk 
de zuigerveer vanuit de zuigergroef tegen de cilinderwand aan drukt. De 
gemengde wrijving is juist hoog bij OPP en BDP en ook weer extra hoog bij 
het begin van de arbeidsslag.

 Vandaar dat er in de afgelopen jaren veel gebeurd is op dit 
gebied. Federal Mogul’s Bruno Schurz vergelijkt de tangen-
tiale kracht die een setje van drie zuigerveren van een Euro 
3-motor uit 2000 op de cilinderwand uitoefend met die van 
setje uit een Euro 6-motor uit 2013. Beide motoren hebben 
een cilinderboring van 130 mm: “138 newton voor de oude 
motor, 104 N voor het setje uit de nieuwe. Dat vermindert de 
wrijving met 12%. Omgerekend in brandstofverbruik: min 
0,5%.” 
 De belangrijkste maatregel om die verlaging van de tan-
gentiale kracht (of veervoorspanning) mogelijk te maken, 
is een beperking van de axiale hoogte van de zuigerveren. 
Gewoon een half millimetertje eraf (van 4 naar 3,5 mm voor 
de topring en de olieschraapveer en van 3 naar 2,5 mm voor 
de tweede zuigerveer). Dan wordt het contactoppervlak 
tussen zuigerveer en cilinderwand kleiner en blijft bij een 
kleinere tangentiale kracht de druk van de zuigerveer op de 
cilinderwand gelijk. 

 Twee soorten wrijving 
 Overigens bestaat de totale zuigerveerwrijving uit twee 
soorten. De eerste is de hydrodynamische wrijving, het 
surfen van de zuigerveer over de oliefi lm op de cilinder-
wand. De tweede is de gemengde wrijving. Die ontstaat 
bij het wegvallen van de snelheid in BDP en ODP, zodat 
de zuigerveer door een oliefi lm zakt. De manier om de 
hydrodynamische wrijving te verlagen is: dunnere olie. Maar 
de gemengde wrijving neemt juist toe bij lagere viscositeit. 
Net als bij lagere toerentallen en hogere drukken, precies de 
omstandigheden in moderne motoren. 
 De gemengde wrijving kan omlaag door het oppervlak van 
de zuigerveren gladder te maken. Daarvoor ontwikkelde 
Federal-Mogul een carboncoating. Die DuroGlide-coating 
is glad, keihard, kan hoge temperaturen aan en is goed 
bestand tegen schuifkrachten. Het probleem met verge-
lijkbare coatings is dat ze alleen in een laagje van hooguit 
enkele micrometers kunnen worden aangebracht. Dat is te 
dun voor een redelijke levensduur. Maar een dikkere laag 
vergroot de kans op inwendige spanningen en laat daardoor 
los. F-M ontwikkelde een aangepaste oppervlaktebehande-

ling, een nieuwe opdampmethode en een aangepast polijst-
proces voor de afwerking van de laag. Met die maatregelen 
is nu een laagdikte van 25 micrometer mogelijk. F-M claimt 
dat deze DuroGlide-zuigerveren binnenkort voor meerdere 
truckfabrikanten in productie gaan. 
 Voeg daar de optimalisatie van het olieschraapveerprofi el 
en een verdere reductie van de axiale hoogte aan toe en de 
volgende generatie zuigerveren voor truckmotoren met 130 
mm-boring beperkt de totale voorspanningskracht op de 
cilinderwand tot zo’n 60 N. Het vraagt hightech, maar het 
scoort opnieuw een half procentje brandstofbesparing. 

 Zuigers: aluminium of staal? 
 Aluminium of stalen zuigers? Aluminium is lichter en geleidt 
warmte beter, maar staal is sterker. Vuistregel voor veel 
ontwikkelaars van truckmotoren is: “Tot een boring van 130 
mm (cilinderinhoud 9 tot 11 liter) en een piekdruk van 200 
bar: aluminium. Daarboven staal.” Maar nu de piekdrukken 
toenemen, onder invloed van de milieu- en zuinigheidsei-
sen, komt staal ook al bij kleinere cilinderdiameters in beeld. 
Kortom, aluminium verliest marktaandeel. 
 In principe maakt dat voor F-M niet uit. F-M levert zowel 
aluminium als stalen zuigers en zegt zelfs ‘s werelds grootste 
leverancier van stalen zuigers aan de truckindustrie te zijn. 
Toch zette F-M in de afgelopen jaren een aantal stappen die 
de aluminium zuiger helpen in zijn strijd tegen staal. Welke? 
Voor we dat bekijken, eerst de eigenschappen van de stalen 
zuiger. 

 Ontwikkeling van stalen zuigers 
 F-M’s eerste stalen zuiger uit 1993 was eigenlijk een hybride 
zuiger. Een stalen zuigerbodem was op een aluminium 
zuigerhemd gelast. Een jaar later ontstond het idee om het 
hemd ook aan de binnenkant vast te lassen. Dat vergrootte 
niet alleen de sterkte maar creëerde ook een grote koelgal-
lerij die tot hoog in de zuigerbodem doorloopt. Die geeft 
de stalen zuiger een grote temperatuursbestendigheid. In 
2003 verving F-M het aluminium hemd door staal, zodat 
de monostaal zuiger ontstond. In het begin had die nog 
lagerbussen voor de zuigerpen, maar een nieuw productie-

Lage kosten

Belasting

Glij-eigenschappen

Start-stop

Gemengde wrijving Hydrodynamische wrijving Totale wrijving
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Moderne dunne olie vermindert de wrijving. Ook die tussen zuigerveren en 
cilinderwand. Tenminste, zolang de zuigerveren over de smeerfilm surfen. 
Maar een zuigerveer die (bijna) stilstaat bij BDP of ODP surft niet. En dan 
zorgt een dunnere olie juist voor meer wrijving. Federal-Mogul’s DuraGlide-
coating voorkomt dat.

Stalen zuiger. Bij de sierlijke ‘krul-
len’ op buiten- en binnenwand is de 
bodem aan het hemd gelast. Let op 
de grote koelgallerij die tot dicht 
onder de bodem doorloopt. Nog 
een detail: de vierde groef. En: de 
zuigerpengaten zonder lagerbus.

proces, dat een tolerantie van niet meer dan 3 tot 5 µm op 
de zuigerpengaten kon garanderen, maakte die overbodig. 
Dat drukte de kosten. Inmiddels is ook het gewicht gedrukt 
door waar het kan materiaal weg te laten. Dat resulteerde in 
dunnere wanden en zelfs in een vierde groef onder de drie 
zuigerveergroeven.
Wel verlengde F-M het hemd om de wrijving met de zuiger-
wand te verminderen en om cavitatie op de zuigerwand te 
voorkomen. Overigens veroorzaakt een stalen zuiger toch 
al minder wrijving dan een aluminium exemplaar. Dat komt 
doordat de kleinere uitzettingscoëfficiënt van staal een 
grotere zuigerspeling bij bedrijfstemperatuur toelaat.

Eén voordeel van staal is dan nog niet genoemd: de kleinere 
compressiehoogte. Om een aluminium zuigerbodem vol-
doende sterkte te geven, is veel materiaal nodig. Dat maakt 
de afstand tussen het hart van de zuigerpen en de top van 
de zuigerbodem (de compressiehoogte) groter. Dat vraagt 
een hoger motorblok. En dat kost ruimte, gewicht en geld. 
Vooral dankzij dit argument groeit het aandeel van de stalen 
zuiger nu ook in kleinere truckmotoren.

Het antwoord van aluminium
In ieder geval op een deel van deze argumenten hebben de 
F-M-aluminium zuigers antwoorden gevonden. Allereerst is 
de koelgallerij hoger in de zuigerbodem geplaatst. Dat werd 
mogelijk door een 2D-inspectietechniek die een alu zuiger 
binnen 30 seconden op poreusiteiten, gietgallen, oxides 
en andere onregelmatigheden checkt. Nog meer tempera-
tuurbestendigheid ontstaat door het hersmelten en daarna 
snel koelen van de komrand. Dat verbetert de structuur 
van het aluminium daar, en voorkomt zo het ontstaan van 
vermoeiingsscheurtjes onder invloed van hoge drukken en 
temperaturen. Die maatregelen verhogen de piekdrukken 
die aluminium zuigers aankunnen van 210 bar tot 230 bar. 
Zo blijft de aluminium zuiger ook voor heavy duty-trucks in 
de 9 tot 11 literklasse voor Euro 6 en daarna een alternatief.

De warmte binnenhouden
Overigens ontwikkelde F-M een nieuwe zuigerhemdcoating 
op basis van carbonvezels en vaste smeermiddelen om 
de wrijving tussen zuigerwand en aluminium zuigerhemd 
te reduceren. Dat werkte goed. Zo goed zelfs, dat F-M die 
zogenoemde EcoTough-coating nu ook inzet op stalen 
zuigers. Toch nuanceert F-M-stalenzuigerspecialist Norbert 
Schneider het belang van die lagere wrijving: “Die kan het 
motorrendement hooguit fractioneel verbeteren. Het vast-
houden van de temperatuur, zoals we doen met een grote 
hooggeplaatste koelgallerij en een coating in de zuigerkom 
zet meer zoden aan de dijk.” Wat de volgende grote stap is in 
dit opzicht? “We werken aan een gesloten koelgallerij. Daar 
spoelen we geen olie meer door, maar daar zit een perma-
nente koelstof in. Zoals in natrium-gekoelde kleppen.” 

‘EEn stalEn 
zuigEr maakt 
EEn compactEr, 
lichtEr En 
goEdkopEr 
motorblok 
mogElijk’

Aluminium zuiger. Dankzij een ultrasone inspectie-
techniek kon de koelgalerij verder omhoog. Maar het 
is duidelijk dat de koelcapaciteit kleiner is dan die 
van een stalen zuiger. Heel kritiek is de rand van de 
zuigerkom. Die is na het gieten en bewerken opnieuw 
gesmolten om beter bestand te zijn tegen vermoeiing. 
Let verder op de compressiehoogte. Die is duidelijk 
groter dan bij een stalen zuiger. 

?meer weten

Irox-lagers, Durabowl zuigers, 
LKZ –profiel olieschraapve-
ren, deze F-M-ontwikkeling 
bespraken we al eerder in AMT. 
Lees de artikelen terug op 
www.amt.nl/7-2014. Je vindt er 
tevens een uitgebreid artikel 
over de werking en vervanging 
van zuigerveren.

De werking en vervanging 
van zuigerveren

Basismateriaal: 
nodulair gietijzer of 
genitreerd staal

Adhesielaag

Amorfe carbonlaag 
van 25 µm

Gepolijst oppervlak
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