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‘ KLANTEN  
ACCEPTEREN NIET 
DAT JE HET ZIET. 
ALTHANS VAN-
DAAG NOG NIET’

TECHNIEK

Duurzaamheid zit in onze genen, zegt Ford. Als bewijs halen Ford-mensen graag een 25 jaar  
oude uitspraak aan van Henry Fords achterkleinzoon Bill: “You can have a Ford in any colour you 
like, as long as it’s green”. Of Fords echt zo groen zijn? In het Research and Innovation Center in 
Aken onderzoeken we de carrosserie, de kunststoffen, de motor, de emissies en de toekomst.

RONDE MET VIJF STOPS DOOR FORDS R&I-CENTER IN AKEN

Hoe groen is Ford?

TECHNIEK

DOOR ERWIN DEN HOED / FOTO’S FORD, AMT Gewoon beeld in de buurt van Fords R&I Center in Aken: testauto met een ‘Portable Emission Mea-
suring System’. Worden Fords daar groener van? En wat doet Ford verder om ons milieu te sparen?

Groene pick-up truck
We staan bij de carrosserie van een Ford F150 pick-
up truck. Bij ons op de weg een zeldzaamheid, in 
de VS een alledaagse verschijning. Maar groen? In 
standaarduitvoering 5,32 meter lang, 3,5 liter V6 
onder de manshoge kap en 1.954 kg zwaar. Dat 
klinkt niet echt groen. Maar schijn bedriegt. 

Jürgen Wesemann houdt zich bezig met carros-
seriematerialen: “In 2011 hebben we ons ten doel 
gesteld om in vijf jaar tijd onze voertuigen, afhan-
kelijk van hun grootte, 250 tot 750 pound lichter 
te maken. Bij de F150 is dat bijna gelukt. Dankzij 
zijn aluminium body is het nieuwe model 317 kg 
lichter dan zijn voorganger. Dat is 700 pound. En 
natuurlijk, de F150 is nog steeds geen lichtge-
wicht, maar deze 700 pounds zetten wel zoden 
aan de dijk. We bouwen namelijk meer dan 
500.000 F150’s per jaar. Daarmee is dit de eerste 
aluminium carrosserie die in echt grote series 
wordt gebouwd. Voorheen ging het om auto’s als 
de Jaguar XJ, met seriegroottes van 30.000 tot 
60.000 per jaar. Met de F150 bouwen wij nu meer 
aluminium carrosserieën dan de rest van de in-
dustrie samen.” En dat heeft consequenties: “We 
maken in de F150-productie meer dan vijf mil-
joen klinknagelverbindingen per dag en de lijm-
lengte, die we dagelijks produceren, is gelijk aan 
de afstand van Aken naar Frankfurt: 250 km.”

Aluminium hergebruiken
Om zover te komen, moesten de Ford-technici 
wel een paar uitdagingen overwinnen. De groot-
ste: kosten. Wesemann noemt een voorbeeld: “In 
de productie gaat een derde van het aluminium 
plaatmateriaal verloren als afval. Dat materiaal 
wordt nu omgesmolten om er weer dezelfde pro-
ducten uit te maken. Dat kan omdat we met niet 
meer dan vier chemische samenstellingen van 
aluminium werken. We gebruiken wel meer ver-
schillende legeringen. Maar dat komt omdat de 
legering niet alleen afhangt van chemische sa-
menstelling, maar ook van productietechniek en 
de warmtebehandelingen die aluminium krijgt.”

Andere gereedschappen
Zij het niet de gehele carrosserie, ook in andere 
Fords wordt met lichtmetaal gewerkt. Wesemann 
toont twee Mondeo-achterkleppen. De ene is van 
staal en weegt 17 kg, de andere heeft een alumi-
nium buitenzijde om een magnesium frame: 10 
kg. “De dichtheid van aluminium is ongeveer een 
derde van die van staal, die van magnesium is 
twee derde van die van aluminium.” Verder maakt 
Ford veel gebruik van staal met verschillende dik-
tes: dun waar dat kan en dik waar dat moet. En 
van hogesterktestaal. Ook bij de verwerking 
daarvan doen zich uitdagingen voor. Wesemann 

pakt twee strookjes plaatstaal. Het een laat zich 
makkelijk buigen, het ander niet. Met veel kracht 
kun je het een stukje ombuigen, maar laat je los 
dan buigt het even hard weer terug: “Hogesterk-
testaal heeft ‘spring back’-eigenschappen. Dat 
heeft consequenties voor de productie. Met het 
standaard gereedschap krijg je het niet in de ge-
wenste vorm. Sommige staalsoorten verwarmen 
we, voor we ze in de juiste vorm brengen.” Blijft 
over carbon. Wesemann heeft een motorkap uit 
dat materiaal. Die is veel lichter dan het stalen 
exemplaar ernaast. “Uiteindelijk moeten we er-
mee in productie. Maar op dit moment hebben 
we nog geen goede recyclingoplossing.”

Bioplastic van Ford en Heinz
Maira Magnani is verantwoordelijk voor het gebruik van hernieuwbare materialen bij Ford. Ze begint met de vloer-
bedekking in een B-Max van het Research Centrum. “Het garen is voor 50 procent uit hennep en vlas, de andere 
helft is polypropyleen.” Hmm, daar zie je niets van, het tapijt ziet er volkomen normaal uit. “Klopt, en dat moet ook. 
Klanten accepteren niet dat je het ziet. Althans vandaag nog niet. Wie weet wordt dat in de toekomst anders.”

Ook het dashboardkastje in deze testauto is deels van hernieuwbaar materiaal gemaakt: “Het bestaat voor 30 pro-
cent uit sisal. Dat groeit in droge gebieden in Kenia, Tanzania en Brazilië en is sterk en licht. Dat maakt het dash-
boardkastje lichter dan een exemplaar dat volledig uit kunststof is opgebouwd.” Zo’n kastje wordt gemaakt door 
het plastic te verwarmen tot 220 °C en het dan in een mal te spuiten. “Maar sisal vezels kunnen daar niet tegen. Die 
moet je niet heter maken dan 180 °C.” Magnani en haar team zijn erin geslaagd om ook bij die temperatuur een 
goed spuitgietproduct te maken. “Daardoor hebben we nu drie voordelen: we vervangen een deel van het plastic, 
dat uit aardolie wordt gemaakt, door een hernieuwbare grondstof; het product is lichter, dus dat helpt de auto om 
zuiniger te rijden; door de lagere verwerkingstemperatuur gebruiken we minder energie tijdens de productie.”

Vezels onder de motorkap
Een ander voorbeeld is de afdekkap over de motor. Je zou zeggen, daar speelt het uiterlijk niet zo’n rol. “Maar 
dan vergis je je”, weet Magnani. “Ook onder de motorkap is het uiterlijk belangrijk, maar je mag in zo’n afdekkap 
wel vezels zien.” Daardoor kon ze de niet-hernieuwbare glasvezels vervangen door hennepvezels. Dat biedt  
dezelfde voordelen als het gebruik van de sisal vezels in het dashboardkastje.  

Auto’s bouwen met restafval
Toch gaat Magnani liever nog een stapje verder: “Ideaal is het gebruik van hernieuwbare grondstoffen die over-
blijven. Daarom werken we nu samen met Heinz. Zij verwerken twee miljoen ton tomaten per jaar. De schillen 
zijn afval voor hen. Wij onderzoeken nu of we er een bruikbaar bioplastic van kunnen maken.” Met ander afval-
materiaal is Ford al verder: “We gebruiken tarwestro in de portiervakken van de Ford Flex, we gebruiken rijstkaf 
in een kabelboomklem van de Ford F150 en we hebben de glasvezels in de plastic middenconsole van de Lin-
coln Mk X vervangen door cellulose. Al in 2007 begonnen we met soja-olie in de zitkussens van de Ford Mus-
tang. In de VS zijn grote sojaplantages. De sojabonen worden geplet en gebruikt in veevoeder, de olie blijft over. 
In het begin konden we 12,5 procent van de aardolie voor deze kunststof vervangen door soja-olie, inmiddels 
zitten we door een betere formulering op 25 procent. En we gebruiken we het niet meer alleen in de Mustang, 
we verwerken nu soja-olie in de zitkussens van alle Fords.”

Na de goedkope olie...
Zo zijn er nog tal van toepassingen van hernieuwbare materialen, maar het gaat Magnani nog lang niet snel ge-
noeg: “Als het materiaal op alle mogelijke manieren getest is en voldoet, dan volgt de vraag: is het goedkoper 
dan het materiaal op basis van aardolie. En met de huidige olieprijzen valt het antwoord vaak ongunstig uit.” 
Toch is Magnani optimistisch: “Stel je eens voor hoe het over 100 jaar is. Goedkope olie bestaat dan niet meer…”

Veel hogesterkte staalsoorten hebben ‘spring back’ 
eigenschappen. Met het traditionele gereedschap 
laten ze zich niet in de juiste vorm persen.

Maira Magnani is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van bioplastics bij Ford: “Met hernieuwbare grondstoffen 
vervangen we een deel van het plastic dat uit aardolie wordt gemaakt. Het product is lichter en we gebruiken min-
der energie tijdens de productie. Helemaal ideaal is het gebruik van hernieuwbare grondstoffen die overblijven.”

Dashboardkastje uit plastic met sisal vezels: 
lichter en milieuvriendelijker.



58  |  AMT | 19 februari 2016 19 februari 2016 | AMT | 59

DE HART-OP-
HART AFSTAND 
TUSSEN DE  
CILINDER-
BORINGEN IS TE 
KLEIN VOOR 
TRADITIONELE 
REVISIE

Plasmacoating in ruilmotor
Als een Ford-dealer een ruilmotor bestelt, komt die van Fords motoren- 
revisiepartner Autocraft in het Engelse Grantham. Ford geeft op die moto-
ren dezelfde garantie als op nieuwe motoren en claimt dat die revisiemo-
toren op geen enkel gebied onderdoen voor nieuwe. Op een gebied sco-
ren ze wel beter dan nieuwe. Hun productie vergt een stuk minder 
energie... 

De oude motoren of ‘cores’ die Autocraft binnenkrijgt, mogen dan oud, 
vuil, versleten of beschadigd zijn, ze vormen nog steeds een indrukwek-
kend samenstel van onderdelen. De energie die in het gieten en bewer-
ken van onderdelen is gaan zitten, spaar je uit als je ze hergebruikt door 
zo’n motor weer als nieuw te maken en opnieuw in te zetten. Zuigers,  
zuigerveren, lagers, pakkingen en tal van andere onderdelen worden so-
wieso vervangen door nieuwe. Maar als je onder meer de cilinderkop, de 
krukas, liefst ook de nokkenassen en vooral het cilinderblok kunt herge-
bruiken, produceer je maar de helft van de CO₂ die vrijkomt bij de produc-
tie van een nieuwe motor.

Revisie van compacte blokken
Klinkt goed, maar zeker het hergebruik van het cilinderblok is niet een-
voudig. Moderne blokken zijn zo compact en licht mogelijk geconstru-
eerd. De hart-op-hart afstand tussen de cilinderboringen is te klein voor 
een overmaat boring plus zuiger of een cilinderbus. Een techniek die in 
eerste instantie voor nieuwe motoren was ontwikkeld biedt nu uitkomst. 
Het gaat om PTWA. Dat staat voor het Plasma Transferred Wire Arc-proces. 
Daarbij spuit een roterende spuitkop een superdun laagje gesmolten me-
taal op de boring. Ford en Autocraft hebben het proces ontwikkeld in sa-
menwerking met specialisten GTV, Flame Spray Technologies en de Rhei-
nisch-Westfälische Technische Hochschule, ook wel de Universiteit van 
Aken. En dus steken we vanaf het Ford R&I-center de straat over naar de 
Faculteit für Machinewesen van de universiteit om zo’n PTWA-installatie 
aan het werk te zien. 
In die installatie staat een beweegbare toorts in een cilinderboring. In de 
toorts wordt een plasma gecreëerd. Zo’n plasma bestaat uit geïoniseerd 
gas. Dat wil zeggen, de gasatomen hebben een elektron afgestaan. Dat 
maakt het gas geleidend. Door het plasma wordt een elektrische stroom 
van vele honderden ampères gestuurd. Die smelt de draad van coating-
metaal die het plasma wordt binnengevoerd. Een tweede gas, dat met 
hoge snelheid het plasma binnenkomt, vernevelt de metaaldeeltjes die 
loskomen van de smeltende draad. Doordat de toorts zowel roteert als 
verticaal beweegt, slaan de coatingdeeltjes neer over de gehele cilinder-
boring.

Beter dan nieuw
Zo wordt een staallaagje van minder dan 300 µm op de boring aange-
bracht. Na honen blijft daar zo’n 150 µm van over. Op gietijzeren cilinderbo-
ringen houdt zo’n laagje niet. Vandaar dat Autocraft beschikt over een  
PTWA-installatie met een tweede plasmatoorts. Die brengt eerst een alumi-
nium-nikkel laagje aan. Daarop hecht de staalcoating wel. Met dit proces 
zijn heel nauwkeurig de olievasthoudeigenschappen van de coating te 
controleren. Zeker op de zwaarbelaste gebieden bij BDP en ODP zorgt dat 
voor een fractie minder wrijving. En daarmee voor net iets minder brand-
stofverbruik.

Uitlaatgassen meten op de weg
Schone uitlaatgassen in het lab, vuile op straat. “Het schandaal bij een ‘concurrent’ heeft ervoor gezorgd dat de 
aandacht voor dit probleem in een stroomversnelling kwam”, zegt Rainer Vogt. “Maar bij Ford zijn we al sinds 
2007 intensief bezig met dit probleem. Wij voorspellen dat het NOx-probleem voor 2030 volledig is opgelost…” 

NOx is de combinatie van stikstofoxide en stikstofdioxide. Het ruikt als chloor, irriteert de longen en bevordert 
smogvorming. Vandaar dat in de EU een strenge norm geldt voor de maximale hoeveelheid van dit goedje in de 
lucht: 40 µg/m3. In 12 procent van de EU-meetstations wordt die limiet overschreden. Hoge waarden worden 
vooral gemeten in grote steden en langs drukke verkeersaders. “Het wegtransport is verantwoordelijk voor on-
geveer 39 procent van de NOx-emissies”, weet Rainer Vogt, chemicus en technisch specialist op Fords R&I Center 
in Aken. De afspraken rond de RDE, de Real Driving Emissions, gaan helpen om die 12 procent onder de limiet te 
krijgen. Maar het kost tien tot vijftien jaar voor een nieuwe voertuiggeneratie de oude heeft vervangen.”

Onderweg meten
Wat is er aan de hand? In de EU is nu afgesproken dat vanaf september 2017 voor een typegoedkeuring een test 
op de weg nodig is. Twee jaar later geldt die voor alle nieuwe voertuigen. Tijdens die test legt een PEMS, een 
Portable Emission Measuring System, de emissies vast. We staan bij een C-Max die goed gevuld is met een vari-
ant van zo’n PEMS: “Het systeem meet de hoeveelheid uitlaatgas, en neemt daar monsters van om de concentra-
ties van NOx, CO, HC en CO₂ te meten. Met deze testinstallatie kunnen we ook de kalibraties van de motor aan-
passen om te zien welke invloed dat heeft op de Real Driving Emissions.”

NOx vs CO₂
Inmiddels heeft de EU ook bepaald hoe hoog die RDE-waarden mogen zijn: “De limiet is gelinked aan de laboratori-
umtest (nu nog NEDC, straks WLTP). Bij de start in 2017 mogen de waarden 2,1 maal die van de labotest zijn. Op 1 ja-
nuari 2020 gaat die zogenoemde conformiteitsfactor naar 1,5.” Dat klinkt niet erg ambitieus. In 2020 worden de EU6-
waarden van 2014 dus nog met 50 procent overschreden. “Maar het is wel ambitieus”, vindt Vogt. “Op dit moment 
wordt de NOx-limiet uit EU6 op de weg met een factor 4 tot 5 overschreden. Het gaat dus om een enorme afname. 
Die vraagt een fikse inspanning. Je moet je realiseren dat een afname van de NOx ten koste gaat van een CO₂-
toename. Ga je nog lager met de NOx-limiet, dan wordt de dieselmotor met alle uitlaatgasnabehandeling die er bij-
komt te duur en te zwaar voor een personenauto. En zonder diesel komen de CO₂-doelstellingen voor 2021 in gevaar.”
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COATINGDRAAD (Ø 1,6 MM)
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Met het Plasma Transferred Wire Arc pro-
ces (PTWA) wordt een nieuwe looplaag op 
een versleten cilindervoering gelegd. Ook 
bij downsizemotoren waarvan de hart-
op-hart cilinderafstanden te klein zijn 
voor een overmaat of een cilinderbus.

Even voor de foto. Normaal roteert en transleert deze toorts in de cilinder-
boringen van een motor, om er middels het PTWA-proces een flinterdunne 
metaalcoating aan te brengen.   

PTWA van versleten naar als nieuw. De 
tweede cilinder is geëgaliseerd en op de 

juiste ruwheid gebracht voor hechting 
van de plasmacoating, die er op de derde 

cilinder opzit.  Cilinder 4 is gehoond, en 
daarmee klaar voor een nieuw leven.

Rainer Vogt geeft uitleg over de PEMS-installatie in een testauto. In deze testauto meet de installatie niet alleen 
de emissies, maar kan ook het motormanagement kalibreren. Dat moet Ford leren welke instellingen de laag-
ste emissies op de weg geven.
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Autonoom rijden voor betere luchtkwaliteit
Okee, door auto’s lichter te maken, hernieuwbare grondstoffen te gebruiken, bij reparatie gereviseerde produc-
ten toe te passen en door de schadelijke emissies verder terug te brengen maakt Ford zijn auto’s milieuvriende-
lijker. Is dat genoeg? Nee, want met een slechte rijstijl breng je zelfs met zo’n lichte, schone bio-auto het milieu 
onnodige schade toe…

Nog niet alles rond de typegoedkeuringstest op de weg, de RDE (Real Driving Emissions), is al helemaal tot in de 
details uitgewerkt. Vast staat dat het om een twee uur lange rit door de stad, op buitenwegen en op de snelweg 
moet zijn. Maar er is nog discussie over de rijstijl: “Wij stellen een gemiddelde rijstijl voor”, zegt Rainer Vogt na-
mens Ford. Zijn argument: “Dat is de rijstijl die de grote meerderheid van de automobilisten hanteert.” Het kleine 
groepje dat een extreem agressieve rijstijl hanteert, gebruikt niet alleen veel meer brandstof dan gemiddeld, 
maar produceert ook veel en veel meer NOx. Logisch gevolg: de autonome auto is beter voor de luchtkwaliteit 
dan de door de mens bestuurde auto.

Kritieke situaties
Voor autofabrikanten is dat een extra reden om vaart te zetten achter het steeds autonomer maken van hun au-
to’s. Hoe? Ford toont een aantal voorbeelden: Active City Stop, dat de auto stil zet om een ongeluk te voorkomen 
als de bestuurder dat niet doet. Het werkt nu tot 50 km/u, in plaats van tot 30 km/u. Pedastrian Detection her-
kent nu voetgangers en hun bewegingen. Gaat de voetganger ineens oversteken, dan remt de auto. Met Remo-
te Park Assist sta je buiten de auto, terwijl die zichzelf parkeert. Handig als de parkeerplaatsjes nauw zijn. (En nu 
meer hopen dat de auto waar je naast parkeert het systeem ook heeft...) BSIS helpt je als je wel in de auto zit, 
maar achterwaarts de parkeerhaven wil verlaten zonder dat je zicht hebt. En ook voor vooruit rijden is er een ca-
merasysteem met 180 ° zicht. Het verst gaat de Traffic Jam Assist, die het rijden volledig overneemt in de file.  
Alhoewel, de bestuurder moet nog steeds opletten en de besturing weer overnemen als de situatie daarom 
vraagt. “We hebben al wel volledig autonome auto’s, maar die rijden in een gecontroleerde omgeving”, zegt ma-
naging director van het R&I Center Pim van der Jagt. “We schatten dat er zo’n 4.000 à 5.000 verschillende kritieke 
verkeerssituaties zijn. Denk alleen al aan de invloed van sneeuw, laagstaande zon of zware regenval. Voor de 
auto volledig autonoom is, moet hij al die situaties aankunnen. Zover zijn we nog niet.”

‘ZONDER DIE-
SEL KOMEN 
DE CO2-DOEL-
STELLINGEN 
VOOR 2021  
IN GEVAAR’

Een druk op de knop van 
de sleutel of de smart-
phone app en de auto 
parkeert zichzelf. 

Detail: zo’n 180 ° 
cameraatje in de 
grille kan vervuild 
raken. Vandaar de 
sproei-inrichting.


