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Tribologische coatings worden gebruikt om 
slijtage en wrijving te verminderen bij mo-
torcomponenten die elkaar in beweging ra-
ken. Daarom zijn tribologische coatings zo in 
trek bij fabrikanten van motorcomponenten. 
Voorbeelden van de onderdelen in een au-
tomotor die worden gecoat, zijn: dieselinjec-
tie-onderdelen, zuigerveren, zuigerpinnen, 
lagers en onderdelen van het kleppenme-
chanisme. Met tribologische coatings kan de 
levensduur van de onderdelen en daardoor 
ook de levensduur van de motor worden ver-
lengd, iets wat steeds belangrijker is voor 
automobielfabrikanten. Turbo Diesel Injec-
tie (TDI) bijvoorbeeld heeft meerdere hoge-
drukinjecties per cyclus nodig om de ver-
branding te verbeteren. En autoproducenten 
eisen dat miljoenen injecties gedaan kun-
nen worden zonder duidelijke slijtage van de 
componenten. De vermindering van wrijving 
dankzij tribologische coatings zorgt voor een 
lager brandstofverbruik bij gelijke prestaties 
en daardoor ook minder CO2-uitstoot. Dit is 
overal heel welkom, omdat de EURO-normen 
wereldwijd worden gehanteerd en op de 
verschillende continenten ook steeds stren-
ger worden. Om het in historisch perspectief 
te plaatsen: in de jaren 1998-99 zijn er drie 
verdragen gesloten met Europese, Japanse 
en Koreaanse automobielfabrikanten om de 
CO2-reductie vrijwillig voor elkaar te krijgen. 
In 2007 heeft Europa een verplichting ge-
koppeld aan de doelstelling voor 2014. Om 
die doelstelling te behalen, werken alle fa-
brikanten hard aan nieuwe technologieën 
die de CO2-uitstoot zullen verminderen. De 
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Europese markt voor tribologische coating 
kan hierdoor een grote groei verwachten; de 
verwachting is een verdubbeling in de ko-
mende vijf jaar.

wrijving minimaliseren
In een automotor zal er altijd sprake zijn van 
wrijving, omdat componenten elkaar ra-
ken en ten opzichte van elkaar in beweging 
zijn. Figuur 1 toont een opengewerkte mo-
tor waarin de verschillende onderdelen zijn 
aangemerkt die wrijving veroorzaken. In fi-

guur 2 is te zien om hoeveel wrijvingsverlies 
het gaat. De wrijving in een automotor kan 
worden geminimaliseerd, onder andere door 
onderdelen een gladde coating te geven. De 
eerste coating die hiervoor werd gebruikt, 
was een chroomnitride coating (CrN), die nu 
nog steeds een veel gebruikte coating is op 
zuigerveren en componenten voor het klep-
penmechanisme. Inmiddels zijn de fabrikan-
ten van motoronderdelen in veel gevallen 
overgestapt op DLC-coatings, omdat daar-
mee een nog lagere wrijvingscoëfficient kan 
worden bereikt. Het is echter een ingenieus 
spel tussen materiaalsoort, geometrie van 
de componenten, smeermiddel en coating 
om tot een optimale wrijvingsreductie te ko-
men. Het is niet zo dat een nieuwe coating 
automatisch beter is als hij harder of gladder 
is. Pas als alle factoren samen worden onder-
zocht, kunnen de juiste conclusies worden 
getrokken voor de optimale coating op een 
specifiek motoronderdeel.
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Tijdens de Dag van de Oppervlaktetechnieken gaf Paul Peeters, Process 
Manager Tribology bij Hauzer Techno Coating, een voordracht over de 
mogelijkheden van Diamond Like Carbon (DLC) coatings voor de auto-
mobielindustrie. De tribologische DLC coatingtechnologie van Hauzer 
wordt wereldwijd als benchmark beschouwd en het bedrijf deelt graag 
zijn kennis. De markt voor deze coatings zal naar verwachting de  
komende vijf jaar een verdubbeling in omvang mogen meemaken.

hechting van coatings
In figuur 3 is een overzicht te zien van de 
eigenschappen van verschillende tribologi-
sche coatings. Daarnaast is hechting natuur-
lijk altijd een heel belangrijke eigenschap 
voor een coating. In het Europese Nanocoat-
project zijn verschillende testen gedaan met 
coating op klepstoters bij het FIAT Research 
Centre in Turijn. De testen spitsten zich toe 
op wrijvingskoppel, slijtage op de spacer 
(100Cr6) en de nokkenas (grafietijzer), de ad-
hesie van de coating en de vergelijking met 
de standaard-spacer. De resultaten lieten 
zien dat alle coatings hechtingsproblemen 
gaven, behalve de a-C:H coating. De ta-C 
coating, een waterstofvrije DLC coating met 
de hoogste hardheid, toont de laagste wrij-
vingscoëfficient. Maar adhesie van de ta-C 
coating was een probleem, dus verbetering 
van de hechtingslaag was nog noodzakelijk.

industrieel toepasbare  
ta-c coatings
Met de resultaten van de Nanocoat-testen 
is Hauzer aan de slag gegaan om een reeks 
ta-C coatings te ontwikkelen die wel zou-
den hechten. En dat is gelukt. De ta-C coa-
tings van Hauzer garanderen een optimale 
adhesie en hardheid. Voor de ontwikkeling 
zijn gladgepolijste HSS-testplaatjes (1.3343) 
gebruikt met een Ra <20nm en een HRC van 
60-62. Het resultaat is een assortiment ta-C 
coatings met goede hechting en verschil-
lende hardheden (40-70 Gpa met DB 1-2) die 
industrieel kunnen worden toegepast. Als 
laagdikte is in eerste instantie voor 1μm ge-
kozen. Tijdens impactmetingen in Amerika 
bleek dat de ta-C coating bij een impactla-
ding van 2kN nog intact was, met slechts 
wat zichtbare haarscheurtjes. Een bench-
mark-coating was er met die impactlading al 
vanaf geschilferd. Hardheid en hechting ten 
spijt, is er nog een andere heel belangrijke 

factor om te komen tot wrijvingsreductie en 
dat is de combinatie van coatings en smeer-
middelen. De ontwikkelingen op dit gebied 
zijn onderwerp van vele studies en hebben 
ook Hauzers volle aandacht. 

conclusie
De steeds strengere EURO-normen, die auto-
fabrikanten verplichten om hun CO2-uitstoot 
te beperken, doen de vraag naar tribologi-
sche coatings als oplossing voor wrijvings-
reductie in automotoren toenemen. Het 
is daarom de taak van technologen in het 
vakgebied oppervlaktebehandeling om 
nieuwe coatings te ontwikkelen die een bij-
drage kunnen leveren aan het behalen van 
de EURO-normen. De technologen moeten 
daarbij verder kijken dan hun eigen voor-
deur; zij dienen alle factoren die van belang 
zijn voor het eindresultaat mee te nemen 
in hun onderzoeken. Hauzer werkt daarom 
nauw samen met verschillende innovatieve 
denkers in universiteiten, onderzoeksinsti-
tuten en bedrijven, die expertise hebben op 

het gebied van smeermiddelen en hun tribo-
logische kwaliteiten. Deze kennis wordt ge-
combineerd met de decennialange ervaring 
van Hauzer op het gebied van plasma-gede-
poneerde coatings om te komen tot een in-
novatief en effectief resultaat voor de auto-
mobielindustrie.
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Figuur 2: De hoeveelheid wrijvingsverlies die optreedt in een automotor per subsysteem.

Figuur 3: De eigenschappen van tribologische coatings op een rij (wrijvingscoëfficiënt 
is gemeten onder droge condities, zonder smeermiddel).
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Figuur 1: Opengewerkte motor en compo-
nenten die wrijvingsverlies veroorzaken.  
Foto: Fraunhofer IST.

Figuur 4: Met DLC-laag gecoate  
zuigerpin en zuigerveren.


