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AUTO
Ford Puma technisch bekeken

Zoals altijd is er bij een nieuwe
motor een aantal eisen en wensen
die aan de constructeurs worden
gesteld. Een gunstig koppelver-
loop, een hoog vermogen, een laag
brandstofverbruik en een geringe
uitstoot van schadelijke stoffen
staan altijd op de lijst. Voor de mo-
derne motoren, zoals die van de
Ford Puma, worden daar nog aan
toegevoegd: een lange levensduur
met een gering onderhoud en een
laag gewicht.

Het lage gewicht is bereikt door
zowel de cilinderkop als het mo-
torblok van aluminium te
vervaardigen. Het klep-
pendeksel bestaat
zelfs uit magnesi-
um. Het volumi-
neuze inlaat-
spruitstuk is
echter niet van
kunststof, maar
van aluminium.

De cilinder-
blokken van de
drie Zetec-SE mo-
toren worden in
Spanje bewerkt.
Daarna reist het mo-
torblok naar de fabriek
van Yamaha in Japan. Daar

wordt specifiek voor de 1.7 liter
variant de speciale behandeling
van de cilindervoeringen uitge-
voerd die 25 minuten duurt. Dage-
lijks worden er slechts 70 stuks 1.7
liter motoren naar Europa ge-
stuurd. Zodra dat aantal oploopt,
kan er worden gedacht aan de in-
bouw in de Fiesta en de Ka.

Speciale looplaag
Om plaats te maken voor de grote-
re zuigers van de 1.7 liter motor
(80 mm in plaats

van 71,9 en 76,0 mm) is de ingego-
ten voering van de kleinere moto-
ren vervangen door een speciale
nikkel-silicium looplaag. Om pre-
cies te zijn: in een opgebracht nik-
kelfosfaat laag zitten harde silici-
umcarbide deeltjes. Deze slijtvaste
laag zorgde voor een gewichtsver-
mindering van 2 kg, zodat het mo-
torblok nog maar 15 kg weegt. De
carterpan is vergroot om plaats te
kunnen bieden aan 4,6 liter olie.

Om het motorgeluid zoveel mo-
gelijk te dempen, zijn alle hoofd-
lagerkappen met elkaar verbonden.
De carterpan zorgt voor extra stijf-
heid bij de verbinding met de
transmissie.

De krukas van de 1.7 liter motor
is gesmeed, heeft vijf hoofdlagers
en acht contragewichten. De slag
bedraagt 83,5 mm, dat is 7 mm
meer dan bij de twee andere moto-
ren. De 3,3 mm kortere drijfstan-
gen zijn ook gesmeed. De zuigers
zijn zo licht mogelijk gebouwd en

voorzien van een
speciale

looplaag op het hemd. De bovenste
zuigerveer heeft een titaniumoxi-
de-laag en is, net als de tweede
veer, slechts 1,2 mm hoog. De
olieschraapveer is opgebouwd uit
drie delen. 

Alle zuigerveren hebben een ge-
ringe voorspanning om de wrijving
zo laag mogelijk te houden. De
zuigerpen is ‘zwevend’ uitgevoerd
om smeertechnische problemen bij
de koude start en bij hoge toeren-
tallen te voorkomen.

Na 150.000 km kleppen 
stellen
Omdat de boring groter is gewor-
den, zijn er grotere kleppen ge-

monteerd. Er is slechts een
geringe koprolbewe-
ging (tumble) van de

binnenstromende
lucht omdat

de

Yamaha stond aan de wieg van 1.7 Zetec-SE

Japans motorvernuft
Met de nieuwe Fiesta hebben de eerste met Ya-

maha ontwikkelde Zetec-SE motoren hun intrede

gedaan. Aan deze moderne 1.25 en 1.4 liter vier-

kleppenmotoren is nu een snelle 1.7 liter variant

toegevoegd voor de Puma. Een opvallend detail is

de continu verstelbare inlaatnokkenas.

De Puma is gebaseerd op de Fiesta ’96.Het onderstel is aangepast omdat de
1.7 liter motor grotere prestaties levert.De stabilisatorstang voor is stijver,
net als de torsie-achteras met langsarmen.De veren zijn stugger,de spoor-
breedte voor en achter is groter en de auto is 10 mm verlaagd

De 1.7 liter Zetec-SE motor is voort-
gekomen uit de 1.25 en 1.4 liter moto-
ren.Mede dankzij de continu verstel-
bare inlaatnokkenas levert deze motor
fikse prestaties.Het is een geheel van
aluminium vervaardigde krachtbron
met een modern motormanagement,
die voldoet aan de laatste emissie-ei-
sen.Opvallende details:er worden me-
chanische klepstoters toegepast en het
inlaatspruitstuk zit achter de radiateur
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motor ook enige ‘squish’ (weg-
persbeweging) tussen kop en zui-
gerbodem heeft. Interessant is dat
er bij deze motor een automatische
tandriemspanner met mechanische
demping wordt toegepast. 

Om de klepveerkracht zo laag
mogelijk te houden, zijn er mecha-
nische stoters toegepast met vul-
plaatjes (shims) in de bovenste
veerschotels. Het geheel is zo slijt-
vast dat er pas bij 150.000 km naar
de klepspeling hoeft te worden ge-
keken. Dan wordt ook de nokke-
nastandriem vervangen. Het nadeel
van zulke lange onderhoudster-
mijnen zit in de hoge kosten die bij
deze servicebeurt ontstaan. Beide
nokkenassen moeten immers wor-
den gedemonteerd om de klep-
speling te kunnen corrigeren.

De 425 mm lange inlaatbuizen
zijn gelijk voor alle cilinders en
aan de voorkant van de motor (ge-
zien in de rijrichting) aangebracht.
Zelfs de afstand van de gasklep tot
de inlaatbuizen is gelijk. Het com-
plete systeem is zo volumineus dat
het uit twee delen is opgebouwd.
Een speciale warmte-isolerende
kunststof pakking moet het alumi-
nium spruitstuk koel houden.

Verstelling inlaatnokkenas
Lagerfabrikanten ontwikkelen zich
steeds meer als systeemleveran-
cier. Zo heeft INA de firma
Schaeffler onder zijn hoede. Dit
bedrijf heeft met Ford de elemen-
ten ontwikkeld van het nokkenas-
verstelsysteem dat bij de Puma-
motor wordt gebruikt. Zoals bij al
deze systemen gebeurt het verstel-
len zelf via een schuine vertanding
die de nokkenas om de lengte as
verdraait ten opzichte van het nok-
kenastandwiel. Het bijzondere van
het Ford VCT (Variable Camshaft
Timing) systeem is dat de oliedruk

aan weerszijden van de bedie-
ningszuiger staat. Een speciale re-
gelklep wordt door het Ford EEC-
V motormanagement aangestuurd
en zorgt voor de juiste stand van de
nokkenas. De totale verstelling be-
draagt 40 krukgraden, van 34°
voor het BDP tot 6° er na.

Bij het starten zorgt een veer
voor het instellen van de zuiger,
daarbij geholpen door de wrijving
in de kleppentrein. Bovendien is de
regelklep nog stroomloos zodat de
oliedruk meehelpt om de uiterste
stand (geen klepoverlap, inlaat
opent 6° na BDP) te bereiken. Een
sensor stelt de hoekverdraaiing van
de nokkenas vast en de computer
vergelijkt deze waarde met die in
het kenveld is opgeslagen.

Het systeem biedt een aantal
pluspunten. Het vermogen neemt
met ruim 4 kW toe, terwijl het
koppel bij lage toerentallen en in
het middentoerengebied met 3 tot
9 Nm stijgt. Het brandstofverbruik
daalt, de stikstofemissie is geringer
zonder uitwendige uitlaatgasrecir-
culatie. Het startgedrag en het sta-
tionair draaien zijn verbeterd. Er is
maar één nadeel: de kostprijs.

Met de verstelbare inlaatnok-
kenas bleek het mogelijk te zijn
om 90 procent van het maximale
koppel te halen tussen 2100 en
6300 t/min. Dat is een typisch Ja-
panse benadering: een niet al te
hoge gemiddelde druk (11,8 bar)
over een zo breed mogelijk toeren-
gebied. Door een ‘korte’ overbren-
ging komt er dan toch een vol-
doende hoge trekkracht in elke
versnelling beschikbaar. De Duitse
manier is: een zo hoog mogelijke
gemiddelde effectieve druk met
een ‘lange’ overbrengingsverhou-
ding. Vooral bij de turbodiesels ge-

verbruikscijfers helaas door veel
factoren beïnvloed. Zelfs de arm-
mengselmotoren hebben het moei-
lijk een reputatie voor een laag
verbruik op te bouwen en te hand-
haven.

Hoewel het uitlaatspruitstuk tus-
sen de motor en het schutbord is
geplaatst, is er plaats gevonden
voor een monoliet dichtbij de mo-

tor (snelle opwarming!). Het ka-
talysatorbed is voorzien

van platina-rhodium in de
hechtingslaag. De twee-
de ‘chemische fabriek’
onder de bodemplaat ge-
bruikt palladium en rho-
dium als katalysatoren.

Op deze manier wordt be-
reikt dat de omzetting van

de schadelijke gassen snel
begint.

Paul Klaver

Hoewel de bodemplaat nagenoeg het-
zelfde is als die van de Fiesta ’96, is de
zelfdragende carrosserie aangepast
aan de specifieke eisen die de Puma
stelt.Er zit een dwarsbalk tussen
de B-stijlen die ook als een rolbeu-
gel dienst doet.De buitenkant van
de motorkap en de portieren zijn
gemaakt van hoogwaardig staal
met een hoge treksterkte

Variabele inlaatnokkenasverstelling
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Het bijzondere van de inlaatnokkenas-
verstelling is dat deze continu varieert,
dus niet alleen vroeg of laat staat.Het
resultaat:een hoog koppel over een
breed toerengebied
1 = Nokkenastandriempoelie
2 = Veer
3 = Uitwendige schuine vertanding
4 = Olietoevoergroeven met afdichting
5 = Olietoevoer naar voorste kamer
6 = Olietoevoer naar achterste kamer
7 = Achterste kamer
8 = Voorste kamer
9 = Deksel met afdichting
10 = Inwendige schuine vertanding

beurt dit om het brandstofverbruik
zo gunstig mogelijk te krijgen met
behoud van ‘schakellui’ rijden.

Laag verbruik
Ford heeft veel aandacht besteed
aan het brandstofverbruik bij deel-
last. Dat is, vanwege de smoor-
klepregeling, niet het sterkste punt
van een ottomotor. Een dieselmo-
tor draait bij deellast met open in-
laat en dat zorgt voor lagere pomp-
verliezen.

Volgens Ford lopen de specifie-
ke brandstofverbruiken bij verge-
lijkbare motoren, bij deellast uit-
een van 380 g/kWh tot 330 g/kWh,
zo’n 15 procent verschil. De Ford-
motoren zijn, in dit opzicht zeer
gunstig. Als uitgangspunt heeft
Ford een gemiddelde effectieve
druk van 2,62 bar bij 1500 t/min
genomen. In de praktijk worden de
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