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MOTOREN
PSA introduceert HDI dieselgeneratie

De kaarten lijken nu wel geschud,
Common-Rail heeft de toekomst.
Zeker nu VW haar plannen met de
pompverstuivers heeft laten varen
en in plaats daarvan óók heeft ge-
kozen voor CR-hogedrukinspui-
ting. In dit geval echter voor een
soortgelijk systeem, dat door
Lucas is ontwikkeld. Inclusief
Denso uit Japan zijn er nu dus al
drie leveranciers van inspuitsyste-
men voor personenautodiesels, die
volgens het Common-Rail principe
werken.

Wat de grote voordelen van CR
zijn en hoe het werkt, heeft u al
uitvoerig in AMT kunnen lezen.
Kort samengevat: alleen een derge-
lijk systeem biedt de constructeur
de volledige vrijheid in de keuze
van de aan alle voorkomende
draai-omstandigheden van de mo-
tor optimaal aangepaste inspuit-
momenten en -drukken. En deze
ideale vrijheid zal de constructeur
de komende jaren hard nodig heb-
ben, om ook met de diesel te kun-
nen voldoen aan de steeds strenger
wordende emissielimieten. Lo-
gisch dat PSA al in een vroeg sta-
dium aansluiting zocht in deze
nieuwe ontwikkeling. De nummer
één op de Europese dieselmarkt
kon het zich natuurlijk niet veroor-

loven, om achterop te raken in de
dieseltechniek!

Waardige opvolger
Als eerste van de nieuwe generatie
HDI-dieselmotoren zal in de loop
van dit jaar een direct ingespoten
turbodiesel van 2 liter in productie
gaan. Met gebruikmaking van de
nieuwste ontwerptechnieken is er
dan drie jaar aan gewerkt. Er was
een investering mee gemoeid van
maar liefst een miljard gulden,
waarvan de Europese Investerings-
bank 400 miljoen gulden voor haar
rekening heeft genomen.

De HDI volgt de vertrouwde
XUD dieselgeneratie op, waarvan
er sinds 1982 7,5 miljoen zijn ge-
bouwd. De Peugeot 406 en Citroën
Xantia zullen er dit najaar het eerst
mee worden geleverd. Het is de be-
doeling dat er spoedig varianten
van deze 2 liter HDI met twee of
vier kleppen en al dan niet met in-
terkoeler worden ontwikkeld, te
beginnen met een 2,2 liter turbo-
diesel, zodat geleidelijk ook ande-
re modellen van de PSA-groep van
de nieuwe dieseltechnologie kun-
nen gaan profiteren. Uiteindelijk
zullen er volgens de planning 22
verschillende HDI-diesels in pro-
ductie gaan.

De nieuwe dieselgeneratie wordt
gefabriceerd door de in Tremery
gevestigde motorenfabriek van de
Société Mécanique Automobile de
l’Est (SMAE). De SMAE werd in
1978 door PSA in Lotharingen
(hoge werkloosheid!) opgericht en
beschikt in Metz Borny ook nog
over een versnellingsbakken-
fabriek. In genoemde motoren-
fabriek (dagproductie vorig jaar
4729 eenheden) zullen dit najaar
per dag 400 HDI-dieselmotoren
gefabriceerd gaan worden. Met een
geleidelijke toename tot een dag-
productie van 2000 motoren in de
zomer van volgend jaar. “Maar
meer kan ook als de markt daarom
vraagt”, zo verzekerde ons Jean-
Martin Folz, de nieuwe roerganger
van PSA.

Zuiniger en stiller
Vergeleken met de diesels van de
vorige generatie, belooft PSA een
tot wel 20 procent lager brandstof-
verbruik en dat met toch 25 pro-
cent meer vermogen en ook meer
trekkracht. Beloftes die sporen met
die welke Alfa en Mercedes voor
hun CR-diesels hebben gedaan. De
spaarzaamheid en de hogere, en te-
gelijk ook stillere (-3 dB!), presta-
ties zijn onder andere verkregen

door voorinspuiting, een gewijzig-
de eigen trillingsfrequentie van het
motorblok (minder neiging tot
meetrillen door extra aangegoten
ribben) en een geringere massa van
de draaiende delen. Een geluids-
isolerende kap op de motor redu-
ceert het motorgeluid volgens de
fabrikant met nog eens 2 dB.

Verder heeft natuurlijk ook de
op veel punten geoptimaliseerde
motorconstructie bijgedragen aan
het succes. Zo beperkt de in de uit-
geholde zuigerbodem geconcen-
treerde verbranding de warmtever-
liezen en zijn de wrijvings-
verliezen met 6 procent vermin-
derd. Dat laatste dankzij de helft
lichtere kleppen (lagere klepveer-
spanning mogelijk!), kleptuime-
laars met rollen en een, voor het
eerst, door PSA toegepaste specia-
le hoonbehandeling van de cilin-
derwanden, die een lagere zuiger-
veerspanning toelaat. Een bespa-
ring van 22 kg of 12 procent op het
motorgewicht is te danken aan het
gebruik van lichtere motordelen,
zoals zuigers en zuigerpennen en,
dankzij een nieuwe manier van
smeden, ook de drijfstangen (-100
gram of 15 procent).

Die speciale hoonbehandeling
vraagt natuurlijk om nadere uitleg.

Ook Peugeot en Citroën kiezen voor Common-Rail

Trendvolger in
dieseltechniek
HDI heet de nieuwe direct ingespoten dieselgeneratie van PSA,

uitgerust met het Fiat/Bosch Common-Rail inspuitsysteem. Er

komen maar liefst 22 motorvarianten uit, die qua prestaties,

verbruik, emissies en comfort met kop en schouders boven hun

voorgangers uitsteken.
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Het betreft hier een zogenoemde
plateaubehandeling, waarbij eerst
met een ruwe hoonsteen in de ge-
bruikelijke kruisrichting relatief
diepe groeven in de cilinderwand
worden aangebracht. Vervolgens
wordt met een fijne hoonsteen de
ontstane ruwheid van de cilinder-
wand weggenomen, dat wil zeggen
het oppervlak tussen de groeven
wordt mooi gladgeslepen. Wat er
zo van de groeven nog overblijft, is
toch nog diep genoeg om voldoen-
de olie vast te kunnen houden.

Flinke reductie schadelijke
emissies
Levert het 20 procent lagere brand-
stofverbruik al vanzelf een over-
eenkomstige verlaging op van de
uitstoot van het broeikasgas CO2,
ook met de reductie van de overige
gelimiteerde emissiebestanddelen
met uitzondering van NOx, zijn
grote vorderingen gemaakt. Zo be-
looft PSA 40 procent minder CO,
50 procent minder CH en 60 pro-
cent minder roet. De invloed op de
ozonvorming in de onderste lucht-
lagen zou 50 procent minder be-
dragen. Ook dit allemaal vergele-
ken met de wervelkamerdiesels
van de vorige generatie.

Ten slotte verwacht PSA voor
de verdere reductie van de NOx-
emissie ook veel van de deNOx-ka-

talysator. Ze streeft er zelfs naar
om de HDI tot een van de eerste
dieselmotoren te maken, die ermee
wordt uitgerust. De feitelijke kata-
lysator is platina, aangebracht op
een drager van zeoliet met een
complexe kristalstructuur, die het
werkzame oppervlak sterk ver-
groot. Maar door de toepassing
van een zeer geringe na-inspuiting,
enkele duizendsten van een secon-
de na beëindiging van de hoofdin-
spuiting, kan de vorming van NOx
nog verder worden beperkt. Door
deze extra verbranding blijft er na-
melijk minder zuurstof beschik-
baar om zich met de stikstof te ver-
binden. Het verbruik lijdt er iets
onder, maar dat moeten we er maar
voor over hebben. De uitstoot van
NOx zou door beide manieren sa-
men met ruim 30 procent vermin-
derd kunnen worden!

Met andere aanpak meer 
resultaat
Het is natuurlijk een goede zaak,
dat de autoindustrie er stap voor
stap in slaagt de uitlaatgassen con-
form de aanscherping van de emis-
sielimieten steeds ‘schoner’ te ma-
ken. Het wordt echter zo langza-
merhand wel tijd dat de regel-
gevende overheden zich realiseren,
dat het gaan naar uitersten in de
toelaatbare limieten nauwelijks
nog zoden aan de dijk zal zetten.
De kosten en moeiten wegen dan

niet meer op tegen de baten. Alleen
drastische daling van het brand-
stofverbruik, versnelde verjonging
van het wagenpark en invoering
van schonere brandstoffen, zullen
in de toekomst nog in staat zijn om
de door het gemotoriseerde ver-
keer veroorzaakte luchtvervuiling
substantieel terug te dringen.

Wat die schoner’ brandstof be-
treft een voorbeeld. Minder zwavel
in de dieselbrandstof, nu 500 ppm
maximaal, zal de levensduur van
de katalysatoren verlengen en bo-
vendien de deeltjesemissie redu-
ceren. Bovendien zijn zwavelver-
bindingen een verzurende factor in
het milieu, die we kunnen missen
als kiespijn. Een verlaging tot 30
ppm zoals de auto-industrie ver-
langt, werkt direct door op àlle die-
sels en heeft dus meteen een groot
effect. Hetzelfde geldt voor diesel-
brandstof met een 30 procent toe-
voeging van veresterde plantaardi-
ge olie (in Duitsland bekend als
‘Diester’). Hiermee kan een verde-
re verlaging van de emissies met
zo’n 30 procent worden bereikt,
inclusief de roetemissie. Tel uit je
winst!

D.J. Boosman

De 2 liter direct ingespoten HDI-
turbodieselmotor met interkoeler
en elektronisch gestuurde Com-
mon-Rail inspuiting.Het concept
is goed voor een maximum vermo-
gen van 80 kW (110 pk) bij 4000
t/min en een maximum koppel van
250 Nm bij 2000 t/min

De onderdelen van het Fiat/Bosch inspuit-
systeem.U kent ze al van de Alfa 156 en de
Mercedes C 220 CDI.De inspuitdruk be-
draagt maximaal 1350 bar

Vergelijking tussen de prestaties van
de oude XUD en de nieuwe HDI-motor.
Let vooral op de gunstige koppel-
kromme van de laatste!

TEKENINGEN:PSA

Bron: PSA

Prestaties HDI versus XUD
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