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MOTOREN
Nieuwe benzine-motoren voor Ford Mondeo

Voor de Mondeo gebruikt Ford
twee 1.8 liter en één 2.0 liter uit-
voeringen van de Duratec-HE mo-
toren. De motor is ontworpen voor
een levensduur van meer dan
240.000 km. De nadruk ligt op een
laag brandstofverbruik, geringe
uitworp van ongewenste emissies,
een gunstig koppelverloop, lange
onderhoudstermijnen en een laag
gewicht. Om de katalysator dicht-
bij de motor te kunnen plaatsen, is
het uitlaatspruitstuk bij het schut-
bord geplaatst. De motor zit dwars
voorin, dus zit het inlaatspruitstuk
achter de radiateur. De motor is zo-
danig geconstrueerd dat er naast
benzine ook autogas, aardgas of al-
cohol als brandstof kan worden
toegepast. Je weet maar nooit wat
de toekomst brengt.

Van boven naar beneden
Zowel de cilinderkop als het mo-
torblok zijn uit een aluminium-

silicium legering vervaardigd. Er
zijn vier kleppen per cilinder. De
2-liter motor heeft een boring van
87,5 mm, de kleppen hebben een
diameter van 35 en 30 mm. De
1.8-liter motor moet het wat dit
betreft met 32,5 mm en 28 mm
kleppen doen die in een 83 mm
boring zitten.

Er worden drie verschillende
inlaatnokkenassen gebruikt die
wel op dezelfde stand, 4° voor het
BDP, openen maar op een ver-
schillende stand sluiten. Bij de
81 kW motor sluiten de kleppen
31° na ODP en ze gaan 7,4 mm
ver open. De 92 kW motor (even-
eens 1.8 liter) werkt met 46° na-
sluiting en 8,5 mm lichthoogte.
De 107 kW 2.0 liter kent waarden
van 50° en 8,8 mm. De uitlaatnok-
kenas is gelijk voor de drie moto-
ren, de kleppen openen 35° voor
het ODP en sluiten 4° na het BDP,
ze lichten 7,7 mm.

Bij het hoogste koppel halen de
motoren een gemiddelde effectie-
ve druk van 11,5, 11,9 en 12,0.
Dat zijn goede waarden voor een
groot-serie motor.

Ook gelijk voor de drie motor-
varianten is de slag van 83,1 mm,
de drijfstanglengte van 146,25
mm en de compressieverhouding
van 10,8:1. De klephoek voor de
inlaatkleppen is 19°, die van de
uitlaatkleppen 10°, zodat de inge-
sloten hoek 29° bedraagt. Dankzij
de tamelijk grote inlaathoek zijn
er forse klepdiameters mogelijk.

De verstuivers zitten in de kop
om het neerslaan van benzine op
de wanden van het inlaatkanaal te
verminderen. Er is een uitlaatgas-
terugvoerkanaal in de kop gego-
ten dat aangesloten is op één van
de uitlaatpoorten. De waterge-
koelde EGR klep wordt door een
stappenmotor bediend. Via een
korte inleiding komt het uitlaatgas
dan in het inlaatkanaal.

De koppakking van Elring
Klinger bestaat uit twee staal-
lamellen met een extra halve laag
aan de kant van de verbrandings-
kamer. De totale dikte is slechts
0,5 mm. De edelmetaalbougies
met platina op de koperkern elek-
troden zorgen voor een goede
start van de verbranding en een
lange levensduur.

Schoon, zuinig, betrouwbaar en soepel

Otto in optima forma
In de kersverse Mondeo

brengt Ford belangrijk mo-

torennieuws. We verdiepen

ons in de benzinemotoren,

waarvan men er jaarlijks

twee miljoen gaat bouwen!

Deze motoren zijn van A tot

Z nieuw ontwikkeld, waar-

bij werkelijk helemaal

niets aan de aandacht is

ontsnapt. Het rijcomfort is

belangrijk verbeterd en de

milieubelasting minder. 
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De nieuwe Ford Duratec HE motoren zijn licht en stijf. In de nieuwe Mon-
deo worden twee 1.8 versies gemonteerd en één 2.0 liter.Ze zijn goed
voor koppels van respectievelijk 165 Nm,170Nm  en 190 Nm.We kijken
hier tegen de voorkant van de motor aan,het kunststof inlaatspruitstuk
zit dus achter de radiateur.

De klepbediening met de gefosfateerde stoters zonder vulplaatjes.Dank-
zij de lichte kleppen kan er met één klepveer per klep worden volstaan.De
klepspeling controleren is niet nodig.
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Slijtvaste klepbediening
De vijfmaal gelagerde nokkenas-
sen bedienen de kleppen via stoters
zonder vulplaatjes, ze zijn op leng-
te gekozen. De kleppen zijn van
austenitisch staal dat inductief niet
gehard kan worden, ze zijn daarom
genitreerd. Het is niet nodig om de
klepspeling te controleren, de tech-
nici hebben alle onderdelen slijt-
vast en licht ontworpen. De klep-
stelen zijn slechts 5,5 mm dik, de
stoters zijn licht en de klepveren
dus ook. De stoters zijn gefosfa-
teerd opdat de smeerolie beter
hecht in de inloopfase.

Het nokprofiel is zorgvuldig ge-
kozen vooral om de kleppen rustig
op de zittingen te zetten. Voor de
klepzittingen werd gekozen voor
een slijtvast sintermateriaal met
een hoog gehalte aan molybdeen
en nikkel. Er is bovendien een vast
smeermiddel aan het materiaal toe-
gevoegd.

Na alle problemen met tandrie-
men kiest Ford voor een tandket-
ting om de nokkenassen aan te
drijven omdat deze weinig geluid
produceert. Een lange geleider en
een spanschoen onderdrukken tril-
lingen, de spanner werkt hydrau-
lisch. Ook de oliepomp wordt met
een tandketting vanaf de krukas
aangedreven.

Licht en stevig
De aluminium-silicium legering
voor het motorblok wordt in zand
gegoten, de cilinderkop is een lage
druk spuitgietstuk. Het blok heeft
een gesloten bovendek en tot de
carterpan doorlopende zijkanten.

Zowel de olietoevoer- als de
olie-afvoergaten vanaf de cilinder-
kop zijn ingegoten en hoeven niet
te worden bewerkt. De onderste
hoofdlagerkappen zijn in een lad-
derconstructie verenigd om een
stijf geheel te krijgen. De carterpan
is eveneens een gietstuk en draagt
bij aan een torsie- en buigstijve
constructie van de complete motor.
Het doel is om de eerste kritische
eigenfrequentie van motor en
transmissie boven de 300 Hz te
krijgen. Dan blijven de trillingen
die door de massakrachten van de
tweede orde (er zijn geen balansas-
sen) ontstaan en door de motor-
steunen worden doorgegeven ge-

ring, zelfs bij het hoogste toerental
van 6.500 t/min.

De gietijzeren cilindervoeringen
worden in het blok meegegoten.
De watermantel loopt slechts over
70% van de slag om het watervolu-
me in het blok te beperken. Daar-
door warmt de motor sneller op en
nemen de emissies en het verbruik
af. Vanuit de ‘hoofdlagerladder’

worden de oliesproeiers voor de
zuigerkoeling van olie voorzien.
Het waterpomphuis en de kamer
waar de oliedruppels uit de carter-
dampen worden afgescheiden zijn
in het blok aangebracht. De carter-
dampen gaan naar het inlaatspruit-
stuk en worden daar meegezogen.
Frisse lucht komt op het kleppen-
deksel binnen via een leiding die

achter het luchtfilterhuis is aange-
sloten op de aanzuigbuis.

In het midden van het blok zit
de boring waar de klopsensor in
zit. Het gewicht van het blok is
slechts 27,5 kg en dat draagt na-
tuurlijk bij aan het lage totaalge-
wicht van 115 kg. Dat is circa 25
kg minder dan het gemiddelde van
de oude 1.8 en 2.0 liter motoren.

Alle hulpapparatuur wordt
rechtstreeks aan het blok beves-
tigd, dus zonder aparte steunen.
Dat verhoogt de stijfheid en ver-
laagt het gewicht.

Slank drijfwerk
De uit nodulair (bolletjes grafiet)
gietijzer vervaardigde krukas heeft

Het aluminium-silicium motorblok bevat alle bevestigingspunten voor
de hulpapparatuur,het waterpomphuis en de olie-afscheider van de car-
terventilatie.

Door de tamelijk grote inlaathoek zijn er
forse klepdiameters mogelijk.Dankzij
koprolkleppen in het inlaatkanaal blijft
de verbranding ook bij deellast stabiel
verlopen.

Vlak bij de cilinderkop zijn de koprolkleppen aangebracht.Ze sluiten het
kanaal bij deellast grotendeels af om de luchtsnelheid hoog te houden.

Voor het eerst wordt de 32 bit MPC 555
microprocessor van Motorola toege-
past.Het geheugen van de EPROM is
van 216 kB naar 448 kB gestegen.

Er wordt een los oliefilterpatroon gebruikt dat na gebruik volledig kan
worden verbrand.Ook dat komt het milieu ten goede.
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vijf hoofdlagers van 52 mm, de
kruktappen hebben een diameter
van 47 mm. Er zijn slechts vier
contragewichten, de Ford technici
beweren dat het gelukt is om de
krukas zo te ontwerpen dat deze
niet onderdoet voor een krukas met
acht contragewichten. Uiteraard is
het gewicht lager en dat is een
groot voordeel. De gesmeed-sin-
terde drijfstang heeft een groot oog
dat door breken gedeeld wordt.

De zuiger heeft boven de com-
pressieveer slechts een ‘vuurdam’
van 4,5 mm en is, gerekend vanaf
het hart van de zuigerpen, maar
28,5 mm hoog. Een speciale
looplaag op het hemd maakt een
kleine zuigerspeling mogelijk en
vermindert de wrijving. De zuiger-
pen is 0,8 mm verzet naar de druk-
zijde en heeft een diameter van 21
mm. De bovenste stalen zuigerveer

heeft genitreerde flanken en een
chroom looplaag die ‘geläppt’ is
om het inlopen sneller tot stand te
brengen. De tweede veer is uit no-
dulair gietijzer gemaakt en heeft
een neusvorm. Net als de eerste
veer is hij 1,2 mm dik. De driede-
lige olieschraapveer is 2,5 mm dik
en heeft verchroomde loopvlak-
ken. De gekozen materialen heb-
ben een geringe slijtage en door-
blaas tot gevolg.

Een tweede massa vliegwiel
verbetert het rijcomfort bij lage
toerentallen en helpt mee om het
geluidsniveau te verlagen door het
dempen van torsietrillingen. De
beide Teflon oliekeerringen van de
krukas zijn bestand tegen hoge
temperaturen en tegen alle soorten
chemicaliën.

Kenveldthermostaat
Een kenveld gestuurde thermo-
staat met een geregelde bypass
zorgt voor een aangepaste koel-
vloeistoftemperatuur. Bij deellast
wordt de temperatuur hoger dan
gebruikelijk (110°C in plaats van
85°) om de wrijving in de motor te
verminderen. Dat leidt tot een 3 à
4 procent lager brandstofverbruik
omdat de olie ook heter wordt, na-
melijk 100°C in plaats van 85°C.
De hierboven genoemde waarden
treden op tijdens de Europese rij-
cyclus. De olie bereikt de kritische
waarde van 65 tot 70°C al na 10
minuten stadscyclus rijden vanaf
een koude start bij +20°C.

Een kunststof inlaatspruitstuk
en een ‘gevlochten’ stalen uitlaat-
spruitstuk vertegenwoordigen de

modernste stand van de techniek.
Het inlaatspruitstuk maakt gebruik
van een hoog percentage gerecy-
cled materiaal en is bij de cilinder-
kopflens voorzien van ‘koprolklep-
pen’. Als die gesloten zijn, blijft er
nog maar 25 % van het oppervlak
beschikbaar zodat de luchtsnelheid
sterk wordt verhoogd. De inlaat-
buizen hebben voor elke cilinder
vrijwel dezelfde lengte.

De koprolkleppen maken het
mogelijk de motor direct na de
koude start met een extreem laat
ontstekingstijdstip te laten draaien.
Dat zorgt voor een zeer hoge uit-
laatgastemperatuur die het kataly-
satorbed snel opwarmt.

De motoren voldoen aan de
Euro4 emissie-eisen omdat de ka-
talysator al na 70 seconden de
schadelijke gassen voor 50% om-
zet. Ook na 100.000 km blijven de
emissiewaarden op Euro4 niveau.
De koprolkleppen werken ook bij
stationair draaien en in het gebied
waar de EGR werkt. Er wordt
maximaal 16% van het uitlaatgas
teruggevoerd in een laag toeren -
laag belastinggebied. Pas vanaf

3.000 t/min hebben de koprolklep-
pen een negatieve invloed op het
koppelverloop omdat ze nu een-
maal een aanzuigweerstand ver-
oorzaken. Bij het toerental van
maximum vermogen is er een ver-
lies van 4,5 Nm koppel of 0,3 bar
aan effectieve druk.

Koprolkleppen en EGR zorgen
voor een flinke verlaging van het
brandstofverbruik. Vergeleken met
de huidige Mondeo motoren is er
een verbetering van ongeveer 6%
over de Europese rijcyclus.

Het laden van de accu wordt
mede geregeld aan de hand van de
temperatuur om de acculevensduur
te verlengen. Bij volgas acceleratie
wordt de accu niet geladen en het
stationair toerental wordt aange-
past aan de ladingsconditie van de
accu en het energieverbruik van de
ingeschakelde stroomverbruikers.

Het lijkt er op dat Ford bij de
ontwikkeling van deze nieuwe
benzinemotoren weinig over het
hoofd heeft gezien.

Paul Klaver
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Het tweemassa vliegwiel dempt
de torsietrillingen die vooral bij
lage toerentallen voor ongewens-
te geluiden in de transmissie zor-
gen.

De oliepomp met G-rotor is schuin
onder de krukas geplaatst en
wordt door een tandketting aange-
dreven. In het aluminium huis zit
ook de overdrukklep.

Voor het inlaatspruitstuk wordt
ongeveer 15% gerecycled PA6-GF
gebruikt.Dat is een glasvezel ver-
sterkte,polyamide kunststof
waardoor het totale energiever-
bruik en dus ook de CO2 terugge-
drongen wordt ten opzichte van
een aluminium spruitstuk.

De gesmeed-sinterde drijfstang
heeft een gebroken deling van het
grote oog.De zuigers zijn zo licht
mogelijk geconstrueerd en heb-
ben tevens een speciale looplaag
op het hemd.

3 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional




