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REPORTAGE 
Dieselfabricage bij Volvo

De aanblik van de fabriek in Skövde geeft het
idee dat het pand nog nieuw is, brandschoon
en vriendelijk ingericht alsof het een laboratori-
um is. Dat er een vrij serene rust heerste, bleek
te wijten aan een Zweedse feestdag, niettemin
draaide alles normaal door. De capaciteit is
naar ons idee nu aan de krappe kant geworden.
Per dag komen er 1800 benzinemotoren van de
band, en 350 diesels uit een stuk van de fabriek
dat deels aangebouwd is, en deels vrijgemaakt
door de afdeling die nokkenassen maakt in te
krimpen. Gezien de verwachting van de fabri-
kant dat het dieselaandeel in de afzet zal stij-
gen naar 40% lijken maatregelen nodig. Bij de
dieselassemblage kan nog van twee naar drie
ploegen omgeschakeld worden. Over concrete
plannen voor uitbreiding of nieuwbouw van de
motorfabricage wist men niets te zeggen.

Ook over de kans dat Volvo’s
huidige moederconcern Ford
belangstelling heeft voor de
zeer geslaagde diesel uit Skövde viel geen dui-
delijke uitspraak los te krijgen. Voorlopig is het
blijkbaar zo dat Volvo mag meekijken wat Ford
in motortechniek aan het voorbereiden is,
maar nog geen hechte samenwerking plaats-
vindt. Over de Volvo D5 kregen we te horen dat
deze met ‘tweede generatie’ common rail injec-
tie (van Bosch) makkelijk de EU 3 uitlaatgasei-
sen haalt. Vanzelfsprekend vragen we hoe men
over enkele jaren aan de EU 4 eisen denkt te
gaan voldoen: met katalysator en roetfilter,
zoals we in Ford’s onderzoekscentrum te Aken
zagen? “We kijken ernaar, een interessante ont-
wikkeling. Maar wat we zelf gaan doen is nog
niet beslist.”

Alleen nabewerking
Pas eind 1997 startte de voorbereiding om de
D5-motor te gaan maken. Voorwaarde was dat
de kosten minimaal moesten blijven, dus dat er
geen ingrijpende aan- of verbouwing van de
motorenfabriek nodig mocht zijn. Zowel de
bestaande benzinemotoren als de fabriek die
ze maakt zijn voldoende universeel van opzet

Al lang geleden, bij het opzetten van de nieuwe
vijfcilinder benzinemotoren voor de 850, werd
rekening gehouden met een dieselvariant. Pas dit
jaar verscheen die, opmerkelijk is dat Volvo’s aller-
eerste eigen diesel meteen een doorslaand succes
is met zijn uiterst verfijnd loopgedrag. Een meer
dan waardige vervanger voor de diesels van VW
en Audi die voorheen ingekocht werden.

Fabriek in Skövde is Volvo’s motor
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om met weinig aanpassingen met dezelfde
machinerie diesels te maken. Het valt op dat
de fabricage in Skövde voornamelijk bestaat
uit geautomatiseerde nabewerking, en assem-
blage van ingekochte delen. Bij die assemblage
komt specifiek voor de diesel nogal wat hand-
werk kijken. Een kwestie van kosten, begrijpen
we. Het vastbouten van de nokkenassen gaat
per robot, omdat het niet anders is dan bij de
benzinemotoren. Maar cilinderkoppen afmon-
teren en op het motorblok bevestigen gaat met
de hand, hier is verschil met de benzinemoto-
ren en was automatisering te duur in verhou-
ding tot de omvang van de dieselproductie.
Het begin van het productieproces moet de
droom zijn van elke slijpschijvenleverancier.
Nokkenassen, krukassen, motorblokken en
cilinderkoppen worden in Duitsland gegoten
en in Zweden alleen nabewerkt. Op maat en
vorm slijpen dus van nokkenassen en krukas,
die reeds gehard en kennelijk nauw aan de
maat uit de gieterij komen. Er kan dus nog

Alle diesels draaien een half uur proef in een
straat vol aquariumachtige cellen. Het neemt min-
der dan een minuut om allerlei leidingwerk aan te
sluiten, zoals hier net is gebeurd. Daarna start
automatisch het proefdraaien, vooral naar eventu-
ele lekkages wordt gezocht.

Aan het begin van de productie lopen de motorde-
len voornamelijk volautomatisch door het proces,
over transportbanen of op robotkarren. Ook het
inspannen en bewerken van motordelen gaat
automatisch, pas bij assemblagewerk komt er
handarbeid aan te pas, vooral bij de eindmontage.

Peter Fokker

Elektronisch geregeld AWD
Naast de dieselmotor
is een nieuwtje voor
de Volvo XC70 de nu
elektronisch geregel-
de AWD-vierwielaan-
drijving. Daarbij ver-
vangt een Haldex-
koppeling als cen-
traal differentieel de
voorheen gebruikte
viscokoppeling.
Eerder al koos
Volkswagen voor dit
Zweedse product in
zijn 4Motion-
systeem, als opvolger
voor de Syncro-aan-
drijving met een vis-
cokoppeling. Ook
andere merken stap-
pen af van de visco-
koppeling. Naar we
begrijpen krijgt die
bij hoge cq. langdu-
rige belasting pro-
blemen met warmte-
opbouw, waardoor
minder koppel door-
gegeven kan worden
en de aandrijfverde-
ling voor/achter niet
meer klopt.
Het argument van
Volvo is daarnaast
dat de Haldex veel
sneller reageert op
verschil in toerental

tussen de aandrijving
voor en achter, ofwel
een doorslippend
wiel. Verder kan er
elektronische rege-
ling ingebouwd wor-
den, in feite een aan
de ABS-regeling
gekoppelde elektro-
magnetische aan/uit
schakeling. Deze
zorgt dat bij remmen
de vierwielaandrij-
ving wordt uitgezet,

De Haldex koppeling met zijn elektronische sturing zit ingebouwd tegen het
differentieel van de achteras.
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evenals bij toepas-
sing van de als optie
leverbare DSTC-stabi-
liteitsregeling die
gebruikt maakt van
remingrepen. De
Haldex is in wezen
een hydraulische pla-
tenkoppeling, waar-
in op slimme wijze
oliedruk wordt
opgebouwd bij ver-
schil in toerental tus-
sen in- en uitgaande

as. Deze druk stijgt
proportioneel met
het snelheidsverschil,
zodat de koppeling
steeds meer aandrijf-
kracht gaat doorge-
ven. Volvo geeft er
getallen bij: tussen 5
en 85% van de aan-
drijfkracht wordt
doorgegeven, in dit
geval naar de achter-
wielen. Het restant
gaat naar voren. ●

maar in de duizendsten van millimeters aan
materiaal afgenomen worden, waarbij Volvo
werkt met tolerantieklassen die maatafwijkin-
gen van niet meer dan 0,003 mm toestaan.
Overigens zijn de nokkenassen van de diesel
meteen al anders, niet in zijn geheel gegoten
zoals bij de benzinemotoren, maar met opge-
perste nokken.

Meten en testen
Het motorblok met draaiend gedeelte en de
cilinderkop met kleppen en klepbediening wor-
den elk op aparte lijnen gebouwd. Opmerkelijk
is trouwens dat de kleppen helemaal uit Japan
komen; onvoorstelbaar dat dit goedkoper is dan
in Europa inkopen. Waar blok en kop samenko-
men is er voor de diesels een cruciaal punt. In
dit geval wel geautomatiseerd wordt de hoogte
van elk motorblok gemeten, om te bepalen
welke dikte de koppakking moet hebben. De
metalen koppakking maakt het verschil of de
kleppen al dan niet de zuigers zullen raken,

hoewel de Volvo diesel nog een relatief milde
compressie van 18,5:1 heeft.
Hier en daar vraag je je toch af of moderne
automatisering niet tot meer in staat is. Dat er
geen machine is om spieën in de klepveerscho-
tels te monteren kunnen we ons voorstellen.
Maar waarom het handwerk moet zijn om de
bevestigingsbouten in drukgroep of koppelom-
vormer te steken waarmee ze op het vliegwiel
gemonteerd worden… Wel weer voor de hand
liggend is dat de common rail injectie mense-
lijke aandacht vraagt. De inspuitventielen wor-
den door Bosch in vier tolerantiegroepen aange-
leverd, per motor moeten ventielen uit dezelfde
klasse gebruikt worden om in elke cilinder
gelijke brandstofopbrengst te krijgen. Aan het
eind van de rit wordt elke dieselmotor twintig
minuten getest. Maar het is een grote uitzonde-
ring als bij het werken op de duizendste milli-
meter iets misloopt. ●
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