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MOTOREN 
Nieuwe PSA/Ford diesels

De 1.6 is geheel van aluminium, op de carterpan
na. De uitlaat zit aan de voorzijde, olie peilen
moet zo te zien bij koude motor gebeuren, of je
kunt lelijk je vingers branden bij de turbo-uitlaat.

Schoonste diesels ter wereld

In tien jaar tijd is het aandeel van diesels op de
Europese personenautomarkt meer dan verdub-
beld. Momenteel bedraagt het rond 40 %.
Aanhoudende groei doet dit naar verwachting
oplopen tot 50 % in 2006. Ziehier de belangrijk-
ste reden voor Ford en PSA om in het najaar
van 1998 overeen te komen de ontwikkeling
van diesels samen aan te pakken. Gilles Michel
van PSA en Derrick Kuzak van Ford, beide bij
hun concern, directeur productontwikkeling,
zijn het roerend eens: “samen kunnen we snel-
ler en economischer motoren met de modern-
ste techniek ontwikkelen en produceren dan
alleen”. Ging het in 1998 alleen over het opzet-
ten van een kleine diesel, een jaar later breidde
men de overeenkomst uit tot een totaalpro-
gramma op dieselgebied.

Vier stappen plan
Dat programma bestaat nu uit vier stappen,
waarvan zojuist in Parijs de tweede is onthuld.
In de tweede helft van 2001 verscheen als eerste
stap een 1.4 diesel. Daar komen nu een 1.6 en
2.0 bij voor een enorm scala aan middenklasse
auto’s. Stap drie en vier moeten uiterlijk vol-
gend jaar worden afgerond: een 2.7 V6, gevolgd
door een dieselgamma voor lichte bedrijfswa-
gens. Een gigantische operatie, die het koppel
Ford/PSA tot veruit de grootste producent van
dieselmotoren ter wereld maakt.

naar de nieuwe Ford Focus, die komende
zomer debuteert. Peugeot zal eerst in de 307 en
volgend jaar in de opvolger voor de 406 de
nieuwe diesels inzetten. Voor ontwikkeling en
productie van deze aggregaten hebben PSA en
Ford nagenoeg een miljard euro geïnvesteerd.

Gedeelde ervaring
Een aantal kenmerken van de nieuwe diesels
maakt duidelijk dat PSA en Ford inderdaad
hun krachten bundelden. Ze hebben turbo’s
met de van Ford bekende overboost functie en
de motoren kunnen worden uitgerust met het
roetfilter van PSA. Als basis voor de 1.6 heeft de
samen ontwikkelde 1.4 gediend, de 2.0 komt
voort uit de HDI met die inhoud van PSA. Heeft
die laatste een inspuitsysteem van Bosch, de
nieuwe tweeliter werkt met Siemens injectie,
net als de 2.0 TDCi van Ford. De ontwikkeling
werd uitgevoerd in het technisch centrum van
PSA te La Garenne, door een samen geformeer-
de projectgroep. Onofficieel vernemen we dat
de komende 2.7 V6 bij Ford ontstaat, en
omstreeks 120 kW zal leveren.
Projectleider Pascal Lefebvre belooft dat de
nieuwe middenklasse motoren de schoonste
diesels ter wereld zijn. Al zonder roetfilter kun-
nen ze volgens hem de EU4-eisen halen die
vanaf 2005 gelden. Maar voorlopig worden ze
gebouwd voor de EU3-eisen. Waar subsidiëring

Het hele programma moet leiden tot een geza-
menlijk productie van drie miljoen motoren
per jaar. Ruim de helft komt dan voor rekening
van de nu getoonde 1.6, die in 37 modellen van
beide concerns gaat figureren. De primeur gaat

In vervolg op een volledig nieuwe kleine

diesel hebben Ford en het Peugeot/-

Citroën concern de tweede stap in deze

samenwerking onthuld. Voor het in aantallen belangrijkste deel van hun modelgam-

ma’s komen dit jaar nieuwe common rail diesels met 1,6 en 2,0 liter inhoud in produc-

tie. Volgend jaar zal de samenwerking meer nieuwe vruchten dragen.
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herzien, datzelfde gebeurde bij de (door)ont-
wikkeling van de 2.0. Zwaartepunt bij dat
grootste aggregaat was het compacter te
maken. Lefebvre noemt cijfers, de inbouwruim-
te is 40 mm korter en 15 mm lager geworden.
Met deze winst wordt de botsveiligheid ver-
groot, de ruimte komt ten goede aan de kreu-
kelzones voor zowel aanrijding met voertuigen
als met langzaam verkeer.

Tweede generatie injectie
Er komen twee versies van de 1.6, met 66 of 81
kW. Een stap naar ‘downsizing’ om tot een
lager verbruik te komen, want nu worden veel-
al tweeliter diesels gebruikt om dergelijke ver-
mogens te bieden. Beide versies hebben een
Garrett turbo met variabele geometrie en een
overboost functie, die tijdens kortdurende

acceleratie 20 Nm extra koppel kan opleveren.
Bovenop het maximum van 215 of 240 Nm van
beide motorversies. Ook de nieuwe 2.0 kan zo
aan 20 Nm extra koppel komen, de normale
prestatiecijfers zijn 100 kW aan vermogen en
320 Nm aan koppel.
Het gaat in alle gevallen om zestienkleps moto-
ren, met common rail injectie van de tweede
generatie. Voor de kleinste motor komt die van
Bosch, voor de grootste van Siemens. De
inspuitsystemen zijn beide goed voor 1600 bar
inspuitdruk, en maximaal zes injecties per
arbeidsslag. In het systeem van Bosch zitten
verbeterde injectoren met nog kleinere verstui-
veropeningen, maar nog geen piëzo-injectoren
zoals in het Siemens systeem. De inspuiting
wordt verdeeld in tweemaal voorinjectie en
tweemaal hoofdinjectie, eventueel gevolgd
door tweemaal na-injectie voor de regeneratie
van het roetfilter. Dat filter is verbeterd, voor
de reiniging (regeneratie) wordt een toevoeging
bij de brandstof gedoseerd, de vloeistof daar-
voor is ook verbeterd. Ook dat filter wordt
‘tweede generatie’ genoemd, met een grotere
betrouwbaarheid en levensduur dan de eerste
versie.
Nieuw bij de tweeliter is verder een elektro-
nisch geregelde koeling, om de motor snel op
temperatuur te krijgen. Ondanks zijn hogere
prestaties zou hij niet meer verbruiken dan de
nu bekende 2.0 HDI met 110 pk. Uiteraard werd
gevraagd wat dan de positie wordt van Ford’s
nog zo nieuwe 2.0 TDCi, die hetzelfde presteert
als de nu voorgestelde tweeliter. “Die blijven
we gewoon bouwen, de vraag naar diesels is zo
groot dat we de nieuwe motoren erbij nodig
hebben”, verzekert Derrick Kuzak van Ford.
Overigens blijven beide merken hun gebruike-
lijke typeaanduiding hanteren. De samen
gemaakte motoren heten bij Ford TDCi en bij
Peugeot/Citroën HDI. ●

dat interessant maakt wordt tegen meerprijs
een EU4-versie met roetfilter geleverd.
Om van de bestaande 1.4 diesel een 1.6 te
maken werden zowel boring als slaglengte ver-
groot. Daarbij is ook de verbrandingsruimte

Hoewel sprake is van enige beeldvertekening valt toch op dat de 2.0 (links op de foto) erg compact is
gebouwd, niet groter maar eerder kleiner dan de 1.6. Wat merkwaardig is, dat de uitlaten van beide
motoren aan verschillende kanten zitten. Dat lijkt minder handig voor een ‘lego-systeem’, zoals men het
noemt, motoren die heel gemakkelijk in een veelvoud van verschillende automodellen moeten passen.

De turbo ligt bij de 1.6 heel
hoog, zodat direct hieraan de
katalysator kon worden
gekoppeld. Die komt dan snel
op temperatuur. Evenals bij
de 2.0 is er een waterge-
koeld EGR systeem. De com-
mon rail injectie van Bosch
heeft nogal lange inspuitlei-
dingen, vanaf een verdeel-
stuk laag naast de cilinder-
kop; een mogelijke bron van
mechanisch geluid.

De tweeliter diesel heeft een gietijzeren blok en
lichtmetalen kop. Goed te zien is hier dat maar
één van beide nokkenassen vanaf de krukas wordt
aangedreven, waardoor ruimte voor nevenaggre-
gaten overblijft naast de nokkenasaandrijving. De
katalysator met roetfilter ligt niet pal tegen de
motor, zoals bij de 1.6.

Peter Fokker
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