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MOTOREN 
Nieuwe vijfcilinder VW pompverstuiverdiesel

De eerste in serie gebouwde DI-dieselmotor voor
personenauto’s was de Audi vijfcilinder TDI.
Zowel de DI-dieselmotoren van Fiat als die van
Austin-Rover waren geen lang leven beschoren,
die van de Audi wel. Alle drie de fabrikanten

brachten hun motoren in 1989 op de markt en
pas in 2003 is de vijfcilinder Audi ‘afgelost’. De
oer-Audi TDI had als boring-slagmaten 81x95,5
mm en leverde 88 kW bij 4250 t/min uit 2460
cm3 met een hoogste koppel van 265 Nm bij

2250 t/min, overeenkomend met een gemiddel-
de effectieve druk van 13,5 bar. De compressie-
verhouding bedroeg 20,5:1, de topdruk 130 bar
en de inspuitverdelerpomp leverde een hoogste
inspuitdruk van 900 bar. Gedurende vijftien

De complete motor gezien vanaf de uitlaatkant. Let op de EGR-leiding naar
het gasklephuis en het afgesloten vrije eind van de krukas.

De complete motor gezien vanaf de inlaatkant. Geen ruimte naast het blok is
onbenut gelaten.

Volkswagen deelt V10 door de helft

TDI met reserves
Bij het ontwerpen van de V10 turbodieselmotor heeft Volkswagen ook een ‘halve

variant’ in de vorm van een vijfcilinder lijnmotor ontwikkeld. Deze 2.5 liter TDI

komen we tegen in de T5, Multivan, Touareg, Golf5 en de nieuwe Passat. Een kracht-

patser met opmerkelijke techniek.

Foto’s: Volkswagen
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schuiven in het motorblok maar niet verdraai-
en, omdat dat door een nok die in een groef in
het blok valt wordt voorkomen. Vanaf de onder-
kant zijn de nodulair gietijzeren hoofdlager-
kappen met lange bouten in de draadbussen
vastgezet.
Deze bijzondere constructie zorgt ervoor dat er
geen ongewenste trekspanningen in het motor-
blok ontstaan. Als de krukas wordt uitge-
bouwd, moet echter ook de cilinderkop er af en
de koppakking worden vervangen. Het geheel
heeft veel weg van de viercilinder Rover K
motoren. Bovendien worden de cilinderborin-
gen bewerkt terwijl het blok hydraulisch onder
spanning staat. Daarmee wordt bereikt dat de
cilindervoeringen hun vorm goed behouden.
Dat is belangrijk voor de juiste werking van de
zuigerveren, dus om het olieverbruik en het
gasdoorblazen tot een minimum te beperken.
In het motorblok zijn de waterpomp, thermo-
staat, waterkanalen, turbo-compressorsteun en
de oliekanalen opgenomen zodat het aantal
afdichtingen teruggebracht is.

Bijzondere demping
Op het vrije eind van de krukas zit nu geen tril-
lingsdemper meer, die maakt deel uit van de
voorste krukwang. In het toerengebied waar
torsietrillingen van enige omvang optreden,

jaar ontwikkeling is het vermogen gestegen tot
111 kW en het koppel tot 295 Nm.
Meer zat er niet in, vandaar een schoon stuk
tekenpapier in de vorm van een leeg computer-
scherm. Computer Aided Design (CAD) is niet
meer weg te denken. Inmiddels had het pomp-
verstuiversysteem zijn plaats gevonden binnen
het VW-concern, dus lag het voor de hand de
nieuwe vijfcilinder te voorzien van deze
betrouwbare inspuittechniek.

Moeilijke opgave
De nieuwe 2.5 liter vijfcilinder motor moest
128 kW halen met ruime mogelijkheden voor
meer vermogen. Het gewicht moest omlaag,
dus is het motorblok uit een aluminium lege-
ring vervaardigd. De motor diende zo compact
mogelijk te zijn en zowel in lengterichting als
dwars geplaatst kunnen worden. Het onder-
houd moest minimaal zijn, ook wat de distribu-
tie betreft. Het aantal afdichtingen diende zo
gering mogelijk te zijn om olielekkage zoveel
mogelijk te voorkomen.
Het stond vast dat de motor niet langer mocht
zijn dan 510 mm, dat is 58 mm minder dan de
vorige motor. Als aan deze voorwaarde ook nog
die van een onderhouds- en lekvrije distributie
plus de aandrijving van de pompverstuivers
worden toegevoegd, valt te begrijpen dat er
voor een tandwieltrein vlak bij het vliegwiel is
gekozen. Daarmee kon ook nog de bovenliggen-
de nokkenas, de waterpomp en tal van hulpap-
paratuur worden aangedreven. Op het vrije
eind van de krukas zat echter ook nog een tor-

sietrillingsdemper. Het lukte de constructeurs
een nieuw type demper op één van de kruk-
wangen te bouwen. Daarmee kon het motor-
blok aan het vrije eind worden afgesloten, dat
scheelde een krukaskeerring.
Dankzij deze maatregelen is er een bijzonder
korte motor ontstaan, die ook nog eens 25 kg
minder weegt. Bedenk daarbij dat het vermo-
gen van 128 kW (bij slechts 3500 t/min) inder-
daad is gehaald en dat het maximum koppel
nu maar liefst 400 Nm bij 2000 t/min bedraagt.
Dat is een toename in gemiddelde effectieve
druk naar maar liefst 20,5 bar! De topdruk
bedraagt maximaal 170 bar hetgeen betekende
dat de krukpendiameter dikker moest worden,
hij is nu 50,9 mm. Bij het hoogste koppel wordt
de topdruk zelfs tot 160 bar beperkt om de
mechanische belasting binnen aanvaardbare
grenzen te houden.

Sterk motorblok
De cilinderhartafstand bedraagt 88 mm. Het
loopvlak is, net als bij de V10, voorzien van een
looplaag die met behulp van een plasmaboog
op het aluminium is gespoten. Het gaat om
een 120 µm dikke laag van ijzer-molybdeen
die slijtvaster is dan gietijzer en ‘bore-polis-
hing’ voorkomt. De gewichtsbesparing
bedraagt 17,0 kg, het aluminium blok weegt
42,0 kg. Omdat aluminiumlegeringen niet zo
sterk zijn als gietijzer is er voor een ‘trekanker-
constructie’ gekozen. De cilinderkopbouten
worden in bussen met inwendig schroefdraad
vastgezet. Deze draadbussen kunnen axiaal ver-

De complete motor
gezien vanaf vliegwiel-
zijde. De oliepeilstok
en vulpijp steken hoog
boven het kleppendek-
sel uit. Op de nokkenas
zit de brandstofpomp
die de brandstof naar
de pompverstuivers
perst.

Het oliefilterhuis bevat een uitneembaar, ‘milieu-
vriendelijk’ filterpatroon. Samen met een warmte-
wisselaar is het filter met vijf bouten tegen het
motorblok bevestigd om voor een optimale
afdichting te zorgen.

De waterpomp wordt ook door de distributie aan-
gedreven. De pomp kan worden uitgebouwd door
het deksel, dat met drie bouten vastzit, weg te
nemen. Vooraf moet eerst de koelvloeistof worden
afgetapt. Rechts is de turbocompressor te zien.
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zorgt het verend bevestigde contragewicht via
kunststofglijlagers voor de benodigde demping.
Aan de aandrijfzijde is het krukastandwiel op
de tap geperst. De achterste krukwang is als
pulsgeverwiel uitgevoerd, daarmee worden het
Bovenste Dode Punt en het toerental bepaald.
Het grote voordeel van een bij de koppeling
geplaatste distributie is dat er op dat punt vrij-
wel geen torsie- of buigtrillingen van de krukas
optreden. Daardoor worden belastingspieken in
het aandrijfkoppel naar de distributieonderde-
len vermeden.
De zuigers zijn afgeleid van die van de 1.9 liter
viercilinder TDI-motoren. De zuigerpen is gede-
saxeerd om het geluid dat door het wisselen van
leibaan ontstaat, te voorkomen. Omdat het
zwaartepunt van de zuiger niet op de cilinder-
hartlijn ligt, kantelt de zuiger al voordat deze
het BDP bereikt heeft. Zonder desaxatie veran-
dert de dwarskracht op de zuiger van richting
als de zuiger in het BDP staat. De zuiger wordt
dan in één keer van de ene naar de andere kant
van de cilinder verplaatst.

Dwarsstroom cilinderkop
De cilinderkop kennen we van de V10 (zie AMT
3/2003). Kleppen, stoters, tuimelaars en pomp-
verstuivers komen van de viercilinder pompver-
stuivermotoren. Deze hebben een gelijkstroom-
kop, dat wil zeggen dat de in- en uitlaatkanalen
aan dezelfde kant zitten. Bij de 2.5 liter cilinder-
kop monden de kanalen aan weerszijden uit,
vandaar de naam dwarsstroom cilinderkop.
Dankzij deze kanaalopstelling gaat er ongeveer
5% meer lucht door de kop bij gelijke kleppen.
De betere ademhaling komt het prestatieniveau
ten goede.
Om het motorgeluid te dempen, is het alumini-
um kleppendeksel geheel in rubber bevestigd.
In het kleppendeksel is de carterontluchting
met olie-afscheider ondergebracht. De brand-
stoftoe- en afvoerleidingen lopen aan de buiten-
kant van de cilinderkop, bij de drie- en viercilin-
dermotoren zitten er kanalen in de kop.

Tandwieldistributie
De tandwielen naast het cilinderblok hebben
een breedte van 20 mm, daarboven van 24 mm
omdat het aandrijfkoppel is toegenomen vanwe-
ge de 1:2 overbrenging naar de nokkenas. De
schuine vertanding maakt een hoek van 15°.
Daardoor zijn er steeds twee tanden in aangrij-
ping. Dat vergroot het draagvermogen, dus kun-
nen de tandwielen smal worden gehouden.

Het krukastandwiel drijft een zwevend gelagerd
tussentandwiel aan. Dit tandwiel drijft weer
een dubbeltandwiel aan dat voor de 1:2 over-
brenging zorgt doordat er een tweede, kleiner
tandwiel naast is geplaatst dat via een tussen-
tandwiel het nokkenastandwiel aandrijft. Dit
tussentandwiel is voorzien van een dubbelex-
center dat het mogelijk maakt de tandspeling
nauwkeurig in te stellen. Er zijn dus in totaal
zes tandwielen nodig om de nokkenas aan te
drijven.
Het dubbeltandwiel zorgt ook voor de aandrij-
ving van de waterpomp. Het krukastandwiel
drijft een tweede tussentandwiel aan dat op zijn
beurt weer een tussentandwiel aandrijft. Dit
tussentandwiel heeft een klein hulptandwiel
dat voorgespannen is om tandspelingsgeluiden
(vooral tijdens stationair draaien) te voorkomen.
Vanaf dit tussentandwiel worden aan de boven-
kant de dynamo en aan de onderkant de pom-
pen voor de stuurbekrachtiging en de airco aan-
gedreven. Eén van de foto’s laat de opbouw van
de tandwieltrein zien.
Opvallend zijn de vrijloopkoppelingen en de tor-
sie-elastische koppelingen in de aandrijving van
de dynamo en de aircocompressor. Schuin
onder de krukas zit de oliepomp die door een

tandwiel, dat aangrijpt in het krukastandwiel,
wordt aangedreven.

Ongewone oliecirculatie
De vijfcilinder is ontworpen met één oliepomp,
die de olie aanzuigt uit een diepe carterpan
onder het motorblok. Dat is best moeilijk, want
er mag geen lucht worden aangezogen als de
auto in het terrein extreme hoeken aanneemt.
Bergop en kantelen naar rechts lukt tot 45°, hel-
ling af en kantelen naar links gaat zelfs tot 55°
goed, althans wat de smering betreft.
Vanaf de oliepomp wordt de smeerolie op een
ongewone wijze naar de cilinderkop en het
distributiehuis gepompt: via de trekankerborin-
gen! De hydraulische stoters hebben een aparte
olietoevoer, een terugslagklep voorkomt dat de
stoters leeglopen als de motor stilstaat.
Aan de uitlaatkant is de turbocompressor recht-
streeks aan het motorblok bevestigd. Het grote
voordeel is dat de kwetsbare turbolagers recht-
streeks vanuit het blok van olie worden voor-
zien, er zijn dus geen (lange) uitwendige olielei-
dingen meer. Vooral bij het starten van een hete
motor duurt het nu veel korter totdat de lagers
van olie worden voorzien. Bovendien worden
hoogfrequente trillingen van het uitlaatspruit-
stuk weggehouden. De olie uit de cilinderkop
loopt terug via het distributiehuis en via terug-
loopboringen die aan weerszijden van de motor
zijn aangebracht. Al met al een doordacht
smeersysteem met heel weinig afdichtingen en
leidingen buiten het motorblok.
Er is ook een koelvloeistof-oliewarmtewisselaar
die de olie na de start snel opwarmt en koelt
zodra de olietemperatuur hoger oploopt dan die
van de koelvloeistof. Deze warmtewisselaar
vormt een module met het oliefilter en is met

Op de voorste krukwang, dus bij het vrije eind van
de krukas, zit de nieuw ontworpen trillingsdemper
met vier bouten vast.

Aan de aandrijfkant van de krukas is de laatste
krukwang voorzien van een pulsgeverwiel. Het
krukastandwiel voor de distributie is op de tap
geperst. Let op de vorm van de olietoevoerboring.
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In- en uitlaatspruitstukken
Deze zijn opnieuw ontworpen, want de in- en
uitlaatkanalen liggen nu aan weerszijden van
de cilinderkop. Bij het ontwerpen is de EGR
meteen meegenomen, want het is van groot
belang dat het teruggevoerde uitlaatgas gelijke-
lijk over alle cilinders wordt verdeeld. Ook moe-
ten er in alle cilinders even intensieve inlaat-
wervels optreden bij eenzelfde luchthoeveel-
heid. Ook de kom in de zuiger, de inspuitkarak-
teristiek en de kleppentijden zijn nauwkeurig
afgestemd op de eisen die aan het verbran-
dingsverloop worden gesteld.
De snelgloeistiften zijn 5 mm langer uitgevoerd
met als gevolg dat de koude motor binnen de
helft van de tijd aanslaat en direct rustig loopt.
Het uitlaatspruitstuk zelf is met een flexibele
metalen balg met het turbinehuis verbonden.
Het spruitstuk is dubbelwandig om de warmte-
energie van de uitlaatgassen zo goed mogelijk
te kunnen benutten. Daardoor stijgt het turbin-
erendement en zijn er geen hitteschilden nodig
omdat de lucht tussen de binnen- en buitenpij-
pen uitstekend isoleert.
Afhankelijk van het type voertuig en de soort
transmissie wordt er al dan niet een koeler aan-
gebracht in het EGR-systeem. Bij de Transporter
met AT en de Touareg met MT wordt de EGR
voortdurend gekoeld .Bij de Touareg met AT
wordt de EGR pas gekoeld als de koelvloeistof
boven de 50°C komt. Dat is nodig om de ver-
hoogde HC- en CO-uitstoot te beperken die ont-
staat als de EGR het uitlaatgas te sterk afkoelt.
De turbocompressor heeft door middel van
onderdruk (kwestie van kosten) verstelbare leid-
schoepen. Daarmee is een snelle reactie op
belastingwisselingen, een hoge vuldruk bij lage
toerentallen en een laag specifiek brandstofver-

bruik bij volvermogen bereikt. Kleinere turbo-
compressoren kosten vermogen door een te
hoge tegendruk, het specifiek brandstofver-
bruik neemt toe, evenals de uitlaatgastempera-
tuur en de deeltjesuitworp. Het compressorwiel
heeft een vormgeving die ook akoestisch ver-
antwoord is, om ‘fluiten’ te beperken.

Aandrijving hulpapparatuur
Alle hulpapparatuur wordt vanaf de distributie
aangedreven. De dynamo en de aircocompres-
sor worden via een tandriemkoppeling aange-
dreven die kleine uitlijnfouten opvangt.
Dankzij vrijloopkoppelingen worden ongewen-
ste aandrijfpieken voorkomen. Deze maatrege-
len zorgen ervoor dat er standaard hulpappara-
tuur kan worden gebruikt. Alleen de pomp voor
de stuurbekrachtiging moest worden aangepast
omdat de pomp door de aircocompressor wordt
aangedreven. Dat betekende dat de as van de
pomp verlengd moest worden.
Het wegvallen van de poly-V-snaar heeft tot
gevolg dat de aandrijving van de hulpappara-

vijf bouten stevig aan het motorblok bevestigd.
Dankzij een oliesensor, een volsynthetische SAE
0W-30 olie en de boordcomputer is het moge-
lijk twee jaar of 30.000 km met de olie te doen.

Complex koelsysteem
Tegenwoordig zit er niet alleen een koelvloei-
stofradiateur met thermostaat en waterpomp
plus expansievat en een kachelradiateur in een
auto. Er zijn ook een, al dan niet thermosta-
tisch geregelde, EGR koeler, een oliewarmtewis-
selaar, een tweede kachelradiateur (achterin),
een aparte koelwaterverwarming, een elektri-
sche waterpomp en een aantal kleppen nodig
om een volledig thermisch management tot
stand te brengen. Er wordt tot 150 liter koel-
vloeistof per minuut door de op de motor
gemonteerde pomp rondgepompt. De lagers
van de pomp zijn aangepast aan de tandwiel-
aandrijving vanaf de distributie. Er ontstaat,
mede door de oneenparigheid een ander
belastingpatroon dan wanneer een V-snaar of
tandriem voor de aandrijving zorgt. De koelwa-
terpomp kan vanaf de koppelingskant uit het
distributiehuis worden verwijderd. Uiteraard
wel eerst de koelvloeistof gedeeltelijk aftappen,
anders loopt er koelvloeistof via het distributie-
huis naar het oliecarter.
De doorstroming van de cilinderkoppen is
geoptimaliseerd door middel van in de water-
ruimte aangebrachte geleideschotten. De koel-
waterthermostaat regelt de watertemperatuur
die naar het motorblok gaat en opent vanaf
80°C.

Imposant is de tandwieltrein aan de zijkant van
het blok. De distributietandwielen liggen in één
vlak en zijn slechts 20 mm breed.

1 Dynamo
2 Tussentandwiel met voorspanning
3 Pomp voor stuurbekrachtiging en airco-compressor
4 Tussentandwiel
5 Oliepomp
6 Krukastandwiel
7 Tussentandwiel
8 Koelvloeistofpomp
9 Brandstofpomp
10 Stekkerverbinding magneetkleppen pompverstuivers
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4De bijzondere trekankerconstructie met lange
kopbouten en hoofdlagerkapbouten die in
gehard stalen schuifstukken zijn geschroefd. De
schuifstukken kunnen niet verdraaien.
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Wat presteert 
de concurrentie?
Er zijn slechts enkele vijfcilinder
dieselmotoren in productie. Als
we ze alfabetisch bekijken,
beginnen we bij de Alfa Romeo.
De bekende tweekleppen com-
mon-rail turbodiesel met 2387
cm3 haalt de 110 kW en een kop-
pel van 305 Nm. De nieuwe ver-
sie met vier kleppen per cilinder
levert 129 kW en bereikt een
koppel van 385 Nm. Deze moto-
ren komen we ook bij enkele
Lancia-modellen tegen.
Land Rover heeft twee uitvoerin-
gen van een 2495 cm3 motor in
productie, één met 90 kW en één
met 102 kW. Beide motoren
halen 300 Nm.
Mercedes-Benz heeft al heel lang
vijfcilinders in het programma. Er
is een motor met 2685 cm3 slag-
volume die 125 kW en 400 Nm
haalt in de C-klasse. In de E-klas-
se neemt het vermogen toe tot
130 kW. Dan is er nog een 2950
cm3 motor die 170 kW en 540

Nm levert in de AMG-modellen.
Deze motor is een speciale lange-
slag uitvoering van het kleinere
standaard exemplaar. In de ML-
modellen levert de ‘kleine’ motor
120 kW en blijft het koppel
beperkt tot 370 Nm. In de G-
modellen komt er ‘slechts’ 115
kW uit, maar haalt het koppel
wel weer de 400 Nm. Wat er
dankzij de elektronica allemaal
niet te bereiken is.
SsangYong zet nog Mercedes-
Benz-motoren in met voorkamer
en dat levert 88 kW op uit 2874
cm3 en een koppel van 256 Nm.
Volvo werkt met 2401 cm3 vijfci-
linders die 96 kW of 120 kW
leveren. De zwakkere uitvoering
bereikt een hoogste koppel van
280 Nm, de sterkere 340 Nm. Het
is de elektronica die bepaalt wat
er uit het moderne vierkleppen
blok wordt gehaald. De motor
heeft net als de nieuwe 2.5 liter
VW-motor een aluminium blok.●

tuur vooral in het terrein en onder stoffige con-
dities minder problematisch is.

Aangepast management
De van de drie- en viercilinders bekende pomp-
verstuivers zijn nu ook bij de vijfcilinder toege-
past. Er zijn vijf verstuivergaatjes die conisch
gevormd en hydro-erosief afgerond zijn. De
doorstroming is zo gekozen dat bij het maxi-
mum vermogen de voor de pompverstuivers en
de aandrijving maximaal toelaatbare druk van
2050 bar wordt bereikt. De Electronic Diesel
Control ECU EDC-16 heeft software die regelt op
het geleverde motorkoppel en de oneenparig-
heid ervan om de motoren bij alle typen trans-
missies optimaal hun taak te laten verrichten.
Er is, door het aanpassen van het inspuitmo-

ment en de vuldruk, voor gezorgd dat de maxi-
maal toelaatbare topdruk van 170 bar zelfs bij
het maximum vermogen niet wordt overschre-
den. Bij het hoogste koppel wordt de druk niet
meer dan 160 bar.
Opvallend is het brandstofsysteem. Een terug-
slagklep voorkomt het leegstromen van de toe-
voer naar de verstuivers. Een elektrische pomp
levert de brandstof uit de tank aan het filter en
een mechanische pomp brengt vervolgens de
brandstof uit het filter onder een druk van 8,5

bar naar de verstuivertoevoerleiding. Een tempe-
ratuursensor geeft de brandstoftemperatuur
door aan de ECU. De naar de tank terugstro-
mende brandstof wordt door een regelklep op 1
bar gehouden en passeert een brandstofkoeler.
Onder koude omstandigheden kan de brandstof
worden voorverwarmd.

Gunstige resultaten
In de Transporter en de Multivan is de motor
dwars ingebouwd met respectievelijk 96 en 128
kW vermogen bij 3500 t/min en een maximum
koppel van 340 en 400 Nm bij 2000 t/min. In de
Touareg is de motor in lengterichting geplaatst
en worden dezelfde prestaties geleverd als bij de
motor van de Multivan. Het verschil in vermo-
gen en koppel ontstaat door andere software en
door verschillen in de uitvoering van de turbo-
compressor.
Emissietechnisch gezien ligt de NOx- + HC-uit-
worp zo’n 20 tot 30% onder de voor Euro3 toege-
stane waarde, dus 30 tot 20% boven de Euro4-
grens. De deeltjesuitworp ligt tussen 40 en 55%
van de Euro3-grenswaarde, dus vrijwel op de
Euro4-limiet. Met een verdere aanpassing van de
EGR kunnen de motoren net aan de Euro4-eisen
voldoen. Zo goed als zeker wordt er straks ook
een roetfilter toegepast, waarmee de nieuwe
vijfcilinder TDI nog schoner wordt. ●

Paul Klaver

Dat de topdruk van 170 bar het drijfwerk hoog
belast, is goed te zien aan de afmetingen van de
zuiger en de zuigerpen. De trekankerconstructie
heeft als groot voordeel dat het motorblok alleen
op druk wordt belast.

Het inlaatspruitstuk is
zo ontworpen dat iede-
re cilinder vrijwel
dezelfde hoeveelheid
lucht en uitlaatgas
krijgt toegevoerd. De
EGR is rechtsboven
aangesloten op het
gasklephuis.

De dynamo wordt met een tandriemkoppeling via
een vrijloop aangedreven door de distributie. De
tandriemkoppeling dempt torsietrillingen en vangt
uitlijnfouten op.
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