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MOTOREN
Vierde fase Ford/PSA dieselprogramma

Opnieuw werd de onthulling van deze diesels
ingeleid door de directeuren van Ford Europa
en PSA zelf. Zoveel waarde hechten beide con-
cerns aan de voordelen van deze gezamenlijke
ontwikkeling, die al vier miljoen geproduceer-
de motoren heeft opgeleverd. Jean-Martin Folz,
directeur van PSA, zegt dat het tempo alleen
maar hoger wordt: rond 2010 is het de bedoe-
ling gezamenlijk jaarlijks 3,7 miljoen diesels te
maken. De taken zijn netjes verdeeld. PSA
neemt de diesels van 1.6 tot 2.0, voor zijn reke-
ning terwijl Ford de 2.7 V6 doet. Met de nieuwe
2.2 gebeurt hetzelfde, de motor voor bestel-
auto’s is gebaseerd op een diesel van Ford en
wordt in hun fabriek te Dagenham gebouwd.
De personenautodiesel stamt af van PSA’s

ten. Dat geldt vooral voor de bestelautomotor
die in liefst vijf vermogensstappen gebracht
wordt, van 62,5 tot 88 kW, met koppels van 250
tot 320 Nm. Bij de personenautomotor zijn er
drie varianten, van 115 tot 125 kW, met alle een
maximum koppel van 400 Nm. Beide 2.2 reek-

Nieuwe 2.2 diesels voor bestel- en personenauto’s
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bestaande 2.2 HDi en gaat in Trémery in pro-
ductie, de grootste dieselmotorenfabriek ter
wereld.
Pas achteraf, drie jaar geleden, viel het besluit
deze laatste motor toe te voegen aan het samen-
werkingsplan. Beide concerns zagen de groeien-
de vraag naar krachtige diesels in Europa.
Hoewel ze beide daarop al hun bestaande 2.0
opwaardeerden naar een 2.2 versie zagen ze de
noodzaak in van een moderne en sterkere
motor tussen de samen ontwikkelde 2.0 en 2.7.

Vermogen op maat
Beide 2.2 diesels komen in verschillende vermo-
gensversies, zodat Ford en PSA een versie op
maat in uiteenlopende modellen kunnen zet-

Uitgaande van de 2.2 TDCi voor personenauto’s
maakt Ford deze speciaal voor lichte bedrijfs-
auto’s ontwikkelde diesel, vooral gericht op
eenvoud, betrouwbaarheid en laag gewicht.
Zichtbaar is hier de externe waterpompaandrij-
ving, onder de generator, met directe aftakkin-
gen van de waterpomp naar EGR-koeling en
een oliekoeler.

Zeven jaar geleden

kondigden Ford en

Peugeot/Citroën

voor het eerst aan

samen dieselmotoren

te gaan ontwikkelen

en bouwen. Het pro-

ject zou in vier fasen

een reeks diesels van

klein tot groot opleve-

ren, met als laatste een

bestelautomotor. Die is nu onthuld, met

als verrassing nog een personenautodiesel ernaast.

Gelijk van inhoud, maar verder niet verwant.

Op basis van Peugeots bekende 2.2 HDi ontstond 
een vrijwel geheel nieuwe diesel, voorzien van twee
balansassen en de nieuwste common rail-techniek
met piëzoverstuivers. Heel apart is de uiterst com-
pacte dubbelturbotechniek voor de sterkste versie.
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koppelverloop bij lage toerentallen. Hiertoe
bedacht men een nog niet eerder bij productie-
motoren toegepaste truc, twee parallelgescha-
kelde turbo’s. Die zijn beide gelijk, klein van
formaat en van de goedkopere soort zonder
variabele geometrie.
Lionel Passeron, ontwikkelingschef middelgrote
motoren bij PSA, wijst op het verschil met
BMWs dubbelturbo diesel: “Die richt op hoog
vermogen, met een kleine en grote turbo in
serie. Ons turbosysteem richt op goede trek-
kracht, is veel kleiner van omvang en goedko-
per.” Tot 2700 t/min draait de diesel op één van
de snel aansprekende kleine turbo’s, daarboven
wordt de tweede ingeschakeld om voldoende
inlaatlucht te kunnen comprimeren.

Goedkope oplossingen
Zo is heel deze dieselontwikkeling doortrokken
van prijsbewust denken, vanaf het samen delen
van ontwikkelingskosten, via het gebruiken van
bestaande basisontwerpen, tot de keus voor eco-
nomische technische vernieuwing. Vandaar dat
gerekend wordt op veel vraag naar deze twee
motorseries, 200.000 stuks per jaar elk.
De actuele mode volgend vroegen enkele jour-
nalisten of Ford en PSA er niet beter aan had-
den gedaan zich op hybrides te storten, in
plaats van nóg een dikke diesel. Van harte
gesteund door Ford-chef Lewis Booth wees
directeur Jean-Martin Folz van PSA dat krachtig
van de hand. “De diesel is de meest economi-
sche en effectieve manier om auto’s minder
CO2 te laten produceren. Ruim 49% van de
Europese (personen)autoverkopen betreft nu
diesels, tegen 2% hybrides. Een hybride is
gewoon veel duurder.” ●

Peter Fokker

sen zijn gebaseerd op een bestaande motor
maar bieden wel vernieuwende techniek.
Die komt voor de bestelwagens voort uit
een ook al vernieuwend eisenpakket. Mede
omdat echt een bedrijfsautomotor ontwik-
keld moest worden, in plaats van alleen een
aangepaste afstemming om een personenauto-
diesel voor bestelbusjes geschikt te maken. Men
liet eerst een hele reeks klanten zes tot twaalf
maanden rijden met een datalogger in hun
besteller, die het wel en wee van de motor vast-
legt. Dit om te registreren wat er van een bestel-
auto in het echte dagelijks leven gevraagd
wordt. Na op die manier vijf miljoen bestelkilo-
meters geanalyseerd te hebben, bezonnen de
partners zich op een passende motor. Zo consta-
teerde men dat een besteldiesel tweemaal
zoveel draaiuren op vol vermogen maakt als
een personenautodiesel, en er driemaal zo vaak
geschakeld wordt in een besteller.
Het leidde ertoe dat de als uitgangspunt geno-
men Ford 2.2 TDCi van 12 kg gewicht werd ont-
daan en een nieuw common rail injectie-
systeem kreeg met vooral interessante elektro-
nica. De gewichtsbesparing komt onder meer
van overgang naar een enkelvoudige (in plaats
van een duplex) ketting om beide nokkenassen
aan te drijven, en de hogedruk dieselpomp
achterop een nokkenas aan te sluiten in plaats
van apart via de nokkenasketting aan te drij-
ven. De injectie heeft een zelflerend program-
ma om de voorinspuiting te regelen, die met
name geluid en emissie sterk beïnvloedt. Op
gezette tijden spuit het systeem in vijf vaste
porties in, analyseert het gedrag van de motor
en herberekent zo nodig per cilinder apart hoe-
veel voorinjectie nodig is. Hierdoor blijven
geluid en emissie optimaal tijdens de levens-
duur van de motor. Verder is het blok voorzien
van elektronisch geregelde en gekoelde uitlaat-
gasrecirculatie, als beproefd middel om de NOx-
uitworp te beteugelen.

Bijzonder turbosysteem
Alleen de sterkste versie heeft een turbo met
variabele geometrie. De spreiding in vijf vermo-
gensversies geeft, aldus Ford’s chef dieselont-
wikkeling Phil Lake, optimale mogelijkheden
om naar aanleiding van formaat, laadvermogen
en gebruiksdoel de meest geschikte combinatie
van vermogen en koppel te kiezen. Als eerste
krijgt de Ford Transit deze motor, bij de facelift
begin volgend jaar.
PSA zal de eerste zijn die de 2.2 personenauto-
diesel inzet, die ook een reeks vernieuwingen
in zich bergt. Een dubbelwandig motorblok
geeft verbeterde geluidsisolatie, een dubbel car-
ter met grotere inhoud brengt het onderhouds-
interval op 30.000 km (wat Ford diesels al had-
den, maar die van PSA nog niet). De vorm van
de verbrandingskamer is geheel herzien, niet
alleen om een naar 16,6:1 verlaagde compressie
te bereiken, ook om minder werveling in het

mengsel en een kleiner warmtegeleidend wand-
oppervlak te behalen. Dat levert 2% lager ver-
bruik op door minder warmteverlies, men
noemt het Extreme Conventional Combustion
System, dat daarnaast 30% schonere verbran-
ding oplevert. De vraag is in hoeverre de winst
ook afkomstig is van het nieuwste Bosch com-
mon rail-systeem, met hogere inspuitdruk (1800
bar) en zevengats piëzoverstuivers.
Heel apart is het onderscheid tussen de drie
varianten van de nieuwe 2.2 diesel. Op een
turbo met variabele geometrie komt er 115 of
125 kW bij 4000 t/min uit, met 400 Nm koppel
bij 2000 t/min. De topversie presteert hetzelfde
in maximale prestaties, maar heeft een beter

De enorme wirwar van leidingen en aanbouwde-
len weerspiegelt hoe alle moeite is gedaan om de
personenautodiesel compact te houden. Hij is 4
cm lager dan de 2.2 HDi waarvan hij werd afge-
leid, om meer ruimte te bieden voor voetganger-
bescherming die in de botsveiligheid een toene-
mende rol speelt.

Natuurlijk moet de bestelautomotor ook scho-
ne verbranding voor EU4-eisen leveren.
Daartoe wordt onder meer elektronisch gere-
gelde uitlaatgasrecirculatie toegepast zoals
hier afgebeeld. Dwars langs de motor ligt de
waterkoeler van het EGR-systeem, met direct
daarachter de elektronische regelaar.

Een ongelooflijk compact pakket van twee iden-
tieke Honeywell-turbo’s naast elkaar voor de per-
sonenautodiesel. Bovenop steekt de regelaar uit
die pas bij een hoger motortoerental uitlaatgas
naar de tweede turbo doorlaat.
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