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MOTOREN
Opel 1.6 turbomotor technisch bekeken

ontsteking, carterpan, distributie, hulpappara-
tuur en de belangrijkste gietstukken. Aangepast
zijn de olie-warmtewisselaar en de torsietril-
lingsdemper. De drijfstangen, de krukas, de
lagers en klepzittingen zijn geoptimaliseerd,
terwijl het inlaatspruitstuk, het uitlaatspruit-
stuk met turbinehuis, zuigers, katalysatoren en
het twee-massa vliegwiel nieuw zijn.

1.8 als basis
Het motorblok van de 1.8 liter vormt een stevi-
ge basis omdat het van gietijzer is en de hogere
topdrukken goed aan kan. Het weegt 27 kg,
inclusief hoofdlagerkappen.
De gietijzeren krukas heeft sterkere wangen om
de doorbuiging als gevolg van de hoge topdruk-

Het wordt ernst met ‘down-sizing’, ofwel het gebruik van kleine-

re motoren. Die zijn lichter en zuiniger. Drukvulling helpt ze toch

aan voldoende vermogen. Opel’s nieuwe 1.6 turbo benzinemotor

is een treffend voorbeeld. Goed voor 132 kW!

Kleinere inhoud, grotere prestaties

Veel mans

De turbomotor gezien vanaf de radiateur met de
waterpomp pal naast de beschermkap van de
tandriemdistributie. Achter de compressoruitgang
zitten de olieafvoerleiding van de turbo en het
oliefilter.

Nadat het Opel Performance Center (OPC) de
turbomotor in de Meriva uitbracht, is nu ook
de vernieuwde Astra aan de beurt. Daar wordt
de 2 liter turbomotor met 125 kW vervangen
door een 1.6 liter exemplaar met 7 kW meer
vermogen. Zinvol? Volgens Opel is het gemid-
delde verbruik met meer dan 13% verminderd
tot 7,7 liter per 100 km ofwel 1 op 13. Down-
sizing helpt dus wel degelijk om het verbruik te
reduceren.
De turbomotor is de derde motor van wat Opel
de Generatie 3 motoren noemt. In 2003 ver-
scheen de 1.6 liter Twinport, in 2005 de 1.8 en
nu de 1.6 liter turbo. De turbomotor deelt diver-
se onderdelen met de Twinport en de 1.8 liter,
zoals het kunststof kleppendeksel, de directe
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ken op te vangen. De torsietrillingen worden
door een torsietrillingsdemper voor op de kruk-
as en een twee-massa vliegwiel binnen de per-
ken gehouden. De hoge topdrukken maken spe-
ciale bovenste lagerschalen nodig die een slijt-
vaste glijlaag hebben. De vliegwielkeerring is
voorzien van een krukstand-toerentalsensor die
reageert op een magnetisch geverwiel dat tus-
sen de krukas en het vliegwiel is aangebracht.
De zuigers zijn turbospecifiek, niet alleen om-
dat de compressieverhouding met 8,8:1 laag is,
maar ook omdat de topdruk 110 bar bedraagt
en de hoogste temperatuur (in het midden van
de zuigerbodem) op kan lopen tot 320°C.
Vandaar de koeloliesproeiers die de bodemtem-
peratuur tot 277°C moeten beperken en die in
de bovenste veergroef tot 243°C. De koelolie

De turbomotor gezien vanaf het schutbord. Het
kunststof inlaatspruitstuk draagt de ECU, de tank-
ontluchting met terugslagklep en heeft een ver-
warmd gasklephuis links. Onder het spruitstuk zitten
het vacuümreservoir en de omgevingsdruksensor.
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helpt ook mee om de hoog belaste zuigerpen te
smeren.
De cilinderkop is giettechnisch gelijk aan die
van de 1.8 liter motor, maar er zijn hittebesten-
dige, slijtvaste en oxidatiebestendige klepzittin-
gen van een speciale kobalt-molybdeen-
chroomlegering aangebracht. De uitlaatklep-
pen zijn Natriumgekoeld ondanks de dunne
stelen van slechts 5 mm. De mechanische klep-
stoters zijn onderhoudsvrij en vervangen de
zwaardere en grotere hydraulische stoters.

Aangepaste carterontluchting
Alle motoren van de Generatie 3 hebben dezelf-
de interne carterontluchting met olie-afscheider

en drukregelklep in het kleppendeksel. Omdat
er bij een turbomotor lekgassen ontstaan bij de
turbine-as en omdat er heel kleine oliedruppel-
tjes worden gevormd tijdens het zuigerkoelen,
worden er hoge eisen aan de olie-afscheider
gesteld. Bovendien ontstaat er regelmatig een
overdruk in het inlaatsysteem, dus moet ook de
drukregeling worden aangepast. Dan moet de
ontluchting voor de compressor plaatsvinden.
In de ontluchtingsleiding die achter de gasklep
uitmondt, zit nu een terugslagklep die sluit
zodra er overdruk in de inlaat ontstaat.
Onderin het inlaatspruitstuk is een brandstof-
verdeelbuis opgenomen die een eventuele
cng/lpg-toevoer mogelijk maakt. Bovenop zitten
de verstuivers, de ECU en de tankontluchting
met de terugslagklep. Onder bevinden zich de
vacuümtank en de omgevingsdruksensor. Het
inlaatspruitstuk zit voor het schutbord, dus de
uitlaat met turbo achter de radiateur.

Keus voor drukvulling
Opel koos voor een turbocompressor omdat
een mechanische compressor een slechter ren-
dement heeft en een lager koppel levert in het
belangrijke middentoerengebied. Bij een turbo-
motor is het wegrijkoppel problematisch

omdat er dan weinig lucht wordt geleverd.
Bovendien produceert de motor zelf een laag
koppel vanwege de kleine cilinderinhoud en de
lage compressieverhouding. Er is nog een pro-
bleem: de hoge uitlaatgastemperatuur. Dat
stelt veel hogere eisen aan de turbine dan een
dieselmotor doet. Opel gebruikt een turbine-
wiel dat niet heter mag worden dan 950°C en
dat is een paar honderd graden hoger dan bij
een dieselmotor. Wil je een flink koppel onder-
in, dan gaat de turbine uiteraard bovenin een
hoog toerental draaien. De door Opel toege-
paste turbo mag niet sneller draaien dan
204.000 t/min ofwel 3400 t/s! Al met al is het
toepassen van een turbocompressor op een
benzinemotor heel wat problematischer dan
bij een dieselmotor.
Daar komt nog het kenmerkende verschil in
verbrandingssysteem bij. Een diesel compri-
meert lucht, het vermogen wordt bepaald door
de hoeveelheid ingespoten brandstof. Een otto-
motor comprimeert een mengsel met een rede-
lijk constante lucht-brandstofverhouding.
Onder bepaalde condities van druk en tempera-
tuur is de kans op detoneren zo groot dat het
ontstekingstijdstip moet worden verlaat. Dat
kost vermogen en verhoogt het verbruik.
Eigenlijk hoort er daarom geen drukvulling op
een benzinemotor voor dagelijks gebruik, want
die draait met een te laag krukastoerental om
detonatie te vermijden.

Traagheid en afremmen
Bij een turbomotor reageert het turbine-astoe-
rental op een ongunstige manier op toerental-
wisselingen. Geef je plotseling gas, dan duurt
het even voordat de turbine op toeren komt.
Om deze ‘turbo-lag’ te voorkomen, moet het
turbinewiel zo klein en licht mogelijk zijn,
want dat maakt het vliegwieleffect ervan klein.
Omgekeerd zal gasloslaten niet onmiddellijk
een vertragend effect hebben, omdat de turbi-
ne-as nog even doorholt. Opel gebruikt een
omloopklep in het compressorhuis om bij gas
loslaten lucht om te leiden zodat én de com-

Het is woekeren met ruimte bij de 1.6 liter turbo-
motor van Opel. Zoals te zien, zit de hete turbo in
de koelluchtstroom en de koele inlaat vóór het
schutbord. Direct na de turbine zit de voorkataly-
sator, onder de bodemplaat het tweede exem-
plaar. Let op de breedbandsensor voor en de
sprongsensor na de beide kats.
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Specifiek vermogen en gewicht
tegen elkaar uitgezet van vierci-

linder ottomotoren die in serie
worden geproduceerd.
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pressor op toeren blijft én de motor behoorlijk
afremt. De lage compressieverhouding helpt bij
dit afremeffect niet mee, integendeel.
Om het turbinerendement te verhogen en de
reactietijd te verkorten, is het turbinewiel aan
de achterzijde van de schoepen gesloten. Deze
twee voordelen winnen het van het nadeel van
het hogere traagheidsmoment. Veel experimen-
ten hebben uiteindelijk geleid tot een turbine-
wieldiameter van 45 mm en een compressor-
wieldiameter van 52,4 mm.
Het uitlaatspruitstuk en turbinehuis vormen
één geheel in een hittebestendige, nikkelhou-
dende legering. Het lager- en turbinehuis zijn
met een V-vormige klemband met elkaar ver-
bonden, zo wordt lekkage voorkomen. Het
lagerhuis is via de olie-waterwarmtewisselaar
aangesloten op het koelsysteem, er is geen apar-
te elektrische waterpomp nodig. In het com-
pressorhuis zit een omloopklep voor gas-los, in
het turbinehuis een omloopklep (waste-gate)
die de inlaatdrukregeling verzorgt. Beide klep-
pen worden pneumatisch bediend.

Vermogensontwikkeling
Met een ‘inhaaloverdruk’ (overboost) ontstaat
een koppel van 266 Nm in plaats van 230 Nm.
Er is geen kick-down zoals vroeger bij automati-
sche transmissies, nee de snelheid waarmee het
gaspedaal wordt ingetrapt, is bepalend. De
motor is afgestemd op 98 RON benzine, maar
draait ook op 95 RON brandstof. Dan neemt het
verbruik iets toe, het lagere vermogen (door de
latere ontsteking) wordt door een hogere vul-

druk opgevangen. Dat lukt allemaal dankzij het
Bosch ME 7.6.2 motormanagement. Het gaat om
een ECU met een luchtmassameter als leidende
grootheid.

Schone uitlaatgassen
Het is tegenwoordig geen probleem meer om
benzinemotoren te laten voldoen aan de Euro4-
emissie-eisen. De Opel 1.6 turbo heeft twee
keramische katalysatoren nodig, één pal achter
de turbine en één onder de bodemplaat.
Van tegendruk heeft een turbine een afkeer,
vandaar dat de twee kat’s samen slechts 280
mbar tegendruk leveren en het complete uit-
laatsysteem met geluiddemping maar 430 mbar
bij vol vermogen. Uiteraard zit er een breed-
band lambdasensor direct na de turbine vóór
de Close Coupled Catalyst (CCC) en een sprong-
sensor na de Under Floor Catalyst (UFC). En
Euro5? Oh, dat betekent gewoon een iets ande-
re edelmetaalsamenstelling en hoeveelheid in
de beide kats.

Thermisch management
Hengst en Opel ontwikkelden een nieuw ther-
momanagement voor de 1.8 en 1.6 liter turbo-
motoren die respectievelijk 103 en 132 kW ver-
mogen hebben.
Er is een olie-waterwarmtewisselaar die voor
een lagere thermische belasting en een ver-
bruiksvermindering zorgt. Eén van de zorgen
was dat de nokkenasverstelling niet snel
genoeg werkt als de olietemperatuur meer dan
140°C wordt. Bovendien loopt de olieverversing-

stermijn van één jaar of 30.000 km gevaar
omdat de olie bij die temperatuur snel ver-
oudert.
Het vergroten van de oliepomp om meer olie,
dus ook meer druk, te hebben om de nokkenas-
sen te verstellen, is geen optie: dat kost vermo-
gen en verhoogt het verbruik. Een grotere car-
terpan vertraagt de opwarmtijd van de olie en
dat werkt niet alleen motorvervuiling in de
hand, maar verhoogt ook het verbruik. Nee, hoe
sneller de olie opwarmt, des te beter. Bij elke
10°C temperatuurstijging vanaf de koude start
daalt de viscositeit met 25% en dat geeft een 5%
lagere wrijving in de lagers, dus een paar pro-
cent lager verbruik.
Dankzij een kenveldgeregelde thermostaat
wordt bij deellast een 105°C koelwatertempera-
tuur aangehouden, bij vollast 90°C. Over de
motor heerst dan een temperatuurverschil van
slechts 5°C, dat wil zeggen dat het water er met
85°C ingaat. De warmtewisselaar kan de olie-
temperatuur onder de 140°C houden dankzij
het temperatuurverschil van 55°C, dat is 140°C
min 85°C. ●

Paul Klaver

Twee keer 1.6 liter

1.6 l Twinport 1.6 l Turbo

Vrijaanzuigend Turbocompressor

Compressieverhouding ..........10,5:1 ............................................8,8:1

Max. koppel (Nm/min) ..........150/3900 ......................230/2200-5500

Max. vermogen (kW/min) ......77/6000 ..................................132/5500

Effectieve druk (bar) ..............11,8 ................................................18,1

Motorgewicht (kg) ................116 ..................................................131
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Deze grafiek laat de verhouding specifiek gewicht en cilinderinhoud zien.
Opel’s 1.6 turbomotor heeft een opvallend laag specifiek gewicht.
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Verloop van de gemiddelde effectieve druk. De Opel turbomotor scoort hoog
over een breed toerengebied.
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- Standaard motoren
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Vermogens- en koppelkrommen van de 1.6 liter turbomotor. Duidelijk is dat
down-sizen veel potentie heeft. Een kleine inhoud en hoge prestaties gaan
prima samen.

Met oliekoeling wordt de zuigertemperatuur onder controle gehouden. Deze
computeranimatie toont de berekende temperatuurverdeling bij de zuigers.
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Temperatuur

Vergelijk van de berekende en gemeten temperaturen bij 4000 t/min vollast
in het uitlaatspruitstuk dat één geheel vormt met het turbinehuis.
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