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MOTOREN
GM 2.9 V6 diesel

Eerst wat open deuren intrappen. Het gaat hele-
maal niet goed met General Motors, specifiek
met de Amerikaanse (grootste) tak. Daarom is
nog belangrijker geworden dat Amerikaanse
producten ook in Europa aftrek gaan vinden.
Daarvoor werd al eerder de huidige Kroymans
Corporation aangesteld om de Europese import
van Cadillac, Corvette en Hummer te gaan coör-
dineren en uitbreiden. Daarvoor werd de
Cadillac CTS in Europese stijl ontwikkeld.
Bovendien zien ook Amerikaanse kopers
Europese stijl als iets goeds. Op één ding na, van
diesel moesten ze niets hebben. Dus wel
Cadillacs voor Europa, maar niet met diesels.
Momenteel worden Amerikanen steeds nerveu-
zer over brandstofprijzen en milieubelasting, ze
lijken rijp voor diesels. Terwijl Europeanen die-
sels éisen, zeker in de klasse van zakelijke
sedans zoals Cadillac biedt.
Speciaal de mooie JTD-dieseltechniek was een
attractie van Fiat Auto, reden voor GM om
samenwerking aan te gaan en zelfs een overna-
me te overwegen. Zo ontstond GM Powertrain
Europe, gevestigd in Turijn, die centrale ontwik-
keling van aandrijflijnen voor de GM/Fiat-combi-
natie zou gaan verzorgen. Hoe dat afliep is be-
kend: GM vond de verliezen bij Fiat Auto een
stuk minder attractief en kocht zich vrij, maar
behield wel rechten op het gebruik van de die-
seltechniek.

Eerste ontwikkelingsfase
Wat dat te maken heeft met een diesel-Cadillac?
Waarschijnlijk meer dan GM ooit zal toegeven.
Officieel heeft de nieuwe V6 diesel voor de
Cadillac CTS niets te maken met de viercilinder

Schone verbranding met closed-loop motormanagement

Foto’s / Tekeningen: GM

Cadillac lonkt met
dieselprimeur
Het dringt bij Cadillac door dat een stuk van de Europese markt veroveren zonder

dieselversies onbegonnen werk is. De Europese tak van GM Powertrain moest uit-

komst bieden. Met een motor van ‘premium’-klasse, een Cadillac waardig. Hij komt

eraan, met een heel interessante primeur in dieseltechniek.

Nieuw lid in de dieselfamilie
van GM voor Europa: 60º V6,
2935 cm3, 184 kW bij 4000
t/min, 550 Nm bij 2000 t/min.
Alleen duurt het nog twee jaar
voor de ontwikkeling is afge-
sloten en de productie van
start gaat.

Nieuw lid in de dieselfamilie
van GM voor Europa: 60º V6,
2935 cm3, 184 kW bij 4000
t/min, 550 Nm bij 2000 t/min.
Alleen duurt het nog twee jaar
voor de ontwikkeling is afge-
sloten en de productie van
start gaat.
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zulke gloeipluggen? Geen commentaar, alleen
wil men loslaten dat de common-rail injectie
van Bosch komt, in de nieuwste uitvoering goed
voor maximaal 2000 bar inspuitdruk.
Goed, de verbrandingsdruk wordt dus in elke
cilinder gemeten via de gloeibougie. Wat doet
GM daarmee? Het is een noodzakelijk element
voor ‘pre-mixed’-verbranding, zoals ook de
afbeeldingen op deze pagina’s aangeven. Men
wilde de bron van het kwaad aanpakken, wat
betreft ongewenste verbrandingsproducten. Een
diesel werkt met luchtoverschot, de overmaat
aan lucht wordt bij een hete verbranding omge-
zet in ongewenst veel NOx. De verbranding
begint direct bij het inspuitventiel, bijna
meteen zodra dat ventiel opent bij een klassie-
ke hoge compressieverhouding. De brandstof-
druppels verbranden niet volledig omdat daar-
voor te weinig lucht in de directe omgeving
beschikbaar is, er ontstaat roet.
Wat we dus liever zouden hebben is eerst meng-
selvorming zoals in een benzinemotor, lucht en
brandstof goed mixen. Er wordt hard aan
gewerkt: dat is HCCI, als algemeen gebruikte
term, of CCS zoals het bij Volkswagen heet,
homogene dieselverbranding. GM zet een
mooie stap in die richting. Vroeg inspuiten,
voordat de compressiedruk zo hoog is dat spon-
tane ontsteking optreedt, zodat dieselolie en
lucht wat tijd krijgen om zich in de cilinder te
mengen.

1.3 en 1.9 JTD van Fiat/Alfa-origine die GM nu
toepast in Opel- en Saab-modellen. De nieuwe
V6 wordt niet gedeeld met Fiat, zegt Roger
Johansson, vice-president GM Powertrain
Europe.
Als vice-projectleider Ulrich Kretzschmar vragen
beantwoordt over de motor laat hij vallen dat er
wel een paar onderdelen inzitten die gebaseerd
zijn op de 1.9 JTD. GM Powertrain ontwikkelde
de cilinderkoppen, en een nieuwe regeling van
het verbrandingsproces. Voor het blok van de
diesel én de productie tekent het Italiaanse VM
Motori. Datzelfde VM hielp eerder de Koreaanse
GM-tak, hier Chevrolet geheten, flink mee bij de
ontwikkeling van hun eerste diesels. VM zette
daarvoor ook een motorenfabriek op in Korea.
Kortom, GM maakte zich de dieseltechniek van
Fiat Auto eigen, nestelde zich tussen diens toele-
veranciers en werkt vandaaruit verder.
In 2005 werd een overeenkomst met VM Motori
gesloten voor productie en ontwikkeling van
deze diesel, het project loopt dus nog niet lang.
Vandaar dat pas begin 2009 de eerste Cadillac
CTS diesel gebouwd wordt, waarin deze motor
debuteert. Het ontwerp is klaar, nu volgt nog
het duurtesten, certificeren en de fijnafstem-
ming, aldus Kretzschmar.

Vroege primeur
Toch kwam GM-baas Rick Wagoner nu al op de
autoshow van Genève de diesel aankondigen,
tegelijk met de onthulling van de nieuwe
Cadillac CTS voor Europa. Die zijn echte debuut
al in januari maakte, in Detroit, en pas komt in
het najaar. Zo belangrijk is het kennelijk om
Europese klanten te laten weten dat ook een
mooie dieselversie komt. Al is het nog een klei-
ne twee jaar wachten.
Of zit er iets anders achter? Ook in de VS loopt
een dieselproject, voor een geheel nieuwe V8
met 243 kW en 704 Nm. Daar heeft GM

Powertrain Europe niks mee te maken. Hun
pakkie-an is een topklasse diesel voor Europa,
de V8 is voor grote Amerikaanse suv’s, hij zal
pas na 2009 klaar zijn. Maar het is voor GM
belangrijk nu te scoren in de publieke opinie,
dat ze daadkrachtig wat doen aan de onzuinig-
heid van Amerikaanse auto’s.
Daarom debuteert de diesel eerst bij Cadillac,
geleidelijk zal hij daarna de huidige 3.0 V6 bij
Saab en Opel vervangen. Er speelt nog iets. Met
nadruk zegt Roger Johansson: “onthoud dat wij
als eerste kwamen met deze nieuwe dieseltech-
niek”. Ook in Genève bracht Volkswagen een
3.0 V6 TDI met dezelfde cilinderdruk sensoren
die centraal staan in de nieuwe verbrandingsre-
geling van de GM-diesel.
Hoeveel V6-motoren VM kan bouwen blijft
geheim, of hoeveel deze motor weegt. Er wordt
wel gezinspeeld op kleinere of grotere versies
van de V6, verder wil men alleen kwijt dat nu
een 2.9 is gekozen omdat dit goed past bij de
Caddy CTS. Komt deze verbrandingstechniek
ook in viercilinder diesels? “Dat is mogelijk”,
ofwel geen ja en geen nee.

Cilinderdruksensoren
Het is net al genoemd, een hoofdrol in de
motorregeling spelen hier cilinderdruksenso-
ren. Dat zijn piëzosensoren die ingebouwd zijn
in de gloeibougies, boven de gloeistift. Zijn die
toevallig van Beru, waar we eerder hoorden van

De komende tweede generatie van de Cadillac
CTS krijgt de primeur van de nieuwe diesel, daar-

na komen andere GM-merken aan de beurt, met
name Opel en Saab.

Deze grafiek van het verbrandingsgebied toont
hoe een ‘voorgemengd’ dieselproces een belang-
rijk lagere hoeveelheid vervuiling van het uitlaat-
gas oplevert.

Vorming van emissies
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MOTOREN
GM 2.9 V6 diesel

Daarbij past men zeer veel uitlaatgasrecircula-
tie toe, tot 65%, om de verbranding koeler te
laten verlopen. Alleen reageert dat hypergevoe-
lig, het ontstekingsmoment wordt onvoorspel-
baar en de motor loopt niet regelmatig. Dáár
bieden de druksensoren uitkomst, die feilloos
tonen wanneer de druk in de cilinder fors stijgt
doordat de verbranding is begonnen.

Closed-loop regeling
Met de druksensoren realiseert GM een geslo-
ten regelkring. Zowel het inspuitbegin als de
inspuithoeveelheid worden continu aangepast
naar aanleiding van de gemeten cilinderdruk.
De diesel heeft een compressieverhouding van
maar 16,5:1. Mooi meegenomen is dat dit
meten van de verbranding zorgt dat de inspui-
ting zichzelf aanpast bij de brandstofkwaliteit
en bij optredende slijtage, voor een constante
uitlaatgaskwaliteit.
Helaas werkt het ‘voormengen’ van lucht en
dieselolie nog alleen bij deellast, tot 2500 t/min
begrijpen we van Kretzschmar. Toch mag het
resultaat er zijn: tot 90% minder NOx bij lage
motorlast, over het geheel 40% reductie van
NOx. Zonder dat het iets kost in brandstofver-

bruik, zoals bij nabehandeling 
van uitlaatgas.
Een aantal technische details mogen
we wel weten. De motor is specifiek zo ont-
worpen dat hij met minimale aanpassing zowel
in lengte- als dwarsrichting opgesteld kan wor-
den. Het blok is van CGI-gietijzer, waarmee dun-
nere wanden mogelijk zijn dan met aluminium
en het blok korter wordt. Er is geen nokkenas-
verstelling, wel zitten er wervelkleppen in de
inlaatkanalen. De enkele turbo levert maximaal
1,8 bar overdruk. De achtgats piëzoverstuivers
kunnen maximaal acht inspuitingen leveren,
maar de normale verbranding gebruikt er ge-
woon twee, voor- en hoofdinspuiting. De na-
inspuiting om het roetfilter te regenereren kan
zo nog in een aantal kleine porties verdeeld
worden, waardoor die na-inspuiting zelf min-
der roet gaat opleveren.

En nu verder…
Met zijn bijzondere verbrandingsregeling haalt
deze diesel de Euro 5-norm. Maar nog geen
Euro 6, geeft Kretzschmar toe, of de strengste
Amerikaanse (tier 2 bin 5) norm; dat wil zeg-
gen, niet zonder verdere NOx-reductie met een

of andere katalysator. “Daar zijn we nog niet
uit, hoe we dat gaan doen.”
Het hangt samen met de vooruitblik die
Powertrain-chef Roger Johansson gaf, dat de
groei van de dieselmarkt gaat afvlakken door-
dat dieseltechniek te duur wordt bij het vol-
doen aan nog strengere uitlaatgaseisen. Naast
alternatieve brandstoffen, zoals ethanol, gaan
direct ingespoten turbo-benzinemotoren met
hoog rendement sterker concurreren. Nog eens
wordt gevraagd of GM deze ‘pre-mix’-dieseltech-
niek gaat delen. “VM is mede eigenaar van het
ontwerprecht, en kan er na een exclusieve
contractperiode met ons zelf iets mee doen.” ●

Peter Fokker

Een gesloten regelkring voor de inspuiting stabili-
seert de verbranding bij vroege injectie.

Variaties tussen de inspuitventielen in de motor onderling wor-
den ook gladgestreken door een gesloten regelkring voor de
inspuiting, laat GM in deze meting zien.

De ‘voorgemengde’
verbranding van GM
werkt nog alleen bij
lage motorlast. Deze
grafiek laat zien hoe
dat in de stadscyclus
van de ECE-uitlaat-
gastest fors scheelt in
de NOx-productie. Dus
pakt de hele uitlaat-
gastest gunstiger uit.
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De motor is zo gebouwd dat met minimale veran-
dering aan uitwendige delen zowel inbouw dwars
als in lengterichting mogelijk is. In beide gevallen
zit de enkele turbo aan transmissiezijde vrijwel
tussen de cilinderbanken in.
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