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MOTOREN
Nieuwe Volkswagen 2.0 TDI dieselmotor

Foto’s/Tekeningen: Volkswagen

Zestienklepper met common rail-inspuiting

AMT had in 2005 al een vooruitziende blik. We voorspelden het einde van de pomp-

verstuiver in de VW-dieselmotoren. Nu is het daadwerkelijk zover. Volkswagen is

overgegaan op het algemeen toegepaste common rail-systeem. Maar bij de uitwer-

king van de details is VW toch een eigen weg gegaan. AMT keert de nieuwe 2.0 liter

TDI binnenstebuiten.

Na 15 jaar VW direct ingespoten dieseltechniek
bleek dat er met de pompverstuivertechniek
niet meer aan de eisen kon worden voldaan die
aan de toekomstige motoren worden gesteld.
Daarbij gaat het niet alleen om de steeds stren-
ger wordende emissie-eisen. Het verbruik moet
ook omlaag om de CO2-uitworp te beperken. Vei-
ligheidseisen, vooral wat de voetgangerbescher-
ming betreft, dwingen de fabrikanten lagere
motoren te bouwen. En dan zijn er nog de ge-
luids- en comforteisen, die zeker bij dieselmoto-
ren kritisch zijn.

Nieuw inspuitsysteem
Er zat niets anders op dan een geheel nieuwe ci-
linderkop te ontwerpen. Gebruikmakend van
het nieuwste Bosch CRS 3.2-inspuitsysteem met
speciale piëzo-elektrische verstuivers is er een
nieuwe motor ontstaan die nog jaren mee moet
kunnen.
Opvallend is dat de maximale inspuitdruk
‘slechts’ 1800 bar bedraagt, terwijl de pompver-
stuivers meer dan 2000 bar haalden. Kennelijk
is het van groter belang dat er met deze verstui-
vers tot maar liefst zeven maal achtereen kan
worden ingespoten. Dat er nu sprake is van een
blokprofiel voor de inspuiting in plaats van het
veelgeprezen zaagtandprofiel van de pompver-
stuivers, is kennelijk ook niet meer bezwaarlijk.
Met de pompverstuivers was de ontwikkeling
aan het eind, met het common rail-systeem gaat
de ontwikkeling door. Niet alleen is er een ho-
gere inspuitdruk mogelijk, de hele inspuitstra-
tegie kan naar believen worden aangepast. VW

Compacte cilinderkop
Omdat de vrij grote pompverstuivers inclusief
de forse tuimelaars vervangen zijn door slanke
verstuivers, is de mogelijkheid ontstaan de twee
nokkenassen op slechts 54,6 mm van elkaar af
te plaatsen. De bouwhoogte bedraagt nog maar
125 mm. Daardoor ontstaat er ruimte onder de
motorkap om aan de eisen voor voetgangerbe-
scherming te voldoen.
De vier kleppen staan 9 graden verdraaid, ze

Afscheid van de
pompverstuiver

Bij deze opengewerkte motor is het inlaatkanaal
met de smoorklep, die nodig is voor het regenere-
ren van het roetfilter, en de common rail met ver-
stuiverleidingen en druksensor zichtbaar. Aan de
zuigers is goed te zien dat het om een dieselmotor
gaat.

heeft zich nu nog beperkt tot de Euro 5-eisen,
maar er is toch al een nieuw verbrandingsver-
loop met bijbehorende verbrandingskamer ont-
wikkeld.



Auto & Motor TECHNIEK 68 2008 3 63

worden door middel van slepers met naaldgela-
gerde rollen bediend. Hydraulische stelplunjers
houden de klepspeling constant. Er is één tan-
gentiaal- en één spiraalkanaal per cilinder, ter-
wijl de uitlaatkanalen in de kop in een ‘broek-
stuk’ worden samengevoegd.
De ruimte in de cilinderkop wordt gebruikt om
het drukverschil met het carter te vereffenen, er
is een geïntegreerde carterontluchting aange-
bracht. In drie stappen wordt de meegevoerde
olie uit de carterdampen gehaald. Eerst zijn er
‘botsplaatjes’, dan cyclonen en tenslotte is er
een ‘rustkamer’. De cyclonen worden afhanke-
lijk van de onderdruk ingeschakeld in groepen
van twee of vier stuks.

Lifetime-tandriemen!
Een 30 mm brede tandriem drijft de uitlaatnok-
kenas aan die op zijn beurt de inlaatnokkenas
via een stel tandwielen aandrijft. Via een ‘Old-
hamkoppeling’ drijft de inlaatnokkenas de va-
cuümpomp aan. Een Oldhamkoppeling is een
verbindingsstukje tussen twee assen die elk

De distributie werkt met een 30 mm brede tand-
riem die behalve de hogedrukpomp ook de uitlaat-
nokkenas aandrijft. Een speciale poly-V-snaar zorgt
voor de aandrijving van de hulpapparatuur.
Zowel de tandriem als de snaar gaan de
levensduur mee.

De Bosch CP 4.1 hogedrukpomp heeft één plunjer
die door een tweevoudige nok wordt bediend. 
De pomp wordt door de distributietandriem met 
krukastoerental aangedreven.

dat de pomp met krukastoerental draait. De
pompas met dubbele nok wordt tijdens de mon-
tage precies in de juiste stand gezet ten opzichte
van de krukas en wel zodanig dat de inspuiting
steeds gebeurt op de aflopende flank van het
opgebouwde drukverloop. Dit drukverloop cor-
respondeert met dat wat in de common rail ont-
staat. Er is een volumetrische toevoer- en
drukregeling op de rail aangebracht.
Zowel de vacuümpomp als de hogedrukpomp
hebben een hoger rendement, het kost tot 20%
minder vermogen ze aan te drijven. Dat be-
spaart brandstof.
De achtgatsverstuivers met gaatjes van 0,123
mm (!) zijn een eigen ontwikkeling voor deze
motor. Van groot belang voor een goed verbran-
dingsverloop zijn de straalverdeling, de druppel-
grootte, de verstuiving en verdamping van de
brandstof. Er is ruim gebruik gemaakt van com-

Er zijn twee inlaatkanalen: één die als tangentiaal-
kanaal en één die als spiraalkanaal is uitgevoerd.
De luchttoevoer via het spiraalkanaal wordt door

een klep op een zodanige wijze geregeld dat de ci-
lindervulling beïnvloed wordt.

voorzien zijn van een brede gleuf die haaks ten
opzichte van elkaar zijn geplaatst. De Oldham-
koppeling heeft zelf twee nokken die eveneens
onder 90 graden aangebracht zijn. Zo worden
kleine uitlijnfoutjes opgevangen.
De distributietandriem drijft ook de nieuwe
Bosch CP 4.1-hogedrukpomp aan en wel zodanig

Omdat de piëzoverstuivers met hun
brandstoftoevoerleidingen veel min-

der ruimte innemen dan de pompver-
stuivers met hun tuimelaars, kunnen
de nokkenassen heel dicht bij elkaar

worden geplaatst. De compacte cilin-
derkop maakt een betere voetgan-

gerbescherming mogelijk.
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putersimulatietechnieken om het beste compro-
mis te bereiken.
Dankzij de gekozen aandrijving van de hoge-
drukpomp treden er minder trekkrachtvariaties
op in de tandriem. Daarom gaat die de levens- ervan goed op elkaar af te stemmen is er een

nieuw Bosch motormanagementsysteem ge-
bruikt.

Het nieuwe verbrandingsverloop
Het streven is steeds de NOx- én CO2-uitworp te
verlagen. Dat is bij deze motor gelukt dankzij de
volgende maatregelen: De compressieverhou-
ding is verlaagd tot 16,5:1 en er is een optimale
gasbeweging en inspuitstraalvorming dankzij
de nieuwe inlaatkanalen en verstuivers. Het
enige dat nog ontbrak, was de juiste zuigerkom-
vorm.
De nieuwe kom heeft niet alleen een grotere
diameter, hij mist ook de omegavorm. Dat is het
model met een kleinere openingsdiameter dan
die van de kom zelf. De grotere diameter zorgt
voor een grotere vrije straallengte zonder de
kans op het raken van de wand. Daardoor komt
er minder brandstof op de wand, de ‘wandfilm’
wordt dunner. Het mengsel wordt op die plaats
minder rijk, er treedt minder roetvorming op.
Bovendien wordt het mengsel in zijn geheel ho-
mogener. Daardoor neemt eveneens de roetvor-
ming af en is het mogelijk meer uitlaatgas te

Op de uitgang van de compressor 
is een speciale geluiddemper ge-
plaatst om de luchtpulsaties te be-
perken. Daardoor wordt de akoestiek
verbeterd. Let op de plaats van de
drukvulgroep en de vorm van het uit-
laatspruitstuk.

Rechts het inspuitpatroon met de zevengatsver-
stuiver in de pompverstuivermotor. Links een ze-
vengatsverstuiver in de nieuwe common rail-
motor. Duidelijk is te zien dat de kom een veel gro-
tere diameter heeft en dat de stralen daardoor de
wand later raken. Daardoor wordt roetvorming
voorkomen. De productiemotoren hebben overi-
gens achtgatsverstuivers die de brandstof nog
beter vernevelen.

8° na BDP

Hier zien we de gescheiden inlaatkanalen, de
‘broekstuk’-uitlaatkanalen, de open kom in de zui-
ger en de negen graden verdraaide opstelling van
de vier kleppen. Bovendien zijn de gekoppelde
nokkenassen en de klepbediening met naaldgela-
gerde rollen en hydraulische stelplunjers weerge-
geven. Let vooral op de blauw aangegeven
wervelrichting.

duur van de motor mee. Ook de aggregaataan-
drijving is nieuw. Er is een geruisarme poly-V-
snaar toegepast met een elastomeerfolie op het
contactoppervlak, die zo weinig slijt dat ook
hier geen vervanging nodig is.

Kleppen in inlaatsysteem
De luchtbeweging in de cilinder heeft grote in-
vloed op het verbrandingsverloop. Het gaat
daarbij om twee zaken: de wervelintensiteit en
het volumetrisch rendement. Om het gewenste
resultaat te behalen, zijn er elektrisch verstel-
bare kleppen aangebracht die de spiraalkanalen
afhankelijk van de motorbelasting en het mo-
tortoerental in meer of mindere mate afsluiten.
De programmering van de klepstandsensor ge-
beurt met het complete inlaatsysteem. De
nauwkeurigheid van de afstelling wordt ver-
hoogd door de klepbediening voor te spannen.
De NOx-uitworp is verminderd zonder de roet-
uitstoot of het verbruik te verhogen, en wel
door het toepassen van een laagtemperatuur
uitlaatgasrecirculatie (EGR). Daartoe is er een 8
kW koelcircuit aangelegd met elektrische water-
pomp tussen de EGR en het motorkoelsysteem.
De turbocompressor heeft pneumatisch verstel-
bare turbineleidschoepen met een geïntegreerde
standsensor. Nieuw is de dichtbij het compres-
sorwiel geplaatste pulsatiegeluiddemper.
Om alle genoemde systemen en de onderdelen

2.0 TDI common rail 
in praktijk
Vermogen: ..........................................103 kW (140 pk) bij 4200 t/min

Koppel: ....................................................320 Nm bij 1750-2500 t/min

Topsnelheid: ..........................................................................186 km/h

Acceleratie 0-100 km/h: ........................................................10,5 sec

Acceleratie 80-120 km/h: ......................................................10,5 sec

Verbruik: ..........................................................................7,2 l/100 km

CO2-emissie: ..........................................................................190 g/km

Uitlaatgasnorm: ........................................................................Euro 5

De cijfers zijn gebaseerd op de VW Tiguan met 2.0 TDI motor

Minder roetvorming

Serie-uitvoering Basiskom

9° na BDP

10° na BDP
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sultaat zijn de achtgatsverstuivers met geopti-
maliseerde openingshoek en doorstroming.
Bijzonder is dat het oxikatroetfilter niet op ke-
ramische maar op metaalbasis is gebouwd. De
speciale celstructuur met Platina en Rhodium
als edelmetalen in de grenslaag zorgt er voor
dat de regeneratie bij een lagere temperatuur
begint en kort duurt.
Omdat de koude start moeilijker verloopt door
de lagere compressieverhouding is besloten on-
dersteuning te bieden tot 450 t/min door de
startmotoren te voorzien van grotere rondsels.
Snelgloeibougies met metalen stiften assisteren
de verbranding bij lage temperaturen.

Aansprekende resultaten
De Tiguan is al voorzien van deze nieuwe motor.
De auto voldoet als eerste suv aan de Euro 5-
emissie-eisen, ook met automatische transmis-
sie en 4WD. Het laagste specifiek brandstofver-
bruik bedraagt 196 g/kWh.
Opvallend is dat het hoogste motortoerental
5100 t/min bedraagt, terwijl het maximum ver-
mogen bij 4200 t/min wordt geleverd. Daardoor
sluiten de versnellingen nog beter op elkaar
aan. Het koppel is onderin toegenomen en er is
meer vermogen bovenin. De rijdynamiek is ver-
beterd hetgeen merkbaar is bij het inhalen.
Door de geringere drukstijging per krukgraad,
dankzij de vele inspuitingen per cyclus, is de
motor stiller geworden. De pulsatiedemper ach-
ter de compressor verlaagt het geluidniveau nog
verder. Voeg daar een verbeterde geluiddempen-
de kap over de motor aan toe en het is duidelijk
dat de motor nauwelijks nog als dieselmotor
herkenbaar is.
VW kan weer vooruit en dat is wel nodig ook,
want de druk vanuit de milieuhoek blijft hoog. �

Paul Klaver

Het eierdiagram van de 2.0 liter CR-motor toont lage waarden voor het speci-
fiek brandstofverbruik. Er is een groot gebied met 210 g/kWh of minder. Ver-
der valt op dat de gemiddelde effectieve druk bij 1000 t/min al 11 bar is en
maar liefst bijna 21 bar haalt bij ruim 1700 t/min.

Het verschil in vermogen en koppel tussen de pompverstuiver- en common
rail-motoren is goed te zien: onderin en bovenin zijn de waarden flink geste-
gen.

Onder de geluiddempende kap gaat
de nieuwste VW 2.0 liter TDI met CR-
inspuiting schuil. Vanwege de ver-
eiste voetgangerbescherming loopt
de kap richting radiateur schuin af.
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recirculeren. Dat verlaagt de NOx-uitworp.
Omdat de komdiameter groter is, neemt de ba-
siswervelintensiteit af. Dat is ongewenst, dus
moet het tangentiaalkanaal voor een hogere
wervelintensiteit zorgen. Om het gewenste top-

vermogen te halen, moest er meer lucht in de
cilinder. Daarvoor zorgt het spiraalkanaal. Na
veel testwerk is het gelukt een hogere wervelin-
tensiteit te bereiken bij hetzelfde volumetrisch
rendement. Van groot belang voor een goed re-




