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MOTOREN
Downsizen met Mahle 1,2 liter turbomotor

Foto’s/Tekeningen: Mahle

‘Superior downsizing’, oftewel superieur ver-
kleinen, zo typeert Mahle zijn 1,2 liter driecilin-
der. Om tot zulke verbluffende resultaten te
komen, is de driepitter voorzien van drukvul-
ling in één- of tweetrapsuitvoering. Bovendien
gaat het om een direct ingespoten motor met
tal van bijzondere technische kenmerken.
Mahle heeft alle registers opengetrokken om
zich als motorfabrikant te presenteren. De toele-
veringsbedrijven van tegenwoordig zijn blijk-
baar in staat complete motoren te ontwerpen en
te bouwen. Mahle heeft dat overigens al eens
eerder vertoond. De vrijaanzuigende driecilin-
der racemotor werd besproken in AMT 2004/05.

Downsizing is de trend
Zo langzaam maar zeker worden de motoren bij
gelijkblijvende prestaties steeds kleiner. Een
25% kleinere cilinderinhoud zorgt al voor een

15% lager verbruik over de Europese rijcyclus.
Met directe inspuiting en een 35% kleiner slag-
volume is 20% besparing te bereiken. Het is dé
manier om de gemiddelde effectieve druk te
verhogen. Daardoor daalt het specifiek brand-
stofverbruik, dus ook de CO2-emissie.
Om de 130 g/km te halen met een benzinemotor
zonder drukvulling in een auto van 1600 kg,
ontstaan er problemen met het bereikbare kop-
pel en vermogen. Er is een 1,4 liter motor nodig
om zo’n lage CO2-uitworp te halen. Zo’n kleine
vrijaanzuigende motor haalt hooguit 75 tot 80
kW vermogen en levert een koppel van 150 tot
160 Nm. Om de gewenste rijprestaties te halen is
er echter ruim 140 kW en meer dan 240 Nm
nodig. Ook het wegrijkoppel moet hoog zijn,
liefst 150 Nm bij 1000 t/min. Als aan deze voor-
waarden is voldaan, is een besparing van 30% in
het verbruik en dus ook bij de CO2-emissie te
halen. Daarmee zou de kleine driepitter onder
de 130 g/km-grens blijven.

Niet zonder problemen
We hebben al de stap van V8 naar V6 gezien
(vooral in de VS) en van V6 naar L4. Turbopio-

nier Saab
heeft met
een turbo-
viercilinder
getracht de
V6-concurren-
tie te evenaren.
Qua prestaties is
dat geen pro-
bleem, qua comfort
wel. Balansassen of
niet, een viercilinder
wordt nooit zo smeuïg
als een zescilinder.
De stap van vier naar drie cilin-
ders is evenmin een succes geweest.
Zowel bij auto’s als bij motorfietsen zijn drieci-
linders buitenbeentjes. Het geluid is anders, veel
mensen vinden het nerveus klinken. Bij een-
zelfde gemiddeld koppel zijn de pieken en dalen
in het koppelverloop veel groter bij een driecilin-
der dan bij een viercilinder. Dat vraagt om een
forse koppeling en een stevige transmissie. Ook
de motorsteunen moeten goed worden geplaatst
om trillingen en gebrom te voorkomen.

De vorm van de verbrandingskamer en de koeling
van de heetste delen ervan hebben veel aandacht
gekregen. De plaats van de piëzoverstuiver en de

bougie zijn bij een straalgeleide inspuiting heel be-
langrijk. Zelfs tussen deze onderdelen stroomt er

koelvloeistof.

Het blok is rijkelijk voorzien van versterkingsribben.
Onder de inlaatkanalen zijn de koelvloeistofleidin-
gen geplaatst. Let op het grote aantal bouten waar-
mee de oliepan vast zit, zo ontstaat een stijf geheel.

Mahle, fabrikant van motoronderdelen, baart opzien met

de ontwikkeling van een complete benzinemotor. En wat

voor één! Gemonteerd in een auto van 1600 kg, evenaart dit 1,2

liter driecilinder turbomotortje de prestaties van een 2,4 liter

vrijaanzuigende viercilinder. De brandstofbesparing is enorm.

Driecilinder met drukvulling en directe benzine-inspuiting

Hoezo klein?
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Kortom, hoe kleiner het aantal cilinders hoe
moeilijker het wordt om aan een reeks eisen op
het gebied van comfort te voldoen. Niet voor
niets is het uitschakelen van cilinders geen suc-
cesverhaal geworden ofschoon de gedachten-
gang technisch juist is.
De andere weg is een kleine motor te voorzien

ken. Een speciale gietmethode die door Cos-
worth is ontwikkeld (Coscast genoemd) zorgt
voor een geringe wanddikte en kleine koelkana-
len, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. De in-
laatkanalen zijn bewerkt en zodanig uitgevoerd
dat er een klep in één van de twee kanalen kan
worden geplaatst. Er kan dan een spiraalvor-
mige wervel in de cilinder ontstaan als deze
‘wervelklep’ bij deellast gesloten wordt.
De plaats van de piëzoverstuiver en de 10 mm
bougie is zorgvuldig gekozen. Ondanks de druk-
vulling is het mogelijk de compressieverhou-
ding op 9,75 te houden.
Ook het motorblok is volgens de Coscast-me-
thode in een speciale aluminium legering gego-
ten. Daardoor is het gewicht laag en de stijfheid
hoog. De vervorming van de cilinders blijft ge-
ring dus kan de zuigerveervoorspanning laag
blijven. Al met al goed voor een geringe door-
blaas, een laag olieverbruik en een gering wrij-
vingsverlies. De loopvlakken van de cilinder-
wanden zijn voorzien van een Nikasil-laag die
niet alleen voor een zeer geringe slijtage zorgt,
maar ook voor een optimale warmte-afvoer.
Deze door Mahle ontwikkelde looplaag is van
Wankelmotoren, tweetaktracemotoren en Por-
sche’s bekend geworden.
Om de vervorming zo klein mogelijk te houden,

Het bijzondere aan het motorblok is de wijze waarop
de cilinderkop is bevestigd: lange bouten zijn onder
een kleine V-hoek geplaatst. Tegen het ondercarter is
een plaat aangebracht die niet alleen de schroefdraad
voor de trekankers, maar ook een oliegalerij bevat.

De inlaatzijde van de driecilinder toont niet alleen
het spruitstuk met het complete inlaatsysteem. De
startdynamo, elektrische waterpomp en oliefilter-
module hebben er ook een plaats gekregen.

van een elektrische hulpmotor, dus een hybride-
uitvoering te gebruiken. Om het verbruik en de
CO2-emissie over de Europese rijcyclus te verla-
gen, werkt het prima. Het probleem zit in het
prestatieniveau van de auto als de accu’s leeg
zijn en de kleine motor alleen moet presteren.
Mahle heeft daarom voor een kleine motor ge-
kozen en heeft die voorzien van drukvulling en
directe benzine-inspuiting. Het is uiteraard op-
passen dat de productiekosten niet te hoog wor-
den en de levensduur in het gedrang komt. Nog
niet alles is echter uit de kast gehaald. De
Mahle-driepitter voldoet aan de Euro 5-emissie-
eisen met een lambda=1-regeling en een gere-
gelde driewegkatalysator. Het is mogelijk om in
een later stadium met arme mengsels te
draaien, dus de weg van BMW en Mercedes-Benz
te volgen. Hun nieuwste motoren draaien ook
met straalgeleide directe inspuiting. Nu we bij
de DI zijn aangekomen, is het leerzaam de con-
structie van de Mahle-motor te beschrijven.

Cilinderkop en motorblok
Voorop stonden een gunstige verbrandingska-

mervorm en een optimale koeling. Er
is daarom voor dwarsstroomkoe-
ling gekozen met een maximale

warmte-afvoer op de heetste plek-

Het complete drijfwerk met
distributie laat zien hoe de
balancering van de driecilin-
der is verkregen. Aan de
beide uiteinden van de kruk-
as wordt een kunststoftand-
wiel met balanceergewicht
aangedreven. De contrage-
wichten van de middelste ci-
linder ontbreken.
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Mahle heeft al eerder een complete motor
gebouwd, deze was bedoeld voor de For-
mula SAE. Het artikel over deze vrijaanzui-
gende driecilinderracemotor vindt u in het
Archief op www.AMT.nl, rubriek Motoren,
subrubriek Algemeen, ‘Toeleverancier
Mahle ontwerpt eigen motor’. Een prach-
tige video-animatie van deze Mahle-race-
motor kunt u bekijken in het Video-archief
op www.AMT.nl, rubriek Motoren.
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heeft Mahle gekozen voor lange bouten, ook wel
trekankers genoemd. De in AMT 1999/02 be-
schreven Rover K-motoren hadden ook zo’n con-
structie. De bouten zijn geschroefd in een
aparte plaat die ook een oliegalerij bevat. Door
de speciale hoofdlagers zijn er geen gietijzeren
of stalen ondersteuningen nodig. Onder de 
krukas is een ‘spatplaat’ aangebracht om de
weggeslingerde oliedruppels op te vangen en af
te voeren. Bovendien wordt voorkomen dat de
contragewichten door de olie slaan.

Slijtvast drijfwerk
Mahle heeft de motor ontworpen voor een top-
druk van 140 bar. De zuigers, zuigerveren en
drijfstangen zijn echt Mahle’s specialiteit. De
lichtgewichtzuigers zijn gesmeed zodat ze ster-
ker zijn bij hoge temperaturen dan gegoten
exemplaren.
De rechthoekige topveer is tonvormig geslepen
en voorzien van een PVD-looplaag. PVD staat
voor: Physical Vapor Deposition, hetgeen de me-
thode voor het opdampen van een slijtvaste laag
beschrijft. De laag is 5 tot 50 µm dik en kan uit
titanium- of chroomnitriden TiN of CrN be-
staan. De tweede veer is een neusminutenveer
en er is een olieschraapveer. Ook de zuigerpen
heeft een PVD-looplaag. Speciale smeedstalen
drijfstangen en een gesmede krukas voltooien
het stevige drijfwerk.
De hoogbelaste drijfstanglagers zijn opgespoten
(‘sputterlagers’) de hoofdlagerschalen hebben
een 4 mm dikke stalen schaal om de lagerspe-
ling over het hele temperatuurbereik binnen de
gewenste waarden te houden.
De balancering geschiedt niet met behulp van
de bekende balansas die met krukastoerental
draait, maar met twee aparte balanswielen. Dat
weegt minder, vraagt minder ruimte en beperkt
de wrijving.

Variabele klepbediening
Een speciale ketting met een steek van 8 mm
drijft de twee bovenliggende nokkenassen aan.
Beide nokkenassen zijn om hun lengte-assen

verdraaibaar. Mahle heeft een eigen klepbedie-
ningssysteem met variabele lichthoogte ontwik-
keld (zie AMT 2004/05) en kan dit inzetten als
het nodig is. Omdat er holle, met natrium ge-
vulde kleppen worden toegepast, zijn er ‘lichte’
klepveren en lichtgewicht hydraulische stel-
plunjers mogelijk. Dat is gunstig om het motor-
gewicht laag te houden. De natriumgevulde
kleppen voeren de warmte zo goed af dat de
motor tot vollast toe met lambda=1 kan draaien.
Bijzonder is dat de carterontluchting voorzien

is van een olie-afscheider in de holle nokkenas.
Volgens Mahle werkt het systeem heel effectief.

Koeling en smering
Het blok en de kop worden apart gekoeld. Mahle
past een elektrische waterpomp toe en elek-
trisch bediende regelkleppen en monteert een
temperatuursensor in de meerlagen stalen kop-
pakking. Het oliecircuit is zo ontworpen dat er
een gering wrijvingsverlies is en het gewicht en
het inbouwvolume laag zijn.
De oliesproeiers krijgen ongefilterde olie. Om
oliedrukverlies te voorkomen wordt de olietoe-
voer naar de sproeiers voor het filter afgetakt.
De nokkenasverstellers krijgen hun olie apart
van de nokkenaslagers toegevoerd. Dat zorgt
niet alleen voor een snelle verstelling, maar ook
voor een constante olietoevoer naar de nokken-
aslagers. De Coscast-techniek is ook gebruikt
voor het oliepomphuis, terwijl de oliefiltermo-
dule in kunststof is uitgevoerd. Het bevat ook
een aluminium warmtewisselaar.
Om de aandrijfverliezen te beperken, wordt de
waterpomp elektrisch aangedreven. Er is geen
gewone startmotor, de dynamo werkt als start-

Op het vrije eind van de krukas zit een tandwiel
dat een kunststoftandwiel met balanceergewicht
aandrijft. Voor de ketting die de oliepomp aandrijft
zit het distributiekettingwiel.

Naast het grotere verstuivergat is er nog net
ruimte voor de 10 mm bougie. De klepbediening
gebeurt met slepers, naaldgelagerde rollen en hy-
draulische stelplunjers. Beide nokkenassen zijn om
hun lengte-as verstelbaar.

De holle, opgebouwde nokkenas wordt gebruikt
als olieafscheider van de carterontluchting.

De distributie maakt gebruik van een speciale ket-
ting met een lange glij- en spanschoen. Achter de
ketting zitten de aandrijvingen van de oliepomp
en het balanstandwiel.

De oliefiltermodule is,
op de aluwarmtewisse-
laar na, in kunststof
uitgevoerd. De olie-
pomp wordt door een
ketting aangedreven,
het huis is in aluminium
gegoten.
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motor. Mahle spreekt van een ‘mild hybrid’
omdat er ook een start/stopfunctie is.

Eéntraps- of tweetrapsdrukvulling
Er zijn twee systemen ontwikkeld die qua prijs
en prestaties verschillen, zie de gegevens in de
tabel hieronder. De tweetrapsdrukvulling haalt
een hogere gemiddelde effectieve druk en zorgt
voor een meer dynamisch rijgedrag dan het één-
trapssysteem.
Bij lage toerentallen zijn beide ‘wastegates’ of

Het uitlaatgas wordt direct na de gaskleppen
toegevoerd via een cilindrische schuif. Om on-
derlinge beïnvloeding tussen de cilinders uit te
sluiten, wordt het uitlaatgas voor elke cilinder
apart toegevoerd. De EGR-regelklep zit in het in-
laatspruitstuk. Bij de motor met één turbo is er
een snelschakelende terugslagklep in het sys-
teem opgenomen.

Nu de praktijk
Technisch gezien is de Mahle-driepitter heel in-
teressant. Het is een ver doorgevoerde vorm van
‘downsizing’. We herkennen de dubbele druk-
vultechniek, de straalgeleide directe inspuiting
en vele andere details. Uiteraard is ook Mahle
benieuwd naar de praktijkresultaten, als de 1,2
liter turbo-driepitter de plaats inneemt van een
2,4 liter vrijaanzuigende viercilinder. Hier gaan
we meer van horen! �

Paul Klaver

Het geïntegreerde inlaatsysteem voor de twee uit-
voeringen van de drukvulling, die beiden inlaat-
luchtkoeling gebruiken.

De tweetrapsdrukvulling werkt met een kleine 
turbocompressor die boven een grote turbocom-
pressor is geplaatst. Dat er veel uitlaatgas wordt
gerecirculeerd blijkt uit de forse diameter van de
leiding met flexibele bochten. Let op de metaal-
katalysator in de uitlaat.

Rechts de twee turbocompressoren met regelklep-
pen. Links het schema van de tweetraps- of se-
quentiële drukvulling.

omloopkleppen in de uitlaatsystemen gesloten.
Bij 2500 t/min bereikt de kleine, hogedrukturbo
zijn maximale toerental. Dan gaat de bijbeho-
rende ‘wastegate’ open terwijl ook de ‘bypass’ of
omloopklep van de compressor wordt geopend.
De grote lagedrukturbo zorgt vervolgens voor
zoveel lucht dat de gewenste prestaties worden
geleverd. Daarvoor is een inlaatdruk van maar
liefst 2,8 bar nodig ofwel 1,8 bar meer dan at-
mosferisch. De hoogste gemiddelde druk be-
reikt daarmee een waarde van 30 bar! Zelfs
bij 1000 t/min wordt de 16 bar gehaald.
Beide turbocompressoren kunnen een tem-
peratuur van 1050°C aan. Dat is 200°C
meer dan de turbocompressor van de
ééntrapsuitvoering. Er is gekozen voor
een aangepaste dieselturbo met verstelbare leid-
schoepen. Om beneden de 850°C te blijven is ge-
kozen voor een watergekoeld aluminium
uitlaatspruitstuk en een sterk afgekoelde uit-
laatgasrecirculatie. Het luchtfilter, de luchthoe-
veelheidsmeter, de gaskleppen en het spruitstuk
vormen één geheel en bevat ook nog de inlaat-
luchtkoeler. Om de reactie op het gaspedaal te
verhogen, is er één gasklep per cilinder. Geluids-
technische problemen worden voorkomen door
een Helmholtz-resonator na het luchtfilter te
plaatsen en een spleetresonator vóór de com-
pressorinlaat.

Continue uitlaatgasrecirculatie
De EGR blijft niet beperkt tot deellast. Zelfs bij
de hoogste belastingen en toerentallen wordt er
nog tot 15% uitlaatgas teruggevoerd. Dat is
nodig om de motor onder die condities met
lambda=1 te kunnen laten draaien.
Het uitlaatgas wordt voor de turbo afgetakt, er
is een koeler met bypass. Die omloopklep wordt
gebruikt bij lage belastingen en toerentallen.

Het uitlaatgasrecirculatiesysteem met uitlaatgas-
koeler. Het is goed te zien hoe de EGR-leiding en
de bovenste kleine turbocompressor op het giet-
stalen uitlaatspruitstuk zijn aangesloten.
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Opzienbarende prestaties
Eéntrapsdrukvulling:

Maximum koppel ....................................210 Nm bij 2500-3000 t/min

Maximum vermogen ..........................................90 kW bij 6000 t/min

Tweetrapsdrukvulling:

Maximum koppel ....................................286 Nm bij 2500-3000 t/min

Maximum vermogen ........................................144 kW bij 6500 t/min

Brandstofverbruik bij deellast:

Laagste waarde ..................................................................235 g/kWh

bij 2000 t/min ............................................................max. 295 g/kWh
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