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MOTOREN
Mazda 2.2 liter turbodiesel technisch bekeken

Foto’s/Tekeningen: Mazda

Knappe dieseltechniek van Japanse makelij

Het gebeurt niet zo vaak dat er uitgebreide technische informatie beschikbaar is over

Japanse motoren. Mazda breekt gelukkig het stilzwijgen door veel details bekend te

maken over haar nieuwe turbodieselmotor. Deze MZR-CD 2.2 motor is verkrijgbaar in

de Mazda6 en de Mazda3 en ook de CX-7 krijgt deze verfijnde diesel onder de motor-

kap. Wat maakt hem bijzonder?

Al vier jaar geleden is de start gemaakt met dit
dieselmotorproject. De nieuwe turbodieselmo-
tor heeft meer vermogen en koppel dan de vo-
rige 2.0 liter motor. Toch zijn de emissies en
het verbruik lager, ondanks dat de motor een
10% grotere cilinderinhoud heeft. Je zou dat
‘contra-downsizing’ of ‘upsizing’ kunnen noe-
men. De Mazda-technici zijn er namelijk niet
van overtuigd dat het zinvol is om motoren
steeds kleiner te maken. Vooral bij de trend
naar kleine benzinemotoren met drukvulling
zetten ze vraagtekens.
De gunstige resultaten zijn bereikt door een in-
spuitdruk van 2000 bar met snelle verstuivers,

een aangepaste gasbeweging en verbrandings-
kamer, een verbeterde turbocompressor, een
uniek roetfilter, secundaire balansassen en een
koppelgebaseerd regelsysteem. We gaan elk
van deze verbeteringen nader toelichten.

Lager brandstofverbruik
Het lagere verbruik is bereikt door veranderin-
gen aan de motor, het roetfilter en de rijweer-
stand van de auto. Wat de motor betreft, heeft
Mazda de compressieverhouding verlaagd van
16,7 naar 16,3:1. Daardoor neemt de verbran-
dingstemperatuur af, dus wordt de NOx-vor-
ming beperkt. Bovendien neemt de compressie-

arbeid af. Dat is een invloedrijke factor bij deel-
last. Er is een grotere inlaatluchtkoeler toege-
past met een watergekoelde uitlaatgasrecircu-
latie (EGR) met als gevolg een lagere inlaattem-
peratuur, dus een lagere NOx-uitstoot.
De mechanische verliezen zijn gereduceerd door
een 30% lagere aanlegdruk van de olieschraap-
veer. Hoewel er 8% meer olie door de motor
stroomt, is er toch een lager pompvermogen
nodig omdat de stromingsweerstand in de ka-
nalen verminderd is. Zelfs de balansassen en de
distributieketting hebben geen extra vermogens-
verlies tot gevolg. Er zijn nu bovendien twee bo-
venliggende nokkenassen in plaats van slechts

Zuinig dieselen met
benzinecomfort

Een moderne dieselmotor met alle bijbehorende
regelsystemen is een complex stukje techniek,
zoals uit dit schema blijkt.

Forse koppeltoename

De toename in koppel is zo groot, dat de nieuwe
Mazda-turbodieselmotor een toppositie inneemt
ten opzichte van vergelijkbare motoren.
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één die door een tandriem werd aangedreven.
Een 50% snellere regeneratie met het nieuwe
roetfilter zorgt er voor dat er minder brandstof
hoeft te worden ingespoten.
De auto’s van Mazda worden lichter in plaats
van zwaarder, dat zorgt voor een lagere rijweer-

stand. Al met al is het brandstofverbruik van
de auto’s met de nieuwe 2.2 liter turbodiesel-
motor 5 tot 7% gedaald, gemeten over de Euro-
pese rijcyclus. Ook op de weg is het verbruik
afgenomen, tenzij de aanzienlijk hogere presta-
ties regelmatig worden benut.

Hogere prestaties
Dat de nieuwe motor tot veel in staat is, blijkt
uit de cijfers: 136 kW (185 pk) en 400 Nm ofwel
een gemiddelde effectieve druk van 23,1 bar.
Deze resultaten zijn bereikt met behulp van
een 10% grotere cilinderinhoud, twee in plaats
van één bovenliggende nokkenas(sen), een la-
gere compressieverhouding, een verbeterde
verbranding en een herziene turbocompressor.
Om de speling (lekspleet) tussen het compres-
sorwiel en het huis zo klein mogelijk te hou-
den, is er op het huis een laagje materiaal aan-
gebracht dat wegslijt (abrasieve slijtage) zodra
de schoepen het huis raken. De leidschoepen in
de turbine hebben een gebogen vorm die er-
voor zorgt dat de uitlaatgassen niet gaan wer-
velen. De resultaten zijn een hoger rendement
(meer inlaatlucht uit dezelfde hoeveelheid uit-
laatgasenergie), een hogere inlaatdruk en een
snellere drukopbouw.

Schoner en stiller
De nieuwe dieselmotor voldoet aan de Euro 5-
emissie-eisen. De ruwe NOx-uitstoot is lager
door de grotere cilinderinhoud, de lagere com-
pressieverhouding, de verbeterde verbrandings-
kamer, de lagere inlaattemperatuur, en de gro-
tere EGR met ‘by-pass’ of omloopklep. Deze
klep is nodig om te kunnen voldoen aan de CO-
en HC-emissie-eisen. Vooral het voldoen aan de
CO-eisen is een probleem (zie kader). Er is veel
werk gaan zitten in de afstemming van de in-
spuittijdstippen en inspuithoeveelheden.
Ook Noise, Vibration en Harshness (NVH) kreeg

Mazda’s nieuwe dieselmotor zit vol interessante de-
tails: de kettingaandrijving van de uitlaatnokkenas,
de schuine vertanding naar de inlaatnokkenas, de
vorm van de contragewichten, de koeling tussen de
cilinders en het aluminium ondercarter.

De turbocompressor is voorzien van een abrasieve
(op maat slijtende) afdichting en een bijzondere
leidschoepengeometrie.

Problemen met
CO-uitworp
Het wordt steeds moeilijker voor dieselmotor-
fabrikanten om aan de CO-eisen te voldoen.
Daar zijn een aantal redenen voor. De NOx-
opslagkatalysator gaat tijdens het regenere-
ren naar rijk, dus is er even geen zuurstof. Er
is meer uitlaatgas (EGR) nodig om aan de
Euro 5/6-NOx-eisen te voldoen, daardoor is er
minder zuurstof over in het uitlaatgas. Als de
motorbelasting afneemt, daalt de verbran-
dingstemperatuur. Dat is goed voor een NOx-
daling, maar niet voor de CO-vorming. Als
bovendien allerlei hulpapparatuur wordt uit-
geschakeld, neemt de uitlaatgastemperatuur
voor de oxikat verder af. Als er tweetraps-
drukvulling wordt toegepast, zorgt het twee-
de turbinehuis voor de opname en afvoer van
veel warmte. Dus daalt de uitlaatgastempera-
tuur. Het roetfilter zorgt bovendien door het
regenereren voor een veroudering van het
oxifilter. Daardoor stijgt de ‘light-off’-tempe-
ratuur, dat wil zeggen dat het 50% omzetten
van CO en HC bij een steeds hogere tempera-
tuur plaatsvindt. �
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veel aandacht. Hieronder verstaan we het
(motor)geluid, de trillingen en de ‘ruwheid’
(vooral tijdens het optrekken). De Mazda-tech-
nici wisten dat als ze de cilinderinhoud, door
een langere slag, gingen vergroten, de secun-
daire onbalans voor trillingen zou zorgen. Van-
daar de twee balansassen. Vooral in het lage
frequentiegebied ontstaan er dan bromgelui-
den. De balansassen zorgen over het hele toe-
rengebied voor een daling van het geluid met
10 dB, gemeten op één van de motorsteunen.
Er is geen ‘booming noise’ ofwel de typische
viercilinderdreun ontbreekt.
Er is gekozen voor een kettingdistributie
omdat deze gedurende de levensduur onder-
houdsvrij is. Bovendien is de motor minder
hoog. Er is veel aandacht aan het geluid van de
kettingen besteed. Vooral tijdens het oplopen
van de kettingwielen zorgt het ‘slaan’ van de
ketting voor ongewenste geluiden en trillin-
gen. Er zijn speciale geluiddempende ribben op
het distributiedeksel aangebracht, de spanners
zijn speciaal, en de kettinglengte is zorgvuldig
afgestemd op de hartafstand. Door de geluids-
reductie met 10 dB, zijn de kettingen onhoor-
baar voor de inzittenden.
Ook het gietijzeren motorblok draagt bij aan
de geluiddemping. De onderpan is wel van alu-
minium en is stevig aan de lagerkappen en het
blok bevestigd. De carterpan bestaat uit een
dunwandige ‘sandwich’-constructie van dun
staalplaat met een nieuw soort geluiddem-
pende laag aan de buitenkant.
Door het aantal inspuitingen, de posities ervan
en de ingespoten hoeveelheden nauwkeurig op
elkaar af te stemmen, is het gelukt om de die-
selmotor zo stil te krijgen dat er zelfs tijdens
fors optrekken bij lage toerentallen nauwelijks
verschil is met een benzinemotor.

Versterkte motor en drijfwerk
De hogere drukken en temperaturen zorgen
voor een extra belasting van het materiaal van

de motor. Daarom zijn de wanddiktes van de
cilinderkop en de plaats van de versterkingsrib-
ben geoptimaliseerd. Bovendien is de koelvloei-
stofstroming verbeterd om vooral de warmte
van het materiaal tussen de klepzittingen af te
voeren.
De zuigers zijn van een nieuwe Al-Si-legering
die 50% sterker is bij 350ºC. De temperatuur
van de komrand is 10°C lager dan voorheen, de
bovenste veergroef heeft een 40°C lagere tem-
peratuur omdat er een koelring achter de groef
is geplaatst. De looplaag op het zuigerhemd is
8μm dikker omdat de leibaandruk is toegeno-
men. De topveer heeft een opgedampte slijt-
laag om de slijtage en haarscheurtjes te beper-
ken. De veer zelf heeft een trapeziumvorm aan
de bovenzijde om koolafzetting in de groef te
voorkomen.
Het drijfstangmateriaal is tweemaal zo sterk
als voorheen. De lagerbus in het kleine oog kan
een 20% hogere vlaktedruk aan. Ook de drijf-
stanglagers zijn in staat 50% hogere drukken
op te vangen. Bij de krukas met langere slag
zijn alle overgangen inductiegehard om de ver-
moeiingssterkte op te voeren.
De contragewichten hebben een uitgekiende
vorm. Dat leverde, ondanks de langere slag,
een gewichtsbesparing van 1,3 kg op. Het alu-
minium kleppendeksel is door een kunststof
exemplaar vervangen, goed voor 1,0 kg winst.
Ook de RVS-oliekoeler is geweken voor een alu-
minium exemplaar, een besparing van 0,6 kg.

Bijzonder roetfilter
In het vakjargon wordt het roetfilter een ‘Die-
sel Particulate Filter’ (DPF) genoemd omdat
niet alleen de roetdeeltjes, maar ook andere
ongewenste verbrandingsproducten worden
opgevangen. Het regenereren vraagt om een
voldoend hoge uitlaattemperatuur. Bij lage mo-
torbelastingen is er een extra na-inspuiting
nodig om de gastemperatuur te verhogen. De
nadelen daarvan zijn tweeledig: er treedt

Dwarsdoorsnede van de
nieuwe Mazda 2.2 liter
turbodieselmotor

Bijzonder is het roetfilter
met katalytische grenslaag
op het siliciumcarbide (SiC)
monoliet. Het regenereren
kost minder brandstof en
verloopt ook bij lagere
temperaturen.

Een van de balansassen wordt door een ketting
aangedreven, die ervoor zorgt dat de as tweemaal
zo snel draait als de krukas. Op het uiteinde zit de
oliepomp. Een tandwieloverbrenging laat de twee-
de balansas tegengesteld aan de eerste draaien. Let
op de vorm van de contragewichten op de krukas.

brandstofverdunning op en het brandstofver-
bruik neemt toe. De dunnere smeerolie werkt
slijtage in de hand, vooral van de kettingen.
De Mazda-technici zorgden er eerst voor dat er
geen slijtageproblemen ontstaan, maar werk-
ten ook aan het brandstofverbruiksprobleem:
de uitlaatgastemperatuur moest dus omhoog.
Ze hebben de volgende maatregelen genomen:
Het roetfilter is geïsoleerd, daardoor neemt de
gastemperatuur met 40°C toe. Het na-inspuiten
vindt nu tijdens het afremmen op de motor
plaats en er is een geheel nieuwe materiaal-
structuur voor de grenslaag ontwikkeld. De
zuurstofionen die voor het oxideren (verbran-
den) van het roet zorgen, zitten nu niet alleen
op het oppervlak, maar ook in de grenslaag.
Het gevolg is dat het roet beter en sneller ver-
brandt, het materiaal een hogere temperatuur
aan kan en er minder van de (dure) edelmeta-
len nodig is.
Alle maatregelen samen zorgen voor een 60%
lager brandstofverbruik tijdens het regenere-
ren, vergeleken met de 2.0 liter motor. De rege-
neratie vindt nu ook in stadsverkeer plaats. De
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olieverdunning is zo gering dat er geen kortere
verversingstermijn nodig is.

Koppelgebaseerde regeling
Het motormanagement omvat de in- en uitlaat-
systemen, de common rail, de inlaatdrukrege-
ling en het EGR-systeem. Een speciale sensor
die met een venturi werkt, zorgt voor de inlaat-
drukregeling onder dynamische condities, daar
komt de EGR-regeling nog bij. Er is een eenvou-
dig en betrouwbaar programma ontwikkeld

om de roetfiltertemperatuur in de hand te
houden. Het inspuitsysteem werkt met snel
reagerende, elektromagnetische verstuivers die
als één van de eerste met een inspuitdruk tot
2000 bar werken.
De 2.0 liter diesel gebruikte nog één voorin-
spuiting en een hoeveelheidsregelende ECU.
Dit regelsysteem heeft een koppelsprong tot
gevolg zodra het inspuitpatroon wijzigt. Het
gevolg is een aandrijfschok. De nieuwe 2.2 liter
motor heeft meerdere inspuitingen, dus zijn er
veel meer regelmogelijkheden. Om een soepele
overgang te krijgen, is gekozen voor een regel-
systeem dat op een constant koppel gebaseerd
is. Daarbij geeft de bestuurder(ster) het gewens-
te koppel aan door middel van de gaspedaal-
stand. Vervolgens worden alle inspuitparame-
ters berekend zoals de brandstofdruk in de
common rail, de inspuitintervallen en de in-
spuithoeveelheden. Zo wordt ook onder dyna-
mische condities voor een ongemerkte over-
gang gezorgd tussen alle parameters terwijl
het geleverde motorkoppel gelijk blijft.

Ook leverbaar met SCR
Het is duidelijk dat de nieuwe 2.2 liter diesel-
motor een vergelijk met de nieuwste Europese
dieselmotoren uitstekend aan kan. Bedenk
daarbij dat het gaat om een motor met een en-
kelvoudige turbocompressor.

Op de IAA in Frankfurt heeft Mazda als eerste
Japanse fabrikant deze dieselmotor in combi-
natie met ‘Selective Catalytic Reduction’ (SCR)
getoond. Het systeem zorgt ervoor dat ook de
zwaardere crossover-suv CX-7 aan de Euro 5-
emissie-eisen voldoet. Het in water opgeloste
‘AdBlue’ zet ongeveer 40% van de NOx-uitworp
om in stikstof (N2) en zuurstof (O2). Het sys-
teem is zo ontworpen dat er alleen bij elke
20.000 km beurt AdBlue moet worden bijge-
vuld. �

Paul Klaver

De nieuwe zuiger met de geoptimaliseerde zuiger-
kom heeft een extra dikke looplaag op het hemd
en een speciale koeling van de bovenste zuiger-
veersponning

Groter en sterker, 
maar wel zuiniger

Het brandstofverbruik gemeten over de Europese
rijcyclus is zowel bij de Mazda3 als de Mazda6 flink
gedaald. Een knappe prestatie.
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