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MOTOREN
Ford 3.5 liter V6 EcoBoost

Foto’s/Tekeningen: Ford

EcoBoost: hoge prestaties bij gunstig verbruik

Sinds 2006 is de zelfaanzuigende 3.5 liter V6
Duratec-motor met 198 kW in productie, vanaf
2008 geassisteerd door een 3.7 liter versie die
206 kW levert. Daar is nu een EcoBoost-motor
aan toegevoegd, die gebaseerd is op de kleinste
motor. Alle drie de motoren hebben een volle-
dig aluminium blok, twee bovenliggende nok-
kenassen per bank, een 60 graden V-hoek en

om de lengte-as verstelbare inlaatnokkenassen.
De cilinderhartafstand bedraagt 106 mm zodat
de bewerking van de belangrijkste onderdelen
op dezelfde manier kan gebeuren.

Doordacht downsizen
Met EcoBoost bedoelt Ford dat er gelet is op
een gunstig brandstofverbruik, en drukvulling

Economisch
presteren
In Amerika introduceerde Ford onlangs een bijzondere V6 motor. Ford is erin geslaagd

de zelfaanzuigende grote V8 motor te vervangen door een kleinere V6 met turbocom-

pressoren. Deze succesvolle vorm van downsizing wil Ford bij meerdere motoren gaan

toepassen. Tijd dus voor een diepgaande kennismaking met deze zuinige krachtpatser.

wordt toegepast om voldoende hoge prestaties
te garanderen. Anders gezegd gaat het om een
motor met directe benzine inspuiting en turbo-
compressoren. Ford wilde dezelfde prestaties
als van een grote zelfaanzuigende V8 met het
verbruik van de zelfaanzuigende 3.5 liter V6
Duratec. In harde cijfers: de turbo V6 moest
minimaal 254 kW en 461 Nm halen.
De technici zijn met het ‘downsizing’-ontwerp
niet over één nacht ijs gegaan, integendeel. De
eerste computerresultaten werden al vóór 2000
uitgevoerd en in 2002 gepubliceerd. Toen is de
lijst met eisen en wensen opgesteld, waaraan
de productiemotor moest voldoen.
De levensduur met behoud van alle emissie-
eisen moet 10 jaar of 240.000 km bedragen.
Het gewenste vermogen en koppel is al ge-
noemd, maar de motor diende de dikke V8 zo-
danig te evenaren in dynamisch rijgedrag,
prestatieniveau en akoestiek dat er voor de be-
stuurder(ster) geen verschil te merken zou zijn.
De technici mochten wel de brandstofkwali-
teitseisen hoger kiezen, maar de uitlaatgasna-
behandeling diende te bestaan uit eenvoudige,
geregelde driewegkatalysatoren. Dat betekende
dat er zoveel mogelijk met lambda=1 gedraaid
moest worden.

Opzienbarende resultaten
Ten opzichte van de standaard 3.5 liter Dura-
tec-motor zijn niet alleen de inspuiting en de
verbranding en het in- en uitlaatsysteem veran-
derd. Ook het drijfwerk, de koeling, smering,
carterontluchting, afdichting en de klepbedie-
ning moesten er aan geloven, evenals de klep-
pentijden en de compressieverhouding. Al met

De 3.5 liter V6 turbomotor in onderdelen, 75 ervan zijn geheel of gedeeltelijk gewijzigd ten opzichte van
de zelfaanzuigende Duratec-motor. Let op de distributiekettingen, één drijft de beide inlaatnokkenassen
aan, twee andere koppelen de beide uitlaatnokkenassen aan de inlaatnokkenassen.
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al zijn er 75 nieuwe of aangepaste onderdelen.
De resultaten overtreffen de verwachtingen.
Het koppel is zo hoog dat de automatische
transmissie het niet aan kan en is daarom tot
475 Nm beperkt. Er is een heel groot lambda=1
gebied hetgeen tot gevolg heeft dat het brand-

dere compressieverhouding, kleppen-
tijden en uitlaatgasrecirculatiehoe-

veelheid. Zelfaanzuigende V8’s met
hetzelfde prestatieniveau verbruiken tot 20%
meer brandstof.
De combinatie van de directe inspuiting met
drukvulling zorgt ook voor een stabiele motor-
loop bij het warmdraaien, de gemiddelde druk
in de verbrandingskamer varieert slechts 0,32
bar. Er is dan gedurende ongeveer 20 seconden
een meervoudige inspuiting die voor heet uit-
laatgas zorgt. De menging van de benzine en
de lucht is optimaal zodat ook de ruwe emis-
sies gering zijn. Dat is vooral bij de koude start
en in het lage toerengebied belangrijk.
De verbranding bij vollast verloopt snel door
het vroeg inspuiten van de brandstof. Daardoor
is er een hoge compressieverhouding mogelijk
en is verrijking niet nodig. De technici bij Ford
hebben er ook nog op gelet dat er zo min mo-
gelijk brandstof neerslaat op de cilinderwan-
den. Daardoor wordt de brandstofverdunning
van de smeerolie beperkt tot 5%. De snellere

De Ford EcoBoost V6 staat dwars voorin, dit is wat
je ziet pal achter de radiateur zonder sierkap. Op-
vallende zaken zijn: het forse gasklephuis, de aan-
bevolen SAE 5W-20 olie, de hogedrukpomp, de
directe ontsteking en de compacte opstelling van
de dynamo, het uitlaatspruitstuk met turbo en de
warmtewisselaar.

Computersimulatie van de gasbeweging. De vier-
kante nok op de inlaatnokkenas bedient de hoge-
drukpomp.

stofverbruik, ook in de praktijk van alledag,
niet verschilt van dat van de zelfaanzuigende
motor. Kleine verschillen ontstaan door de an-

De hogedrukpomp heeft één plunjer die via een rol door een viervoudige nok
wordt aangedreven. De magneetverstuivers zijn aan de common rails beves-
tigd. Het verbaast niet dat er ‘made in Germany’ op enkele onderdelen staat.

Bij 2000 t/min is de gemiddelde effectieve druk met maar liefst 88% toe-
genomen, bij 4500 t/min nog met 40%. De transmissie beperkt het maximum
koppel tot 475 Nm, het is duidelijk dat de 500 Nm gemakkelijk kan worden
gehaald. Bij lage toerentallen draait de turbomotor probleemloos op
lambda=1.
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De zes brandstofstralen zorgen voor een goede
verstuiving met als gevolg een goede menging
met de lucht. De verstuiver staat tussen de inlaat-
kleppen.

De V6 gezien vanaf het vrije eind van de krukas. 
De inlaatnokkenassen zijn om de lengte-as verstel-
baar en worden rechtstreeks vanaf de krukas aan-

gedreven. Een korte ketting koppelt de beide
nokkenassen. De vier kleppen per cilinder worden
bediend door hydraulische stoters. Let op de vorm

en de afmetingen van de contragewichten die voor
een juiste balancering zorgen. Het lijkt er op dat
elke drijfstang een eigen krukpen heeft met een

krukwang ertussen.

We kijken hier tegen de achterkant van de motor
aan, dus die welke bij het schutbord zit. De com-

pressor is links geplaatst, de turbine rechts. Via de
uitholling in de carterpan loopt de tweede uitlaat
onder de motor door. Aan de andere kant van de
motor is nog net het compressorhuis te zien van

de andere turbocompressor.

dynamiek van het directe inspuitsysteem ten
opzichte van een indirect inspuitsysteem
maakt ook een stop-startregeling eenvoudiger
toepasbaar. Het wordt tijd om de motor zelf
eens nader te bekijken.

Directe benzine inspuiting
Het brandstofsysteem omvat de hogedruk-
pomp met bevestiging, de hogedrukleidingen,
de common rails en de verstuivers. Ford past
een roestvrijstalen (RVS) pomp toe met één
plunjer die door een viervoudige nok met een
lichthoogte van 4,4 mm wordt aangedreven.
Deze nok is op de linker inlaatnokkenas ge-
plaatst, de aandrijfrol wordt onder druk ge-
smeerd. Per twee krukasomwentelingen levert
de pomp 1125 cm³ brandstof, genoeg om de
265 kW (met verrijking) te kunnen leveren.
Op de linker common rail zit de druksensor die
de brandstoftoevoer regelt naar de inlaat van
de hogedrukpomp. De common rails zijn op
zes plaatsen bevestigd. De verstuivers zijn via
gesoldeerde aansluitingen direct met de com-
mon rails verbonden. De afdichting gebeurt
door middel van siliconen O-ringen. De zesgats

magneetverstuivers leveren maximaal 22,5 cm³
brandstof per seconde. Ze zijn met Teflon-rin-
gen afgedicht in de cilinderkop.
Dankzij hydraulische simulatie zijn de druk-
schommelingen in het brandstofsysteem gemi-
nimaliseerd. Bovendien zijn er berekeningen
uitgevoerd om ongewenste trillingsfrequenties
op te sporen en te beperken. Zelfs de verdam-

ping van de brandstof na het stilzetten van een
hete motor is niet aan de aandacht ontsnapt.
De temperatuur van de verstuivergaatjes is
laag genoeg om vervuiling te voorkomen. Het
complete systeem is zodanig bevestigd dat er
geen ongewenste trillingen, met kans op onge-
wenste geluiden of afgebroken delen, ontstaan.

In- en uitlaatsysteem
Het inlaatsysteem bestaat uit de inlaatspruit-
stukken, de beide turbo’s, het lagedruk- en ho-
gedrukinlaatsysteem en de inlaatluchtkoeler.
Het inlaatspruitstuk is een aluminium gietstuk
dat naast het luchtfilterhuis, temperatuur- en
luchtdruksensoren en een inlaatdrukomloop-
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klep, ook aansluitingen heeft voor de tank- en
de carterontluchting en de rembekrachtiger.
Ford heeft gekozen voor dubbelwandige RVS-
uitlaatspruitstukken. De binnenkant is ge-
maakt van 1,5 mm dik RVS-plaatstaal dat
temperaturen tot 950ºC aan kan. De buiten-
kant (het hitteschild) is uit 2 mm dik RVS-
plaatstaal geperst. De luchtspleet van 3,4 mm
zorgt ervoor dat de materiaaltemperatuur be-
neden de 850ºC blijft.
De spruitstukken zijn met twaalf tapeinden
stevig bevestigd aan de koppen. Dergelijke
spruitstukken zijn ingewikkelder dan gietijze-
ren exemplaren, maar ze zijn goedkoper. Ze be-
staan uit zes losse delen waarvan er vier stuks
links en rechts gelijk zijn.
De twee turbo’s zijn inwendig gelijk, uiteraard
zijn de huizen spiegelbeeldig. De compressor-
wielen hebben een diameter van 49 mm en
zijn van een titanium-aluminiumlegering ver-
vaardigd. De Inconel-turbinewielen meten 41
mm doorsnede en draaien maximaal 205.000
t/min. Uitgebreide computerberekeningen
zorgden voor een thermodynamische afstem-
ming. Daardoor komen de turbines snel op toe-
ren bij lage toerentallen en is er weinig
tegendruk bij maximum vermogen. De turbi-
nehuizen worden 950ºC en zijn daarom uit een
speciaal nikkelhoudend gietijzer gegoten.
De inlaatdrukregeling gebeurt door pneumati-
sche ‘by-pass’-omloopkleppen die door de ECU
worden aangestuurd. Bij overdruk of een
sprong in motorbelasting zorgen twee elek-
trisch bediende kleppen ervoor dat het hoge-

druksysteem met het lagedruksysteem verbon-
den wordt. Daardoor blijft het turbinetoerental
op peil.

Slijtvast drijfwerk
De gesmede krukas is van een materiaal ge-
maakt dat een hogere trekvastheid heeft dan
dat van de Duratec-motor om de vereiste lange
levensduur te halen. De krukas is zowel pri-
mair als secundair gebalanceerd. De vier
hoofdlagers en de krukpennen zijn stevig uit-
gevallen.
De gegoten zuigers hebben een volledig be-
werkte bodem, ook wel kroon genoemd. De
vorm van de zuigerkom en de klepuitsparingen
zorgen ervoor dat de zuigers links en rechts
verschillend zijn. Om de levensduur te vergro-
ten, is de bovenste veergroef geanodiseerd en

hebben de zuigerpenogen een andere vormge-
ving. De zwevende zuigerpennen hebben een
grotere wanddikte. Dankzij kleine massatole-
ranties zijn er geen correctiegewichten in de
vorm van materiaalklompjes op de lagerkap
van het grote oog aangebracht.
De bovenste zuigerveer heeft iets meer voor-
spanning en is voorzien van een slijtvaste loop-
laag. De overige twee veren zijn gelijk aan die
van de zelfaanzuigende 3.5 liter Duratec-motor.
Het Open Deck, Deep Skirt-motorblok is een
spuitgietstuk in een speciale aluminium Ford-
legering. Er zijn nu koeloliesproeiers en beves-
tigingspunten voor de turbo’s en de olieterug-
loopleidingen aangebracht. Om de sterkte van
het blok te vergroten, zijn de ventilatie-openin-
gen vervallen.

Voorbeeld doet volgen
Uit de door Ford opgegeven resultaten blijkt
dat de technici er in geslaagd zijn alle gestelde
doelen te verwezenlijken. De uitgekiende com-
binatie van een wandgeleide directe benzine-
inspuiting met twee turbocompressoren zorgt
voor een V8-rijgedrag met verbruikscijfers als
van een even grote zelfaanzuigende uitvoering.
Geen wonder dat Ford de opgedane kennis wil
toepassen bij meerdere motortypen. Een klein
rekensommetje levert een viercilinder op van
2.3 liter die dezelfde boring-slagmaten heeft
als de 3.5 liter V6 Duratec. Er is met downsizen
nog veel te bereiken, zo blijkt. ●

Paul Klaver

Dit is de turbocompressor die aan de
achterkant bij het schutbord zit. Ford
noemt dit de rechter turbo. In de uit-
laatafvoeropening rechts is nog net
de wastegate-klep te zien die door
de onderdrukdoos wordt bediend.
Let op de klemband om het turbine-
huis.

Dit is het linker uitlaat-
spruitstuk dat aan de
voorkant van de motor
achter de radiateur zit.
Het dubbelwandige
spruitstuk is door ro-
bots gelast.

Links de Duratec-zuiger met een compressiever-
houding van 10,8:1. Rechts de EcoBoost-zuiger met
de kom voor de straalgeleide inspuiting en een
compressieverhouding van 10,0:1. De bovenste
veergroef is geanodiseerd.
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