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Veel autofabrikanten concentreren zich eerst op
hybrides en voor de lange termijn op volelektri-
sche voertuigen. Mazda ook. Maar Mazda houdt er
rekening mee dat ook in 2020 het marktaandeel
van hybrides en elektrische auto’s samen nog klein
is. Verbetering van de interne verbrandingsmotor
levert voorlopig dus een veel grotere bijdrage aan
het terugdringen van de CO2-uitstoot, dan de over-
stap naar elektrisch. En zolang de stroom voor
elektrische auto’s uit niet-duurzame bron komt,
geldt dat nog sterker.
Geen auto’s van de toekomst dus, maar liever  be-
tere auto’s voor vandaag. In 2008 gaf Mazda zich-
zelf zeven jaar de tijd om al zijn modellen  gemid-
deld 30% brandstofefficiënter te maken. De verbe-

tering mocht niet ten koste gaan van het rijplezier,
maar moest komen uit de ontwikkeling van lich-
tere constructies en efficiëntere motoren. De tech-
nologie die Mazda daarvoor ontwikkelde noemt
het merk Sky Activ Technology. En oh ja, in 2013
komt Mazda weldegelijk met een hybridemodel
op de markt. Maar daarvoor wordt de eigen
schaarse ontwikkelcapaciteit niet ingezet. De
hybridetechnologie koopt Mazda gewoon in…,
bij Toyota.

Ondertussen kun je als autotechnicus je vingers
aflikken bij de Sky Aktiv-techniek die Mazda op de
IAA in zijn nieuwe CX-5 liet debuteren. Ga maar
na: compressieverhouding 14:1 voor zowel diesel
als benzine, een superzuinige automaat, een
handbak als in een sportauto, een lichtere carros-
serie en dynamische wielophanging. We ontleden
de nieuwe techniek en richten we ons vooral op
de opmerkelijke motortechniek.

Mazda tovert met de compressieverhouding
Sky Activ: alternatieve route naar duurzaamheid

In de wereld van de personenautofabrikanten is Mazda een kleintje. Dat dwingt tot denken

buiten de gebaande paden. Het resultaat debuteerde op de IAA en kenmerkt alle toekomstige

Mazda-modellen: lichtgewicht wielophangingen en carrosserieën, en efficiënte transmissies

en motoren. Wat die laatste betreft: compressieverhouding 14:1 voor benzine en voor diesel.

Hoe speelt Mazda dat klaar?  

De nieuwe CX-5 is voor ons in
Europa de eerste Mazda
waarin de Sky Activ-techno-
logie verwerkt is.
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Sky Activ G benzinemotor: compressieverhouding 14:1

Benzinemotor met compres-
sieverhouding 14:1. Hoe
speelt Mazda dat klaar?

Zuiger met een kommetje, minder warmteverlies naar cilinder-
kop en cilinderwand, en het vlamfront kan zich sneller versprei-
den.

snellere verbranding nodig.
Daarom pakte Mazda allereerst de vorm van de
zuigerbodem aan. De bestaande trapeziumvorm
had een verstorende invloed op de uitbreiding
van het vlamfront. Een halfkogelvormige zuiger-
kom in combinatie met een aangepaste vorm van
het inlaatspruitstuk zorgde voor een intensieve
tumble-stroming. Daarmee versnelde de verbran-
ding met 1 krukasgraad en verminderde de klop-
neiging. Dus kon de ontsteking weer iets terug
naar vroeg en nam het motorkoppel bij 1500
t/min met 2% toe.

Spaghetti-uitlaat
Ook de volgende maatregel was eenvoudig. Bij
gelijkblijvende cilinderinhoud kozen de ingeni-
eurs voor een kleinere boring. Die ging van 87,5
naar 83,5 mm. Ook dat zorgt voor een sneller
einde van de verbranding. De winst: 2 krukasgra-
den sneller en daarmee 4% extra koppel. Boven-
dien: een kleinere boring geeft minder warmte-
verlies. Dus nam het thermisch rendement van de
motor toe. Extra bonus: een zuiger met een klei-
nere diameter is ook lichter. 
Toen nog maar eens aandacht voor de inspuitven-

tielen in de cilinderkop. Door de brandstof onder
hogere druk in te spuiten en door te kiezen voor
zesgatsinjectoren kwam er bij aanvang van de
verbranding een betere temperatuurverdeling tot
stand en daalde de temperatuur zelf met 6°C. 
Gevolg: minder klopneiging, vroeger ontsteken
en 3,5% koppelwinst bij 1500 t/min.
Een volgende manier om de aanvangstemperatuur
te verlagen en daarmee de klopneiging te beper-
ken, is de hoeveelheid restgas in de verbrandings-
kamer verminderen. Om dat te realiseren keek
Mazda kritisch naar het uitlaatspruitstuk van de be-
staande motor. Dat is een kort 4-in-1 uitlaatspruit-
stuk. Niet zo vreemd, want die constructie maakt
plaatsing van de katalysator dicht bij de motor mo-
gelijk. Die warmt dan snel op, zodat de uitlaatgas-
sen vrijwel meteen na de koude start al schoon zijn.
Maar die opstelling zorgt wel voor relatief veel rest-
gas in de verbrandingskamer. Ga maar na. Terwijl
de uitlaatkleppen van cilinder 1 nog openstaan,
openen de uitlaatkleppen van cilinder 3. Dat geeft
een hoge druk in het uitlaatspruitstuk. Die druk
hindert de uitstroom in cilinder 1 tijdens de klep-
overlap. Het resultaat: 6,7% restgas. En omdat rest-
gas heet is, verhoogt het de klopneiging. Kortom,

Voor de nieuwe 2.0 Sky Activ G benzinemotor
stelde Mazda zich ten doel het brandstofver-
bruik in de NEDC-cyclus met 15% te reduceren
ten opzichte van de bestaande 2.0 PFI (Port Fuel
Injection) motor. Daarnaast moest het vermogen
met 15% toenemen. Ambitieuze doelstellingen!

Vooral verhoging van de compressieverhouding
en verlaging van de pompverliezen moesten ze
dichterbij brengen, bedachten de motorspecialis-
ten van Mazda.
Het probleem is dat een hogere compressiever-
houding niet alleen voor een betere vulling zorgt,
maar ook voor een toenemende neiging tot klop-
pen. Die tegengaan is eenvoudig: minder ontste-
kingsvervroeging. Helaas leidt dat weer tot een
lager rendement en motorkoppel. De uitdaging
voor Mazda: maatregelen nemen die een hogere
compressie toestaan zonder dat de ontsteking
naar laat moet.

Directe injectie en zuiger met kom
Maatregel één was eenvoudig: directe injectie.
Die laat de benzine in de verbrandingskamer ver-
dampen en verlaagt zo de temperatuur aan het
einde van de compressieslag. En dat vermindert
de klopneiging. Zo kon in een eerste Sky Activ-
proefmotor de compressieverhouding naar 11,2:1
zonder later te ontsteken. Voor een verdere verho-
ging naar 14,0: 1 zonder kloppen, moest de ont-
steking zo laat dat het koppel bij 1500 t/min met
15% afnam. Om dat te voorkomen moest de tem-
peratuur aan het begin van de verbrandingslag
met nog eens 35°C naar beneden en was een
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die hoeveelheid moest naar beneden. 
Hoe? Mazda koos voor een lang 4-in-2-in-1 uitlaat-
spruitstuk. Daarin komt eerst het uitlaatgas van de
niet-opeenvolgende cilinders samen (2, 3 en 1, 4)
en daarna pas, als het uitlaatgas al een flinke weg
heeft afgelegd, dat van de wel opeenvolgende ci-
linders. En zo bereikt de drukgolf uit cilinder 3, ci-
linder 1 pas als diens uitlaatkleppen al lang en
breed dicht zijn. Daarmee daalde de hoeveelheid
restgas tot 3,9%. Die daling zet echt zoden aan de
dijk: een 18°C lagere aanvangstemperatuur en
7,5% meer motorkoppel bij 1500 t/min.
Heel mooi, maar helaas, je krijgt niets cadeau in
de motortechniek. Zo’n spaghettispruitstuk zet de
katalysator op afstand. Om die toch snel op te
warmen, gaat na de koude start de ontsteking
naar laat. Dat verhoogt de uitlaatgastemperatuur,
maar maakt ook de verbranding instabiel. Dat

gasterugvoering. Zo kan de gasklep wijd open
blijven staan terwijl de zuiger tijdens het begin
van de compressieslag de overtollige lucht terug
het inlaatspruitstuk in duwt. Er zit een grens aan
die strategie. Immers, sluit de inlaatklep te laat,
dan ontstaat er onvoldoende compressie voor
een stabiele verbranding. Maar Mazda profiteert
hier van het voordeel van zijn hoge compressie-
verhouding. Die zorgt alsnog voor voldoende
compressie, zodat de gasklep weer net een stukje
verder open kan. Het resultaat: 20% minder
pompverlies bij lage belasting.
Wie de Sky Activ G benzinemotor zorgvuldig be-
kijkt ziet nog tal van aanpassingen om de motor
lichter te laten lopen. Voorbeelden: lichtere drijf-
stangen, minder contragewicht op de krukas, klei-
nere voorspanning van de zuigerveren, roltuime-
laars, kettingaandrijving met lage spanning, min-
der drukverlies in koelleidingen en smeersysteem
en een elektronisch gestuurde oliepomp die min-
der druk geeft bij deellast.
Overigens maakten de Japanners inmiddels ken-
nis met de 1.3 Sky Activ G benzinemotor die ge-
bruik maakt van dezelfde techniek. De motor zit
in de Mazda 2, die daar Demio heet. De auto haalt
in de Japanse testcyclus een verbruik van 1 op 30.

De Sky Activ G-motor is 10%
lichter dan zijn voorganger.
Een belangrijk deel van die
gewichtsbesparing zit in het
drijfwerk. De zuigers en pis-
tonpennen zijn 20% lichter,
de drijfstangen 15% en de
krukas draagt aanzienlijk
minder balansgewicht.
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Tussen injectie en ontsteking
Dieselingenieurs zien graag enige vertraging tussen inspuiting en ontsteking. Mazda
speelt het klaar dankzij een lage compressieverhouding. Andere oplossingen zijn vaak ge-
compliceerder. Kijk op www.amt.nl.september2011 hoe VW en GM voor die vertraging
zorgen.

WWW.AMT.NLWWW.AMT.NL

Bij een kort 4-in-1 uitlaatspruitstuk hindert de drukpiek bij het openen van de uitlaatkleppen de
uitstroom tijdens de klepoverlap van de vorige cilinder. In het spaghetti 4-in-2-in-1 uitlaatspruitstuk
van de Sky Activ G-motor is de weg die de drukpiek moet afleggen te lang om hinder op te leveren.

probleem loste Mazda op door tijdens deze fase
te werken met een gelaagde verbranding. Rijk bij
de bougie, armer verder weg. Het werkt, want de
Sky Activ G benzinemotoren kunnen alle uitlaat-
gaseisen aan. Een tweede nadeel van zo’n fraai
ogend uitlaatspruitstuk is dat het meer ruimte in-
neemt. “Niet erg”, zegt Mazda. “Daar houden we
rekening mee bij het ontwerp van de nieuwe Sky
Activ-carrosserieën.” 

Gasklep verder open
Voor het halen van het brandstofefficiencydoel
was het verder nodig de pompverliezen door de
bijna dichte gasklep bij lage belasting aan te pak-
ken. Mazda gebruikt daarvoor zijn S-VT Sequen-
tial Valve Timing-systeem op de in- en uitlaatklep-
pen. Dat werkt door bij lage belasting de inlaat-
kleppen laat te sluiten in combinatie met uitlaat-
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Compressieverhouding en dieselverbranding
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Lichter drijfwerk, aluminium blok, lichtere kop. 

Sky Activ D, diesel met com-
pressieverhouding 14: 1 en
dubbele turbo.

Huidige dieselmotor

Sky Activ D
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Sky Activ D, schoner en zuiniger 
dieselen met lage compressieverhouding 

Hydraulisch bediende tuimelaar houdt de uitlaatklep op een kier
tijdens de inlaatslag na de koude start.

steking te verlengen. (Voorbeelden? Kijk in het
AMT-maanddossier.) Mazda komt nu in zijn Sky
Activ G-motor met een wel heel eenvoudige op-
lossing: verlaag de compressieverhouding! En dus
heeft Mazda nieuwe diesel nu 14:1 waar Mazda’s
vorige 2.2 CiTD nog met 16:1 werkt.
Mazda’s redenering: “Minder compressie geeft een
lagere compressietemperatuur en druk en dus
duurt het langer voor de condities van zelfontste-
king zijn bereikt”. Het resultaat mag er zijn: Euro 6
zonder NOx-nabehandeling in de uitlaat.

En het rendement?
Heel mooi allemaal, maar een lagere compressie-
verhouding geeft een lager thermisch rendement,
toch? “Nee”, zegt Mazda. “Kijk maar naar het
 verbrandingsproces van de conventionele diesel.
Om te hoge piekdrukken te vermijden, kan er pas
royaal na BDP worden ingespoten. Dat verkleint
de expansieverhouding. Door de lagere compres-
sietemperatuur en -druk kunnen we bij de Sky
Activ D-motor vroeger inspuiten en begint de
 verbranding dus ook vroeger. Dat maakt de
 expansieslag langer, zodat er meer energie in
 beweging wordt omgezet.” 
Zo is de verbrandingsdruk maar 130 kg/cm2,
tegen 170 bij de oude CiTD, terwijl het maximum
koppel toenam tot 420 Nm. Die lagere druk eist
minder van blok en drijfwerk. Dus kon de cilinder-
kop 3 kg lichter worden uitgevoerd. Het motor-
blok is nu van aluminium en zelfs 25 kg lichter.
Het drijfwerk nam 25% in gewicht af. Meer succes-
sen, verbruik: -20%, maximum vermogen: 175 pk
en maximum toerental: 5200 t/min. En het twee-
trapsturbosysteem zorgt dat er van laag tot hog
toerental bij iedere belasting voldoende lucht is.
Een turbogat kent deze motor niet. Zuinig diese-
len kan dus ook sportief zijn.

Koude start eist compressietemperatuur
Blijft over de koude start. Een diesel heeft een mi-
nimale compressieverhouding nodig om ook op

een koude winterochtend voldoende tempera-
tuur en druk te bereiken om het mengsel te ont-
steken. Is 14:1 dan wel genoeg? In de Sky Activ D
wel. Allereerst omdat de keramische gloeibougies
de verbrandingsruimte razendsnel opwarmen,
maar ook omdat het variabele klepliftsysteem de
uitlaatkleppen meteen na de koude start gedu-
rende de inlaatslag op een kiertje laat staan. Deze
interne EGR met heet uitlaatgas verhoogt de tem-
peratuur aan het einde van de compressieslag
met 60˚C, voldoende voor een rustige loop onder
die omstandigheden.

Een dieselmotor heeft voor zijn ontsteking geen
bougie nodig. Een voordeel, maar voor motor-
constructeurs tevens een probleem. Met die
bougie heeft de constructeur het moment van
ontsteken namelijk exact in de hand. 

In de dieselmotor wordt het moment van ontste-
ken bepaald door het moment van inspuiten. Vrij-
wel meteen na de injectie ontsteekt het mengsel
vanzelf. En dat ‘vrijwel meteen’ is eigenlijk te kort.
In die superkorte periode heeft het mengsel nau-
welijks de kans homogeen te worden. Het gevolg:
in de te rijke gebieden ontstaat roet, en de piek-
drukken waarmee de verbranding gepaard gaat,
leiden tot NOx-vorming. Om dan toch nog Euro 6
te halen is behalve een roetfilter ook kostbare
NOx-nabehandeling in de uitlaat nodig. Om die
reden zoeken motorconstructeurs al jaren naar
een manier om de tijd tussen inspuiting en ont-

De lage compressieverhou-
ding van de Sky Activ D geeft
het lucht-brandstofmengsel
meer tijd te mengen. Het re-
sultaat: een schonere ver-
branding.

>

Rijk

Arm
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Transmissie, body en chassis
Een motor alleen is niet voldoende voor zuinig-
heid en rijplezier, dus maakte Mazda ook de
transmissie, carrosserie en de chassisdelen onder-
deel van zijn Sky Activ technologie. We nemen ze
onder de loep en beginnen met de nieuwe auto-
matische transmissie. 

Mazda ontwikkelde een zestrapsautomaat met
koppelomvormer. Het geheim zit in de lock-up. Die
functie werkt op alle zes de verzetten en wel zo
snel dat hij tijdens de NEDC-cyclus 89% van de tijd
is ingeschakeld. Een prestatie, want de huidige
Mazda 5-speed automaat komt niet verder dan
64%. In brandstofverbruik scheelt dat 4 tot 7%. 
Die prestatie is mogelijk door de lock-up heel snel te
schakelen. Om dat mogelijk te maken stak Mazda
veel ontwikkelingstijd in de mechatronica. Verder
moet een meervoudige plaatkoppeling de levens-
duur van de lock-up garanderen en zorgt een nieuwe
torsietrillingsdemper voor een effectieve demping
van de motortrillingen bij ingeschakelde lock-up.
“Zo concurreert de nieuwe automaat in zuinigheid
en directheid met een DSG, terwijl hij in comfort
niet onderdoet voor de traditionele automaat”, zegt
Mazda. De nieuwe automaat is er in een 270 Nm
variant voor de SkY Activ G 2.0 benzinemotor en in
een 460 Nm variant voor de 2.2 diesel.

Schakelen met het goede gevoel 
De Sky Aktiv handgeschakelde transmissie moest
niet alleen lichter en efficiënter worden dan zijn
voorganger, maar ook hele korte schakelwegen
kennen, voor een sportief gevoel en bovendien
heel compact zijn. Het sleutelwoord om al die doel-
stellingen te bereiken: “Commonization”. Zoveel
mogelijk onderdelen in de versnellingsbak zijn voor
gemeenschappelijk gebruik. Zo worden de 2e en 3e

versnelling aangedreven door hetzelfde tandwiel
en zijn de 1e en de achteruit ook hetzelfde tandwiel,
zonder dat een aparte as voor de achteruit nodig is.
Dat beperkt het aantal draaiende delen en spaart
gewicht. Ook in het ontwerp van het huis spaarde
Mazda op gewicht. Zo werd de benzinevariant 3 kg
lichter en de dieselvariant zelfs 11 kg lichter dan de
bestaande bak. Bovendien lukte het de schakelwe-
gen in te korten van 50 naar 45 mm. Dat is net zo
kort als die in de sportieve MX-5. 

Krachtverloop in rechte lijnen 
Wat de carrosserie betreft heeft Mazda een naam
hoog te houden. De huidige Mazda6 en Mazda2
zijn lichter dan hun voorgangers. Met de komende
Sky Activ-modellen lijnt Mazda verder. De body is
8% lichter en 30% stijver zegt Mazda trots. Hoe dat
bereikt is? Natuurlijk door het gebruik van nog
meer hogesterkte-staal, maar meer nog door effi-
ciëntere verbindingstechnieken en vooral door een
slimmere structuur. Zo’n slimme structuur voor-
komt dat grote krachten op één punt samenko-
men. En laat de krachten zoveel mogelijk in rechte

Van discontinue naar doorlopende bodemstructuur

Huidig model Sky Activ-body

Gebogen

Afbuiging

Recht

Recht doorlopend

Stopt

Rechtdoor vraagt minder materiaal dan om het hoekje. Vergelijk de bodemsecties van het huidige model en de nieuwe Sky Activ-body.
En let ook op de holtes die een hoge positie van de draagarmbussen mogelijk maken.

Compacte en efficiënte zestrapsautomaat. Let op de meerplaats-
koppeling en de torsietrillingsdemper in het huis van de koppel-
omvormer.

Huidig model Sky Activ-chassis

Rijrichting Rijrichting

Draagarmbus

Draagarmbus

Inveerhoek Inveerhoek

30 mm hobbel bij 30 km/u 30 mm hobbel bij 30 km/u

Impact op de
draagarmbus

Impact op de
draagarmbus

Hogere positie van de draagarmbus vermindert de impact van een hobbel op de weg en heeft een anti-liftwerking bij hard remmen. 

Geen gram teveel. 
De nieuwe handbak is veel lichter
dan zijn voorganger.

lijnen lopen. Richtingsverandering vraagt namelijk
extra materiaal. Die ontwerpstrategie is echt overal
in de carrosserie terug te vinden.

Sportief en toch comfortabel
Ten slotte de wielophangingsdelen. Ook daar
schrijft Mazda gewichtsreductie met hoofdletters.
Maar ondertussen moeten Sky Activ-auto’s ook een
veilige wegligging hebben, comfortabel zijn en een
sportief rijgevoel geven. Conflicterende doelen.
Dus kwam er een elektrische stuurbekrachtiging
met een kortere overbrengingsverhouding voor
een meer direct stuurgevoel. Een grotere caster-
hoek, en daarmee een grotere naloop, zorgt voor
meer richtingstabiliteit op hogere snelheid. En om
het sturen bij parkeersnelheden door die groter
casterhoek te voorkomen, werkt de elektrische
stuurbekrachtiging dan iets harder.
De multilink-achterwielophanging is ontworpen
om de wegligging te verbeteren zonder dempers
en veren harder te maken. Zo is de voorste draag-
armbus 43 mm hoger geplaatst. Daardoor komt
een hobbel voor een achterwiel minder hard aan
op de carrosserie. Bovendien trekt de draagarm op
die plaats de achterkant van de carrosserie harder
naar het wegdek toe bij hard remmen, zodat de
auto minder duikt. Nadeel van die hogere ophan-
ging is natuurlijk de ruimte die die opstelling vraagt.
Mazda liet daarom de draagarmbus in een holte in
de carrosserie vallen. Een bewijs dat het zo gek nog
niet is, om de hele auto te ontwerpen volgens de
Sky Activ-filosofie: duurzaamheid en rijplezier door
denken buiten de gebaande paden. 

Loopt door
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