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TECHNIEK
Innovaties in nieuwe Honda Accord

Eén van Honda’s technische para-
depaardjes is het Variable Valve
Timing and Lift Electronic Control
system, kortweg VTEC. Sinds
1989 past Honda het VTEC-sys-
teem toe om zowel de openings-
tijden als de lichthoogte van de
kleppen te variëren. Aanvankelijk
werd het voor sportmotoren ge-

bruikt, maar niet lang daarna ook
voor de Civic armmengselmo-
toren. Deze variant VTEC-E is in
AMT 5 van 1995 uitvoerig bespro-
ken en getest.

Armmengsel VTEC
In Amerika heeft Honda ook voor
de Accord al een armmengsel

VTEC motor in productie. Deze
diende als basis voor het ontwikke-
len van een Ultra Low Emission
Vehicle (ULEV) motor.

Omdat er door het vrijwel volle-
dig sluiten van één inlaatklep een
krachtige wervel via de andere
klep ontstaat, verloopt de verbran-
ding bij arme mengsels stabiel. Dat
betekent een flinke verlaging van

de HC-emissie tijdens het warm-
draaien.

Honda spreekt van een ‘strati-
fied-charge effect’ dat wordt in het
Nederlands een gelaagde verbran-
ding genoemd. Daarmee wordt be-
doeld dat de lucht/brandstofver-
houding varieert van rijk, bij de
bougie, tot arm in de cilinder.
Dankzij de intensieve werveling
verbrandt het arme mengsel toch
stabiel.

VTEC-techniek doorontwikkeld tot ULEV-motor

Honda zet emissie-normen
op achterstand
In de nieuwe Europese Accord introduceert Honda een 2.0 en 2.2 liter motor met

ULEV-techniek. Honda demonstreert hiermee hoe schoon benzinemotoren van-

daag de dag kunnen zijn. Ook op transmissiegebied heeft de nieuwe Accord

vooruitstrevende techniek in huis.

De 2 liter sohc VTEC motor is gebaseerd op de ULEV-motor die in de VS
wordt gebruikt.Het VTEC-systeem werkt alleen bij de inlaatkleppen en
wordt gebruikt om het draaien met een arm mengsel bij de start en tij-
dens het warmdraaien mogelijk te maken.Het inlaatspruitstuk heeft een
tweede stel kanalen die via de ECU worden in- of uitgeschakeld.Honda
gebruikt nog steeds een stroomverdeler.
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Tijdens de eerste fase van het
warmdraaien is er bij een conven-
tionele motor een lucht/brandstof-
verhouding van 13 tot 13,5 nodig.
Het VTEC-systeem maakt het mo-
gelijk met een A/F (air/fuel) ver-
houding van 15,5 tot 16,0 te draai-
en. Het resultaat is een 45 procent
lagere HC-uitstoot.

Katalysator aanpassing
Honda heeft de katalysator in vier
opzichten gewijzigd. Door het toe-
passen van meer Palladium (Pd)
nam de HC-omzetting toe. De
hechtingslaag op de metaaldrager
werd gewijzigd. Het aantal cellen
per cm2 werd vergroot, zodat het
uitlaatgas over een groter opper-
vlak strijkt en er werd een zelf-
lerende A/F-regeling toegevoegd.
Hoe ver deze verbeteringen gaan,

blijkt uit het feit dat de hechtings-
laag (wash-coat) in feite uit twee
lagen bestaat. De onderste laag be-
vat Palladium en Rhodium (Pd en
Rh), de bovenste laag Platina en
Rhodium (Pt en Rh).

Nauwkeurige lambdaregeling
Om de A/F-verhouding zo nauw-
keurig mogelijk binnen de optima-
le bandbreedte te houden, werd de
bestaande regeling verfijnd. Een
computerprogramma is in staat om
na te gaan hoe de A/F-verhouding
van elk van de vier cilinders is. Ei-
genlijk zijn daar vier aparte lamb-
dasensoren voor nodig. Omdat de
cilinders na elkaar voor een volu-

Het 4 in 1 uitlaatspruitstuk van de
Accord 2 liter motor is dubbelwan-
dig uitgevoerd.De lineaire sensor
reageert zo snel dat de lucht/
brandstof-verhouding per cilinder
wordt geregeld.

De 2.2 liter dohc VTEC mo-
tor gebruikt het variabele 
kleppentijden- en lichthoogte 
systeem zowel voor de in- als de
uitlaatkleppen.Er wordt een tand-
riem toegepast om de twee boven-
liggende nokkenassen aan te drij-
ven.Een tweede tandriem drijft de
twee balansassen aan.

Om te kunnen voldoen aan de Ca-
lifornische ULEV en EU 2000 emis-
sie-eisen is er bij de 2.0 liter Honda
Accord motor een groot aantal
maatregelen getroffen.

Bij de 2.2 liter dohc VTEC-motor zijn er
tal van maatregelen getroffen om de
schadelijke emissies tot een minimum
te beperken.

De 2.2 liter dohc motor heeft een vier in
twee uitlaatspruitstuk met dubbelwan-
dige pijpen.De lambdasensor zit vlak
voor de katalysator.

me uitlaatgas zorgen, moet één
snelwerkende lambdasensor in
staat zijn elk plukje uitlaatgas te
analyseren op zuurstof.

De bijzonder lineaire A/F-sen-
sor maakt zo’n elektronisch kunst-
stukje mogelijk. Het resultaat is
dat er vrijwel geen onderling ver-
schil in A/F-verhouding tussen de
cilinders meer is.

Met het zelflerende regelsys-
teem dat Honda de ‘self-tuning re-
gulator’ oftewel STR noemt, wordt
bereikt dat de A/F-verhouding sta-

Tweede zuurstofsensor

Elektrische EGR-klep

PGM-FI ECU met nieuwe 
32 bit RISC microprocessor
lucht/brandstof-regeling 
met terugkoppeling
arm mengselregeling tijdens
start en opwarmen

Katalysator met 
drie edelmetalen

Verstuiver met 
luchttoevoer

Emissies tot minimum beperkt

Speciaal 4 in 2 uitlaatspruitstuk 
dat weinig warmte optreedt.
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PGM-FI ECU met 
brandstof-luchtregeling 
met terugkoppeling 
en Europees OBD  
systeem
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biel blijft tijdens veranderingen in
toerental en/of belasting. Denk aan
accelereren of het leegzuigen van
het actief koolfilter.

Het STR systeem vergelijkt
voortdurend de werkelijke A/F-
verhouding met de gewenste. Dat
kan met een krachtige 32-bit com-
puter, die 16 miljoen instructies
per seconde verwerkt, zo snel dat
elke verandering in A/F nagenoeg
onmiddellijk wordt gecompen-
seerd. Het resultaat van de regeling
per cilinder en de adaptieve rege-
ling is dat gedurende de LA-4 rij-
cyclus de A/F-verhouding in 85
procent van alle toestanden binnen
±0,2 (absolute waarde ten opzichte
van 14,7) blijft. Bij een conventio-
neel Honda systeem bedraagt dat
percentage 45.

Door deze uiterst nauwkeurige
regeling van de A/F-verhouding

neemt de omzettingsgraad van de
schadelijke stoffen sterk toe. Dat
heeft vooral gunstig uitwerking in
de warme fase en zorgt ook voor
een verlaging van de NOx-uitstoot.

Europese uitvoeringen
Sinds vorig jaar is de Accord
ULEV motor in productie in de
VS. Het gaat om een 2.3 liter mo-
tor met 109 kW. Vanaf januari
2000 moeten nieuwe automotoren
voldoen aan de EU 2000 norm,
ook wel Euro 3 genoemd. De EU
2000 norm omvat niet alleen emis-
sie-eisen, maar ook on board dia-
gnosis (OBD) en verdampings-
voorschriften. De emissie-eisen
zijn buitengewoon streng want er
wordt gemeten vanaf het starten
van de motor. Nu worden de eerste
40 seconden na de start niet mee-
gemeten. Het spreekt voor zich dat
de uitstoot van schadelijke emis-
sies extra groot is als de motor
koud is.

Met het oog op deze strenge mi-
lieunormen ontwikkelde Honda
voor de Europese markt een 2.0 en
2.2 liter variant van de 2.3 liter
ULEV-motor. Honda is er trots op
dat de 2 liter en 2.2 liter motoren
niet alleen aan de EU 2000 norm
voldoen, maar ook na 80.000 km
nog zeer lage waarden halen. De 2
liter zit dan nog op 33,5 procent
van de toegestane CO-grenswaar-
de, op 57,5 procent van de HC en
op 36,7 procent van de NOx-waar-
den. Zelfs de zeer krachtige 2.2 li-
ter motor, bestemd voor de spor-
tieve Accord type-R, zit ongeveer
even ver onder het toegestane
niveau.

Bijzondere maatregelen
De getroffen maatregelen bij beide
motoren zijn in twee tekeningen op
voorgaande pagina’s aangegeven.
De verschillen zijn opvallend en
hebben vooral te maken met het
verschil in temperatuur dat bij de
uitlaatsystemen optreedt. De 2.2 li-
ter dohc heeft de lucht/brandstof-
sensor relatief ver weg van de mo-
tor, bij de 2.0 liter sohc zit de
sensor dicht bij de motor.

Bij de 2 liter motor is de lineaire
lucht/brandstof (LAF) sensor in
staat om per cilinder het mengsel
te regelen en wordt het arme

mengsel vanaf de koude start gere-
geld. Bij de 2.2 liter motor is er
geen aanpassing per cilinder. De
tweede sensor wordt als controle-
eenheid gebruikt voor de werking
van de katalysator. In het bed is het
element cerium opgenomen. Als er
veel zuurstof in het uitlaatgas zit,
neemt cerium zuurstof op. De ka-
talysator gebruikt de zuurstof als er
weinig zuurstof in het uitlaatgas zit
om HC en CO te oxideren. Er
komt dus minder zuurstof uit de
katalysator dan er in gaat. Boven-
dien ontstaat er een tijdsvertraging
door het opnemen en weer vrijge-
ven van de zuurstof. De ECU ver-
gelijkt het spanningsverloop van
de beide sensoren en kan daaruit
afleiden of de katalysator zuurstof
op de juiste wijze opslaat en vrij-
geeft. De ULEV-motor in de VS
heeft een katalysatorbed met 400
cellen per cm2, in Europa worden
er 600 cellen per cm2 toegepast.

Bij beide motoren is het spruit-
stuk dubbelwandig uitgevoerd om
het katalysatorbed zo snel moge-
lijk op te warmen. Bij de 2.2 liter
zijn de pijpen bijzonder dunwan-
dig, het RVS is slechts 0,6 mm dik.
De nieuwe ECU van de 2 liter mo-

tor is zodanig geprogrammeerd dat
er rekening wordt gehouden met
het neerslaan en weer verdampen
van benzine op de wanden van het
inlaatspruitstuk. Dat is vooral van
belang bij het starten en warm-
draaien, want nu kan de motor
sneller op een arm mengsel draaien
zonder onregelmatig te lopen.

Ongewone transmissies
De 1.8 en 2.0 liter Accord model-
len kunnen worden voorzien van
een viertrapsautomaat met sequen-
tiële schakeling. Deze transmissie
(die ook is te vinden in de Prelude)
is heel ongebruikelijk van opbouw.
Het gaat eigenlijk om een gewone
vierversnellingsbak waarbij de
synchromeshes zijn vervangen
door mini-platenkoppelingen. Ui-
teraard is er een hydraulische kop-
pelomvormer met overbruggings-
koppeling, maar er zijn dus geen
planetaire tandwielstelsels. Boven-
dien heeft Honda gekozen voor
een drie-assensysteem om de bak
zo compact te houden. Het mecha-
nische rendement van dit type au-
tomaat is hoog, al zal het lager zijn
dan van een gewone handgescha-
kelde bak. Daarbij draaien er niet
zoveel onderdelen van grote dia-
meter door de olie en er is geen
oliepomp zoals bij de automaat.

Uiteraard regelt de ECU de
schakelmomenten in samenwer-
king met het motormanagement en
wordt het risico van verkeerd te-
rugschakelen vermeden. Sensoren
‘herkennen’ het op- of afrijden van
een helling en passen de schakel-
momenten aan, onder bepaalde
omstandigheden wordt er tijdig te-
ruggeschakeld bij het nemen van
bochten. De originele Cruise Con-
trol ECU ‘praat’ met de ECU van
de automaat om de snelheid ook
op hellingen binnen de 2 á 3 km/

Het koppelverloop van de beide Honda
Accord motoren is identiek:het koppel
neemt toe met toenemend toerental.De
2.0 liter motor haalt een maximale ge-
middelde effectieve druk van 11,6 bar.
De 2.2 liter komt op maar liefst 12,6 bar.
Bij 2000 t/min bedraagt de gemiddelde
druk respectievelijk 10,4 en 10,6 bar,de
inlaatkleppen volgen dan een ‘tam’klep-
pendiagram.

Als we het emissieniveau in 1965
op 100 procent stellen,zitten we
nu op 1/10 van dat niveau.Over en-
kele jaren moet de uitstoot van
schadelijke gassen slechts 1/100
van het niveau van 1965 zijn.Dat is
althans het streven.
TLEV Transitional Low Emission
Vehicle
LEV Low Emission Vehicle
ULEV Ultra-Low Emission Vehicle
ZLEV Zero-Level Emission Vehicle
European Council Directive
ECDI = ‘Euro 1’
ECD2 = ‘Euro 2’
EU 2000 = ‘Euro 3’
EU 2005 = ‘Euro 4’

Bron: Honda
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uur constant te houden, dat bete-
kent dat er tijdig moet worden te-
ruggeschakeld.

De 2.2 liter dohc motor van de
Accord Type-R is gekoppeld aan
een handgeschakelde vijfbak. De
eerste twee overbrengingen zijn
voorzien van een dubbele synchro-
mesh, die van drie en vier hebben
een extra grote diameter. Ondanks
het zeer hoge maximum toerental

door tegen de behuizing gedrukt;
de ontstane wrijving is evenredig
met het over te brengen koppel.
Het wiel dat de grip verliest, wordt
door het wrijvingskoppel beperkt
in het doorslippen. Het wrijvings-
koppel komt ten goede aan het
wiel dat nog grip heeft.

Paul Klaver

De opengewerkte tekening van de Accord 2.0 liter laat zowel
bekende als nieuwe dingen zien.Zo is de voorwielophan-
ging ‘oud’en de achterwielophanging aan vijf stangen
nieuw.De aandrijving van de hulpapparatuur is bekend,
nieuw is de sohc VTEC motor

De handgeschakel-
de vijfbak van de
Accord Type-R is
voorzien van een
lichte koppeling,
speciale dubbele
synchromesh-
ringen en een me-
chanisch sperdifferentieel.Uiter-
aard liggen de overbrengings-
verhoudingen dichter bij elkaar
dan bij de standaard transmissie.

zijn de schakeltijden kort. De over-
brengingsverhoudingen zijn afge-
stemd op de motorkarakteristiek,
ze houden de motor op toeren.

Om het vermogen zo goed mo-
gelijk via de voorwielen op het
wegdek te kunnen overbrengen, is
de eindoverbrenging voorzien van
een beperkt slip differentieel net
als bij de Civic 1.8 en Integra-R.
Door de schuine vertanding van de
tandwielen in het differentieel ont-
staat een axiaalkracht zodra er een
aandrijfkoppel- en toerentalver-
schil tussen de beide wielen op-
treedt. De tandwielen worden daar-

Honda houdt vast aan hun eigen auto-
maat die in wezen bestaat uit een gewo-
ne vierbak,waarbij de synchromeshes
zijn vervangen door kleine platen-
koppelingen.Er worden drie assen ge-
bruikt om de bak zo kort mogelijk te
houden.De AT wordt elektronisch gere-
geld en kan sequentieel worden ge-
schakeld,Honda noemt dit Sequential
Sports Shift.
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