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MOTOREN
Volkswagen monteert pompverstuivers op TDI

De bestaande 1.9 liter viercilinder
TDI motor met verdelerinspuit-
pomp levert 81 kW bij 4200 t/min,
de nieuwe uitvoering met pomp-
verstuivers 85 kW bij 4000 t/min.
Maar dat is niet het hele verhaal.
Nee, de nieuwe TDI haalt een ge-
middelde effectieve druk van maar
liefst 18,9 bar bij 1900 t/min dat is
ruim 12,5 procent meer dan de
toch al niet zo slome TDI met ver-
delerpomp. Het wordt langzamer-
hand tijd om over koppelstijging
per 1000 t/min te gaan praten. Bij
tractoren en grondverzetmachines
wordt er gewerkt met het begrip
koppelstijging, dat is de verhou-
ding tussen het maximale koppel
en het motorkoppel bij maximum
vermogen. Hoe steiler het verloop
is, des te beter is de motor in staat
extra weerstand te overwinnen.
Daarbij gaat het om de situatie met
een vaste overbrengingsverhou-
ding. Zonder terugschakelen wordt
de extra weerstand opgevangen. Is
de koppelstijging gering dan daalt
het toerental te sterk, ‘de gang is
eruit’, er moet worden terugge-
schakeld.

Een zelfaanzuigende benzine-
motor met hetzelfde topvermogen
als deze VW TDI zal al gauw 40

procent meer toeren draaien. Dit
betekent dat ook de totaal-over-
brengingsverhouding 40 procent
lager ligt. De vraag is nu: welk
koppel haalt de benzinemotor bij
1,4x1900=2700 t/min? De TDI
haalt 285 Nm, dat wordt (gezien de
andere overbrengingsverhouding)
285:1,4=205 Nm uit de benzine-
motor ofwel een gemiddelde effec-
tieve druk van ongeveer 13,5 bar.
Dat kan met enige moeite.

Conclusie: het moet een heel
goede zelfaanzuigende benzine-
motor zijn die deze 1.9 liter TDI in
trekkrachtverloop evenaart. Gezien
het grote kostprijsverschil is het
aannemelijk dat een kleinere,
eventueel direct ingespoten, benzi-
nemotor met drukvulling nog bete-
re prestaties levert. Dit is het alter-
natief waar hard aan wordt ge-
werkt, maar pas realiteit wordt als
het zwavelgehalte in de brandstof
drastisch is gedaald. Dit punt is in
Europees verband een probleem
evenals de toekomstige emissie-
eisen.

Waarom pompverstuivers?
Er zijn vier inspuitsystemen voor
een moderne dieselmotor beschik-
baar:

1 Axiaalplunjerverdeelpomp met
lange inspuitleidingen en aparte
verstuivers.

2 Pomp-leiding-verstuiver met kor-
te inspuitleidingen en aparte
pompelementen per cilinder.

3 Common-Rail
4 Pompverstuivers
Het pomp-leiding-verstuiver sys-
teem komt bij bedrijfsauto’s voor,
de overige drie onderscheiden zich
vooral door de maximale inspuit-
druk die bij de verstuiver wordt be-
reikt. De Bosch VP44 verdeler-
pomp haalt 1750 bar, de Common-
Rail 1350 bar en het VW-pompver-
stuiversysteem 2050 bar.

De VW-technici beweren bij hoog
en bij laag: ‘uit al onze tests blijkt
iedere keer weer dat de motor om
de hoogste inspuitdruk vraagt. Alle
parameters die de verbranding, de
emissies en het verbruik beïnvloe-
den, worden gunstiger’.

Er is nog een reden om met
pompverstuivers te werken. Omdat
een groot deel van de ontwikkeling
in eigen huis moet gebeuren, ont-
staat er een technische voorsprong
op de concurrentie. Deze redene-
ring gaat alleen op als er duidelijke
voordelen (ook op de lange duur)
aanwezig zijn. VW test alle syste-
men en weet dus echt wel waar ze

Inspuitdruk van 2050 bar

Terwijl de auto-industrie massaal naar Common-

Rail grijpt, slaat Volkswagen een andere weg in.

Men kiest voor de pompverstuiver die qua inspuit-

druk de alternatieve systemen verregaand over-

troeft. Die uitzonderlijk hoge inspuitdruk levert vol-

gens VW legio voordelen op.

De inkapseling van de moderne
dieselmotor speelt een belang-
rijke rol bij de geluidsproductie.
Vooral daar waar het geluid wordt
geproduceerd (de cilinderkop) is
de geluiddemping van groot
belang.

Zonder inkapseling ziet de in leng-
terichting geplaatste motor er ‘ge-
woon’uit.Wel missen we de ver-
delerinspuitpomp met leidingen,
want de complete inspuitappara-
tuur zit onder het kleppendeksel.
Links is de turbocompressor te
zien met de EGR-leiding er boven.

Common-Rail 
krijgt concurrentie
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het over hebben, ze kennen alle
voor- en nadelen van elk systeem.

Je kunt het ook anders zeggen:
de verstuivergaatjes moeten zo
klein mogelijk zijn om, vooral bij
deellast, een goede mengselvor-
ming te bereiken. Dat is doorslag-
gevend voor de uitlaatgaskwali-
teit. Er zijn echter slechts enkele
duizendsten van een seconde be-
schikbaar om alle brandstof in te
spuiten, dus moet de inspuitdruk
zo hoog mogelijk zijn.

In het verloop van dit verhaal is
niet eens naar voren gebracht dat
de VW TDI-motoren slechts twee
kleppen per cilinder hebben. Dat
is volgens de VW-technici geen
nadeel, maar een voordeel. Vol-
gens hen is de trekkracht bij lage
toerentallen hoger dan bij vier-
kleppenmotoren.

Hoe werkt het?
De pompplunjers van de lijnpomp
zijn rechtstreeks boven de verstui-
ver geplaatst. Dat is het systeem
zoals Cummins dat al sinds de ja-
ren dertig toepast. Detroit Diesel
kwam op het idee er een magneet-
klep aan toe te voegen die het in-
spuitmoment en de inspuitduur re-
gelt. Dit is niet helemaal correct
gezegd. De magneetklep bepaalt
wel het moment waarop de door
de plunjer samengeperste brand-
stof naar de verstuivernaald gaat,
maar het is de openingsdruk van
de verstuiver die bepalend is voor
het begin van de inspuiting.

Zoals bekend is er een voorin-
spuiting nodig om het verbran-
dingsverloop van de DI diesel
minder ‘hard’ te maken. Tussen de
1 en 2 mm3 brandstof wordt onge-
veer 10 krukgraden voor het ei-
genlijke inspuitmoment ingespo-
ten. De vraag is: hoe doe je dat?
De VW- en Bosch-technici heb-
ben een mechanisch/hydraulische
oplossing gevonden. Als de plun-
jer druk opbouwt en de magneet-
klep de samengeperste brandstof
naar de verstuivernaald stuurt,
wordt deze gelicht zodra de ope-
ningsdruk wordt overschreden; de
inspuiting begint. De lichthoogte
van de naald wordt hydraulisch
begrensd, zodat er slechts een
speldenknop aan volume wordt
ingespoten. Direct hierna opent de

opslagkamer, die ervoor zorgt dat
de druk volledig wegvalt. Daar-
door sluit de verstuivernaald weer.
De openingsveer is nu verder voor-
gespannen dus duurt het niet lang
of de verstuivernaald wordt op-
nieuw gelicht en de eigenlijke in-
spuiting begint. Die wordt door het
sluiten van de magneetklep abrupt

beëindigd. Bij 4000 t/min is er
voor de voorinspuiting 0,42 milli-
seconden beschikbaar.

De voorinspuiting is uitermate
belangrijk. Wordt er te weinig in-
gespoten dan verloopt de verbran-
ding te ‘hard’, dat wil zeggen de
drukstijging per krukgraad is te
groot. Wordt er te veel ingespoten
dan stijgt het brandstofverbruik en
gaat de motor roken. Een bijko-
mend probleem is dat alle cilin-
ders precies dezelfde voorinspui-
ting moeten krijgen.

Met het pompverstuiversys-
teem meent VW het beste com-

promis in huis te hebben. Nog ho-
gere drukken dan 1350 bar zorgen
bij Common-Rail systemen voor
afdichtingsproblemen bij de ver-
stuivers en een hoog aandrijfver-
mogen van de hogedruk brand-
stofpomp.

Het systeem is ook niet zo ro-
buust als het pompverstuiversys-
teem, kortom VW is kennelijk ge-
lukkig met zijn keuze. Of dat
helemaal terecht is, zal de tijd le-
ren. Op den duur komt er een drie-
cilinder uitvoering en ook vast wel
een vierkleppenmotor. Of het dan
nog lukt om de forse pompverstui-
ver onder te brengen is de vraag.

De vijfgats pompverstuiver is 170 mm lang en zit
boordevol precisietechniek.De elektromagneet be-
paalt het inspuitmoment en de inspuitduur.Volgens
de VW-technici is het de hoge inspuitdruk die dit sys-
teem zo aantrekkelijk maakt.

Bij de VW Passat zijn de motoren
in lengterichting ingebouwd. In de
cilinderkop zitten de pompverstui-
vers.Het gietijzeren motorblok is
vrijwel ongewijzigd,het beschikt
over de nodige reserves.

In de nieuwe cilinderkop nemen de vier onder 20°
aangebrachte pompverstuivers een prominente
plaats in.Duidelijk zijn de forse,stevig gelagerde tui-
melaars te zien die de stijve veren moeten indrukken.

De klepopstelling van de achtkleppenmotor is spie-
gelbeeldig met in het midden twee inlaatkleppen.Dui-
delijk is te zien hoe dichtbij de inlaatklepschotel de
verstuivertip is geplaatst.De gloeibougies hebben
een plekje aan de zijkant.

Let op de bediening van de pompverstui-
ver:een naaldgelagerde rol,de forse tui-
melaar en het scharnierpunt met stelbout.
De acht kleppen worden bediend door
hydraulische stoters.

FOTO’S:VOLKSWAGEN
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Aanpassingen aan motor
Door het vervallen van de verde-
lerinspuitpomp is de motor com-
pacter geworden, hetgeen het in-
bouwen (in lengterichting en in
dwarsrichting) vereenvoudigt.

De krukas heeft bij de eerste ci-
linder een gerolde overgang (radi-
us) van krukwang naar kruktap om
de vermoeiingssterkte te verhogen.
Verder is de krukas gelijk aan die
van de 81 kW TDI. De drijfstang is
nieuw, want het kleine oog is tra-
peziumvormig afgeschuind. Dat
verlaagt de materiaalspanningen

aan de rand van de kom in de zui-
ger met 10 procent omdat de door-
buiging kleiner is. Daar komt nog
bij dat de vlaktedruk in de zuiger-
pen boringen 15 procent geringer
is omdat er een groter oppervlak
beschikbaar is. Door het afschui-
nen van de stalen drijfstang is er
zo’n 50g per cilinder gewichts-
voordeel, dat is 4 procent van de
heen-en-weer gaande massa.

De zuiger is voorzien van een
koelkanaal en is vervaardigd van
een aluminiumlegering die tegen
hoge temperaturen bestand is. De
kom in de zuiger is gewijzigd,
want het straalverloop is door de
hogere inspuitdruk veranderd.

Het motorblok is gelijk geble-
ven en wordt op een bijzondere
manier gehoond, namelijk met een
vloeistofstraal. Dankzij deze hoon-

methode wordt het inlopen verkort
en neemt het olieverbruik af.

De tandriem moet nu de pomp-
verstuivers aandrijven, daarom is
er een nieuw en breder type tand-
riem met een optimaal tandprofiel
toegepast. Bij ongeveer 3000 t/min
ontstaat er een resonantie in de
aandrijving, hetgeen zorgt voor
hoge trekkrachten in de tandriem.
Een nokkenastrillingsdemper zorgt
ervoor dat deze spanningspieken
worden vermeden. Een hydrauli-
sche spanner waarborgt de juiste
spanning bij alle temperaturen en
dempt ongewenste bewegingen.

De van de 81 kW motor beken-
de turbocompressor met verstelba-
re leidschoepen wordt ook bij de
85 kW motor toegepast. De maxi-
male vuldruk (overdruk) is 1,1 bar.

De pompverstuivers hebben een
plaats in de cilinderkop gekregen
en worden elk door een eigen nok
vanaf de gehard stalen nokkenas
aangedreven.

Paul Klaver

MOTOREN
Volkswagen monteert pompverstuivers op TDI

Op deze doorsnedetekening van de Bosch pompverstuiver is goed te zien hoe ingewikkeld de zaak in elkaar
steekt.De nok drukt via de tuimelaar de plunjer omlaag.Dat gebeurt met een hoge snelheid om de druk zo snel
mogelijk op te bouwen.De veer drukt de plunjer terug.Dat gebeurt zo rustig mogelijk om dampbelvorming in de
toevoerleiding te voorkomen.Als de magneetklep wordt gesloten,wordt er druk opgebouwd bij de verstuiver-
naald.Het plotselinge sluiten van de magneetklep zorgt voor een duidelijk eind aan de inspuiting.De voor-
inspuiting van ongeveer 1,5 mm3 wordt mechanisch/hydraulisch geregeld en vindt ongeveer 10° voor de echte
inspuiting plaats.Hoe dat wordt geregeld leest u elders op deze pagina’s.

De vollastkrommen van de VW TDI met
pompverstuivers.We zijn benieuwd
naar het praktijkverbruik!

Vergelijk tussen de inspuitdrukken bij de TDI met
verdelerinspuitpomp (81 kW) en met pompverstuiver
(85 kW).Het verschil is beduidend.

Vergelijk tussen het motorkoppel van de TDI met ver-
delerinspuitpomp (81 kW) en met pompverstuivers
(85 kW).Bij lage toeren is er een duidelijke winst.
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Dit presteert de nieuwe TDI
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