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ONTWIKKELINGEN
Nieuwe technieken bij Robert Bosch

Reeds in de jaren dertig was Bosch
bezig met directe benzine-inspui-
ting. In die tijd was het primair een
methode om hogere motorvermo-
gens te genereren. Nu de technolo-
gie directe benzine-injectie toegan-
kelijker maakt voor ‘dagelijks
gebruik’ is het systeem voorname-
lijk van belang om verbruik en
daarmee samenhangend emissies
te reduceren. Met directe inspui-
ting zullen bij benzinemotoren
voor verbruik en uitstoot van
schadelijke stoffen aanzienlijke
stappen voorwaarts gemaakt wor-
den, vergelijkbaar met de ontwik-
kelingen die de dieselmotor de af-
gelopen jaren heeft doorgemaakt.
Bosch verwacht dat over vijf jaar
in West Europa 40% van alle nieu-
we benzinemotoren direct wordt
ingespoten.

De ontwikkeling van zuiniger en
schonere motoren wordt deels op-
gelegd door wetgevers, maar ge-
schiedt ook voor een deel op ‘vrij-
willige’ basis. Wettelijke

richtlijnen zorgen ervoor dat in
2005 Euro4-normen van kracht
worden. De Europese auto-indus-
trie heeft zich vrijwillig verplicht
tot 2008 de emissie van CO2 met
een kwart te reduceren ten opzich-
te van 1995. De reductie van CO2
verloopt evenredig met die van het
brandstofverbruik. Dit zal in 2008
gemiddeld 5,8 liter per 100 kilo-
meter bedragen. Hierdoor zal de
CO2-uitstoot afnemen van 186
g/km naar 140 g/km.

De eerste stappen naar 2005
voor directe benzine-injectie
neemt Bosch met behulp van de

Motronic MED 7. Dit motorma-
nagementsysteem is speciaal ont-
wikkeld voor direct ingespoten
benzinemotoren. Bosch spreekt
zelf overigens over een hogedruk-
inspuitsysteem voor benzinemoto-
ren.

Simpel gezegd bestaat het hoge-
drukinspuitsysteem uit een brand-
stofgalerij die door een hogedruk-
pomp wordt ‘opgeladen’. Aan de
brandstofgalerij zitten, net als bij
de indirect ingespoten benzinemo-
toren al het geval was, de elektro-
magnetische injectoren. Deze
spuiten nu direct in de verbran-
dingsruimte in en niet meer in het
inlaatkanaal. De druk in de galerij
is variabel, afhankelijk van de hoe-
veelheid benzine die nodig is.
Daarnaast is de hoeveelheid in te
spuiten brandstof ook afhankelijk
van de openingsduur van de injec-
toren. Het geheel wordt aange-
stuurd door de ECU van de Motro-
nic MED 7.

Arm neigt naar diesel
Om in 2005 en 2008 aan de gestel-
de eisen en verplichtingen te kun-
nen voldoen zullen de verbran-
dingsprocessen ‘streng’ geregeld
moeten worden. Ieder brandstof-
deeltje moet zo goed mogelijk be-
nut worden, waardoor er absoluut
niet méér ingespoten wordt dan het
strikt noodzakelijke. Dit betekent
een grote behoefte aan goed con-
troleerbare verbrandingen. Met be-
hulp van de Motronic MED 7
ontstaan er grofweg twee verbran-
dingsprocessen. Het eerste werkt
met een gelaagde verbranding, het
tweede met een homogene.

Gelaagde verbranding vindt
plaats bij een arm mengsel; lambda
is groter dan één. Dit is het gebied
waar er niet al te veel van de motor
gevergd wordt: deellast. Het gas-
pedaal wordt nauwelijks ingetrapt.
Voorheen betekende dit automa-
tisch ook dat de gasklep nauwe-
lijks geopend was. Bij de Motronic

Veel innovatie op inspuitgebied

Met Bosch direct op alle fronten
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De hogedrukpomp is in staat om
de brandstofgallerij met benzine
te vullen tot een druk van 120 bar.
Afhankelijk van de hoeveelheid in
te spuiten brandstof zal de drukre-
gelaar deze druk behouden of af-
bouwen.Dit wordt geregeld door
de ECU die z’n informatie via de
druksensor binnenkrijgt.
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MED 7 staat de gasklep bij geringe
belasting juist geheel open. Dit
wordt elektronisch geregeld
(EGAS). Het voordeel van een
wijd geopende gasklep is het ont-
breken van stromingsverliezen. De
gevraagde prestaties van de motor
worden in dit belastingsgebied ge-
regeld via de brandstofinspuiting
en niet door de hoeveelheid aange-
zogen lucht.

Hier komt de vergelijking met
de dieselmotor om de hoek kijken:
er wordt gewerkt met een grote
luchtovermaat en een variabele in-
spuithoeveelheid en -tijdstip. De

luchtovermaat leidt tot lambda-
waardes die liggen tussen 1,5 en
3,0.

De gelaagde verbranding ont-
staat door kort voor het
ontstekingstijdstip brandstof direct
in de verbrandingsruimte te injec-
teren. Hierdoor wordt de verbran-
dingsruimte verdeeld in  twee zo-
nes. Vlak rond de bougie vormt
zich de eerste zone: een wolk be-
staand uit een brandbaar mengsel
van lucht en benzine. De andere
zone bestaat uit een thermisch iso-
lerende laag van lucht (er is ten-
slotte een luchtovermaat) en rest-
gas. De wolk brandbaar mengsel
wordt door de laag met lucht en
uitlaatgas geïsoleerd van de cilin-
derwand en de zuigerbodem, waar-
door warmteverliezen worden be-
perkt. Dit verhoogt het
thermodynamisch rendement.

Fijner dan fijn
Een belangrijke eis die de gelaagde
verbranding stelt aan de inspuiting
heeft voornamelijk betrekking op
de inspuittijd. Doordat zeer kort
voor het ontstekingstijdstip de vol-
ledige hoeveelheid benzine inges-
poten moet worden, is de beschik-
bare inspuittijd zeer kort. Wanneer
de motor stationair loopt, is de in-
spuittijd, vanwege het lage brand-
stofverbruik zelfs minder dan 0,5

milliseconde. Dit is een vijfde deel
van de tijd die beschikbaar is bij
conventionele inspuiting in het in-
laatkanaal. Om in de korte tijd tus-
sen inspuiten en ontsteken toch
nog een optimaal mengsel te cre-
ëren moet de brandstof zeer fijn
verstoven worden.

De doorsnede van een brand-
stofdruppel is bij directe inspuiting
kleiner dan 20 µm (micrometer).
Ter vergelijking: een mensenhaar
is drie maal zo dik en een druppel
benzine bij conventionele inspui-
ting in het inlaatspruitstuk heeft
een doorsnede die vijf maal groter
is. Naast de afmeting van de benzi-
nedruppels is ook een gelijkmatige
verdeling van de brandstof in de
inspuitstraal van groot belang. Om
zowel de inspuittijd, de druppel-
grootte en de gelijkmatigheid van
de inspuitstraal goed te kunnen re-
gelen is het van groot belang dat de
inspuitventielen extreem nauwkeu-
rig werken. Verder is het voor een
verfijnde inspuiting van belang dat
in de brandstofgalerij de druk hoog
is, maar wel exact valt te regelen.

Belangrijke informatie voor de re-
geling van brandstof en luchttoe-
voer wordt geleverd door de
lambdasondes.Wanneer ‘opge-
merkt’wordt dat de NOx-opslagka-
talysator verzadigd is,zal er tijde-
lijk met een rijk mengsel gewerkt
worden om deze te ontdoen van
nitraten.

Wanneer er weinig van de motor
gevraagd wordt, is een arm meng-
sel toereikend.De mate van pres-
teren wordt geregeld door de hoe-
veelheid ingespoten brandstof,de
gasklep staat dan ook volledig
open.Dit heeft als voordeel dat de
stromingsverliezen in het inlaat-
traject tot een minimum beperkt
blijven.

Wanneer er gewerkt wordt met lambdawaardes groter dan één,concen-
treert de verbranding zich zoveel mogelijk rond de bougie,een gelaagde
verbranding.Wanneer er meer prestaties gevraagd worden zal de gehele
verbrandingsruimte gevuld moeten worden met een homogeen meng-
sel.

Verbrandingsprocessen bij DI-benzinemotoren

Gelaagde verbranding Homogene verbranding
Bron:Bosch

Omschakelproces gelaagde verbranding / homogene verbranding
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Smoren voor meer vermogen
Wanneer het gaspedaal verder
wordt ingetrapt en de motor zwaar-
der wordt belast, zal het in te spui-
ten brandstofvolume toenemen. De
gelaagde wolk zal steeds vetter
worden. Dit heeft direct invloed op
de samenstelling van het uitlaat-
gas. In het ongunstigste geval kan
dit net als bij dieselmotoren zelfs
tot roetvorming leiden. Bij een be-
paalde belasting zal de Motronic
MED 7 direct reageren en rigou-
reus ingrijpen. Gelaagde verbran-
ding is niet meer van toepassing en
een geheel geopende gasklep geen
vanzelfsprekendheid: het systeem
schakelt over op een homogene ci-
lindervulling. Er wordt nu al vrij
vroeg in de inlaatslag ingespoten.
In vergelijking met indirect inge-
spoten brandstofsystemen duurt de
inspuiting bij directe inspuiting on-
der vollast slechts een kwart van
de tijd. Door de vroege inspuiting
ontstaat een goede vermenging van
de ingespoten benzine en de aan-
gezogen lucht. 

Omdat de brandstof niet alleen
meer in de gelaagde wolk zit, maar
nu in de gehele verbrandingsruim-
te aanwezig is, kan er niet meer
met een (te grote) luchtovermaat
gewerkt worden. Het gelaagde
mengsel was namelijk gemiddeld
in de hele verbrandingsruimte wel
arm, maar in de mengselwolk lo-
kaal toch rijk genoeg om nog te
kunnen ontbranden. Er wordt na
het ‘omslagpunt’ van gelaagd naar
homogeen niet extreem veel extra
brandstof ingespoten. Er moet
voorkomen worden dat het meng-
sel te arm wordt en niet meer kan
ontbranden. Dit betekent dat er
minder lucht nodig is, er moet dus
gesmoord worden. Om de lucht-
hoeveelheid te sturen wordt de gas-
klep weer functioneel. De werke-
lijke lucht-brandstofverhouding in
de verbrandingsruimte is nu onge-
veer gelijk aan de theoretisch opti-
male verhouding (14,7:1), oftewel
lambda is één.

Net als bij conventionele (indi-
rect ingespoten) brandstofsyste-
men wordt de hoeveelheid aange-
zogen lucht nu weer bepaald door
de prestaties die de bestuurder via
z’n gaspedaal wenst. De Motronic
MED 7 berekent de bijbehorende

hoeveelheid in te spuiten brandstof
uit de hoeveelheid aangezogen
lucht en corrigeert dit eventueel
nog via de lambdaregeling. Uitein-
delijk zal bij vollast de gasklep
weer geheel open staan, maar nu
heeft dit een iets andere achter-
grond dan bij de gelaagde verbran-
ding.

Rijker worden?
Door de optimale inspuiting en de
grote luchtovermaat bij de proces-
sen met gelaagde verbranding wor-
den in vergelijking met de conven-
tionele inspuitsystemen tijdens
deellast de grootste brandstofbe-
sparingen gerealiseerd. Wanneer
de motor stationair draait, wordt
met directe inspuiting zelfs tot
veertig procent brandstof bespaard
ten opzichte van indirecte benzine-
inspuiting. 

Lijnrecht tegenover de brand-
stofbesparing bij deellast staat de
verhoogde uitstoot van NOx, of lie-
ver gezegd lijkt de verhoogde uit-
stoot van NOx te staan. De stikstof-
oxiden kunnen in het zeer magere
uitlaatgas ondanks uitlaatgasrecy-
cling niet door de standaard drie-
wegkatalysator afgebouwd wor-
den. De strenge eisen van de
toekomst lijken hierdoor onhaal-
baar. Daarom wordt er na de ‘stan-
daard’ katalysator nog een extra
exemplaar gebruikt. Dit is de zoge-
naamde NOx-opslagkatalysator.
Aan het oppervlak van deze kata-
lysator wordt stikstofoxide (NOx)
met het nog aanwezige zuurstof uit
de magere uitlaatgassen omgezet
in nitraten (HNO3).

Dit werkt echter niet geheel on-
beperkt. Er komt een moment dat
de NOx-kat verzadigd is en gerege-
nereerd moet worden. Om de nitra-
ten om te zetten zal de motor kort-
stondig (en voor de bestuurder
onmerkbaar) overschakelen naar
een vullinggeregeld proces: een
vet homogeen verbrandingsproces
met een lambdawaarde van 0,8. Er
zal tijdelijk een verhoogde uitstoot
van koolmonoxide (CO) plaatsvin-

den. Het nitraat zal voor een be-
langrijk gedeelte samen met de
koolmonoxide gereduceerd wor-
den tot onder andere het onschade-
lijke stikstof (N2) en zuurstof (O2).
Hierna is het systeem weer ge-
schikt om stikstofoxiden op te
slaan en kan het proces weer van
vooraf aan beginnen. Omdat het
grootste deel van de kilometers af-
gelegd wordt met een mager
mengsel (ruim 70% volgens de
standaard Europese rijcyclus) is dit
van vrij groot belang.

Bij homogene mengselvorming
zegt Bosch dat er met directe ben-
zine-inspuiting een koppelstijging
valt te realiseren van vijf procent.
Dit komt enerzijds door het ther-
modynamische koeleffect van de
brandstof die direct in de verbran-
dingsruimte verdampt. Anderzijds
is volgens Bosch de stijging van
het draaimoment te danken aan de
hogere compressieverhouding van
een motor met directe benzine-in-
spuiting. Door optimaal gebruik te
maken van de voordelen die de di-
recte benzine-inspuiting gecombi-
neerd met de Motronic MED 7 le-
vert, is het volgens Bosch mogelijk
om gerelateerd aan de Europese

ONTWIKKELINGEN
Nieuwe technieken bij Robert Bosch

In- en uitgaande signalen Motronic MED 7

Lambdasonde 2

Gasklepstand

Luchtmassa

Brandstofdruk
Inlaatbuisdruk

Temperatuur 
aangezogen lucht
Motortemperatuur
Stand uitlaatgas-
recycling

Voertuigsnelheid

Nokkenasstand

Krukastoerental
en BDP

Accu

Klopintensiteit

Lamdasonde 1

Hogedruk inspuit-
ventielen

EGAS-steller

Brandstofpomprelais

Nokkenasverstelling
...

Drukstuurventiel

Tankontluchting

Inlaatbuisomschakeling

Uitlaatgasrecycling
1 Verwarming
2 Lambdasonde 

Ontstekings-
eindtrappen

Bron:Bosch

De in- en uitgaande grootheden bij
de Motronic MED 7 verschillen niet
veel van wat al bekend was bij de
Motronic-systemen met indirecte
inspuitsystemen.Wel heeft een
aantal signalen volstrekt andere
waardes,dit voornamelijk met be-
trekking tot de hogere brandstof-
druk.
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Cornelis Kit

Aan dieselmotoren worden steeds
strengere eisen gesteld. In 2008 mag
de vloot van nieuwe auto’s gemid-
deld per kilometer niet meer dan 140
gram CO2 uitstoten.Dit komt overeen
met een gemiddeld verbruik van 5,8
liter per honderd kilometer.Om zover
te komen zal er nog het een en ander
aan het verbrandingsproces verfijnd
moeten worden.
Verbetering van het verbrandings-
proces begint bij dieselmotoren met
de inspuiting.Bosch kent een hoge
prioriteit toe aan het ontwikkelen van
systemen met hogere inspuitdruk-
ken.Hierdoor kan er met kleinere
gaatjes in de injectoren gewerkt wor-
den, met als gevolg een geoptimali-
seerde brandstofverneveling.Dit is
de basis voor lagere emissies.
Common-Rail-injectoren zullen van-
af 2002 voorzien worden van piëzo
stelelementen.Deze zijn compacter
en werken nauwkeuriger dan de mo-
menteel toegepaste magneetvarian-
ten.De piëzo injectoren zijn geschikt
voor meervoudige inspuiting met
zeer flexibele tijdsintervallen tussen
de afzonderlijke injecties.Door de
nauwkeurige werking meent Bosch
voorinspuitingen te realiseren van

minder dan 1 mm3/slag.Vijfvoudige
inspuiting is in 2002 de gewoonste
zaak van de wereld.Tegen die tijd
geldt dit ook voor de hieruit voortko-
mende zaken als reductie van de ge-
luidsproductie en lagere emissies.
De ontwikkelingen van onder meer
de piëzo injectoren leiden tot een
snel reagerend motormanagement-
systeem met reken- en geheugenca-
paciteiten die overeenkomen met
een Pentium II-computer.De beno-
digde informatie komt voor een be-
langrijk deel van een lambdarege-
ling, waarbij de luchthoeveelheid in
het uitlaatgas gemeten wordt. In een
gesloten regelkring met de lambda-
meting worden de inspuithoeveel-
heid en de mate van uitlaatgasrecy-
cling geregeld.Verder kan het
lambdasignaal gebruikt worden voor
OBD-functies.
Om het verbrandingsgeluid bij lage
temperaturen terug te dringen wordt
gewerkt aan keramische gloeibou-
gies.Hierdoor klimt de voorgloeitem-
peratuur tot 1200 °C met een voor-
gloeitijd van minder dan twee
seconden.De energiebehoefte voor
deze bougies is lager dan die van de
huidige generatie.

Het verloop van de verbrandingsdruk is door meervoudige inspuiting gunstig
te beïnvloeden.Duidelijk is te zien dat de drukval aan het begin van de arbeids-
slag door meervoudige inspuiting opgeheven wordt en dat een extra na-
inspuiting nog wat extra druk geeft nadat het maximum al bereikt is.

De tweede generatie Common-Rail-sys-
temen moet bij Bosch zorgen voor hogere
inspuitdrukken.Het opvoeren van de
druk vraagt echter wel om componenten
die dat aan kunnen.Bosch heeft hiervoor
een nieuw type pomp en injectoren ont-
wikkeld.De hier getoonde injectoren zijn
geschikt voor drukken tot 1600 bar,maar
werken nog met magneetbediening.

De toekomst heeft diesel

Vergeleken met andere systemen le-
vert de pompverstuiver, ook wel het
Unit Injector System (UIS) genoemd,
met 2050 bar de hoogste druk.Het
voordeel van UIS is dat pomp en in-
jector in één module zitten en er dus
weinig drukvoerende delen nodig
zijn.De nieuwe generatie pompver-
stuivers zal compacter zijn en daar-
door meer geschikt voor motoren
met vier kleppen per cilinder.Mo-
menteel wordt via een mechanisch-
hydraulische eenheid de voorinspui-
ting geregeld.De volgende reeks zal
elektronisch gestuurd zijn, met als
resultaat een flexibelere voorinspui-
ting.

Elektronisch geregeld hogedrukgebied

rijcyclus een gemiddelde bespa-
ring van vijftien procent te halen.

Tijdens de Europese testcycli
wordt voor benzinemotoren over
het algemeen gerekend met een
rendement van dertien procent. Dit
betekent dat nog geen achtste deel
van de energie uit benzine omgezet
wordt in bruikbare bewegingsener-
gie. Door toepassing van directe
injectie in combinatie met de Mo-
tronic MED 7 heeft Bosch de ver-
liezen met enkele procenten weten
te reduceren. Deze reductie komt
voor een groot deel door de ver-
branding te laten verlopen bij
lambdawaardes die groter zijn dan
één. Dit is verbrandingstechnisch
zeer gunstig. Verder wordt een
groot deel van de winst gereali-
seerd door het omzeilen van stro-
mingsverliezen als gevolg van een
(deels) gesloten gasklep. De reduc-
tie van de verliezen met enkele
procenten heeft verhoudingsgewijs
een grote invloed op het rende-
ment. Het rendement wordt dan
ook met meer dan tien procent ver-
beterd.

Grote toekomst voor meertrapsinspuiting

Unit Injector System (UIS)
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Vi = Voorinspuiting
Hi = Hoofdinspuiting
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