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MOTOREN 
Techniek van de Alfa Romeo 2.0 JTS

Sinds 1996 levert Mitsubishi de moderne
elektronisch geregelde versie van de direct inge-
spoten benzinemotor. Alfa Romeo onderzocht
het concept evenals dat van Nissan,
Volkswagen, Audi, Peugeot en Renault. De con-
clusie was dat deze motoren in meer of minde-
re mate de nodige nadelen bezitten. Zo beletten
het verloop van de inlaatkanalen en de vorm
van de zuigerbodem een hoog koppel en een
hoog vermogen. Het brandstofverbruik in de
praktijk is (lang) niet zo laag als het resultaat
over de Europese rijcyclus doet verwachten. Tot
slot is het rijgedrag niet beter dan dat van IDI
benzinemotoren. Vooral de respons op bevelen
van het gaspedaal is niet optimaal.
Het Alfa Romeo team besloot nog eens goed te
kijken naar de ontwerpcriteria. Er is uiteinde-
lijk gekozen voor een klein gebied met een
gelaagde verbranding, een groot gebied waar
lambda één is en een gebied waar het mengsel
rijk is. Dankzij deze regelstrategie is een ont-
werp ontstaan met de volgende kenmerken:
-optimale rechte inlaatkanalen;
-verstuivers tussen de inlaatkanalen;

-vrijwel vlakke zuigers met een kleine uitspa-
ring;
-een inlaatkanaal zonder extra kleppen die de
gasstroom beïnvloeden;
-een optimaal uitlaatsysteem met twee gekop-
pelde katalysatoren;
-een NOx uitworp die beperkt is door interne
recirculatie en een armmengsel, er is geen
Denox katalysator voor Euro4 grenswaarden
nodig;
-maximale prestaties op ‘gewone’ Euro 95 ben-
zine.

Erg krachtig
Ten opzichte van de bestaande 1970 cm3 IDI
benzinemotor, die als Twin Spark bekend staat,
zijn de volgende onderdelen gewijzigd: cilin-
derkop, zuigers, nokkenassen en uitlaat-
systeem. Het resultaat mag gezien worden,
want een hoogste gemiddelde effectieve druk
van 12,8 bar bij 3250 t/min is buitengewoon
hoog voor een standaard productiemotor op 95
octaan benzine. Het topvermogen van 170 pk
(125 kW) bij 6400 t/min is eveneens een zeer

hoge waarde en
komt overeen met 86 pk/l
of 63 kW/l. Daarmee worden de waarden van
de bepaald niet slome Twin Spark fors overtrof-
fen. Die haalt een gemiddelde effectieve druk
van 11,5 bar en een topvermogen van 150 pk
(110 kW) bij respectievelijk 4200 en 6300 t/min.

Knappe regelstrategie
Dankzij een verstelbare inlaatnokkenas (daar-
mee was Alfa Romeo de eerste) en een forse
klepoverlap van de vier kleppen per cilinder is
het mogelijk tot 20% uitlaatgas intern te recir-
culeren. Tot ongeveer 4 bar bij 1250 t/min en
tot ongeveer 2000 t/min onbelast loopt de
motor met een arm mengsel door middel van
een inhomogene, gelaagde verbranding. De
brandstofstraal (Jet Thrust System, vandaar JTS
in de type-aanduiding) stuwt het mengsel rich-
ting bougie. Daarbij stuurt het kommetje in de
zuigerbodem samen met een lip het rijke
mengsel omhoog.
Omdat het hierbij gaat om het belasting-toeren
gebied rondom stationair draaien, heeft de

Alfa’s praktische kijk op DI-benzinemotor

Prestaties
voor verbruik

Waar andere fabrikanten bij de

ontwikkeling van direct inge-

spoten benzinemotoren het ver-

bruiksaspect laten prevaleren,

koos Alfa Romeo een andere weg.

Hoge prestaties en een optimaal

rijgedrag stonden op de voor-

grond. Daardoor sluit de 2.0 JTS

motor optimaal aan op de dage-

lijkse rijpraktijk.
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benzinestraal het niet zo moeilijk de kom te
bereiken. Er is immers weinig lucht in de cilin-
der. Een vrij grote klepoverlap van 28° geeft
met de gelaagde verbranding een stabiel druk-
verloop zonder een keer te missen. De inspuit-
druk bedraagt hierbij 80 bar en de totale lucht-
brandstofverhouding is 1,4. Het inspuiten
begint 50° voor het BDP en de vonk komt op
15° voor BDP.
Omdat er geen Denox adsorptiekatalysator aan-
wezig is, moet de motor zelf weinig NOx pro-
duceren. De gebruikte driewegkatalysatoren
zijn in het arme gebied niet effectief in het
omzetten van NOx. Dankzij de grote overlap en
de interne EGR zijn toch Euro4 emissie-
waarden mogelijk. Bovendien loopt de motor
zo rustig dat er geen tweemassavliegwiel nodig
is om torsietrillingen te dempen. Ook is de uit-
laatgastemperatuur hoog genoeg om de dicht-

Tekeningen: Alfa Romeo
Bijna even sterk als V6
Motor......................................2.0 ....................2.0 ................2.5 ....

................................................Twin Spark IDI ....JTS DI ............V6 ......

Cilinderinhoud (cm3) ............1970 ..................1970 ..............2492 ..

Max. vermogen (pk) ............150 ....................170 ................190 ....

Max. koppel (Nm) ................181 ....................202 ................220 ....

bij t/min..................................4200 ..................3250 ..............5000 ..

Max. snelheid (km/h) ............213 ....................223 ................230 ....

Acc 0-100 km/h (s) ................9,0 ......................8,4 ................8,0 ....

Acc 60-100 km/h in 4 (s) ......10,0 ....................8,5 ................8,4 ....

Acc 80-120 km/h in 5 (s) ......13,5 ....................11,5 ..............11,7 ..

De DI JTS motor heeft hetzelfde blok en 
draaiende gedeelte als de IDI motor. Let op de
verstelbare inlaatnokkenas, de lange verstelbare
inlaatkanalen, de balansassen en de tandriemaan-
drijvingen. De bobines staan op de bougies en een
poly-V-snaar drijft alle hulpapparatuur aan.

Daar draait het om bij de direct ingespoten Alfa
Romeo. Bij lage belastingen rondom het stationair
draaien wordt het arme mengsel via de kom en de
lip omhoog gestuwd. De dakvormige verbran-
dingskamer met centrale bougie zorgt voor een
optimale verbranding bij vollast.

Het concept van de JTS DI-benzinemotor
gaat uit van hoge prestaties, een opti-
maal verbruik en een geringe uitstoot
van schadelijke emissies. De primeur is
voor de vernieuwde Alfa Romeo 156.

bij de motor geplaatste katalysatoren op tempe-
ratuur te houden.

Onder volle belasting
Vanzelfsprekend was het ontwikkelingsteam
benieuwd of de DI motor ook bij vollast opti-
maal zou functioneren. Dankzij de juiste mate
van koprolbeweging en doorstroomhoeveel-
heid, de juiste inspuithoek en –richting, de
optimale druppelgrootte en de juiste zuigerbo-
demvorm lukte het optimaliseren. Met een ver-
stuiverhartlijnhoek van 30°, een inspuitkegel-
hoek van 60° en een tamelijk grote mate van
koprolbeweging werd het beste resultaat
bereikt. Daarbij bleek dat het kommetje met
het lipje geen negatief effect had bij vollast.
Van groot belang was een goede mengselverde-
ling, er ontstond gemakkelijk detoneren als de
brandstofdruppeltjes niet goed verdeeld zijn
over de verbrandingskamer. Daarbij spelen het
moment van inspuiten en de inspuitdruk een

hoofdrol. Bij het toerental van maximum kop-
pel (3250 t/min) is gekozen voor een inspuitmo-
ment bij 90° voor het ODP in de inlaatslag en
een voorontstekingshoek van 30° voor het BDP.

Hogere prestaties
Dankzij het goede DI verbrandingssysteem
nam het vermogen over het hele toerengebied
met 7 à 8% toe. Deze toename komt zowel door
de afkoeling van de lucht in de cilinder door
de verdampende brandstof als door de toename
van de compressieverhouding van 10:1 naar
11,25:1. Het volumetrisch rendement nam met
ongeveer 5% toe zonder kans op detoneren.
Het nieuw ontwikkelde uitlaatspruitstuk ver-
hoogde vooral het koppel bij lage toerentallen.
Ook de ‘wildere’ nokkenassen dragen bij aan
de toegenomen trekkracht. De klepoverlap
bedraagt nu maximaal 52° tegen 33° bij de
Twin Spark IDI motor. Dankzij een goede keuze
van het inspuitbegin is de HC emissie eenvou-
diger laag te houden dan bij een IDI benzine
motor.

Toch nog zuiniger
Het is inmiddels duidelijk dat het vaststellen
van emissies en het brandstofverbruik over de
Europese rijcyclus weinig zegt over wat er in
werkelijkheid op de weg gebeurt. Het verschil
in verbruik ontstaat omdat er tijdens de rijcy-
clus maar een beperkte prestatie van de motor
wordt gevraagd, er geen airco, ruitverwarming
of andere elektrische stroomverbruikers zijn
ingeschakeld en er bij 20°C wordt gestart.

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2



MOTOREN 
Techniek van de Alfa Romeo 2.0 JTS 

Op deze manier is bereikt dat de emissie-
waarden laag genoeg zijn om aan de Euro4
eisen te voldoen met een betrouwbaar en onge-
compliceerd systeem dat ongevoelig is voor
zwavel. Zoals bekend beïnvloedt zwavel de
Denox katalysator negatief zodat een gecompli-
ceerd regelsysteem nodig is om de motor op
lambda=1 te laten draaien om de adsorptie
katalysator te kunnen reinigen. Hoe meer zwa-
vel, hoe vaker de motor in het onzuinige
gebied draait dus des te geringer het verbruiks-
voordeel uitvalt.

Oog voor praktijk
Het door Alfa Romeo gepresenteerde DI benzine
concept is interessant omdat het praktijkge-
richt en niet cyclusgericht is. Het is een weg die
ook Audi heeft bewandeld bij de DI V8 biturbo
motor die LeMans heeft gewonnen, tenminste
als het ging om prestaties gekoppeld aan een
laag brandstofverbruik. Emissies speelden daar-
bij geen rol. De komende DI benzinemotoren
van Volkswagen, Audi en Mercedes-Benz zijn
allemaal veel gecompliceerder dan deze Alfa
Romeo motor. Wat BMW doet met de nieuwe
V12 is nog niet duidelijk, maar een eenvoudige
motor zal het niet zijn. Afwachten hoe de Alfa
Romeo motor het in de praktijk doet. ●

Paul Klaver

De zuigerbodem wijkt maar weinig af van die van
een gewone vierkleppenmotor. Omdat er een grote
klepoverlap en een hoge compressieverhouding wor-
den gebruikt zijn er vooral voor de inlaatkleppen
forse klepuitsparingen aangebracht. De kom in de
zuiger heeft een lip die de brandstofstraal omhoog
stuwt naar de bougie.

De Alfa Romeo strategie is afwij-
kend van het gebruikelijke. Bij heel
lage belastingen draait de motor
arm, in het normale belastinggebied
met lambda=1 en bij hoge tot vol-
last condities rijk.

De cilinderkop is voorzien
van een verstuiver die 
tussen de inlaatkanalen is
geplaatst. De inspuitdruk
varieert van 30 tot 100
bar. Er is één centraal
geplaatste bougie.

Bovendien worden de motoren en transmissies
zodanig op elkaar en de rijcyclus afgestemd dat
er een optimaal resultaat wordt verkregen.
De Alfa Romeo technici weten dat uiteraard ook
en beseffen heel goed dat hun auto’s op een
geheel andere wijze worden gebruikt. Juist
onder deze rijomstandigheden willen ze het
voordeel van de directe inspuiting laten zien.
Allereerst werd de nieuwe DI motor vergeleken
met de bekende IDI Twin Spark. Het verbruik
werd gemeten over de Europese rijcyclus en
bleek, ondanks een iets kortere eerste versnel-
ling, 4 tot 5% lager te zijn. Dit gunstige resul-
taat ontstaat door de hogere compressieverhou-
ding, meer uitlaatgasrecirculatie (dus een grote
openingshoek van de gasklep) een arm-mengsel
en het ontbreken van brandstof op de wanden
van het inlaatspruitstuk. Geoptimaliseerde DI
motoren met zeer arme mengsels hebben een
verbruiksverbetering die nog eens 5% lager ligt.
Daarbij wordt er vergeleken met een gemiddel-
de waarde voor een auto in dezelfde
(gewichts)klasse. Gaan we de topsnelheid en de
tijd van 0 tot 100 km/h als basis voor het presta-
tieniveau nemen, dan blijkt niet alleen dat de
DI Alfa Romeo motor als één van de beste
presteert, maar ook dat het brandstofverbruik
dat van de beste DI armmengselmotoren bena-
dert.
De prestaties van dezelfde auto met de 2.5 liter
V6 motor liggen nauwelijks hoger dan die met
de nieuwe DI 2.0 JTS, dat zegt veel over het
bereikte resultaat. Een praktijktest met enkele
moderne 2.0 liter benzine- en dieselmotoren zal
aantonen of de door Alfa Romeo gedane metin-

Duidelijk is de dakvorm van de
verbrandingskamer te zien met
de centrale bougie. De verstuiver
is onder een hoek van 30°
geplaatst. De hoek van de
inspuitkegel bedraagt 60°.

gen juist zijn. Dan pas blijkt of deze visie op DI
benzinemotoren zinvol is. Daar ziet het voorlo-
pig wel naar uit.

Het uitlaatsysteem
In samenwerking met Zeuna Staerker werden
verschillende uitlaatsystemen ontwikkeld. Bij
de Twin Spark motor worden twee voorkataly-
satoren en een gewone katalysator gebruikt. De
uitlaatpijpen van cilinders 1 en 4 en 2 en 3 zijn
daartoe gekoppeld. Bij de DI motor is dat ook
zo, maar er worden nu twee kleine katalysato-
ren vlak achter de voorkatalysatoren geplaatst.
Het totale volume van de keramische kats
bedraagt ongeveer 2 liter, daarvan nemen de
voorkats ongeveer één derde voor hun reke-
ning. De HC omzetting begint al na 10 secon-
den vanaf de start bij 20°C.

Minder arm dan soortgenoten
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