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TECHNIEK
Technisch bijpraten door Innovam

Milieuvriendelijke toekomst van de bromfiets

Tweeslag met injectie
Bij de toekomstige milieu-eisen worden ook de 

gemotoriseerde tweewielers niet ontzien. Vooral de 

huidige tweeslag bromfietsmotor komt in zwaar 

weer terecht. Elektronische mengsel-inspuiting is 

één van de mogelijkheden om de bromfiets aan 

een schonere verbranding te helpen.

Inspuiting bij tweeslagmotoren is eigenlijk
niets nieuws. Het wordt al enige tijd toegepast
bij buitenboordmotoren en motorfietsen. Ten
opzichte van de (schonere) vierslagmotor heeft
de tweeslagmotor het voordeel dat deze eenvou-
dig en dus goedkoop te fabriceren is.
Aprilia heeft in samenwerking met Orbital en
Siemens Automotive het DITECH (Direct
Injection Technology) systeem ontwikkeld voor
de elektronische mengselbereiding bij tweeslag
bromfietsmotoren. Het is inmiddels een jaar op
de markt en ook Peugeot gaat naar verwachting
in de loop van dit jaar bromfietsen met
DITECH-injectie leveren.

Direct Injection Technology
Het DITECH-systeem is een elektronisch meng-
sel-inspuitsysteem dat een zeer fijne nevel
(spray) direct in de verbrandingsruimte injec-
teert. Dit wijkt af van andere directe inspuitsy-
stemen, waarbij de brandstof na het inspuiten
nog moet verdampen.
De vervuilingsfactor bij een conventionele twee-
slagmotor zit onder andere in het spoelproces.
Hier zorgen de inlaat(spoel)gassen dat de uit-
laatgassen de verbrandingsruimte verlaten. Er
zal dus altijd vers mengsel in de uitlaat terecht-
komen, dat een groot gedeelte van de vervui-
ling veroorzaakt. Een andere vervuiler is de
mengsmering, die nodig is om bij een tweeslag-
motor de krukas en andere vitale onderdelen te
smeren. Deze mengsmeringolie wordt bij de
meeste bromfietsen tegenwoordig via een pom-
pje gedoseerd in het inlaattraject ingespoten
om zich zo te vermengen met het mengsel
voordat dit de motor ingaat. Omdat deze olie
door de benzine verschraalt, moet er meer wor-
den ingespoten dan noodzakelijk is. Hierdoor

ontstaat ook de bekende blauwe walm
bij koude motor.
Bij het DITECH-systeem wordt het
mengsel ingespoten op het moment dat
de zuiger de uitlaatpoort heeft afgeslo-
ten, zodat er geen vers mengsel in de uit-
laat terecht kan komen. Aangezien de tijd
totdat het ontstekingstijdstip is bereikt
hierna erg kort is, moet het een brandbaar
mengsel zijn. Na de ontsteking zorgt de aange-
zogen (schone) spoellucht dat de uitlaatgassen
de cilinder verlaten. Deze tweeslagmotor spoelt
met lucht, waarbij een veel kleinere hoeveel-
heid mengsmeringolie kan worden toegevoegd,
omdat die nu niet meer verschraalt. Hierdoor
verdwijnt ook de bekende rookontwikkeling.

Dubbele injector
Naar aanleiding van de gaskleppositie en het
motortoerental wordt de benodigde inspuithoe-
veelheid door een motormanagement bepaald.
Deze hoeveelheid brandstof wordt via een nor-
male ‘auto’-injector niet direct in de verbran-
dingsruimte geïnjecteerd, maar in een voorka-
mer (direct injector). In deze voorkamer heerst
een druk van ongeveer 5 bar. Hierdoor verstuift
de brandstof nog fijner, en kan daardoor zeer
snel verdampen tot een brandbaar mengsel.
Deze snelle verdampingstijd is nodig omdat
moderne tweeslagmotoren toerentallen van
12.000 t/min kunnen halen. De direct-injector
injecteert vervolgens de nevel direct in de ver-
brandingskamer.
Samen vormen ze een dubbele injector, ook wel
fuel-rail genoemd. De luchtdruk wordt geleverd
door een mechanische compressor. Deze zit
gemonteerd op het carter en wordt aangedre-
ven door middel van een nok op de krukas. ●

Gameboy 
stelt diagnose
Zelfs bromfietstechnici ontdekken dat het
repareren op gevoel en met het gehoor
z’n beperkingen heeft. Ook hier doet het
elektronisch storingzoeken nu z’n intrede.
Bij DITECH kan de monteur storingcodes
uitlezen met een knippercode LED op het
dashboard, maar handiger is gebruik te
maken van een Nintendo Gameboy. Met
behulp van een speciale cartridge en dia-
gnosestekker kan men dan het storingge-
heugen uitlezen en tevens afstellingen
controleren. ●
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De uitlaatgassen van een tweeslagmotor met
DITECH elektronische mengselbereiding zijn 80%
schoner!

Henry van Belkom
Technisch Trainer Innovam Groep
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