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MOTOREN 
Techniek Ford 1.8 Duratec SCi-motor

Ford werkt al enkele jaren aan DI-benzinemoto-
ren, die met DISI (Direct Injection Spark Igni-
tion) worden aangeduid. Het gaat om een drie-
cilinder motor die uit 1.1 liter 55 kW haalt en
een koppel van 105 Nm bij 3800 t/min levert. De

60 prototypen zijn voorzien van een automa-
tisch schakelende bak die een Eco-stand heeft
voor zuinig rijden. De inspuiting vindt plaats
ongeveer 90° voor BDP. Voor een DI is dat laat
in de compressieslag. Er wordt ‘swirl’ toege-

past, dat is een kurketrekkerachtige wervel-
wind. De brandstofstraal wordt via een kom in
de zuigerbodem richting bougie gestuurd,
zoals we dat van de Mitsubishi GDI kennen.
Mitsubishi gebruikt echter een koprolwervel,

DI-benzinemotor voor Ford Mondeo

Nu écht zuinig?
Ford heeft al veel gepionierd met directie benzine-inspuiting. Tot serieproductie

kwam het echter niet. In de dagelijkse rijpraktijk viel de besparing namelijk tegen.

Met de nieuwe ‘Smart Charge injection’ motor moet zuinig rijden wél mogelijk zijn

met als extra bonus kwiekere prestaties.

Foto’s: Ford

De complete aandrijfeenheid,
bestaande uit de SCi DI-benzine-
motor met Getrag zesbak, gezien
vanaf de voorzijde. Het inlaat-
spruitstuk zit dus achter de radia-
teur.
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is de DISI-motor zelf ook duurder dan de gewo-
ne IDI-motor. Daar komt de DeNOx-kat nog bij.
Uit de praktijktesten met de zestig auto’s is
gebleken dat de meerprijs niet terugverdiend
wordt. Dat is een nette manier om te zeggen:
“als je er gewoon mee rijdt, is de DI-benzine-
motor niet echt veel zuiniger dan de IDI-
motor.”

Van DISI naar SCi
Inmiddels zit er minder zwavel in de benzine,
namelijk 50 ppm in plaats van 200 ppm, dus
hoeft de DeNOx-kat lang niet zo vaak te wor-
den geregenereerd. Dat is goed voor het ver-
bruik en de levensduur van de opslagkatalysa-
tor. Omdat een motor met een fors vermogen
vaker in het deellastgebied draait dan een klei-
ne motor, kan er vaker en langer met een arm
mengsel worden gereden. Ford heeft daarom
besloten om met een viercilinder DI-benzine-
motor te komen en die in de Mondeo te plaat-
sen. Ford beweert dat de SCi-motor het brand-
stofbesparingspotentieel wel waarmaakt in de
praktijk. Een kritische noot is hier al op zijn
plaats: achter de DI-motor zit een zesbak ter-
wijl achter de huidige IDI-motor een vijfbak is
geplaatst. Zoals we zullen zien, is de combina-
tie SCi+6MT inderdaad zuiniger dan de
IDI+5MT. De zesbak speelt hierbij een belangrij-
ke rol.

Technische verschillen
De nieuwe SCi-motor verschilt slechts op wei-
nig punten van de bestaande 1.8 liter Duratec

Ford volgt voor de luchtbeweging het Toyota
concept van de DI-benzinemotor. De Fiesta
DISI-motor kan werken met lucht-brandstofver-
houdingen van ongeveer 60:1 ofwel l=4. In de
Eco-stand werkt de DISI-motor met een gelaag-
de verbranding. Vanaf 120 km/h gaat de inspui-
ting over naar de inlaatslag en wordt er een
homogeen mengsel gevormd.

Zuinig op papier
Bij een lage gemiddelde effectieve druk en een
laag toerental (vermoedelijk 2 bar bij 2000
t/min) heeft Ford een vergelijk gemaakt met
een gewone IDI-benzinemotor. Het arme meng-
sel vraagt meer lucht dan een homogeen λ=1
mengsel, dus staat de gasklep verder open. In
dat opzicht gaat zo’n motor richting diesel,
want daarbij wordt de inlaat helemaal niet
gesmoord. De DI-motor zuigt minder onder-
druk, daardoor nemen de pompverliezen af. Al
met al heeft de DI-motor 10% minder brandstof
nodig. Omdat de verbranding de koude wan-
den niet bereikt (daar zit immers een isolerend
laagje lucht) blijft de verbrandingstemperatuur
en dus ook de druk hoger dan bij een motor
met homogene mengselvorming. Dat levert
een brandstofbesparing op van 9%. Er kan
hoger worden gecomprimeerd (bij de DISI tot
ε=11,7) dan bij een IDI-benzinemotor omdat
alle brandstof in de cilinder verdampt. Dat

zorgt voor een lagere begintemperatuur zodat
er hoger gecomprimeerd kan worden voordat
de klopgrens bereikt is. Resultaat is een 2%
lager verbruik onder deze condities. Samen
levert dat maar liefst 21% brandstofbesparing
op. Helaas kost het aandrijven van de pomp
met de hogere inspuitdruk 3% meer brandstof,
dus is de totale brandstofbesparing 18%. Dat is
indrukwekkend veel, vandaar de vraag: waar-
om is de DISI-Fiesta er nog niet?
Ford geeft twee antwoorden op deze vraag. Er
zijn problemen met de NOx-opslagkatalysator,
de levensduur is te kort. Zoals te begrijpen valt,

In het middengebied wordt er tot 40% uitlaatgas
gerecirculeerd. De belasting-toerental gebieden
met een andere verbrandingswijze geven inzicht in
de Ford SCi-strategie.

De klephoek is klein, de speciale bougie staat in
het midden, de verstuiver zit tussen de inlaatklep-
pen. De kom in de zuigerbodem is fors uitgeval-
len. Let op de inlooplaag op het zuigerhemd.

Tussen het inlaatspruitstuk en de cilinderkop zijn
deze kleppen geplaatst die één van de inlaatkana-
len in meer of mindere mate afsluit. Links is de
stelmotor te zien.

De common rail met de
vier verstuivers die
onder een hoek van
36° zijn geplaatst.

De verstuivers zijn tus-
sen de inlaatkleppen
geplaatst. De brandstof
wordt via de kom in de
zuiger naar de bougie
geleid, ondersteund
door de werveling van
de lucht.

Gelaagde verbranding
en veel EGR
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HE Port Fuel Injection (PFI)-motor die in 2001 is
uitgebracht. Er is geen variabel inlaatsysteem
en ook de nokkenassen en de klepbediening
zijn zonder verstelmechanismen. De zuigerbo-
dems zijn anders, de compressieverhouding is
11,3 tegen 10,8 bij de IDI-motor. De klepoverlap
is gewijzigd, helaas is niet duidelijk met hoe-
veel krukgraden. De overige aanpassingen zit-
ten in de cilinderkop zelf waar de verstuivers
een plaats kregen tussen de inlaatkleppen en
de kanaalvorm en het verbrandingskamermo-
del zijn gewijzigd.
De zuigerbodem heeft een ellipsvormige kom
om de brandstofstraal richting bougie te stu-
ren. Daarbij assisteert de inlaatwervel die in de
hand gewerkt wordt door het sluiten van één
van de twee inlaatpoorten. Continu verstelbare
kleppen in het inlaatkanaal sturen de mate van
werveling.
De hartlijn van de verstuivers maakt een hoek
van 36° met de koppakking. De inspuitkegel
heeft een hoek van 50°. De hoogste inspuitdruk
bedraagt 120 bar. De pomp wordt door de
inlaatnokkenas aangedreven, het is een nieuw
type met één plunjer die telkens precies de
juiste hoeveelheid benzine in de common rail
drukt. Het is Bosch die het complete inspuit-

systeem DI Motronic MED7 inclusief deze pomp
ontwikkeld heeft en levert. Er zijn inmiddels
meerdere fabrikanten die het Bosch DI benzine-
systeem toepassen, daartoe behoren ook de FSI-
motoren van VW en Audi.
Een bijkomend voordeel van DI is dat er veel
(tot wel 40% toe) uitlaatgas kan worden gerecir-
culeerd voordat de verbranding instabiel wordt.
Veel EGR betekent dat de ‘ruwe’ NOx-uitworp
relatief laag is. Ford past bij de SCi-motor uit-
wendige recirculatie toe met een elektronisch
geregelde stappenmotor op de EGR-klep.
Nergens lees je iets over het effect van EGR op
de cilinderslijtage en klepvervuiling. Bij diesel-
motoren is de vervuiling van de EGR-klep en de
inlaatcompressor een bekend fenomeen.
Afwachten wat er gaat gebeuren.

Intensieve nabehandeling
Waar fabrikanten als Renault, Alfa Romeo,
BMW en nu ook Opel gekozen hebben voor een
λ=1 mengselvorming geven andere fabrikanten
de voorkeur aan een arm mengsel. Daartoe
behoren Mitsubishi, Peugeot/Citroën, Toyota,
Mercedes-Benz, VW/Audi en nu ook Ford. De
λ=1 keuze is vooral gebaseerd op rijgedrag en
bekende nabehandeling met een geregelde drie-

wegkatalysator. Bovendien is er geen effect van
de zwavel in de brandstof op de levensduur van
de katalysator. Bedenk dat ook de regelstrategie
van een arm-mengsel-motor met NOx-adsorptie-
katalysator heel ingewikkeld is, zoals we zullen
zien. Om aan de Euro4 emissie-eisen te voldoen
en het OBD-systeem te laten werken, worden er
hogere eisen gesteld aan een arm-mengsel-
motor.
Het door Ford gekozen systeem maakt gebruik
van een 0,85 dm3 voorkatalysator, een 1,0 dm3

hoofdkatalysator en een 2,0 dm3 NOx-katalysa-
tor. Deze laatste zit op 1,8 m van de cilinderkop
en hoeft daarom niet speciaal gekoeld te wor-
den. Zelfs tijdens volgas rijden wordt de NOx-
kat niet te heet. Door de regelstrategie van de
motor aan te passen wordt er een voldoend
hoge temperatuur bereikt om de adsorptiekat
van zwavel te ontdoen. Dankzij de driewegkata-
lysator onder de bodemplaat wordt er tijdens
de Europese rijcyclus voldoende warmte toege-
voerd aan de NOx-kat. Die warmte ontstaat
omdat de voorkat gedurende het rijden met
een arm mengsel door een te lage werktempera-
tuur niet optimaal meer werkt, de extra brand-
stof die niet wordt omgezet, zorgt in de tweede
driewegkat voor een temperatuurverhoging.
Een enkelwandig vier in één uitlaatspruitstuk
heeft, om een zo gunstig mogelijk koppelver-
loop te krijgen, de langste uitlaatbochten die
mogelijk waren in de beperkte ruimte. Om de
kosten voor de drie kat’s binnen de perken te
houden, hebben de tweede en de derde dezelf-
de afmetingen en celdichtheid, ze verschillen
alleen in bekledingsmateriaal en type edelme-
taal. De NOx-kat bestaat uit twee ‘blokken’, van-
daar het dubbele volume. De voorste is ook
keramisch en met dezelfde celstructuur alleen
de afmetingen zijn anders.

Snel warm
Het is heel belangrijk dat de voorste kat zo snel
mogelijk op werktemperatuur komt. Er wordt
daarbij gekeken naar het moment waarop de
omzettingsgraad 50% bedraagt dat wordt de

Speciale bobines leveren een vonk met hoge ener-
gie. De bougies hebben vier massaelektroden en
een semi-glijvonk centrale elektrode om het weg-
lekken van de vonk tijdens de koude start te voor-
komen.

Rechts het uitlaatsys-
teem met de aftakking
voor de EGR, de regel-
klep en de leiding naar
het inlaatspruitstuk.

Vanaf de uitlaatflens zien we de volgende details:
de EGR-aansluiting, breedband-lambdasensor,
voorkatalysator, lambdasensor, voordemper,
hoofdkatalysator, temperatuursensor, NOx-opslag-
katalysator en weer een lambdasensor. Niet zicht-
baar is de einddemper. Opvallend is de toepassing
van een aantal flenzen, de uitlaat is dus deelbaar.
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Beter accelereren
Behalve een lager verbruik scoort de SCi-motor
met zesbak ook met betere prestaties. De acce-
leratie is verbeterd en de motor reageert snel-
ler op gaspedaalbevelen. Van 0 tot 100 km/h
neemt nu 10,5 s in beslag in plaats van 10,8 s.
Van 60 tot 100 km/uur in vier duurt 10,3 s, bij
de IDI motor 11,1 s. Van 80 tot 120 km/uur in
vijf vraagt 16,6 s tegen 17,2 s. De topsnelheid is
nu 207 km/h tegen 205 km/h, allebei in de vijf-
de versnelling! Daar zit de verklaring: door de
kortere gearing vallen alle waarden gunstiger
uit en er is nog geen acceleratiewaarde in de

zesde versnelling bekend. Wel is de topsnelheid
in zes bekend: 195 km/h. Zes is dus een lange
overbrenging en het is de vraag hoe de auto
zich gedraagt op lange hellingen.
Het sneller reageren op het gaspedaal komt
niet alleen door het direct inspuiten, de ECU is
veel uitgebreider en zet gaspedaalbewegingen
veel sneller en nauwkeuriger om in gasklepbe-
wegingen. Hier dringt zich opnieuw de vraag
op: hoe reageert de IDI-motor als daar het nieu-
we motormanagementsysteem op zou zitten? ●

Paul Klaver

‘light-off’ genoemd. Net als bij de 1.8 liter IDI-
motor wordt bij de koude start het ontste-
kingstijdstip laat gezet en een arm mengsel
gebruikt. Bij de DI-motor vindt de inspuiting
tweemaal kort na elkaar plaats, dat heet ‘split
injection’. Door deze maatregel kan de ontste-
king heel laat plaatsvinden, daardoor is de kat
in minder dan de helft van de tijd op de light-
off temperatuur. Bovendien is er 25% minder
brandstof nodig dan bij de IDI-motor, terwijl de
motor stabiel blijft lopen.
Opvallend is verder dat er geen NOx-sensor is,
de aanwezige lambdasensoren en het motor-
management geven en krijgen voldoende infor-
matie om te beslissen wanneer de opslagkat
van NOx moet worden ontdaan door kortston-
dig een rijk mengsel in te stellen. Deze schoon-
maak vindt net als de reiniging van zwavel
zoveel mogelijk plaats op momenten dat de
motor niet zuinig draait, dus buiten het arm
mengsel gebied. Lukt dat niet, dan wordt er
geforceerd gereinigd door het ontstekingstijd-
stip en de inspuiting zodanig in te stellen dat
de uitlaattemperatuur hoog genoeg oploopt.
Volgens de testen die Ford en katalysatorfabri-
kant Johnson Matthey hebben gedaan, werkt
het systeem ook nog goed na 100.000 km onder
ongunstige condities.

Transmissie helpt mee
Het is Ford duidelijk geworden dat de praktijk-
resultaten qua verbruik niet gunstig genoeg
waren als er niet een drastische verandering
plaatsvond in de transmissie. De samenwer-
king met Getrag leidde tot het gebruik van een
zesbak zoals we die ook kennen van de nieuwe
Mini. Ford heeft de eerste vijf overbrengingen
korter ‘gegeared’ dan die van de vijfbak van de
gewone IDI-Duratec, zes is een langere verhou-
ding. Het voordeel is nu dat de DI-motor zowel
levendiger aanvoelt in de lagere versnellingen
als rustiger draait in de hoogste versnelling.
Ford geeft de volgende getallen op: in de
Europese rijcyclus verbruikt de huidige
Mondeo met 1.8 liter IDI-motor en vijfbak 7,2
l/100 km. Met de 1.8 DI-motor en zesbak is dat
6,35 l/100 km, een besparing van 12%. Bij con-
stant 160 km/h zijn de verbruikscijfers respec-
tievelijk 10,3 en 9,7 l/100 km, bij 180 km/h 12,8
en 12,0 l/100 km, dat is een besparing van 6,7%.
De technici van Ford verwachten 6% in de
dagelijkse praktijk, marketing gaat uit van 8%.
Heel vervelend is het dat we zo nog altijd niet
weten hoe de verbruikscijfers liggen als de
motoren dezelfde transmissies zouden hebben.
Uit een meting van de motoren op zich bij
4000 t/min en een gemiddelde effectieve druk
van 5,5 bar blijkt dat het specifiek brandstof-
verbruik 271 g/kWh bedraagt bij de IDI en 267
g/kWh bij de DI-motor. Dat verklaart de toepas-
sing van de zesbak met lange zes. Bovendien
zijn er nog speciale brandstofbesparende ban-
den toegepast die het resultaat ten gunste van
de DI-motor verschuiven.

De hogedrukpomp werkt met één
plunjer en levert alleen die hoeveel-
heid brandstof die de motor
gebruikt, er is dus geen retour.

Op het eind van de
inlaatnokkenas is de
hogedrukpomp
geplaatst. Let op de
speciaal gevormde
inlaatkanalen die de
luchtwerveling bij het
draaien op een arm
mengsel veroorzaken.

De Getrag-zesbak heeft drie assen,
dus twee eindoverbrengingen.
Daardoor is de bak heel compact. De
gunstige resultaten qua verbruik en
prestaties dankt de SCi-uitvoering
mede aan deze transmissie.
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