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De moiOT van d(! MeTcedes 300 SL sportwagen
is thans
ook met directe
bnmdstofinspuiting
van Bosch. uitget"Wlt.Hij /!.eeft een vennogen van 240 pk en
geeft de wagen een topl1lel/!.eid
van plm. 250 km per
uur.

Enkele

Het nut van
Directe

Brandstofinspuiting
bij Benzinemotoren

Alvorens nader op het onderwerp directe brandstofinjectie bij benzinemotoren in te gaan UIL bij wijze van herhaling, toch nog even naar de werking van
een normale carburator moeten worden
teruggegrepen. We 2:ijn daarbij wel verplicht om vele zaken bij de lezers als
bekend te veronderstellen, (zoals openingstijden van kleppen enz.i omdat anders geen vaste lijn in de beschouwing
is aan te houden.
De taak van de carburator komt. zoals bekend, In het kort hierop neer, dat
hij de doorstromende lucht in een vaststaande verhouding met 2:0fijn mogelijk
verdeelde benzine vermengt. De moeilijkheid hierbij is:
a. de snelheid en de hoeveelheid der
doorstromende lucht verandert steeds,
waardoor een goede mengverhouding
voor alle gebieden slechts heel moeilijk
is te verwezelijken. Dit is de reden
waarom bij lage toerentallen een hulpAUTO- EN MOTORTECHNIEK
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beschouwingen
aanleiding
van
hetgeen bereikt
werd
zowel op motetr- als
automobieigebied
met
directe brandstofinspui·
tiny door Robert Bosch
- Stuttgart,
door
HAN BOUVY.

naar

sproeier nodig is en waarom ook gewerkt moet worden met volgas-sproeiers
en luchtreminrichtingen, soms zelfs met
meer achtereenvolgens in te schakelen
venturie's,
b. Men heeft te maken met twee natuurkundig anders reagerende media. De
lucht is een gas, en gedraagt zich aïs
zodanig; de benzine is een vloeistof en
heeft derhalve een andere karakteristiek
ten aanzien van stroomsnelheid door
buizen etc.
Er zijn vanzelfsprekend nog veel meer
moellijkhedeo op te sommen, doch de
bovenstaande zijn al wel genoeg om tot
het inzicht te komen dat de carburator
met al zijn, vaak ingewikkelde, kanalen
en mechanieken in feite toch nog een
gebrekkig instrument is. Nu hopen we
niet dat carburatorfabrikanten of impor~
teurs, dit lezend, zullen zeggen: "Ik zal
die knaap eens opbellen, want mijn fa~
brikaat is wèl goed".
10

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

Heren carburateuren1abrikanten of importeurs, Uw fabrikant is beslist goed,
dat weten we wel, maar we praten nu
over een onbereikbaar ideaal; datgene wat Uw fabriek juist probeert
te benaderen, en in welke richting men
het zelflI: een heel eind heeft gebracht.
We gaan nu verder redeneren en komen aan het volgende belangrijke punt.
Het (zo ideaal mogelijke) gas~luchtmengse! wordt door de motor opgezogen via
de Inlaatbuis en daarna in de diverse cy~
tinders gecomprimeerd. Op het juiste
tijdstip wordt door middel van een vonk
het mengsel ontstoken enz. enz. de rest
weten we wel,
Resumerende moeten we, om tot een
vergelijking te kunnen komen, de volgende punten van het carburatorsysteem
geed onthouden:

aan het te stellen doel beantwoordt. De
brandstofpomp kan iedere gewenste hoeveelheid doseren en als men bedenkt.
dat bet hier hoeveelheden betreft van
globaal I 20 druppel pel" arbe1dsslag(1)
en dat één cc ongeveer 20 druppels is.
dan behoeven we niet meer te praten
over de accuratesse, waarmede deze pompen moeten zijn gemaakt.
Het vermengen van een gas met een
heel klein beetje vloeistof, zoals dit in
de carburator gebeurt, behoeft hier niet
meer te gebeuren. De gewenste hoeveelheid brandstof wordt, via het inspuitstuk, direct in de cylinder gespoten en
door middel van de vormgeving van dat
inspultstuk kan de ingespoten "brandstofwolk" een bepaalde vorm worden gegeven. We zullen later zien hoe belangrijk dit is.

1. De moeilijkheden ten aanzien van de
juiste mengverhouding voor alle gebieden.
2. De inlaatbuis. die vooral bij muJticylinder motoren een bezwaar is.
(evenredige vulling)
3. de comprimering van het mengsel.

De Inlaatbuis

Het

moderne brandBtof inspuitsyllieem

Om het U gemakkelijk te maken kunt
U dit systeem geheel vergelijken met de

soortgelijke inrichting van een Dieselmotor, Er is dus een overeenkomstig
werkende brandstofpomp en er zijn ook
Inspuitstukken. De inspuitdruk is echter
veel lager. Het inspuIttijdstip wordt bepaald door de opstelling van de brandstofpomp. De in te spuiten hoeveelheden
worden geregeld met het "gaspedaal"
en (meestentijds) door een vacuumregeling. Laat ons nu de 17001'- en nadelen
gaan bespreken in vergelijking met de
carburator.

Ja, die lnIaatbuis hoeft nu .... eigenlijk
niets meer te doen, ware het niet dat
we graag een luehtfilter hebben en dat
we iets voelen voor een vacuuml'egeling.
De kwestie van de noodzakelijke vernauwing in de carburator (de venturie)
Is afgelopen. Dit weerstandsobject kan
vervallen; er is dus een betere vullingsgraad te bereiken. Het zo moeilijke probleem van de gelijkmatige verdeling
over de cylinders is ook opgelost. Iedere
cylinder krijgt precies evenveel brand.
de Gutbrod 2 C'lI/inder twee/akt
motoT is verkfijgbaar
met directe brandstofinspuiting
Ook

De menirVerbouding lucbi~benzlne
Aan het vraagstuk van de directe
brandstofinspuiting is men al bijna 20
jaar bezig. Reeds voor de Iaatste oorlog
was men in Duitsland. speciaal bij Robert Bosch, ernstig aan het experimenteren, en tijdens de oorlog waren er
reeds vliegtuJgmotoren die geen carburator meer hadden. El' wordt zelfs verteld dat men in Engeland (toen tijdens
de oorlog enkele Duitse vliegtuigen met
directe brandstofinspuiting daar waren
neergeschoten of een noodlanding hadden gemaakt). aanvankelijk dacht dat de
Duitsers met Dieselmotoren vlogen. In
de tanks UIt eenter wel degelijk benzlne.
Enfin, hoe bet zij, ere wie ere toekomt,
het zijn hoofdzakelijk de bekende Bosch
fabrieken te Stuttgart geweest. die de
(benzineI-brandstofinspuitpomp zodanig
hebben ontwikkeld, dat zij thans welhaast
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