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Eerste direct ingespoten diesel voor
personenauto's een feit

Tot op heden was het ver-
brandingsprincipe bij de per-
sonenauto dieselmotor
gebaseerd op indirecte inspui-
ting van de dieselolie. De
brandstof wordt hier in een
aparte kamer ingespoten, die
via een nauw kanaal in verbin-
ding staat met de eigenlijke CÎ-
linderruimte. Nadat het
mengsel in de voorkamer of
wervelkamer gedeeltelijk tot
ontbranding is gekomen,
wordt het mengsel de cilinder-
rui mte in geblazen waar het
volledig tot ontbranding komt.
Voordelen van dit principe zijn
de intensieve menging van
lucht en brandstof, de langere
tijd die voor de verbranding ter
beschikking staat en de lagere
druk waarmee de brandstof
kan worden ingespoten.

Een dieselmotor met directe
inspuiting heeft daarentegen
geen voorkamer of wervel-
kamer. De brandstof wordt
hier direct in de ruimte boven
de zuiger ingespoten.

Beide verbrandingsprincipes
verschillen sterk van elkaar
voor wat betreft de efficiency.
Bij indirecte inspuiting gaat er
veel warmte verloren door de
wand van de kamer naar het
aangrenzende koelwater. Een
tweede belangrijk enerqie-
veri ies treedt op wanneer de
lucht en het brandstof lucht-
mengsel door het nauwe ka-
naal van de kamer moeten
worden geperst. Deze pomp-
verliezen, tezamen met het la-
gere thermodynamische
rendement resulteren in een
circa 15% hoger verbruik van
de indirect ingespoten diesel
ten opzichte van een type met
directe inspuiting die deze ver-
liezen niet ken!.
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Eindelijk is die er dan: de eerste direct ingespoten
dieselmotor voor personenauto's. Na een

ontwikkelingstijd van ruim 4 jaar is Perkins er in
geslaagd dit efficiënte verbrandingsprincipe toe te
passen voor een snellopende, kleine dieselmotor.

Betekent dit het einde van de wervel-
kamerdieselmotor?

A.N. Cupédo

Waarom monteerde men dan
loch tot op heden dieselmoto-
ren met indirecte inspuiting in
personenauto's? Aangezien
een personenauto doorgaans
is uitgerust met een 4- of
5-gangs wissel bak moet de
motor voor voldoende trek-
kracht en een voldoende hoge
topsnelheid over een groot
toerenbereik beschikken, van
o tot zo'n 4500toeren per rnl-
nu ut. En deze voorwaarde is
nu juist het grote probleem bij
de toepassing van directe in-
spuiting. Door de hoge toeren

staat er slechts zeer weinig tijd
ter beschi kking voor de ver-
branding (dus korte inspuit-
tijden) en de brandstof moet
bij directe inspuiting met een
veel hogere druk worden in-
gespoten dan bij een indirecte
inspuiter. Het probleem is om
in de uiterst korte tijden een
voldoende vermenging van
brandstof en lucht te bereiken
voor een goede, volledige, ver-
branding. Ook is het niet een-
voudig om een inspuitsysteem
te ontwikkelen dat upgewas-
sen is tegen de zeer hoge in-

De Prima dieselmotor is zeer c:ompac:t gebouwd en heeft een laag eigengewlc:hl.

spu itdrukken.
Twee jaar geleden heeft Ford

met de introductie van haar
nieuwe direct ingespoten die-
selmotor voor de Transit al een
grote stap in de goede richting
gezet. Deze motor was goed
voor een toeren bereik tot 4000
tlmin. Weliswaar een grote
vooruitgang in de diesel-
technologie, maar nogsteeds
een motor die nog niet ge-
schikt is voor het toerenbereik
van een personenauto.

Perkins Prima
Vorige maand introduceerde

de Britse motorenfabrikant
Perkins dan de lang verwach-
te snellopende dieselmotor
met directe inspuiting voorde
toepassing in personenauto's.
Deze nieuwe motor, die de
naam "Prima" kreeg, is het re-
sultaat van een intensieve sa-
menwerking tussen Perkins
en Austin Rover. Het zal dan
ook niemand verbazen dal
Austin Rover als eerste de
Prima in haar modellen gaat
monteren. Medio september
zal de Maestro Van met de
Prima dieselmotor worden
geïntroduceerd, later volgen
de Maestro en de Montego.

Aan de Prima werd 4 jaar ont-
wikkelingstijd en een bedrag
van f 100 miljoen gulden
gespendeerd. Het resultaat
liegt er niet om. De Prima is
geschikt voor een toerenbe-
reik tot 4500 tlmin (en kan
zelfs 5150 tlmin zonder scha-
de doorstaan) en is volgens
Perkins 15% zuiniger dan de
huidige dieselmotor meI indio
recte inspuiting.
Ook bij de produktie van de

Prima zullen Perkins en Austin
Rover nauw gaan samenwet-
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ken. Austin Rover gaat in haar
moderne fabriek in Long-
bridge de grote componenten
produceren, terwijl Perkins
zorg draagt voor de assembla-
ge en het testen van de moto-
ren, Elke motor ondergaat
onder vollast een volledig test-
programma voor deze de fa-
briek verlaat. De produktie-
capaCiteit is voorlopig bere-
kend op 80.000 motoren per
jaar, al is er een uitloop moge-
lijk naar 100.000 stuks per jaar.
De Prima wordt geleverd met

een cilinderinhoud van 2000
cc en is er in uitvoeringen met
enzonder turbo-oplading. Als
versie met natuurlijke aan-
zuiging, de Prima 65, ontwik-
kelt de motor 46 kW (62 pk) bij
4500 tlmin. Het koppel be-
draagt 122 Nm bij 2500 tlmin.
DePrima 80T, voorzien van
een turbo, biedt 60 kW (80 pk)
bij 4500 tlmin met een koppel
van 154 Nm bij 2500 tlmin.
Eenzeer aantrekkelijke die-
selmotor dus voor de door-
snee middenklasser.
Naast de toepassing in per-

sonenauto's is de Prima ook
uitermate geschikt voor de
lichle bestelwagen. als
scheepsdiesel en als in-
dustriemotor. Voor industriële
loepassingen kan hel vermo-
gen gereduceerd worden tot
28kW (37,5 pk) bij 2400tlmin.

Verbrandingskamer zonder
toroïde

Eén van de hootdproblernen
voor hel ontwikkelingsteam
van Perkins was om bij toeren-
talien boven de 4000 tlmin en
de daardoor uiterst korte ver-
brandingstijden loch een in-
tensieve vermenging van
brandstof en lucht te verkrij-
gen. Er werd dan ook veel aan-
dacht besteed aan de, in de
zuiger uitgespaarde, verbran-
dingsruimte. De oplossing
werd gevonden in een komvor-
mige verbrandingskamer zon-
der de voor een directe
inspuiter zo karakteristieke to-
roide. De brandstof wordt on-
der een zeer schuine hoek
Ingespoten. Door een
opstaande rand langs de ver-
brandingskamer ontstaat een
sterk werveleffect en daardoor
een goede vermenging van
brandstof en lucht. Aangezien
de verbranding zich volledig
afspeelt in de in de zuiger uit-
gespaarde verbrandingsruim-
te, gaat er zeer weinig warmte
(endus energie) verloren. Het

I
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Essentieel biJ directe Inspuiting Is de
goede vermenging van brandstof en
lucht. Door een spiraalvormig inlaat-
kanaal komt de lucht wervelend de
cIlInderruimte binnen. Op deze teke-
ning zijn ook de stalen bnJgstukken
In de aluminium zuigers te zien, die
zorgen voor een gecontroleerde uit-
zetting vsn de zuiger.

Opengewerkt model van Perkins
sterke troef: de Prima dieselmotor
met directe Inspuiting.

resultaat: een 15% lager
brandstofverbruik dan de hui-
dige indirect ingespoten die-
selmotor.

Spiraalvormig geconstrueer-
de inlaatkanalen zorgen
voorts voor een goede turbu-
lentie van de binnenstromen-
de lucht. Als inspuitpomp werd
een roterende Bosch-pomp,
type EPVE toegepast. Een al
langer bekend type inspuit-
pomp, echter op een aantal
punten aangepast onder an-
dere voor de hoge inspuitdruk-
ken. Het gebruikte inspuit-
systeem moet volgens Perkins
ook uitmunten in bijzonder
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goede koude-start eigen-
schappen.

Perkins is erin geslaagd de
over het algemeen hoge ge-
luidsproduktie van de directe
inspuiter tot een aanvaard-
baar niveau terug te brengen.
De Prima dieselmotor maakt
aldus Perkins over het volle
toerenbereik niet meer lawaai
dan de doorsnee dieselmotor
met indirecte inspuiling.
Stationair en bij koude start
(waar een indirecte inspuiter
zo hardnekkig kan ratelen)
moet de geluidsproduktie van
de Prima zelfs minder zijn. Om
dit te bereiken paste Perkins
bijzondere inlaat- en uit-
laatspruitstukken toe. Voorts
beval het luchtfilter een
resonantie-systeem dal de
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drukgolven dempt zonder
daarbij de luchtstroom te
stremmen. Met de toepassing
van speciale motorsteunen en
een carterpan met een ge-
lamelleerde constructie. over-
trokken met een
kunststofcoating, werd een
verdere vermindering van de
geluidsproduktie bereikt.

Perkins monteert in haar Pri-
ma dieselmotoren aluminium-
zuigers die gecontroleerd
uitzetten (in de zuigerwand
zijn stalen bruggen ingego-
ten). Met dergelijke zuigers is
de speling tussen zuiger en ci-
linder onder alle omstandighe-
den gelijk. wat de
geluidsproduktie en het olie-
verbruik ten goede komt.

Aangezien een direct in-
gespoten dieselmotor minder
hitte produceert dan zijn indi-
rect ingespoten collega. kon
Perkins een aluminium cilin-
derkop gebruiken. wat te-
zamen met een doordacht
geconstrueerd motorblok tot
een flinke gewichtsbesparing
leidde. Een bijkomend voor-
deel van directe inspuiting is
overigens dat door het ontbre-
ken van een voorkamer of wer-
velkamer in de cilinderkop er
plaats is voor grotere koel-
waterkanalen. Een direct in-
gespoten dieselmotor is dan
ook beter te koelen.

Service-intervaI20.000 km!
Opmerkelijk aan de Perkins

Prima IShet bijzonder hoge
service-interval van 20.000
km. Dat betekent dus dat ook
de olie slechts om de 20.000
km ververst hoeft te worden.
Deze lange verversinqsterrnijn
is mogelijk omdat de olie bij
een direct ingespoten diesel-
motor minder vervuilt door ver-
brandingsresten dan bij een
Indirect ingespoten diesel. De-
ze verbrandingsresten blijven
namelijk opgesloten zitten in
de verbrandingsruimte in de
zuiger en kunnen dus niet de
olie vervuilen. Bovendien
heeft een di recte inspuiter een
betere verbranding bij koude
start. waar bij een indirect in-
gespoten diesel vooral een
sterke olievervuiling optreedt.

Omdat de Prima hydrauli-
sche klepspelingbegrenzers
bezit is het onderhoud aan de
motor slechts minimaal. Zelfs
de brandstofpomp is zelf-
ontluchtend. Ingeval de tank
per ongeluk wordt leeg gere-
den hoeft de inspuitpomp dus

70

3

Perkins monteert op de Prima diesel een Bosch rolerende inspuitpomp, speet-
aal aangepast aan de hoge inspuitdrukken en voorzien van een koudstartin-
richtIng.

Specificaties van de Prima dieselmotor

Prlma65 Prima80T

aantal cihnders
slagvolume
boring x slag
lucht-aanzuiging
max. verrnoçen DIN
max. koppel DIN
compressieverhouding
eigen gewicht

4
1.993111er
84.4 .88.9 mm
natuurlijk
46kWblJ45ootlm;n
122 Nm bij 2500tlm;n
lB.l 1
125kg

4
1.9931;ler
84.4. B8,9mm
turbo-optadi ng
59.5 kW bij 4500 Um;n
154 Nm bij 2500 Umi"
17.2: 1
132kg

Oe Prima is er ook in de uitvoering SOT met turbo·opladlng, goed voor 60 kW.

Hart van de Prima d lesells de In de
zuiger uitgespaarde verbranding ••
ruimte. Deze komvormige kalllll'
zonder de be kende toroide zorgt
voor een Inlensleve vermenging van
brandslof en lucht.

niet moeizaam ontlucht te
worden.

Perkins geeft voor de Prima
dieselmotor een levensduur
op van tenminste 160.000 km
zonder revisie van betekenis.

Sterke troef
Perkins heeft bij haar eerste

serieuze entree op de markt
van personenautodiesels mel-
een al een erg sterke troef in
handen. Een motor die zeer
zuinig is. een lange levens-
duur heeft. met minimaal on-
derhoud genoegen neemt en
daarbij nog een motorkarakte-
ristiek bezil die een benzine.
motor niet ver ontloopt.

Door de introductie van di-
recle inspuiting bij de per-
sonenaulodieselmotor zal het
jaarkilometrage waarbij diesel
rijden interessant wordt aan-
merkelijk dalen. De kans is
dan ook groot dat de diesel
haar marktaandeel nog verder
zal gaan verstevigen. Het
wachten is nu op de volgende
motorenfabrikant die het prin-
cipe van directe inspuiting bij
haar dieselmotoren gaat intro-
duceren. Dat zal niet lang du-
ren. want ook bij Fiat. VWen
Ford is de ontwikkeling van
deze motor in een vergevor-
derd stadium.

De wervelkamerdieselmotor
kan weleens zijn langste tijd
hebben gehad .•
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