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MOTOREN

Dus toch: de eerste
DI-personenautodiesel is er!

Het is zeker nuttig om het arti-
kel van april jl. erbij te hebben,
want dit verhaal is een uitbrei-
ding van hetgeen in het vorige
artikel is geschreven. Vooral de
technische gegevens en de te-
keningen van de verbrandings-
kamers zijn de moeite waard
om met de nieuwste Fiat diesel
te worden vergeleken.

Fiat bouwt een aantal die-
selmotoren voor auto's en lich-
te bestelwaçens. Voor dit arti-
kel is een vergelijk van vijf van
die motoren leerzaam, omdat
het gaat om de beide DI-die-
sels die op basis van de reeds
eerder gebouwde lOl-diesel
zijn geconstrueerd. Het gaat
om twee cilinderinhouden: 1,9
en2,4liter.

Om met de grootste van de
twee motorentypen te begin-
nen: de lOl-versie is al enige
tijd leverbaar in de Crema. De
van een uitlaatgasdrukvul-
groep - turbo - voorziene mo-
tor levert het hoogste vermo-
gen en koppel van de vier die-
sels. Dat komt door de 10%
hogere vuldruk dan bij de an-
dere diesels. De DI-motor op
basis van hetzelfde motorblok,
die in de Turbo Daily bedrijfs-
wagen wordt toegepast sinds
april 1985, heeft slechts 5,5 kW
minder vermogen en dat bij
een iets lagertoorental. Jezou
zeggen dat een iets hogertoo-
rental en een iets hogere vul-
druk genoeg moeten zijn om
de DI-diesel van de Daily aan te
passen voor het werk in de
Croma. Maar nee, Fiat koos
een andere weg. Als basis voor
de nieuwe DI-motor werd het
lOl-blok van de Regata geno-
men. Deze lOl-motor heeft een
kleinere boring dan die van de
2,4 I, de slag is gelijk. In veel
opzichten is hier sprake van
een verkleinde versie van de
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In april hebben we de ontwikkelingen rond de
snellopende DI-diesels uitgebreid belicht. Nèt na
publikatie van dat artikel werd het grote nieuws

bekend: Fiat brengt als eerste een DI-diesel uit voor de
Croma. Een uitgebreide bespreking is bij zo'n nieuwe

motor wel op zijn plaats.

P.Klaver

Hel verschil in de verbrandingskamers van de 1 ,91 dieselmotoren Is groot De
101diesel heeft een inte_nle schuine plaatsing van de kleppen en een
speciale voorkamer. Toch is de verbrandingskamer lang niet zo compact als
die van de DI diesel, zodat er veel warmte verloren gaat door de wanden
hetgeen ongunstig Is voor het brandstofverbruik.

2,41 DI-motor. Dus zal de
nieuwe--1,9 I DI-diesel gewoon
een verkleinde uitvoering van
de 2,41 zjjn. Weer mis. Als u de
verbrandingskamers van de
twee DI-diesels vergelijkt, ziet

u direct het verschil. De drie
jaar oude Daily motor heeft een
echte toroïdale verbrandings-
kamer. de splinternieuwe Cro-
ma motor heeft een kom in de
zuiger met vlakke bodem.

Vergelijk de dwarsdoorsne-
de van deze kamer eens met
die van de Perkins motor, valt u
de gelijkenis ook op? Nee, Rat
heeft het zich niet makkelijk
gemaakt. Op en in het Regata
blok moesten een nieuwe alu-
minium cilinderkop, nieuwe
zuigers met drijfstangen en
nieuwe krukaslagers worden
aangebracht. Ook de inspuit-
pomp is aangepast, de
viergatsverstuivers zijn nieuw.
De motor is voorzien van een
speciale, geluiddempende in-
kapseling die uiteraard ook de
verdelerinspuitpomp omhult.
Gelukkig voor Fiat is de "her-
riekant" naar voren toe ge-
keerd, weg van het schutbord.
Aan de kant van het schutbord
zit de turbo, dezelfde overigens
als die van de 1,91 Regata mo-
tor. Er wordt een doorde rij-
wind gekooide inlaatluchtkoe-
Ier toegepast die samen met
het grote luchtfilter links naast
de motor is geplaatst.

Opvallende prestaties
Bij dezelfde vuldruk van 0,8 bar
levert de DI-diesel betere pres-
taties dan de even grote 101-
motor van de Regata, Interes-
sant is daarbij dat de compres-
sieverhoudingen elkaar niet
eens zoveel ontlopen, 18 : 1
voor de DI tegen 20 : 1 bij de
lOl-motor. Juist deze com-
pressieverhouding heeft een
grote invloed op de geleverde
prestaties zoals blijkt uit de in
juli 1988 uitgebrachte versie
van de 101Regata motor voor
de Ducato bestelwagen (Deze
wordt in Zwitserland geleverd
vanwege de zware emissie-ei-
sen.) De tot 21 : 1 verhoogde
compressieverhouding komt
vooral het koppel ten goede.
De cilindervulling van de 01-
motor is duidelijk beter, bij
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MOTOREN
maximum kOPR91is de gemid-
deldeeffectieve druk 8%, bij
maximumvermogen zelfs 11%
hogergeworden. De pompver-
liezendie bij de lOl-diesel op-
treden in de keel naar de voor-
kamervervaUen zodra de ver-
brandingskamer in de zuiger
wordt geplaatst. Hoewel, de
sterkewegperswerking -
squish-tussen de bodem van
dezuiger en de cilinderkop
kostook vermogen, terwijl het
slakkenhuisvormige inlaatka-
naalveel meer stromingsweer-
standheeft dan een inlaat ka-
naaimet slechts één flauwe
bocht. Hoe dan ook, het eind-
resultaatis in het voordeel van
deDI-diesel, dat is wel duide-
lijk.

Nuis het moeilijkste van de
zaak: de verbranding zelf. Al-
leenal aan de inspuitdrukken is
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het vermelden waard zijn. 01-
diesels starten tot -15 à -20°C
zonder gebruik te maken van
de aanwezige gloeibougies, ik
ben dan wel benieuwd naar de
rook en het geluid van dit type
personenautomotor. De Fiat
motor heeft een oliekoeler die
in het koelwatercircuit is opge-
nomen, anders dan de 101Re-
gata motor die een aparte
luchtgekoelde oliekoeler heeft.
Omdat de warmtehuishouding
van de DI-diesel gunstiger is
dan die van de 101,kon de klei-
nere koeler tegen het motor-
blok worden geplaatst. Daar-
door vervielen alle uitwendige
oliedrukJeidingen hetgeen de
bedrijfszekerheid verhoogt.
Door de anders verlopende
verbranding komi er zoveel
minder roet in de smeerolie dat
de verversingstermijn verdub-

De verKhlllen in de vermogens- en koppelkrommen van de belde Fiat DI
diesels is opvallend. Vooral biJ lage toerentallen komt de nieuwe 1 ,91 motor
trekkracht te kort, hetgeen door een Juiste keuze van de 5 overbrenglngsv8f-
houdingen moet worden opgevangen.

DeplaalSing van de viergatsverstui-
verendegloeibougie tussen de klep-
pen la goed te zlen op deze tekaning.
Doorde vrijwel centralo plaatsing
hebbende vlar brandstofstralen een
bijna even langa weg afta leggan.

te zienwaar het lawaaipro-
bleemvan zo'n DI-motor van-
daankomt: 600 à 650 of 300
bar iseen groot verschil. Het is
welSOtot 100 bar lager dan de
inspuitdruk van de 2,41 Daily en
de2,SI Ford motoren.lnteres-
santgenoeg heeft ook de Per-
kinsPrima motor ongeveer de-
zelfde inspuitdruk. Maken die
laatsteSOà 100 barnet het
verschil uit tussen het wel of
nietacceptabel zijn voor een
personenauto? Een vergelijk
vande technische gegevens
vande Perkins en de Fiat 01-
diesels is toch al interessant, er
ismeer overeenkomst dan al-
leende vorm van de verbran-
dingskameren de inspuitdruk.

Emissies en zuinigheid
Hoehet zit met het tweede 01-
diesel probleem, de deelt jes-
emissie, weet ik niet. Wel weel
ik, net als u, dater in Europa

Da motor mat an zonder inkapseJing. De galuidsproduktia van da inspuitpomp
is volgens Fiat tweemaal zo hoog als die van da 101 diesel. Vandaar dozo on nog
voleandore maatregelen om het gelUid in ta kapselan.

alsmaar geharrewar is over de
emissie-eisen. Ik kan me niet
aan de indruk onttrekken dal
een aantal fabrikanten - eerst
Toyota met de arm-mengsel-
motor, nu dus Fiat met de 01-
diesel- gebruik (gaan) maken
van de tijd die hen nog rest om
vast een deel van de markt te
pakken. Het argument: zuinig-
heid. Bij beide motortypen -
arm-mengsel en Ol-diesel- is
dat het sterkste punt. Om met

een grote auto als de Croma,
die 1230 kg weegt, bij 90 kmlh
slechts 3,9 Idieselolie per 100
km te verbruiken is ongeëve-
naard. Zelfs het verbruik bij 120
kmlh van 5,51/1 00 km, ofwel1
op 18,2, is om stil van te wor-
den. En bepaald sloom kun je
deze auto niet noemen, in 12,5
seconde lot 100 km/h is voor
zo'n zware auto niet slecht.

Er zijn nog enkele techni-
sche details die de moeite van

Technische gegevens Fiat 101en DI diesels
Regsta Crams Crams Daily Ih<cato
1.91 1.91 2,41 2.41 1,91

Vertlrandir19sprincipe 101 DI 101 DI 101
Boring (mm) 82.6 82.6 93 93 82.6
Slag (mm) 00 90 00 00 00
Aantal CIlinders 4 4 4 4 4
C,llndennh, (cm') 1929 1929 2445 2445 1929
KIepaandrijvIng ohc ohc ohc one one
Vermogen (kW/min-I) 59/4200 66/4200 73.514100 68/3800 6014100
nmax 4200 4200 4100 3800 4100
Koppel (Nmlmin' '} 172/2400 18612500 217/2300 216/2200 181/2500
Gem, eH. druk (tlar) 11.2 12.1 11,2 11.1 11.8
Compr. verhoudir19 20 18 22 18 21
Inspurtdruk or19.300 600-650 :lOO 700
Turbo la ja jlI ja ia
Vuldruk 0.8 0.8 0.87 n.b. 0.8
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Een vargelijk met de inmiddols drie
jaar oude Turbo Daily motor is da
moeite waard. Fiat heeft de nieuwe
1,g Imotor echter opnieuw ontwor-
pen, waarbij de vorm van de kom in
de zuiger opvallend andars Î5.

beid kan worden ten opzichte
van die van de 101diesel.
15.000 km in plaats van 7500
km.

De toekomst
.Als er één schaap over de
dam is, volgen er meer" luidt
een bekend gezegde. Als Fiat
de Croma Turbo 0 Ld. vanaf
januari 1989 in ons land gaat
leveren, zullen er naar ik ver-
wacht, andere merken het
voorbeeld volgen. Veel hangt
af van de prijs, zo'n DI-diesel is
niet goedkoop te fabriceren.
Maar een iets hogere aan-
schaffingsprijs - volgens Fiat
4% - wordt door een 20-40%
lager verbruik ten opzichte van
een lOl-diesel gauw weer
goedgemaakt.
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