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Fiat Croma turbo diesel
Directe versus indirecte inspuiting

Vorig jaar verrast Fiat vriend en
vijand door als eerste een per-
sonenauto met direct ingespo-
ten dieselmotor op de markt te
brengen. Inderdaad een op-
merkelijke gebeurtenis, want
alom werd dit economische
doch rumoerige dieselconcept
nog volkomen ongeschikt ge-
acht voor toepassing in perso-
nenauto 's. Dit in tegenstelling
tot de bedrijfswagensector,

AMT onderzocht met behulp van ge-
avanceerde uitlaatgas-testappara-
tuur an een varmogensbank hoe het
staat met de emissies van de directe
inspuitlH' in vergelijking tot de indI-
rect ingespoten variant.

Fiat claimt voor haar direct ingespoten diesel pimeur
een aanvaardbaar geluidsniveau en een ongekend
gunstige verhouding tussen brandstofverbrui ken
geleverde prestaties. Maar hoe staat het met de
emissies? AMT onderzocht dit en doet verslag.

gorie auto' s aanvaardbaar
wordt.

We moeten toegeven dat
Fiat daar intussen aardig in ge-
slaagd is. Rijdend met gelijk-
matige snelheden is de Crorna
i.d. (iniezione diretta oftewel in-
directe inspuiting) zelfs opval-
lend stil voor een diesel. Alleen
bij stationair draaien en optrek-
ken toont de motor nog onver-
bloemd zijn ware aard, door
nog heel wat knikkergeluid tot
het interieur te laten doordrin-
qen. Positief is verder de vlotte
koude start zonder voorgloei-
en en zonder veel rook te ver-
spreiden.

Bijna 30% zuiniger
En dan dat verbruik ... Zoals
te verwachten is dat dé grote
charme van de Croma i.d. TIj-
dens de test periode behaalde
de wagen een gemiddelde van
11iter op 18,5 km, met inbegrip
van uitgebreide prestatieme-
tingen op de weg en op de
vermogenstestbank. Bijna
30% zuiniger dan de ter verge-
lijking eveneens geteste "ge-
wone" Croma turbodiesel,
waarvoor we een verbruik van
gemiddeld 1 op 14,5 no-
teerden.
Let wel, de Croma's zijn royale
middenklassers met een ge-

waar men vanouds gaarne be-
reid was om in ruil voor hoge
motorren dementen de speci-
fieke nadelen van directe in-
spuiting, zoals lawaai en een
gering toerenbereik, voor lief te
nemen. Natuurlijk zijn hoge
motorrendementen - goed
voor zo'n 20% brandstofbe-
sparing t.o. v. een vergelijkbare
indirect ingespoten dieselmo-
tor - ook voor personenauto' s
aanlokkelijk, reden waarom ve-
le autofabrikanten naarstig
naar mogelijkheden speuren
om de zuinige directe inspuit-
diesel zodanig te civiliseren,
dat hij ook voor die grote cate-
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wicht van meer dan 1200 kg,
die een top van 180 (Ld.)en 185
kmlh kunnen halen. Bij 90
kmlh constant moetde Croma
i.d. maar liefst 1800 km op één
tank van 70 liter kunnen rijden,
dat is een verbruik van 1 op
25,6!

Technisch hoogstandje
Fiat's directe inspuitdiesel is
gebaseerd op diens 1929cm3

wervelkamerdieselmotor (gelij-
ke boring en slag), maarcilin-
derkop, zuigers, drijfstangen,
hoofd lagers, inspuitpomp
(Bosch VE-R286) en gloeibou-
gies zijn geheel nieuw ontwor-
pen. De lichtmetalen cilinder-
kop is voorzien van gedraaide
inlaatkanalen, om de lucht die
naar de cilinders stroomt een
wervelende beweging te ge-
ven. De brede rand van dezui-
gerbodem rondom de daarin
uitgespaarde verbrandings-
ruimte perst de lucht in die
richting weg tijdens de com-
pressieslag van de zuiger
(••squish"), De gloeibougie is
zodanig naast de viergatsver-
stuiver (Bosch DLlA 160P171 )
geplaatst, dat deze de luchttur-
bulentie niet verstoort (bij voor-
of wervelkamerdiesels is dat
helaas niet mogelijk). Voor-
gloeien is overigens alleen no-
dig voor vlot starten bij strenge
vorst (beneden -15 à -20°C),
maar voor het milieu is het be-
ter om ook bij minder lage tem-
peraturen even voor te gloeien_
Door een gunstiger warmte-
huishouding t.o.v, de indirect
ingespoten variant kon met
een olie/koelvloeistofwarmte-
wisselaar tegen het motorblok
worden volstaan, in plaats van
een in de rijwind geplaatste
oliekoeler met hogedrukslan-
gen voor de olietoe- en afvoer
zoals bij de "gewone" Croma
td.

Fiat zegt veel en diepgaand
onderzoek te hebben verricht
naar mogelijkheden om de
brandstoflosputtlnq te optima-
liseren, over een toerenbereik
zoals dat voor de motor van
een personenauto verlangd
wordt. Dat bracht natuurlijk
een grondige herziening van
het brandstofsysteem met zich
mee. Verder is veel aandacht
besteed aan bestrijding van
het motorlawaai , dat vnl. ver-
oorzaakt wordt door de snelle
verbranding met daarmee
gepaard gaande snelle druk-
stijgingen en de tweemaal zo
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hoge inspuitdrukken (600 tot tische beperking van het mo-
650bar!). torlawaai: veel geluidsabsor-

berende materialen in het mo-
Aanvaardbaar geluidniveau torcompartiment, onder de
Tenslotte moest veel werk motorkap en op het schutbord,
worden gemaakt van een dras- hydraulische motorsteunen en

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

Viermaal zoveel NOx!
De combinatie van uitstekende
prestaties met een bijzonder
laag brandstofverbruik dankt
de Croma i.d. natuurlijk aan
een efficiënte verbranding met
geringe warmteverliezen, hoge
verbrandingsdrukken en een
surplus aan zuurstof. Ideale
voorwaarden d erha!ve voor de
vorming van veel stikstof-
oxyden en inderdaad, tijdens
de emissiemetingen kon voor
de Croma Ld. zelfs een
viermaal zo hoge NOx-uitstoot
worden genoteerd, vergeleken
met de Croma td. Bij belastin-
gen overeenkomend met 100
en 140 km/h ruim 1000 ppm
(deeltjes per miljoen), dat is
omgerekend ongeveer 3 g per
gereden snelwegkilometer ,

dito koppelingsbediening, een
omvangrijke motorkapseHng
en een speciale afstemming
van in- en uitlaatsysteem. Het
resultaat van dit alles is een
diesel die weliswaar zijn ware
aard niet kan verloochenen,
maar waarvan motorgeluid en
-trillingen toch wel binnen de
marges van het aanvaardbare
worden gehouden. Zoals uit de
desbetreffende tabel blijkt ont-
lopen de resultaten van de ge-
luidsmetingen in het interieur
van de direct en indirect inge-
spoten Croma turbodiesels el-
kaar weinig. Zoals te verwach-
ten is de eerste bij de koude
start rumoeriger, maar de lage-
re waarde bij 140 km/h is te
wijten aan het feit dat de indi-
rect ingespoten Croma meer
windgeruis veroorzaakte,
voomamelijk bij de voorstijlen.
Zo op het gehoor is diens mo-
tor echter stiller dan die van de
Croma i.d., die eigenlijk alleen
bij kruissnelheden echt stil te
noemen is. Dat laatste, ge-
voegd bij het zeer lage ver-
bruik, maakt de Croma Ld. dus
bij uitstek aantrekkelijk voor de
lange-afstand rijder, want ook
op andere punten zoals rijcom-
fort, prestaties, stuureigen-
schappen, aanschafprijs, on-
derhoudskosten (olieverver-
sen om de 15.000 km!) en ge-
bruiksmogelijkheden scoort
Fiat's disselpnmeur hoge
punten.
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terwijl voor diesels waarden
tussen O,S en 1 g per km ge-
bruikelijk zijn. Die 1000 ppm
steekt echter nog altijd gunstig
af tegen de NOx-emissie van
benzinemotoren, waar zonder
katalysator waarden van meer-
dere duizenden ppm (belast)
heel normaal zijn, evenals trou-
wens bij ongeregelde katalysa-
tor als de carburateur wat arm
afgesteld is (hetgeen vaak het
geval is t.b.v. een laag ver-
bruik!). Dat in dergelijke geval-
len auto's toch aan de wettelij-
ke emissie-eisen kunnen vol-
doen, komt omdat er voor HC
en NOx samen een limiet (8 g
per ECE-test) is vastgesteld,
zodat veel stikstofoxyden door
een lage waarde voor gemeten
onverbrande koolwaterstoffen
goedgemaakt kan worden. Zo-
als bekend produceren die-
selmotoren zeer weinig HC's
en bij de Croma i.d. moet dat
ook het geval zijn anders had
dit model geen typegoedkeu-
ring verkregen. Met de ons ter
beschikking staande uitlaat-
gasapparatuur, die immers
ontwikkeld is voor benzinemo-
toren, was meting van de HC's
niet mogelijk,

Turbo en interkoeler
Uiteraard zal Fiat al tijdens de
ontwikkeling van de i.d. die-
selmotor met de verhoogde
NOx-emissie zijn geconfron-
teerd, en het is mogelijk dat
hieruit de toepassing van zo-
wel een turbo als een interkoe-
Ier kan worden verklaard. Hier-
mee slaat Fiat 2 vliegen in 1
klap: meer vermogen en min-
der NOx en roet. Het is name-
lijk gebleken dat alleen al druk-
vulling het bij een dieselmotor
dankzij de overmaat aan lucht
gemakkelijker maakt om onder
de roetgrens te blijven, terwijl
tevens de mogelijkheid wordt
geboden om de vorming van
NOx tegen te gaan. Dit dankzij
de eigenschap van drukvulling
om de ontstekingsvertraging
te beperken, zodat een verla-
ting van het inspuitmoment
toegepast kan worden die
weer de NOx-vorming redu-
ceert. Daarnaast biedt koeling
van de inlaatlucht behalve ver-
mogenswinst nog het voordeel
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Tervergelijking: Oe resultaten van steekproefmetingen door TNO aan een Audi 80
benzine met geregelde katalysator resp. 11 - 2.5 - 1.3 grItest of een Flat Crorna
VHT (carburateur) zonder katalysator resp. 40 - 14 - 10grltest.
De Crorna Ld. is qua NOx dus net zo "vuil" als een benzine-uitvoering van hetzelfde
model, zonder katalysator.
N.B. De uitlaatgassen kunnen bij diesels niet d.m.v. een katalysator van
stikstofoxyden worden gereinigd.

Ondereen doonnedevan de cilinderkop van de diroot Ingespoten dieselmotor.
Boven de conventionele Indlreete inspuiter.

dat die de roetvorming kan be-
perken. Deze milieuvriendelij-
ke kant aan inlaatluchtkoeling
berust op de daarmee bereikte
hogere dichtheid van de afge-
koelde lucht èn op de mogelijk-
heid, wederom het inspuitmo-
ment in de richting laat te ver-
schuiven. Doordat hiermee de
belangen van de NOx-beper-
king en het behoud van het
motorrendement niet met el-
kaar in conflict komen, en er

tevens voor vermindering van
de deeltjesemissie meer "ruim-
te" voor de instelparameters
geschapen wordt, biedt de in-
laatluchtkoeling een welkome
en doelmatige uitbreiding van
het aantal mogelijkheden om
een dieselmotor aan de ge-
stelde emissie-eisen te laten
voldoen.

Hoe dan ook, Fiat is er voor
een aantal landen in geslaagd
de Croma i.d. goedgekeurd te

krijgen, zonder toepassing van
EGR (terugvoer van uitlaatgas-
sen naar de cilinders om NOx-
vorming tegen te gaan, waarbij
door een nauwkeurige en sta-
biele regeling van die terugvoer
afhankeljik van lucht/brand-
stofverhouding en toerental
ook een ongewenste toename
van de deelt jes- en roetemissie
kan worden verhinderd).

Conclusie
Door de gunstige brandstof-
prijs is de personendiesel de
laatste jaren ook in Italië erg
populair geworden en dat ge-
geven zal bij Fiat zeker een rol
hebben gespeeld bij het be-
sluit, om haast te maken met
de ontwikkeling van een kleine,
snellopende dieselmotor met
directe inspuiting. Een ultrazul-
nige diesel zal uiteraard veel
aftrek vinden en met de Crama
i.d. heeft Fiat zich voorlopig het
lucratieve alleenrecht weten te
verwerven. De belangstelling
uit de markt voor de nieuwe
diesel belooft veel en hoewel
deze belangstelling onvermij-
delijk ten koste zal gaan van
die voor de overige Croma die-
sels, hoopt Fiat natuurlijk ook
nieuwe (diesel) klanten van an-
dere merken aan te trekken.
Dat moet wel lukken, want
naast het zeer lage verbruik en
de aantrekkelijke prijs
(j 43.250,-) beschikt dit model
ook over uitstekende all-round
eigenschappen en een uitge-
breide uitrusting.

Er is echter ook een scha-
duwzijde. De langdurige smog
die de steden van Noord Italië
de afgelopen winterteisterde,
heeft het aanvankelijke en-
thousiasme van de Italiaanse
automobilist voor de diesel da-
nig bekoeld, en niet alleen die
automobilist ... , Net als in de
Bondsrepubliek stagneert de
dieselverkoop en uit ons on-
derzoek is gebleken dat de
Croma Ld. wel de zuinigste
maar niet de schoonste onder
de diesels is. De technici van
Fiat zullen er nog hun handen
vol aan hebben willen zij hun
opmerkelijke dieselprimeur z6
schoon krijgen, dat hij ook de
toekomstige emissielimieten
kan halen. Een ware test case,
die door de gehele autowereld
natuurlijk met intense belang-
stelling wordt gevolgd ...•

D. J. 8oo5man
Fotografie: Jan Lieftink

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


