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



of •e
ng,

oor?
Wat In sommige advertenties met superchips wordt

beloofd lijkt wel magie, of Is het bedrog?
AMT nodigde enkele tuners uit hun kunsten te vertonen.

Op de vermogenstestbank welteverstaan .••

Net als de elektronica zelf is
ook het zogenaamde chip-
tunen vanuit de VS naar ons
komen overwaaien. Aanvan-
kelijk was deze nieuwe vorm
van opvoeren daar, met de
opkomst van de elektronisch
geregelde inspuiting en onto
steking, erg populair in de
racerij, maar gaandeweg vond
die ook buiten de circuits
steeds meer dankbare klan-
ten. Geen wonder, want
strenge emissiewetgeving had
de Amerikaanse auto's bij·
kans het lopen doen verleren,
zózeer had 'emissioncontrol'
het motorleven zuur gemaakt!
Er ontstond een bloeiende
handel in goedkope geheu-
genchips (150 tot 200 dollar
per stuk), waarmee chiptuners
zoals Hypertech uit Memphis,
Tennessee de verloren ge·
gane paardekrachten in een
handomdraai terug konden to-
veren. Duurder zijn de super-
chips voor de Motronics van
Porsche en BMW van Veloz
Car Computers in het Calltor-
nische Forster City (375 tot
500 dollar).

Chiptunen was in het begin
nog betrekkelijk eenvoudig,
omdat de eerste generatie
elektronische regelsystemen
nog gebruik maakte van ge-
woon in de handel verkrijg·
bare chips, die vrij geprogram-
meerd konden worden. Thans
maken allerlei beveiligingen
het inbreken in de elektroni-
sche regelsystemen steeds
moeilijker. Alleen in de
professionele racingteams
worden de technici door
Bosch en andere leveranciers
van alle vereiste informatie
voorzien, teneinde de chips
voor de motorsturing en de
actieve vering steeds weer
voor elk circuit optimaal te
kunnen programmeren. Voor
anderen kan het kraken van
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de regelelektronica echter
problemen geven, want de ta-
brlkanten zijn zeer onwillig om
hun geheimen aan derden
prijs te geven.

Gelukkig zal elke ervaren
programmeur/computerfreak
er na enig speurwerk wel uit
komen, al kan het de eerste
keer wel een paar maanden
du ren! Dat geldt o.a. voor de
merken Bosch, MarellilWeber,
Hitachi en Bendix. De Ford
EEC IV regeleenheid staat
daarentegen bekend als 'on-
toegankelijk voor derden'.
Hetzelfde Is op enkele Ja-
panse merken van toepassing,
waar al met leerfuncties ge-
werkt wordt en waar tunen al-
leen mogelijk is als in het
moeilijke programma van die
leerfuncties zelf kan worden
ingegrepen. Tenslotte zijn er
nog systemen waarvan de
chip eenvoudig niet door der-
den uitleesbaar Is. In dat geval
rest slechts de mogelijkheid.
om de originele chip te verwij·
deren en een andere com-
pleet met printplaat daarvoor
in de plaats aan te brengen_

Wat Is een chip precies?
Zo'n chip, gewoonlijk een
EPROM (Erasable Program-
mable Read Only Memory ofte
wel uitwisbaar en program-
meerbaar geheugen dat al-
leen kan worden uitgelezen).
is in feite het hart van het elek·
tronische besturingssysteem.
HIJis geprogrammeerd met
het besturingsprogramma van
de motor, dat voor functione-
ren van de motor onmisbaar
is. Het programma bestaat uit
de zogenaamde rekenregels
en de kenvelden waarin als in
een tabel de waarden voor de
brandstofinspuiting en steeds
meer ook de ontsteking van
een bepaalde motor zijn inge-
vuld. De rekenregels zijn voor

alle motoren min of meer ge-
lijk, terwijl de waarden in de
kenvelden specifiek zijn voor
elk motortype.

Aanpassing van deze waar-
den verandert de motorkarak-
teristiek. Als de drive-ability
er door verbetert, is er al veel
gewonnen. Dit is het eigenlijke
chiptunen, het waar nodig op-
timaliseren van de waarden in
de kenveloen. Voor gevorder-
den is er ook nog de mogelijk-
heid om in het besturingspro-
gramma zelf in te grijpen.

De EPROM (of PROM, de
eenvoudiger, niet uitwisbare
variant) is dus het feitelijke
werkgeheugen van de elektro-
nische regeleenheid. Een an-
der belangrijk onderdeel is de
microprocessor, een kleine
computer die echter zonder
programma niets uit kan rich-
ten. In bedrijf worden de in de
chip vastgelegde waarden
voortdurend geraadpleegd,
om voor de gegeven draai-
omstandigheden de juiste ln-
spuitduur en het juiste ont-
stekingstijdstip te bepalen.

In de EPROM zijn de kenvelden
geprogrammeerd. Hier Is het ken-
veld van de ontsteking te zien.
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Mogelijkheden bij atmosfe-
rische motoren beperkt
Nu zijn er ook in deze branche
lieden, die erop uit zijn om
snel rIjk te worden en met hun
goedkOOp ingekochte of zelf
geprogrammeerde 'super-
chips' wonderen van vermo-
genswinst beloven. Winsten
van meer dan twintig procent
zijn zelfs geen uitzondering.
En dat zonder de ingrijpende
klassieke tuningmaatregelen
zoals vergroten en polijsten
van de inlaatpoorten, uitboren
van de cilinders of montage
van snellere nokkenassen,
grotere kleppen, een sportuit-
laat en dito luchtfilter of een
andere krukas.

De waarheid is dat echt
grote vermogenswinsten
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Hat verenderen van de waardan in
de ciJlertabellan van da EPROM is
da clou van het chlptunan.
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dankzij een andere chip alleen
met turbomotoren mogelijk
zijn! Bij normaal aanzuigende
(atmosferische) motoren, zou
hel gezond verstand al vraag-
tekens moelen zetlen bij be-
loofde vermogenswinsten van
meer dan vijf procent. Want zó
slecht hebben de autofabri-
kanten hun huiswerk heus niet
gedaan I Bij nader onderzoek
blijkt dan meestal, dat behalve
de chip bijvoorbeeld ook hel
luchtfilter en de uitlaat door
minder weerstand biedende
exemplaren werden vervan-
gen. Of de beloofde prestaties
worden eenvoudig niet waar-
gemaakt.

Natuurlijk zijn er motoren
die lot en met vollast keurig
lambda één blijven draaien (en
dat thermisch blijkbaar aan-
kunnen), of motoren die om
wat voor reden dan ook door
de fabrikant sterk geknepen
zijn. In die gevallen kan de
chiptuner natuurlijk wèl inte-
ressante vermogenswinsten
behalen, maar dat zijn toch
uitzonden ngen.

Ook dankbaar onderwerp
zijn motoren met in de motor-
sturing geïntegreerde snel-
heidsbeg renzing . Niet alleen
door de mogelijkheid die
grens een stukje te verleggen.
maar ook door het herpro-
grammeren van de bewust
door de fabrikant verzorgde
afbouw in het toerengebied
juist onder het begrensde toe-
rental. Dil om te voorkomen
dat de motor te wi Ilig lot aan
hel bewuste toerental blijft
dooraccelereren, waardoor
hel onderbreken van de in-
spuiting hinderlijk abrupt zou
worden.

Bij voorafgaande gesprek-
ken met Nederlandse motor-
luners werd ook bevestigd
dat afgezien van bovenge-
noemde uitzonderlijke geval-
len, vermogenswinsten tot
zo'n 5% met alleen een an-
dere chip haalbaar zijn,
afhankelijk van het Iype molar
en de concessies, waartoe de
autofabrikant bij het program-
meren van de kenvelden werd
gedwongen om de emissie-
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Alfa Romeo 1551.7
Eerste kandidaat was de Alfa
en ... de warmbloedige Italiaan
leek al door de fabriek te zijn
gechiptuned. Op de rollen-
bank perste de motor er maar
liefst 10 kW meer vermogen
uit dan de fabriek opgeeft!
Hier was duidelijk iets niet in
orde. Tijdens de discussie
daarover bleef de motor enige
tijd stationair draaien en wat
bleek? De motor ging steeds
rijker draaien, tot meer dan 5
volumeprocent CO ná de kat
gemeten! De Alfa met nog
geen 10.000 km op de teller
zou op grond daarvan al niet
eens de APK-keuring halen!
Blijkbaar koelde de lambda-
sonde, die hier nogal ver van
de motor geplaatst is, leveel
al. De sonde wordt bij de 155
dan ook elektrisch verwarmd

om dat te voorkomen en die
verwarming bleef kennelijk
achterwege. Een controle met
de regeleenheid van een an-
dere 155 1.7 bevesligde, dat
het mankement inderdaad aan
de sonde moest liggen. Dus
terug met de auto naar Hou-
ten om de lambdasonde te la-
len vervangen.

Na terugkeer en vergezeld
van een extra regel eenheid uit
het magazijn werden de me-
tingen herhaald en zie, er wer-
den nu waarden gemeten die
op grond van de fabriekscij·
Iers mochten worden ver-
wacht: 85 kW bij 6020 t/min,
tegen 87,5 kW bij 6520 tlmin
met de superchip.

Nu zich de gelegenheid
voordeed werden de drie voor-
handen regelkasten (Bosch)

Alfa Romeo 1551.7, Alfa Romeo 1551.7,
Standaard Chip Getunede Chip
Tlmln COvol % CHppm CO,vol % >- T/mln caval % CHppm CO,vol % x
3500 6,3 137 11,1 0.8 3500 6,9 164 10,6 0,8

4000 6,2 128 11,0 0,8 4000 6,2 139 1 t, t 0,8--- - ---
4500 6,0 116 11,3 0,8 4500 5,9 123 11,2 0,8

5000 6,2 109 11,1 0,8 5000 6,1 118 11,2 0,6

5500 5,8 97 11,4 0,8 5500 5,8 107 11,4 0,8---
6000 6,2 90 11,2 0,8 6000 8,0 97 14,2 0,8

6500 6,9 81 11,0 0,8 6500 6,5 93 11,0 0,8
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Testgegevens
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Koppel in Nm

Ma~jmum motorvermogen op rollenbank:
85 kW bij 6.020 tlmln

Max. koppel op rollenbank:
138 Nm bij 5.020 tlmln

Maximum vermogen aan de wIelen op rollenbank:
62,5 kW biJ 6.020 tlmln
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Testgegevens
Mulmum motol'Yermogen op I'tIlienbank:
87,5 kW bij 6.520 tlmln

Ma.lmum vermogen aan de wielen op rollenbank:
65 kW biJ 6.520 tlmln

Ma •. koppel op rollenbank:
152 Nm biJ 4.480 tlmln
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van de Alfa 1.7 maar gelijk
eens nader bekeken. Hier
kwam onze computerdes-
kundige dus al mooi van pas,
voor wie het inwendige van
zo'n kast geen geheimen
meer kent. Wat bleek? In één
van de kasten (die uit het ma-
gazijn van Savali) zat de ge-
heugenchip voor de 1,8 liter
motor, terwijl het onderdeel-
nummer op alledrie de kasten
gelijk was. Hoe dat goed moel
gaan in de aIter sates Iseen
raadsel, temeer omdat bij na-
vraag is gebleken, dat ook de
kast voor de 2 liter motor het-
zelfde nummer heeft en het
ook beslist niet de bedoeling
is, dat dealers de kasten open
maken om de chips te contro-
leren!

Maakt Alfa er een potje van
met de identificatie van de re-
gelkasten voor de ISS? Hel
lijkt er wel op, maar gelukkig
kon een zegsman van de lm-
porteur verzekeren, dat dit
sinds kort beter geregeld is
door toepassing van een uni-
versele chip. Een chip die nu
met alle kenvelden voor de
drie viercilInder benzinemoto-
ren van de 155 geprogram-
meerd Is, en waaruit dan het
bestu ringsprogramma de
juiste keuze maakt, afhanke-
lijkvan het betrokken motor-
type. Herkenning van het mo-
tortype wordt afgeleid uit het
al dan niet aanwezig zijn van
bepaalde aansluitingen, of hel
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Fred van Llngen plugt hier de
superchip voor de Alta 1551n. Het
resultaat: op een haar na 3% ver·
mogensWinst. De toegenomen
trekkracht (10% méér koppel) en
'dftve.ablllty' staan In veel groter
conlrast met de alandaard chip.

al dan niet ontvangen van be-
paalde signalen via de kabel-
boom (bijvoorbeeld van de
nokkenasverstelllnq). Daar-
mee heefl Alfa de zaak weer
onder controle, al wil dat nog
niet zeggen dat vergissingen
daarmee uitgesloten zijn.
Gelukkig zal de motor met de
verkeerde chip in de meeste
gevallen wel slecht lopen, zo-
dat een andere regel kast ge-
probeerd zal worden. Maar
een twee liter chip op een 1,8
liter motor? Daar zou de motor
wel eens heel sportief op kun-
nen lopen, in ruil natuurlijk
voor meer emissies builen
Lambda I!

Om nog even terug te ko-
men op de meetresultaten
met de Alfa, de door Savali
geleverde superchip levert
vooral meer trekkracht (winst
maximaal 14 Nm bij ruim 500
toeren minder). De eH-emis·
sie bleek een fractie hoger, de
CO-emissie een fractie lager
te zijn dan met de standaard
chip. Van enige extra verrij-
king van het mengsel bij vol-
last was evenmin sprake.
Blijkbaar heeft Alfa die
mogelijkheid al volledig benut.
Logisch, want Alfa heeft een
sportieve naam hoog te hou-
den.

De door Carly Motors ge-
programmeerde chip is dus
een echte 'drive-ability' chip,
die het maximum koppel met
10 procent verhoogt, tegen
een met slechts 3 procent toe-
genomen vermogen. Wat het
vermogen belreft dus andere
koek dan wat Savali belooft,
maar toch biedt de superchip
door een aangenamer en
vooral beter aansprekend me-
torgedrag zeker waar voor zijn
geld. Pittige trekkracht in een
breed toerengebied is meer
waard dan aUeen veel extra
'bovenin'. Oe Savali chip kost
f. 2173,75 incl. BTW, maar
voor f. 1057,50 extra kan op
de rollenbank ook nog een fijn-

I programmering plaatsvinden.
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limieten te kunnen halen. Het
is inderdaad zo dat In veel ge-
vallen de autofabrikanten zich
genoodzaakt zien om mei
name in hel lage belastings-
en toerengebied hier en daar
de op optimale drive-ablltty en
zuinigheid afgestemde waar-
den in het kenveld aan te pas-
sen, lees: te verslechteren!
Aanpassingen die in veel ge·
vallen zelfs hinderlijk in het
motorgedrag merkbaar kun-
nen zijn, zoals slecht statio-
nair draaien en overnemen,
schokken bij langzaam filerij-
den, weinig fut bij lage toeren-
tallen, enz.

Voor de bonafide chiptuner
ligt voor 'cIviele' doeleinden
dus dáár het ware werkter-
rein, namelijk in het zodanig
perfectioneren van de kenvel-
den, dat de drive-ability en de
trekkracht verbeteren, zonder
onaanvaardbare verhoging
van het emissieniveau. Naast
een gunstiger koppelkromme
is een bescheiden toename
van het maximum vermogen
natuurlijk mooi meegenomen,
maar het hogere koppel blijft
in de praktijk toch verreweg
het belangrijkst.

Topvermogens die groten-
deels door het opschroeven
van hel maximum toerental en
de vollastverrijking worden
verkregen, zijn buiten het cir-
cuit van weinig belang. Zoals
gezegd is er bij turbomotoren
met chiptuning meer eer te
behalen. Daar komen we
straks met de Escort Cos-
worth nog op lerug.

Tenslotte kan de chiptuner
nog een individuele motor op--
timaal tunen, dat wil zeggen
daar qua programmering van
de chip alles er uithalen wat er
in zit. Zo gaat dat ook in de
autosport in zijn werk. De
autofabrikant kan dat natuur-
lijk niet doen, omdat hij nu
eenmaal met onvermijdelijke
produktietoleranties en ook
extreem ongunstige bedrijfs-
omstandigheden rekening
moet houden.

Tuning en de wet
Er zullen intussen bij de lezer
wel enkele vragen zijn gere-
zen. De vraag bijvoorbeeld of
het werk van de chiptuner niet
in conflict komt met de wet.
Antwoord: neen, onder voor-
waarde dat door de ingreep de
emissielimieten niet worden
overschreden. Andere vraag:
of een tuner dan zoveel knap-

per is dan al die geleerde
technici in de ontwikkelings-
afdeling van een autofabriek.
Antwoord: neen, natuurlijk
niet! De tuner heeft echter het
voordeel dat hij wat meer arm-
slag heeft dan de autofabri-
kant. De laatste heeft namelijk
bij de typegoedkeuring met
strengere emissielimieten te
maken, dan die waaraan
auto's 'in het veld' moeten vol-
doen. De overheid heeft zo re-
kening wI/len houden met het
onvermijdel ijke verouderings-
en slijtageproces van auto's,
naarmate ze ouder worden.
Auto's moeten immers met
hun schadelijke emissies ook
na 80.000 km nog onder de Ii·
mieten blijven.

Om de autofabrikanten de
kostbare rompslomp van
80.000 km duurtests voor elk
autotype te besparen, is ook
toegestaan om de gemeten
emissiewaarden van de
nieuwe auto met een eerree-
tiefactor te vermenigvuldigen,
die voor elk emissiecompo-
nent verschillend is en utter-
aard g roter dan 1. In verband
met aansprakelijkheid zal elke
autofabrikant zelfs geneigd
zijn om zei! ook nog eens een
veiligheidsmarge in acht te
nemen! Deze factoren nu kun-
nen er de oorzaak van zijn, dat
zelfs motoren van nieuwe
auto's niet meer onder alle rij-
omstandigheden mooi rond
draaien.

Tenslotte zal elke autofabri-
kant geneigd zijn de motor-
preslaties wat te knijpen, om
te verzekeren dat de motor
zelfs onder de ongunstigste
draai-omstandigheden heel
blijft. Ook dat gegeven biedt
de tuner enige speel ruimte.

Gemakkelijker gezegd dan
gedaan
Het verwijderen van de geheu-
genchip uit de elektronische
regeleenheid is weliswaar een
fluitje van een cent (tenzij hij
in de kast is vastgesoldeerd),
en het uitlezen daarvan is ook
niet zo moeilijk, maar om enig
zicht te krijgen in de kolossale
getallenbrij die dan op hel
beeldscherm verschijnt is
andere koek. Daar is een soft-
warespecialisl voor nodig zo-
als een ervaren programmeur,
of in elk geval het nodige door-
zettingsvermogen.

Pas als 'inhoudsopgave' en
de juiste ken velden gevonden
zijn, kunnen die aan de hand
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van rollenbankmetingen en/of
metingen op de weg met ver-
beterde waarden voor de ln-
spuittijden en de ontstekings·
tijdstippen worden geoptimali·
seerd. Daarbij zal de bonafide
tuner ook de emissies niet uit
het oog verliezen en dus te-
rughoudend zijn met het be-
nutten van de mogelijkheid, de
motor eerder uil de 'closed
loop' regeling te halen (rijker
mengsel dan lambda = één).

Is aldus de nieuwe chip
('moederchip') helemaal naar
wens geprogrammeerd, dan
kan deze op eenvoudige wijze
worden gecopiëerd. Maar
aangezien de concurrent dat
ook zou kunnen doen, zal de
toegang tot de chip voor once-
voegden door een beveiliging
moeten worden bemoeilijkt.

U ziet, de chiptuner moet
niet alleen over kostbare faci-
liteiten (vermogenstestbank.
emissiemeetapparatuur , com-
puters enz.) beschikken, hij
moet zo langzamerhand ook
een computerdeskundige zijn
of althans die kennis in huis
hebben. Datlaatsle heeft na-
melijk het voordeel, dat ook de
rekenregels van het be-
sturingsprogramma kunnen
worden aangepast, bijvoor-
beeld voor het vrijmaken van
meer ruimte voor de inspuit-
en ontstekingskenvelden.
Meer ruimte betekent immers
dat inspuiting en ontsteking
met nog kleinere stapjes en
dus nauwkeuriger geregeld
kunnen worden. Is die moge-
lijkheid er niet, dan zal de
tuner, als hij de regeling in een
bepaald belastings- en toeren-
gebied wil verfijnen, de daar-
voor noodzakelijke ruimte van
een andere plaats uit hel ken-
veld moeten halen. Ten koste
dus van de regeling aldaar.

Drie testkandidaten
Uitgenodigd werden een Alfa
Romeo 155 met 1.7 Iiter twin-
spark motor (zonder mlaatnok-
kenasverstelllng) van Savali
(Sam van Lingen) Autosport te
Houten, die gemiddelde ver-
mogens- en koppelwinsten be-
looft van 10 tot 15 procent en
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Renault Clio l6V
Zonder Incidenten verliepen
de metingen metde pittige
Clio van Kok Motorsport. Ook
hier bleek met de superchip
het accent op een betere trek-
kracht en een betere drive-
ability In het midden en hogere
toerengeb\ed te liggen. Het
domein bij uitstek van zulke
sportieve multlkleppers. In het
maximum vermogen (circa
101 kW bij 6510 tfmin) werd
daarentegen nauwelijks ver-
schil gemeten. De betere
vulling dankzij de vier kleppen
per cilinder is verantwoorde-
lijk voor het hogere vermogen
ten opzichte van de Iweekleps
Alfarnotor.

Wederom een duidelijke
aanwijzing dat de mogelijkhe-
den van chiptuning bij atmos-
ferische motoren van dit kali-

ber, zonder andere ingrepen
aan de motor, beperkt zijn.
Daar staat echter tegenover
dat In de praktijk de betere
drive-ability zoals het soepeler
oppakken en feller trekken
van de motor als zeer plezierig
worden ervaren en zelfs de in-
druk zullen geven, dat de auto
er nog pittiger op is geworden
dan in werkelijkheid het geval
is.

Wat de emissies betreft ont-
liepen belde chips elkaar niet
veel. Het iets rijkere mengsel
met de chip van Kok kon uit de
wat hogere CO-waarden wor-
den afgeleld_ Veel verschil is
er echter niet, aan de emIssie-
eisen wordt bij serieuze tuners
niet getornd. De verbeterde
drlve-ablllty kost bij Kok
t. 1762,50 Incl. BTW.

De superchip van Joop Kok voor
de Clio 16V geeft over het hale
toeren bereik mMr koppel. Vermo-
genswinst werd nauwelijks geme-
ten. De mogelijkheden van chip-
tuning biJ atmosferische motoren
vsn dit kaliber blijken beperkt.

Renault Clio 16 V, Renault Clio 16 V,
Standaard Chip Getunede Chip
Tlmfn COvol% CHppm CO.vol % À Tlmln CO vol % CHppm CO.vol % À

3500 3,5 t27 12,7 0,9 3500 5,3 134 11,7 0,8

4000 4,1 101 12,0 0,8 4000 6,9 129 10,9 0,8

4500 3,1 100 9,4 0;8 4500 5,3 113 11,7 0,8

5000 4,2 88 12,1 0,8 5000 4,5 99 12,3 0,8

5500 5,0 80 12,0 0,8 5500 5,9 95 11,5 0,8

6000 5,7 76 11,9 0,8 6000 7,3 98 10,6 0,8---
6500 4,9 70 i2,1 0,8 6500 5,6 97 11,7 0,8

P(kW)P(kW) M(Nm)
t20 ,----------,--,-------r---;-----, tOO

t20~

tOO

M(Nm)

I
t80

~----T_---+----_r~~lWtOO
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o 4000 4500 5000 5500
Toerentll(Vmln.)

_ MatorwnnogenInkW
_ Vennogan aan d;Iwielen in kW

Testgegevens

o 4000 4500 5000 5500
Toereotal(trm!n.)

_ Motorvennogan in kW
_ Vennogen aan d;I wielen inkW

Testgegevens
Maximum motOfVBflJlogenop rollenbank:
tOl ,5 kW biJ 6_510tlm!n

Maximum motorvermogen op rollenbank:
101,5kW biJ6.510tlmln
Maximum vermogen aan de wielen op rollenbank:
72 kW biJ6.510tlm!n

Max. koppll op rollinbank:
154Nm bij 4.500Umln

Mlxlmum vermogen aan de wielen op rollenbank:
72 kW biJ 6.510tlmln

Max. koppel op rollenbank:
158Nm biJ 4.460Umln
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de superchips van tuner Carll'
Motors te Leiden betrekt, een
Renault Clio l6V van Kok Mo-
torsport te Amstelveen en. als
vertegenwoordiger van hel
potente turbogilde, een Ford
Escort AS Cosworth 2 liter
(met IAW(eber) Marelli motor-
management) van TS Molor-
sport. TS staat voor Ton Smil,
'overdag' werkzaam bij Ford
Nederland. Het drietal auto's
was van het laatste type.

De metingen werden zoals
gebruikelijk uitgevoerd bij
Maha te Vianen, maa r voor de
Escort moest vanwege de
vierwielaa ndrijving uitçewe-
ken worden naar de door
Maha geleverde vermogens-
testbank van de INNOVAM te
Nieuwegein.

Alle auto's ondergingen een
vermogensmeting bij warme
motor en een zogenaamde
steptest. De stept es! is een
getrapte volgasmeting. in dil
geval bij steeds een 500 IImin
hoger toerental, een meting
waarbij de meetstappen Ier
stabilisering zo'n 10 seconden
worden aangehouden erl die
daardoor de meest zuivere re-
sultaten geeft_ Tevens biedt
de steptest de gelegenheid,
om de emissies nauwkeurig te
meten. Daarbij werd ook hel
lambdasondesignaal gecon·
troteerd (hoe snel gaat de re-
geling al uil lambda = één?).

Op verzoek van AMT moes-
ten de auto's voorzien van de
oorspronkelijk door de fabriek
gemonteerde chip ter test
worden aangeboden. zodat ze
eerst in standaarduitvoering
konden worden gemeten.
Daarna werd de tuner ver-
zocht de eigen chip te monte-
ren en werden de metingen
herhaald. Tenslotte was nog
programmeur Chiel Haanties
van Arese Tuning te Zwanen-
burg aanwezlç, om zonodig de
standaardchips ter controle
uit te kunnen lezen, Dit voor
het geval de metingen met de
standaardchips reden tot twij·
fel zouden gevef! (lager ver-
mogen dan fabrieksopgave!).
Onze bevindingen met de drie
genoemde testauto's treft u
aan in de kaders elders op
deze paoma's.

Met dank aan Maha Neder-
land BV if! Vianen voor gebruik
van de meetfacilIteiten.

D.J. Boosman
Fotografie: Jan Ueftlnk
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Ford Escon RS Cosworth
Met turbomotoren waarbij ook
de turbodruk elektronisch ge-
regeld wordt, is voor chip-
tuners natuurlijk meer eer te
behalen. Een wat hogere en/of
sneller inkomende turbodruk
doet immers al gauw won-
deren. Het is verbluffend te er-
varen over hoeveel reserves
sommige turbomotoren, zoals
ookdeze twee liter Cosworth,
nog blijken te beschikken.
Curieus is het feit dat de motor
wèl een pingelsensor heeft,
maar dat die (nog) niet ge-
bruikt wordtl

Ton Smit levert meerdere
opvoersets voor de Escort
Cosworth (ook voor de Sierra
Cosworthj, waarvan de goed-
koopste en eenvoudigste uit
alleen een anders geprogram-
meerde chip bestaat. Deze
werd dan ook getest, althans
dat was de bedoeling. Door de
enorme krachtsontwikkeling
endaarbij verspreide hitte,
bleek alleen een snelle vermo-
gensmeting mogelijk. Bij de
veel langer durende steplesl
werd de gecomprimeerde in-
laal/ucht bij de meling met
standaard chip al snel'zó heet,
dat de beveiliging de waste-
gate opengooide om de turbo-
druk drastisch te verlagen.
Daarbij stortte natuurlijk ook
de vermogenscurve in elkaar,
dus einde test omdat de corn-

puler van de testbank uil de
vermogensafname conclu-
deerde, dal het maximum ver-
mogen al was bereikt en de
meting beêindigde.

Uil de vermogenstest kwam
een maximum vermogen van
169,5 kW bij 5760 tlmin en een
maximum koppel van 322 Nm
bij 3100t/min uil de bus. tegen
182 kW en 337 Nm bij respec-
tievelijk 6370 en 4020 I/min
met de speciale chip. De be-
loofde prestaties (198,5 kW en
365 Nm) werden echter lang
niet gehaald. Daar zal de hoge
inlaatluchttemperatuur tegen
hel einde van de test voor ver-
antwoordelijk zijn geweest.

Toch is het effect van de in-
greep natuurlijk indrukwek-
kend. Wat alleen een andere
chip bij een turbomotor al niet
vermag! Interessant is dat de
chip van T8 Motorsport niet al-
leen nieuw geprogrammeerde
kenvelden voor inspuiting en
ontsteking bezit, maar dat
daarmee ook de regelstrate-
gie van de fu rbo Ingrijpend
wordt veranderd, zoals ook
duidelijk uil de grafieken valt
af te leiden. Met de standaard
chip wordt pas vanaf smoor-
klepopeningen groter dan 90°
de overboost van 1,3 bar ln-
laatdruk opgebouwd, waarna
deze druk snel weer tot 0,9
bar wordt afgebouwd (en

daarna nog eens tot 0,6 bar bij
6500 t/min). Tot driekwart last
(t/m 88 graden smoorklep-
opening) blijft de inlaatdruk
vrij beperkt.

Heel anders ziet de curve
van de inlaatdruk er bij de
superchip uit de 1,3 bar over-
boost wordt al vanaf 30° (!)
smoorklepopening opge-
bouwd en de overboost wordt
ook langer aangehouden,
waarna de druk met het stij-
gen van het toerental lang-
zaam daalt tot 0,9 bar bij 6500
tlmin_ Het resultaat moet een
veel betere trekkracht bij klei-
nere smoorklepopeningen
zijn, met als bonus een niet
onaanzienlijke besparing op
het brandstofverbruik.

Doordat de rollenbankme-
lingen in het water vielen, zui-
len we een en ander zo spoe-
dig mogelijk nog eens aan de
hand van metingen op de weg
onderzoeken. Die resultaten
houdt u dus nog tegoed.

De chip van T8 Motorsport
kost, inclusief montage, afstel
ling en BTW, '.2056,25. Door-
dat de sterk verbeterde pres-
taties naar verluidt gepaard
gaan mei een niet onaanzien-
lijke verlaging van het ver-
bruik, kan deze uitgave zich
op den duur geheel of althans
gedeeltelijk terugverdienen_
Zonder meer een aan rader!
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140

105

Koppel in Nm

Mulmum motonrennogen op rollenbank:
169.5 kW bij 5.760 I/min

Koppel in Nm

Meximum molonrennogen op rollenbank:
182 kW bij 6.370 I/mln

Mulmum vennagen aan de wIelen op rollenbank:
101,5 kW blj5.760 IImln

MaxImum vermagen aen de wielen op rollenbank:
115,5 kW bij 6.370 I/mln

Max.koppel op rollenbank:
322 Nm bij 3.100 IImln

Max_koppel op rollenbank:
337 Nm bij 4.020 I/mln

Auto + Motortecnniek 5419941 (januari)

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

Met turbomotoren is voor de chip-
tuners veel eer Ie behalen, Zo
bleek ook met de chip van Ton
Smil. Niet alleen de kenvelden
voor Inspuiting en ontsteking wor-
den veranderd, maar ook de regel-
strategie ven de turbo.

Conclusie
Kort samengevat hebben onze
metingen bevestigd. wat de
theorie al aangaf, namelijk dat
chiptuning (althans bij atmos-
ferische molaren) op enkele
uitzonderingen na niet meer
kan bieden, dan een optimali-
sering van de elektronische
aanstu ring van de motor.
Doordat met name de drive-
ability en de trekkracht van de
motor daarmee merkbaar kun-
nen verbeteren zonder in con-
flict met de wet (emissies!) te
hoeven komen, is er met deze
moderne manier van tunen
beslist voordeel te behalen.
Dal komt goed uit. want bij
steeds meer moderne auto's
willen de motoren niet meer
onder alle belastingen en toe-
rentallen mooi rond lopen en
soepel overnemen.
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