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MOTOREN
Techniek rail Mitsubishi DJ benzinemotor

Directe benzine-inspuiting breekt door

Concurrent voor zuinige diesel
Mitsubishi komt volgend jaar op de markt met een in
eigen huis ontwikkelde direct ingespoten benzinemo·
tor. Even zuinig als een diesel, maar wel veel lichter,
stiller, goedkoper en schoner. Bovendien presteert de
DI·benzinemotor aanzienlijk beter.
\1 irsubishi gret'p Je pnlanp gell' uiJen IAA aan voor Je introductie
van Je 1.1\Iiter bcnzi nenuuor met
rechtmeà,e
benzinc-invpuiting
in
ue ei 1imler. Een Dl hcnz: nemetor
met c lekironische regel ing. Je
tweede Iasc Ian dit type motor. De
eer, te' fase spec Ide /0- n ~() j nar gl-lede n. Toen lag de nadruk op hel
growr,' vermogen en ,k optimale
men,!!,e Iverdeling over Je dl inders.
De invpui Iin~ l!c,chieJJe
met een
omgebouwde
dicsel lijnpomp en dl'
regel in~ W,l~ pneumatiscb-mechan i xch. Elder" lp Jelc pagilla', treft
II meer gegc"cn, aan over Jac
Dl
henzi ncmot, lr 'ui! de nuJc do, 1,' .
M it-ubi shi heen de he,taande
DOHC motor tzoab in de Carisma I
ab ha,i, gebruikt voor Je Dl motor.
Een andere cilinderkop en gewijligde lui~cr, lijn de meest opva 1-

spoten brandstutstraal
een wijde kcgdhock. Dl' brandslof krijg: li.iJ genocg om volledig Ie verdampen en
mengt zich i urensief met de lucht.
Dankzij de posiric van het inlaatkanaal tussen de kleppen stroomt de
lucht in het verlengde van de cilinderhartl ijn naar binnen. Er ontstaat
een rechtsdraaiende koprol bewcI!ing die bij het comprimeren
nog
wordt \ ersterkt door di..kom vormige uitsparing in de zuigerbudcrn.
Volgen, Mitsuhish] heeft de Dl
Mitsubishl heeft de dIrect Ingespoten benzInemotor klaar voor produktie. De brandstofverbrulkscljIers liggen zeer laag, vooral bij lage belastingen_ Daar werkt de molar mel lucht·brandstofverhoudin·
gen van 30 toI40:1. Het
motorvermogen
en het motorkappel zijn 10 procent hoger dan bij de
indirect ingespoten motor.

VMlcaal1 nlaalkanaal

lende \\ijligingc·II.lk
11\.1,4el1l'hahec ft een boring en ,I~g

,iSinf\10r

Ian XI xii'lmnl en levert met een
comprcssicvcrhoudi Ilg van 105: I
lIJ} kV,' { 1.j() pk) hij 6.5tHJ I/min.

Het maximurn koppel hedruagt Ih7
N m bij 5.0m tlmin. hetgeen, ivcreenkomt met cell gemiddelde ctfccticve druk van 11j bar.

Zwge, mei kom

In

bodem

De brandstofstraal
wordllussen
de Inlaatkleppen door in de kom in
de zuiger gespoten. Er ontstaat
een opwaartse gasbeweging die
het rijke mengsel naarde bougie
stuwt,

Betere vulling zorgt voor
betere prestaties
Dankzij J~ intensicve koeling van
d~ lucht die tijdens de inlaatslag in
Je cilinder terechtkomt. kan de
compressieverhouding
van de DI
motor Wt 1~: 1 worden verhoogd.

Omdat de druk i11 de cilinder laag i,
Iijdcns de in !aJI'.lug hec ft de inge-
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Dankzij het inlaatkanaaltussen de kleppen wordt de binnenstromende lucht In een rechtsdraaiende wervel gebracht. Deze
koprol (tumble) wervel wordt versterkt door de kom in de zuiger,

De door Mitsubishi zelf ontwikkelde verstuiver zorgt niet alleen
voor de noodzakelijke kleine brandsloldruppeltles,
maar
brengl deze ook nog in een draaiende beweging. Het gevolg
van de beide maatregelen is dat de druppeltjes snel en volledig
verdampen en mengen mei de lucht.
plus de hogere' comprcvsicv

erhouhoger koppel en
I crmogcn 1"1 ~,'mlg.Dill breng: het
prestatieniveau
Ian de 1.S liter Dl

Jin~ een 10 procent

motor "I' J ••I van een 211\,'r motor
me'IIDI. In principe betekent dil dal
'T een lichtere en compactere motor
voor een hcpauld vcrnn 'gen kan
worden ingdmUII d. Hoc lager het
geIl icht. tks Ie lager hel brand,l"f·
vcrbrink (lIJe, It' beter de pre-raII<.'s.

Dit wa-, ook Je lilosolic achter de
eerste generatie Dl benzinemotor,'II. In IlJ5.+ en 5<; klerd,' de unieke
acht

III lijn

motor I all Mercedesrc-uhatcn. Dl'

Benz bijzondere

gn )"hle moeilijkheul
hij het omwikkelen wa' het up tijd leveren
van alle \ onken vour dl' vall 16 hougi~...voor/rene motor. ~1I glimlachen II c erom, maar toen moesten

er \p~l'lale vlicgtuigmagucctontxtckingen aan te pa, kOIT1l:n.
Hoewel de ~litsubl,hi motor veel
liik: "I' de Mcrrcdc--Bcuzmotor
zijn er toch hdal1~riike verschillen.
D~ Merccde-, had een en, irrnc i nbalkier <.'111\IW hougiö per cilinder, de \lil,ubi,hi
heert IV.W ill'
laatkleppen ~II cén ccntrual geplaalsk h"lIgl~. De Merredes ver-nuver
lind .IOUI'de III i 1!l'f hedehllllJclh
lie verbrumling. de \lihuhi~hi
\'a,!Ui\~1' is bltlotgestdd aan hoge
drukkcn en tcmpcr.uurcn.
\krcnks
,P(lul de brandslof naar de hete 11 11laatklep om de Iw,l;nllpin~ van d~
brandstut Ialcohol I' I( 'r de jo' I en
benzine voor Je rcn-portrnotor
uc
bevorderen. Tenslotte I' er nog hel
leven-duurvcrschil. de ~li"llhi,hi
InSpliltin1! moet gedurende
nun,Icn, 160.000 km probleem 10,,,

Mitsubishi niet
de eerste

ter gaan de gedachlen direct uit

Mercedes-Benz welt.te al voor de
tweede wereldoorlog mei direcle inspuiting bij vliegtuigmotoren. Na de
oorlog werd vooral de 2,5liter FormeIe 1 motor beroemd. Deze werd vanaf
1954 tot 1960 gebouwd en bereikte
220 kW (300 pk) bij 6.500 tJmin. De
acht in lijn motor werd ook als 31iter
toegepast in een rensportauto. Recent nog reed Stirling Moss met zo'n
auto de Mille Miglla. die hij 40 jaar geleden had gewonnen.
Mercedes-Benz bracht daarna de
300 SL sportauto uit met vleugeldeuren. De zescillnder motor was voorzien van directe brandstoftnspwting.
Ook Borgward bouwde een racemetor met DI. zie AMT7/B van 1992.
Bij tweetaktmotoren werd directe Inspuiting al in 1950 toegepast in de
Gutbrod en later bij de Goliath. Meer
recent is het ontwikkelingswerk van
Orbital en andere tweetaktfabrikanten, zie AMT februari 1990. Ook bij
Toyota. Nlssan en VWwordt gewerkt
aan benzinemotoren met directe inspuiting.

Toyota werkt al een aantal jaren
aan een direct-ingespoten benzinemotor _Hier de 1,5liter 04 motor,
een kieinere uitvoering van de in
1994 voorgestelde 2,0 liter, Toyota
koppelt deze motor aan een CVT
om de motor in het meest gunstige
gabled te laten werken,

tunetioneren "111 aall d~ etui-sicei-en re kunnen voldoen
Arme mengsels

bij lage

belasting
~lil,ub"hi

heelt al d~ nodi)'c 0111·
g~hied Ian
hr;lIIJ,llllhnl'arcnd~ 1:(
'lhllll((I~'
achter de rug. In A~1T nummer l)
I all ILl\)I '1,,;11 J~ "rm-mt'II~,~IIII"tor beschreven.
111:\\1T nununcr ~
I an Il)l)~ de llh lt, 'I' met d~ uit ,dwII ikketingen Ill' Jit

kclbare cilindcr» \Iaal' dal )!1I1)! niet
Ier genoèg,l>lll\lItll\hllllcellllll~1
de DJ-motor dl' meest gc,dlikll'
k racht hrun te hebben )!'·Y"lllkll.
Daarmce bedoelen Je ledllll\'1 dal
""11 DI benzinemotor
'lilkr.lidlll'r

Bil hel zien van de Mltsubishi menaar de achtcilinder in lijn racemotor van Mercedes-Benz. Deze motor had het Iniaatkanaal tussen de
kleppen en directe benzine-inspulting, Het was een schitterende motor die een volledig rollengelager·
de krukas had en desmodromJ·
sche kiepbediening,

ell

)!,'edk"per

Ie produceren

i, dan

D""

ccn uurbo i die-clmotor en
n"g
cell' tweernaal zoveel vcrmogen leIwl per hi I"gram mol!lr~l'widH. Er
i, geen probleem mei Je dl'dli~scrni-sic. roet wordt alleen in een
dieselmotor geproduceerd. Kortom,
Jt' "lriJJ' IIIS.S~1l Je benzine-en
die<elmotor vuor- ~nlcg~nqalllkr, I'
weer gl'hecl upgl'ia;ud. D;!I komt de
gebruiker uitemdchj], tell ).:"~llc en
hel mi I icu "ok.
Terug naar J~ ;Irm,' lIlellg'ek
BIl
lag~ hel"sllll)!CIl gaal een benzinemotor niet edlllUinig
'1111met
hr.uul-u ,t. 1).11 h, nut 1'(I,)l'al d, '''1' Je
t=;I'..J...k~pr('g~lin~. want die lurgf

I,,, 'I': 1!rulc 11'''1111''

ellie/ell.

AI, het
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MOTOREN
Techniek VlIII Mitsubishi Dl benzinemotor

luklom de motor Ie laten lopen zonder gasklep dan zal er heel wat
brandstof bespaard kunnen worden.
Om dal doel met een benzinemotor te kunnen bereiken. moet er
voor twee dingen worden gezorgd:
tussen de bougie-elektroden moel
een ontsteekbaar mengsel zhten en
de mengselvcrdeling in de verbrandingskamer moet een stabiele verbranding mogelijk maken. Er is dan
sprake van een 'stratified-charge'

De brandstofstraal raakt net de kom In
de zuigerbodem als de zuiger 40· voor
het BOP staal

Als de zuiger 30· voor het BOP staat,ls
het inspuiten goed op gang gekomen.
Oe brandstofwolk wordt omhoog gestuwd In de richting van de bougie.

Als de zuiger 20· voor het BOP staat,
raakt de brandstofstraal de cilinderkop.
Als de zuiger de kop nadert, zal de lucht
uH de squlshspleet links de benzine
langs de bougie persen.

74

3

motor, dat is een motor met een' gelaagde verbranding'. Daarmee
wordt bedoeld dat er bij de bougie
een rijk mengsel zit dal in laagjes
armer wordt tot aan de wanden van
de verbrandingskamer. Om dat Ie
bereiken hebben de Mitsubishi technici gekozen voor een sterke koprolwervel die de ingespoten brandstofstraal verdeelt in laagjes arm en
rijk mengsel. De kom in de zuiger
zorgt ervoor dal ccn deel van de
benzinestraal tegen de bougie wordt
gestuwd. Zoiets is eenvoudig om op
te schrijven. maar veel moeilijker in
de praktijk te brengen. Dankzij de
speciale vcrstuiver en hel in de compressie-slag inspuiten van de brandstof bij lage belastingen is het gelukt
om mengsels met lucht-brandstofverhoudingen van 30 à 40: I stabiel
te laten verbranden. Sterker nog: er
kan zelfs 3U procent uillaatgas worden teruggevoerd om de NO, uitworp nog vcrder terug te brengen.
Het interessante is dal dezelfde
versluiver wordt gebruikt die voor
een wijde inspuitkegel zorgt tijdens
de inlaatslag. Nu blijft de kegelhoek
klein omdat de druk in de cilinder
veel hoger is tijdens de compressieslag. Daardoor is hel mogelijk een
gelaagde verbranding 101 stand te
brengen.
De resultaten zijn indrukwekkend. De brandstofbesparing ten
opzichte van de gewone IDI 1,8 liter
bedraagt 25 procent tijdens hel rijden van de Japanse stadscyclus. 20
procent bij 60 km/uur en nog altijd 8
procent bij 120 km/uur. Hel verbruik tijdens de Japanse stadscyclus
was ze IJ's 7 procent 1ager dan dat
van een UI liter Mitsubishi turbo
IDI dieselmotor. Bedenk dat de D[
benzinemotor een 85 procent hoger
vermogen en een 12 procent hoger
koppel heeft dan de IDI turbodiesel.
De prestaties van de D[ benzinernolor liggen dus op l'en heel ander niveau.
Met de komst van de DI motor
vervalt ook het neerslaan van de
brandstof in hel inlaatsysteem. Tijdens de koude start en accelereren
zal er geen mengselverrijking nodig
zijn. Daardoor wordt het brandstofverbruik lager en neeml dc uitworp
van onverbrande koolwaterstoffen
af. Hierover heeft M itsubi shi geen
mededelingen gedaan.

SIMI op de markt
Mitsubishi is van plan de DI motor
volgend jaar in Japan op de markt Ie
brengen in de Eterna, dat is de Japanse versie van de Galant. Het is
de bedoeling dat op den duur alle
IDI benzinemotoren door DI motoren worden vervangen. ln Europa

moelen we nog even langer wachten. 1997198 is als introductietijdstip genoemd. Vijf jaar werk heeft
geresulteerd in 150 patenten èn een
ultra-zuinige motor die hoge prestatics levert.

PaulKlaver

Dankzij een uitgekiend regelsysteem wordt er, afhankelijk van de belasting en het toerental, gedraald met een zeer ann mengsel of een ann tot
rijk mengsel. Op die manier wordt een laag brandstofverbruik of een hoog
prestatlen[veau verkregen.
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