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Elektronisch-hydraulische klepbediening voor elke motor

Zoals bij haast alle echt goede vindingen klinkt
het eenvoudig, wanneer ontwikkelingschef Ri-
naldo Rinolfi het idee achter MultiAir uitlegt.
“Je regelt een diesel via de brandstoftoevoer, en
daarvoor hebben we bij Fiat Powertrain de
common rail bedacht. Een benzinemotor regel
je via de luchttoevoer, dus daarvoor wilden we
net zoiets hebben.” Ook bij Fiat Powertrain
(FPT) was al lang geleden duidelijk dat het dan

MOTOREN
Fiat MultiAir technisch bekeken

Op de Geneefse autoshow onthulden

de kopstukken van Fiat Powertrain

hun MultiAir-systeem. Een klein

publiek liet het glimmend metaal

op de beursvloer even voor wat het

is, om te horen hoe uit het idee van com-

mon rail-dieselinjectie ook iets voor ben-

zinemotoren werd geboren. Iets dat net

zo’n historische stap kan worden als die

common rail, van diezelfde Fiat-motor-

ontwikkelaars.

moest komen van variabele klepbediening. 
Net als een diesel moest een benzinemotor vrij
kunnen aanzuigen, dat wil zeggen zonder
smoorklep die de aanzuiging dwarsboomt en
niet onaanzienlijke pompverliezen introdu-
ceert.
Maar nu de praktijk. We zagen zelf heel lang
geleden in Turijn al de experimenten van de
Fiat-motorontwikkelaars met elektromagneti-
sche klepbediening, toen nog verpakt in een

Het principe van MultiAir in
beeld. Er is maar één nokkenas,

die naast de uitlaatkleppen ook de drukcilinder
voor de inlaatkant bedient. Een regelventiel (ge-

heel links) stuurt de inlaatkleppen.

Revolutionaire motor-
techniek van Fiat

Lancia Kappa. FPT-directeur Alfredo Altavilla
licht toe dat het na lang onderzoek toch niet
bruikbaar bleek. Vooral omdat het niet inhe-
rent fail-safe was: bij storing in de stroomvoor-
ziening werken de kleppen niet meer. Ook lag
het energieverbruik van de elektromagneten
voor sluiten en openen van de kleppen hoog.
Vandaar de overstap op het common rail-idee:
hydraulische klepbediening, met een elektroni-
sche regeling daaraan. Overigens zonder ‘com-
mon rail’, maar per cilinder apart. In 2005 viel
het besluit zo’n systeem uit te ontwikkelen.

Universeel bruikbaar
Rinolfi benadrukt dat MultiAir per cilinder en
per zuigerslag apart geregeld kan worden, als
groot voordeel tegenover bestaande systemen
van in lichthoogte en timing variabele klepbe-
diening. Altavilla is vooral heel erg ingenomen

Zo ziet het er in het echt uit. Zowel de drukcilinder
als de inlaatkleppen hebben veren die alles terug
in ruststand duwen. Onderaan de roltuimelaar voor
de drukcilinder een keurig zuigertje voor de hy-
draulische spelinginstelling.
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met de zeer brede en makkelijke inzetbaarheid
van MultiAir.
“Het kan op benzine- en dieselmotoren, van
groot tot klein. We beginnen dit jaar met toe-
passing op de 1.4 Fire benzinemotor, volgend
jaar komt de 0.9 tweecilinder. Al gauw zal een
diesel met MultiAir volgen.” Deze klepbedie-
ning kan als een complete unit geproduceerd
en afzonderlijk getest worden, voordat hij naar
de motorassemblage gaat. De cilinderkop zelf
hoeft niet anders dan gebruikelijk gemaakt of
bewerkt te worden. De motor wordt ook niet
breder of hoger.
Altavilla denkt duidelijk als motorenfabrikant,
die niet alleen voor auto’s en niet alleen voor
de Fiat-groep produceert. Wat hem betreft is
misschien wel het mooiste aan MultiAir dat
het heel breed, en daardoor in zeer grote aan-
tallen inzetbaar is. Dus goedkoop, terwijl geen
nokkenasverstelling meer nodig is, dat spaart
ook kosten. Kostbare investering in aangepaste
productiemachines is niet nodig, terwijl moto-
ren met en zonder MultiAir door elkaar over
dezelfde productielijn kunnen lopen.
“Daarnaast”, zegt Altavilla, “is er nu grote on-
zekerheid of de trend bij personenauto’s naar
benzine of diesel zal gaan. Ideaal dus dat Multi-
Air voor allebei werkt”. Desgevraagd bevestigt
hij dat andere merken als ze willen een licentie
kunnen kopen. En er komt nog iets moois uit,
FPT verwacht Euro 6-dieseleisen met MultiAir
te halen. Zonder dure SCR-katalysator met toe-
behoren, waarmee volgens Fiat diesels zich uit
de markt gaan prijzen, daarom willen ze
het niet toepassen.

Aansprekende voordelen
Net als bij common rail, zegt Rinaldo Rinolfi,
gaat de MultiAir-doorontwikkeling vele jaren
vergen, totdat alle mogelijkheden maximaal
gebruikt zijn. In grote lijnen kan MultiAir tot
40% in HC/CO-uitworp schelen, en tot 60% in
NOx-productie. Vermogenswinst tot 10%, ver-

bruiksverlaging van 10%, en tot 15%
beter koppel bij laag toeren-

tal zou ook binnen bereik
liggen.
Hoe doen ze dat

dan? U ziet het in
de afbeeldingen op

deze pagina’s. Via een
tuimelaar bedient de nok-

kenas bij elke cilinder een hy-
draulisch zuigertje. “De olie

daarachter gedraagt zich vol-
doende als een onvervormbaar vast

lichaam”, legt Rinolfi uit. Zolang
de elektronisch gestuurde bypass-

klep in het oliecircuit dicht staat
drukt de olie via een tweede hydrau-

lisch zuigertje de inlaatklep helemaal open.
Gaat de regelklep open, dan valt de oliedruk
weg en sluit de inlaatklep onder invloed van de
klepveer. De hydraulische bediening werkt

De grafiekjes laten de mogelijkheden van deze
klepbediening zien. Rode vlakken geven de opening

van de inlaatkleppen aan. Let op de onderste gra-
fiek: per inlaatslag meermaals openen is mogelijk!

Zo ziet het er in gemon-
teerde toestand uit. Het

lichtblauwgekleurde blok
bevat de complete Multi-

Air-bediening. De motor
wordt maar een heel klein
beetje hoger, wel lijkt het
moeilijk naast een bougie
ook nog een ventiel voor

directe benzine-injectie
onder te brengen.

Het olieregelsysteem in doorsnede,
met in geel de oliekanalen. 

hierbij overigens mooi als demper, de kleppen
landen niet hard op hun zitting. Het nokpro-
fiel kan volledig afgestemd worden op hoog
vermogen, de ‘overmatige’ klepopening bij
deellast neemt MultiAir weg.
Moderne elektronica van Fiat-dochter Magneti
Marelli kan heel erg snel de bypassklepjes be-
dienen. Ook de firma Schaeffler wordt uitvoe-
rig bedankt als ontwikkelingspartner, zij zijn
specialist in fijnbewerkte precisieonderdelen.
Heel belangrijk is natuurlijk dat het hydrau-
lisch systeem geen lekverliezen kent, die de
klepopening zouden beïnvloeden. Want met
snelle elektronica moet MultiAir die klepope-
ning zeer nauwkeurig regelen.

Zelfs tweemaal lichten
Precisietechniek, die zeer vergelijkbaar is met
dieselinjectoren voor een common rail-sys-
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Buitenop gemonteerd zijn
de elektromagnetische
schakelaars die de kleppen
in de oliekanalen bedie-
nen. Nogmaals is goed te
zien dat het MultiAir-blok
als afzonderlijk onderdeel
op de cilinderkop gemon-
teerd wordt, het is geen
onderdeel van de kop zelf.

Van het begin af is de SGE 0.9
tweecilinder ontwikkeld met Multi-
Air. Deze nieuwe motor, hier met
een geautomatiseerde handbak
eraan, komt als tweede toepassing
van MultiAir uit. De primeur gaat
dit najaar naar een viercilinder
voor de Alfa Romeo MiTo.

alleen moet voor elk motortype de beste instel-
ling gezocht worden. Vandaar Rinolfi’s opmer-
king dat het nog jaren zal duren om alle moge-
lijkheden van MultiAir-regeling te onderzoeken
en optimaal te gebruiken.

Concrete toepassingen
Alfa Romeo is gekozen om in het najaar als eer-
ste een MultiAir-motor te brengen, in de MiTo.
Nu al is het als een vingeroefening gedaan in
de studie MiTo GTA, op de Geneefse autoshow
gepresenteerd met de nieuwe 1.8 turbomotor
die standaard 147 kW levert, maar met Multi-
Air 30 kW meer. In productie zal het echter
eerst op de 1.4 motor komen.
“Het meest geschikt is MultiAir voor grotere
motoren, die veel in deellast draaien”, geeft Ri-
nolfi aan, “daar is de winst het grootst”. Maar
het werkt altijd, ook op de tweecilinder met en

zonder turbo die Fiat gaat brengen voor de
Panda en 500. Die zal in de versie welke op
aardgas loopt maar 80 g/km CO2 produceren.
Je kunt met MultiAir bijvoorbeeld de inlaat van
een turbomotor laat openen, om de compressie
te beperken. Dan kun je een hoge compressie,
gunstig bij aardgas, verlagen wanneer de motor
ook op benzine moet kunnen lopen. FPT be-
looft een 1.4 MultiAir turbomotor op aardgas
voor de Doblò. Aardgas is in Italië aardig popu-
lair, en Rinolfi ziet daar op korte termijn het
meest in om het aardoliegebruik te beperken.
Is het ook wat voor het HCCI-verbrandingspro-
ces, een benzinemotor met zelfontbranding?
“Kan best,” antwoordt Rinolfi, “maar HCCI is
een ontwikkeling voor de langere termijn”.
Hij ziet voorlopig niets in hybrides. “Het is
beter, vooral goedkoper eerst de verbrandings-
motor zo ver mogelijk te optimaliseren. Hybri-
de-aandrijving hebben we natuurlijk wel in
studie, maar het is simpelweg duurder dan een
verbeterde benzine- of dieselmotor. Wie gaat
het dan kopen?”
Het ligt voor de hand dat Rinolfi enthousiast is
over het nieuwste geesteskind van zijn ontwik-
kelingsafdeling. Maar we neigen toch sterk
hem gelijk te geven, als hij zegt dat dit een min-
stens zo baanbrekende ontwikkeling in de auto-
techniek is als common rail-dieselinjectie. ●

Peter Fokker
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Bekijk MultiAir in werking in onze video
op www.AMT.nl, rubriek Motoren.

teem, maakt regeling van de inlaatklepopening
mogelijk, per cilinder apart. Het werkt zo snel
dat binnen één zuigerslag geregeld kan wor-
den. Niet alleen hoe ver de klep opent, maar
ook de momenten van openen en sluiten laten
zich afzonderlijk bepalen. Ook de inlaatklep
openen tijdens de uitlaatslag voor interne EGR
kan, met een extra nokje voor de inlaat. Multi-
Air bepaalt of dat extra nokje wel of niet de in-
laatklep opent.
Dat kan nog geen enkele andere klepbediening
in productiemotoren. Per cilinder regelen kan
niet met andere lichthoogteregelingen. Binnen
één zuigerslag het open- en sluitmoment van
de klep afzonderlijk instellen kan ook niet, de
openings- en sluitingstijd verschuiven samen.
Bij MultiAir kan het allemaal wel, zelfs is het
mogelijk de inlaat tweemaal te openen tijdens
een inlaatslag. Net zoals meervoudige injectie
bij diesels mogelijk werd dankzij de common
rail. We herinneren er maar even aan: uitge-
vonden bij Fiat, dat toen centrale motorre-
search had, maar nog geen centrale motor-
productie. Daarom werd die uitontwikkeling
destijds overgedragen aan Bosch.
Net als bij Valvetronic van BMW of nu Valve-
matic van Toyota wordt de lichthoogte van de
inlaatkleppen gebruikt als motorregeling, in
plaats van een smoorklep. Bij lage last gaan de
inlaatkleppen maar een beetje open, bij hoge
last gaan ze helemaal open. Maar MultiAir kan
bij ‘een beetje’ klepopening ook bepalen of dat
gaat door laat openen, vroeg sluiten, niet volle-
dig openen, of een combinatie daarvan.
Vroeg sluiten voorkomt terugblazen in de in-
laat en geeft extra koppel. Door bij deellast de
bypassklep in de hydraulische bediening te
openen, terwijl al druk wordt opgebouwd om
de inlaatklep te openen, vermindert de klep-
opening. Dat versnelt de inlaatluchtstroom en
geeft meer werveling in de cilinder. Alles kan,
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