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De voorkamer kennen we van oude diesels. Tegenwoordig zien we hem alleen nog in industriële gasmotoren. Niet in personenauto’s. Alhoewel, de
topteams in de Formule 1 gebruiken al meerdere jaren voorkamermotoren.
En veel autofabrikanten en hun toeleveranciers werken eraan. Tijdens het
Wiener Motoren Symposium 2018 presenteerde Marc Sens van automotive
ontwikkelaar IAV (Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr) een tussenstand. Maakt de voorkamer zijn comeback in de personenauto?

Het idee
De voorkamer is niet nieuw. Sir Harry Ralph Ricardo publiceerde er al in 1918 over, en grote gasmotoren bereiken er rendementen van 50 procent mee. Ze maken gebruik van een
kleine voorkamer waarin de bougie vonkt en een injector gas inspuit. De verbranding begint daar en verspreidt zich via vuurjets door de kleine gaatjes van het kapje dat de voorkamer scheidt van de verbrandingsruimte. Die jets ontsteken het mengsel in de verbrandingsruimte met daarin een tweede gasinjector.
Die manier van ontsteken is veel krachtiger dan een vonk. De jets bevatten wel duizend
maal de energiehoeveelheid van een bougievonk. Daardoor verspreidt de verbranding
zich veel sneller. Die snelheid verkleint het kloprisico, dat ontstaat doordat de mengseldelen, die de verbranding het laatst bereikt, ongecontroleerd ontbranden. Met een kleiner
kloprisico kan de compressieverhouding omhoog. En dat is goed voor het rendement.
Bovendien dooft zo’n snelle verbranding met vuurjets
minder snel uit in een arm mengsel. En dus kan zo’n motor
met veel armere mengsels draaien. Houdt het bij een gewone bougie-ontsteking echt op bij λ = 1,5, met een voorkamer zijn mengsels tot ver boven de λ = 2 te ontsteken.
Een voorkamer met injector noemt IAV actief. Een passieve
voorkamer doet het zonder. Dankzij een injector in de verbrandingsruimte perst de zuiger tijdens de arbeidsslag
een rijk mengsel door de gaatjes in het kapje. Als de bougie vonkt, ontsteekt het mengsel en verplaatst de verbranding zich via de vuurjets naar de verbrandingskamer. Zo
blijft het voordeel van de hoge compressieverhouding behouden, maar is geen verbranding met een zeer arm
mengsel mogelijk.

Tot 10 procent zuiniger
Met een passieve voorkamer konden de onderzoekers de compressieverhouding verhogen van 10 naar 12:1, zonder verhoging van het kloprisico en met vergelijkbare of
zelfs nog iets betere emissiewaarden. Het specifieke brandstofverbruik van de motor
daalde met 2 tot 3 procent.
Met een actieve voorkamer met daarin een lucht-brandstofinjector bleek behalve de
hogere compressieverhouding ook een extreem mager mengsel bij deellast mogelijk:
tot λ = 2,2. Dat laatste zorgde voor een nog eens 7 tot 8 procent lager specifiek brandstofverbruik bij lage belasting. Bijkomend voordeel: de NOx-emissie neemt bij mengsels armer dan λ = 1,1 weer af. Bij 2,2 is die emissie nog maar een minieme fractie van
wat die is bij λ = 1. Dat moet ook wel, want met zulke arme mengsels kan een driewegkatalysator zijn werk niet doen. “Toch blijven we in onze simulaties onder de WLTC
Euro 6d-limiet. Om ook de RDE te halen, heb je een NOx-opslagkat nodig die de NOxpiekjes door belastingverandering opvangt.”
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Eencilinder testmotor
Voor zijn experimenten gebruikte IAV een 499 cm3
eencilinder (boring x slag: 83,1 x 92,0) die gebaseerd is op een bestaande viercilinderproductiemotor. Door gebruik te maken van zuigers met
verschillende kroonhoogtes en van koppakkingen
met verschillende diktes konden de onderzoekers
variëren met de compressieverhouding. Op de
grote afbeelding zie je dat er maar weinig nodig is
om een standaard cilinderkop een passieve voorkamer te geven.
Voor de experimenten met een actieve voorkamer
ontwikkelde IAV een bijzondere cilinderkop. In de
centrale schacht daarvan is ruimte voor een bougie met daaronder een vloeistofgekoelde voorkamer. Schuin daarop (aan de uitlaatzijde) zit een
schacht voor een benzine-luchtinjector. Bij gebruik
van deze kop voor een passieve voorkamer blijft
die schacht leeg.
Helemaal zijdelings in de cilinderkop zit aan beide
zijden een schacht voor de hoofdinjector. De kant
zonder injector gebruikten de onderzoekers voor
een sensor of een high-speed camera.
Ook experimenteerden ze met indirecte injectie, de
hoofdinjector in het inlaatspruitstuk, en bouwden
ze inmiddels een tweede uitvoering van de cilinderkop met een centrale hoofdinjector vlak naast de
voorkamer met bougie en tweede injector.

Sneller?
Verspreidt de verbranding zich inderdaad sneller vanuit een voorkamer? Deze twee rijen foto’s laten het zien. De bovenste rij toont het
echte licht in de verbrandingsruimte, in de onderste rij is het licht ‘gebinariseerd’: donker wordt zwart, licht wordt wit. De foto’s geven de
voortgang van de verbranding op drie momenten aan: eerst het moment waarop de verbranding waarneembaar is, dan 2 en ten slotte 6
krukasgraden later. Links zie je steeds de traditionele bougie-ontsteking (SP = SparkPlug) rechts de ontsteking via een voorkamer (PCSP =
Pre Chamber SparkPlug).
Merk op dat de vonkverbranding zich vanuit de bougie, met de
hoofdstroming mee, richting de uitlaatkleppen beweegt. Bij de voorkamerverbranding zijn er meerdere vuurjets, dus meerdere brandhaarden, én ook vlamuitbreiding tegen de stromingsrichting in richting de inlaatkleppen. De klopkritische delen worden zo veel eerder
bereikt. Daardoor kan de compressieverhouding omhoog.

Voorkamervorm
Welk materiaal moet je kiezen voor zo’n voorkamer? Hoeveel volume
moet hij hebben? Hoeveel gaatjes moeten erin zitten? Welke diameter
moeten ze hebben? En onder welke hoek moeten ze staan? Zo zijn er
nog veel meer vragen. Gelukkig geeft IAV na eindeloze simulaties en
metingen ook antwoorden. “De inhoud van de voorkamer moet zo’n
2 à 3 procent van het gecomprimeerde volume zijn en de doorsnede
van alle gaatjes opgeteld 3 à 4 procent van het voorkamervolume (in
1/cm). Het centrale gat is belangrijk voor het voorkomen van restgas
en de uitstroomhoek van de vlamjetgaatjes aan de buitenkant moet
zo groot mogelijk zijn. Die hoek wordt beperkt omdat het kapje van
de voorkamer hol moet zijn. Een bol kapje zorgt voor gloeiontstekingen bij hoge belasting.”
Overigens zijn nog lang niet alle vragen beantwoord. IAV experimenteert nu met opstelling waarin de (piëzo)hoofdinjector ook centraal
staat. Op vragen over serieproductie krijgen we nog even geen antwoord. Wel weten we dat behalve IAV ook Mahle en Federal Mogul aan
deze techniek werken.

Passieve voorkamer in de F1
In de F1 wordt het passieve
voorkamersysteem gebruikt.
Waarom? Lean burn heeft
geen zin bij F1-motoren, ze
moeten immers vrijwel alleen bij hoge belastingen
presteren. Bovendien verbieden de reglementen een
tweede injector. Eerder
toonden we deze afbeelding
van het TJI-systeem van
Mahle bij een bericht over
de voorkamertechnologie in
de F1. Dat bericht is beslist
de moeite waard (zie kader: Meer weten?). De afbeelding erbij bewijst dat ook Mahle behalve aan passieve
ook aan actieve voorkamersystemen werkt.

?

meer weten
Actief of passief?

Twee keer toonden we een afbeelding van een actief voorkamersysteem van Mahle bij een
bericht over de Formule 1. Een
beetje misleidend, want in de
F1 wordt alleen gebruik gemaakt van passieve voorkamersystemen. Daarmee is een hogere compressieverhouding
realiseerbaar, en via die weg
een hoger rendement en dus
een lager brandstofverbruik.
Ja, ook dat is belangrijk in de
F1. Desondanks zijn beide artikelen beslist de moeite waard.
Je leest ze terug via
www.amt.nl/6-2018.
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Plug) rechts de ontsteking via een voorkamer (PCSP = Pre Chamber SparkPlug).
Merk op dat de vonkverbranding zich vanuit de bougie, met de hoofdstroming mee, richting de uitlaatkleppen beweegt. Bij
de voorkamerverbranding zijn er meerdere vuurjets, dus meerdere brandhaarden, én ook vlamuitbreiding tegen de stromingsrichting in richting de inlaatkleppen. De klopkritische delen worden zo veel eerder bereikt. Daardoor kan de compressieverhouding omhoog.

Tot 10 % zuiniger
Met een passieve voorkamer konden de onderzoekers de compressieverhouding verhogen van 10 naar 12:1, zonder verhoging van het kloprisico en met vergelijkbare of zelfs nog iets betere emissiewaarden. Het specifieke brandstofverbruik van
de motor daalde met 2 tot 3 %.
Met een actieve voorkamer met daarin een lucht-brandstofinjector bleek behalve de hogere compressieverhouding ook een
extreem mager mengsel bij deellast mogelijk: tot λ = 2,2. Dat laatste zorgde voor een nog eens 7 tot 8 % lager specifiek
brandstofverbruik bij lage belasting. Bijkomend voordeel: de NOx-emissie neemt bij mengsels armer dan λ = 1,1 weer af. Bij
2,2 is die emissie nog maar een minieme fractie van wat die is bij λ = 1. Dat moet ook wel, want met zulke arme mengsels kan
een driewegkatalysator zijn werk niet doen. “Toch blijven we in onze simulaties onder de WLTC Euro 6d-limieut. Om ook de
RDE te halen heb je een NOx-opslagkat nodig die de NOx-piekjes door belastingverandering opvangt.
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Passieve voorkamer in de F1
In de F1 wordt het passieve voorkamersysteem gebruikt. Waarom? Lean burn heeft geen zin bij F1-motoren, ze moeten immers vrijwel alleen bij hoge belastingen presteren. Bovendien verbieden de reglementen een tweede injector. Eerder toonden we deze afbeelding van het TJI-systeem van Mahle bij een bericht over de voorkamertechnologie in de F1. Dat bericht is
beslist de moeite waard (zie kader: Meer weten). De afbeelding erbij bewijst dat ook Mahle behalve aan passieve ook aan
actieve voorkamersystemen werkt.

