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Overzicht

Vooraan in dit werk is een extended abstract opgenomen, dat handelt over de
experimenten op benzine en waterstof. Hoofdstuk 1 situeert de thesis. In hoofdstuk 2
wordt de proefstand beschreven en komen enkele praktische problemen en hun
oplossingen aan bod. Hoofdstuk 3 behandelt de uitbreiding van de proefstand met
een meetsysteem voor het benzineverbruik. De theorie van de kleppentiming wordt
in hoofdstuk 4 uit de doeken gedaan. Enkele technologieën worden besproken. De
meetresultaten op benzine worden getoond en geanalyseerd in hoofdstuk 5. Een
korte inleiding over het gebruik van waterstof in verbrandingsmotoren wordt gegeven
in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 omvat enkele praktische aspecten en problemen i.v.m.
de motorwerking op gas. Een voorstel voor aanpassing van de proefstand wordt
geformuleerd. De meetresultaten op waterstof komen uitvoerig aan bod in hoofdstuk
8, evenals een grondige bespreking ervan. Vergelijkingen met de literatuur en met de
metingen op benzine worden gemaakt. Hoofdstuk 9 formuleert de besluiten en kijkt
vooruit naar volgend academiejaar. Tot slot bevat dit werk achteraan nog enkele
bijlagen, waarnaar te gepasten tijde wordt verwezen. Een CD-ROM met de
meetgegevens en de tekst is bijgeleverd.

Trefwoorden

Variabele kleppentiming, motorkoppel, NOx-emissies, bi-fuel, waterstof-benzinemotor
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Frequent voorkomende afkortingen

ATDC after top dead center, na het bovenste dode punt

BDC bottom dead center, onderste dode punt

BTDC before top dead center, voor het bovenste dode punt

CVVT continuously variable valve timing, continu variabele kleppentiming

DOHC double overhead camshaft, dubbele bovenliggende nokkenassen

EC exhaust valve closes, uitlaatklep sluit

ECU electronic control unit, motormanagement

EGR exhaust gas recirculation, uitlaatgasrecirculatie

EO exhaust valve opens, uitlaatklep opent

IC inlet valve closes, inlaatklep sluit

IO inlet valve opens, inlaatklep opent

° kh graden krukhoek

MAF mass airflow, luchtmassadebiet

MAP manifold air pressure, luchtdruk in de motorinlaat

MBT minimum spark advance for best torque, minimale voorontsteking voor

maximaal koppel (eenheid: ° kh BTDC)

PFI port fuel injection, injectie voor de inlaatklep

rpm revolutions per minute, toeren per minuut

SAE Society of Automotive Engineers

SOHC single overhead camshaft, enkele bovenliggende nokkenas

TDC top dead center, bovenste dode punt

VO voorontsteking

VVT variable valve timing, variabele kleppentiming

Specifieke afkortingen worden in de tekst zelf verklaard.
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Hoofdstuk 1 Inleiding

Willen we in de toekomst een groene maatschappij bereiken, dan is het gebruik van

een milieuvriendelijke energiedrager onafwendbaar. Een energiedrager kan echter

pas milieuvriendelijk worden genoemd als men tevens zijn aanwending in

ogenschouw neemt. Brandstofcellen en kernfusie, die beide waterstof verbruiken,

vormen hierbij een rooskleurig uitzicht voor de toekomst. Brandstofcellen, die in

aanmerking komen voor voertuigaandrijving via een elektromotor, hebben echter als

nadeel dat zij enkel en alleen op waterstof werken. Om een commerciële doorbraak

te forceren zou hier dan ook van in den beginne een uitgebreid distributienet vereist

zijn. De uitbouw van een dergelijk net kan anderzijds aardig op weg worden

geholpen met de lancering van wagens die worden aangedreven met een bi-fuel

waterstof-benzinemotor. Deze hebben voor de veeleisende klant als voordeel ook op

benzine te kunnen rijden. Bovendien kan men bij de ontwikkeling hiervan een beroep

doen op de beproefde en prijsvriendelijke technologie van de verbrandingsmotor, dit

in tegenstelling tot de brandstofcel waarvan de carrière nog moet aanvangen en die

momenteel nog peperduur is.

Het onderwerp van deze thesis vormt een hedendaagse benzinemotor die de nodige

componenten kreeg aangebouwd om het functioneren op waterstof mogelijk te

maken. Tevens beschikt de motor over een variabele inlaatkleppentiming, een

technologie die steeds wijder verspreid raakt onder de benzinemotoren.

Net zoals elke verbrandingsmotor heeft ook een waterstofmotor te kampen met NOx-

emissies. Het verschil is dat een waterstofverbrandingsmotor een milieuvriendelijk

alternatief wil bieden en dan ook bij een marktintroductie op dit gebied kritisch zal

worden onthaald. In dit opzicht is het nuttig te onderzoeken of een variabele

kleppentiming interessante perspectieven biedt op het gebied van de vermindering

van de NOx-uitstoot. Daarnaast ligt het maximumvermogen van de recentste

prototypes nog steeds een eind onder dat van een moderne benzinemotor, wat de

competitiviteit van de waterstofverbrandingsmotor voorlopig nog bemoeilijkt. Ook op

dit gebied wensen we te bestuderen of een variabele inlaatkleppentiming voor een
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verbetering kan zorgen. Motorkoppel en NOx-emissies vormen dan ook voor wat

betreft de meetresultaten in deze thesis de twee belangrijkste grootheden.

Vooraleer over te gaan tot de experimentele kern van dit werk, is een hoofdstuk

gewijd aan een aantal hindernissen die vooraf werden genomen. De thesis begint

praktisch met het op punt stellen van de motor voor werking op benzine. De vele

kleine problemen die we ontmoetten zetten we uiteen samen met hun oplossing.

Gelukkig werden de voornaamste problemen tot een goed einde gebracht zodanig

dat zij de uiteindelijke doelstelling van de thesis niet langer in de weg stonden. Om in

de toekomst rendementsmetingen mogelijk te maken, werd een

benzineverbruiksmeetsysteem gebouwd.

De hoofdbrok van de thesis vormt de kleppentiming en zijn invloed op motorkoppel

en emissies zowel op benzine als op waterstof. De invloed van de kleppentiming op

de benzinewerking werd onderzocht. Daarbij werd ook een literatuurstudie verricht.

Het doel was een vergelijkingsbasis te bezitten voor latere metingen op waterstof,

evenals een optimalisatie van de motor op benzine. Een beknopte marktstudie van

enkele beschikbare technologieën op gebied van kleppentiming werd uitgevoerd.

Na de aandacht even gevestigd te hebben op enkele praktische aspecten van de

motorwerking op gas, komt tot slot de invloed van de kleppentiming op de

waterstofwerking aan bod. Een aantal reeksen meetgegevens werden geregistreerd,

verwerkt en beconcludeerd. Vergelijkingen met de literatuur en met benzinewerking

komen aan bod.

Daarnaast bevat dit werk nog een aantal hoofdstukken die als doel hebben het

geheel te situeren, conclusies te trekken en een blik te werpen op de toekomst.

Achteraan zijn alle bijlagen verzameld, waarnaar in de tekst wordt verwezen.
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Hoofdstuk 2 De proefstand

Dit hoofdstuk omvat een overzicht van de praktische problemen aan de proefstand

en hun oplossingen. Daarnaast komen ook enkele blijvende pijnpunten aan bod. Om

de lezer vertrouwd te maken met de motoropstelling en alle randapparatuur gaan we

van start met een korte beschrijving van de proefstand en de meettoestellen.

2.1 Beschrijving van de proefstand

Figuur 2.1 toont een beeld van de proefstand. Figuur 2.2 belicht de motor en zijn

randorganen in detail. De motor, waarvan de vier inlaatluchtkanalen duidelijk waar te

nemen zijn, is via een as met koppeling verbonden met de wervelstroomrem. De

servomotor bedient de gasklep. Bovenaan de proefstand is er de aansluitkast met

onder meer de ECU*. Tot slot staat rechts nog de Schenckbank opgesteld. Enkele

van deze delen worden in wat volgt nader toegelicht.

Figuur 2.1: foto van de proefstand

* Electronic control unit: motormanagement
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Figuur 2.2: foto van de motor en zijn randorganen

2.1.1 Motor

De motor is een Volvo 1,8 liter viercilinder benzinemotor van het jaar 2000. Tabel 2.1

geeft enkele motorkenmerken. In het kader van dit eindwerk is het belangrijk de

variabele inlaatkleppentiming aan te strepen. Meer uitleg over de werking is

opgenomen in 4.5.3. De uitlaatnokkenas daarentegen heeft een vaste kleppentiming.
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aantal cilinders en opstelling 4 in lijn

aantal kleppen per cilinder 2 inlaat, 2 uitlaat

Nokkenassen DOHC met CVVT variabele inlaatkleppentiming

Boring 83 mm

Slag 82,4 mm

Slagvolume 1783 cc

Compressieverhouding 10,3

Inspuiting PFI*

Ontstekingsvolgorde 1-3-4-2

Ontsteking directe ontsteking

Max. vermogen 88 kW (120 pk) bij 5800 rpm

Max. koppel 170 Nm bij 4000 rpm

Max. toerental

ECU

6500 rpm continu, 6800 rpm kortstondig

MoTeC M800

Tabel 2.1: eigenschappen van de motor (september 2005)

2.1.2 Rem en Schenckbank

De wervelstroomrem is een Zöllner A220 waarvan eind 2005 de handleiding plots

opdook. Volgens deze laatste mag er maximaal 100 pk worden gedissipeerd. Merk

op dat dit lager is dan het maximale vermogen van de motor. Volgens diezelfde

handleiding mag de rem 10000 rpm draaien. Dit lijkt ons erg veel. Bovendien is het

geleverde motorvermogen bij volgas al te groot vanaf ongeveer 4000 rpm. De

bekrachtiging van de rem wordt bepaald via een regelaar op de Schenckbank.

Hiermee regelt men het toerental van de motor. Een tweede regelaar op de

Schenckbank bepaalt de stand van de gasklep die via de servomotor wordt gestuurd.

Daarmee kan de belasting van de motor worden ingesteld op benzine en methaan

zoals met het gaspedaal in een voertuig.

2.1.3 Ombouw van de proefstand voor werking op waterstof

De originele motor draait op benzine. Met als doel de werking op waterstof mogelijk

te maken, werden door onze voorgangers [1] een aantal wijzigingen en

nieuwigheden aangebracht. De voornaamste betreffen de injectie, de ontsteking en

de sturing.

* Port fuel injection: indirecte inspuiting (sequentieel)
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Bovenop de vier benzine-injectoren werden er op de verschillende inlaatkanalen acht

gasinjectoren gemonteerd (dus twee per cilinder). Deze worden gevoed vanuit een

common rail die via een leiding verbonden is met de gasfles. Tussen common rail en

leiding zit nog een klep die manueel kan worden geopend en gesloten vanaf de

Schenckbank en die automatisch sluit bij het indrukken van de noodstop of een

alarmsignaal van de gasdetectie. Er werd voor acht injectoren geopteerd om bij hoge

vermogens het nodige waterstofdebiet te kunnen leveren. Ook werking op aardgas is

mogelijk*.

Het originele ontstekingssysteem van de motor bestond uit een

dubbelvonkontsteking. In dat geval is er één bobijn per twee bougies en dus per twee

cilinders. Hierdoor is er ook een vonk tijdens de uitlaatslag wat bij werking op

waterstof ongewenst is. Daarom werd een directe ontsteking met vier bobijnen

voorzien.

Omdat de MoTeC M4 ECU die oorspronkelijk de motor bestuurde op de proefstand

o.a. niet over voldoende uitgangen beschikte, werd een MoTeC M800 aangekocht

met de optie Variable Continuous Camshaft Control. Een belangrijk bijkomend

voordeel is de gemakkelijke bediening van de bijhorende software, omdat die op MS

Windows draait i.p.v. op MS DOS.

Voor een uitgebreidere uiteenzetting over de proefstand en de motorombouw

verwijzen we naar de thesissen van vorige academiejaren [1] en [2]. In bijlage A is

een korte handleiding voor het starten van de motor opgenomen, evenals een

overzicht van de beschikbare MoTeC-bestanden.

2.2 Meetapparatuur

We geven een kort overzicht van de aanwezige toestellen en hun functie.

 Toerental-, koppel-, en vermogenmeting door de Schenckbank.

* Het gaat in wezen om aardgasinjectoren
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 Uitlezing van de individuele uitlaattemperaturen (direct na de cilinder) met vier

thermokoppels.

 Breedband -sonde in een van de twee uitlaatbuizen (te kiezen: cilinders 1 en

4, of 2 en 3). Deze sonde (Bosch LSU4.2) wordt uitgelezen met een Innovate

Motorsports LM-1 toestel. Het signaal kan teruggekoppeld worden naar de

MoTeC. De uitgang is bovendien instelbaar met het programma LM

Programmer, dat deel uitmaakt van het pakket LogWorks2. Op de andere

proefstanden is gebleken dat deze -sensor ook naar behoren werkt op

waterstof: een hercalibratie is niet nodig.

Figuur 2.3: -sonde met uitleestoestel

 Manometers op de gasrail naar de injectoren en de steekleiding van de

benzinepomp.

 Een snel Hermann HGA 400 uitlaatgasanalysetoestel geeft volgende

grootheden: CO, HC (onverbrande koolwaterstoffen), CO2, O2, NOx en . In

het beste geval bedragen de nauwkeurigheden 5 % van de gemeten waarde,

uitgezonderd voor NOx, waarvoor 10 % geldt.  wordt uit de concentraties

berekend. Gezien de beperkte nauwkeurigheid besteden we geen aandacht

aan de -waarde.

 Een nauwkeurige gasanalyse geeft volgende uitstootwaarden: CO, NO, CO2,

H2 en O2. De toestellen zijn tijdens het academiejaar herijkt, maar alles lijkt

nog niet perfect in orde: vaak worden negatieve uitstootwaarden opgemeten

wanneer deze heel laag zijn. We wijzen erop dat de traagheid (vooral NO) een
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belangrijke hinderpaal is voor efficiënte en nauwkeurige metingen. Men moet

vaak gedurende enkele minuten een constant werkingspunt houden, waarbij

eerst enkele overgangsverschijnselen optreden in de uitstoot, bijvoorbeeld bij

het instellen van de optimale vooronsteking.

 Verder kan men een heleboel grootheden aflezen via de MoTeC:

gasklepstand, koelwatertemperatuur van de motor, aangezogen luchtdebiet

(MAF-sensor), enz.

Sinds dit jaar zijn hier enkele meettoestellen bijgekomen:

 Een uitlezing van de temperatuur van het koelwater dat de wervelstroomrem

verlaat.

 Een waterstofdebietmeter (Bronkhorst HI-TEC IN-FLOW).

 Het nieuwe systeem voor benzineverbruiksmetingen komt uitvoerig aan bod in

hoofdstuk 3.

2.3 -sonde

Om een fijne regeling van de lucht/brandstof-verhouding toe te laten wanneer de

motor op benzine draait kan de -sonde teruggekoppeld worden naar de MoTeC, die

dan op basis van dat signaal een trim toepast op het injectiedebiet. De vereiste -

waarde kan ingesteld worden i.f.v. toerental en belasting indien het om een

breedbandsensor gaat, wat hier het geval is. Bovendien is het mogelijk de

uitgangskarakteristiek van de sensor aan te passen.

De sonde werd rechtstreeks aangesloten op poort B12 van de MoTeC. Na het

doorvoeren van de benodigde instellingen bleek de uitlezing door de MoTeC sterk

verschillend van de waarde op het sensortoestel zelf. Daarom werd de sensor

gehercalibreerd. De MoTeC vereist een ingangsspanning van de vorm 4-2. Met dit

verband geprogrammeerd in de sonde werden geen bevredigende resultaten

bekomen. Na een controle bij stilstand bleek het uitgangssignaal van de sonde

lichtjes af te wijken van de instelling. We merken hierbij op dat een nauwkeurigheid

van een procent niet volstaat voor -controle. Een nieuwe calibratie bracht echter
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nog steeds geen soelaas. Een meting van het signaal met draaiende motor bracht

aan het licht dat er een grote afwijking was tussen de wens- en de meetwaarde. Zo

werd 2,037 V in werkelijkheid 1,92 V en 2,54 V werd 2,405 V. Deze verschillen zijn

veel te groot om een goede -controle toe te laten. Een nieuwe poging werd

ondernomen met volgend verband in de sonde:

4,176 2,041progV   

Het resultaat was ditmaal goed.

Enige tijd later deden zich opnieuw problemen voor met de terugkoppeling. De -

waarde in de MoTeC week weer enigszins af van de sonde zelf. Daarom besloten we

een andere weg te volgen: i.p.v. de sonde te programmeren kan men ook de uitgang

van de sonde opmeten en ingeven in een calibratietabel in de MoTeC. Dit gaf op dat

moment een uitstekend resultaat. Nog wat later dook het probleem opnieuw op. Het

was ons opgevallen dat de overeenkomst tussen de MoTeC en de sensoruitlezing

afhing van de batterijspanning, die op dat ogenblik niet constant was wegens de

problemen met de alternator (zie 2.7).

Men kan de -sonde ook als smalbandsensor programmeren. Omdat we bij

dergelijke instelling minder problemen verwachtten met de batterijspanning leek dit

een ideale oplossing. Zeker na intensieve startpogingen (zoals op waterstof of

methaan) zou de breedbandterugkoppeling nutteloos blijven door een te lage

spanning. De MoTeC regelt dan automatisch de injectie af naar = 1. Voor deze

toepassing is een ingangsspanning vereist van 0,45 V bij stoichiometrisch mengsel.

Het eenvoudige verband van figuur 2.4 werd ingesteld in de sonde en gaf een

bevredigend resultaat.
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Figuur 2.4: instelling terugkoppeling -sonde

Tot slot willen we vermelden dat de plaatsing van de -sensor (bovenaan of

onderaan in de uitlaat) een grote invloed heeft op de terugkoppeling in

breedbandmodus.

2.4 Wervelstroomrem

2.4.1 Koeling

De wervelstroomrem is een Zöllner van het type A220. Het maximaal vermogen dat

deze kan dissiperen bedraagt volgens de handleiding 74 kW (100 pk). De motor

heeft een maximaal uitgangsvermogen van 88 kW (120 pk). Bijgevolg treedt hier een

beperking op voor de experimenten op benzine. Tijdens het meten bij matig

vermogen begon de rem plots hoorbaar te “slepen”. Dit wees op een contact tussen

rotor en stator door thermische uitzettingen. Door gewoon de hand even op de rem

te leggen bij een vermogen van circa 20 kW stelden we vast dat de koeling zeer

ongelijkmatig gebeurde: de ene helft van de rem liep warm, terwijl de andere koud

bleef aanvoelen. De handleiding vermeldt dat de maximale uitgangstemperatuur van
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het koelwater 40 à 50 °C mag bedragen. Het vermoeden rees dat het koelwater de

temperatuurslimiet veel eerder dan bij 74 kW zou overschrijden.

Figuur 2.5: wervelstroomrem

Op de figuur 2.5 is te zien dat de rem bovenaan twee aftappen heeft voor het

koelwater, elk gevolgd door een stukje rubberen leiding. Deze vormen de uitgang

voor het koelwater, dat hier gewoon leidingwater is. Het water komt daarvoor eerst

binnen onderaan en splitst uit in twee symmetrische circuits. Elk circuit mondt dan uit

in een aftap. De uiteinden van de rubberen leidingen zitten los in de rem zodat men

op deze plaats met een thermokoppel de uitlaattemperaturen kan opmeten.

Eveneens kan daar op eenvoudige wijze het waterdebiet van de afzonderlijke circuits

bepaald worden.

De uitlaattemperaturen van het water werden opgemeten bij een motorvermogen van

5 tot 25 kW. De inlaattemperatuur van het koelwater bedroeg 11 °C. Het

waargenomen verloop voor elk van de koelcircuits (“kant servo” en “kant lift”) is

uitgezet in figuur 2.6. Men ziet duidelijk dat de uitlaattemperatuur bij 25 kW aan de

ene zijde 42 °C bedraagt, terwijl de andere zijde op dat moment een temperatuur

bereikt van 25 °C. Dit leidt tot de twee volgende conclusies: de koeling verloopt zeer

ongelijkmatig en de temperatuur van 42 °C ligt volgens de eerder vermelde

specificaties op de grens van het toelaatbare, m.a.w. veel meer dan 25 kW mag de

motor in deze situatie niet leveren. Dit is een heel pak lager dan de vooropgestelde

74 kW.
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Uitlaattemperaturen koelwater rem i.f.v. vermogen
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Figuur 2.6

De waterdebieten aan beide zijden werden opgemeten. Deze bedroegen

respectievelijk ongeveer 0,11 liter/s aan de warme zijde en 0,28 liter/s aan de koude

zijde. De debieten zijn coherent met de temperatuursverschillen: hoe minder

koelwater, hoe verder het moet opwarmen om een zelfde hoeveelheid warmte op te

nemen. Aangezien beide circuits symmetrisch zijn, zouden deze debieten gelijk

moeten zijn. Er is dus een probleem met de doorstroming van het koelwater in het

circuit “kant servo”.

Na het losmaken van de aansluitingen bovenaan de rem toonde de vermoedelijke

oorzaak zich: in de waterkanalen was veel roest aanwezig. Dit is een natuurlijk

gevolg van het gebruik van onbehandeld leidingwater. Om de doorstroming te

herstellen werd de rem doorspoeld met een HCl-oplossing. Na de spoeling

bedroegen de debieten respectievelijk 0,26 liter/s en 0,30 liter/s, een hele verbetering

dus, vooral aan de vroegere warme kant. Ondanks het feit dat de temperaturen bij

vermogens van 25 à 30 kW nu lang niet meer zorgwekkend zijn, besloten we vanaf

dan de uitlaattemperatuur in het oog te houden. Dit doen we door een thermokoppel

in de wateruitlaat van de minst gunstige zijde te plaatsen. De temperatuur kan

afgelezen worden op een display op de deur van de motormanagementkast

(middelste schermpje rechts, figuur 2.7).



Hoofdstuk 2 De proefstand 13

Figuur 2.7: temperatuuruitlezingen

2.4.2 Koppeling tussen motor en rem

Figuur 2.8 toont de overbrenging tussen motor (rechts) en wervelstroomrem (links).

De rubberen koppeling beperkt de overdracht van trillingen, de uitschuifbare

cardankoppeling overwint positionele afwijkingen. Een conische verbinding tussen de

as van de rem en de linkse flens van de bandkoppeling is tijdens het academiejaar

op onverklaarbare wijze plots losgekomen, wat resulteerde in enorme trillingen,

voelbaar langs de vloer. Het verdient onze aanbeveling deze koppeling regelmatig te

controleren wanneer experimenten bij hogere toerentallen aan de orde zijn. Een

faling tijdens dergelijke situatie zou bijzonder nefaste gevolgen kunnen hebben.

Figuur 2.8: koppeling tussen motor en rem

2.5 Vierde cilinder

Sinds het begin van het academiejaar worden de uitlaatgastemperaturen van de vier

cilinders apart gemeten (bovenste rij displays op figuur 2.7). Dit leidde tot een
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vreemde constatatie: de vierde cilinder (genummerd vanaf de zijde met de

aandrijfriemen) blijft steeds een veertigtal graden achter op de andere, ongeacht de

belasting. Om dit probleem thuis te wijzen en/of te verhelpen probeerden we heel wat

ingrepen:

 Verwisseling van de temperatuursensoren tussen cilinders drie en vier:

nummer vier blijft het probleem.

 Verwisseling van de onstekingsbobijn tussen cilinders drie en vier: geen

effect.

 Verwisseling van de bougies tussen cilinders drie en vier: geen effect.

 Individuele injectietrim: de temperatuur geraakt niet op het niveau van de

andere (zie 2.8.2).

 Individuele trim op de voorontsteking: de temperatuur neemt desgewenst fors

toe, maar het koppel (en dus ook het rendement) vermindert.

Figuur 2.9: detail cilinderuitlaten

Wat we ook probeerden, het resultaat was nooit bevredigend. We vermoeden

daarom dat het hier gaat om een eigenschap van de motor zelf, en niet om een echt

probleem. Men zou kunnen denken dat de configuratie van de cilinderuitlaten, die

sterk afwijkt voor de vierde cilinder (zie figuur 2.9: de dwarse buis), voor een

warmteverlies zorgt, maar de thermokoppels zitten zeer dicht bij de cilinder, dus dit

lijkt zeer onwaarschijnlijk. Het is opvallend dat de temperaturen op waterstof vrijwel
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gelijk zijn zolang ze lager zijn dan 500 °C, wat op benzine niet voorkomt. Bij werking

op gas (methaan of waterstof) is het verschil met de gemiddelde

uitlaatgastemperatuur soms kleiner, vanwege de kleine verschillen tussen de

injectoren. Dit laatste wordt in paragraaf 8.1.2 uitgediept. Tabel 2.2 geeft enkele

voorbeelden.

brandstof benzine benzine benzine benzine methaan methaan waterstof waterstof waterstof
T1 (°C) 584 649 726 799 642 435 367 471 582
T2 (°C) 584 659 729 804 660 428 376 482 592
T3 (°C) 589 656 724 798 663 488 369 476 583
T4 (°C) 532 616 689 760 629 422 380 464 558

Tabel 2.2: uitlaatgastemperaturen

2.6 MAF-sensor

MAF staat voor mass airflow. Deze sensor meet het massadebiet lucht dat de motor

aanzuigt met het principe van de warme draad anemometrie. Op basis van dit

signaal bepaalt de MoTeC de belasting van de motor en dus de injectieduur,

voorontsteking, enz.

Figuur 2.10: Bosch MAF-sensor

2.6.1 Probleemstelling

In het begin van het academiejaar vertoonde de motor ernstige kuren. Vanaf een

zeker belastingsniveau (bv. 2200 rpm en 90 Nm, nog lang niet het maximum) begon

de motor te haperen en draaide hij zeer onregelmatig. Het signaal van de -sensor

sprong heen en weer (ook met -controle, b.v. tussen 0,99 en 1,1) en ook de waarde
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van het luchtdebiet afkomstig van de MAF-sensor schommelde sterk. Bij het verder

opdrijven van de belasting vielen sommige uitlaatgastemperaturen sterk terug.

2.6.2 Oorzaak

De haperingen waren duidelijk het gevolg van een slechte verbranding. Aangezien

het signaal van het luchtdebiet voortdurend op en neer ging, varieerde ook het

injectiedebiet. Dit leidde tot een schommelende lucht/brandstof-verhouding en dus tot

een slechte verbranding indien de ontstekingslimieten werden overschreden. Om de

correcte werking van de MAF-sensor, zoals die in het stageverslag [3] werd vermeld,

te verifiëren, werd de belastingsregeling van de MoTeC omgeschakeld naar MAP

i.p.v. MAF. MAP staat voor manifold air pressure. De belasting wordt bepaald door

de onderdruk in de motorinlaat. Zo’n sensor is niet aanwezig op de motor, maar er is

een MAP-simulatieknop geïntegreerd in de Schenckbank om de belasting op

waterstof te kunnen regelen bij open gasklep. De injectiehoeveelheid wordt dus

eigenlijk manueel ingesteld zodat = 1 behouden blijft. De haperingen bleken nog

steeds voor te komen. Omdat hier nu geen sprake kon zijn van een fluctuerend

injectiedebiet moest de oorzaak elders gezocht worden.

De meting van de uitlaatgastemperaturen gaf een extra reden tot onderzoek: de

vierde cilinder bleef steeds een veertigtal graden achter op de andere (zie 2.5).

Bovendien viel precies zijn temperatuur gedurende de haperingen als eerste soms

met enkele honderden graden terug. Daarom werd beslist de bobijnen van cilinders

drie en vier om te wisselen. Het probleem van de terugval verplaatste zich nu naar

de derde cilinder, maar de vierde cilinder bleef nog steeds wat achter. De

verwisselde bobijn was duidelijk versleten*. Na het vervangen ervan bleek het

haperingsprobleem bij MAP-werking opgelost. Bij het terug overgaan naar MAF

belastingsregeling deed het probleem zich nog steeds voor, zij het bij een iets

zwaardere belasting dan voordien. De MAF-sensor of de uitlezing ervan door de

MoTeC lagen dus aan de basis van de onregelmatigheden.

* Tijdens het academiejaar 2004-2005 waren ook reeds problemen opgetreden met de bobijnen
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De reden voor het schommelende MAF-signaal werd gevonden door met een

oscilloscoop de uitgangsspanning van de sensor in beeld te brengen. Op het

verwachte constante signaal was een relatief hoogfrequente ruis aanwezig, met een

voldoende grote amplitude om de variaties van het luchtdebiet in de MoTeC te

verklaren. Bijkomend was de periode van de storingen afhankelijk van het toerental:

15 ms bij 2000 rpm en 10 ms bij 3000 rpm. Uit deze waarden is gemakkelijk af te

leiden dat inlaatluchtpulsaties de bron zijn van het verstoorde signaal. We bekijken

het geval van 3000 rpm. De gemeten storingsperiode van 10 ms komt overeen met

een frequentie van 100 Hz. 3000 rpm betekent 50 krukasomwentelingen per

seconde. Elke cilinder zuigt eenmaal lucht aan per twee omwentelingen. Voor een

viercilindermotor bekomt men zo een aanzuigfrequentie van 100 Hz bij 3000 rpm.

Aangezien deze pulsaties volstrekt normaal zijn voor een zelfaanzuigende motor zou

men dit probleem niet meteen verwachten. De MAF-sensor op de motor is echter niet

de originele*, want die was stuk gegaan tijdens het academiejaar 2004-2005. Om

budgettaire redenen is deze toen vervangen door een exemplaar uit een VW-Audi

TDI-motor†. Waarschijnlijk maakt de turbocompressor in dat geval een filtering van

het signaal overbodig door zijn constante aanzuiging. De MoTeC filtert het signaal

van de MAF-sensor met een eerste orde 150 Hz-filter. Dit is vanzelfsprekend niet

voldoende om de pulsaties te verwijderen.

2.6.3 Oplossing

Om het probleem te verhelpen waren er twee mogelijkheden: een nieuwe, originele

sensor aanschaffen of het verstoorde signaal filteren. Voor laboratoriumtoepassingen

is het niet noodzakelijk de belasting en het toerental zeer snel te laten variëren

zonder enig overgangsverschijnsel. Daarom werd besloten een eenvoudig en

goedkoop filter te ontwerpen. Het spreekt voor zich dat deze oplossing in een

voertuig geen bevredigend resultaat geeft.

* Siemens 30611533 5WK9624 >PBT-GF30<
† Bosch 0-280-217-121
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Figuur 2.11: filterschakeling MAF-sensor

In de cursus “Elektronische systemen en instrumentatie” [4] wordt een eenvoudige

procedure beschreven om een actief tweede orde laagdoorlaatfilter te

dimensioneren. De berekeningen zijn terug te vinden in bijlage B.1. Indien men

wenst dat bij 1500 rpm de storingen met een factor tien worden verminderd, dan

bekomt men een afsnijfrequentie van 15 Hz. Figuur 2.12 toont het MAF-signaal

zonder en met filter.

Figuur 2.12: MAF-signaal zonder en met filter
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2.6.4 Hercalibratie

Omdat een filter altijd een kleine fout introduceert in de doorgelaten spanning was

een hercalibratie van de sensor in de MoTeC-software nodig. Tijdens de stage in

september 2005 [3] is de MAF-sensor gecalibreerd op een stromingsbank van de

Karel de Grote Hogeschool. De nieuwe calibratie is dan ook gebaseerd op die

metingen. Omdat de betrokken tabellen ontoereikend zijn bij lage luchtdebieten, die

zeer vaak voorkomen bij de motor, hebben we zelf een korte interpolatie

doorgevoerd om een curve te bekomen die zo dicht mogelijk aanleunt bij de

gegevens van Bosch [5]. Alle getalwaarden zijn opgenomen in bijlage B.2.

Vanzelfsprekend moest de injectiemapping worden aangepast om overeen te komen

met de nieuwe calibratie van de MAF-sensor (zie 2.8.2). We willen hierbij nog

opmerken dat de calibratietabel in de MoTeC sterk afhangt van de batterijspanning.

Indien deze enkele tienden van een volt daalt veroorzaakt dit een kleine offsetwaarde

in het luchtdebiet. Op die manier is het mogelijk dat de motor na enkele intensieve

startpogingen wat te arm draait op benzine of methaan indien de belasting via MAF

wordt bepaald. Eens de batterijspanning weer haar nominale waarde van ongeveer

13.9 V bereikt is alles weer in orde.

2.7 Alternator

Voorgaande paragrafen signaleerden al enkele keren moeilijkheden ten gevolge van

een variërende batterijspanning. Die is zelf te wijten aan een probleem met de

alternator. Deze was namelijk losgekoppeld van de motor: hij hing er wel aan, maar

de aandrijfriem was verwijderd. De batterij werd enkel gevoed door een lader vanuit

het elektriciteitsnet. Die acculader kan slechts een beperkt vermogen leveren,

waardoor uren nodig waren om de batterij te laten recupereren van enkele intensieve

startsessies. De spanning bleef daarbij eigenlijk vaak ontoereikend om een goede

werking van de MoTeC en de sensoren te verzekeren, getuige daarvan de eerder

aangehaalde signaalvariaties. Bovendien bleek langdurig starten (bv. bij MAP-

werking) moordend voor de accu: de spanning zakte onder 10 V, het niveau waarbij

de MoTeC een foutmelding genereert, en de motor begon te “zweven”: periodes van

vlotte werking (11.5 V) wisselden af met stotterend gedrag (< 10 V), wijzend op

problemen met injectie en/of ontsteking.
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De alternator werd niet aangedreven omdat dit nutteloos was: hij draaide toch niet.

Verantwoordelijk daarvoor is een vrijloop die in de alternator is geïntegreerd,

waardoor hij slechts in één zin kan draaien. Omdat bij de ombouw van de motor op

proefstand de aircocompressor en de stuurbekrachtigingspomp werden weggelaten,

kon de originele aandrijfriem niet meer gebruikt worden [1]. Erger was dat de draaizin

van de alternator door deze ingreep omkeerde, en dus de vrijloop activeerde. Op

figuur 2.13 ziet men duidelijk het probleem: met enkele lijn is de nieuwe, korte riem

getekend, met dubbele lijn de oorspronkelijke. Een hefboom om de spanrol te

verdraaien is eveneens weergegeven.

Figuur 2.13: alternator [1]

Dit jaar werd de vrijloop van de alternator geblokkeerd. Dit was nog niet eerder

gedaan omwille van twijfels over de koeling van de alternator. Op de rotor zijn

schoepen aanwezig, die door hun orïentatie in de juiste draaizin een luchtstroom

opwekken. Bij het omkeren van de omwentelingszin zou die stroming alleszins sterk

wijzigen en eventueel onvoldoende koelend blijken. Tot op heden zijn geen

symptomen opgetreden van gebrekkige koeling. De batterijspanning bedraagt nu een

gezonde 13,5 à 13,9 V, afhankelijk van de werkingsduur en het aantal startpogingen.

Desondanks blijven deze variaties afwijkingen veroorzaken in de sensoruitlezingen.

Daarom is het nuttig op benzine de -controle voor een perfecte mengselregeling te

laten zorgen. Indien zich blijvend hinderlijke moeilijkheden zouden voordoen met de

batterijspanning, kan men eventueel zijn toevlucht nemen tot het instellen van

“battery compensations” in de MoTeC.
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2.8 Injectiemapping benzine

2.8.1 Injectordebiet

Tijdens het academiejaar 2004-2005 werd een benzine-injectiemapping berekend en

verfijnd door metingen [1]. Het viel ons op dat voor de berekeningen een IJPU* van

20 ms was gebruikt, maar dat in de MoTeC 12 ms stond ingevuld. Als reden hiervoor

werd aangehaald dat de ijking van de MAF-sensor niet toereikend is bij kleine

luchtdebieten. Het veranderen van de IJPU leverde toen een goed resultaat.

Na de hercalibratie van de MAF-sensor in de MoTeC (zie 2.6.4), bleek een IJPU van

12 ms nog steeds noodzakelijk om de motor te laten draaien. Omdat we dit enorme

verschil tussen berekeningen en werkelijkheid niet zomaar wilden aanvaarden,

besloten we op zoek te gaan naar de ware oorzaak van de juistheid van 12 ms.

Meteen viel op dat de belangrijkste parameter in de berekening van de injectieduur

het injectordebiet is. Dit werd vorig academiejaar op 1,9 g/s gezet. Tijdens de stage

in september 2005 werd het injectordebiet opgemeten. Van deze studenten (D.

Libens en K. Van Steirteghem) kregen we tabel 2.3:

Injector 2 3 2 1 2 4 1 4 2 3

Volume (ml) 130 125 129 128 132 129 129 129 132 129

Tabel 2.3: debiet van de benzine-injectoren

De tabel werd opgemeten bij 2500 rpm en aanstuurtijd van 12 ms. Elke waarde

betreft vier metingen van een halve minuut. We maken volgende berekeningen met

130 ml:

 Totale inspuitduur: 2500 rpm x 12 ms per 2 omwentelingen x ½ minuut x 4 =

30 s.

 Debiet: 130 ml / 30 seconden x 0,73 kg/l = 3,2 g/s.

 3,2/1,9 = 20/12.

* 100 % aanstuurtijd van de injectoren (injector pulse unit), instelbaar in de MoTeC
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Deze laatste betrekking toont aan dat een fout injectordebiet aan de basis ligt van het

verschil tussen de ingestelde (en nodige) IJPU en de berekende.

2.8.2 Injectiemapping

In paragraaf 2.5 werd reeds de uitlaatgastemperatuur van de vierde cilinder

besproken. Ook de andere temperaturen waren niet zo mooi gelijk. Aanvankelijk

verdachten we de injectoren van een lichte ongelijkheid. Daarom werd besloten de

mapping per cilinder in te stellen via een individuele trim op de theoretisch berekende

mapping (bijlage B.3). Per twee cilinders (1 en 4, 2 en 3) werd de luchtfactor op 1

afgeregeld*. Daarbij probeerden we de uitlaattemperaturen van de beide cilinders zo

gelijk mogelijk te houden. Door de gescheiden -meting verwachtten we een beter

beeld te krijgen op de verbranding in de vierde cilinder. Door de eerste cilinder op

gelijke temperatuur te brengen met de tweede en de derde hadden we kunnen

bepalen welke temperatuur van de vierde cilinder nodig was om  = 1 te behouden.

Dit gaf geen resultaat. De bekomen trimtabellen waren zo goed als identiek, terwijl

ook de temperaturen erg goed overeenkwamen, met uitzondering van de vierde

cilinder die steevast achterbleef.

Omdat de verschillen tussen de aparte injectiemappings zo klein waren, werd

besloten de globale mapping in te stellen, en de individuele trims weg te laten.

Wegens de perikelen met de sensorcalibraties (o.a. als gevolg van de fluctuerende

batterijspanning) diende deze mapping herhaaldelijk te worden aangepast. We tonen

hier de laatste versie, die correspondeert met de in paragraaf 2.6.4 vastgelegde

MAF-calibratie. De vet gedrukte punten in figuur 2.14 en tabel 2.4 zijn de effectief

opgemeten waarden. Op basis hiervan werd de volledige mapping bepaald. We

wijzen er uitdrukkelijk op dat de mapping niet proefondervindelijk bepaald is bij hoge

toerentallen. De kans op overbelasting van de rem is hier reëel. Het werkingsgebied

van de -controle werd daarom vergroot tot +/- 10 % om een goede motorwerking te

bekomen bij alle toerentallen en belastingen. We hebben het maximale toerental in

* We hadden tijdelijk de beschikking over twee -sondes. De motor heeft een 4-2-1 uitlaatconfiguratie.

Het is onmogelijk de luchtfactor per cilinder afzonderlijk of voor alle vier samen op te meten.



Hoofdstuk 2 De proefstand 23

de MoTeC ingesteld op 5000 rpm*, ook al kan de motor continu 6500 en kortstondig

zelfs 6800 rpm aan. Het weze duidelijk dat de wervelstroomrem de hoge vermogens

die hierbij opgewekt worden niet zou overleven. Bovendien spelen we graag op

zeker gezien de staat van de rem en de gevoeligheid van de koppeling tussen motor

en rem.

Tabel 2.4: injectiemapping benzine

* Het uiterste punt rechtsboven zit eigenlijk boven de limiet van 100 % IJPU. Zelfs indien de motor dit

punt zou kunnen bereiken (hij haalt normaal geen 50 g/cyl), dan zou men het zeker niet mogen

toepassen wegens overbelasting van de wervelstroomrem.
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Figuur 2.14: injectiemapping benzine

2.9 Resterende problemen

2.9.1 Variabele kleppentiming

De motor beschikt over een CVVT-systeem op de inlaatnokkenas*. Hiermee kan de

inlaatkleppentiming over 40° kh vervroegd worden, op continue wijze. De klep wordt

aangestuurd door een PID-regelaar in de MoTeC, op basis van de opgemeten stand

van de nokkenas. Onze voorgangers hadden reeds moeilijkheden om de

kleppentiming aan te sturen [1]. Er is toen veel aandacht en tijd aan besteed (o.a.

door MoTeC zelf) en we zijn er evenmin in geslaagd het probleem te verhelpen. De

kleppentiming kan wel geactiveerd worden door de parameter “polarity” te wijzigen (0

 1  0), maar van zodra de gevraagde klepvervroeging te laag wordt, valt de

aansturing weer uit. De ingestelde kleppentiming moet minimum 4° kh vervroeging

bedragen om het uitschakelen te vermijden. Bij het opmaken van een volledige

mapping moet een zo vloeiend mogelijk verloop ingegeven worden. Zoniet kan bij het

* De werking ervan wordt beschreven in paragraaf 4.5.3
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snel veranderen van toerental of belasting de kleppentiming uitvallen door een

overshoot. Ten slotte was het bijzonder hinderlijk om op waterstof niet meteen met

volledige klepvervroeging te kunnen starten ten einde de invloed op backfire te

onderzoeken.

2.9.2 Stationairregeling

Normaal moet de motor bij volledig gesloten gasklep rustig stationair blijven draaien

op ongeveer 750 rpm. Daarvoor is een stationairregelklep aanwezig, die een

luchtbypass over de gasklep aanstuurt. Vorig academiejaar [1] waren reeds

problemen gerezen met het aanstuursignaal vanuit de MoTeC. Het viel ons op dat de

regeling niet correct werkte: bij volledig gesloten gasklep draaide de motor met enige

moeite 500 rpm, ook al stond het correcte toerental ingesteld in de PID-regelaar van

de MoTeC. Bij het afkoppelen van de slang naar de bypass bleek dat er voortdurend

aanzuiging was, onafhankelijk van het toerental. Het regelsignaal blijkt dus nog

steeds niet in orde. Omdat dit niet zo belangrijk is voor een motor op een proefstand

hebben we hier geen verdere aandacht aan besteed.

2.9.3 Gasklepdrift

Tijdens de meetsessies op benzine ondervonden we moeilijkheden om het gekozen

werkingspunt gedurende enige tijd te behouden. Vooral tijdens de

rendementsmetingen was dit bijzonder hinderlijk. Het was daardoor onmogelijk fijne

rendementsverschillen op te meten. Oorzaak van dit probleem was de gasklep

(standaard): deze verliet na verloop van tijd haar ingestelde stand. Hoewel de

verschillen klein zijn (bv. 0,5 of 1 %), is dit nefast voor precieze meetresultaten.

Wellicht kan de servomotor de trillingen niet volledig tegenhouden. Het voorstel voor

aanpassing van de proefstand in paragraaf 7.3 kan een oplossing bieden onder de

vorm van een tweede, mechanisch bediende smoorklep.

2.9.4 Onaangenaam gedrag van de proefstand

In deze erg subjectieve paragraaf melden we enkele waarnemingen van “vreemd”

gedrag van de motor en/of zijn randorganen. Het is vooral de bedoeling onze

opvolgers hiervan te verwittigen.
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 Wanneer men bij lage toeren de belasting zwaar opvoert, begint de motor

plots hevig te “kraken”. Het gaat om een bijzonder verdacht geluid, waardoor

het niet aan te raden is in dit belastingsgebied (bv. 1500 rpm, > 40 g/cyl) te

werken.

 Beneden ongeveer 1050 rpm kan de sturing van de rem het toerental niet

meer stabiel houden, ook al levert de motor voldoende koppel. Praktisch is dit

van weinig belang.

 Bij 3000 rpm zijn geen koppelmetingen mogelijk: het koppel fluctueert cyclisch

op en neer. Wellicht gaat het om storingen tussen de apparatuur en het 50 Hz

net.

 Na een reeks metingen bij 3500 rpm, van lage tot hoge belasting,

produceerde de motor (of een van zijn randorganen) een onrustwekkend

geluid bij het verminderen van de belasting. Nadien bleek alles normaal. Later

werden toch weer vreemde trillingen waargenomen, bij 3000 rpm ditmaal.

Deze nochtans niet echt hoge toerentallen lijken soms lastig voor proefstand.

 Na diezelfde reeks metingen waren de uitlaattemperaturen zo hoog opgelopen

(ongeveer 800 °C) dat een koelwaterleiding (niet standaard) begon te roken.

Voorzichtigheid is dus geboden. Indien men van plan is lange meetsessies te

doen bij hoge uitlaattemperaturen kan men de bewuste leiding best

afschermen van de uitlaat.

 Als de klepvervroeging maximaal wordt aangestuurd begint de motor steevast

te resoneren. Het lijkt erop dat het stuursignaal van de kleppentiming nog

steeds niet perfect is, ook al werkt ze wel (eenmaal op gang gekregen).

 Zonder geluiddemping rond de motor is het moeilijk werken bij hoge

toerentallen: overleg plegen of het meedelen van meetwaarden is haast

onmogelijk.

Met deze niet-limitatieve lijst willen we de aandacht vestigen op de “kleine kantjes”

van de proefstand. Het is schier onmogelijk op zoek te gaan naar de oorzaak van

deze fenomenen. Het lijkt ons voor de levensduur van de proefstand voordelig om

niet onnodig metingen te verrichten bij zeer hoge toerentallen (waar de rem toch al

zijn beperkingen toont wat vermogen betreft) of bij lage toerentallen en zeer hoge

belasting.
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Hoofdstuk 3 Benzineverbruiksmeting

In het kader van het onderzoek op waterstofmotoren is het interessant om het

motorrendement te kunnen vergelijken tussen benzinewerking en werking op

waterstofgas. Daarvoor diende een systeem te worden voorzien om het

benzineverbruik te bepalen. Bovendien zou de aanwezigheid hiervan toelaten het

practicum voor de cursus “Zuigermachines” te verhuizen van de oude Volvo

vrachtwagendiesel naar de modernere en kleinere benzinemotor. In dit hoofdstuk

komen het principe en de praktische realisatie, de meetprocedure en enkele

voorbeeldmetingen aan bod.

3.1 Principe

Op figuur 3.1 kan men de werking van het systeem nagaan. Vier kleppen sturen de

brandstofstroom tussen de jerrycan, de motor en het meetvat. Een zeer belangrijk

element is de drukregelaar. Deze houdt de druk in de leiding naar de motor constant

op drie bar. Het teveel aan benzine dat door de pomp wordt geleverd, stuurt hij terug.

Het is deze overstroomleiding die het principe van het systeem mogelijk maakt.

Figuur 3.1: principeschema benzineverbruiksmeting
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Voor een goede werking zijn vier situaties nodig:

 Normale werking: de benzine stroomt tussen tank en motor. Daartoe zijn de

kleppen 2 en 4 open, terwijl 1 en 3 gesloten zijn. Het meetvat komt dus niet

tussen.

 Meetvat vullen: de motor krijgt zijn brandstof toegevoerd vanuit de jerrycan.

De overloopleiding mondt uit in het meetvat, dat gevuld wordt. De kleppen 1

en 4 zijn open, 2 en 3 zijn gesloten.

 Verbruik meten: de benzine stroomt tussen meetvat en motor. Met de

weegschaal meet men het verbruik over een zekere tijdsspanne. De kleppen 1

en 3 zijn open, 2 en 4 zijn gesloten.

 Meetvat ledigen: de pomp zuigt aan uit het meetvat terwijl de overstroom naar

de tank gaat. De kleppen 2 en 3 zijn open, 1 en 4 zijn gesloten.

3.2 Praktische realisatie

Het schema van figuur 3.1 geeft een sterk vereenvoudigd beeld van de werkelijkheid.

Hoewel de basislayout niet wijzigde, waren er enkele punten die bijzondere aandacht

vroegen. Het ging daarbij vaak om aspecten die het systeem ‘foolproof’ en veiliger

konden maken. Bovendien deden zich enkele problemen voor bij de eerste testen.

Figuur 3.2 toont de kast van het volledige systeem, met de bedieningsknoppen en

het doorkijkscherm voor de weegschaal en de maatbeker. Op figuur 3.3 ziet men de

componenten. Bijlage C.1 bevat de gegevens van de belangrijkste bouwstenen.
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Figuur 3.2: kast benzinesysteem

Figuur 3.3: componenten benzineverbruiksmeting
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3.2.1 Bediening van de kleppen

Om problemen te vermijden worden de kleppen best aangestuurd op basis van de

vier bovenvermelde standen. Bij het apart bedienen van de kleppen door de

gebruiker bestaat immers de mogelijkheid om de overstroom of de pompaanzuiging

te blokkeren. De aansturing van de kleppen wordt verzorgd door een PLC*, die de

gebruiker toelaat met eenvoudige drukknoppen de gewenste stand te kiezen of het

systeem buiten werking te stellen. Het programma van de PLC is opgenomen in

bijlagen C.2. Bijlage C.3 geeft het bedradingsschema. Figuur 3.4 toont de

bedieningsknoppen. De PLC bevindt zich links op figuur 3.5.

Figuur 3.4: bedieningsknoppen benzinesysteem

Figuur 3.5: elektronica benzinesysteem

Om het educatieve aspect te bewaren tonen de lampjes welke kleppen geopend zijn,

zodat men de benzinestroom kan nagaan (figuur 3.4: stand “start”). Bij het

programmeren is met volgende elementen rekening gehouden:

* Programmable Logic Controller
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 Om het overlopen van het meetvat te vermijden moet men de knop “vullen”

blijven vasthouden tot het gewenste niveau bereikt is.

 Om te vermijden dat de benzinepomp lucht aanzuigt uit een lege maatbeker

moet men ook de knop “ledigen” ingedrukt houden.

 Het vullen en ledigen kan enkel vanuit de stand “start”. Vooral het ledigen

vanuit de stand “meting” moest vermeden worden: de pomp zou dan na het

ledigen aanzuigen uit een leeg meetvat.

3.2.2 Voeding van het systeem

Aanvankelijk werd het volledige systeem gevoed door de batterij. Bij het starten van

de motor bleek de spanningsval van de batterij te groot, zodat de PLC uitschakelde

en alle kleppen gesloten werden. Aangezien de overloopleiding van de drukregelaar

geblokkeerd was, bereikte de druk in de benzineleiding naar de motor ontoelaatbare

waarden: 6 bar en meer, tot buiten het bereik van de manometer. Om schade aan de

leidingen en injectoren te vermijden diende dus een andere voeding te worden

voorzien. De PLC en de kleppen worden nu van stroom voorzien door een

gelijkstroomvoeding, aangesloten op het 230V net. Het apparaat is rechts op figuur

3.5 te zien.

3.2.3 Aansturing van de brandstofpomp

De brandstofpomp wordt gevoed door de batterij, onafhankelijk van het

benzinemeetsysteem. Daardoor is opnieuw de penibele situatie van een draaiende

pomp bij gesloten kleppen mogelijk. Dit kan bij het indrukken van de “stop”-knop met

draaiende motor, of bij het vergeten insteken van de stekker van de voeding. Het

probleem is opgelost door de PLC uit te breiden met een extra uitgang voor de

bediening van de benzinepomp. Deze laatste voedt zich nog steeds via de batterij,

maar de logische eenheid is nu in staat deze voeding te onderbreken indien de

kleppen gesloten zijn (relais in het midden van figuur 3.5). Met andere woorden: de

pomp kan nu, zoals gewenst, enkel draaien indien één van de vier standen van het

benzinemeetsysteem actief is.
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3.2.4 Meetprocedure

Aanvankelijk was het de bedoeling als volgt een meting te verrichten:

 Maatbeker vullen tot voldoende hoog niveau

 De weegschaal klaarstellen om te meten (op nul zetten)

 Tegelijk op “meting” drukken en de chronometer starten

 Tegelijk op “start” drukken en de chronometer stoppen

 De massa verbruikte benzine aflezen op de weegschaal

In de oorspronkelijke uitvoering waren de afvoer- en terugvoerbuisjes in het meetvat

niet even lang. Het terugvoerbuisje kwam tot halverwege de maatbeker. Dit bleek

enkele vervelende overgangsverschijnselen tot gevolg te hebben bij het

omschakelen tussen de standen “meting” en “start”. Er deed zich soms een

gedeeltelijke terugstroming voor vanuit het kortste buisje bij het overgaan op “start”.

Omgekeerd werd bij het terug overgaan op “meting” eerst een hoeveelheid benzine

aangezogen om de buisjes te vullen indien die waren leeggelopen. Daarbij bleken

deze verschijnselen in zekere mate afhankelijk van het al dan niet in de vloeistof

zitten van het kortste buisje. Maar zelfs dan was het moeilijk te voorspellen wat

precies ging gebeuren. Daarom verloopt de meetprocedure nu anders:

 Maatbeker vullen tot voldoende hoog niveau

 De knop “meting” indrukken

 De tijd opnemen tussen twee massa-aanduidingen op de weegschaal of de

verbruikte massa bepalen gedurende een bepaalde tijdsspanne

 De knop “start” indrukken

Door pas te meten wanneer de pomp reeds aanzuigt en terugstuurt naar het meetvat

heeft men geen last meer van overgangsverschijnselen. Enkele tips voor het gebruik

van het meetsysteem zijn te vinden in bijlage C.4. Indien gewenst kan men de

weegschaal met een computer verbinden via een RS 232 kabel.
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3.2.5 Onnauwkeurigheden

In de vorige paragraaf is reeds aangehaald dat de buisjes oorspronkelijk niet even

lang waren. Dit werd aangepast om preciezere metingen te bekomen. Het is

belangrijk in te zien dat deze buisjes hoe dan ook een zekere onnauwkeurigheid

introduceren in het meetsysteem. Twee potentiële bronnen van meetfouten doen

zich voor:

 De archimedeskracht op de buisjes heeft als reactie een verhoging van de

kracht op de weegschaal. De afwijking is afhankelijk van de diepte in de

vloeistof, en verandert dus naarmate de meting vordert. Deze

onnauwkeurigheid kan niet vermeden worden. In bijlage C.5 is met een

eenvoudige berekening aangetoond dat de afwijking minder dat een procent

bedraagt. Tabel 3.1 geeft de correcties voor enkele meetwaarden.

meetwaarde
(g)

niveauverschil
(mm)

afwijking
(g)

gecorrigeerde
waarde (g)

50 7,9 0,33 49,7
100 15,8 0,66 99,3
150 23,7 0,98 149,0
200 31,6 1,31 198,7

Tabel 3.1: correcties op metingen benzineverbruik

 De stroming van de vloeistof heeft altijd een zekere kracht tot gevolg aan het

uiteinde van de buisjes. Als de terugstromende benzine onder het

vloeistofoppervlak uit het buisje stroomt, dan is de kracht constant in een

bepaald werkingspunt. Wanneer de vloeistof echter eerst uit het buisje stroomt

en pas dan op het oppervlak valt, dan is de kracht afhankelijk van de

valhoogte. Dit zou een extra bron van onnauwkeurigheid in het systeem

betekenen. Daarom is het interessant de buisjes allebei tot beneden de

maatbeker door te trekken, zonder daarbij de vrije stroming te verhinderen.

Een bijkomend voordeel is bovendien dat het vloeistofoppervlak rustiger is bij

deze diepere uitstroming.



Hoofdstuk 3 Benzineverbruiksmeting 34

3.2.6 Ventilatie

Oospronkelijk was geen ventilatiesysteem voorzien voor de kast van het

brandstofsysteem. Gezien de bijzonder hinderlijke geur en de aanwezigheid van heel

wat elektrische componenten leek het verstandig toch een geforceerde ventilatie in te

bouwen. De ventilator zet de kast op overdruk, wat voor een goede verluchting zorgt.

3.3 Rendementsbepalingen

3.3.1 Formules

Om van de metingen van het benzineverbruik (massa brandstof per tijdseenheid) en

het effectief vermogen over te gaan naar enkele interessante grootheden kan men

gebruik maken van onderstaande formules [6].
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Hierbij geldt: Pe = effectief vermogen (kW)

b = barometerdruk (mbar)

t = luchttemperatuur (°C)

B = brandstofverbruik (kg/h)

Hu = onderste verbrandingswaarde (kJ/kg)

be = specifiek brandstofverbruik (g/ekWh)

pe = gemiddelde effectieve druk (Pa)

n = toerental (rpm)
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Vs = totaal slagvolume (m³)

Ri = gasconstante van lucht (J/kgK)

pr = referentiedruk (Pa)

Tr = referentietemperatuur (K)

 = luchtfactor

Ls = stoichiometrische luchthoeveelheid (kg lucht / kg brandstof)

3.3.2 Voorbeeldmetingen

Om de correcte werking van het systeem na te gaan werden enkele

rendementsmetingen uitgevoerd. Tijdens die metingen is gebleken dat het erg

moeilijk is om een constant werkingspunt te behouden. Dit is te wijten aan een lichte

neiging van de gasklep om te driften: haar stand verandert langzaam, zonder aan de

instellingen te komen. Daardoor kan men slechts één meting doen per instelpunt. De

in tabel 3.2 getoonde resultaten zijn bekomen met smalband -controle. De lichtgrijze

velden moeten ingevuld worden, de witte worden automatisch berekend. De

bekomen rendementswaarden zijn zeer laag, aangezien de metingen allemaal bij

lage tot zeer lage belasting geschiedden. Deze tabel werd opgenomen onafhankelijk

van het onderzoek naar de effecten van variabele kleppentiming en is geheel

illustratief.
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meting nr 1 2 3 4 5 6

patm (mbar) 1003 1003 1003 1003 1003 1003
Tatm (°C) 22 22 22 22 22 22

n (rpm) 2004 2004 1500 1500 1500 1500
Me (Nm) 35,1 36,2 14,4 14,4 13,8 11
Pe (kW) uit Me 7,4 7,6 2,3 2,3 2,2 1,7
 1 1 1 1 1 1

Pn (kW) 7,5 7,7 2,3 2,3 2,2 1,8
pe (bar) 2,5 2,6 1,0 1,0 1,0 0,8

benzine (g) begin 690 665 651 662 644 641
benzine (g) einde 640 615 616 627 609 616
correctie (g) 0,32 0,32 0,22 0,22 0,22 0,16
tijd (s) 63 61 88 88 87 61

B (kg/h) 2,88 2,97 1,44 1,44 1,46 1,48

e (%) 21,2 21,2 13,0 13,0 12,3 9,6
be (g/ekWh) 390 391 637 637 672 859
leveringsgraad (%) 34,9 36,1 23,4 23,4 23,7 24,1

opmerkingen
CVVT (°kh) 30 4 4 16 28 40
TP (%) 14 14,5 14,5 14,5

Tabel 3.2: voorbeelden rendementsmetingen benzine
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Hoofdstuk 4 Kleppentiming

Eerst wordt de theorie van de variabele inlaatkleppentiming uit de doeken gedaan [7,

8]. Vervolgens bespreken we drie verschillende technologieën die elk op hun manier

de theorie in praktijk omzetten. Tot slot besteden we ook aandacht aan alternatieve

en toekomstige systemen.

4.1 Basisprincipes

Eenvoudig gezegd opent de inlaatklep in het BDP en sluit ze in het ODP. Evenzo

opent de uitlaatklep in het ODP en sluit op haar beurt in het BDP. Op die manier

bedraagt de openingsduur telkens 180° kh. In de praktijk hebben de kleppen een

zekere traagheid. Opdat ze volledig zouden geopend zijn in de dode punten, zullen

de kleppen in werkelijkheid iets vroeger openen en iets later sluiten.

Figuur 4.1: typisch klepdiagram bij een automobiele 4-takt motor [8]

Op de figuur 4.1 staat dit afgebeeld. De uitlaatklep opent er opvallend vroeg. De

reden is “exhaust blowdown”. Ten gevolge van de verbranding hebben de

rookgassen in de cilinder een hoge temperatuur en bijgevolg ook een hoge druk.

Wanneer de uitlaatklep iets vroeger opent, wordt deze druk in kinetische energie

omgezet wat de uitlaatgassen naar buiten drijft en dit nog tijdens de neergaande
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beweging van de zuiger. Doordat het laatste stuk van de neerwaartse beweging van

de zuiger niet veel extra arbeid meer zou opleveren, gaat er niet veel energie

verloren. Anderzijds zal tijdens de opwaartse slag de zuiger minder arbeid moeten

leveren om de uitlaatgassen naar buiten te duwen. Het nettoresultaat is winst.

Een andere belangrijke zaak is de klepoverlap wanneer de uitlaatklep nog open staat

en de inlaatklep reeds is geopend. Deze klepoverlap zal in sterke mate de vulling van

de cilinder bepalen. Wanneer geen variabele kleppentiming aanwezig is, zal het

moment van openen en sluiten van de kleppen evenals de openingsduur een

compromis inhouden voor alle toerentallen en belastingen. Met variabele

kleppentiming kan men een optimale vulling nastreven in elk werkingspunt. De

volgende paragraaf behandelt de optredende fenomenen.

4.2 Invloeden en strategie kleppentiming

In dit stuk bespreken we de theoretische invloeden van een vervroeging van de

inlaatkleppentiming. De uitlaatkleppentiming blijft hierbij steeds dezelfde.

4.2.1 Klepoverlap bij lage belasting en laag toerental

Figuur 4.2: interne EGR bij grote klepoverlap en kleine gasklepopening [8]
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Wanneer de uitlaatklep opent (figuur 4.2 links), stromen de uitlaatgassen naar buiten

als gevolg van de druk die in de cilinder heerst op het einde van de arbeidsslag. Bij

lage belasting is die druk en dus de kinetische energie van de uitlaatgassen niet

bijzonder groot. Tijdens de opwaartse beweging van de zuiger zal op een bepaald

ogenblik de inlaatklep openen. De onderdruk aan het eind van de uitdrijfslag door de

traagheid van de uitlaatgassen is klein. Daarentegen is de onderdruk na de sterk

gesloten gasklep juist groot. Daarom zullen de uitlaatgassen gedeeltelijk naar de

inlaat worden geduwd. Wanneer de zuiger nu aan zijn neerwaartse beweging (figuur

4.2 rechts) begint, zal in het eerste deel van de inlaatslag een mengsel van

uitlaatgassen en verse lading worden aangezogen. Vervolgens stroomt de rest van

de verse lading in de cilinder. Dit fenomeen draagt de naam interne EGR.

De rookgassen zijn grotendeels inert en nemen niet deel aan de verbranding. Door

hun warmtecapaciteit vertragen en koelen ze het verbrandingsproces. Aangezien

stikstofoxiden worden gevormd bij hoge temperatuur, zorgt de temperatuursreductie

voor een vermindering van de NOx-uitstoot. Bij lage toerentallen en lage belasting is

de hoeveelheid nodige verse lading gering. Te veel EGR zal de verbranding

onvolledig maken waardoor de emissies van onverbrande koolwaterstoffen en

koolmonoxide zullen toenemen. Daarom ziet het verloop van de kleplift er bij zeer

lage belasting uit zoals op figuur 4.3.

Figuur 4.3: kleine klepoverlap bij zeer lage belasting [9]

Tot slot is het mogelijk om met interne EGR een kleine rendementswinst te boeken.

Doordat een aanzienlijk deel van het cilindermengsel uit restgassen bestaat, wordt

minder lucht aangezogen, en dus ook minder brandstof ingespoten. De gasklep moet

dus verder open staan om hetzelfde koppel te leveren als zonder EGR [10].
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4.2.2 Klepoverlap bij hoge belasting

Figuur 4.4: zuigeffect door klepoverlap bij hoge belasting [8]

De temperaturen en drukken tijdens het verbrandingsproces zijn nu hoger waardoor

de kinetische energie van de uitlaatgassen toeneemt. Hierdoor creëren zij een

onderdruk in de cilinder. Wanneer de inlaatklep vroeg opent, zal door de onderdruk

de verse lading reeds tijdens de opwaartse beweging van de zuiger en rondom het

BDP (waar de zuiger traag beweegt) naar binnen stromen (figuur 4.4). Het resultaat

is een hogere leveringsgraad. Het is duidelijk dat dit effect in concurrentie is met

interne EGR, vooral bij lage toerentallen. Bij lage belasting overweegt EGR, bij hoge

het zuigeffect.
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4.2.3 Hoge belasting en hoge toerentallen

Figuur 4.5: rameffect door late sluiting van de inlaatklep bij hoge motorsnelheid [8]

Bij hoge toerentallen en grote gasklepopening treedt een extra verschijnsel op,

veroorzaakt door een late sluiting van de inlaatklep. Door het hoge toerental heeft de

verse lading tijdens de inlaatslag een hoge kinetische energie. Wanneer de zuiger

aan zijn compressieslag begint, zal door de inertie van de inlaatgassen nog steeds

verse lading binnenstromen (figuur 4.5). Men spreekt van een rameffect. Hoe hoger

het toerental, hoe belangrijker dit wordt. Een late sluiting van de inlaatklep betekent

echter ook een late opening. Bijgevolg moet hier een compromis worden gezocht

met het zuigeffect bij vroege opening indien de openingsduur van de kleppen

constant is. Naarmate het toerental verhoogt, zal het rameffect overwegen en de

kleppentiming verlaten: figuur 4.6.
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Figuur 4.6: optimaal sluitingstijdstip van de inlaatkleppen bij verschillende toerentallen [8]

Bij lage toerentallen komt dit effect niet voor. Tijdens het begin van de

compressieslag wordt de verse lading terug geduwd naar de inlaat indien de kleppen

te lang open blijven. Daardoor verminderen de pompverliezen: voor hetzelfde koppel

(of dus hetzelfde aangezogen luchtdebiet) moet de gasklep verder open staan.

Anderzijds vermindert de effectieve compressieverhouding.

4.3 Soorten systemen

Sommige systemen variëren de timing van de kleppen, andere enkel de lift. Nog

andere zijn in staat beide te veranderen. Bij een variabele kleplift is doorgaans ook

een systeem voor variabele timing voorzien. Om de gedachten wat te oriënteren

geven we vooreerst de drie families van systemen mee.

 Cam phasing laat een faseverschuiving van de nokkenas t.o.v. de krukas toe.

Aangezien het nokprofiel ongewijzigd blijft, veranderen de openingsduur en de

lift van de kleppen hierbij niet. Enkel het moment van openen, en bijgevolg

ook sluiten, kan aangepast worden. Voorbeelden zijn het Vanos-systeem van

BMW en het CVVT-systeem op de proefstand. Vandaag de dag heeft bijna

elke constructeur een dergelijk systeem.

 Cam changing betekent dat er kan worden overgeschakeld naar een ander

nokprofiel. Zowel fase, kleplift als openingsduur kunnen worden aangepast in
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stappen (bv. twee nokprofielen). Een voorbeeld is het VTEC-systeem van

Honda dat verder uitgebreid aan bod komt.

 Cam phasing in combinatie met cam changing verenigt bovenstaande

principes. Discrete nokprofielen worden aangevuld met een faseverschuiving

van de nokkenas(sen). Toyota’s VVTL-i is hiervan een toepassing.

Het Valvetronic-systeem van BMW hanteert een principe dat enkel de kleplift

beïnvloedt. In de praktijk wordt dit steeds gecombineerd met het (dubbele) Vanos-

systeem. Voor meer uitleg over deze technologie verwijzen we naar [7] en [11].

4.4 Geschiedenis

[12] geeft een bondig overzicht dat toelaat zich een beeld te vormen van de evoluties

inzake variabele kleppentiming. De eerste experimenten met variabele kleppentiming

en variabele lifthoogte werden uitgevoerd bij General Motors. Door bij lage belasting

de hefhoogte van de inlaatkleppen te reduceren, hoopte men de emissies te kunnen

inperken. Omwille van problemen bij zeer lage lifthoogtes werd het project afgevoerd.

Het eerste functionele systeem werd uiteindelijk ontwikkeld bij Fiat in de jaren ‘70.

Het omvat naast de gewone variabele kleppentiming ook een variabele lifthoogte. De

regeling gebeurt met hydraulische druk. Hiermee kan de positie van het draaipunt

van de nokvolgers worden bepaald. De hydraulische druk wijzigt in functie van het

toerental en de inlaatdruk. De variatie van de opening bedraagt typisch 37 %.

De volgende stappen werden gezet bij Honda op het einde van de jaren ’80 en

tijdens het begin van de jaren ’90. Er werd geëxperimenteerd met variabele kleplift.

Een eerste toepassing was de B16A motor in de Integra. Belangrijk is dat vanaf dan

heel wat constructeurs gewonnen waren voor het systeem en de ontwikkelingen

elkaar snel opvolgden.

In 1992 introduceerde BMW het Vanos-systeem, hun versie van VVT. Via een

defasering van de nokkenas laat dit een betere controle over de emissies toe, samen

met een hoger koppel en een lager verbruik. De recentste versie is het dubbele
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Vanos-systeem waarbij ook een defasering van de uitlaatkleppen mogelijk is. Enkele

jaren geleden bracht BMW Valvetronic op de markt. Hiermee kan de lifthoogte van

de kleppen worden gevarieerd. In combinatie met het Vanos-systeem laat dit toe de

gasklep te elimineren en daarmee ook de pompverliezen te reduceren.

Tot voor kort leek variabele kleppentiming enkel te zullen worden gebruikt op

motoren met bovenliggende nokkenassen. General Motors echter bood vanaf 2005

een pushrod V6 met VVT aan.

4.5 Verschillende systemen

Twee vermaarde technologieën worden uit de doeken gedaan: Honda’s VTEC en

VVC van Rover. Als voorbeeld van cam phasing komt het CVVT-systeem van de

Volvomotor op de proefstand aan bod.

4.5.1 VTEC van Honda

Wanneer men meer vermogen wil halen is dit eenvoudig te bereiken door te kiezen

voor een grotere cilinderinhoud of drukvulling. Bij Honda werd al vroeg de voorkeur

gegeven aan het verhogen van het motortoerental. Het uitbreiden van het

toerentalgebied maakt dat het moeilijk wordt nog voldoende koppel te halen bij lage

toerentallen. Variable Valve Timing and lift Electronic Control bood een uitweg.

Het DOHC VTEC-systeem is het allereerste lid van de grote VTEC-familie. Het

verscheen in 1989 in de Honda Integra bestemd voor de Japanse markt. Pas later

kwam het SOHC-systeem uit.
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Figuur 4.7: werkingsprincipe van het allereerste VTEC-systeem [13]

Op figuur 4.7 is vereenvoudigd te zien hoe deze techniek werkt [13]. De

verschillende figuren tonen het mechanisme op de inlaatnokkenas. Voor de

uitlaatnokkenas is de werking volledig analoog. Per twee kleppen (dus per cilinder)

zijn er drie nokprofielen (cam changing) voorzien. De twee profielen aan de

buitenzijde zijn gelijk en dienen voor lage toerentallen. De nok in het midden wordt

gebruikt bij hoge toeren. Op de bovenste twee figuren bedienen de buitenste nokken

rechtstreeks de tuimelaars die de kleppen openduwen. De middelste nok duwt een

volger die vrij beweegt en voor de rest niets doet. Dit is de situatie bij lage

toerentallen. Bij hoge toerentallen duwt olie onder druk een metalen pin doorheen de

tuimelaars en de volger zodat deze nu verbonden zijn met elkaar. Doordat de nok in

het midden een groter profiel heeft dan de buitenste nokken is het de volger en dus

de middelste nok die de beweging oplegt aan de tuimelaars. Door het grotere profiel

van de middelste nok is de kleplift hoger en dus beter voor hoge toerentallen.

Een evolutie is het 3 stage VTEC. Beneden 2500 rpm opent er slechts één

inlaatklep. Hiervoor wordt één van de buitenste nokken vervangen door een bijna

ronde nok die de klep net voldoende opent opdat er zich geen brandstof zou
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verzamelen bovenop de schotel. Boven 2500 rpm worden via een pin de twee

buitenste tuimelaars met elkaar verbonden. We zitten nu in de situatie voor lage

toeren zoals hierboven beschreven. Vanaf 4500 rpm bedient opnieuw de middelste

nok de twee tuimelaars. In de figuur 4.8 staan de drie vermogencurves afgebeeld die

horen bij de drie nokprofielen.

Figuur 4.8: vermogencurves voor elk nokprobiel bij een 3-stage VTEC-systeem [13]

i-VTEC (intelligent VTEC) voegt hier nog een Variable Timing Control-systeem aan

toe dat een faseverschuiving van de nokkenas toelaat t.ov. de krukas [14, 15]. Bij de

recente versie van i-VTEC op Honda’s 1,8 liter wordt de smoorklep elektronisch

aangestuurd. Bij lage en middelhoge belastingen wordt tijdens het begin van de

compressieslag één van de inlaatkleppen opengehouden en zo een deel van de

aangezogen lucht teruggeduwd naar de inlaatleiding. De smoorklep kan in dit geval

wijder openstaan wat de ladingsverliezen vermindert zonder dat er teveel lucht

aanwezig is voor het gewenste koppel.

Opvallend is dat er bij deze viercilinder slechts één nokkenas is voor de 16 kleppen.

Figuur 4.9 verduidelijkt de werking, figuur 4.10 toont het werkingsgebied. Met behulp

van een zuigertje wordt beslist welke nok moet worden gevolgd. Voor de volledigheid
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vermelden we nog dat dit systeem gecombineerd wordt met een variabele

inlaatcollector (lange inlaat bij lage toeren, kort voor rameffect bij hoge toeren).

Figuur 4.9: werking SOHC i-VTEC met 4 kleppen per cilinder (2006 Honda Civic) [15]

Figuur 4.10: werkingsgebied voor verschillende nokken bij SOHC i-VTEC (2006 Honda Civic) [15]
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4.5.2 VVC van Rover

Een bijzonder systeem werd door Rover voor het eerst uitgebracht in 1993. Hun VVC

(Variable Valve Control) varieert zowel de timing als de duur van de klepopening

[16]. Via een excentrische schijf kan de nokkenas worden versneld en vertraagd

gedurende haar omwenteling. Het systeem is continu variabel, maar laat niet toe de

lifthoogte aan te passen. Dit is ongetwijfeld een van de meest ingewikkelde, maar

ook mooiste, varianten van VVT.

Figuur 4.11: Rover VVC : inlaatnokkenas [16]

Op de figuur 4.11 staat het systeem afgebeeld voor de cilinders 1 en 2. Helemaal

bovenaan zit de hoofdaandrijving, aangedreven door de krukas. De hoofdaandrijving

bezit 2 pinnen. Deze zijn 90° verschoven. Elke pin drijft een drijfring aan. De assen

van deze ringen kunnen worden verschoven zodat ze niet gealigneerd zijn met de as

van de hoofdaandrijving. Dit betekent dat deze ringen dan niet met een constante

snelheid ronddraaien. Hoe meer de assen verschoven liggen, hoe groter de

snelheidsvariaties. Elk van de twee ringen drijft op zijn beurt een nokkenas aan.

Daarbij bewegen de pinnen in een glijdend blok. Het buitenste deel van het

excentrische wiel roteert in tegenstelling tot het binnenste niet mee met de

nokkenassen. De positie ervan wordt geregeld via een excentrische controleas. Een
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verdraaiing van het buitenste deel duwt de as van de excentrische ring weg van de

as van de hoofdaandrijving. De controleas wordt aangedreven via een hydraulisch

systeem. Tot slot wordt dit hydraulisch systeem geregeld met twee elektromagneten

die op hun beurt worden gestuurd door de ECU.

Stel dat de volledige inlaatnokkenas zou worden aangedreven door de excentrische

schijf, dan zou het volgende gebeuren. Voor één bepaalde cilinder zou de nokkenas

snel draaien tijdens de opening van de inlaatkleppen en traag wanneer ze gesloten

zijn. De inlaatkleppen van een andere cilinder op dezelfde nokkenas zouden traag

bewegen bij opening en snel in gesloten positie. Daarom is de inlaatnokkenas

vooreerst opgedeeld in twee delen. Het eerste deel wordt aangedreven door de

krukas, het andere via de uitlaatnokkenas. Tussen deze aandrijving en de nokkenas

zit een excentrische schijf waarmee de klepopening kan worden geregeld per twee

cilinders. Per duo heeft elke cilinder dan nog eens zijn eigen nokkenas. De ene is

een holle nokkenas waar de nokkenas van de andere cilinder doorheen gaat.

4.5.3 CVVT-systeem op de proefstand

De Volvomotor op de proefstand heeft op de inlaatnokkenas een CVVT-systeem.

CVVT staat voor continuously variable valve timing [17, 18, 19]. Hiermee is het

mogelijk de inlaatnokkenas een faseverschuiving te geven t.o.v. de krukas (cam

phasing). Aangezien de openingsduur van de kleppen ongewijzigd blijft, zal het

vroeger openen van de inlaatkleppen automatisch met zich meebrengen dat deze

ook vroeger sluiten. Dit systeem vraagt m.a.w. in sommige gevallen een

compromisoplossing.

De CVVT op de Volvo laat toe de klepopening tussen 0° en 40° kh te vervroegen

waarbij alle waarden tussen deze twee uitersten mogelijk zijn. Door het

openingstijdstip van de inlaatkleppen te variëren, kan er worden ingespeeld op de

klepoverlap. De gasdynamica van in- en uitlaatgassen die hiervan het gevolg is,

bepaalt de cilindervulling.
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Figuur 4.12: CVVT-systeem proefstand [17]

Figuur 4.13: solenoïdeklep bij het CVVT-systeem [19]

Op de figuren 4.12 en 4.13 staat het CVVT-systeem afgebeeld. Haaks op de

nokkenas staat een solenoïdeklep die wordt aangestuurd door een PWM*-signaal

* Pulse width modulation
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afkomstig van de MoTeC. Ten gevolge van dit signaal zal deze klep één van haar

drie standen innemen waardoor het stroompad van olie onder druk bepaald wordt.

De nokkenasverdraaiing gebeurt dus hydraulisch. In de ECU is een mapping

aangemaakt die de kleppentiming laat variëren in functie van toerental en belasting.

De richting van de oliestroom wordt bepaald door een zuigertje dat afhankelijk van

zijn positie de olie laat aanvoeren, afvoeren of de olie niet doorlaat. Wat de

kleppentiming betreft is het resultaat dat de nokkenas relatief een verdraaiing krijgt in

dezelfde draaizin als de krukas (vervroegen), tegen deze draaizin (verlaten) of dat de

vervroeging constant blijft. De stand van het zuigertje wordt gestuurd via het eerder

vermelde PWM-signaal.

4.6 Bestaande en toekomstige alternatieve technologieën

4.6.1 Desmodromische klepbediening

Er zijn tot nu toe twee merken die succesvol met desmodromische of gedwongen

klepbediening hebben gewerkt. Mercedes-Benz gebruikt het bij racemotoren, Ducati

bij zowel productie- als racemotoren. Het is vooral Ducati dat ermee wordt

vereenzelvigd. Op figuur 4.14 staat Ducati’s eerste productie-uitvoering uit 1956 [20].

Er zijn drie nokkenassen en vier nokvolgers om de twee kleppen te openen en te

sluiten.

Figuur 4.14: Ducati’s eerste productie-uitvoering van een desmodromische klepbediening [20]
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Bij een desmodromische klepbediening gebeurt het sluiten van de klep niet meer

door de klepveer, maar net zoals het openen van de klep mechanisch gedwongen.

Behalve de gebruikelijke openingsnok met nokvolger is er in dit geval ook een

sluitnok met een sluittuimelaar. Het grote voordeel is dat de klep veel sneller dan met

een veer kan worden gesloten. De gebruikelijke klepveer ontbreekt en kan dus ook

niet voor problemen zorgen. De moeilijkheden liggen bij het handhaven van de juiste

klepspeling onder alle omstandigheden en het overnemen van de openingsnok op de

sluitnok en omgekeerd. Inmiddels bieden de modernste conventionele

klepbedieningssystemen zoveel mogelijkheden dat een desmodromisch systeem

geen voordeel meer biedt.

4.6.2 Elektromagnetische en elektrohydraulische klepbediening

Figuur 4.15: directe elektromagnetische klepbediening van FEV [20]

Bij de elektromagnetische systemen onderscheiden we deze met directe en met

indirecte bediening van de klep [20]. Het Duitse motorontwikkelingsinstituut FEV en

Delphi werken met een directe bediening (figuur 4.15). Daarbij is de klepsteel

voorzien van een schijfje dat tussen twee ronde elektromagneten bewogen wordt. De

ene magneet zit onder, de andere boven het schijfje. Het openen en sluiten van de
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klep geschiedt door de bekrachtiging van een van de magneten. Het schijfje beweegt

dan in de richting van de bovenste (sluiten) of de onderste (openen) magneet.

Mercedes-Benz, LSP en Magneti Marelli werken aan een indirect systeem met

slepers tussen de elektromagneten. Daarbij bedienen de slepers de kleppen. Dankzij

de overbrengingsverhouding is dit systeem compacter. Een nadeel is dat deze

elektromagnetische systemen vrij veel elektrisch vermogen vergen. De overgang

naar een 42V boordsysteem is dan ook noodzakelijk.

Elektrohydraulische systemen worden door Bosch en AVL en door Lotus en Eaton

ontwikkeld [20]. Hoewel deze systemen met 12V werken is er ook een fors

aandrijfvermogen nodig van ongeveer 5 kW bij 4000 t/min voor een 1,8 liter

viercilinder. Eén van de hoofdproblemen is het nauwkeurig controleren van de

klepbeweging. Enerzijds mag de klep niet stuiteren op de zitting en anderzijds mag

ze ook niet zweven. Dit beperkt voorlopig het gebruik voor hogere toerentallen.

Daarnaast vormt ook de compensatie van de speling nog een probleem.

Op de figuur 4.16 staat het schema van een elektrohydraulische klepbediening

afgebeeld. A.d.h.v. de figuur 4.17 kan de werking worden begrepen [21].

Figuur 4.16: schema van een elektrohydraulische klepbediening [21]
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Figuur 4.17: werking van een elektrohydraulische klepbediening [21]

Laten we veronderstellen dat de klep die we bedienen gesloten is. De switching

valve neemt nu de positie in waarbij er olie kan stromen richting actuator valve,

waarbij deze laatste gesloten is. Door een gecontroleerd lekdebiet door de actuator

valve toe te laten, zal de klep van haar zitting worden geheven. Vervolgens zal de

actuator openen zodanig dat de klep nu sneller oplift. Nabij de maximale hefhoogte

zal de actuator terug sluiten. Door het gecontroleerde lekdebiet zal de klep nu nog

traagjes verder openen.

Ongeveer halfweg keert de switching valve in zijn ‘return’-positie. Het gecontroleerd

lekdebiet stroomt nu in de andere richting doorheen de actuator valve en de klep

begint langzaam te sluiten omwille van de intussen opgestapelde energie in de

klepveer. Wanneer nu de actuator valve wordt geopend, zal de klep sneller in lift

verminderen. Dichtbij de klepzitting gekomen, zal de actuator valve opnieuw sluiten

en het gecontroleerde lekdebiet zal samen met de verminderde veerkracht zorgen

voor een zachte landing van de klep op haar zitting.

Voor de positionering van de klep wordt een closed loop regeling gebruikt. De sensor

zit binnen in het actuator lichaam. Het is duidelijk dat dit systeem zowel variatie van

de kleplift als cam phasing toelaat.
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Het grote voordeel van zowel elektrohydraulische als elektromagnetische systemen

is dat alle kleppen individueel kunnen worden uitgeschakeld. Worden alle kleppen

gesloten dan is er sprake van cilinderuitschakeling. Dit laat toe het vermogen over

een breed gebied te regelen. Bovendien verdwijnt de gasklep met de daaraan

verbonden pompverliezen. Om toch voldoende werveling van de inlaatlucht te

verkrijgen, kan een wervelklep worden aangewend. Volgens BMW zou de

elektromagnetische klepbediening ook voor turbodieselmotoren toekomst hebben. Ze

zitten daarbij niet te wachten op een elektrohydraulische klepbediening die (volgens

Lotus) met 280 bar werkt en 52 liter olie per minuut nodig heeft.

Voor meer uitleg over zowel elektromagnetische als elektrohydraulische systemen

verwijzen we naar [7].

4.6.3 Pneumatische klepveren

Figuur 4.18: schema van een pneumatische klepbediening [20]

Motoren die hoge toeren draaien en grote kleppen hebben, werken met

pneumatische klepveren (figuur 4.18) [20]. Een dergelijke gasklepveer weegt

doorgaans 20% lichter. Aangezien de klepversnellingen afhangen van het kwadraat

van het toerental, kan er zodoende 10 % meer toeren worden gedraaid. Waar het
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klepbedieningssysteem van een 3,5 liter V12 met stalen schroefveren nog tot 15.400

rpm bleef werken, kon met gasveren een toerental van 16.800 t/min worden gehaald.

Inmiddels zijn er zelfs V8 2,4 liter F1-motoren die in staat zijn 20.000 rpm te halen.

De levensduur van deze motoren is natuurlijk gering.

Pneumatische klepveren hebben als bijkomend voordeel dat ze een progressieve

veerkarakteristiek hebben. Op het moment dat een klep wil gaan zweven, zorgt de

gasveer voor wat extra veerkracht. Een ander pluspunt is dat een gasveer niet

onderhevig is aan vermoeiing en dus ook niet breekt. Het nadeel is dat een dergelijk

systeem kwetsbaar is. De druk moet immers gegarandeerd blijven over een langere

tijd. Pneumatische klepveren zijn ondertussen goed ingeburgerd in de Formule 1 en

worden daar door alle constructeurs toegepast.
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Hoofdstuk 5 Metingen op benzine

Om voldoende kennis te vergaren over de invloeden van de variabele

inlaatkleppentiming die gelden voor deze motor in het bijzonder en om een goede

benzinemapping te kunnen opstellen, werden eerst grondige metingen verricht op

benzine. In dit hoofdstuk komen de resultaten hiervan uitgebreid aan bod. We

herhalen dat de motor voorzien is van een CVVT-systeem op de inlaat. Enkel het

tijdstip van openen (en sluiten) kan worden aangepast. De openingsduur en

lifthoogte van de kleppen zijn dus constant. In bijlage D zijn de volledige

meettabellen opgenomen. Voor een goed begrip van wat volgt, leest men best eerst

hoofdstuk 4.

5.1 Algemeen

De metingen zijn verspreid over drie toerentallen: 1500, 2500 en 3500 rpm. Wegens

het praktische belang van lage tot gemiddelde toerentallen zijn de metingen bij 2500

rpm het meest uitgebreid. Zij komen dan ook eerst aan bod. Daarna worden de

resultaten verbreed naar lagere en hogere toerentallen.

De metingen kenden volgend verloop: na het vastleggen van het toerental, werd de

belasting afgeregeld m.b.v. de gasklep. Die gasklepstand werd dan constant

gehouden. De belasting werd bepaald door de massa lucht per cilinder per slag,

aangezien dit de parameter is waarmee de MoTeC de injectie regelt. Dit signaal is

afkomstig van het luchtdebiet, gemeten door de MAF-sensor. Vervolgens werden bij

uiteenlopende combinaties van voorontsteking en kleppentiming de waarden van

enkele interessante grootheden genoteerd. Deze zijn weergegeven in tabel 5.1. In de

volgende paragrafen worden de waargenomen trends weergegeven en verklaard. De

meeste aandacht gaat daarbij naar het koppel en de NOx-uitstoot, omdat die het

effect van de kleppentiming direct weergeven. Het is belangrijk erop te wijzen dat de

samenstelling van de uitlaatgassen gemeten werd met het Hermann-toestel. Omdat

de ijking van de MAF-sensor onvoldoende nauwkeurig is, vooral bij lage debieten*,

* Zie paragraaf 2.6.4
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berekenen we de leveringsgraad niet expliciet. De relatieve invloeden zijn uiteraard

wel correct.

rpm

g/cil

gasklep (%)

VO (°kh BTDC)

kleppentiming (°kh vervroeging)

koppel (Nm)



temp 1 (°C)

temp 2 (°C)

temp 3 (°C)

temp 4 (°C)

CO (vol%)

HC (ppm hexaan)

CO2 (vol%)

O2 (vol%)

NOx (ppm)

fuel APW (ms)*

MAF (g/s)

Tabel 5.1: opgemeten grootheden op benzine

5.2 Metingen bij 2500 rpm

Bij dit toerental werden metingen verricht bij lage, gemiddelde en hoge belasting. Dit

komt overeen met een MoTeC belastingsparameter in het eerste meetpunt† van

respectievelijk 20, 30 en 40 g/cyl‡. De variatie van de kleppentiming is als volgt: 4°,

* Actual pulse width: de aanstuurtijd van de injectoren. Aangezien het toerental en de benzinedruk

constant zijn, is dit een maat voor het verbruik
† Het luchtdebiet kan wijzigen indien de leveringsgraad verandert ten gevolge van de aangepaste

kleppentiming
‡ Het gaat hier om de massa lucht per cilinder per slag, waarop een schaalfactor 100 is toegepast
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16°, 28° en 40° kh vervroeging. Een minimum van 4° kh bleek noodzakelijk om het

uitschakelen van de CVVT-klep te vermijden*. Bij elke instelling werd de

vooronsteking per 5° kh gevarieerd over een voldoende breed gebied, vaak tot klop

optrad bij te grote voorontsteking.

5.2.1 Lage belasting

Koppel en NOx i.f.v. VO bij verschillende kleppentiming: 2500 rpm, 20 g/cyl
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Figuur 5.1

De grafiek van figuur 5.1 is uitgezet i.f.v. de voorontsteking, met de kleppentiming als

parameter. De curven leren ons de klassieke fenomenen bij variërende VO, waarop

we hier niet verder ingaan:

 Het koppel stijgt met toenemende VO, bereikt een maximum, en daalt dan

lichtjes. Eventueel kan bij grote VO klop optreden. Dat was hier nog niet het

geval, maar bij andere meetpunten wel. Deze waarnemingen zijn eenvoudig

te verklaren door de drukopbouw te beschouwen: deze mag niet te vroeg of

te laat gebeuren, wil men de zuiger zoveel mogelijk arbeid laten verrichten.

 De NOx-uitstoot neemt sterk toe met de vooronsteking. Dit is te wijten aan de

toename van de verbrandingstemperatuur.

* Zie paragraaf 2.9.1
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Om de effecten van de variabele inlaatkleppentiming te bestuderen, kan men beter

gebruik maken van figuur 5.2.

Koppel en NOx i.f.v. kleppentiming bij verschillende VO: 2500 rpm, 20 g/cyl
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Figuur 5.2

Op deze grafiek kan men enkele belangrijke verschijnselen waarnemen:

 Het koppel is min of meer onafhankelijk van de kleppentiming, vooral bij

voldoende grote voorontsteking.

 De emissie van stikstofoxiden daalt sterk met toenemende klepvervroeging.

Als we de andere gemeten grootheden (bijlage D.1) bekijken, dan valt het volgende

op:

 De uitlaatgastemperaturen zijn vrijwel constant i.f.v. de kleppentiming.

 Het gehalte onverbrande koolwaterstoffen in de uitlaatgassen daalt, terwijl er

meer CO-uitstoot is bij grotere klepvervroeging. Het percentage CO2 daalt

lichtjes. De zuurstofinhoud van de rookgassen blijft ongeveer gelijk.

 Het aangezogen luchtdebiet, en dus ook de injectieduur, wijzigt niet.

 De optimale VO neemt schuchter toe met de klepvervroeging (zie figuur 5.1).
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Volgens de theorie van hoofdstuk 4 kan men bij lage motorbelasting en grote

klepoverlap inwendige uitlaatgasrecirculatie verwachten. De daling van de NOx-

emissie levert hiervoor het bewijs. Aan de hand van het principe van interne EGR

kan men bovenstaande verschijnselen verklaren:

 Hoe sterker het mengsel vervuild is met restgassen, hoe lager de

verbrandingstemperatuur en dus hoe minder NOx gevormd wordt. De uitstoot

aan koolwaterstoffen daalt omdat een deel van de onverbrande bestanddelen

in de uitlaat terug in de cilinder gebracht worden en alsnog kunnen

verbranden. Aangezien niet meer lucht wordt aangezogen, is de beschikbare

hoeveelheid zuurstof te klein om de verbranding volledig te laten doorgaan.

Vandaar dat de CO-uitstoot toeneemt. Merk op dat de situatie hier

genuanceerder is dan bij een verrijking van het mengsel. In beide gevallen is

er meer brandstof voor dezelfde hoeveelheid lucht*. Bij een gewone verrijking

nemen zowel de HC- als de CO-emissie toe. Omdat in ons geval een deel van

de uitlaatgassen recirculeert, wijzigt het verloop van de uitstoot. Door de

dilutie verloopt de verbranding bovendien wat moeizamer, zodat de optimale

VO lichtjes toeneemt. De tragere verbranding heeft eveneens schuld aan de

hogere CO-waarden.

 Aangezien het lucht- en injectiedebiet niet wijzigen is het koppel nagenoeg

onafhankelijk van de kleppentiming. A priori zou men een daling van de

leveringsgraad verwachten bij grote klepoverlap en lage belasting. Op die

manier kan het rendement lichtjes toenemen, omdat voor een gelijk vermogen

met meer geopende gasklep, en dus minder verliezen, moet gedraaid worden.

Dit is hier duidelijk niet het geval. We kunnen daarom inzien dat er een soort

evenwicht bestaat tussen twee fenomenen: het in de inlaat stuwen van de

uitlaatgassen op het einde van de uitdrijfslag bij vervroegde opening van de

inlaatkleppen enerzijds en het terug in de inlaat stuwen van verse lading aan

het begin van de compressieslag bij late inlaatklepsluiting anderzijds.

* We houden hier geen rekening met de geringe zuurtstofresten in de heraangezogen gassen.
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Met het nieuwe systeem voor verbruiksmeting zou men de invloed van de

kleppentiming op het rendement kunnen nagaan. Aangezien de injectiehoeveelheid

en het toerental constant zijn, is het rendement hier evenredig met het koppel. Voor

dit werkingspunt zijn de rendementsverschillen dus bijzonder klein, althans in het

gebied van optimale voorontsteking. Bovendien is ook de temperatuur van de

uitlaatgassen een goede indicator voor het rendement, aangezien het warmteverlies

van de rookgassen een belangrijke post inneemt in de warmtebalans van een motor.

Die temperatuur is, zoals verwacht, zo goed als constant i.f.v. de klepvervroeging.

5.2.2 Hoge belasting

De invloeden van de voorontsteking wijzigen niet bij toenemende belasting. Figuur

5.3 toont opnieuw de effecten van de variabele kleppentiming.

Koppel en NOx i.f.v. kleppentiming bij verschillende VO: 2500 rpm, 40 g/cyl
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Figuur 5.3

Men merkt een duidelijk verschil met de figuur bij lage belasting:

 De uitstoot van stikstofoxiden hangt vrijwel niet meer af van de kleppentiming.

 Het koppel neemt sterk toe naarmate de inlaatkleppen vroeger openen.

Werpt men een blik op de volledige tabellen (bijlage D.3), dan kan men bijkomend

het volgende vaststellen:



Hoofdstuk 5 Metingen op benzine 63

 Bij te grote voorontsteking treedt klop op. Dit gebeurt hier kort na het punt van

maximaal koppel. De optimale VO neemt lichtjes af met toenemende

klepvervroeging.

 De uitlaatgastemperaturen wijzigen niet noemenswaardig.

 De luchtfactor* neemt af met enkele honderdsten bij vervroegde

kleppentiming. Dit verschil is zeker niet groot genoeg om het koppelverloop te

verklaren.

 De emissie van CO en HC neemt ernstig toe met de klepvervroeging. Tegelijk

dalen de zuurstof- en CO2-gehaltes in de uitlaatgassen.

 Het aangezogen luchtdebiet neemt duidelijk toe bij vroegere kleppentiming.

Bijgevolg is ook de injectieduur langer.

Uit hoofdstuk 4 weten we dat bij zware belasting en lage toerentallen het

aanzuigeffect van de uitlaatgassen een voordelige rol speelt bij grote klepoverlap. Er

is dus geen sprake meer van interne EGR. Met de kleppentiming beïnvloedt men hier

de leveringsgraad. De opgemeten koppel- en NOx-curven, evenals het luchtdebiet,

bevestigen de theorie. De andere waarnemingen kunnen als volgt toegelicht worden:

 De daling van de optimale VO is een uiting van de klassieke trend: hoe hoger

de belasting, hoe later de ideale VO bij constant toerental. Dit is te wijten aan

de grotere vlamsnelheid t.g.v. de hogere druk en temperatuur in de cilinder [7].

 De wijziging van de luchtfactor is coherent met het verloop van de

uitlaatgassamenstelling. Dit valt echter op geen enkele manier te verklaren.

Daarom werd een verificatiemeting gedaan bij een voorontsteking van 20° kh.

De waarden zijn eveneens opgenomen in bijlage D.3. We wijzen erop dat

deze meting verricht is met de grote gasanalyse omdat het Hermann-toestel

dienst weigerde. De absolute waarden verschillen dus van de oorspronkelijke

meting. Uit de tabellen kan men ogenblikkelijk afleiden dat er geen spoor meer

is van de grote en vreemde verschillen in luchtfactor en emissies.

* De metingen gebeurden zonder -controle door de MoTeC.
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Besluiten aangaande het rendement kunnen hier moeilijker getrokken worden omdat

de injectieduur varieert. Als men naar de uitlaattemperaturen kijkt, dan zijn deze vrij

constant i.f.v. de kleppentiming. Ze wijzen dus niet op een ernstig

rendementsverschil. In [10] is de rendementsverbetering in kaart gebracht van een

motor met variabele kleppentiming op in- en uitlaat (figuur 5.4).

Figuur 5.4: verbruiksdaling Ford 1,6 l Ti-VCT [10]

Enkel bij lage belastingen wordt een significante winst geboekt (tot 7%). De

vergroting van de gasklepopening voor een bepaald koppel t.g.v. inwendige

uitlaatgasrecirculatie is hiervan de oorzaak. Er is dus geen reden om aan te nemen

dat het rendement wordt beïnvloed in het beschouwde werkingspunt. Op een

intuïtieve manier kan men dit nog als volgt inzien: de verhouding luchtdebiet/koppel

geeft een indicatie voor het rendementsverloop. Deze verhouding is vrijwel constant

voor de verschillende klepvervroegingen. Met het nieuwe verbruiksmeetsysteem zou

men eventuele kleine verschillen kunnen ontdekken bij voldoende lange metingen.

Aangezien het door de gasklepdrift (zie 2.9.3) onmogelijk is een werkingspunt perfect

te behouden gedurende lange tijd, heeft het weinig nut dit te proberen.
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5.2.3 Gemiddelde belasting

Er werd een reeks metingen verricht bij matige belasting. Deze levert, zoals te

verwachten, een combinatie op van beide bovenstaande effecten: een daling van de

NOx-uitstoot door interne EGR, evenals een koppeltoename door het zuigeffect van

de uitlaatgassen bij grote klepoverlap. Aangezien de twee zich samen voordoen, is

hun effect wat minder uitgesproken. De meettabellen zijn opgenomen in bijlage D.2.

Er is wel een opvallend resultaat: hoewel de leveringsgraad lichtjes daalt, en dus ook

het injectiedebiet, bij zeer grote klepvervroeging (40° kh), neemt het koppel nog wat

toe. Hier wordt dus een bescheiden rendementswinst geboekt. Een reden hiervoor

ligt bij de effectieve compressieverhouding. Bij lage toeren wordt een deel van het

mengsel teruggestuwd naar de inlaat als de inlaatkleppen lang openblijven in het

begin van de compressieslag. Daardoor daalt de effectieve compressieverhouding.

Dit is uiteraard nadelig voor het rendement, zoals volgende uitdrukking voor het

rendement van de vergelijkingskringloop toont [6]:

1

1
1  

v

waarbij  de volumetrische compressieverhouding en  de adiabate constante. Een

grote klepvervroeging kan dit vermijden. Tevens dalen de CO-, O2- en HC-uitstoot,

terwijl de CO2-emissie overeenkomstig toeneemt. Dit laat vermoeden dat de kleine

graad van interne EGR (af te leiden uit de beperkte vermindering van NOx) de

verbranding ten goede komt: bij het recirculeren van de uitlaatgassen kan de

verbranding zich vervolledigen. De dilutie blijft hierbij beperkt, zodat het negatieve

aspect van EGR (extra CO) hier niet meespeelt.

5.3 Metingen bij 1500 rpm

Voor dit lage toerental, dat bij stads- en fileverkeer nochtans uitermate belangrijk is,

zijn metingen voorhanden bij zeer lage (15 g/cyl) en gemiddelde (30 g/cyl) belasting.

Er zal blijken dat de resultaten bij 2500 rpm en hoge belasting ook representatief zijn

voor lagere toerentallen.
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5.3.1 Zeer lage belasting

Het is interessant om hier opnieuw de beide grafieken te beschouwen: koppel en

NOx-emissie i.f.v. VO (figuur 5.5) en kleppentiming (figuur 5.6).

Koppel en NOx i.f.v. VO bij verschillende kleppentiming: 1500 rpm, 15 g/cyl
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Koppel en NOx i.f.v. kleppentiming bij verschillende VO: 1500 rpm, 15 g/cyl
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Figuur 5.6

Bij het bestuderen van beide grafieken en de tabellen in bijlage D.4 (vergelijking

tussen verschillende optima) valt het volgende op:
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 De stikstofoxidenuitstoot vermindert spectaculair bij grote klepoverlap.

 Het motorkoppel daalt als de klepvervroeging te groot wordt.

 De optimale voorontsteking neemt toe met de klepvervroeging.

 Het luchtdebiet en de injectiehoeveelheid blijven constant.

 Het CO- en CO2-gehalte in de uitlaatgassen dalen, terwijl de hoeveelheid

onverbrande koolwaterstoffen en zuurstof toeneemt bij zeer vroege

kleppentiming.

 De uitlaatgastemperaturen dalen lichtjes bij grotere klepoverlap.

Het is duidelijk dat het zuigeffect van de uitlaatgassen bij deze bijzonder lage

belasting niet meespeelt. Alle verschijnselen zijn toe te schrijven aan de inwendige

uitlaatgasrecirculatie. Uit de negatieve tendenzen bij te grote klepvervroeging is af te

leiden dat de motor slechts een zeker niveau van EGR verdraagt. Bij te sterke dilutie

van het mengsel met restgassen verloopt de verbranding traag en onregelmatig, met

alle gevolgen van dien: meer onverbrand, zeer grote VO, daling van het koppel. Bij

stationair toerental wordt geen vervroeging toegepast, om de stabiliteit niet in het

gedrang te brengen [10]. Het is merkwaardig dat de leveringsgraad niet afneemt. Dit

valt nochtans te verwachten bij een zeer grote klepoverlap. Blijkbaar is er nog steeds

evenwicht met het verminderde terugduwen van verse lading. Aangezien de

injectieduur gelijk blijft, is het rendement evenredig met het koppel.

5.3.2 Gemiddelde belasting

De waarnemingen (bijlage D.5) zijn gelijklopend aan die bij 2500 rpm. Er is opnieuw

een combinatie van een (lichte) koppeltoename en een (sterke) daling van de NOx-

uitstoot. Ook hier lijkt een kleine EGR-graad de verbranding te bevorderen. Dit

resultaat maakt verdere metingen bij 1500 rpm overbodig, want ook bij hoge

belastingen zullen de effecten dezelfde zijn als bij 2500 rpm.

5.4 Metingen bij 3500 rpm

Omdat bij hoge toerentallen het rameffect van het inlaatmengsel de kop opsteekt,

was het noodzakelijk ook vaststellingen te doen bij een verhoogd toerental. De keuze

viel op 3500 rpm omwille van volgende redenen:
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 Bij 3000 rpm zijn geen stabiele koppelmetingen mogelijk (interactie van de

apparatuur met het 50 Hz net). Bovendien was het verschil met 2500 rpm niet

groot genoeg.

 Een nog hoger toerental leek weinig aantrekkelijk: de wervelstroomrem nadert

de grenzen van zijn kunnen*.

Omdat de invloed van de voorontsteking reeds voldoende gekend is, varieert bij dit

toerental enkel de kleppentiming. Wel werd de belasting afgeregeld op lage (20

g/cyl), matige (30 g/cyl) en hoge (40 g/cyl) waarden om een volledig beeld te

verkrijgen. De tabellen zijn opgenomen in bijlage D.6.

5.4.1 Lage belasting

Bij lage belasting kan men zich opnieuw aan interne EGR verwachten. Figuur 5.7

bevestigt dit.

Koppel en NOx i.f.v. kleppentiming: 3500 rpm, 20 g/cyl
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Figuur 5.7

Het geleverde koppel is constant en de NOx-uitstoot daalt i.f.v. de kleppentiming.

Verder zijn ongeveer alle grootheden min of meer onafhankelijk van de

klepvervroeging. De NOx-daling is minder groot dan bij 2500 rpm en gelijke belasting,

* Gezien de eerdere problemen met de rem leek een ruime marge niet onverstandig
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wat erop wijst dat de interne EGR-graad afneemt met stijgende motorsnelheid. Dit is

het gevolg van de grotere inertie van de uitlaatgassen, die dus beter de cilinder

verlaten en minder gemakkelijk zullen teruggestuwd worden naar de inlaat.

5.4.2 Hoge belasting

Het nut van klepvervroeging toont zich voor wat het maximaal motorkoppel betreft

vooral bij lagere toerentallen. Figuur 5.8 geeft inderdaad een trendwijziging weer in

het koppelverloop.

Koppel en NOx i.f.v. kleppentiming: 3500 rpm, 40 g/cyl
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Figuur 5.8

Bij 2500 rpm bleek de klepvervroeging een gunstige invloed te hebben op het koppel.

Dit kwam door het zuigeffect van de uitlaatgassen bij grote klepoverlap. Bij hogere

motorsnelheid doet een nieuw verschijnsel zijn intrede: het rameffect van de

inlaatgassen. Dit doet zich voor bij late sluiting van de inlaatkleppen. Er is dus een

concurrentiestrijd tussen deze twee fenomenen, die beide de leveringsgraad

bevorderen. Naarmate de motor sneller draait, verschuift het optimum naar latere

kleppentiming. In het geval van 3500 rpm is een klepvervroeging van 25 à 30° kh het

interessantst. Ook hier is de invloed op de uitlaatgassen en -temperaturen gering.
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5.5 Optimalisatie van de mappings

Op basis van de opgemeten grafieken kan men de voorontsteking en kleppentiming

zo goed mogelijk afstellen voor het volledige werkingsgebied van de motor. Eerst

wordt een optimum gezocht in de opgemeten waarden. Daarna interpoleren en

extrapoleren we deze punten naar de gehele mapping. Hierbij houden we rekening

met twee pijlers: de kennis van de optredende verschijnselen i.f.v. het toerental en de

belasting enerzijds, en de mapping voor de klepoverlap in [10] anderzijds (figuur 5.9).

De daarin voorgestelde motor heeft CVVT op in- en uitlaat, zodat het bereik van de

klepoverlap zeer groot is. De optimalisatie is vooral gericht op een zo hoog mogelijk

rendement en koppel. Er werd ook op gelet een vloeiend verloop van de instellingen

te krijgen. Daardoor is het onmogelijk in elk punt het absolute optimum te behalen.

Figuur 5.9: klepoverlap Ford 1,6 l Ti-VCT [10]
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5.5.1 Kleppentiming

Tabel 5.2: mapping kleppentiming benzine

Figuur 5.10: mapping kleppentiming benzine

Op figuur 5.10 is zeer goed het gebied van interne EGR te zien: de bult in het midden

van de mapping. Verder is ook de grote klepvervroeging bij lage toeren en hoge

belastingen opvallend. Conform de hoger vermelde waarnemingen daalt die

vervroeging bij hogere toerentallen.
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5.5.2 Voorontsteking

Tabel 5.3: mapping voorontsteking benzine

Figuur 5.11: mapping voorontsteking benzine

Figuur 5.11 geeft twee klassieke trends weer: de voorontsteking neemt toe met

toenemend toerental en daalt met toenemende belasting. Men ziet duidelijk een

onderbreking van dit verloop in het gebied van interne EGR: de voorontsteking is

daar iets hoger t.g.v. de dilutie van het mengsel. We merken op dat de

voorontsteking bij hogere toerentallen niet geoptimaliseerd is a.d.h.v. metingen.
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Hoofdstuk 6 Over waterstof

Enkele belangrijke aspecten van waterstof voor het gebruik in verbrandingsmotoren

komen kort aan bod. In hoofdstuk 8 worden de waargenomen verschijnselen dieper

uitgewerkt. We willen hier geenszins volledigheid nastreven of een algemene

uiteenzetting over waterstof geven voor een breed publiek. We beperken ons tot de

voor deze thesis nuttige elementen. Aan het eind van dit hoofdstuk lijsten we enkele

interessante artikels op over waterstof en het gebruik ervan in voertuigen en

motoren.

6.1 Waterstof als energiedrager

Waterstof is een brandstof in de zin dat zij energie vrijstelt bij de oxidatiereactie tot

water, waarbij deze energie bijvoorbeeld in een motor naar arbeid kan omgezet

worden. Anderzijds is er een belangrijk verschil met de klassieke fossiele

brandstoffen. Deze werden lang geleden door natuurlijke processen gevormd, en

worden nu ontgonnen aan recordtempo. Na het gebruik ervan, bijvoorbeeld in een

benzinemotor, kan men deze stoffen niet opnieuw aanmaken uit hun

reactieproducten. Bij waterstof is dat wel het geval: uit de oxidatie van waterstof met

zuurstof ontstaat water, dat via een elektrolyse* opnieuw kan gesplitst worden in

waterstof en zuurstof, uiteraard met de nodige energietoevoer. Daarom spreekt men

vaak van waterstof als energiedrager. Men stockeert energie in waterstof (door

elektrolyse bijvoorbeeld) en stelt deze opnieuw vrij in de oxidatiereactie, waarna de

producten opnieuw kunnen deelnemen aan de cyclus.

6.2 Verbranding van waterstof

Tabel 6.1 toont een vergelijking tussen waterstof en benzine voor enkele

interessante grootheden. Voor een volledige bepreking verwijzen we naar [7]. In

hoofdstuk 8 over de metingen op waterstof zullen enkele aspecten van de

vergelijking waterstof-benzine aan bod komen. De interesse voor

waterstofverbrandingsmotoren is voornamelijk gesteund op de gunstige emissies:

* We gaan niet in op de productiemogelijkheden van waterstof en de problemen die daarbij rijzen
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CO, CO2 en onverbrande KWS komen zo goed als niet vrij (in heel minieme mate

van verbrande smeerolie). Enkel NOx moet worden gecontroleerd.

waterstof benzine

massadichtheid (kg/m³) 0,09 730 - 780

ontstekingsgrenzen in lucht (vol%) 4 - 76 1 - 7,6

minimale ontstekingsenergie (mJ) 0,02 0,24

zelfontstekingstemperatuur (°C) 585 > 350

laminaire stoichiometrische vlamsnelheid (m/s) 2 0,4 - 0,8

massadichtheid stoichiometrisch mengsel (kg/m³) 0,94 1,42

stoichiometrische luchtbehoefte (kg lucht/kg waterstof) 34,3 14,7

onderste verbrandingswaarde (MJ/kg) 120 43,5

Tabel 6.1: eigenschappen van waterstof en benzine [7]

6.3 Backfire

Een groot probleem dat zich voordoet bij indirect ingespoten

waterstofverbrandingsmotoren is backfire. Dit is het ontsteken van het waterstof-

luchtmengsel in de motorinlaat. Het gaat hier om een explosie, met alle nadelige

gevolgen van dien: lawaai, drukopbouw, eventuele schade aan de motor of de

injectoren. In de literatuur worden diverse mogelijke oorzaken aangehaald, maar

backfire blijft hoe dan ook een min of meer stochastisch verschijnsel. Hieronder

vermelden we een lijst van de belangrijkste oorzaken. Wel stelt men vast dat backfire

vaak ontstaat uit een weglopende gloeiontsteking. Alleszins is duidelijk dat de brede

onstekingsgrenzen en de lage ontstekingsenergie aan de basis van backfire liggen.

Mogelijke oorzaken van backfire [22]:

 Hete punten in de verbrandingskamer

 Residuele energie in het ontstekingssysteem

 Inductie in de ontstekingskabel

 Nadurende verbranding tussen de zuiger en de cilinderwand (wegens de

kleine blusafstand)

 Gloeiontsteking
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Deze paragraaf zou niet compleet zijn zonder te wijzen op de mogelijkheid van

directe injectie. Backfire is dan geen probleem meer, aangezien geen brandbaar

mengsel in de inlaat aanwezig is. Een bijkomend voordeel van directe injectie is de

grote energiedichtheid van het cilindermengsel. Uit de zeldzame

onderzoeksresultaten hierover concluderen we dat er ernstige problemen zijn om

een goed injectiesysteem te ontwerpen. Nochtans is BMW actief in dit gebied [23].

6.4 Constructieve motoraspecten

Een benzinemotor aanpassen om op waterstof te werken is in wezen heel

eenvoudig, zoals bewezen werd met de opbouw van de proefstand. Dat wil echter

niet zeggen dat de motor nadien even vlot draait op waterstof als op benzine. Naast

de vele nieuwe instellingen, zoals voorontsteking, injectietiming, enz., zijn er heel wat

motoronderdelen die specifiek voor waterstof geoptimaliseerd kunnen (of moeten?)

worden. Hieronder lijsten we de belangrijkste op [22], en vermelden we telkens het al

dan niet van toepassing zijn op de proefstand. Vele punten zijn er specifiek op

gericht de mogelijke oorzaken van backfire (zie 6.3) weg te nemen.

 Bougies met lage warmtegraad: om een potentieel heet punt te vermijden

gebruikt men best aangepaste bougies. Eventueel kan ook de

elektrodenafstand verkleind worden, hoewel men erop attent dient te zijn de

werking op benzine (afzettingen) niet te verstoren. Dit komt aan bod in 8.4.2 b.

 Onstekingssysteem: een tweevonkensysteem is uit den boze. Verder dient

een plotse ontsteking door restenergie vermeden te worden. De Volvomotor is

tijdens de ombouw uitgerust met een individuele bobijn per cilinder.

 Injectiesysteem: een sequentiële injectie is noodzakelijk om waterstof in de

motorinlaat (en dus groot risico op backfire) te vermijden. De motor op de

proefstand beschikt over een sequentiële injectie met twee gasinjectoren en

een benzine-injector per cilinder.

 Hete punten: dienen op allerlei wijzen te worden beperkt, bv. door gekoelde

uitlaatkleppen en/of een goede spoeling. De Volvomotor is op dit vlak niet

aangepast.
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 Zuigerveren: een kleine speling en een kleine ruimte boven het vuursegment

zijn wenselijk wegens de kleine blusafstand van waterstof. Ook op dit vlak is

de motor volledig standaard.

 Klepzittingen en injectoren: men dient rekening te houden met de slechte

smerende eigenschappen van waterstof. De motor is op dit vlak volledig

origineel, op de injectoren na (van oorsprong CNG-injectoren*, dus evenmin

geoptimaliseerd).

 Smering: de smeerolie wordt best oordeelkundig gekozen, wegens de grotere

hoeveelheid condensaat afkomstig van de waterdamp uit de verbranding van

waterstof. De olie in de Volvomotor is standaardolie. Het is daarom aan te

bevelen de olie na langdurige werking op waterstof (bv. medio volgend

academiejaar) eens te controleren.

 Carterventilatie: hierop wordt nader ingegaan in het volgende hoofdstuk.

 Compressieverhouding: deze kan hoger zijn dan voor een benzinemotor

omdat waterstof een groter octaangetal heeft. Vanzelfsprekend is dit niet

gewijzigd op de proefstand. Het gaat tenslotte om een bi-fuel motor.

 Turbulentie in de verbrandingskamer: door de hoge vlamsnelheden van

waterstof mag de verbrandingskamer eenvoudiger zijn van vorm. Ook dit is

onmogelijk te veranderen op de proefstand.

 Elektronisch bediende gasklep: een waterstofmotor kan arm werken zoals een

diesel, en dus is het gunstig voor het rendement zo weinig mogelijk te smoren.

Desondanks is het noodzakelijk een gasklep te gebruiken bij lage toerentallen

en belastingen omdat er een grens is aan de armoede van het mengsel die de

motor kan verteren. Vandaar dat een automatische regeling van de smoring

onontbeerlijk is in een voertuig. In de MoTeC is er een mogelijkheid (als optie)

om een elektronisch gaspedaal aan te sturen. Aangezien er reeds een

elektrisch bediende gasklep is, kan deze uitbreiding desgewenst gebeuren.

* CNG: compressed natural gas
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6.5 Interessante literatuur

We geven een niet limitatieve lijst van nuttige publicaties voor de studie van

waterstofverbrandingsmotoren. Bij elke verwijzing staat ook kort omschreven

waarover het werk gaat.

 We moeten zeker alle thesissen vermelden die aan de Universiteit Gent

werden uitgevoerd op en over waterstofmotoren. Zij behandelen ongeveer alle

aspecten van het onderzoek: de ombouw van bestaande motoren, emissies,

oplading, backfire, EGR en uitlaatgasnabehandeling.

 Verhelst S., “Onderzoek naar de verbranding in

waterstofverbrandingsmotoren”, doctoraatsthesis, Universiteit Gent, 2005: dit

werk bevat een grondige inleiding over waterstofmotoren en een overzicht van

experimentele resultaten bekomen aan de Universiteit Gent. Hoofdbrok is het

onderzoek naar de verbranding (bv. de verbrandingssnelheid) om tot

simulatiemodellen te komen.

 “Hydrogen use in internal combustion engines”, College of the Desert,

december 2001. Algemene inleiding over het gebruik van waterstof in

verbrandingsmotoren. Allerlei aspecten zoals de eigenschappen van

waterstof, vermogen, backfire, emissies en aanpassingen aan de motor

komen bondig aan bod.

 Rosseel E., “Het gebruik van waterstof als alternatieve brandstof voor

voertuigpropulsie”, Laboratorium voor machines en machinebouw, Universiteit

Gent, 1991. Grondige inleiding over alle aspecten en problemen van waterstof

als motorbrandstof.

 Sierens R., Verhelst S., Verstraeten S., “An overview of hydrogen fuelled

internal combustion engines”, Proceedings International Hydrogen Energy

Congress and Exhibition, Istanbul, 2005. Een beknopte inleiding over het

gebruik van waterstof in verbrandingsmotoren en het experimentele

onderzoek aan de Universiteit Gent.

 Heffel J.W., “NOx emission and performance data for a hydrogen fueled

internal combustion engine at 1500 rpm using exhaust gas recirculation”,

International Journal of Hydrogen Energy 28 901-908, 2003. De betrokken
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motor is een Ford viercilinder tweeliter, wat van dit paper uitstekend

vergelijkingsmateriaal maakt.

 Heffel J.W., “NOx emission and performance data for a hydrogen fueled

internal combustion engine at 3000 rpm using exhaust gas recirculation”,

International Journal of Hydrogen Energy 28 1285-1292, 2003. Dit artikel

presenteert de resultaten van hetzelfde onderzoek als het voorgaande, maar

dan bij 3000 rpm. Volgend academiejaar kan ook dit een bijzonder mooie

vergelijkingsbasis vormen.

 Koyanagi K., Hiruma M., Furuhama S., “Study on Mechanism of Backfire in

Hydrogen Engines”, SAE paper nr. 942035, 1994. Dit paper behandelt een

van de oorzaken van backfire: het voortduren van de verbranding in een

kleine zone tussen de zuiger en de cilinderwand boven de zuigerveren (piston

top land) als gevolg van de kleine doofafstand van waterstof t.o.v. benzine.

 Kondo T., Iio S., Hiruma M., “A Study on the Mechanism of Backfire in

External Mixture Formation Hydrogen Engines –About Backfire Occurred by

Cause of the Spark Plug-”, SAE paper nr. 971704, 1997. Dit paper gaat over

backfire bij een viercilindermotor, en is daarom zeer interessant. Waterkoeling

van de bougie bracht een verbetering, doch geen eliminatie, van de

backfiregevoeligheid.

 Lucas M., Morris L.E., “The backfire problem of the hydrogen engine”, King’s

College London, UK, 1980. Verschillende aspecten en mogelijke oorzaken

van backfire worden besproken in dit weliswaar oude paper. Het onderzoek

gebeurde op een CFR-motor, zoals er in het labo een voorhanden is.

 Szwabowski S.J. et al., “Ford Hydrogen Engine Powered P2000 Vehicle”, SAE

paper nr. 2002-01-0243, 2002. Een interessant artikel over een realistisch en

bestaand waterstofvoertuig. Verschillende elementen komen aan bod: motor,

opslag, veiligheid en emissies.

 Tang X. et al., “Ford P2000 Hydrogen Engine Dynamometer Development”,

SAE paper nr. 2002-01-0242, 2002. Een uitgebreide set van gegevens over

de motor van de P2000: een tweeliter viercilinder. Dit artikel kan een ideale

basis vormen voor vergelijkingen met de Volvo-proefstand.

 Stockhausen W.F. et al., “Ford P2000 Engine Design and Vehicle

Development Program”, SAE paper nr. 2002-01-240, 2002. Enkele
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constructieve elementen van de P2000 motor worden toegelicht, o.a.

ontsteking, injectoren en carterventilatie. De veiligheidsaspecten van het

voertuig worden beschreven.

 Kiesgen G. et al., “The New 12-Cylinder Hydrogen Engine in the 7 Series: The

H2 ICE Age Has Begun”, SAE paper nr. 2006-01-0431, 2006. Hoofdstuk 8

besteed uitgebreid aandacht aan dit artikel.
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Hoofdstuk 7 Werking op gas

Eerst komen enkele problemen aan bod i.v.m. de werking op methaan. Vervolgens

wordt aandacht besteed aan het draaien op waterstof, waarbij een suggestie wordt

gedaan voor een aanpassing van de proefstand. Tot slot introduceren we het nieuwe

gasdetectiesysteem.

7.1 Werking op methaan

Om het functioneren van het gasinjectiesysteem te testen is het mogelijk de motor te

laten draaien op methaan. De injectie wordt zoals op benzine bepaald door het

aangezogen luchtdebiet. Het enige verschil is dat de MoTeC hier de gasinjectoren

(primaire en/of secundaire) aanstuurt. We wijzen erop dat het niet de bedoeling is

een tri-fuel motor te hebben. Er zijn dan ook geen optimalisaties gebeurd voor een

vlotte werking op methaan. Er weze opgemerkt dat voor een vlotte motorwerking op

aardgas de oplaadtijd van de bobijnen (ignition dwell time) verhoogd moet worden

t.o.v. benzine, bijvoorbeeld 1,5 ms.

7.1.1 Gasdruk

Zowel methaan als waterstof zijn opgeslagen in gasflessen onder een druk van 200

bar. Om het gas te ontspannen tot de injectiedruk van 2 bar zijn twee drukregelaars

voorhanden in het labo: een eentrapsregelaar voor groot debiet en een

tweetrapsregelaar voor klein debiet. In theorie moet een regelaar de uitgaande

gasdruk constant houden, onafhankelijk van de flesdruk en het gasdebiet. In

werkelijkheid is dit helemaal niet het geval. Beide ontspanners kennen hun specifieke

probleem. De eentrapsregelaar kan de druk niet stabiel houden, zelfs met constant

injectiedebiet. De tweetrapsontspanner kan bij constant gasdebiet wel een correcte

uitgangsdruk behouden, maar is enorm gevoelig aan wijzigingen van het afgenomen

debiet. Omdat dit probleem (in mindere mate) zich ook voordoet bij de

eentrapsregelaar, besloten we met de tweetraps te blijven werken. Ten slotte is het

zeer belangrijk een stabiele druk te krijgen om correcte metingen te kunnen

uitvoeren. De regelaar slaagt er bijzonder goed in de druk op peil te houden

naarmate de gasdruk vermindert. Omdat met een enkele gasfles nog geen uur kan
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gedraaid worden op zeer laag vermogen, zal het noodzakelijk zijn een flessenkader

te voorzien voor verdere experimenten.

Door de gevoeligheid van de druk aan het debiet is het onmogelijk en nutteloos een

injectiemapping op te stellen voor methaan. Bij elke wijziging van werkingspunt zou

men de gasdruk opnieuw moeten bijregelen. Het is beter met een algemene

injectietrim de juiste rijkheid in te stellen. Omdat het hier om een zeer vervelend

probleem gaat, dat nog verergert op waterstof*, is een goede oplossing gewenst. Een

eerste mogelijkheid is een andere ontspanner, die elektronisch de uitgangsdruk

controleert. Dankzij de contacten tussen de onderzoeksgroep en het waterstofteam

van BMW werd het door BMW gebruikte merk en type bekomen. Het gaat om een

ASCO Joucomatic SENTRONIC 833-354 met analoge controle, eventueel in

combinatie met een 833-066009 controle-eenheid. Ondertussen is van dit merk

reeds een nieuw type verkrijgbaar: SENTRONICD (figuur 7.1). De contacten met de

betrokken firma verlopen erg moeizaam. Naast deze preferentiële oplossing is er een

tweede mogelijk. De MoTeC kan een trim toepassen op het injectiedebiet indien hij

een signaal van de gasdruk ontvangt. Hiervoor is enkel een druksensor nodig, die

gemakkelijk in de handel te verkrijgen is. Mocht de nieuwe gasdrukregelaar er niet

komen, dan raden we aan zo snel mogelijk de tweede oplossing uit te voeren.

Aangezien we op waterstof enkel op laag vermogen gedraaid hebben dit jaar, waren

de problemen voor ons niet zo beperkend.

Figuur 7.1: SENTRONICD elektronische drukregelaar

* Waterstof is zeer licht en dus zijn de vereiste debieten bijzonder groot.



Hoofdstuk 7 Werking op gas 82

7.1.2 Verschil tussen de injectoren onderling

Om voldoende gasdebiet te kunnen leveren op waterstof zijn acht gasinjectoren

gemonteerd. Deze zijn verdeeld in een rij primaire en een rij secundaire. In de

MoTeC kan een volledige mapping worden opgemaakt van de verdeling tussen

primaire en secundaire i.f.v. toerental en belasting. Bovendien kan ook de timing van

beide apart ingesteld worden. Dit zal toelaten op waterstof grondig onderzoek te

doen naar de invloeden van de injectieparameters op menging, verbranding,

backfire, enz.

Toen we de werking van de injectoren natrokken op methaan kwamen enkele

interessante fenomenen aan het licht. Omdat we tijdelijk beschikten over een

geleende stroomtang* (figuur 7.2), konden we de aansturing van de injectoren in

kaart brengen m.b.v. een oscilloscoop met bijhorende plotter.

Figuur 7.2: Tektronix A622 stroomtang

Bij zeer lage belasting (en dus zeer kleine openingstijden van de injectoren) was er

een redelijk groot verschil tussen de uitlaatgastemperaturen. Figuren 7.3 en 7.4

geven de opgemeten signalen weer van de injectoren. Men merkt een duidelijk

verschil op rond het maximum en de daaropvolgende dip in het stroomverloop. Werpt

men een blik op de uitlaattemperaturen, dan valt het meteen op dat de laagste

temperatuur overeenkomt met het laagste stroomverloop. Voor de tweede cilinder

zijn het beeld en de temperatuur identiek aan dat van de derde. De eerste cilinder zit

tussenin qua beeld en temperatuur (444 °C). Waarschijnlijk zijn kleine verschillen

tussen de injectoren hiervoor verantwoordelijk. Wanneer op waterstof zeer lage

injectiedebieten nodig zijn, zoals bij stationair toerental, kan het nuttig zijn dit in het

achterhoofd te houden en eventueel een kleine individuele trim toe te passen. Tot

* Geleend van de Karel de Grote Hogeschool, waarvoor dank
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slot wijzen we erop dat de temperatuur van de vierde cilinder hier niet op zijn eentje

achterblijft, zoals gewoonlijk. In paragraaf 2.5 werd reeds gemeld dat het verschijnsel

zich pas manifesteert vanaf 500 °C, wat hier niet zo is.
cilinder 3

secundaire gasinjector

2,34 ms aanstuurtijd

100 mV/A

468 °C uitlaatgastemperatuur
Figuur 7.3
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Figuur 7.4

r 7.5 toont het stroomverloop in de draden van een injector bij lange

uurtijd. Men ziet duidelijk het plateau van volledige injectoropening. Zelfs bij

lijke grote injectiedebieten zijn de uitlaatgastemperaturen erg ongelijk.

ezien de temperaturen hoger zijn, is de vierde cilinder weer het verst achter.

430 °C uitlaatgastemperatuur
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7.1.3

Norm

geen

inject
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cilinder 3

secundaire gasinjector

7,6 ms aanstuurtijd

100 mV/A
Figuur 7.5

Primaire vs. secundaire injectoren

aal verwacht men bij het omschakelen tussen primaire en secundaire injectoren

veranderingen in injectiedebiet. Gezien de kleine verschillen tussen de

oren onderling in de vorige paragraaf, lijkt het aannemelijk dat zich bij de

hakeling toch enige veranderingen zullen voordoen. De twee voorbeelden in

7.1 tonen dit aan. Bemerk dat in het tweede voorbeeld het toerental spontaan

bij het omschakelen van primair naar secundair.
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injectoren primair secundair primair secundair
T1 (°C) 629 642 390 412
T2 (°C) 668 660 486 453
T3 (°C) 642 663 463 488
T4 (°C) 617 629 465 426
rpm 2200 2200 1400 1470 (!)
koppel (Nm) 25,6 26,7 0 0
CO (vol%) 0,79 0,37 1,17 0,22
HC (ppm CH4) 1217 1350 5593 3412
CO2 (vol%) 10,8 11,3 7,8 8,8
O2 (vol%) 1,52 1,09 5,97 5,68
NOx (ppm) 763 1074 54 39

Tabel 7.1: primaire vs. secundaire gasinjectoren

7.1.4 Verdeling tussen primaire en secundaire gasinjectoren

Zoals eerder al aangehaald kan de verdeling van het injectiedebiet tussen de

primaire en secundaire injectoren naar believen worden ingesteld in een mapping. Bij

het testen van deze mogelijkheid op methaan bleek de werkelijkheid minder

rooskleurig dan de theorie, die stelt dat de MoTeC het injectiedebiet automatisch

verdeelt volgens de ingestelde verhouding, daarbij rekening houdend met de dode

tijd van de injectoren. Tabel 7.2 toont enkele situaties. Hierbij is Fduty de procentuele

verhouding van de aanstuurtijd tot de maximale openingstijd (corresponderend met

720° kh). Deze grootheid is dus afhankelijk van het toerental. Fuel APW is de

effectieve aanstuurtijd van de injectoren.

% primair 50 20 0 100 80 50 20 0
fuel APW (ms) 4 4 4 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
FdutyP (%) 3 1 0 10 8 5 2 1
FdutyS (%) 2 4 4 0 1 4 7 9
 1,02 1,19 0,99 0,9 1,01 0,89 1 0,91

Tabel 7.2: verdeling tussen primaire en secundaire gasinjectoren

Het valt op dat de verschillen tussen 100, 50 en 0 % primair beperkt zijn (doch

aanwezig!). Omdat de Fduty grootheid afgerond is, moet men aan de absolute

waarde niet teveel belang hechten. Nochtans zou in de meest rechtse kolom een 0

moeten staan bij FdutyP, aangezien enkel de secundaire injectoren gebruikt worden.

De onsymmetrische verhoudingen geven enorme verschillen. Het is niet ondenkbaar

dat de openingstijd van de ene reeks injectoren hierbij zodanig klein wordt, dat de
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dode tijd hierbij een belangrijke rol gaat spelen, die de MoTeC niet automatisch kan

elimineren. Wellicht is het verschijnsel minder uitgesproken op waterstof, want de

injectiedebieten zijn dan een stuk groter, zeker bij zware belasting, waar het

ongetwijfeld noodzakelijk zal zijn met beide rijen injectoren te werken. We hebben dit

niet nagegaan, omdat we op waterstof enkel bij laag vermogen, en dus kleine

injectiedebieten, gedraaid hebben.

Op zich is dit probleem niet catastrofaal. Men dient zich er gewoon van bewust te zijn

dat het wijzigen van de verdeling tussen de injectoren in sommige gevallen een

ernstige verandering van de totale injectiehoeveelheid met zich meebrengt. Indien

men een optimale mapping zou willen opstellen, is het dus best eerst de correcte

injectorverdeling in te stellen, en daarna de injectiemapping zelf.

7.2 Werking op waterstof

Hier komen enkel de constructieve aspecten aan bod. Over het wel en wee van

motor op waterstof handelt hoofdstuk 8.

7.2.1 Inlaatrestricties

Door zijn brede onstekingsgrenzen laat waterstof toe de motorbelasting te regelen

zoals bij een dieselmotor. De gasklep staat volledig open en de injectiehoeveelheid

bepaalt het geleverde vermogen. Bij lage belastingen is het nodig toch met een

gasklep te werken omdat het mengsel te arm zou worden. De combinatie backfire

met bijna gesloten gasklep zou ernstige schade kunnen berokkenen aan zowel de

gasklep als de gasinjectoren en het inlaatspruitstuk door de drukopbouw. Ook de

verder in de luchtinlaat gelegen onderdelen, zoals de MAF-sensor en de luchtfilter

zouden schade kunnen lijden. Tot slot zou een vlamvoortplanting naar de

carterventilatieleiding extreme gevolgen kunnen hebben indien in het carter een

explosief mengsel zou aanwezig zijn*. Dit kan vermeden worden door de configuratie

van de motorinlaat te wijzigen: figuur 7.6.

* Voor meer details over de carterventilatie, zie volgende paragraaf
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Figuur 7.6: restrictie in de motorinlaat

De soepele luchtleiding werd afgekoppeld (met een restrictie aan het begin hiervan

zuigt de onderdruk de leiding dicht), waardoor ook de luchtfilter werkloos werd. In de

motorinlaat werd een restrictie aangebracht met opening naar keuze. Deze past

losjes in de inlaat, en wordt door de motor aangezogen. De gasklep staat volledig

open, en haar taak wordt overgenomen door de restrictie. Bij backfire vliegt* deze

restrictie eruit door de drukopbouw in het inlaatspruitstuk.

Het grote nadeel van deze manier van werken is de onmogelijkheid bij draaiende

motor de restrictie te vergroten of verkleinen. Men is dus per meetsessie gebonden

aan een bepaalde restrictie. Wanneer een eenmalige backfire optreedt kan de motor

misschien verder blijven werken. Hier kan dit niet, want de restrictie is er niet meer,

en dus verandert de motorwerking compleet. Verder is het ook niet mogelijk snel om

te schakelen op benzine, want daarvoor moet eerst de originele inlaatconfiguratie

hersteld worden.

Een bijkomend probleem is de geluidshinder: van zodra de restrictie 20 mm opening

heeft, wordt het lawaai van de tikkende gasinjectoren bijzonder irritant, en verliest

men de voeling met de motor bij gebrek aan motorgeluid zelf. Zonder restrictie is het

simpelweg onmogelijk aan de Schenckbank te blijven zitten zonder

* De restrictie vliegt makkelijk twee meter ver
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gehoorbescherming, die het waarnemen van onregelmatigheden natuurlijk

verhindert.

In paragraaf 7.3 is een voorstel voor wijziging van de proefstand opgenomen om met

deze problemen komaf maken.

7.2.2 Carterventilatie

Ondanks de aanwezigheid van zuigerveren tussen zuiger en cilinderwand is er altijd

wat blow-by: gassen die vanuit de cilinder naar het carter worden geblazen. De

ophoping van waterstof in het carter zal snel aanleiding geven tot een explosief

mengsel: vanaf 4 vol% H2 in lucht. Bovendien leidt de condensatie van waterdamp

(als verbrandingsproduct van waterstof met zuurstof) tot dilutie van de motorolie. Het

is dus noodzakelijk een goede carterventilatie te voorzien. Het standaardsysteem

van de motor is in figuur 7.7 geschetst.

Figuur 7.7: standaard carterventilatie

De lichtgrijze pijl stelt de luchtstroom voor die men a priori zou verwachten: door de

onderdruk in de aanzuigleiding naar de motor worden de cartergassen afgezogen.

De olieafscheider verhindert het meesleuren van oliedruppeltjes. Omdat de

onderdruk vóór de gasklep beperkt is, vooral bij kleine luchtdebieten, lijkt dit systeem

te bescheiden voor waterstof. Om een idee te krijgen van de kracht van de huidige
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carterventilatie en de eventueel noodzakelijke wijzigingen, wilden we de onderdruk

meten in het carter en in de luchtaanzuigleiding bij enkele toerentallen en

belastingen. De eerste meting gebeurde bij laag toerental en nullast. In de

luchtaanzuiging was de onderdruk zoals verwacht miniem. De onderdruk in het carter

bleek te groot om op te meten. Hieruit concludeerden we dat de luchtstroom

omgekeerd moest zijn aan de verwachtingen. Er was nog een bijkomend element dat

hierop wees: bij het loskoppelen van de carterventilatieleiding draaide de motor een

stuk armer. De door het carter aangezogen lucht passeerde niet meer langs de MAF-

sensor en de injectieduur werd automatisch verminderd.

De omgekeerde luchtstroom maakte het draaien op waterstof heel wat makkelijker.

Door het weglaten van de soepele luchtaanzuigleiding waarin de carterventilatie

uitmondt werd het volledige carterventilatiesysteem geneutraliseerd, zo dachten we.

Maar omdat nog steeds lucht wordt aangezogen door de carterleiding was dit geen

probleem. Om op zeker te spelen werd de leiding verbonden met de

uitlaatgasafzuiging, zij het in een deel dat enkel omgevingslucht aanzuigt en geen

uitlaatgassen van de motor zelf. De onderdruk in deze kanalen is veel kleiner dan

deze in het carter.

Hiermee was het nog steeds niet zeker of de carterventilatie wel volstond. Daarom

maakten we er een gewoonte van om telkens wanneer de motor afgelegd werd, de

waterstofconcentratie in het carter op te meten. Tabel 7.3 bevat enkele van deze

meetwaarden.

H2 (vol%) 2,03 1,67 2,53 2,4 2,73 2,18
 3 3,2 1,6 1,6 1,6 1,8
koppel (Nm) 0 0 14 14 28 45

Tabel 7.3: cartergassen bij 1500 rpm

Er was steeds voldoende marge met de ontstekingsgrens (4 vol% H2). We dienen er

expliciet op te wijzen dat hier enkel metingen bij 1500 rpm voorhanden zijn. Wanneer

men bij hogere toerentallen wenst te werken is het dus noodzakelijk een

gelijkaardige reeks metingen te verrichten om de carterventilatie te evalueren. Het is

niet ondenkbaar dat bij hoge toerentallen de luchtstroom in de carterleiding
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vermindert of misschien zelfs van teken omkeert. Het kan in dergelijke situaties dus

onvoldoende zijn de carterventilatie gewoon in de omgevingslucht te laten. Het

voorstel in volgende paragraaf verbetert ook de huidige geïmproviseerde

carterventilatie. Mochten desondanks toch onoverkomelijk grote

waterstofconcentraties in het carter ontstaan, dan moet men zijn toevlucht nemen tot

ingewikkelder systemen, zoals een venturi in de luchtaanzuiging, die een voldoende

grote onderdruk levert voor aanzuiging van de cartergassen. Interessante literatuur

over carterventilatie:

 Heisler H., “Advanced Engine Technology”, Edward Arnold, London, 1995

 “Carter snakt naar adem”, Auto & Motor TECHNIEK 65 2005 4, p. 52 e.v.

7.3 Aanpassing van de proefstand

Om de in 7.2.1 vermelde moeilijkheden met het draaien met restricties en met open

gasklep op te lossen, formuleren we hier een voorstel voor aanpassing van de

proefstand: figuur 7.8.

Figuur 7.8: T-stuk
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De standaard luchtaanzuigleiding van de motor wordt vervangen door een stevige

leiding in T-vorm. Op het rechte uiteinde van de T steken we een stop, zoals de

huidige inlaatrestricties maar dan zonder opening, die bij backfire wordt weggeduwd.

Na het kromme* deel van de T volgen de klassieke componenten (die

geluiddempend werken), met als extra een tweede, mechanisch bediende gasklep.

Deze kan gebruikt worden bij werking op waterstof, en verhelpt het probleem van de

discrete inlaatrestricties. De originele gasklep blijft open staan. Indien backfire

optreedt wordt de stop uitgeworpen en blijft de drukopbouw beperkt, zodat niets

beschadigd raakt.

De plaatsing van de tweede vlinderklep kan op verschillende manieren:

 Indien de soepele standaard luchtleiding wordt gebruikt, moet de gasklep

stroomafwaarts hiervan geplaatst worden. Zoniet zal de onderdruk bij kleine

opening de rubberen leiding samentrekken, zoals we ondervonden hebben

met een restrictie. De voordelen zijn dat de carterventilatie en de

stationairregeling volledig origineel blijven, en dat de gasklep de andere

componenten beschermt tegen backfire wanneer ze gedeeltelijk gesloten is.

 Als de soepele leiding vervangen wordt door een stevige, dan kan de tweede

smoorklep ook meer stroomopwaarts geplaatst worden. Hierbij dient men wel

op te letten met de carterventilatie: door de sterkere onderdruk na de gasklep

kan de luchtstroom richting carter sterk verminderen of zelfs omkeren. Er moet

dus zeker nagegaan worden wat de invloed hiervan is. Het kan zijn dat de

omkering van de stroming zelfs een voordeel is in bepaalde situaties.

In elk geval lijkt het ons verstandig de gasklep niet te dicht voor of achter de MAF-

sensor te plaatsen. Een sterk inhomogene stroming zou de werking ervan kunnen

verstoren.

Een deel van het voorstel is reeds gerealiseerd: figuur 7.9. Het belangrijkste

onderdeel, de tweede gasklep, hebben we nog niet kunnen testen. We zijn van

* Een gebogen T geeft minder stromingsverliezen dan een haakse
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mening dat de nieuwe configuratie het onderzoek op de motor, zeker naar backfire,

sterk zal vereenvoudigen.

Figuur 7.9: voorlopig T-stuk

7.4 Gasdetectie

Aan het begin van het academiejaar werd ons gevraagd uit te kijken naar een

draagbare waterstofdetector. Deze zou bijzonder handig zijn in het opsporen van

lekken, en zou een aardige steen bijdragen aan de veiligheid rond de proefstanden.

Na veel speurwerk werd contact gelegd met het Nederlandse bedrijf Buveco

Gasdetection B.V.* Deze firma heeft een interessante draagbare detector op de

markt: de Micro Bucom 500 LEL. Deze meet de waterstofconcentratie in de lucht van

0 tot 4 vol%, dus tot aan de onderste ontstekingslimiet†. Het ingebouwde alarm gaat

af bij 10 %LEL. Vanaf 4 vol% H2 signaleert de sensor “overload”. Op dat moment is

er dus een explosief mengsel. Figuur 7.10 geeft een beeld van de detector.

* Postbus 74, 2665 ZH Bleiswijk, Nederland

http://www.buveco.com, sales@buveco.com, tel. +31105217344, fax +31105218770
† LEL: lower explosion limit
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Figuur 7.10: Micro Bucom draagbare waterstofdetector

Toen er contact was met het betrokken bedrijf, werd ons bijkomend gevraagd een

offerte te laten maken voor een volledig nieuwe gasdetectie, ter vervanging van het

oude Dräger-systeem. Op aanraden van Buveco werden kappen geplaatst, met

bovenin een sensor (Bucom ST600EX), die aan een alarmcentrale (Bucontrol 4)

gekoppeld is. Door de extreem lage dichtheid van waterstof is het schier onmogelijk

een betrouwbare (en dus veilige) detectie te bekomen in vrije lucht. De grote kap

vangt de opstijgende vrijgekomen waterstof op. Door de sensor in de nok te

plaatsen, verkrijgt men een snelle detectie. In dat geval schakelt de alarmcentrale de

gastoevoer naar de motor uit. Op figuur 7.11 ziet men de plaatsing van de sensor in

de kap. Figuur 7.12 toont de alarmcentrale, waarop twee sensoren aangesloten zijn:

de Volvo- en de Audi-proefstand.
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Figuur 7.11: opvangkap met gassensor

Figuur 7.12: Bucontrol 4
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Hoofdstuk 8 Metingen op waterstof

In dit deel bespreken we vooreerst kort hoe we de motor op waterstof aan de praat

kregen. Nadat dit lukte, konden we overgaan tot een aantal metingen waarvan we de

resultaten samenvatten en bestuderen. Alle gegevens werden verkregen bij een

toerental van 1500 rpm.

8.1 Starten op waterstof

Zoals in hoofdstuk 7 uitgelegd is het op waterstof (voorlopig) noodzakelijk met

restricties in de motorinlaat te draaien. Bij onze eerste startpogingen gebruikten we

een restrictie met een open diameter van 10 mm. De motor startte pas bij een vrij

hoog injectiedebiet dat we regelden via de MAP-potentiometer. Vervolgens draaide

de motor op 400 à 500 rpm. Bij verrijken nam de vermogensoutput niet toe. Lang

bleef de motor meestal niet draaien. Door de slechte verbranding eindigde het

telkens al gauw met een zwakke backfire.

De lage vermogensoutput deed ons vermoeden dat de verbranding bij bepaalde cycli

niet werd ingeleid. We besloten de ontstekingsenergie te verhogen door de oplaadtijd

van de bobijnen aan te passen van 0,8 ms naar 1,5 ms. Hierna startte de motor vlot

en draaide zelfs rustiger en zachter dan op benzine. De oorzaak is de lagere

ionenconcentratie in een waterstof-luchtvlam vergeleken met een benzine-luchtvlam

[24]. Hierdoor is bij waterstof voor een normale ontsteking een hoger voltage nodig.

8.2 Eerste metingen op waterstof

8.2.1 Werkwijze

Met de restrictie van 10 mm in de inlaat werd na de start het waterstofdebiet

langzaam opgevoerd. Het toerental regelden we op 1500 rpm. Bij verschillende -

waarden werd de MBT-timing gezocht. MBT staat voor minimale voorontsteking om

maximaal koppel te bereiken: minimum spark advance for best torque. Bij elke 

werden naast MBT-timing het bijhorende koppel, de hoeveelheid onverbrand in de

uitlaat en de combinatie van injectiedruk en injectieduur genoteerd. De kleppentiming
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bleef hierbij onaangeroerd op 0° kh vervroeging. De meetwaarden zijn terug te

vinden in bijlage E.1.

8.2.2 Stabiliteit van de verbranding, koppel en MBT-timing

Wat de stabiliteit van de verbranding en dus de rustige loop van de motor betreft

werden volgende zaken geconstateerd te beginnen bij het armste mengsel:

 Bij = 3,4 meten we 0,33 % onverbrande H2 in de uitlaat. Samen met een 

die onrustig stond te schommelen, wijst dit op een werking die niet geheel

stabiel is.

 Vanaf = 2,9 merken we dat de schommelingen in  verdwenen zijn. De

motor draait nu stabiel.

 Vanaf  = 1,5 is er geen onverbrand meer in de uitlaat.

 Bij = 1,25: backfire.

Koppel en MBT-timing i.f.v.  bij restrictie 10 mm
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Figuur 8.1

Op figuur 8.1 stellen we twee zaken vast:
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 Het koppel stijgt omgekeerd evenredig met 

 De MBT-timing stijgt iets minder dan evenredig met 

Aangezien de stijging van het koppel uiterst logisch is, gaan we iets dieper in op de

voorontsteking (VO):

 Bij het zoeken naar de MBT-timing werd vastgesteld dat het koppel i.f.v. de

VO bij elke  een vrij breed maximum bezit. Bij de bepaling van de MBT-timing

wordt daarbij de minimale VO uit dit plateau gehaald. Daar waar de keuze

voor een minimum aan VO bij een benzinemotor interessant is om een

reserve te bewaren t.o.v. de klopgrens, is dit op waterstof belangrijk om

backfire te vermijden. Bovendien daalt ook de NOx-uitstoot met afnemende

VO.

 Bij arme mengsels verloopt de verbranding traag. Het is dan ook belangrijk

voor een zo volledig mogelijke verbranding deze vroeg in te leiden. Bij = 2,9

bedraagt de MBT-timing 25° kh.

 Een verrijking aan waterstof geeft een snellere verbranding waardoor de MBT-

timing verlaat met afnemende . Bij < 2 bedraagt ze nog 10° kh en bij = 1,5

slechts 2° kh. Daarnaast merken we dat het koppel lichtjes meer dan

evenredig stijgt met afnemende . We gaan hier in 8.3.2 dieper op in.

 Wanneer we vanaf = 1,5 het mengsel nog verder verrijkten tot 1,25 verliep in

eerste instantie alles normaal. We maten een maximaal koppel van 53,5 Nm

(bij 1500 rpm en met een restrictie van 10 mm). Wanneer we in dit punt de VO

instelden op het gemiddelde van de omliggende waarden in de mapping, wat

2° kh bedroeg, hoorden we (en zagen we door de uit de inlaat geprojecteerde

restrictie) backfire. Blijkbaar zaten we net ervoor al heel dicht tegen de

backfiregrens. Met een latere (negatieve) VO zou het fenomeen zo goed als

ongetwijfeld vermeden zijn.

We vertellen er hier al bij dat we er op latere data eigenaardig genoeg niet meer in

geslaagd zijn met een restrictie van 10 mm tot een vlotte werking van de motor te

komen. Uitgebreide metingen geschiedden met restricties van 8 en 9 mm. Deze
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lieten ons toe reeds bepaalde invloeden van de kleppentiming na te gaan op

vermogen en emissies.

8.3 Invloeden van de kleppentiming

8.3.1 Keuze van de uiterste -waarden

Met restricties van 8 en 9 mm* werd de invloed van de kleppentiming op vermogen

en NOx-uitstoot opgemeten. Bij elke restrictie werden metingen gedaan bij vier

verschillende waarden. De armste situatie kozen we daarbij rond = 2. Met de

restrictie van 8 mm levert de motor bij deze -waarde amper koppel. Boven = 2

werd bij beide restricties de werking van de motor al gauw (vanaf = 2,5) instationair

met voortdurende schommelingen in . Zodoende leek het niet nuttig nog armer te

gaan. Voor het andere uiterste van de -waarden hadden we de luxe dat de motor

zonder enig probleem = 1 draaide.

We vermelden er nog bij dat het met restricties van 8 en 9 mm perfect mogelijk is

rijker dan = 1 te draaien. We slaagden er in = 0,92 te halen, zonder dat zich enig

storend fenomeen voordeed. Omdat vanaf = 0,95 de hoeveelheid onverbrande H2

in de uitlaat gezwind richting 0,5 % stijgt, wat betekent dat de verbranding niet erg

volledig meer gebeurt, is het in elk geval praktisch niet nuttig om te kijken of nog

rijker mogelijk is.

8.3.2 Algemeen: NOx-uitstoot en koppel i.f.v. 

Op figuur 8.2 staat voor beide restricties het verloop uitgezet van de NOx-uitstoot en

het koppel in functie van . De klepvervroeging bedraagt hier 40° kh. Verder zullen

we aantonen dat bij deze vervroeging de NOx-uitstoot minimaal is en tevens het

koppel maximaal. De curves tonen een vertrouwd beeld.

* Op benzine werd de corresponderende gasklepstand bepaald: 20 % voor 8 mm en 23% voor 9 mm
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Koppel en NOx i.f.v. l met restrictie 8 mm en 9 mm
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Figuur 8.2

Wat de NOx-uitstoot betreft merken we het volgende op:

 Bij = 2 is deze quasi 0.

 Vanaf = 2 begint de NOx-uitstoot licht te stijgen.

 Vanaf = 1,5 stijgt de NOx-uitstoot zeer sterk tot enkele duizenden ppm bij

stoichiometrische werking.

Voor de evolutie van het koppel zien we:

 Omdat de opening van de restricties kwadratisch toeneemt met de diameter

geven beide restricties reeds een noemenswaardig verschil in koppel.

 Aangezien  omgekeerd evenredig is met het waterstofdebiet, stijgt het koppel

theoretisch ook omgekeerd evenredig met dus volgens een 1/x verband).

Op de figuur 8.2 zien we dan ook dat vanaf = 1,4 de helling van de

koppelcurve lichtjes afneemt. Deze afname is hier minder groot dan bij een
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werkelijk 1/x-verband omdat, zoals verder in 8.3.4 wordt beschreven, het

rendement bij grotere -waarden aanzienlijk daalt. Het maximum koppel

bereikt met de restrictie van 8 mm een waarde van 31,8 Nm tegenover 48,8

Nm met de restrictie van 9 mm. In vermogen is dat 5 en 7,7 kW.

De Europese uitstootnormen worden jammer genoeg uitgedrukt in g/km. Bovendien

worden de emissies gemeten volgens een bepaalde cyclus. Het is dan ook zeer

moeilijk te zeggen hoeveel ppm NOx er mag uitgestoten worden om gunstig te zitten.

In ieder geval is er het sterke vermoeden dat vanaf waarden kleiner dan = 1,5 à 2

een speciale katalysator onontbeerlijk zal zijn om de normen te halen. In zijn

nieuwste V12 bi-fuel waterstof-benzinemotor vermijdt BMW om deze reden expliciet

het gebied 1 < < 1,8. Om hoge vermogens te kunnen halen gebruiken ze bij  = 1

een 3-weg katalysator (zie 8.5).

Bij een strategie voor geen motor-uit-NOx-emissies ofwel > 1,5 à 2 blijft het

maximaal koppel beperkt tot slechts ongeveer de helft van de waarde bij = 1. Om

voldoende koppel te halen, is het m.a.w. noodzakelijk rijk genoeg te draaien. Zoals

net vermeld gebruikt BMW deze strategie in zijn recente waterstof-benzinemotor.

Om een idee te hebben van de grootteorde van een maximaal koppel (zonder

restrictie) nemen we de waarden van Ford [25] voor hun viercilinder Zetec. Bij

metingen aan 1500 rpm haalde de tweeliter (met dus wel 10 % meer slagvolume dan

de Volvo) een maximumkoppel van 94 Nm.

Verder is het nog interessant om weten dat op benzine bij 1500 rpm het

maximumkoppel van de Volvomotor ruim 120 Nm bedraagt.

8.3.3 Variatie van de kleppentiming: werkwijze en gemeten grootheden

Voor elke waarde werden gegevens bij vier posities van de klepvervroeging

opgemeten tussen 4° en 40° kh. In een bepaalde positie werd dan vooreerst de

MBT-timing gezocht en ingesteld. Eens dit was gebeurd, werden de

uitlaattemperaturen van de vier cilinders genoteerd, samen met het waterstofdebiet,

de gasdruk en de bijhorende injectieduur. Als laatste werden NOx, H2, O2, CO en
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CO2 opgemeten. Deze componenten lazen we af van de trage gasanalyse, daar de

Hermann-diagnose net voor de metingen de geest had gegeven. Voor wat NOx, CO

en CO2 betreft, was de trage gasanalyse de dag voor de metingen nog maar net

gecalibreerd. Omdat de calibratie een compromis is maten we negatieve NOx-

emissies. Om de relatieve veranderingen niet kwijt te spelen, hebben we deze

bewust niet naar nul afgerond. Wat H2 en O2 betreft, gelden hier vooral de relatieve

veranderingen.

Eigenlijk was het niet exact  die we als parameter hanteerden, maar het

waterstofdebiet. Op die manier blijft de voor de motor beschikbare

verbrandingswaarde steeds dezelfde. Dit lijkt ons dan ook logischer om als

vergelijkingsbasis te nemen. Omdat  een beter idee geeft over de rijkheid van een

mengsel en bovendien niet ernstig wijzigt bij verschillende kleppentimingen, werd

voor alle figuren in deze paragraaf  als parameter aangewend.



Hoofdstuk 8 Metingen op waterstof 103

8.3.4 Meetresultaten: vaststellingen en besprekingen

a NOx-uitstoot en koppel

NOx i.f.v. kleppentiming bij verschillende  -waarden met restrictie 8 mm
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Koppel ifv kleppentiming bij verschillende l-waarden met restrictie 8 mm
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NOx i.f.v. kleppentiming bij verschillende -waarden met restrictie 9 mm
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Koppel i.f.v. kleppentiming bij verschillende  -waarden met restrictie 9 mm
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Op de figuren 8.3, 8.4, 8.5 en 8.6 staan, opgemeten met de restrictie van 8 mm

respectievelijk 9 mm, de NOx-uitstoot en het koppel uitgezet i.f.v. de klepvervroeging

voor de aangegeven -waarden. Merk op dat deze grafieken verschillend zijn van

deze in hoofdstuk 5, waar de parameter de VO was en de verschillende curves alle

bij eenzelfde belasting golden.

We herhalen even dat voor elke klepvervroeging vooreerst de MBT-timing werd

bepaald. Dan pas werden de meetgegevens geregistreerd. De VO is dus

verschillend in elk punt. Alle waarden zijn terug te vinden in bijlagen E.2 en E.3.

De figuren laten ons toe een aantal voor beide restricties gemeenschappelijke

vaststellingen te doen:

 De NOx-uitstoot is in eerste instantie constant i.f.v. de klepvervroeging om

daarna te dalen.
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 Het koppel is aanvankelijk constant en stijgt vervolgens lichtjes i.f.v. de

klepvervroeging.

 Het is aangenaam vast te stellen dat het maximum koppel en de minimum

NOx-uitstoot worden bereikt bij dezelfde vervroeging van 40° kh. Een

compromis is dus niet nodig.

We verklaren dit als volgt:

 Wanneer de inlaatklep eerder opent, treedt bij lage en gemiddelde belasting

net als bij benzine interne EGR op. Dit merken we op doordat bij

klepvervroeging ook de MBT-timing vervroegt. Dit betekent een langzamere

verbranding door de aanwezigheid van quasi inerte rookgassen. De

aanwezige EGR zal net als bij benzine door de lagere

verbrandingstemperaturen de NOx-uitstoot aanzienlijk verminderen.

 Door de bredere ontstekingsgrenzen is waterstof beter bestand tegen grote

hoeveelheden EGR dan benzine. Hierdoor merken we op waterstof bij laag

koppel nog geen instabiele verbranding op. Bij grote klepvervroeging nemen

we hier, in tegenstelling tot bij lage belasting op benzine, dus geen daling van

de koppelcurve waar.

 Bij 40° kh vervroeging sluit de inlaatklep ook 40° kh eerder. Hierdoor wordt er

minder mengsel teruggestuurd naar de inlaat bij het begin van de

compressieslag. Er bevindt zich, de rookgassen inbegrepen, dus meer

mengsel in de cilinder. De vroege sluiting van de inlaatklep doet de effectieve

compressieverhouding toenemen. Hierdoor stijgt het rendement van de

volmaakte motor. Aangezien bij waterstof als gevolg van de hogere

vlamsnelheid (zie tabel 6.1) meer nog dan bij benzine de verbranding bij

constant volume gebeurt, wordt de formule van het rendement van de

vergelijkingskringloop gegeven door:

 1

1
1  

v

waarbij  volumetrische compressieverhouding

 adiabatische constante
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Dit verklaart waarom bij hetzelfde injectiedebiet meer koppel wordt geleverd bij

grotere klepvervroeging.

 Als we de grafieken bij 8 en bij 9 mm met elkaar vergelijken komen we tot de

conclusie dat de NOx-uitstoot bij de 9 mm restrictie relatief gezien minder daalt

dan bij de 8 mm restrictie. Door de hogere belasting bij de 9 mm restrictie

hebben de uitlaatgassen een grotere inertie en is er dus bij klepvervroeging

minder EGR aanwezig.

b NOx-emissies en koppel bij = 1 op waterstof en op benzine

Bij een bepaald gewenst uitgangskoppel geldt: zolang op waterstof = 2 kan worden

gedraaid (of eventueel nog armer) is de NOx-uitstoot quasi 0. Op benzine, dus = 1,

is NOx-uitstoot onvermijdelijk. Vervolgens maken we de vergelijking tussen waterstof

met = 1 en benzine. Om dit te kunnen doen, hebben we NOx-uitstoot en koppel

i.f.v. de klepvervroeging opgemeten op benzine met de restrictie van 8 mm. = 1

werd ingesteld m.b.v. de MAP-potentiometer. Vervolgens werd op waterstof enkel

het maximaal koppel bepaald. De restrictie die we voor deze metingen gebruikten,

was echter niet meer de originele 8 mm-restrictie. Zodoende hebben we de

koppelwaarden voor waterstof uit vorige paragraaf omgerekend a.d.h.v. de hier

opgemeten maximale koppelwaarde. De NOx-uitstoot hebben we niet omgerekend

en werd dus eigenlijk opgemeten met twee lichtjes verschillende restricties.
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NOx-uitstoot en koppel i.f.v. klepvervroeging bij waterstof en benzine met restrictie 8
mm
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Figuur 8.7

In de figuur 8.7 staat het resultaat van onze metingen uitgezet. Bijlage E.4 bevat de

tabllen. We concluderen het volgende:

 Voor de NOx-uitstoot: we kunnen gerust stellen dat de NOx-uitstoot op

waterstof bij = 1 een pak hoger is dan die op benzine en dit bij elke

klepvervroeging.

 Het maximale koppel is bij elke klepvervroeging op waterstof minstens even

groot als op benzine.

Gezien het maximale koppel dat hier opgemeten werd groter is dan dat uit de vorige

paragraaf zou de NOx-curve van waterstof normaal gezien zelfs nog iets hoger

moeten liggen. Dat de NOx-uitstoot bij de verschillende kleppentimingen hoger is op

waterstof dan op benzine, ligt aan de veel hogere verbrandingstemperatuur van

waterstof die de NOx-vorming bespoedigt.
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Bij iets rijker draaien dan stoichiometrisch kan het maximaal koppel zowel op benzine

als op waterstof nog wel naar hogere waarden worden gebracht, maar dit gaat zeer

erg ten koste van de emissies. Bij = 1 bedraagt op waterstof het maximumkoppel

33,0 Nm bij een VO van -4° kh en een klepvervroeging van 40° kh. Op benzine lag

het maximumkoppel lager met 31,3 Nm bij een VO van 40° kh en een

klepvervroeging van eveneens 40° kh.

Het luchtdebiet werd niet alleen beperkt door de restrictie maar ook omwille van de

onmiddellijk erna geplaatste gasklep. Op benzine is het aangezogen luchtdebiet (zie

bijlage E.4) ongeveer 8,3 g/s terwijl op waterstof dit 6 g/s bedraagt. Daartegenover

staat dat waterstof in een stoichiometrisch mengsel met een vaste hoeveelheid lucht

meer verbrandingswaarde inbrengt dan benzine. Bovendien bedraagt het rendement

van waterstof 0,24 en dit van benzine slechts 0,20, een niet te verwaarlozen verschil

van 20 %. Bijgevolg is het koppel op waterstof hier lichtjes hoger dan op benzine*.

Verdergaand op het luchtdebiet merken we nog volgende zaken op. In hoofdstuk 7

staat de nood aan een T-stuk beschreven. Dit werd pas helemaal op het einde van

onze werkzaamheden voorzien. Met dit T-stuk en de restrictie van 8 mm voor de

luchtfilter i.p.v. voor de gasklep bleek plots dat het koppel op benzine bij nog niet half

geopende gasklep gezwind voorbij 70 Nm klom. Hiermee werd de invloed van de

gasklep meteen onze hoofdverdachte. Wanneer de restrictie net voor de vlinderklep

gemonteerd zit, is de afstand tussen de opening in de restrictie en de geopende

gasklep zodanig klein dat de invloed ervan duidelijk niet te verwaarlozen is.

Daarnaast valt het voor de restrictie van 8 mm op dat bij waterstof het luchtdebiet

toeneemt met de verrijking (zie bijlage E.2). Door de hogere belasting is de inertie

van de uitlaatgassen tijdens de uitlaatslag groter. Hierdoor neemt de EGR-graad af.

Dit laatste kan echter niet geconcludeerd worden uit de meetgegevens waar de NOx-

uitstoot bij elke verrijkingsgraad van een andere grootteorde is. Door de verminderde

* Normaal verwacht men op benzine een koppel dat ongeveer 18 % hoger ligt, als gevolg van de

grotere dichtheid van het stoichiometrisch mengsel [11]
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EGR wordt dus meer lucht aangezogen. Bij 9 mm is het luchtdebiet ongeveer

constant i.f.v. de verrijking. Er zijn namelijk geen metingen gedaan bij zeer laag

koppel zoals met de restrictie van 8 mm.

c Overige emissies en uitlaattemperaturen

De andere emissies in bijlagen E.2 en E.3 vatten we als volgt samen:

 Om na te gaan of de verbranding vollediger gebeurt met wijzigende

klepvervroeging, kunnen we op waterstof slechts steunen op 2 componenten,

namelijk H2 en O2. De meetgegevens van beide componenten geven geen

vooruitgang weer, eerder een constante en dit terwijl er wel degelijk

onverbrand in de uitlaat aanwezig is (zie figuur 8.8 die een duidelijk verloop

van onverbrand geeft i.f.v. ).

H2-uitstoot i.f.v. met restricties 8mm en 9mm
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 De CO- en CO2-uitstoot die afkomstig zijn van de verbranding van smeerolie

zijn logischerwijze vrij klein. De O2-uitstoot daalt met de verrijking. We

herhalen dat de tabellen enkel een relatieve waardering toelaten.

 Zoals op figuur 8.8, die genomen werd bij het optimum van 40° kh

vervroeging, te zien is, daalt de hoeveelheid onverbrand in de uitlaat in eerste

instantie om (ruim gezien) rond = 1,35 een minimum te bereiken. Bij = 1 is

de waterstofconcentratie terug groter. Met een hogere verrijkingsgraad

gebeurt de verbranding steeds beter door de dalende luchtovermaat. Op een

bepaald ogenblik bereikt de curve een minimum vanaf waar de toenemende

waterstofconcentratie ervoor zorgt dat niet iedere waterstofmolecule nog zijn

(halve) zuurstofmolecule vindt om mee te reageren.

Wat betreft de temperaturen merken we op:

 De uitlaattemperaturen liggen bij arme mengsels een stuk lager dan bij

eenzelfde koppel op benzine.

 Bij = 1 is er bijna geen verschil meer tussen de uitlaattemperaturen op

benzine en op waterstof.

 Net zoals op benzine blijven de uitlaatgastemperaturen bijna constant i.f.v. de

klepvervroeging (wanneer we op benzine net zoals hier bij elke

klepvervroeging de MBT-timing nemen).

Door de overmaat aan lucht bij een arme werking is de temperatuursgradiënt kleiner,

de verbranding verloopt dus trager met lagere piektemperaturen tot gevolg.

Bovendien neemt de luchtovermaat een deel van de verbrandingswarmte op (dilutie).

Met grotere klepvervroeging verhoogt de effectieve compressieverhouding (zie 8.3.4

a) en dus ook de temperatuur op het einde van de compressie. Door EGR vertraagt

de verbranding en vervroegt bijgevolg de MBT-timing. Dit alles tesamen geeft een

ongeveer gelijke uitlaattemperatuur.

d MBT-timing

Tot nu toe hebben we geschreven dat in elk punt vooreerst de MBT-timing werd

bepaald. In deze paragraaf gaan we dieper in op het verloop van deze optimale VO.
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MBT-timing bij verschillende l-waarden met restricties 8 mm en 9 mm
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Figuur 8.9

Op de figuur 8.9 hebben de curves met ongeveer corresponderende -waarden een

gelijk symbool. De twee curves zijn daarbij telkens voor beide restricties. Uit de figuur

halen we een aantal zaken:

 Bij elke curve vergroot de optimale VO i.f.v. de klepvervroeging.

 Bij eenzelfde -waarde ligt de MBT-timing met de restrictie van 8 mm over het

algemeen hoger dan met de restrictie van 9 mm (voor de curves met een

driehoekje zijn de -waarden lichtjes verschillend).

 Naar = 1 toe wordt de MBT-timing negatief.

Een korte uitleg bij de respectievelijke punten:

 Door de klepvervroeging krijgen we interne EGR, wat zoals onder a uitgelegd

een vervroeging geeft van de VO.
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 Bij eenzelfde -waarde komen twee verschillende restricties overeen met twee

verschillende gasklepstanden net zoals bij werking op benzine. Bijgevolg

krijgen we een verlating van de VO i.f.v. de belasting omdat ook hier een

betere vulling van de cilinder een snellere verbranding geeft.

 Bij rijke mengsels gebeurt de verbranding van waterstof zeer snel. Omdat

gedurende de eerste graden krukhoek van de expansieslag nog niet veel

arbeid kan worden geleverd, ligt bij de snelste verbranding, bij = 1 en 4° kh

vervroeging de MBT-timing reeds een eind na het bovenste dode punt,

namelijk op -8° kh.

e Rendementen

Rendement i.f.v. koppel op waterstof en benzine
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Figuur 8.10

De figuur 8.10 toont de rendementen op waterstof met beide restricties en

vervolgens op benzine met gasklep i.f.v. het koppel. Laten we vooreerst de

benzinecurve buiten beschouwing dan merken we op:
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 De restrictie van 9 mm heeft door een kleiner ladingsverlies een beter

rendement dan de restrictie van 8 mm.

 De rendementscurve bezit een knik vanaf = 1,5 waar naar grotere -

waarden toe het rendement sterk afneemt.

Deze eenvoudige grafiek toont aan dat het voor het rendement, en dus het verbruik,

gunstiger is om bij een bepaald koppel arm te draaien met een grotere opening in de

restrictie. Bovendien weten we dat het voor de NOx-uitstoot interessant is armer dan

= 1,6 te draaien. Hieraan is echter een limiet gesteld door de stabiele werking van

de motor. Bij te grote -waarden daalt de verbrandingssnelheid zodanig dat één

arbeidscyclus niet meer volstaat om de verbranding te vervolledigen [26]. De motor

draait onregelmatig en het rendement daalt. Het gevolg hiervan is dat om stationair

te draaien in de praktijk een gasklep onontbeerlijk is.

Ook BMW maakt in zijn gloednieuwe V12 bi-fuel waterstof-benzinemotor gebruik van

een controle van zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het mengsel. Onder 8.5

gaan we dieper in op deze motor.

De conclusies van Ford [25] uit metingen op hun tweeliter viercilinder Zetec bij 1500

rpm liggen in de lijn van onze besluiten. Bij lage vermogens is er de keuze voor de

lean burn strategie die volgens Ford dan lage emissies met een degelijk rendement

combineert. De EGR strategie biedt dan weer bij hogere vermogens lage emissies.

Dit komt overeen met het effect van de rookgassen. Doordat de Zetec echter gebruik

maakt van externe EGR bij een constante kleppentiming daalt bij Ford het

rendement. Door de voornoemde effecten van de variabele kleppentiming stijgt bij

onze motor het rendement wel bij toenemende EGR.

Zoals reeds in het begin vermeld, namen we met de restricties van 8 en 9 mm een

onrustige loop van de motor reeds waar vanaf = 2,5. Door de vele onverbrande

waterstof was backfire bovendien niet uitgesloten bij dergelijke arme mengsels

(waarvan akte bij 10 mm!).
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De knik in de curve bevindt zich ongeveer op dezelfde plaats waar de NOx-uitstoot

knikt. Het is de plaats vanaf waar naar grotere -waarden toe de

verbrandingssnelheden aanzienlijk beginnen af te nemen door verarming en interne

EGR (de punten op de curves zijn deze bij de optimale vervroeging van 40° kh) Dit

vertaalt zich in een verbranding die minder isochoor verloopt. Door de kleinere

temperatuursgradiënt nemen anderzijds de maximale verbrandingstemperaturen

beduidend af. Het rendement en de NOx-uitstoot dalen beide. Toch is het qua

rendement beter op de 9 mm curve voorbij de knik te zitten, dan op de 8 mm curve

voor de knik. Dit laatste als gevolg van de belangrijke en snel variërende

ladingsverliezen bij kleine restricties. Het is mogelijk dat een maximum in de

rendementscurve optreedt bij lichtjes arme mengsels als gevolg van de toename van

de adiabate constante en de dalende warmteoverdracht bij armere mengsels. Om dit

waar te nemen is een uitgebreidere reeks metingen nodig.

Halen we nu de benzinecurve erbij:

 Op waterstof ligt het rendement altijd hoger dan op benzine, ook bij = 1.

 Bij lagere belasting wordt het verschil in rendement steeds groter.

Deze waarnemingen zijn als volgt uit te leggen:

 Door de grote vlamsnelheid benadert de verbranding van waterstof veel beter

de constante volumeverbranding waardoor het rendement groter is. Dit kan

men zien aan de hand van de formule voor het rendement van de Sabathé-

Seiliger-kringloop [6]:
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waarbij  injectiegraad (volumeverhouding isobare verbranding)

 drukverhouding (isochore verbranding)

Het rendement neemt toe met stijgende drukverhouding en dalende

injectiegraad, of dus naarmate de verbranding een meer isochoor karakter

heeft.
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 Daarnaast is ook de stralingswarmte van de vlam lager [27]. Dit reduceert het

warmteverlies naar de wanden.

 We zien hier opnieuw bevestigd dat armer draaien gunstig is voor het

rendement. Bij verarmen vanaf = 1 sparen we t.o.v. benzine bij een gelijk

koppel vooreerst de pompverliezen uit. Vanaf de knik bij = 1,6 doet de

kleinere vlamsnelheid bij armere mengsels de toename van dat verschil

afzwakken.

Met een restrictie van 9 mm lijkt een rendement van 28 % bij = 1 reeds een vrij

degelijke waarde. Indien men er in slaagt met grotere openingen te draaien, kan dit

rendement een eind stijgen boven dit van een benzinemotor. Bij de Ford P2000 die

beschikt over een tweeliter Zetec loopt het effectief rendement op tot 38 % [28].

8.4 Backfire: een onvoorspelbaar fenomeen

8.4.1 Waarnemingen

Bij onze eerste metingen met de restrictie van 10 mm draaide de motor quasi perfect.

Later slaagden we er met dezelfde restrictie niet meer in dit te herhalen. Allerlei

wijzigingen aan de instellingen werden geprobeerd om alsnog een vlotte werking te

verkrijgen:

 Bij een late VO hoorden we duidelijk naverbranding in de uitlaat waarbij de

motor vrij onregelmatig draaide en uiteindelijk backfire gaf. Bij een te vroege

VO trad backfire nog eerder op. Tussen de late en de vroege VO leek geen

compromiswaarde te bestaan.

 Het einde van de injectietiming stond standaard op 220° kh BTDC.

Na het verlaten naar 200° kh BTDC trad reeds bij een startpoging backfire op.

Vermoedelijk raakt niet al de waterstof tijdens de inlaatslag nog in de cilinder

en blijft een groot deel achter in de inlaat. Het einde vervroegen naar 240° kh

gaf ook geen verbetering, alhoewel we de motor nu wel konden starten.

 Gezien de zeer korte injectieduur bij stationair draaien lijkt het ons niet nuttig

een poging te wagen met twee injectoren tegelijk.



Hoofdstuk 8 Metingen op waterstof 117

Daar waar de benzine-injectoren net voor de inlaatklep gemonteerd staan, is de

positie van de waterstofinjectoren gesitueerd bijna in de bocht van het

inlaatspruitstuk. Het gevolg is dat bij het injecteren (loodrecht op de stroming) de

kans bestaat dat een deel van de waterstof terugkeert tegen de stroming in (bv. door

drukgolven in de inlaat). In ieder geval is de afstand nog af te leggen naar de inlaat

van de cilinder vrij groot, wat het achterblijven van waterstof in de inlaat alleen maar

bespoedigt. Een positionering van de injectoren dichter tegen de inlaatklep lijkt ons

dan ook optimaler. Wegens de betere menging mag de verticale stand daarbij

behouden blijven.

Het backfire-fenomeen treedt in alle gevallen zeer plots op, men hoort het niet

aankomen. Dat het ook onverwacht gebeurt, hebben we meermaals ondervonden.

Zelfs bij een ogenschijnlijk stabiele werking is het niet uitgesloten. In vele gevallen

echter wijst een onrustig gedrag er reeds op dat de verbranding niet perfect

doorgaat. Anderzijds hoeven deze onregelmatigheden daarom niet altijd te leiden tot

backfire. Een late VO kan dit soms vermijden, waarbij de onverbrande H2 dan wel

voor een knallende naverbranding in de uitlaat kan zorgen.

Minder aangenaam is dat we zelfs bij -waarden groter dan 3 backfire constateerden.

Normaal gezien zouden we verwachten dat het mengsel bij dergelijke -waarden

zodanig arm is dat de verbranding dermate traag doorgaat dat een backfire hier nooit

kan optreden. In tabel 8.1 hebben we een aantal backfires geregistreerd die het

tegendeel aantonen. Algemeen trad backfire op van  = 1,25 tot 4.

Random backfires
Datum 12/04/06 12/04/06 13/04/06 13/04/06 13/04/06
 sonde 4 3 4 3,2 3,2
VO (°kh) 10 10 10 0 15
Koppel (Nm) 8 20
Kleppentiming (°kh) 0 0 0 0 0
Restrictie (cm) 1 2 1 1 1

Tabel 8.1: voorbeelden van random backfires bij arme mengsels
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8.4.2 Twee denkpistes

a Invloed van de kleppentiming

We zijn niet in de gelegenheid geweest de invloed van de kleppentiming op het

backfiregedrag van de motor experimenteel na te gaan. Na het starten van de motor

met een restrictie van 10 mm was er eenvoudigweg niet genoeg tijd om de

kleppentiming te activeren (zie 2.9.1). Eerder is reeds vermeld dat het variëren van

het injectieogenblik geen verbetering gaf. Desondanks is het interessant eens na te

gaan wat het samenspel tussen kleppentiming en injectieogenblik kan betekenen

voor de eventuele aanwezigheid van waterstof in de inlaat. Dit laatste is immers een

smeekbede om backfire.

Figuur 8.11: invloed kleppentiming op backfire

Op de schets van figuur 8.11 zijn twee instellingen van de kleppentiming getekend.

Links is er geen klepvervroeging, rechts is ze maximaal ingesteld. Bij lage

toerentallen, zoals 1500 rpm, wordt een deel van het verse mengsel teruggeduwd

naar de motorinlaat in het begin van de opwaartse slag, wegens de kleine inertie van

de instromende gassen. Een grote klepvervroeging vermijdt dit, en vermindert dus

bijgevolg het risico op waterstof in de inlaat. Eventueel kan het nodig blijken het

injectietijdstip wat te vervroegen. Nochtans draaiden we op 8 en 9 mm met de

combinatie 40° kh klepvervroeging en einde van injectie op 220° kh BTDC.
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Men kan zich afvragen waarom het terugduwen van waterstof naar de inlaat dan

geen backfire veroorzaakt bij een restrictie van 8 of 9 mm, en wel bij 10 mm.

Misschien is bij deze restricties de onderdruk in de cilinder zo groot dat er geen (of

minder) terugduwen optreedt. Alleszins is deze paragraaf over backfire een illustratie

van het lastige en onvoorspelbare karakter ervan.

b Ontstekingssysteem en bougies

In [24] geeft men een mogelijke oorzaak van backfire bij een viercilindermotor:

residuele energie in het ontstekingssysteem. Deze leidde tot een ontlading in de

inlaatslag, en dus backfire. De hoge restenergie was te wijten aan de lage

ionenconcentratie in de vlam vergeleken met benzine. Door het wegleiden van deze

energie bekwam men een veel rijkere backfirelimiet. Deze kon nog worden verbeterd

(doch niet geëlimineerd) door de bougie te koelen met water.

Wat betreft de Volvomotor lijkt het onwaarschijnlijk dat de residuele energie het vaak

willekeurige backfiregedrag zou veroorzaken. Bij de kleinste inlaatrestricties (8 en 9

mm) trad immers geen backfire op, terwijl de oplaadtijd van de bobijnen wel even

groot was, en de ionenconcentratie eerder nog lager, wegens de kleinere

cilinderdrukken. De bougie* zou als heet punt wel backfire kunnen veroorzaken. Maar

ook hier kan men zich de eeuwige vraag stellen: waarom wel bij 8 en 9, en niet bij 10

mm? De maximale temperaturen zijn immers veel hoger bij = 1 en een kleine

restrictie dan bij een arm mengsel en een grotere restrictie. Ook de

uilaatgastemperaturen zijn lager in het tweede geval. Dit laatste sluit trouwens de

mogelijkheid van de uitlaatklep (heet punt) als (enige) oorzaak van backfire uit,

aangezien de uitlaatgastemperaturen belangrijk onder de zelfonstekingslimiet van

waterstof liggen (bv. 450 °C vs. 585 °C).

* De huidige bougies hebben volgende code: Bosch Super Plus FGR7DQ. Dat is ongeveer gemiddeld

in het gebied warm-koud. De aanduiding Q wijst op een tip met 4 elektroden, wat het verkleinen van

de elektrodenafstand bemoeilijkt.
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8.5 BMW V12 bi-fuel waterstof-benzinemotor

Figuur 8.12: BMW 7-reeks met bi-fuel waterstof-benzinemotor [29]

Eindelijk is het zover. Binnenkort gaat voor de eerste keer een wagen in productie

die aangedreven wordt door een bi-fuel waterstof-benzineverbrandingsmotor. Na 25

jaar onderzoek heeft BMW een versie op basis van de huidige 7-reeks hier volledig

voor op punt gesteld (figuur 8.12). De motor (figuur 8.13) heeft een inhoud van 6 liter

verdeeld over 12 cilinders in V. Op benzine heeft de motor directe injectie, op

waterstof poortinjectie. Het maximumvermogen bedraagt 170 kW en het koppel piekt

bij 340 Nm [26]. Dit zijn ongeveer de waarden van een moderne, krachtige 3.2 liter

benzinemotor.

Figuur 8.13: BMW V12 bi-fuel waterstof-benzinemotor [30]
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Het doel van de ingenieurs was een zo hoog mogelijk koppel te halen in combinatie

met lage emissiewaarden en hoge rendementen. Hiervoor delen ze de -waarden in

drie gebieden op:

 Wanneer maximumvermogen wil worden bereikt is het noodzakelijk een

stoichiometrisch mengsel aan te zuigen. De belasting wordt dan geregeld

a.d.h.v. de hoeveelheid aangezogen mengsel. De pompverliezen worden in dit

gebied verminderd door veelvuldig gebruik te maken van het Valvetronic-

systeem.

Zoals opgemerkt tijdens de bespreking in de voorafgaande paragrafen zijn de

NOx-emissiewaarden bij = 1 vrij hoog. Om deze NOx-emissies te kunnen

behandelen is een nageschakelde 3-weg-katalysator aanwezig. Voor de

goede werking ervan is het echter vereist iets rijker dan stoichiometrisch te

draaien: ongeveer = 0,97. Op die manier blijft een kleine hoeveelheid

onverbrande waterstof aanwezig in de uitlaatgassen (ongeveer 1 %) die zorgt

voor de reductie van de stikstofoxiden. De katalysator kreeg een speciale

coating die de reductie nog verder bespoedigt. Bij deze rijkheid heeft de 3-

weg-katalysator een conversiegraad tot meer dan 99,9 %. Ook Ford [25]

concludeerde uit metingen verricht bij zijn tweeliter viercilinder dat meer

brandstof inspuiten dan theoretisch nodig is ( = 0,92), meehelpt de NOx-

uitstoot te reduceren. Dit gaat dan wel ten koste van rendement en koppel.

Gezien de resultaten in dit hoofdstuk (veel meer NOx bij waterstof en  = 1

dan op benzine, interne EGR met variabele kleppentiming) zou het ons niet

verbazen mocht het Valvetronic-systeem bij = 1 aangewend worden om een

zekere graad aan EGR te verkrijgen om de zo de NOx-uitstoot al te reduceren

voor de katalysator. Anderzijds kan men door EGR wellicht de kans op

backfire verminderen. Het is verder opvallend dat BMW nergens een toerental

vermeldt. Aangezien 170 kW bij  = 1 zelfs voor waterstof erg weinig is (het

gaat om een zeslitermotor!), lijkt het aannemelijk dat het maximumtoerental

beperkt wordt t.o.v. de originele motor.
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 Wanneer de wagen rustig rijdt, draait de motor arm bij -waarden groter dan

1,8 omdat daar de motor-uit NOx-emissies quasi op nul vallen. De belasting

wordt dan geregeld op basis van de kwaliteit van het mengsel. Omdat de

verbrandingssnelheid en het rendement dalen bij te sterke verarming van het

waterstof-luchtmengsel, zijn al te grote -waarden ook weer niet interessant

omwille van het verbruik. Het resultaat is een combinatie van een controle van

de kwantiteit en van de kwaliteit van het mengsel.

 Tussen = 1 en = 1,8 is men er niet in geslaagd de NOx-emissies te

behandelen, zodoende dat dit gebied gemeden wordt.

Meteen rijst het probleem dat er op bepaalde ogenblikken plots zal moeten

omgeschakeld worden tussen = 0,97 en > 1,8. Dit brengt met zich mee dat een

koppelsprong van 25% moet worden vermeden. Hiervoor zal men bij het naderen

van de omschakelgrens de gasklep en de VVT reeds aangepast positioneren. Op het

moment van omswitchen wordt de koppeljump vermeden door tegelijkertijd de

gasklepstand en de voorontststeking aan te passen. Omdat de gasklep een

mechanisch systeem is zal dit trager reageren dan een verandering in mengsel of

voorontsteking. Gedurende de tijd dat de gasklep op weg is naar zijn nieuwe stand

compenseert dan ook de voorontsteking het koppel.

Dat het toch nog niet allemaal koek en ei is met de NOx-uitstoot bewijst het volgende.

Wanneer een kritische uitlaatgastemperatuur wordt bereikt, schakelt één cilinder per

bank uit, cyclisch volgens de ontstekingssequentie. Als de temperatuur nu nog niet

beneden de kritische NOx-temperatuur is gedaald, schakelt er nog een tweede

cilinder uit. Tests hebben uitgewezen dat twee cilinders per bank steeds voldoende

oplossing biedt.

De motor wordt altijd gestart met een arm mengsel. Dit blijft zo tot de katalysator is

opgewarmd. Pas dan kan er worden overgegaan naar een stoichiometrische

werking. In tegenstelling tot bij een benzinemotor die zijn onverbrande KWS kwijt wil,

is het bij een waterstofmotor niet noodzakelijk dat de katalysator onmiddellijk

reageert.
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De H2 wordt geïnjecteerd in het inlaatspruitstuk net voor de cilinder bij een relatieve

druk van 1 bar. Deze overdruk wordt verkregen door de verdamping van cryogene

waterstof in de brandstoftank zodat een voedingspomp niet nodig is. De vereiste

warmte wordt verkregen via het koelwater van de motor dat gecirculeerd wordt door

een elektrische waterpomp. Daarmee wordt de waterstof die richting de motor gaat

opgewarmd tot omgevingstemperatuur. Het overgrote deel daarvan gaat rechtstreeks

naar de motor, een klein deel keert terug naar de tank. De warmte bevat in dit laatste

deel helpt de waterstof in de tank te verdampen. Op deze manier wordt vermeden

dat er tijdens werking een plotse drukval ontstaat door de verdamping van vloeibare

waterstof.

Wanneer de inlaatklep opent, wordt vooreerst lucht aangezogen om een vroegtijdige

ontsteking (backfire) door de aanwezigheid van hete restgassen te vermijden.

Ondanks het feit dat waterstof een veel hoger octaangetal heeft dan benzine werd de

compressieverhouding van de motor verlaagd van 11,3 naar 9,5. De reden is dat de

resulterende lagere eindtemperaturen bij de compressie de aanloop naar het

klopverschijnsel en naar vroegtijdige ontsteking reduceren.

Voor een mono-fuel motor enkel op waterstof zouden nog volgende verbeteringen

mogelijk zijn:

 Aanpassen van de inlaatgeometrie aan de eigenschappen van H2

 Optimalisatie van de bougies voor H2

 Optimalisatie van het uitlaatsysteem en coating voor de katalysator met

betrekking tot de specifieke uitlaatgassen ten gevolge van waterstof.

 Optimalisatie van de verbrandingskamergeometrie.

Tot slot is er de mogelijkheid om via turbo-oplading of directe injectie het vermogen

nog aanzienlijk te verhogen.
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Hoofdstuk 9 Besluit

De voorgaande hoofdstukken beschrijven in detail alle aspecten van de thesis. Zowel

praktische problemen en oplossingen, korte literatuurstudies evenals meetresultaten,

samen met de grondige analyse ervan, kwamen aan bod. In dit besluit stippen we de

belangrijkste elementen nogmaals aan. Verder wordt een blik geworpen op de

toekomst en formuleren we enkele suggesties voor onze opvolgers.

9.1 Conclusies

Problemen met sensoren (-sonde, MAF-sensor) en stuursignalen van het

motormanagement (kleppentiming, stationairregeling) zijn besproken in hoofdstuk 2.

De haperende motorwerking werd verholpen met een elektronische filtering van het

MAF-signaal. Een zuurspoeling verbeterde de remkoeling. De aangekoppelde

alternator zorgt voor een gezondere batterijspanning.

Een systeem om het benzineverbruik te meten werd gebouwd (hoofdstuk 3). De

kinderziekten die hierbij onvermijdelijk de kop op staken, zijn verholpen. Ook de

veiligheid kreeg aandacht. De proefstand is klaar voor het practicum bij de cursus

“Zuigermachines”.

Een grondige studie van de mogelijkheden van variabele kleppentiming is

opgenomen in hoofdstuk 4. De gasdynamische verschijnselen, noodzakelijk voor een

goed begrip van de experimentele resultaten, zijn uitgelegd. Drie technologieën

komen uitvoerig aan bod, evenals enkele toekomstige systemen. Belangrijk voor

deze thesis is het CVVT-systeem op de inlaatnokkenas: een fasering van de

inlaatkleppen is mogelijk, maar de lifthoogte en de openingsduur blijven constant.

Uitgebreid onderzoek naar de invloed van variabele inlaatkleppentiming werd verricht

op benzine bij verschillende toerentallen en belastingen (hoofdstuk 5). Daaruit kan

men volgende conclusies trekken:
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 Bij lage belasting treedt interne EGR op bij grote klepoverlap, en dus vroege

opening van de inlaatkleppen. Daardoor daalt de NOx-uitstoot aanzienlijk. De

leveringsgraad (en dus het koppel) wijzigt niet i.f.v. de klepvervroeging. Dit is

het gevolg van de automatische vroege sluiting van de inlaatkleppen,

waardoor terugduwen van verse lading wordt vermeden. Bij zeer laag

toerental (1500 rpm) is er een kritische EGR-graad, waarboven de

verbranding te moeizaam verloopt.

 Bij hoge belasting en lage toerentallen (1500 en 2500 rpm) is een grote

klepoverlap gunstig voor de leveringsgraad door de inertie van de

uitstromende gassen. De emissies wijzigen hierbij niet: er is geen interne

EGR.

 Bij gemiddelde belasting is een grote klepoverlap bevorderlijk voor de uitstoot.

Bovendien profiteert het rendement van de grotere effectieve

compressieverhouding bij vroege sluiting van de inlaatkleppen.

 Vanaf gemiddelde toerentallen (3500 rpm) dringt zich bij hoge belasting een

compromis op tussen de grotere leveringsgraad door de inertie van de

uitlaatgassen en door de inertie van het verse mengsel. Deze laatste neemt

immers toe met de motorsnelheid. Daardoor vermindert de optimale

klepvervroeging.

De tweede helft van dit werk behandelt het waterstofaspect van de bi-fuelmotor.

Hoofdstuk 6 omvat een beknopte inleiding over waterstof en backfire, evenals een

overzicht van relevante literatuur.

In hoofdstuk 7 gaat aandacht uit naar de werking op methaan en waterstof.

Problemen met de gasdruk en de gasinjectoren worden besproken. Ook enkele

aspecten van het draaien op waterstof komen aan bod. Bij lage belasting is het nodig

met inlaatrestricties te werken als vervanging van de gasklep, die blijft openstaan om

beschadiging te vermijden. De carterventilatie volstond voor de verrichte metingen.

Een voorstel voor aanpassing van de luchtinlaat met een T-stuk en tweede

smoorklep is in uitvoering.



Hoofdstuk 9 Besluit 126

Hoofdstuk 8 bespreekt de metingen op waterstof en de analyse ervan. Deze

metingen gebeurden bij lage en gemiddelde belasting bij 1500 rpm. De belangrijkste

besluiten zijn:

 De variabele kleppentiming bewijst zijn nut: minimale NOx-uitstoot en

maximaal koppel worden beide gehaald bij de grootste klepvervroeging. Bij de

NOx-uitstoot kan het effect, afhankelijk van de verrijking, aanzienlijk zijn.

o Net als op benzine bij lage en gemiddelde belasting treedt EGR op.

o Vroeg sluiten van de inlaatkleppen verhoogt tevens de effectieve

compressieverhouding met gunstig effect voor het koppel en het

rendement.

 Het aangezogen luchtdebiet neemt niet toe met de klepvervroeging,

daarentegen wel met de verrijkingsgraad bij een kleine gasklepopening.

 Met de juiste instellingen is het mogelijk om = 1 en rijker te draaien. Hoewel

het rendement met een bepaalde restrictie stijgt met toenemende verrijking, is

het bij een bepaalde koppelwaarde zowel voor rendement als NOx-uitstoot

interessanter om arm te werken met minder smoring.

 Zelfs met smoring is het rendement op waterstof, ook bij = 1, voor elke

waarde van de klepvervroeging veel groter dan op benzine.

 Op waterstof wordt meer koppel geleverd dan op benzine met een bepaalde

restrictie. Reden hiervoor is de sterke beperking van het aangezogen

luchtdebiet door de interactie tussen de restrictie en de onmiddellijk erna

geplaatste (open) gasklep.

Algemeen kunnen we stellen dat het voorbije academiejaar een goede basis is

gelegd voor het onderzoek naar de invloeden van variabele kleppentiming op een

waterstofmotor, en op backfire in het bijzonder. Met de gewijzigde motorinlaat is de

proefstand vrij van onoverkomelijke problemen. Bij afwezigheid van nieuwe

moeilijkheden kan men volgend academiejaar van start gaan met een gefundeerde

studie.
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9.2 Wat brengt de toekomst?

Volgend academiejaar kunnen het uitgebreide onderzoek en de optimalisatie van de

motor op waterstof starten. De wijziging van de motorinlaat en de tweede gasklep,

evenals de beschikbaarheid van een waterstofflessenkader, zullen dit aanzienlijk

eenvoudiger en comfortabeler maken. Indien een goede gasdrukregelaar kan

worden aangekocht, zijn alle hindernissen van de baan. We wijzen ook op het nut

van de drukpickups, die in de motor kunnen aangebracht worden, en die een betere

kijk kunnen geven op de verbranding en het optreden van onregelmatigheden.

Daarbij kan het interessant zijn de drukopnemer te verwisselen tussen de cilinders.

Aangezien de invloeden op koppel en NOx-uitstoot op waterstof en benzine

grotendeels gelijklopend zijn, zal het onderzoek naar variabele kleppentiming zich

voornamelijk toespitsen op de relatie ervan met backfire. Ook andere elementen

kunnen een belangrijke rol spelen in het backfiregedrag van de motor, zoals de

bougies, de injectiestrategie en nog veel meer.

Indien men ons vroeg wat te doen, dan zouden we het volgende suggereren:

 Om ervaring op te doen met de MoTeC lijkt het een goed idee om de

aandacht in het begin van het academiejaar te richten op enkele overgebleven

problemen, zoals de aansturing van de kleppentiming en de stationairregeling.

 Op waterstof is het ideaal om te beginnen bij 1500 rpm, en daarna uit te

breiden naar bv. 2500 en 3500 rpm.

 We wijzen erop dat men bij het draaien op waterstof best de carterventilatie

regelmatig controleert.

 Om het onderzoek op gestructureerde wijze aan te vatten, zouden we

volgende strategie volgen:

o Begin met kleine gasklepopening.

o Definieer het stabiele werkingsgebied van de motor (koppel en ) bij

deze smoring. Meet vooral ook het waterstofverbruik en de uitstoot op.

o Herhaal dit voor steeds grotere gasklepopening.

o Wanneer backfire optreedt, zoek dan grondig naar de oorzaak. Poog

hierbij de kleppentiming en andere parameters aan te wenden om
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backfire te vermijden. Dit kan best door te vertrekken vanuit een stabiel

werkingspunt, daarin de gewenste instellingen te doen, en dan de

backfirelimiet op te zoeken. Eventueel kunnen aanpassingen aan de

motor hulp bieden (bv. andere bougies). Vergeet vooral niet dat

backfire een zeer random karakter kan tentoonspreiden. Veelvuldige

metingen zijn dus nodig.

o Eenmaal het bereik van de motor voor verschillende gasklepstanden in

kaart gebracht is, kan men een strategie uitdenken om bij elke

belasting een zo goed mogelijk rendement en een zo laag mogelijke

uitstoot te bekomen.

o Vergelijk met benzine en voorbeelden uit de literatuur.

o Herhaal dit stramien voor andere toerentallen.

Tot slot willen we onze opvolgers op het hart drukken de beperkingen van de

proefstand (zie hoofdstuk 2) in het achterhoofd te houden, en altijd veilig te werk te

gaan, zeker op waterstof. Veel succes!
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Bijlage A Opstarten van de proefstand

A.1 MoTeC-bestanden

Om alle mogelijkheden van de proefstand te kunnen benutten zijn zes bestanden

aangemaakt, die hieronder kort toegelicht worden.

 Btest: dit bestand is geschikt om metingen te doen op benzine. Er is geen -

controle ingesteld, maar alle andere mogelijkheden, zoals de variabele

kleppentiming, kunnen worden benut. De voorontsteking staat optimaal

ingesteld, maar kan uiteraard naar believen gewijzigd worden. De

kleppentiming is niet geoptimaliseerd.

 Bopt: hier is de variabele kleppentiming wel optimaal ingesteld, maar de -

controle is niet geactiveerd.

 Boptlactrl: de optimale mappings zijn hier aangevuld met de smalband -

controle.

 Bmap: dit is een rudimentair ingesteld bestand voor het draaien op MAP

belastingsregeling op benzine. De kleppentiming kan gebruikt worden.

 Mtest: dit bestand is aangemaakt voor testen op methaan. Alle mappings zijn

overgenomen uit Btest, dus het is noodzakelijk met een injectietrim te werken.

Gezien de schommelingen van de gasdruk is dit toch onvermijdelijk. Indien

nodig kan uiteraard een -controle toegevoegd worden.

 Htest: hiermee kan op waterstof gedraaid worden. Geen enkele mapping is

geoptimaliseerd, maar de variabele kleppentiming kan gebruikt worden. De

voorontsteking staat overal op het bovenste dode punt. Hierop moet men

uiteraard trimmen naargelang de situatie.

A.2 Starten op benzine

A.2.1 MAF belastingsregeling

 Start de laptop op.

 Schakel de batterij aan.



Bijlage A Opstarten van de proefstand 130

 Zet de -sonde aan.

 Start het benzinesysteem op: stekker insteken en op “start” drukken na

enkele seconden.

 Zet de uitlaatgasventilatie aan.

 Start de Schenkbank op: tuimelschakelaar rechtsonder (rood lampje brandt)

en groene knop.

 Open de koelwaterkraan.

 Verifieer dat de benzinepomp ingeschakeld is (draaischakelaar) en dat de

keuzeschakelaar op de Schenckbank op “benzine” staat.

 Draai de contactsleutel om, zonder te starten.

 Start de MoTeC-software op en laad de juiste file in.

 Stel bij koudstart de gasklep voldoende open (bv. 20 %). Bij warm starten

volstaat 10 %.

 Zorg ervoor dat de toerentalregeling niet te laag ingesteld staat.

 Start de motor met de sleutel of de startknop.

A.2.2 MAP belastingsregeling

 Start de laptop op.

 Schakel de batterij aan.

 Zet de -sonde aan.

 Start het benzinesysteem op: stekker insteken en op “start” drukken na

enkele seconden.

 Zet de uitlaatgasventilatie aan.

 Start de Schenkbank op: tuimelschakelaar rechtsonder (rood lampje brandt)

en groene knop.

 Open de koelwaterkraan.

 Verifieer dat de benzinepomp ingeschakeld is (draaischakelaar) en dat de

keuzeschakelaar op de Schenckbank op “benzine” staat.

 Draai de contactsleutel om, zonder te starten.

 Start de MoTeC-software op en laad de juiste file in.

 Stel bij koudstart de gasklep voldoende open (bv. 20 %). Bij warm starten

volstaat 10 %.
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 Zorg ervoor dat de toerentalregeling niet te laag ingesteld staat.

 Houd de startknop ingedrukt en verhoog met de MAP-potentiometer het

injectiedebiet tot de motor aanslaat. Schroef meteen de injectie fors terug om

naar  = 1 af te regelen. Bij koudstart laat men de motor best eerst wat rijk

draaien (bv.  = 0.95).

A.3 Starten op gas

A.3.1 MAF belastingsregeling op methaan

 Start de laptop op.

 Schakel de batterij aan.

 Zet de -sonde aan.

 Zet de uitlaatgasventilatie aan.

 Start de Schenkbank op: tuimelschakelaar rechtsonder (rood lampje brandt)

en groene knop.

 Open de koelwaterkraan.

 Verifieer dat de benzinepomp uitgeschakeld is (draaischakelaar) en dat de

keuzeschakelaar op de Schenckbank op “gas” staat.

 Draai de contactsleutel om, zonder te starten.

 Stel de juiste gasdruk in. Deze bedraagt best wat meer dan twee bar om het

drukverlies in de leiding bij draaiende motor te compenseren.

 Start de MoTeC-software op en laad de juiste file in.

 Stel bij koudstart de gasklep voldoende open (bv. 20 %). Bij warm starten

volstaat 10 %.

 Zorg ervoor dat de toerentalregeling niet te laag ingesteld staat.

 Start de motor met de startknop. Bij methaan kan het nodig zijn een

injectietrim toe te passen tijdens het starten omdat de gasdruk sterk varieert.

A.3.2 MAP belastingsregeling op methaan of waterstof

 Start de laptop op.

 Schakel de batterij aan.

 Zet de -sonde aan.
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 Zet de uitlaatgasventilatie aan.

 Start de Schenkbank op: tuimelschakelaar rechtsonder (rood lampje brandt)

en groene knop.

 Open de koelwaterkraan.

 Verifieer dat de benzinepomp uitgeschakeld is (draaischakelaar) en dat de

keuzeschakelaar op de Schenckbank op “gas” staat.

 Draai de contactsleutel om, zonder te starten.

 Stel de juiste gasdruk in. Deze bedraagt best wat meer dan twee bar om het

drukverlies in de leiding bij draaiende motor te compenseren.

 Start de MoTeC-software op en laad de juiste file in.

 Stel bij koudstart op methaan de gasklep voldoende open (bv. 20 %). Bij

warm starten volstaat 10 %. Voor waterstof kiest men een restrictie of stelt

men de gasklep naar believen in.

 Zorg ervoor dat de toerentalregeling niet te laag ingesteld staat.

 Houd de startknop ingedrukt en verhoog met de MAP-potentiometer het

injectiedebiet tot de motor aanslaat. Schroef bij werking op methaan meteen

de injectie fors terug om naar  = 1 af te regelen. Op waterstof regelt men de

injectie bij naar de gewenste rijkheid.

Opmerking: het verdient aanbeveling de motor niet koud te starten op waterstof

zonder specifieke reden. Het duurt dan namelijk erg lang eer de motor warmgelopen

is.
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Bijlage B Problemen en oplossingen proefstand

B.1 Berekening filter MAF-signaal

We volgen de procedure in [4] voor de dimensionering van een actief tweede orde

Butterworth laagdoorlaatfilter.

Figuur B.1: schakeling van een actief tweede orde laagdoorlaatfilter [4]

Volgende relaties gelden:
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hierbij is 0 de afsnijhoekfrequentie in rad/s en  is de dempingsfactor.

Als we willen dat bij 1500 rpm de storingen met een factor 10 worden gereduceerd,

dan moeten we bij 50 Hz de amplitude op 1/10 kiezen. Voor een tweede orde filter

correspondeert dit met de amplitudevermindering over een halve decade (figuur B.2).

We berekenen dan:

Hzf

f
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log50log
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Nemen we de afsnijfrequentie f0 = 15 Hz, dan bekomen we een 0 van 94,2 rad/s.

Kiezen we nu C2 = 1 F, dan bekomen we voor de andere componenten: C1 = 2 F

en R = 7,5 k.
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Figuur B.2: karakteristiek actief tweede orde laagdoorlaatfilter [4]

B.2 Calibratietabel van de MAF-sensor in de MoTeC

Tabel B.1 geeft de sensorcalibratie. De eerste twee kolommen zijn overgenomen uit

[3], met uitzondering van de eerste regel, die we zelf hebben toegevoegd op basis

van de curven uit de gegevens van Bosch [5] en onze eigen meting: 1 V bij nuldebiet.

De fout afkomstig van het filter is vrij klein. Om de spanning in volt om te rekenen

naar de waarden van de calibratietabel in de MoTeC, dient men gewoon het digitale

equivalent ervan te nemen:

1024
5


V
waardecalibratie

Omdat de meetwaarden uit [3] weinig talrijk en betrouwbaar zijn bij lage

luchtdebieten (0-20 g/s, nochtans uitermate belangrijk voor de motor) hebben we zelf

een interpolatie doorgevoerd tussen 0 en de eerste meting. Daarvoor lieten we de

trendlijn bepalen door MS Excel. Op basis van deze curve (figuur B.3) kunnen dan

de vereiste calibratiepunten bepaald worden voor de MoTeC. Het door de MoTeC

uitgelezen luchtdebiet bleek lichtjes afhankelijk te zijn van de batterijspanning.

Naarmate die varieerde werd een offset luchtdebiet gesuperponeerd op de correcte

waarde, zodat bijvoorbeeld een debiet van 0,3 g/s werd aangeduid bij niet draaiende

motor. Om dit te verhelpen hebben we een nieuwe tabel opgesteld bij een

batterijspanning van 13,9 V, wat overeenkomt met de regimewaarde met draaiende

motor (tabel B.2).
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luchtdebiet

(g/s)

spanning uit

MAF-sensor (V)

spanning na

filter(V)

oorspronkelijke

MoTeC-spanning

nieuwe

MoTeC-spanning

0 1 1,03 205 211
18,45 2,314 2,354 474 482
24,6 2,598 2,638 532 540
30,75 2,817 2,857 577 585
36,9 2,996 3,026 614 620
43,05 3,148 3,178 645 651
49,2 3,279 3,309 672 678
55,35 3,395 3,425 695 702
61,5 3,499 3,529 717 723
67,65 3,593 3,623 736 742
73,8 3,678 3,708 753 759
79,95 3,757 3,787 769 776
86,1 3,830 3,860 784 791
92,25 3,898 3,928 798 804
98,4 3,961 3,991 811 817

104,55 4,021 4,051 824 830
110,7 4,077 4,107 835 841
116,85 4,131 4,161 846 852

123 4,181 4,211 856 862

interpolatie
4 1,368 1,398 280 286
8 1,684 1,724 345 353
12 1,957 1,997 401 409

Tabel B.1: calibratietabellen MAF-sensor in MoTeC

MoTeC-calibratie MAF-sensor

y = -2E-10x6 + 1E-07x5 - 3E-05x4 + 0,0046x3 - 0,3825x2 +
20,308x + 204,74

0

200

400

600

800

1000

0 20 40 60 80 100 120 140

luchtdebiet (g/s)

M
o

T
eC

-s
p

an
n

in
g

MoTeC-spanning

interpolatie

Polynoom (MoTeC-spanning)

Figuur B.3
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luchtdebiet

(g/s)

MoTeC-spanning

bij 13,9V

0 223
4 292
8 359
12 415
16 459
20 504
24 541
28 572
32 599
36 621
40 642
44 661
48 679
52 695
56 710
60 724
64 737
68 749
72 761
76 771
80 782
84 792
88 801
92 810
96 818
100 827

Tabel B.2: calibratietabel MAF-sensor bij 13,9 V

B.3 Berekening injectiemapping benzine

De MoTeC bepaalt de injectieduur op basis van het toerental en het luchtdebiet (van

de MAF-sensor). Dit laatste wordt verrekend naar een belastingsparameter “effcy”,

uitgedrukt in g/cyl. Het gaat hier om de massa lucht per cilinder per slag,

vermenigvuldigd met 100 om een hanteerbaar getal te bekomen. De berekening van

de injectieduur is dan zeer eenvoudig. We bepalen eerst de massa benzine die per

slag per cilinder moet ingespoten worden:

7,14100 


effcy
mbenzine
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Hierin is 14,7 de stoichiometrische lucht/brandstof-verhouding voor benzine in kg

lucht / kg brandstof. Dit kunnen we omrekenen naar een percentage IJPU* m.b.v. het

injectiedebiet. Dit laatste hebben we bepaald op 3,2 g/s (zie 2.8.1).

IJPU
m

IJPU benzine





2,3

100
%

Kiezen we IJPU = 12 ms, dan verkrijgen we volgende theoretische mapping. Bemerk

dat de injectieduur in theorie niet afhangt van het toerental.

% IJPU rpm
effcy g/cyl 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

5 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

7,5 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3

10 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7

12,5 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1

15 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6

17,5 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0

20 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4

22,5 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9

25 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3

27,5 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7

30 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1

32,5 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6

35 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0

37,5 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4

40 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9

42,5 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3

45 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7

47,5 84,1 84,1 84,1 84,1 84,1 84,1 84,1 84,1 84,1 84,1 84,1

50 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6

Tabel B.3: theoretische injectiemapping benzine

Vergelijken we deze tabel met de experimentele tabel 2.2, dan besluiten we dat de

theoretische mapping te rijk is bij lage belasting en toerentallen, en te arm bij hoge

belasting en toerentallen. Relatief zijn de afwijkingen bij laag luchtdebiet het grootst.

* Instelbare maximale injectieduur (injector pulse unit)
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We kunnen op basis hiervan vermoeden dat de ijking van de MAF-sensor matig is bij

lage luchtdebieten (zoals ook in B.2 werd opgemerkt), en relatief goed bij grote

luchtaanzuiging. Uiteraard spelen ook de openings- en sluitingsvertraging van de

injectoren een rol, hoewel de MoTeC hiervoor automatisch een trim toepast.
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Bijlage C Benzineverbruiksmeting

C.1 Componenten

 Weegschaal: Mettler Toledo Spider SW

 PLC: Siemens LOGO! 12/24Rco (6ED1 052-2MD00-0BA4)

 Uitbreiding PLC: Siemens DM8 12/24R (6ED1 055-1MB00-0BA1)

 Relais: OMRON 12V DC

 Voeding: PULS 50W 100-240Vac 1.0A

 Ventilator: STULZ GRV 1200220
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C.2 Programma PLC

Figuur C.1: programma PLC benzineverbruiksmeting
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C.3 Bedrading benzinesysteem

Figuur C.2: bedrading benzinesysteem (zonder benzinepompcontrole)
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C.4 Tips voor het gebruik van het benzinemeetsysteem

 Vul het meetvat tot het bijna vol is. Het kan sneller leeglopen dan verwacht bij

metingen op hoog vermogen.

 Ledig het meetvat nooit helemaal. Voorkom dat de pomp lucht aanzuigt.

 Laat, zeker na lange stilstand, het systeem een tijdje werken in de stand

“meting”. Zo ziet men de lucht uit de leidingen ontsnappen. Wanneer de

hoeveelheid luchtbellen voldoende afgenomen is, kan men de metingen

starten.

 Start de meting pas enige tijd na het indrukken van de knop “meting”. Zo

worden overgangsverschijnselen vermeden.

 Het verwisselen van de jerrycan verloopt zeer handig via een snelkoppeling.

Men dient erop te lettten de aanzuigbuis met het filtertje voldoende diep in de

tank te steken.

 Controleer regelmatig dat de weegschaal niet tegen de wand van de kast

steunt. Dit kan de meetresultaten ernstig beïnvloeden. Een eenvoudige

controle is even aan de kastdeur te trekken wanneer die openstaat. Als de

aflezing verandert, weet men dat er iets fout zit.

C.5 Berekeningen archimedeskracht

De bedoeling van deze berekeningen is een beeld te krijgen van de grootte van de

afwijkingen die de buisjes veroorzaken bij een meting van het benzineverbruik. Het

gedeelte van de buisjes in de brandstof wekt een opwaartse kracht op ter grootte van

de zwaartekracht van het verplaatste volume benzine. De reactiekracht werkt in op

de weegschaal, en introduceert dus een kleine fout in de meting. Die kan als volgt

berekend worden:

hddV

gVF

iuv

va





²)²(
4




waarbij: Fa = archimedeskracht

 = massadichtheid benzine

Vv = volume verplaatste vloeistof
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du = uitwendige diameter

di = inwendige diameter

h = hoogte

Vullen we in deze formules volgende waarden in:

mdi
mdu

mkg

008.0
01.0

³/750





dan bekomen we per centimeter niveauverandering een afwijking van 0.2 gram voor

een buisje. Deze niveauverandering corrspondeert met een massaverschil aan

benzine van 63 gram. Dit kan men halen uit de aflezing op de maatbeker: 600 ml

komt overeen met 71 mm niveauverschil. Houden we rekening met twee buisjes, dan

is het mogelijk met deze bijzonder geringe afwijking rekening te houden a.d.h.v. tabel

C.1. Het is duidelijk dat deze afwijking in het niets verdwijnt bij de overige

onnauwkeurigheden bij de meting: precisie van de weegschaal (een gram), precisie

van de tijdsaflezing, enz.

meetwaarde
(g)

niveauverschil
(mm)

afwijking
(g)

gecorrigeerde
waarde (g)

50 7,9 0,33 49,7
100 15,8 0,66 99,3
150 23,7 0,98 149,0
200 31,6 1,31 198,7

Tabel C.1: correcties op metingen benzineverbruik
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Bijlage D Metingen op benzine
In deze bijlage zijn alle metingen opgenomen voor de variabele kleppentiming op

benzine. Achtereenvolgens komen de metingen bij 2500, 1500 en 3500 rpm aan bod.

Het eerste deel van de tabellen bevat de volledige lijst van meetpunten. Ze zijn

opgenomen bij een vaste kleppentiming met variërende voorontsteking. In het

tweede deel zijn de rollen omgekeerd: de kleppentiming varieert in een blok van

vaste voorontsteking.
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D.1 2500 rpm, lage belasting
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D.2 2500 rpm, gemiddelde belasting
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D.3 2500 rpm, hoge belasting



Bijlage D Metingen op benzine 148

Verificatiemeting:
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D.4 1500 rpm, zeer lage belasting

(gaat verder op volgend blad)
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D.5 1500 rpm, gemiddelde belasting
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D.6 3500 rpm
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Bijlage E Metingen op waterstof
In deze bijlage zijn alle meettabellen op waterstof weergegeven. Achtereenvolgens

komen de eerste metingen bij 10 mm, de uitgebreide metingen bij 8 en 9 mm en tot

slot enkele kortere metingen aan bod. In de tabellen bij 8 mm en 9 mm is elk blok

waarden opgemeten bij een constant waterstofdebiet. Voor elke klepvervroeging

staan de gegevens bij MBT-timing opgelijst.
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E.1 10 mm, eerste metingen

l
MBT-timing
(°kh BTDC)

Fuel APW
(ms)

koppel
(Nm)

H2
(vol%)

gasdruk
(bar)

3,4 30 3,12 14,2 0,33 1,85
2,9 25 3,38 21 0,2 1,85

2,45 18 3,8 28,2 0,14 1,8
2,2 13 4,08 32,6 0,1 1,8

1,95 10 4,44 38,3 0,06 1,8
1,77 5 4,85 42,3 0,03 1,7
1,5 2 5,52 49,1 0 1,7

1,25 53,5 BACKFIRE
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E.2 8 mm, 1500 rpm bij verschillende -waarden
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Het normvermogen werd berekend volgens de formule in paragraaf 3.3.1. Voor het

rendement geldt hetzelfde behalve dat hier het normvermogen als basis werd

genomen en niet het effectief vermogen.

Het luchtdebiet werd als volgt bekomen:

 
2

2

1
34,3 /

3600
n H

H n

p Q
Luchtdebiet g s

R T

 
  



waarbij:

 pn : normdruk = 101325 Pa

 QH2 : waterstofdebiet (Nm³/h)

  : luchtfactor

 RH2 : gasconstante van waterstof =
8314

/( )
2 1,0079

J kgK




 Tn : normtemperatuur = 293 K

 34,3 : stoichiometrische luchthoeveelheid (kg lucht / kg waterstof)

E.4 Metingen op benzine en met tweede versie 8 mm

benzine gasklep
koppel (Nm) 22,6 29,8 47,3
B (kg/h) 1,7 1,9 2,5
rendement 2,07 2,42 2,96
luchtdebiet (g/s) 7,00 7,90 10,23

benzine 8mm
kleppentiming (°kh vervroeging) 4 16 28 40
koppel (Nm) 30,8 30,8 30,8 31,3
NO (ppm) 1951 1888 1512 1415

waterstof 8mm
gecorrigeerd koppel (Nm) 30,8 30,8 31,5 33,0

Het verbruik werd opgemeten a.d.h.v. het benzineverbruiksmeetsysteem beschreven

in hoofdstuk 3. Het luchtdebiet berekenen we dan als volgt:

14,7 / 3,6 /Luchtdebiet B g s 
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Het luchtdebiet vermeld in paragraaf 8.3.4 b is het luchtdebiet op benzine opgemeten

bij 29,8 Nm en vervolgens (evenredig met het koppel) omgerekend naar 31,3 Nm.

Gezien het kleine verschil in koppel gaan we ervan uit dat deze omrekening geen

noemenswaardige fouten introduceert.

Het gecorrigeerd koppel bij ‘waterstof 8 mm’ houdt in dat het koppel opgemeten in

bijlage E.2 bij = 1 voor de verschillende klepvervroegingen hier omgerekend werd

a.d.h.v. de koppelwaarde die opgemeten werd bij 40° kh klepvervroeging met de 2de

versie van de restrictie van 8 mm. Zodoende werden de waarden uit bijlage E.2

telkens met de factor
33

31,8
vermenigvuldigd. Deze gecorrigeerde koppelwaarden

werden gebruikt om in paragraaf 8.3.4 b bij eenzelfde restrictie van 8 mm waterstof

en benzine te kunnen vergelijken.
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Effects of variable valve timing on a bi-fuel
hydrogen-gasoline internal combustion engine

Jannick De Landtsheere and Frederik De Smet

Supervisors: Roger Sierens, Sebastian Verhelst and Stefaan Verstraeten


Abstract— This article describes the results of experiments

conducted on a 1.8 liter 4-cylinder gasoline internal combustion
engine (ICE) adapted to bi-fuel hydrogen-gasoline operation. The
engine has continuously variable valve timing (CVVT) on the
inlet camshaft. The following text discusses the influences of
CVVT on torque and emissions for both gasoline and hydrogen.
Furthermore a comparison between hydrogen and gasoline
operation was made. Thanks to the variable valve timing NOx-
emissions could be lowered dramatically, using internal EGR to
lower the combustion temperature. Torque and efficiency could
both be raised with VVT. This is due to a better cylinder filling
because of the inertia of the exhaust gases and due to a higher
effective compression ratio. On hydrogen, all positive effects of
VVT occur at the same time. Hydrogen operation gave
significantly higher efficiencies than the standard gasoline engine
and this for a whole range of mixture richnesses up to
stoichiometric.

Keywords— bi-fuel, hydrogen ICE, CVVT, NOx-emissions

I. INTRODUCTION

Hydrogen internal combustion engines are being
investigated as a clean alternative to the conventional gasoline
ICE. To make sure the concept will succeed in the future, a
transition period will be necessary during which the engines
can run on hydrogen as well as on gasoline. The Laboratory of
Transport Technology at Ghent University gained experience
with hydrogen engines for more than 15 years. The most
recent of their engines can run either on hydrogen or on
gasoline and has CVVT on the inlet camshaft. Concerning the
output of a hydrogen ICE, the challenges are low NOx-
emissions and a sufficient torque output. In that aspect, the
variable valve timing opens interesting perspectives.

II. TEST ENGINE AND MEASUREMENT SYSTEMS

A. Test engine
The engine used in this study is a 1.8-liter four-cylinder

Volvo gasoline ICE modified for operation on hydrogen. It
has a compression ratio of 10.3:1 and uses port fuel injection
(PFI). Besides the standard gasoline injector, each cylinder
has two hydrogen injectors. The original ignition system was
replaced by a direct ignition to avoid an unwanted spark at the
end of the outlet stroke or even at the beginning of the inlet
stroke. The ECU was replaced by a MoTeC M800. The engine
has CVVT on the inlet camshaft.
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B. Instrumentation
The engine output torque was determined with a load cell

connected to the stator of an eddy current brake coupled with
the crankshaft of the engine. The engine rotation speed was
measured by a crankshaft encoder. The engine emissions were
determined with a gas-analyzer after condensation of the
exhaust gases. Hydrogen consumption was measured using a
calibrated hydrogen mass flow meter.

C. Operation control
On gasoline, a mass airflow (MAF) sensor is standard for

quantitative load control. On hydrogen, because of the wide
flammability limits, a qualitative control of the fresh mixture is
possible. Because running very lean will lower the combustion
velocity too much, a combination of quality and quantity
control is necessary.

III. EFFECTS OF VVT ON GASOLINE OPERATION

CVVT enables a continuous time phasing of the inlet valves.
The valve lift and opening time remain fixed. On gasoline the
influences of the system were extensively examined.

In the range of low torque, internal EGR occurs at high
valve overlap. The advantage of EGR consists of lower NOx-
emissions as a consequence of lower combustion
temperatures. When the inlet valves open, exhaust gases are
pushed back into the inlet manifold. During the first part of the
inlet stroke a mixture of fresh charge and exhaust gases is
drawn into the cylinder. Engine torque does not vary
significantly. At low rotation speeds (1500 rpm) there is a
critical amount of EGR above which combustion becomes
incomplete. A smaller valve overlap is necessary.

At high loads and low to medium engine speed (1500 and
2500 rpm) a high valve overlap leads to better cylinder filling
due to the inertia of the exhaust gases leaving the cylinder. In
this operating area internal EGR is absent.

At higher rotation speeds (3500 rpm), a compromise is
necessary for optimal volumetric efficiency: large valve
overlap to use exhaust gases inertia, versus late inlet valve
closing to use the fresh charge inertia in the beginning of the
compression stroke (ram effect).

IV. EFFECTS OF VVT ON HYDROGEN OPERATION

All experiments were conducted at an engine speed of 1500
rpm. Two throttle positions of 20 and 23 % were used. These
gave a maximum torque of respectively 31.8 Nm and 48.8
Nm, both at stoichiometric operation. For different positions
of cam phasing the MBT-timing was determined. In each
setpoint emissions and torque were registered.



Low NOx-emissions and maximum torque were both
obtained at the highest possible valve overlap although the
effect was much more important for NOx-emissions than for
torque. As on gasoline, early inlet valve opening leads to
internal EGR. The corresponding early inlet valve closing
prevents fresh charge from being pushed back and so
improves cylinder filling and increases the effective
compression ratio.
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Figure 1. NOx-emissions for hydrogen operation

Figure 1 shows the NOx-emissions for the two throttle
positions, in each case with small valve overlap (4° ca
advanced inlet valve opening) and with high valve overlap
(40° ca). For the same BMEP the NOx-emissions are
significantly lower with the larger valve overlap. The effect is
less impressive with the TP of 23 % because of less internal
EGR, due to the higher inertia of the exhaust gases at higher
BMEP. NOx-emission on gasoline is 1500 ppm at BMEP 2.2
bar.

For each throttle position the measurements were done at
four different hydrogen mass flows ( from 1 to 2). For all
mass flows, BMEP is higher on the 40° ca curve. This means
that for the same hydrogen consumption, torque was increased
at large valve overlap. Consequently, higher brake thermal
efficiencies (BTE) were attained.

V. EFFICIENCY COMPARISON HYDROGEN-GASOLINE
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Figure 2. BTE for hydrogen and gasoline operation

The hydrogen curves in figure 2 relate to the optimized inlet
valve timing of 40° ca advance. The gasoline curve is for
optimal VVT mapping at 1500 rpm. For a fixed throttle
position on hydrogen and quality control of the fresh charge,
BTE increases with richness. The richer the mixture becomes,

the higher the combustion velocity and the better a constant
volume combustion is approximated.

For a fixed torque value (BMEP) it is however more
efficient to choose for a larger throttle opening and lean burn.
The loss in efficiency due to the lower combustion velocity is
more than compensated by the lower pumping losses due to
the larger throttle opening. As can be seen on figure 1, lean
burn will also lower NOx-emissions.

No matter what strategy (quality or quantity control) is used
on hydrogen, the BTE is always higher than the standard
gasoline engine’s. For stoichiometric operation, the
combustion velocity of a hydrogen-air mixture is higher
compared to a gasoline-air mixture: 2 m/s vs. 0,4-0,8 m/s. This
leads to a better approximation of the constant volume
combustion. It is also the reason for the negative spark
advance at =1 that was found to be optimal on hydrogen. In
lean burn mode, reduced heat, exhaust and pumping losses
improve BTE over gasoline.

VI. BACKFIRE

The experiments shown here are all done with small throttle
opening. It was found that for less throttling, backfire (the
ignition of the mixture in the inlet manifold) could not be
avoided with the present engine configuration. Backfire was
not limited to high loads, but was very unpredictable for -
values of 1.25 up to 4. For too lean mixtures, the combustion
was instable and incomplete.

The influence of VVT on backfire could not be investigated
this year. Early inlet valve closing is expected to restrict the
push back of fresh charge to the inlet manifold, which is
thought of as the source of these lean backfires. Together with
internal EGR, this would both increase power and decrease
NOx-emissions in a dramatic way.

VII. CONCLUSION

Variable valve timing is a useful instrument to lower NOx-
emissions and enhance engine torque output for an ICE either
working on gasoline or on hydrogen. On hydrogen both effects
are obtained at the same time.

The efficiency on hydrogen was always higher (often by 20
%) than on gasoline although the engine is not optimized for
hydrogen operation.

NOx-emissions at stoichiometric hydrogen operation are
very high compared with gasoline. The use of a catalyst is
inevitable for this operation mode. At low loads, it is shown
that near-zero emissions are attainable, even with throttling.

Random backfire limits engine output on hydrogen. VVT is
expected to be able to overcome this.
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