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Voorwoord 

Voorwoord 
Het zou een grote vergissing zijn te denken dat het proces van technologische 

vernieuwing vanzelf gaat. Een van de meest fundamentele behoeften van mensen is 

geaccepteerd te warden, en dat geldt ook voor technici. Maar bij acceptatie hoort dat de 
groep, waartoe iemand behoort, niet bedreigd wordt. Veranderingen, zoals 

technologische vernieuwingen, kunnen tot een dergelijke bedreiging aanleiding geven. 

Hoe grater de stap is die met een technologische vernieuwing wordt gemaakt, hoe grater 

de verandering, en hoe grater de kans om 'uitgestoten' te warden. 

Maar veranderingen hoeven niet alleen van binnenuit de groep te komen. Ze kunnen ook 

van buitenaf komen, in de zin dat de omstandigheden, waarbinnen een groep zich moet 

kunnen handhaven, kunnen veranderen. Juist als gevolg van het handelen van mensen 

veranderen de omstandigheden nu sneller dan ooit. Wanneer een samenleving zich niet 

aan deze veranderende omstandigheden aan weet te passen ontstaat er een crisis; 

uiteindelijk keert de wal dan het schip. Orn deze crisis te voorkomen zijn veranderingen 
binnen de groep noodzakelijk. Technologische vernieuwing is daar een element van. 

Daarvoor zijn echter mensen nodig met het besef van verantwoordelijkheid voor het 

eigen handelen, en zijn visie, moed, doorzettingsvermogen en nieuwsgierigheid 

onontbeerlijk: Zo ook bij het ontwerp en de ontwikkeling van het vrijezuigeraggregaat 

-het onderwerp van dit proefschrift. Het is met dank aan een relatief kleine groep van 
mensen met bovenvermelde eigenschappen, dat het vrijezuigeraggraat tot stand is 

gekomen en ik deze dissertatie heb kunnen schrijven. 

Daarbij gaat allereerst mijn dank uit naar Theo Potma. Hij heeft het fundament van 

deze ontwikkeling gelegd. Van de mensen die ik bij de ontwikkeling van het vrije
zuigeraggregaat heb leren kennen, is hij degene die meer dan wie ook moed, doorzet

tingsvermogen en nieuwsgierigheid weet te combineren met creativiteit en visie. 

Daamaast zou deze ontwikkeling niet tot stand zijn gekomen zonder de mensen die de 

moed hebben gehad deze ontwikkeling te financieren. Dit in een periode dat vele 

gezaghebbende deskundigen (met name op het gebied van de ontwikkeling van 

verbrandingsmotoren) deze financiele ondersteuning ten stelligste hebben ontraden. 

Met de ontwikkeling van een nieuw produkt wordt altijd een niemandsland betreden. Ik 

heb dit niet alleen hoeven doen, maar heb altijd de steun ervaren van mensen die met 

rnij aan de ontwikkeling van het vrijezuigeraggregaat hebben gewerkt. Ik heb grate 

waardering voor de vaardigheden en de toewijding van deze mannen en vrouwen. 

Behalve de projectmedewerkers ben ik ook dank verschuldigd aan de leden van de 

commissie die, in opdracht van Novem, het project jarenlang heeft begeleid, alsmede 

aan de adviseurs die mij bij de ontwikkeling ter zijde hebben gestaan. 
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Ten slotte ben ik veel dank verschuldigd aan de groep die voor rnij het meest intiem en 

dierbaar is: rnijn echtgenote Marie-Jose Verhappen, mijn kinderen, mijn familie en mijn 

vrienden. De combinatie van ondernemerschap en het schrijven van een proefschrift 

(zoals bij rnij het geval is geweest) kan ik niernand aan bevelen, tenzij hij of zij alleen 
woont en geen farnilie of vrienden heeft (hetgeen ik ook niet kan aanbevelen). De vele 

reizen, de lange werkdagen en de geringe vakantietijd die daarbij hoorden zijn mij 

zwaar gevallen orndat ik daarrnee een groot beroep op hun acceptatievermogen en 

geduld heb gedaan. 

Het is aan al deze mensen dat ik dit werk opdraag. 

Breda, 6 november 1995 

Peter Achten 
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Samenvatting 

Samenvatting 
Dieselmotoren en axiale en radiale hydrauliekpompen hebben op een punt een grate 

overeenkomst: beide systemen gebruiken een zuiger om een medium in een cilinder te 

comprimeren, te expanderen en te verpompen. In de huidige diesel-hydraulische 

aggregaten warden deze twee zuigers op een nogal ingewikkelde wijze aan elkaar 

verbonden. De lineaire beweging van de verbrandingszuiger wordt via het mechanisme 

van krukas en drijfstang in een roterende beweging omgezet. In de hydropomp gebeurt 

het omgekeerde: hierin wordt de roterende beweging weer omgezet in een translerende 

beweging. 

Deze omweg kan echter warden vermeden. De verbrandingszuiger en de 

hydrauliekplunjer kunnen direkt met elkaar warden verbonden, zonder dat deze 

gecombineerde zuiger nog aan enig mechanisme hoeft te warden gekoppeld. 

Dit is, kort omschreven, de kem van het vrijezuigeraggregaat dat door Innas is 

ontworpen, beproefd en ontwikkeld. Dit proefschrift heeft het ontwerp van het 

vrijezuigeraggregaat als onderwerp. Beschreven warden de afwegingen die geleid 

hebben tot een aantal fundamentele ontwerpbeslissingen. Daarbij hebben onder meer de 

· markt-introductie, de concurrentie-analyse en een verkenning van het technische 

ontwikkelingsrisico een belangrijke rol gespeeld. 

Vervolgens wordt het ontwerp besproken. Dit geldt niet alleen voor het 

vrijezuigeraggregaat zelf, maar ook voor de randapparatuur en de belangrijkste 

regelingen. 

Bij de beschrijving van de beproeving wordt allereerst een beschouwing gemaakt van 

het dynamische gedrag van het aggregaat, in het bijzonder van de zuigerbeweging. 

Deze wordt vergeleken met die van een conventionele verbrandingsmotor. De 

vergelijking toont een aantal belangrijke vei:schillen tussen de krukdrijfstangmotor en 

het vrijezuigeraggregaat. Ook ten aanzien van de eigenschappen en de prestaties van 

het aggregaat zijn er een aantal opmerkelijke verschillen. 

De ontwikkeling van het vrijezuigeraggregaat staat pas aan het begin van de produkt

levenscydus. Deze dissertatie geeft slechts een momentopname. Daartoe hoort ook een 

inventarisatie van de knelpunten. De dissertatie wordt afgesloten met een 

inventarisatie van deze knelpunten. Daarbij wordt ook aangegeven hoe deze knelpunten 

kunnen warden opgelost. 
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Summary 

Summary 
There is one distinct similarity between diesel engines ai:id hydraulic plunger pumps: 

both systems use a piston to compress, expand and pump a medium inside a cylinder. In 

current diesel-hydraulic engines, these two pistons are connected to one another in a 

rather complicated manner. The linear movement of the combustion piston is reversed 

into a rotating movement by means of the crank-slider mechanism of the crankshaft and 

the connecting rod. The opposite occurs in the hydraulic pump, where the rotating 

movement is reversed into a translating movement. 

However, there is a way to circumvent this. The combustion piston and the hydraulic 
plunger can be connected directly without having to couple this combined piston to any 

mechanism. 

In brief, this is the core of the free piston engine which was designed, tested and 

developed by Innas. This thesis is about the design of this free piston engine. It 

describes the considerations that have led to a number of fundamental design decisions. 

Its market introduction, competitive analysis, and assessment of the technical 
development risks were some of the key factors considered. 

Next, it discusses the design -not only for the free piston engine itself, but for the 

auxiliary equipment as well as the main controls. 

The description of testing first focuses on the dynamic behaviour of the engine, 

particularly the piston movement. It is compared with that of a conventional 
combustion engine. This comparison shows a number of significant differences between 

the crankshaft engine and the free piston engine. There are also some remarkable 

differences in the characteristics and performance of the engine. 

The development of the free piston engine is only at the beginning of the product life 

cycle. This thesis is only a random indication, including a stocktaking of problems at its 

conclusion, as well as indications as to how these problems could be solved. 
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Two roads diverged in a wood, and I

I took the one Jess traveled by, 

And that has made all the difference 

Robert Lee Frost 
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1 
IN LEIDING 

De ontwikkeling van verbrandingsmotoren lijkt te zijn voorbehouden aan middelgrote 

tot grote motorindustrieen. Dit is de eerste, ongeschreven 'hoofdwet' van de 

verbrandingsmotorwetenschap. De tweede -eveneens ongeschreven- 'hoofdwet' is dat er 

alleen evolutionaire ontwikkelingen mogelijk zijn die in incrementele stappen worden 

doorlopen. Grote innovatiestappen, zoals de stirlingmotor, de wankelmotor of -meer 

recent- de elsbethmotor lijken bij voorbaat gedoemd te mislukken. Zelfs grote 

ondememingen als Mercedes Benz, General Motors en Ford zijn er niet in geslaagd om een 

alternatief aandrijfconcept te ontwikkelen dat daadwerkelijk een bedreiging zou 

kunnen vormen voor de huidige inwendige verbrandingsmotoren. 

Bij het vrijezuigeraggregaat- waarvan het ontwerp in deze dissertatie wordt 

besproken- is er echter geen sprake van een evolutionaire ontwikkeling. In deze 

machine wordt aan de aandrijfzijde een verbrandingsproces doorlopen dat in veel 

opzichten lijkt op dat van een tweetakt dieselmotor. Aan de uitgaande zijde van het 
aggregaat wordt olie van een laag naar een hoog drukniveau gepompt. Daarbij wordt 

gebruik gemaakt van een plunjer en van terugslagkleppen, zoals ook bij een aantal 

conventionele hydrauliekpompen gebruikelijk is. Maar afgezien van deze 

oppervlakkige overeenkomsten wijkt het vrijezuigeraggregaat duidelijk af van de 

huidige verbrandingsmotoren en hydrauliekpompen. Zo is er bijvoorbeeld geen 

mechanisme meer dat de lineaire beweging van een zuiger of plunjer moet omzetten in de 
roterende beweging van een as. De verbrandingszuiger en de hydrauliekplunjer zijn 

daarentegen direkt aan elkaar verbonden. De daarmee ontstane gecombineerde zuiger is 

in de axiale richting van de cilinderboring vrij beweegbaar; er is geen mechanisme aan 

de zuiger gekoppeld. 

Het vrijezuigeraggregaat is voorts ook niet ontwikkeld door een middelgrote of grote 
ondememing op het gebied van diesel- of vonkontstekingsmotoren. Het is ontwikkeld 

door Innas, een klein ingenieursbureau dat zich richt op produktontwikkelingen op het 

gebied van de milieutechnologie. Daarmee wordt ook de eerstgenoemde ongeschreven 

wet met voeten getreden. 

Het is dan ook begrijpelijk dat het vrijezuigeraggregaat met scepsis word! bejegend. 

Desalniettemin is er een gerede kans dat deze ontwikkeling met succes in de markt zal 

worden gelntroduceerd. De argumenten hiervoor worden in deze dissertatie 

aangedragen. 

1.1 
Kinematische systemen versus vrije-zuigersystemen 

In kinematische systemen worden krachten, energiestromen en vermogens via 

mechanismen van tandwielen, riemen, kettingen en stangenmechanismen omgezet. De 

roterende beweging heeft in deze kinematische systemen een centrale rol. Deze is als 

het ware de gemeenschappelijke noemer van deze systemen. 
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Verbrandingsmotoren horen in het algemeen eveneens tot de kinematische systemen. De 

zuigerbeweging wordt via het krukdrijfstangmechanisme opgelegd door de roterende 

beweging van de krukas. De asrotatie wordt daarbij bepaald door enerzijds het 

lastproces en anderzijds de transmissie, die tussen energiebron en lastproces is 

geschakeld. Daarbij geldt dat het verloop van het verbrandingsproces vrijwel geen 

invloed heeft op de asrotatie. Andersom is er wel een duidelijke be'invloeding: de 

rotatie van de krukas bepaalt de beweging van de zuiger en daarmee de snelheid 

waarmee het volume van de verbrandingscilinder verandert. 

Het is echter ook mogelijk om de zuigerbeweging niet door een mechanisme te laten 

bepalen, maar het gevolg te laten zijn van een evenwicht van 'vrije krachten' die op de 

zuiger worden uitgeoefend en de massatraagheidskracht van de zuiger. Het produkt 

van de verbrandingsdruk en het oppervlak van de verbrandingszuiger is zo'n vrije 

kracht. Ook wrijvingskrachten, elektromagnetische krachten en een hydraulische of 

pneumatische druk, uitgeoefend op een of meerdere oppervlakken van de zuiger zijn 

voorbeelden van dergelijke krachten. 

Dergelijke systemen worden algemeen aangeduid als vrije-zuigersystemen. Het 

belangrijkste verschil met de kinematische systemen is dat bij vrije-zuigersystemen de 

zuigerbeweging niet wordt opgelegd door de beweging aan de zijde van'het lastproces, 

maar uiteindelijk alleen maar afhankelijk is van het evenwicht van vrije krachten en 

de massatraagheidskracht. Bij kinematische systemen is de zuigerbeweging 

daarentegen direkt gekoppeld aan de beweging van het Jastproces. 

Vrije-zuigersystemen zijn er in ta! van varianten en uitvoeringen. Voorbeelden zijn vrije

zuiger-stirlingmotoren [1, 2, 3] en vrije-zuiger-gasgeneratoren die een gasstroom onder 

druk produceren [4, 5, 6]. Wellicht kunnen ook dieselheiblokken tot de vrije

zuigersystemen worden gerekend. 

In deze dissertatie wordt een vrije-zuigersysteem beschreven dat door het Nederlandse 
ingenieursbureau Innas is ontwikkeld. Beschreven worden het programma van eisen, de 

problemen die aan het ontwerp ten grondslag liggen, de rekenprogramma's die als 'tool

of-design' hebben gediend om deze problemen op te lossen, en het ontwerp zelf. 

1.2 
Historisch overzicht en indeling vrijezuigerontwikkelingen 

In 1508 maakte Leonardo da Vinci (1452-1519) een schets van een 'vuurmachine' voor 

'het heffen van een zwaar gewicht met behulp van vuur' ('folio 16 verso' van het 

zogenaamde Manuscript F [7)). De notitie van Da Vinci geeft de oudste beschrijving van 

een (atmosferische) verbrandingsmotor. De machine werkte volgens het 

vrijezuigerprincipe. Vermoedelijk heeft Da Vinci het bij deze schets gelaten en is de 

machine nooit gebouwd [8]. 

De Nederlandse natuurkundige Christiaan Huygens (1629-1695) bouwde in 1673 

verscheidene zogenaamde buskruitmotoren [7, 9, 10]. Huygens ontwikkelde deze 

'Nouvelle force mouvante par le moyen de la poudre a canon de !'air' in dienst van de 
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Academie Royale des Sciences te Parijs. Een assistent van Huygens, de Fransman Denis 

Papin (1647-1712?), zette <liens werk vanaf 1687 voort [7, 11]. Papin ontdekte dat de 

toevoeging van stoom aan de cilinder de werking van de vrijezuigermotor aanzienlijk 

verbeterde. Dit concept is later gebruikt door Newcomen, die in 1712 zijn eerste 

atmosferische stoommachine construeerde [12). Overigens wordt betwijfeld of 

Newcomen op de hoogte was van het werk van Papin [10]. 

In de 19e eeuw ontstonden ta] van combinaties van kinematische- en vrije

zuigersystemen. Een voorbeeld hiervan is de atmosferische verbrandingsmotor van Otto 

en Langen uit 1867 (afbeelding 1.1). Het gewicht van de zuiger moest 70 kg per kW 

uitgangsvennogen bedragen. Het motorvennogen was dientengevolge beperkt tot een 
paar kilowatt. Desalniettemin zijn van deze motor in vijf jaar tijd zo'n 10.000 motoren 

verkocht [12]. 

Afb. 1.1.: Doorsnede en foto van de atmosferische machine van Otto en Langen (10). 

In dezelfde eeuw ontstonden, in navolging van de stoommachine-ontwikkeling, ook de 

eerste volledig kinematische verbrandingsmotoren. Uiteindelijk heeft deze lijn geleid 

tot de motoren zoals we die nu kennen. 

Aan de motoren die werkten volgens het vrije-z.iigerprincipe waren een aantal 

belangrijke nadelen verbonden. Allereerst was het de vraag hoe de energie van de vrij 

bewegende zuiger kon worden afgetapt ten behoeve van de gewenste aandrijving. Ten 

tweede was het moeilijk om de zuigerbeweging l:e beheersen tot een niveau waarop een 

betrouwbaar bedrijf van de machine mogelijk was. En ten slotte hood de vrij beweegbare 

zuiger niet de mogelijkheid om andere, voor de werking van de machine essentiele 

onderdelen, aan te drijven en te synchroniseren. Daarbij valt onder meer te denken aan 

de in- en uitlaatkleppen, en aan het systeem voor de brandstofinjectie. 

3 
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Met de introductie van het krukdrijfstangmechanisme konden al deze problemen in een 

keer worden opgelost. Via de krukas kon het vermogen worden afgetapt en konden, via 

nokken, tandwielen en andere overbrengingen, de kleppen worden bediend en exact met 

de zuigerbeweging worden gesynchroniseerd. Bovendien legde het geheel van krukas en 

drijfstang aan de zuigerbeweging twee vaste uiterste posities op: het onderste en 

bovenste dode punt. Daarmee was de compressieverhouding een vast gegeven geworden 

hetgeen van groot belang is om een beheerst en reproduceerbaar verbrandingsproces te 

verkrijgen. 

Toch zijn ook in deze eeuw telkens weer pogingen ondemomen om vrije-zuiger

verbrandingsmotoren te ontwerpen en op de markt te brengen. In afbeelding 1.2 worden 

deze ontwikkelingen onderverdeeld. 

Het meest bekend is wellicht de vrijezuiger-gasgenerator, ook we! de Pescara-motor 

genoemd. Deze vrijezuigermachine levert geen mechanisch vermogen, maar produceert 

een uitlaatgassenstroom waarmee een gasturbine kan worden aangedreven. De machines 

zijn vooral toegepast voor elektriciteitsopwekking en scheepsvoortstuwing. In de jaren 

'50 is daamaast zowel door Ford als door General Motors veel onderzoek verricht naar 

de toepassing van vrijezuiger-gasgeneratoren in tractoren en automobielen. 

In de jaren '80 zien we een hernieuwde interesse voor vrijezuigermachines. Enerzijds 

gaat het daarbij om vrijezuiger-stirlingmotoren [2], anderzijds om vrijezuigermotoren 

die werken volgens het principe van inwendige verbranding. Bij deze laatste categorie 

gaat het zowel om vonkontstekingsmotoren als om motoren met compressie-ontsteking. 

Het vrijezuigeraggregaat dat in dit proefschrift wordt besproken hoort tot deze laatste 

categorie van vrijezuigermachines. 

Voor alle huidige motoren die werken volgens het vrije-zuigerprincipe is het een 

noodzaak dat beschikt kan worden over snelle, betrouwbare en goedkope sensoren, 

actuatoren en besturingssystemen. In de jaren '80 heeft zich op dat gebied een 

stormachtige ontwikkeling afgespeeld. Deze ontwikkeling zet zich tot op heden door: 

meer sensoren, lagere kostprijs van de elektronica met een hogere capaciteit en een 

hogere betrouwbaarheid, betere· en meer elektro-hydraulische componenten, 

enzovoorts. Ook nemen hydraulische en elektrische systemen een steeds belangrijkere 

plaats in bij voertuigen [13]. Er is in de ontwikkeling van aandrijfsystemen een algemene 

tendens waarneembaar waarbij vaste mechanische aandrijvingen worden vervangen 

door variabele elektrische, hydraulische en elektrohydraulische aandrijvingen en 

besturingen. 

4 



: •Pneumo Corp. 
' (1980) 
•Coad (1984) 
• APS /RDM(1986) 

. • Beachley (1988) 
•Hibl (1993) 

I 

,...;,.,.....;.;,;.o,~,· : ~"'-"_,,;;::!i;:.:... 

• Card&r (1956) 
• Luderer (1960) 
• Elckmann (1961) 
• Robertson (1962) ; 
• Boldt (1964) 
• Slgaud (1972) 
•Fitzgerald (1972) 
•Pneumo Corp. 
(1978) 

[Ii 

I 

vrij~ulg~
IPIS9!~~ -

• Pescars (1928) 
•Sigma 
•GM/1952) 
•Ford (1958) 
•SWD 
• Bensroya (1985) 

vr1jezulger· 

~~ 

lnleiding 

r·~ 

llrijezuiger· 
· generatoren 

• Peugeot/Citroen 
(1983) 

· ·· · ········oo···c•·•c •~·< 

[lii""""""'liiiiiiiii=== 

• Potma (1968) 
•Renault (1981) 
•Hibl (1984) 
• lnnas (1987) 

met constiirtte of 
· &emi-GOOStante 

slagfrequentje 

1 • Eickmann (1961) 
! •Beaumont (1985) 

Afb. 1.2.: Onderverdeling van intermitterende interne verbrandingsmotoren 

5 



Het einde van een omwenteling 

De ontwikkeling van het vrijezuigeraggregaat van Innas sluit aan bij deze tendens: de 

vervanging van het krukdrijfstangmechanisme door een elektrohydraulisch gestuurde 

zuiger-plunjercombinatie. Daarbij word! de mogelijkheid gegrepen die zich aandient 

doordat pas nu de technieken en componenten beschikbaar zijn die nodig zijn om het 
aggregaat tegen een lage prijs en met een hoge betrouwbaarheid in de markt te kunnen 

introduceren. 

1.3 
Beschrijving van het vrijezuigeraggregaat 

1.3.1 
Belangrijkste kenmerken 

Het vrijezuigeraggregaat van Innas (hierna afgekort als VZA) heeft als belangrijkste 

kenmerken: 

'single-piston'-concept (per aggregaat een verbrandingszuiger en een 
verbrandingscilinder); 

regeling van de slagfrequentie door variatie van de periode dat de zuiger in het 

ODP verblijft (puls-pauze-modulatie of PPM). 

In principe is het mogelijk om meerdere een-cilinder-aggregaten samen te voegen tot een 

meer-cilinder aggregaat, maar dan nog blijft de werking terug te voeren op de werking 
van de afzonderlijke eenheden. Daarmee onderscheidt het VZA zich van de vele 

'opposed-piston' -ontwerpen. De keuze voor het opposed-piston-principe volgt meestal 

uit de overweging dat daarmee de trillingen van het aggregaatblok geheel worden 

vermeden. Met hetzelfde doel zijn er ook vrijezuigermachines gebouwd met een 

contragewicht dat precies tegengesteld aan de zuiger bewoog. Een voorbeeld hiervan is 

de Braun-compressor [14]. Bij het ontwerp van het VZA is er daarentegen niet naar 
gestreefd om de trilling van het aggregaat zelf te vermijden, maar om de overdracht 

van trillingskrachten naar de omgeving te vermijden. 

De slagfrequentieregeling door middel van PPM biedt de mogelijkheid om het debiet 

van het aggregaat te regelen van 0 tot de maximale slagfrequentie. Afgezien van de 

stilstandtijd van de zuiger in het ODP geldt daarbij in principe dat de zuiger

verplaatsing onafhankelijk is van de slagfrequentie. Het voordeel hiervan is dat het 

aggregaat met elk gewenst vermogen kan worden bedreven met een optimaal rendement 

en met geringe emissies. 

Het VZA kan in principe zowel met vonkontsteking als met compressie-ontsteking 

worden bedreven. Dezelfde brandstoffen als voor de huidige motoren kunnen in het VZA 

worden toegepast. Aan de energie-afnamezijde is het VZA niet beperkt tot uitsluitend 
de opwekking van een hydraulisch vermogen, maar bestaat ook de mogelijkheid om 

elektrische of pneumatische energie direct op te wekken. Met name in de 

octrooiliteratuur zijn hiervan tal van voorbeelden bekend. Wel is het voor de werking 

van het VZA van belang dat de energie die nodig is voor het comprimeren van de 
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verbrandingslucht door middel van een plunjer wordt toegevoerd die hydraulisch wordt 

bekrachtigd. Het ligt dan ook voor de hand om ook het dee! waarin de nuttige energie 

wordt geproduceerd als een hydrauliekpomp uit te voeren. 

1.3.2 
Principe 

Afbeelding 1.3 geeft een sterk vereenvoudigde, schematische doorsnede van het VZA. 

Daaronder staan de krachten afgebeeld die de zuigerbeweging bepalen. De som van de 

drukkrachten en de wrijvingskracht is gelijk aan de versnellingskracht. Deze laatste 

bepaalt de zuigerversnelling en daarmee het gehele dynamische gedrag van de zuiger. 

compressie hoge druk 
uitlaat opsagvat opsagvat 

brandstof- lucht- l compressie l arbeids-
inspuiitng 

vertrnndings
c~inder 

verlrandings-

inlaat cili,der 

I~ 

lcge druk 
opsagvat 
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Afb. 1.3.: Vereenvoudigd hydraulisch schema VZA2 

cilinder 
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Aan de linkerzijde wordt de brandstof toegevoerd en in de verbrandingscilinder 

verbrand. Daarbij wordt in grote lijnen gebruik gemaakt van hetzelfde 

verbrandingsproces en in wezen dezelfde thermodynamische cyclus als bij de huidige 

verbrandingsmotoren gebruik.elijk is. Aan de rechterzijde vindt de omzetting in 

hydraulische energie plaats. Dit dee! is onderverdeeld in een arbeidsdeel en een 

compressiedeel. Het arbeidsdeel levert de nuttig geproduceerde energie. Qua functie is 

het arbeidsdeel daarmee vergelijkbaar met de krukas van een verbrandingsmotor. 

In het compressiedeel neemt de kleine compressieaccumulator een belangrijke plaats in. 

Hierin wordt de energie opgeslagen die nodig is om de verse lading verbrandingsgassen 

te comprimeren, overeenkomstig de werking van het vliegwiel bij 
krukdrijfstangmotoren. Nadat de zuiger in het bovenste <lode punt (BOP) van 

bewegingsrichting is omgekeerd, wordt de energie, die tijdens de compressietakt aan de 

compressie-accumulator is onttrokken, weer aan deze accumulator toegevoerd. 

· Het compressiedeel heeft daarnaast de functie om de zuiger voor kortere of langere tijd 

in het onderste dode punt (OOP) vast te houden. Dit kan door k.lep R voor een bepaalde 
tijdsduur gesloten te houden. In navolging van de terminologie uit de elektrotechniek 

noemen we dit principe van slagfrequentieregeling pulspauzemodulatie of, afgekort, 

PPM. 

1.3.3 
Pulspauzemodulatie 

Afbeelding 1.4 toont de zuigerverplaatsing als functie van de tijd voor het VZA (met 

een gemiddelde slaglengte van 165 mm) en voor een krukdrijfstangmotor (eveneens met 

een slaglengte van 165 mm en een drijfstang-kruk-verhouding van 3,5). Zowel voor het 

VZA als voor de krukdrijfstangmotor zijn de zuigerverplaatsingen in deze grafiek 

berekend. 

De grafiek toont hoe bij het VZA de slagfrequentie wordt verlaagd door de tijd dat de 

zuiger in het OOP stil staat te verlengen. Wanneer de zuiger echter beweegt gebeurt dit 

altijd met hetzelfde verloop als functie van de tijd: elke slag is in principe hetzelfde, 

ongeacht de slagfrequentie. Bij de krukdrijfstangmotor wordt daarentegen de hele slag 

uitgerekt. Een verandering van de slagfrequentie heeft ook invloed op de 

zuigerbeweging in de buurt van het BOP tijdens het verbrandingsproces, en belnvloedt 

op die wijze het rendement, de emissies en het geluid van de motor. Een optimalisatie 

van de motorprestaties betekent bij de krukdrijfstangmotor altijd zoeken naar een 

compromis van de prestaties over het gehele toerengebied. Bij het VZA kan 

daarentegen naar een zuigerbeweging worden geoptimaliseerd. Oeze optimale condities 

blijven dan over het gehele frequentiegebied onverminderd hoog. 
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Afb. 1.4.: De zuigerbeweging van het VZA en van een vergelijkbaar grote krukdrijfstangmotor, bij 
4 verschillende frequenties. Bij krukdrijfstangmotoren heeft het toerentalbereik een 
verhouding van maximaal 1 staat tot 5. Bij een maximale slagfrequenlie van 36 Hz zou 
dan de laagste slagfrequenlie circa 7 Hz bedragen. Een frequenlie van 4,5 Hz is 
daarom niel haalbaar. Opgemerkl dient te worden dat industriele dieselmotoren veelal 
slechts een toerentalbereik hebben van 1 OOO tot 2000 omwentelingen per minuut. 

De grafiek toont ook dat de huidige krukdrijfstangmotoren, met een toerenbereik van 

ongeveer 1 op 5, niet in staat zijn om het getoonde frequentiebereik te halen. Het VZA 

kan daarentegen in het gehele frequentiebereik worden bedreven, vanaf 0 Hz tot aan 

zijn maximale frequentie. 

In tegenstelling tot het slagfrequentiebereik kent het VZA wel een ondergrens qua 
belasting (druk). Deze wordt bepaald door de toelaatbare drukverhouding van de 

accumulator. Ook ten aanzien van de regelresponsie reageert het VZA anders dan 

krukdrijfstangsystemen. Terwijl bij de kinematische systemen juist de belasting snel kan 

worden gevarieerd, kan deze bij het VZA slechts langzaam veranderen. Voor een 
verandering van de druk c.q. het drukverschil over de lage- en de hoge-druk-zijde van 
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het VZA, moet immers eerst de accumulator warden bijgevuld dan we! ontladen. Dit 

kost tijd. Daarbij geldt dat hoe grater de accumulator aan de hoge-druk-zijde is, hoe 

trager het VZA de belasting kan varieren. 

1.4 
Het octrooi van Potma uit 1968 

In 1968 vroeg T.G. Potma in Nederland een octrooi aan voor een 'verbrandingsmotorpomp 

met uit een compressievat aangedreven, met de motorzuiger verbonden terugbrengzuiger' 

(Nederlands octrooi 6814405 [15)). Daarna volgden nog aanvragen in de Verenigde 

Staten en Duitsland. In deze aanvragen, die naderhand oak zijn toegekend, werd een 

hydraulisch systeem beschreven waarmee het principe van slagfrequentieregeling door 

middel van wachttijdvariatie in het ODP kon warden gerealiseerd. Een en ander is door 

Potma nader toegelicht in een rapport uit 1968 met de titel 'design of a freepiston 

hydraulic motorpump'. De vinding van Potma is het uitgangspunt geweest van de 

ontwikkeling van het Innas-vrijezuigeraggregaat. 

Het idee van vermogensvariatie door variatie van de slagfrequentie was op zich niet 

nieuw. In 1956 had Carder reeds een hydraulisch vrijezuigeraggregaat beschreven 

waarbij de volumestroom werd gevarieerd door het aggregaat gemiddeld genomen meer 

of minder slagen per minuut te laten maken [16]. Carder had daarbij als doe) om het 

aggregaat een min of meer constante druk te laten leveren: "It is further object of the 

invention to provide a novel power plant embodying a free piston engine and a 

hydraulic-pneumatic accumulator in which the functioning of the engine is controlled 

by a valve arranged to start the engine when the pressure of the working fluid is below 

a predetermined minimum pressure, to maintain it in operation until a predetermined 

maximum pressure has been attained and to stop it when that maximum pressure has 

been reached, whereby the engine operates always at a high load factor with 

consequent high efficiency". In principe gaat het hierbij om een regeling waarbij het 

aggregaat, bij de maximale frequentie, een aantal slagen achter elkaar maakt om 

vervolgens een bepaalde periode stil te staan (batch-control). 

Potma regelt daarentegen de slagfrequentie door per slag de tijd te varieren gedurende 

welke de zuiger in de buurt van het ODP verblijft. In zijn octrooien gaat hij daarbij niet 

uit van een 2/2-klep, zoals aangegeven in afbeelding 1.3, maar van een smoorklep. In de 

onderstaande afbeelding, die is overgenomen uit het octrooi van Potma, is deze 

smoorklep aangeduid met nummer 18. Wanneer deze smoorklep vrijwel dichtstaat duurt 

het Jang voordat de plunjer de afstand tot de hoofdleiding (in de afbeelding aangeduid 

met e) heeft afgelegd, waardoor de slagfrequentie laag is. 

Het vemieuwende element van het octrooi van Potma is geweest dat hij de plunjer zelf 

als een klep gebruikt. Daarbij is de compressietakt in twee stukken verdeeld: een eerste 

dee! waarin alleen de smoorklep wordt doorstroomd, en een tweede deel waarbij de olie 

van de compressie-accumulator (15) vrijwel ongeremd kan toestromen via de 

hoofdleiding (19). Zander deze tweedeling zou de stand van de smoorklep de 

zuigerbeweging gedurende de hele zuigerslag hebben beperkt en zou de zuiger niet 
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voldoende kinetische energie hebben kunnen opbouwen om de gassen aan de 

verbrandingsmotorzijde voldoende te comprimeren. Het aggregaat zou in dat geval niet 

kunnen functioneren. 

Afb. 1.5.: De 'verbrandingsmotorpomp' van Potma [17]. De smoorklep 18 regett hierin de tijd die 
de zuiger nodig heeft om de afstand e af te leggen. 

In zijn rapport van 1968 [18] geeft Potma aan welke voordelen hij van zijn vinding 

verwacht: 

een hydraulisch aggregaat dat over het gehele frequentiebereik regelbaar is; 

een toename van het energetische rendement met 10 tot 20% als gevolg van de lagere 

hydraulische en mechanische verliezen, een hogere compressieverhouding en lagere 

warmteverliezen in het verbrandingsmotordeel; 

een verlaging van de kostprijs met 50% ten opzichte van conventionele 

hydraulische aggregaten, als gevolg van het geringe aantal onderdelen, de eenvoud 

en het geringe gewicht; 

een vergroting van het toepassingsgebied van hydrostatische aandrijvingen. 

In dit rapport geeft hij !evens aan hoe de slaglengte kan worden gecontroleerd door deze 

direkt terug te koppelen naar de hoeveelheid brandstof die per tijdseenheid aan het 

aggregaat wordt toegevoerd. De trillingen kunnen worden vermeden door twee 

aggregaten gespiegeld ten opzichte van elkaar te plaatsen en precies te synchroniseren. 
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Bovendien kan de trillingshinder ook warden vermeden door de ophanging van het 

aggregaat slap af te veren. Deze laatste mogelijkheid is bij het VZA2-prototype benut. 

1.5 
Ontwikkeling door het CE en lnnas 

De eerste studie naar de haalbaarheid van het VZA is in het begin van de jaren '80 

uitgevoerd door het Centrum voor energiebesparing en schone technologie (CE) te Delft 

[19]. Daarop volgden het opstellen van de rekenprogramma's [20] en het vervaardigen 

van een eerste set van ontwerptekeningen [21], beide in samenwcrking met het Instituut 
voor Wegtransportmiddelen van TNO. 

Vanaf 1987 is de ontwikkeling van het VZA voortgezet door het ingenieursbureau 

Innovation Associates, afgekort Innas. Onder de verantwoordelijkheid van dit bureau 

zijn alle prototypes ontworpen, gebouwd en beproefd. 

Bij al deze onderzoeken en ontwikkelingen heeft de Nederlandse rijksoverheid in ruime 

mate in de nodige financiele middelen voorzien. Daarbij hebben de 
projectbeheerbureau's van het Ministerie van Economische Zaken (achtereenvolgens 

PBE, PEO en NOVEM) een doorslaggevende rol gespeeld in de beoordeling van de 

behaalde resultaten en de toekenning van nieuwe subsidies. Orn de technische en 

inhoudelijke voortgang van de veelal complexe onderzoeken te kunnen toetsen is sedert 

1985 een begeleidingscommissie aangesteld. Voorts hebben de projectbeheerbureaus door 
derden een aantal evaluerende studies la ten uitvoeren om de haalbaarheid en de 

zinvolheid van de ontwikkeling te kunnen toetsen [22, 23, 24]. 

De rechten van de ontwikkeling zijn in 1993 overgedragen aan Innas Free Piston BV (IFP 

BV). Deze onderneming heeft tot doe! de exploitatie van deze kennis te behartigen. 

Gedurende de gehele periode vanaf 1982 tot heden is de projectleiding van deze 

ontwikkeling in handen geweest van de auteur van deze dissertatie. 

1.6 
Verwachte voordelen 

De verwachtingen ten aanzien van de voor- en nadelen van het VZA zijn met de 

ontwikkeling mee geevolueerd. Niet alleen wordt gaandeweg steeds duidelijker welke 
aspecten allemaal een rol spelen bij de marktintroductie van een complexe nieuwe 

technologie als die van het VZA, ook nemen de mogelijkheden toe om te kunnen 

oordelen over de kwaliteiten van het VZA. Belangrijke middelen zijn daarbij uiteraard 

de simulatie-modellen en de prototypen geweest. 

Vanaf het begin van de ontwikkeling is echter de verwachting geuit dat het VZA 

eenvoudiger en goedkoper zou zijn dan de huidige combinaties van verbrandingsmotoren 

en hydropompen. Het VZA integreert twee machines in een apparaat. Het 

uiteindelijke resultaat is een hydraulisch aggregaat dat compacter en lichter is, minder 

onderdelen vergt, minder machinale bewerkingen nodig heeft, eenvoudig te assembleren 

is en -daarom- al met al goedkoper is. 
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Ook heeft het aggregaat naar verwachting een laag brandstofverbruik. Zowel voor het 

CE en Innas als voor de instanties die namens de Nederlandse overheid telkens weer 

opnieuw besloten om een volgende stap te financieren, is dit energiebesparingsvoordeel 

een belangrijk argument en motief geweest om de ontwikkeling voort te zetten. 

Aanvankelijk werd niet verwacht dat het VZA ook minder schadelijke rookgassen (met 

name NOx en roet) zou emitteren [19]. Pas uit de simulaties, die in samenwerking met 

TNO-IW zijn uitgevoerd, bleek dat de mogelijkheid bestond dat het VZA aanzienlijk 

minder NOx zou produceren. Ook Baruah van General Motors [25] voorspelde een 

aanzienlijke reductie van de NOx-emissie (tot 75% ). Baruah geeft als belangrijkste 

reden dat een vrijezuigeraggregaat ook bij late ontsteking (en dientengevolge met een 

!age NOx-emissie) kan worden bedreven terwijl het rendement relatief hoog blijft (als 

gevolg van de relatief !age warmteverliezen). Ook de simulaties van het CE-TNO

programma gaven een reductie van de cilinderdruk en -temperatuur te zien. Daamaast 

zorgt de snelle expansie in het vrijezuigeraggregaat ervoor dat de verbrandingsgassen 

slechts zeer kort een hoge temperatuur hebben. 

Ten aanzien van de levensduur en het onderhoud is de verwachting geuit dat ook deze in 

het voordeel van het VZA zouden uitvallen. Redenen daartoe zijn (en waren) het 

geringere aantal onderdelen en de geringere mechanische en thermische belasting van 

de onderdelen. 

Het concept van het VZA houdt verder de belofte in zich van een aggregaat dat 

uitermate flexibel regelbaar is, zowel wat betreft de geleverde volumestroom en het 

geproduceerde vermogen, als wat betreft de vrijheidsgraden om de prestaties van het 

aggregaat te kunnen optimaliseren. De belangrijkste vrijheidsgraad is daarbij 

ongetwijfeld de variabele compressieverhouding, waarmee niet alleen de emissies en 

het rendement kunnen worden geoptimaliseerd, maar ook het startgedrag onder koude 

motorcondities kan worden verbeterd. 

1.7 
lnhoud van de dissertatie 

Het vrijezuigeraggregaat Iijkt een eenvoudige machine te zijn: de verbrandingszuiger 

wordt direkt aan de hydraulische plunjer gekoppeld en alle tussenliggende 

mechanismen worden vermeden. Deze eenvoud is echter slechts ogenschijnlijk. De 

mechanische eenvoud kan alleen worden gerealiseerd wanneer een aantal complexe 

besturings- en regelproblemen worden opgelost. Voorts gaat het om de ontwikkeling van 

een machine die aan alle eisen ten aanzien van rendement, emissies, geluid, trillingen, 

regelbaarheid en regelbereik moet voldoen. Ten slotte moet het aggregaat aantoonbaar 

voldoende voordelen bieden om met succes in de markt te kunnen worden gei"ntroduceerd. 

Deze dissertatie gaat in op deze ingewikkelde samenhang. Het beschrijft de resultaten 

van een ontwikkelingtraject van 1982 tot en met 1992. Deze periode is afgesloten met de 

bouw en de experimentele beproeving van het tweede prototype van het 

vrijezuigeraggregaat, het VZA2. 
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Hoofdstuk 2 van het rapport handelt over de positionering van het aggregaat in de 

markt, de strategische overwegingen ten aanzien van de marktintroductie en de analyse 

van de concurrerende ontwikkelingen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 

samenvatting van het programma van eisen. 

Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het ontwerp. Dit hoofdstuk begint met een korte 

beschrijving van het simulatiemodel. Dit computermodel is een belangrijk instrument 

geweest bij het ontwerp en de ontwikkeling van het prototype. Hoofdstuk 3 geeft voorts 

een opsomming van de ontwerp-knelpunten en een beknopte beschrijving van het VZA2. 

In hoofdstuk 4 wordt de prototype-opstelling en de bijbehorende meetapparatuur 

beschreven. Centraal daarbij staat de verplaatsingssensor waarmee de positie van de 

zuiger dynamisch kan worden gemeten. 

Hoofdstuk 5 bespreekt de meetresultaten. Als eerste komt hierin het dynamische 

gedrag aan de orde. Daarbij wordt ook het sirnulatiemodel aan de metingen getoetst. 

Voorts wordt ingegaan op de meting van de compressieverhouding, het rendement en de 

emissies van NO"' CO, VOS (Vluchtige Organische Staffen) en roet. Het hoofdstuk 
wordt afgesloten met een beschouwing van de metingen van het spoelproces en het 

geproduceerde vermogen. 

De metingen en de experimentele beproeving van het vrijezuigeraggregaat hebben een 

aantal ontwerp-knelpunten aangetoond. Deze worden in hoofdstuk 6 nader beschreven 

en geanalyseerd. In dit hoofdstuk warden ook enkele oplossingsrichtingen aangegeven 

voor deze knelpunten. Hoofdstuk 7 ten slotte vat de conclusies en de aanbevelingen voor 

nader onderzoek samen. 
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2 
PROGRAMMA VAN EISEN 

Het programma van eisen (PVE) vormt de basis van een ontwerp en is daannee de eerste 

stap in een ontwerp-proces. Ten grondslag hieraan liggen de marktanalyse en de 
concurrentie-analyse. De marktanalyse (paragraaf 2.1) geeft doe) en richting aan de 

ontwikkeling, terwijl de concurrentie-analyse (paragraaf 2.2) aangeeft hoe groot de 

marge ten opzichte van de meest concurrerende opties is. Hoe kleiner deze marge, hoe 

scherper de ontwerp-eisen gefonnuleerd dienen te worden. De marktanalyse geeft 

voorts aan welke markt in de toekomst voor het VZA verwacht kan worden. Hoe groter 

deze markt, hoe groter de ontwikkelingsinspanning mag zijn. Voorts moet uit de 
marktanalyse volgen in welke markten de introductie van het VZA het beste kan 

plaatsvinden. Het is voor deze markten dat het VZA in eerste instantie dient te worden 

ontwikkeld. 

De marktanalyse en de concurrenlie-analyse geven belangrijke infonnatie over het 

ontwikkelingsrisico, zowel wat betreft het risico' s die zijn verbonden aan de 
marktintroductie als het technische risico. In paragraaf 2.3 worden deze risico's met 

betrekking tot de VZA-ontwikkeling ingeschat en nader toegelicht. 

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een globale omschrijving van het programma van 

eisen voor het tweede prototype van het vrijezuigeraggregaat, het zogenaamde VZA2. 

Een gedetailleerdere beschrijving van de ontwerpspecificaties is te vinden in een aantal 
vertrouwelijke rapporten [26, 27, 28]. 

2.1 
Marktanalyse 

De noodzaak van een goede marktanalyse als basis van een ontwerp wordt duidelijk 

omschreven door Drucker (citaat uit [29]): "The test of an innovation, after all, lies not 
in its novelty, its scientific content or its cleverness. It lies in its success in the market". 

Net als voor de meeste andere nieuwe produkten geldt daarbij ook voor het Innas

vrijezuigeraggregaat dat het de markt alleen succesvol kan penetreren indien er sprake 

is van een verdedigbaar concurrentievoordeel. Dit kan op het punt van waarde (zoals 

die wordt ervaren door de afnemer) of van kosten [30). Onder waarde wordt dan 

verstaan de voorkeur van de gebruiker op grond van pluspunten zoals uiterlijk, gebruik, 

beschikbaarheid of restwaarde die niet wordt geboden door de concurrentie. Onder 

kosten wordt verstaan het vermogen een produkt of een dienst te ontwikkelen, maken of 

verkopen tegen Iagere kosten dan de concurrentie. 

Orn dit concurrentievoordeel te kunnen bepalen zijn echter niet alleen gegevens van de 

markt en de concurrerende opties nodig, maar ook van het Innas-vrijezuigeraggregaat 

zelf. In de ontwerpfase ontbraken deze gegevens echter; er bestond immers nog geen 

prototype waaraan deze gegevens met voldoende nauwkeurigheid konden worden 

bepaald en ontleend. 
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In plaats daarvan is in de ontwerpfase uitgegaan van een meer kwalitatief 

georienteerde analyse op basis van de verwachte voordelen van het VZA-concept (zie 

paragraaf 1.6). Deze analyse had tot doe! een ontwikkelingsstrategie te bepalen die 

zou leiden tot een zo groot mogelijke kans op een succesvolle marktintroductie. De 

strategische analyse is niet eenmalig verricht maar is gedurende de ontwikkeling 

doorlopend getoetst en bijgesteld. Samenvattend hebben deze analyses tot de volgende 

resultaten en overwegingen geleid: 

De kans van slagen van een ontwikkeling is het grootst indien alleen maar gebruik 

wordt gemaakt van standaard verkrijgbare componenten, conventionele materialen 

en algemeen geaccepteerde en toegepaste produktietechnieken. Fundamentele 

ontwerpproblemen, zoals bijvoorbeeld de afdichtingsproblemen van de 

stirlingmotor, dienen te worden vermeden. Dit uitgangspunt leidt er ook toe dat het 

aggregaat vooralsnog niet kan worden voorzien van een direkte lineaire generator, 

gezien de daaraan verbonden ontwikkelingsproblemen [31]. 

De marktintroductie heeft de grootste slaagkans wanneer de ontwikkeling in begin

sel wordt gericht op een zo breed en veelzijdig mogelijk marktpotentieel. In principe 

is het mogelijk om het hydraulische arbeidsdeel van het VZA te vervangen door 

een lineaire generator of een perslucht-compressor. In beide gevallen gaat het ech

ter om veel specifiekere en kleinere marktsegmenten dan de markt van de mobiele 

hydrostatische aandrijvingen. Deze laatste markt verdient dan ook de voorkeur. 

De introductie van het VZA heeft eveneens de grootste kans van slagen wanneer 

direkt gebruik kan worden gemaakt van de hydraulische energie die door het VZA 

wordt geproduceerd. In dat geval zijn de voordelen in termen van emissies, 

brandstofverbruik, afmetingen en gewicht voor deze ,marktsector het grootst. 

Bovendien zijn de kosten van het VZA voor deze toepassing het laagst aangezien 

geen additionele omzetting in een andere energievorm hoeft plaats te vinden, Ook 

dit argument pleit voor de toepassing in de markt van de mobiele hydrostatische 

aandrijvingen. 

Orn de kans van slagen van de marktintroductie zo hoog mogelijk te laten zijn heeft 

het bovendien de voorkeur om aan te sluiten op een markt waarbij het onderhouds

en verkoopnetwerk vertrouwd is met de techniek die in het produkt worden 

toegepast. De onderhoudswerkplaatsen van de mobiele hydrostatisch aangedreven 

werktuigen zijn over het algemeen vertrouwd met dieseltechniek en hydrauliek. 

Gelet op de toenemende penetratie van elektronische besturingen mag worden 

verwacht dat ook deze techniek in de onderhoudswerkplaatsen voldoende wordt 

beheerst. 

De conclusie van deze overwegingen is dan ook dat de marktintroductie van het VZA bij 

voorkeur client plaats te vinden in een of meerdere marktsegmenten van de mobiele, 

hydrostatisch aangedreven werktuigen en voertuigen. Wereldwijd gaat het hierbij om 

naar schatting 700.000 a 900.000 aandrijvingen die per jaar worden geleverd en 

ingebouwd. De aandrijvingen worden in ta! van werktuigen en voertuigen ingezet. 
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Afbeelding 2.1 toont een voorbeeld van een dergelijke hydrostatisch aangedreven 

laadschop. Grote toepassingsgebieden zijn landbouwwerktuigen, heftrucks en 

graafmachines. Maar ook in stadsbussen, vuilniswagens en een aantal andere voertuigen 

die tot voor kort alleen via een mechanische transmissie werden aangedreven breekt de 

hydrostatische transmissie door. 

Afb. 2.1.: Hydrostatisch aangedreven laadschop 
1 . verbrandingsmotor 
2. hydropompen 
3. hydromotor 
4. hydraulisch kleppenblok (manifold) 

In Nederland is de markt van de mobiele werktuigen verkend door Innas (32, 33]. In het 

totaal gaat het om 330.000 a 550.000 apparaten. Daarvan worden ongeveer 15.000 a 
20.000 hydrostatisch aangedreven. De mobiele werktuigen hebben gemiddeld een 

motorvermogen van ongeveer 60 kW (32, 34]. Voor het merendeel betreft het hierbij 

industriele dieselmotoren. Een belangrijke uitzondering hierop vormen de heftrucks 

waarvan een groat dee! is voorzien van een elektrische aandrijving of van een LPG

motor. Uit verkoopgegevens van de belangrijkste producenten van industriele 
dieselmotoren blijkt dat, tot een vermogen van zo'n 50 a 60 kW, het hierbij vrijwel 
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uitsluitend zelfaanzuigende motoren betreft. Op lading met inter cooling wordt pas 

toegepast vanaf een vermogen van ongeveer 80 kW. De meeste moderne industriele 

dieselmotoren hebben een brandstofsysteem met directe injectie [35]. 

De Nederlandse marktomvang voor complete verbrandingsmotor aangedreven hydrau

lische aggregaten bedraagt volgens een Stam/NIPO marktonderzoek [36] circa 650 stuks 

per jaar. Hierbij zijn niet opgenomen de aggregaten die binnen een toepassing worden 

verkocht. Dit zijn jaarlijks naar schatting zo'n 3000 stuks (bijvoorbeeld als aandrijfunit 

in een mobiel werktuig). Ook worden er een groot aantal aggregaten niet als complete 

unit aangekocht maar wordt deze door de eindgebruiker samengesteld uit een apart 

ingekochte verbrandingsmotor en hydraulische componenten. 

2.2 
Concurrentieanalyse 

Bij de aanvang van het ontwerp van het eerste prototype van het VZA was het 

aannemelijk dat het nog geruime tijd zou duren alvorens het aggregaat op de markt zou 

kunnen worden ge"introduceerd. In de ontwikkelingsperiode tussen de start van een 

ontwerp en de uiteindelijke introductie van het produkt op de markt staat de techniek 

immers niet stil. Er kunnen zich talrijke ontwikkelingen voordoen die zowel bedreigend 

als ondersteunend kunnen werken. Bij de ontwikkeling van nieuwe produkten moet 

voortdurend rekening worden gehouden met deze technische en markt-ontwikkelingen: 

met het VZA wordt 'op een bewegend doe! geschoten'. Bentele [37] noemt het 

veronachtzamen en onderschatten van de dynamiek van de techniek zelfs een van de 

belangrijkste oorzaken waarom nog niemand erin geslaagd is om een alternatief voor de 

huidige verbrandingsmotor op de markt te krijgen. In deze paragraaf wordt beschreven 

welke concurrerende ontwikkelingen de marktintroductie van het VZA kunnen 

bedreigen dan we! ondersteunen. 

2.2.1 
Ontwikkelingen op het gebied van verbrandingsmotoren en de 
hydrauliek 

Een van de mogelijke strategieen om op een bewegend doel te schieten -en wellicht zelfs 

de beste strategie- is door zelf met het doel mee te bewegen. Deze strategie is bij het 

VZA toegepast: het VZA biedt de mogelijkheid om de technieken die in de komende 

jaren in de verbrandingsmotoren en hydraulische systemen worden verwacht in het 

ontwerp op te nemen. Voorbeelden van technieken waarvan verwacht wordt dat ze de 

komende jaren in toenemende mate in dieselmotoren (met een vermogen kleiner dan 500 

kW) zullen worden toegepast zijn: 

18 

directe injectie van de dieselolie onder hoge druk 

elektronische besturing van de injectie, eventueel gecombineerd met voorinjectie en 

'rate-shaping' 



Programma van eisen 

uitlaatgasrecirculatie of EGR 

quiescent combustion 

oplading 

keramische materialen 

roetfilters, oxydatie-katalysatoren of selectieve katalytische reductie (SCR) 

Daarnaast is op het ogenblik een toenemende interesse waarneembaar voor 

tweetaktmotoren en alternatieve brandstoffen. 

Voor de hydraulische systemen gaan de ontwikkelingen vooral in de richting van steeds 
geavanceerdere regelconcepten, waarbij in toenemende mate elektronica wordt 

toegepast. Voorbeelden hiervan zijn load-sensing en secundair geregelde systemen. 

Daarnaast wordt ook de toepassing van biologisch afbreekbare olien en zelfs water als 

hydraulisch medium in toenemende mate overwogen. 

Het VZA sluit naadloos op al deze ontwikkelingen aan en loopt er ten dele zelfs al op 

vooruit. Het aggregaat is uitstekend geschikt voor _toepassing in secundair geregelde 
hydrostatische aandrijvingen, alsmede in aandrijvingen waar energie-opslag is vereist. 

Een voorbeeld hiervan is de toepassing van het VZA in stadsbussen in combinatie met 

een systeem voor de terugwinning van remenergie. 

Ook wat betreft de verbrandingsmotortechnologie kunnen de meeste technieken zonder 

problemen in het VZA worden toegepast. Dat geldt in het bijzonder voor de tweetakt
technologie waar; bij de ontwikkeling en het ontwerp van het VZA, gebruik kan worden 

gemaakt van nieuwe technieken om de spoeling in deze motoren te verbeteren. 

Daarenboven biedt het VZA een aantal opties die in de huidige combinaties van 

dieselmotoren en hydropompen niet of nauwelijks te realiseren zijn. Belangrijke 

voorbeelden hiervan zijn de variabele compressieverhouding, en de snelle respons op 

variatie van de gevraagde olie-volumestroom. 

Er kan dan ook worden geconcludeerd dat de technische ontwikkelingen op het gebied 

van motoren en hydrauliek de marktintroductie van het VZA niet belemmeren maar 

eerder stimuleren. Dit geldt zeker voor de ontwikkelingen op het gebied van sensoren, 

besturingselektronica en actuatoren. Indien niet beschikt zou kunnen worden over snelle, 

elektrisch bediende hydraulische kleppen, er geen goedkope, betrouwbare sensoren 
zouden bestaan, en er nog geen besturingen zouden zijn ontwikkeld die voldoen aan de 

zware eisen van mobiele toepassingen, zou de marktintroductie van het VZA zelfs niet 

mogelijk zijn. 

2.2.2 
Ontwikkelingen op het gebied van vrije-zuigersystemen 

Het vrijezuigeraggregaat van Innas is niet het enige vrije-zuigersysteem dat in 

ontwikkeling is geweest of nog in ontwikkeling is. Zo zijn er veel onderzoeken en 

ontwikkelingen gaande op het gebied van vrijezuiger-stirlingmotoren [2]. In de volgende 

paragraaf wordt kort ingegaan op concurrerende energieconversiesystemen, waaronder 
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de stirlingmotor. Deze paragraaf is in eerste instantie beperkt tot vrije-zuigersystemen 

met een intern verbrandingsproces. Afbeelding 1.2 uit paragraaf 1.2 geeft hiervan een 

overzicht. De meeste aanwijzingen over concurrerende ontwikkelingen komen uit de 

octrooiliteratuur. Daarnaast hebben Heintz, Beachley en Hibi ook technisch

wetenschappelijke publikaties over vrije-zuigersystemen met inteme verbranding 

geschreven [25, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46]. 

Voor zover uit de literatuur kan warden opgemaakt, is geen van deze ontwikkelingen 

zover gevorderd als het Innas-vrijezuigeraggregaat. Dit wil echter niet zeggen dat deze 

andere ontwikkelingen geen bedreiging voor het VZA kunnen zijn of warden. Naast de 

kennisvoorsprong, waarvan ook de octrooipositie een onderdeel uitmaakt, kan ook het 
gekozen ontwerp-concept bepalend zijn voor de concurrentiepositie. In paragraaf 3.3.1 

wordt kort ingegaan op de voor- en nadelen van de verschillende vrijezuigerconcepten. 

Een uitgebreidere verhandeling hierover is te vinden in SAE-paper 941776 [48]. De 

conclusie van deze conceptuele analyse is dat het single-piston-concept, dat de basis is 

van het Innas-vrijezuigeraggregaat, de meeste voordelen biedt. Dit is opmerkelijk 
aangezien de meeste ontwerpers van vrije-zuigersystemen zich richten op het opposed

piston-concept. De synchronisatieproblemen die aan <lit concept zijn verbonden zijn 

echter fundamenteel van aard. De oplossing die nu wordt voorgesteld door Hibi [46], 

Beachley [45] en Stuyvenberg [47] lost het probleem wellicht ten dele op, maar leidt tot 

een aanzienlijke daling van de vermogensdichtheid, en daarmee een stijging van de 

kostprijs per eenheid van geleverd vermogen. 

2.2.3 
Andere energie-conversiesystemen 

Otto- en dieselmotoren hebben een vrijwel onaantastbare positie verworven in mobiele 

aandrijvingen. Dit geldt ook voor het marktsegment van de mobiele werktuigen waar 
het VZA zich op richt. Toch zijn er een aantal ontwikkelingen gaande die mogelijk een 

bedreiging kunnen vormen voor de toekomstige marktontwikkeling van het VZA. 

Voorbeelden hiervan zijn de stirlingmotor, de gasturbine en de brandstofcel. Daarnaast 

is er concurrentie te verwachten van elektrische aandrijvingen. Vooral in de sector van 

de mobiele werktuigen heeft de elektrische aandrijving een niet te verwaarlozen 

marktaandeel. Dit geldt met name voor vorkheftrucks. 

Verwacht wordt dat het aandeel van de elektrische aandrijvingen in mobiele 

werktuigen de komende jaren niet dramatisch zal toenemen. Met name in de 

bouwmachines, de landbouwmachines en de utiliteitsvoertuigen (vuilniswagens en 

dergelijke) wordt vooralsnog geen penetratie van elektrische aandrijvingen verwacht. 

Datzelfde geldt voor de ontwikkelingen op het gebied van stirlingmotoren, gasturbines 
en brandstofcellen. 
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2.3 
Het markt-introductierisico 

Het Innas-vrijezuigeraggregaat moet uiteindelijk door de markt worden geaccepteerd. 

Daarbij zijn de marktintroductie en de technische ontwikkeling zelf de twee cruciale 

risicofactoren. In deze paragraaf wordt kort ingegaan op het markt-introductierisico. 

Het technische ontwikkelingsrisico komt in de volgende paragraaf aan de orde. 

Het ligt voor de hand om de ontwikkeling van het vrijezuigeraggregaat te vergelijken 

met die van een conventionele verbrandingsmotor. Het VZA heeft immers ook een 

verbrandingsmotordeel. Bovendien is het een concurrerende optie voor hydraulische 
systemen die door een verbrandingsmotor worden aangedreven. 

Zo beschouwd lijkt het ontwikkelingsrisico van het VZA onverantwoord hoog te zijn. 

Immers, alleen al een geringe aanpassing van een bestaand motorconcept kost vele 

tientallen miljoenen guldens terwijl voor het opzetten van een produktielijn een 

veelvoud van dit bedrag nodig is [49). Deze hoge ontwikkelingskosten, de noodzakelijk 

grote series waarmee motoren geproduceerd en verkocht moeten worden en de vereiste 
inbedding in ee.n bestaand verkoop- en onderhoudsnetwerk zorgen ervoor dat de 

ontwikkelingen bij verbrandingsmotoren vrijwel uitsluitend gradueel verlopen. 

Wellicht dat de Wankel-motor een uitzondering op deze regel is, alhoewel ook daarbij 

niet van een bijzonder geslaagde marktintroductie kan worden gesproken (alleen Mazda 

brengt deze motor nog in kleine aantallen op de markt). 

Ook een vergelijking met de ontwikkeling van de stirlingmotor of de kleine gasturbine 

doet al gauw denken aan ontwikkelingsbudgetten van vele miljoenen guldens en 

onaanvaardbare ontwikkelingsrisico's [50, 51). Alleen al aan de 'automotive' 

stirlingmotor is meer dan 300 miljoen gulden besteed (50, 51] terwijl er nog steeds geen 

sprake is van een succesvolle marktintroductie. 

De vergelijking met de ontwikkeling van nieuwe krukdrijfstangmotoren, 

stirlingmotoren, gasturbines en wankelmotoren gaat echter allereerst voorbij aan het 

gegeven dat het vrijezuigeraggregaat geen 'motor' is: de energie wordt niet geleverd via 

een roterende as maar in de vorm van een oliestroom onder druk. Daarmee wordt met de 

ontwikkeling van het vrijezuigeraggregaat een direkte concurrentie met de 

conventionele motoren vermeden. Daar waar stirlingmotoren, gasturbines, 

wankelmotoren, maar ook nieuwe krukdrijfstangmotoren we! moeten concurreren met de 

conventionele kinematische aandrijving heeft het VZA de combinatie van een 

verbrandingsmotor en een hydropomp als concurrerende optie. Dit heeft een aantal 

voordelen, die het markt-introductierisico aanzienlijk doen afnemen: 
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De specifieke kostprijs (gld/kW) van een diesel-hydraulisch aggregaat is 

aanzienlijk hoger dan van een dieselmotor. Diesel-hydraulische aggregaten worden 

nu samengesteld op basis van standaard verkrijgbare componenten, waarbij in veel 

situaties de assemblagekosten domineren. Bovendien handelt het veelal om 

industriele dieselmotoren, die in relatief kleine series worden geproduceerd, en 

waarvoor de specifieke kostprijs toch al hoger is. 

De markt van de diesel-hydraulische aandrijvingen en de mobiele werktuigen (die 

daarmee sterk samenhangt) is veel veelzijdiger dan van de personenauto- en 

vrachtwagenmarkt. Voor de marktintroductie van het vrijezuigeraggregaat staan 

dus verschillende wegen open. Dit vergroot de kans dater een route gevonden kan 

worden voor industriele participatie, en daarmee voor de eerste introductie van het 

VZA op de markt. 

Het vrijezuigeraggregaat sluit qua toegepaste technologie goed aan op de beoogde 

marktsectoren van het VZA (bouwmachines, landbouwwerktuigen, 

utiliteitsvoertuigen, enz.) waar ook nu al gebruik wordt gemaakt van 

dieselmotoren, hydraulische systemen en elektronische besturingen. Veelal vindt 

het onderhoud van deze machines gecentraliseerd plaats. 

Het marktrisico -in het bijzonder dat van de marktintroductie- wordt daamaast 

bepaald door de concurrentiekracht van het vrijezuigeraggregaat. In de vorige 

paragrafen is al uiteengezet dat het VZA wat dat betreft in een gunstige positie 

verkeert. Het VZA is naar verwachting goedkoper [52] dan de concurrerende opties, 

heeft een lager brandstofverbruik en waarschijnlijk ook lagere onderhoudskosten en een 

hogere levensduur. Ook ten aanzien van de emissies en de trillingshinder heeft het 

vrijezuigeraggregaat van Innas goede vooruitzichten. 

Niet op alle punten kan echter zekerheid worden gegeven over de concurrentiekracht 

van het VZA. Dit geldt met name ten aanzien van het geluid en de bedrijfszekerheid en 

betrouwbaarheid. Weliswaar kunnen ook deze twee aspecten aan de hand van 

laboratoriummodellen worden onderzocht, maar de vraag blijft dan hoe het geluid en 

de betrouwbaarheid van de uiteindelijke produktiemodellen zal zijn. Daarover kan 

alleen de praktijkbeproeving van produktiemodellen uitsluitsel geven. 

2.4 
Technisch ontwikkelingsrisico 

Fundamenteel in de beheersing van het technische ontwikkelingsrisico is het vermijden 

van fundamenteel nieuwe technieken en materialen. Ook daarin onderscheidt het VZA 

zich van veel andere energie-conversiesystemen. Zo is voor de stirlingmotor de 

ontwikkeling van speciale materialen, warmtewisselaars en afdichtingen 

noodzakelijk. Ook voor de kleine gasturbines en de brandstofcel-ontwikkeling is de 

ontwikkeling van nieuwe materialen een vereiste. Het zijn juist deze fundamentele 

ontwikkelingsproblemen die het technische ontwikkelingsrisico bepalen. 
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Bij de ontwikkeling van het vrijezuigeraggregaat is er juist van uit gegaan dat deze 

fundamentele problemen konden worden vermeden. Het VZA is immers in principe niet 

anders dan een integratie van twee bestaande apparaten, te weten de 

verbrandingsmotor en de hydrauliekpomp. Knelpunten zijn de brandstofinspuiting, de 

elektronische besturing en de hydraulische klep waarmee de slagfrequentie van het 

VZA wordt gestuurd. In deze dissertatie wordt met name op deze knelpunten ingegaan 

(zie paragraaf 3.4 en hoofdstuk 6). 

2.5 
Programma van eisen 

Bij het ontwerp van het tweede prototype van het vrijezuigeraggregaat, het VZA2, 

stond de meetdoelstelling voorop: aan de hand van metingen aan het prototype moest 

meer inzicht worden verkregen in de werking van het vrijezuigeraggregaat. De 

metingen dienden ook informatie op te Jeveren die voor het ontwerp van het VZA 

noodzakelijk is. Gelet op deze hoofddoelstelling zijn dan ook eerst de meetspecificaties 

[27, 28] opgesteld, en pas daama de ontwerpspecificaties (26] en ontwerpopzet [53, 54]. In 

dit hoofdstuk worden alleen de hoofdlijnen van deze rapporten kort besproken. 

De meetdoelstelling en -specificaties hebben, kort samengevat, tot de volgende 

ontwerpeisen geleid: 

Snelle uitwisselbaarheid van componenten om daarmee zoveel mogelijk varianten 
te kunnen beproeven. Orn die reden is ervoor gekozen om het aggregaatblok en de 

zuiger in meer delen op te splitsen dan voor de werking noodzakelijk was. 

Belangrijke parameters, die naar verwachting een grote invloed hebben op de 

werking, prestaties en eigenschappen moeten snel kunnen worden veranderd. Dit 

geldt bijvoorbeeld voor de zuigermassa, het spoelpompvolume, het injectiemoment 

en de compressiedruk. De parameters zijn bepaald aan de hand van het 
simulatiemodel dat in de haalbaarheidsstudie (19, 20] was ontwikkeld. 

Het prototype moet een stationaire beproeving bij verschillende frequenties en 

arbeidsdrukken (belastingen) mogelijk maken. 

Er moet voldoende plaats zijn voor sensoren. Met name geldt dit voor de sensor 

waarmee de zuigerverplaatsing moet worden gemeten. 

De afmetingen van het verbrandingsmotordeel moeten zoveel mogelijk aansluiten 

op wat gebruikelijk is in de beproeving van nieuwe verbrandingsmotorconcepten. 

Het aggregaat moet eenvoudig te monteren en demonteren zijn, zonder gebruik te 

hoeven maken van hijstoestellen. 

Daarnaast moest bijzondere aandacht worden gegeven aan veiligheids-aspekten: 

drukloos maken van het hydraulische systeem na afloop van een beproeving; 

overstortventielen aanbrengen als overdrukbeveiliging; 

buffer inbouwen voor het opvangen van te lange zuigerslagen; 
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ruim overdimensioneren van de wanddikten van verbrandingscilinder en 

cilinderkop, alsmede van de trekstangen waarmee het verbrandingsmotordeel aan 

het hydrauliekdeel word! gekoppeld. 

Naas! de ontwerpeisen die uit de meetdoelstelling volgden waren er ook een aantal 

andere, meer algemene doelstellingen. Zo leidt de marktanalyse tot de conclusie dat 

het aggregaat ontwikkeld dient te worden als een diesel-hydraulisch aggregaat. Het 

ontwerp-aggregaatvermogen dient niet meer dan enkele tientallen kilowatt te 

bedragen, om daarmee aan te sluiten op een zo groot mogelijk marktsegment. 

De analyse van het ontwikkelingsrisico leidt daamaast tot de conclusie dat waar 

mogelijk gebruik moet worden gemaakt van standaard componenten. Voorbeelden 

hiervan zijn de zuigerveren, de zuigerstangafdichting, de terugslagkleppen en andere 

kleppen, nippels, accumulatoren en hydraulische slangen. Waar dit niet mogelijk is 

moeten de nieuwe componenten, zoals bijvoorbeeld het cilinderblok en de zuiger, 

samengesteld kunnen worden uit standaard verkrijgbare en goedkope materialen die 

met normale en algemeen gangbare produktietechnieken moeten kunnen worden 

bewerkt. Dit geldt ook voor de brandstof, de smeerolie en het hydraulische medium. In 

het geval niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan moet er voldoende zicht 

bestaan op een invulling van deze randvoorwaarden binnen een acceptabele termijn. Zo 

kon bijvoorbeeld bij aanvang van de ontwikkeling van het VZA2 niet worden beschikt 

over een brandstofsysteem dat aan de functionele eisen voldeed, uitgezonderd een 

aantal proefexemplaren van systemen die (nog) niet op de mark! werden aangeboden. 

Toch is dit gegeven bij de ontwikkeling van het VZA2 niet als een onoverkomelijk 

bezwaar gezien, aangezien de verwachting reeel was dat dergelijke systemen binnen een 

aantal jaren op de markt zouden worden aangeboden. 

Ten slotte was aan het VZA2 een zeer beperkte prestatiedoelstelling gekoppeld: het 

aggregaat moest, bij verschillende bedrijfspunten, voldoende Jang achier elkaar in 

bedrijf worden gehouden om met voldoende nauwkeurigheid en betrouwbaarheid 

metingen te kunnen verrichten. Concreet gesproken komt deze eis erop neer dat het 

aggregaat, vanaf de koude start gerekend, minimaal zo'n half uur achier elkaar zou 

moeten kunnen draaien. Pas daarna is het aggregaat en het hydraulische medium 

voldoende op temperatuur gekomen om relevante metingen te kunnen verrichten. 

Aan het tweede prototype van het vrijezuigeraggregaat zijn dus geen eisen gesteld ten 

aanzien van het vermogen, het rendement, de emissies of andere eigenschappen. Het 

VZA2 had wat dat betreft alleen tot doe! om te onderzoeken welke parameters deze 

eigenschappen bei"nvloeden en bepalen. 
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3 
ONTWERP 
3.1 
lnleiding 

Ontwerp 

Aansluitend op het programma van eisen volgt in dit hoofdstuk een beschrijving van 

het ontwerp. Het hoofdstuk begint met een korte beschrijving van het simulatiemodel. 

Dit model is, naast de metingen aan het eerste prototype, het belangrijkste instrument 

geweest bij de ontwikkeling van het VZA2. Daarna worden in paragraaf 3.3 de 

belangrijkste ontwerpkeuzes besproken en toegelicht. Paragraaf 3.4 gaat in op de 

belangrijkste ontwerpknelpunten, zoals de beheersing van de zuigerbeweging, de koude 

start, cavitatie en de spoeling. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een beschrijving van 

het uiteindelijke ontwerp (paragraaf 3.5 tot en met 3.10). 

3.2 
Simulatie 

Een van de belangrijkste hulpmiddelen bij het ontwerp en de ontwikkeling van het VZA 

is het rekenkundige model waarmee het dynamische gedrag van het aggregaat kan 

worden voorspeld. Het model heeft bij de ontwikkeling een dubbel doe! gehad. 

Aanvankelijk was het uitsluitend bedoeld als 'tool-of-design'. Het model diende 

daarbij antwoord te geven op vragen over de hoogte van hydraulische drukken, de 

grootte van accumulatoren, de diameter van de diverse hydraulische plunjers, de 

afmetingen van de spoelpomp, enz. Naderhand, toen beschikt kon worden over 

meetgegevens van het VZA, ontstond de behoefte om het model te toetsen aan de 

werkelijkheid, alsmede om de meetgegevens te toetsen aan de verwachtingen die aan 

het rekenmodel konden worden ontleend. De wisselwerking tussen metingen en 

simulatie hebben uiteindelijk geleid tot een nieuw rekenmodel, dat zowel als 'tool-of

design' en als 'tool-of-development' kan dienen. Dit model wordt in bijlage I 

beschreven. Wellicht ten overvloede dient daarbij te worden vermeld dat dit model 

voortdurend wordt uitgebreid met nieuwe gegevens en relaties die aan de hand van 

metingen aan het prototype kunnen worden bepaald. 

Anders dan bij de gangbare krukhoeksimulaties voor verbrandingsmotoren kan bij het 

VZA niet worden uitgegaan van een opgelegde zuigerbeweging. Bij de krukdrijfstang

motoren heeft de zuigerbeweging een belangrijke, bepalende invloed op het verloop van 

de druk in de verbrandingsruimte. Gedurende de periode van een arbeidsslag kan de ci

linderdruk de zuigerbeweging echter niet belnvloeden (uitgezonderd de geringe zuiger

bewegingen die het gevolg zijn van de mechanische vervorrning van de aandrijflijn). De 

zuigerbeweging wordt immers via het mechanisme van krukas en drijfstang opgelegd 

door de rotatie van de krukas, c.q. door de beweging van het lastproces. 

Bij het VZA is er een volledige wisselwerking tussen de zuigerbeweging en de 

cilinderdruk. Deze wisselwerking bepaalt de structuur van het simulatiemodel: het 

dynamische gedrag kan alleen worden bepaalt door per tijdstap iteratief de nieuwe 
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condities te bepalen. Centraal daarbij staat het krachtenevenwicht over de zuiger. 

Uiteindelijk bepaalt deze balans hoe groot de massatraagheidskracht van de zuiger is. 

Gegeven de massa van de zuiger, kan daaruit vervolgens de versnelling van de zuiger 

warden bepaald, en van daaruit de snelheid en de zuigerverplaatsing (afbeelding 3.1). 

'"c 

•' berekenlng volgende illmtieslep (i -t 1) 

'.·.: 

btirekening voor stap i 

Afb. 3.1.: Opzet simulaliemodel 
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De differentiaalvergelijking die volgt uit de krachtenbalans van de zuiger, is niet

Jineair, en kan alleen numeriek warden opgelost. Daartoe warden, per tijdstap een 

aantal iteratiestappen doorlopen. Wanneer dit iteratieproces uiteindelijk tot een 

voldoende geconvergeerd resultaat heeft geleid wordt overgegaan op de volgende 

tijdstap. 

Een van de problemen bij het opstellen van het simulatiemodel is de modelvorming van 
het verbrandingsproces. Er bestaat tot op heden geen volledig artalytisch model voor de 

beschrijving van de talrijke processen die zich afspelen vanaf het begin van de 

brandstofinjectie, tot het einde van de verbranding [55, 56]. Daarvoor in de plaats wordt 

gebruik gemaakt van empirische modellen. Voorbeelden van deze modellen zijn de 
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relatie voor de berekening van de ontstekingsvertraging volgens Wolfer [57], de 

vergelijking van Vibe [58] voor het bepalen van de snelheid waarmee de warmte van 

het verbrandingsproces vrijkomt (de 'rate of heat release') en de warmteoverdracht

vergelijkingen van Woshni [59), Annand [60) of Hohenberg [61). Vee! van deze modellen 

hebben een zekere analytische grondslag, maar koppelen deze grondslag aan de 

werkelijkheid door middel van een of meerdere empirisch bepaalde grootheden. 

Het kernprobleem bij het opstellen van het simulatiemodel van het VZA is dat deze 

empirische grootheden voor het VZA niet bekend waren. Aanvankelijk bestond er 

immers geen prototype waaraan deze parameters konden worden bepaald. Ook waren er 

geen gegevens uit de literatuur bekend waaruit kon worden afgeleid welke relaties voor 

vrije-zuigersystemen konden worden gehanteerd. Pas nadat kon worden beschikt over 

een betrouwbaar en stabiel lopend prototype alsmede alle meet- en data-acquisitie

problemen waren opgelost, kon een aanvang worden gemaakt met het verwerven van de 

benodigde empirische gegevens. 

In het model dat in bijlage I wordt beschreven zijn deze empirisch bepaalde relaties nog 

niet meegenomen. Het model berekend bijvoorbeeld geen warmte-overdracht. De 

warmtevrijgifte van het verbrandingsproces wordt berekend door middel van een 

enkelvoudige Vibe-functie. Daarmee geeft het model de situatie weer waarmee het 

ontwerp van het VZA-prototype moest worden vervaardigd, en er nog geen empirische 

gegevens beschikbaar waren op grond waarvan een nauwkeuriger beschrijving van het 

procesverloop kon worden gemaakt. 

Afgezien van een model dat het algemene dynamische gedrag van het VZA beschrijft 

zijn ook een aantal modellen gemaakt voor deelsystemen van het aggregaat: 

het systeem om de terugvering van de zuiger in het ODP te berekenen; 

het systeem om de slagfrequentie te sturen 

de eindbuffer die de zuiger moet opvangen, bijvoorbeeld in het geval van een 

slangbreuk 

de spoeling 

In deze dissertatie worden deze modellen verder niet nader toegelicht. 

3.3 
Belangrijkste ontwerpkeuzes 

3.3.1 
Vrije-zuigerprincipe 

Een van de kenmerken van het VZA is dater slechts een verbrandingszuiger wordt 

toegepast in combinatie met een verbrandingscilinder: het zogenaamde 'single-piston'

concept. Er zijn echter nog een aantal andere uitvoeringen denkbaar. Afbeelding 3.2 

toont er hier een aantal van. 

Kenmerkend voor de opposed piston vrije-zuigersystemen is dat de verbrandingscilinder 

aan twee kanten door een verbrandingszuiger wordt afgesloten. De zuigers kunnen 
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synchroon, maar tegenovergesteld bewegen. (Dit is echter geen noodzakelijke 

voorwaarde.) Daarmee wordt aangesloten op de definitie zoals die bij de 

krukdrijfstangmotoren wordt gehanteerd. 

Dual-piston-systemen hebben twee verbrandingszuigers die star aan elkaar zijn 

verbonden. Afbeelding 3.2 toont twee varianten: een waarbij de verbrandingszuigers 

door middel van een stang aan elkaar zijn verbonden, en een waarbij ze direkt aan 

elkaar vast zitten. Kenmerkend voor de dual-piston-motoren is dat de processen in de 

beide verbrandingsruimten precies in tegenfase lopen: wanneer bijvoorbeeld aan de ene 

zijde de zuiger zich in het BDP bevindt, is de andere zuiger net in het ODP. 

single piston 

opposed piston 

dual piston 

-
Afb. 3.2.: Verschillende uitvoeringen van vrijezuigermotoren 

Van al deze varianten zijn voorbeelden uit de literatuur bekend (zie ook afbeelding 1.2). 
Kosoff [62, 63], Potma [15, 17, 64], Renault [65], Eickmann [66] en Beaumont [67] hebben 

allen single-piston-systemen ontworpen. Voorbeelden van opposed piston systemen zijn 

de ontwerpen van Carder [16], Luderer [68], Boldt (69, 70), Hibi [38, 39, 41, 46, 71], 

Beachley [45), Heintz [72, 73, 44], APS [47] en Pneumo Corporation [74, 75, 76, 77]. Dual

piston-systemen zijn ten slotte ontworpen door Eickmann [66], Citroen [78, 79, 80, 81] en 

Sampo [82]. 

Het is ook mogelijk om verschillende combinaties van vrijezuigerconcepten toe te 

passen. De onderstaande afbeelding geeft als voorbeeld een aantal concepten waarbij de 

vrije krachten gebalanceerd zijn, uitgaande van een gesynchroniseerde en 

tegenovergestelde beweging van de beide zuigers. 
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aanzlenlijke synchronlsatieproblemen vermijden van synchronisatleproblemen 

door koppeling van de krachtenbalansen door scheldlng van de krachtenbalansen 

op de belde zuigers op de belde zuigers 

a b 

c d 

Afb. 3.3.: Gebalanceerde vrijezuigerconcepten. 

De concepten van afbeeldingen 3.3.b en 3.3.d zijn dubbele uitvoeringen van het 'single

piston' -principe. Voor deze twee concepten geldt dat de twee vrijezuigeraggregaten in 
principe onafhankelijk van elkaar kunnen worden bedreven. Voor een synchronisatie 

van de twee aggregaten is hierbij alleen een exacte sturing van de slagfrequentie en de 

slaglengte van de beide aggregaten vereist. 

In de concepten van afbeeldingen 3.3.a en 3.3.c is het dynamische gedrag van de twee 

zuigerbewegingen daarentegen direct aan elkaar gekoppeld: hetzij aan de . 
verbrandingsmotorzijde (3.3.a) hetzij aan de hydrauliekzijde (3.3.c). Deze koppeling 

maakt het bijzonder moeilijk om twee zuigerbewegingen te synchroniseren. 

De keuze voor een van deze concepten is een van de belangrijkste ontwerp-beslissingen in 

het ontwikkelingstraject van vrije-zuigersystemen. Er zijn veel argumenten die nu, 

gegeven de kennis die met het VZA-prototype is verworven, de keuze voor het single

piston-concept rechtvaardigen (48). Tabel 3.1 geeft de belangrijkste overwegingen. 
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Tabel 3.1.: Voor- en nadelen van de verschillende vrije-zuigerconcepten 

opposed piston 

dual-piston 

single piston 

30 

Voordelen 

bij volledige synchronisatie 
geen trilling van het 
aggregaatblok 

- daardoor kunnen de slangen 
korter worden en hoeven er 
minder strenge eisen te worden 
gesteld aan de 
trillingsbestendigheid van 
componenten 

- langsspoeling is mogelijk 

- debietregeling door middel van 
PPM is mogelijk 

in principe eenvoudige 
constructie (indien een 
constant oliedebiet geleverd 
moet worden) 

geen separate compressie
accumulator nodig 

- eenvoudige, goedkope 
constructie 

weinig onderdelen 

- hoge vermogensdichtheid 

- geringe trillingshinder 

debietregeling door middel van 
PPM is mogelijk 

goede regeling van het 
verbrandingsproces is mogelijk 

- twee aggregaten van het 
single-piston-type kunnen 
zodanig ten opzichte van 
elkaar worden geplaatst en 
bedreven dat het geheel 
trillingsvrij word! 

Nadelen 

- synchronisatie van de zuigers 
vormt een ontwikkelingsrisico 

lagere vermogensdichtheid 

hogere kostprijs per kW 

zijdelingse brandstofinjectie 

het voordeel van langsspoeling 
kan alleen ten voile worden 
benut wanneer de zuigers uit 
fase bewegen, hetgeen echter 
de balancering van de vrije 
krachten te niet doet. 

geen debietregeling door middel 
van PPM mogelijk 

weinig tijd voor het spoelproces 

starten van het aggregaat is 
moeilijk 

langsspoeling is alleen mogelijk 
met gestuurde in- of 
uitlaatkleppen 

- trillingen aggregaatblok stellen 
eisen aan componenten die op 
het aggregaatblok moeten 
worden toegepast 

zware zuigermassa (nodig om 
voldoende spoeltijd te kunnen 
verkrijgen) leidt tot een lage 
vermogensdichtheid en grote 
versnellingen en trillingen van 
het aggregaatblok 

langsspoeling is alleen mogelijk 
met gestuurde in- of 
uitlaatkleppen 

trillingen aggregaatblok stellen 
eisen aan componenten die op 
het aggregaatblok moeten 
worden toegepast (geldt alleen 
wanneer de zuigerbeweging 
niet word! gebalanceerd) 
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Algemeen kan warden geconcludeerd dat het single-piston-principe de minste 

technologische ontwikkelingsrisico's heeft, in combinatie met het grootste 

marktpotentieel. Het single-piston-concept vermijdt het synchronisatieprobleem van 

de opposed piston systemen zonder dat daar een trillingsprobleem tegenover staat. 

Bovendien leiden de systeemeenvoud en de hoge vermogensdichtheid tot de laagste 

kostprijs. 

3.3.2 
Verbrandingssysteem 

Brandstofkeuze 

Bij de keuze van de brandstofsoort is de markt-introductiestrategie doorslaggevend 

geweest [83]. Mobiele hydrostatische machines worden momenteel overwegend door een 

dieselmotor aangedreven, die in de meeste gevallen de primaire bron van de 

aandrijving vormt. Dieselmotoren worden gekenmerkt door hun hoge levensduur, hun 
grote mate van betrouwbaarheid, !age onderhoudskosten en een laag brandstofverbruik. 

Al deze eigenschappen zijn belangrijk voor de mark! van bouwmachines, 

landbouwwerktuigen en andere mobiele werktuigen. 

Maar behalve deze marktstrategische overweging is ook om een technische reden voor 

dieselolie gekozen. Het tweetaktprincipe van het VZA vereist bij voorkeur een direkte 
injectie van de brandstof in de verbrandingsruimte. Daarbij moet de brandstof bij 

voorkeur worden ingespoten wanneer de uitlaatpoorten gesloten zijn. Bij mengspoeling is 

dit bijvoorbeeld niet mogelijk. Bij dit type van brandstoftoevoer, dat onder meer in alle 

tweetakt bromfietsmotoren wordt toegepast, word! niet met lucht gespoeld, maar met 

een mengsel van lucht, brandstof en smeerolie. Behalve dat hierdoor de uitstoot van 

onverbrande koolwaterstoffen uitermate hoog wordt, neemt daarbij ook het 
brandstofverbruik toe. 

Door toepassing van het dieselprincipe warden deze nadelen vermeden. Aan het einde 

van de jaren '80 was bovendien alleen voor dieselolie een systeem voor directe 

brandstofinspuiting als stand van de technologie beschikbaar. Ook met direkte benzine

injectie zouden de problemen van mengspoeling kunnen warden vermeden. Een aantal 

verbrandingsmotor-fabrikanten en -instituten heeft dergelijke systemen nu in 

ontwikkeling [84, 85, 86]. Deze systemen warden echter nog niet op de markt 

aangeboden, terwijl de diesel-injectiesystemen wel verkrijgbaar zijn. 

Een laatste argument voor de keuze voor dieselolie is de verbrandingsstabiliteit. Deze 

is voor het VZA van groot belang in verband met een beheersing van de slaglengte (zie 

paragraaf 3.4.1). Dieselmotoren worden gekenmerkt door een relatief constant en 

reproduceerbaar verbrandingsproces waarbij de gelndiceerde arbeid van slag tot slag 

slechts in geringe mate varieert. Daarentegen verandert bij vonkontstekingsmotoren de 

gelndiceerde arbeid in sterke mate [12, 87]. Een en ander als gevolg van de variatie in de 

vlamkemvorrning tijdens de ontsteking door rniddel van de bougie [87] 
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Verbrandingssysteem 

Voor dieselmotoren staan verschillende configuraties van verbrandingssystemen te 

beschikking: 
direkte of indirekte injectie; 

met of zonder oplading; 

weinig of veel gasbeweging (squish, swirl en tumble). 

Het verbrandingssysteem van het VZA is niet opgeladen, heeft direkte inspuiting van 

de dieselolie en heeft een 'quiescent' verbrandingssysteem met zeer weinig gasbeweging. 

De beweegredenen die tot deze keuzen hebben geleid worden hiema kort toegelicht. 

Voor een uitgebreidere beschouwing wordt verwezen naar [83). 

Keuze brandstofinjectiesysteem 

Direkte injectie van dieselolie geeft een aanzienlijk beter rendement dan indirekte 

injectie [88, 89, 90). Vooral om die reden wordt verwacht dat in de toekomst de indirekte 
brandstofinjectie zal worden verdrongen door direkte injectie. In de grotere motoren 

worden nu reeds vrijwel uitsluitend direkte injectiesystemen toegepast. Verwacht wordt 

dat, ondanks de problemen met de hogere NOx-emissie, de "harshness" en het hogere 

geluidsniveau, direkte brandstofinjectie ook in personenautomotor zullen penetreren. 

Een voorbeeld hiervan is de 1,9-liter-motor van Volkswagen [91]. 

Bij het ontwerp van het VZA hebben deze prognoses een belangrijke rol gespeeld (onder 
het motto van 'moving with the target', zie paragraaf 2.2.1). Daarenboven vereiste het 

ontbreken van een krukas bij het VZA een bijzondere oplossing voor de bekrachtiging en 

aansturing van het brandstofsysteem. Met name de 'common rail' of 'accumulator nozzle' 

systemen zijn geschikt om in het VZA toegepast te worden. Al deze systemen zijn directe 

injectiesystemen. Daarmee is er voor het VZA geen andere keuze mogelijk dan die van 
direkte injectie. 

Vu/ling 

In mobiele werktuigen worden in het algemeen zelfaanzuigende motoren toegepast. 

Daarvoor zijn een aantal redenen. Op de eerste plaats is, als gevolg van het ontbreken 
van rijwind, tussenkoeling bij mobiele werktuigen vaak moeilijker te realiseren dan bij 

wegvoertuigen. Voor bouwmachines geldt bovendien dat de radiator snel dicht wil gaan 

zitten met zand en stof. 

Voor de toepassing van het VZA in mobiele werktuigen gelden dezelfde argumenten als 

voor de huidige dieselmotoren. Er zijn geen fundamentele belemmeringen die oplading 

bij het VZA in de weg staan. De vulling zou daarenboven kunnen toenemen door gebruik 

te maken van gestuurde uitlaatkleppen. De vraag is dan hoe deze uitlaatklep kan 

worden bekrachtigd en met de zuigerbeweging kan worden gesynchroniseerd. Bij de 

krukdrijfstangmotoren zorgen het krukdrijfstangmechanisme en het kleppen

mechanisme voor deze bekrachtiging en synchronisatie. Bij het VZA moet <lit op een 
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andere wijze warden opgelost. Wellicht kan daarbij gebruik warden gemaakt van de 

variabele-kleptechnologie die momenteel voor krukdrijfstangmotoren wordt 

ontwikkeld (92, 93]. 

Gasbeweging 

In de verbrandingsruimte wordt het gas in beweging gebracht. Afhankelijk van de 

manier waarop dat gebeurt handelt het daarbij om 'swirl', 'squish' of 'tumble', waarbij 

de meeste aandacht uitgaat naar swirl. Deze gasbewegingen kunnen zowel voor- als 

nadelen hebben. Afhankelijk van de ontwerpstrategie kiezen motor-ontwerpers dan ook 

voor versterking dan we! afzwakking van de gasbeweging. 

De vraag hoeveel gasbeweging een motor moet hebben om optimale prestaties te 

verkrijgen (laag brandstofverbruik, geringe emissies, hoog specifiek vermogen) is niet 

zonder meer te beantwoorden. Het gegeven dat, bij een zelfde vennogen, verschillende 

DI-motoren op de markt warden aangeboden met geheel verschillende swirl-niveau's, 

toont aan dat bijvoorbeeld motoren met relatief weinig swirl goed kunnen concurreren 
met motoren met een hoog swirl-niveau [94]. 

Uit onderzoek blijkt duidelijk dat swirl een invloed heeft op de NOx-emissie [94, 95, 96) 

, de roetuitstoot en deeltjesemissie [94, 96], het spoelrendement [97] en het 

brandstofverbruik [98]. Hoe groat deze invloed is wordt mede bepaald door de 

vonngeving van de verbrandingsruimte en het type brandstofsysteem [99, 100]. 

Veelal wordt onderscheid gemaakt tussen 'swirl supported' systemen en 'quiescent 

combustion' systemen (zie label 3.2). Quiescent combustion systemen warden in het 

algemeen gebruikt voor de grotere motoren met een cilinderdiameter van 150 a 900 mm, 

een maximum toerental van 120 tot 2100 rpm, een slag-boring-verhouding van 1.2 tot 3.5 

en een compressieverhouding van 12 a 15 . Orn voldoende hoge mengsnelheden te 

verkrijgen wordt in de categorie van Dl-dieselmotoren meer van swirl gebruik gemaakt 
naannate de motorafmetingen afnemen en het maximale toerental toeneemt [101, 102]. 

Motoren met een klein slagvolume zijn het beste gediend met swirl ondersteunde 

systemen, aangezien de swirl een additionele graad van vrijheid biedt bij de 

optimalisatie van de luchtbenutting over een groat toerentalbereik. Anderzijds is 

quiescent combustion meer geschikt voor motoren met een grater slagvolume die over een 

kleiner toerenbereik opereren. De mengenergie kan bij deze systemen alleen warden 

geleverd door de energie van de brandstofstralen hetgeen hoge injectiedrukken vereist 

die alleen over een beperkt toerenbereik kunnen warden geleverd. 
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Tabel 3.2: Swirl supported en quiescent combustion systemen [101, 102] 

' • 'S.wlrl supported 

relatief kleine maar diepe zuigerholte 

- lnlaatswirl gegenereerd door helixvormige 

of tangentiaal gerichte inlaatkanalen 

brandstofinjectie door een relatief gering 

aantal nozzle-openingen (4 a 6) 

middelmalige drukniveaus 

qulescen,t 

grote maar ondiepe holte in de zuiger 

('shallow dish') 

praktisch geen swirl 

brandstofinjectie via centrale injector met 

veel nozzle-openingen (6 a 9) 

aanzienlijk hogere lnspuitdrukken 

In de praktijk geven beide verbrandingssystemen ongeveer dezelfde droge roetuitstoot 

bij hetzelfde niveau van de NOx-emissie. Daarom biedt geen van beide systemen 

duidelijke voordelen waarmee de keuze voor het een of andere systeem 

gerechtvaardigd zou kunnen worden [102]. 

De gasbeweging in de verbrandingsdlinder ontstaat als gevolg van de gaswisseling 
(swirl en tumble) en doordat, aan het einde van de compressietakt, lucht naar de 

zuigerholte wordt verdreven (squish). Van al deze effecten kan bij het VZA echter 

nauwelijks gebruik worden gemaakt. De gasbeweging die nodig is voor de Schniirle
spoeling is juist gericht op het verdrijven van de gassen uit de dlinder. Dit is niet te 

verenigen met een gasbeweging die juist in de cilinder moet blijven, zoals bij swirl en 

tumble het geval is. 

Daarnaast moet de inlaattakt snel worden gevolgd door een compressietakt. De 

gasbeweging die tijdens de inlaattakt wordt opgewekt wordt in de dlinder immers 

afgeremd. Bij het VZA kan de tijd tussen de spoeling en de daarop volgende 
compressietakt echter bijzonder groot worden. Een en ander als gevolg van het PPM

prindpe, waarbij de zuiger voor langere tijd in het ODP wordt vastgehouden. Orn die 

redenen komt voor het VZA alleen het quiescent combustion prindpe in aanmerking. 

3.3.3 
Afmetingen verbrandingsruimte 

Zoals in paragraaf 2.4 is vermeld is het tweede prototype van het lnnas

vrijezuigeraggregaat vooral bedoeld als meetobject: het prototype diende om meer 
inzicht te verkrijgen in de werking en het gedrag van het VZA. De prioriteit voor deze 

meetdoelstelling heeft onder andere de afmetingen van de verbrandingsruimte bepaald. 

Bij het opstellen van de ontwerpspecificaties van het VZA-prototype [26] is gekozen 

voor een cilinderdiameter van 104 mm. Daarmee kon gebruik worden gemaakt van 
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standaard zuigerveren zoals die ook in onder meer DAF615-motoren worden gebruikt. 

Deze diameter komt bovendien goed overeen met de diameter van veel andere 

experimentele dieselmotorontwikkelingen, waardoor een zo goed mogelijke aansluiting 

met de laatste stand van de techniek en wetenschap wordt verkregen. Voorts leidt deze 

diameter tot hanteerbare afmetingen van het prototype waarbij de onderdelen niet zo 

zwaar worden dat voor montage en demontage een loopkraan of andere hulpmiddelen 

zijn vereist. Deze diameter is ook groot genoeg om druk- en verplaatsingssensoren goed 

te kunnen plaatsen. 

De slaglengte-diameterverhouding van het VZA-prototype werd gekozen 

overeenkomstig andere tweetakt-dieselmotoren. Voor de bepaling van de hoogte van de 

spoel- en uitlaatpoorten is rekening gehouden met de specifieke karakteristiek van de 

zuigerbeweging, welke gekenmerkt wordt door een relatief lange verblijftijd in de buurt 

van het onderste dode punt. 

Uiteindelijk heeft dit geleid tot een totale slaglengte van gemiddeld 165 mm en een 

effectief slagvolume (na het sluiten van de uitlaatpoorten) van 1,02 liter. 

3.4 
Ontwerpknelpunten 

Het VZA is een nieuw produkt dat voor het grootste dee] is samengesteld op basis van 

bestaande componenten, materialen en produktietechnieken. Dit wil echter niet zeggen 

dat de ontwikkeling van het VZA vrij van risico's en ontwerpproblemen is geweest. Ook 

de combinatie van reeds bestaande technieken kan, bij de integratie, tot onverwachte 

problemen en belemmeringen leiden. 

Alvorens nu aan het ontwerp van het aggregaat zelf toe te komen, worden in dit 

hoofdstuk de belangrijkste knelpunten opgesomd. Alhoewel ook qua marketing en 

inbedding in een bestaande industriele infrastructuur het VZA de nodige belemmeringen 

zal ondervinden worden in dit hoofdstuk alleen de technische obstakels nader 

besproken. 

De ontwikkelingsknelpunten worden voor een belangrijk dee! veroorzaakt door het 

vrije-zuigerprincipe: 

Beheersing zuigerbeweging: Doordat de zuiger niet aan een mechanisme is gebonden 

is de zuigerbeweging ook niet gedefinieerd. Toch is het van groot belang dat in ieder 

geval de eindposities van de zuigerbeweging (het onderste en bovenste dode punt, of 

ODP en BDP) binnen grenzen constant worden gehouden. 

Terugbrengen van de zuiger: Wanneer de zuiger tijdens de expansieslag een te korte 

slag maakt, bijvoorbeeld als gevolg van misfire, moet de zuiger opnieuw naar een, 

vooraf gedefinieerde, minimale afstand ten opzichte van de cilinderkop worden 

verplaatst. 
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Buffering zuigerbeweging: In extreme situaties, zoals bijvoorbeeld een slangbreuk 

wordt de zuiger niet of onvoldoende afgeremd door de druk in het hydrauliekdeel. 

Voor die situaties moet in het ontwerp een voorziening worden aangebracht om de 

zuiger op te kunnen vangen, om daarmee schade aan het aggregaatblok te 
voorkomen. 

Vasthouden van de zuiger in het ODP: Aan het einde van een expansietakt werkt de 

onder druk staande olie als een veer die de zuiger weer richting het BDP wil stuwen. 

Orn, ondanks dit compressibiliteits-effect de zuiger toch in het ODP vast te kunnen 

houden, en het PPM-principe te kunnen realiseren, zijn constructieve maatregelen 

vereist. Ook kunnen lekoliestromen ervoor zorgen dat de zuiger gaat bewegen. Deze 
'kruip' -beweging kan, afhankelijk van de aard van de verstoring van de 

krachtenbalans, zowel naar het BDP toe zijn gericht als daar van af. 

Koude start: De zuiger is bij het VZA niet aan een startmotor gekoppeld. Ook het 

terugbrengsysteem is niet in staat om de zuiger snel achter elkaar een aantal slagen 

te laten maken en daarmee, door de opwarming van de gassen tijdens de 

opeenvolgende compressietakten, de verbrandingsruimte op te warmen. Er moeten 

dus andere voorzieningen worden getroffen om ook onder koude condities het VZA 

goed te kunnen starten. 

Synchronisatie: Orn een verbrandingsmotor te kunnen Jaten functioneren moeten tal 

van deelsystemen, zoals bijvoorbeeld de brandstofinspuiting, met de zuigerbeweging 

worden gesynchroniseerd. Bij krukdrijfstangmotoren, en andere kinematische 
motoren zoals de wankelmotor, gebeurt deze synchronisatie nog steeds 

hoofdzakelijk op een mechanische wijze. Bij het VZA ontbreekt deze mogelijkheid 

ten principale. De synchronisatie moet hierbij op een andere wijze worden 

gerealiseerd. 

Korte verblijftijd van de zuiger in de buurt van het BOP: Als gevolg van het vrije

zuigerprincipe is de zuiger slechts kort in de buurt van het BDP (zie paragraaf 5.2). 
Deze korte verblijftijd heeft belangrijke consequenties voor het verbrandingsproces, 

en stelt zware eisen aan het toe te passen brandstofsysteem. 

In deze paragraaf worden al deze knelpunten in bovenvermelde volgorde besproken. 

Daarenboven worden ook nog een algemene knelpunten besproken die niet direkt 

samenhangen met het vrije-zuigerprincipe maar meer algemeen van aard zijn: 

spoeling 

ea vita tie 

controle drukniveaus accumulatoren 

pulsatiedemping 

vermijden van trillingshinder 

Ten slotte moet ook de meting van de zuigerbeweging als een belangrijk obstakel in de 

ontwikkeling van het VZA worden genoemd. Ook dit is een knelpunt geweest dat het 

gevolg is van het vrije-zuigerprincipe. Bij krukdrijfstangmotoren kan de zuigerbeweging 

worden afgeleid uit de omwentelingssnelheid van de krukas. Bij het VZA ontbreekt 
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deze mogelijkheid uiteraard, en moet de zuigerbeweging op een andere wijze warden 

bepaald. Deze meting is niet noodzakelijk om het aggregaat te kunnen bedrijven, maar 

wel om de processen in het aggregaat te kunnen meten, analyseren en optimaliseren. Orn 

die reden wordt dit ontwikkelingsknelpunt niet hier behandeld maar bij het hoofdstuk 

over de toegepaste meettechnieken (paragraaf 4.3). 

3.4.1 
Controle zuigerbeweging 

Begrenzing van de zuigerbeweging 

De consequentie van het vrije-zuigerprincipe is dat de zuiger in axiale richting vrij is 

om te bewegen. Hij kan lange of korte slagen maken, en zowel het bovenste als onderste 

dode punt liggen niet op een vaste plaats ten opzichte van bijvoorbeeld de onderkant 

van de cilinderkop. 

Toch moet de zuigerbeweging aan grenzen warden gebonden (zie afbeelding 3.4). De 
eerste begrenzing wordt bepaald door de lengte van de diverse cilinders ten opzichte 

van de lengte van de verbrandingszuiger en de hydrauliekplunjers. Een andere 

begrenzing vormen de uitlaat- en spoelpoorten. Wanneer deze niet voldoende ver 

geopend kunnen warden, kan er geen of slechts onvoldoende spoeling plaatsvinden. 

Nag bepalender is de zuigerpositie waarbij de hoofdleiding sluit tijdens de 

expansietakt. Orn het principe van pulspauzemodulatie te kunnen uitvoeren moet bij 

het VZA de hoofdleiding warden afgesloten. Wanneer de zuiger niet zover komt kan de 

zuiger oak niet warden vastgehouden en is er geen slagfrequentieregeling meer mogelijk. 

Bij het VZA is er voor gekozen om in deze situatie geen brandstof meer te injecteren en de 

zuiger terug te brengen naar een positie voorbij de hoofdleiding, van waaruit dan weer 

opnieuw kan warden gestart. 

De tijdelijke onderbreking van de brandstofinjectie, en dus van de olieproduktie, kan 

alleen door zeer grote, en dus dure accumulatoren warden opgevangen. Beter is het om 

het aggregaat zo te bedrijven dat de ODP-positie in het gebied komt te liggen dat in 

afbeelding 3.4 is aangegeven met X3. 
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1· 
nominale slaglengte 

" .,_._, ·) ·. - I , / >· .. .... ,,,,, 
' . .. 

11 Xt 

uitlaatpoorten openen resp. sluiten 

spoelpoorten openen resp. sluiten 

hoofdleiding sluit resp. opent 

X? x.~ XJ. ,_ 
-~ -

bovenste begrenzing 
zuigerbeweging 

onderste begrenzing 
zuigerbeweging 

Afb. 3.4.: grenzen van de zuigerbeweging bij het VZA (schematisch) 
x1 = variatie BDP-positie 
x2 = wanneer het ODP in dit gebied komt le llggen word! een terugbrengprocedure 

gestart 
x3 = variatie ODP-positie bij normaal bedrijf 
x4 = gebied waarbinnen de buffer in werking treedt 

Eisen ten aanzien van de slaglengte 

Echter ook binnen dit gebied moet de ODP-positie betrekkelijk constant worden 

gehouden. Een variatie van deze ODP-positie betekent immers een variatie van de 

slaglengte van de zuiger tijdens de compressietakt, en belnvloedt daarmee de 

compressie-energie die aan de verbrandingslucht wordt toegevoerd. 

Bij het VZA is er geen mechanisme dat de compressieverhouding bepaalt. De kwaliteit 

van het verbrandingsproces wordt hierbij bepaald door de energie die tijdens de 
compressietakt aan de zuiger wordt toegevoerd. Hoe hoog deze compressie-energie is 

wordt onder meer bepaald door de afstand die de zuiger tijdens de compressietakt kan 

afleggen. Hoe !anger deze afstand, hoe !anger de zuiger versneld kan worden, hoe hoger 

de kinetische energie van de zuiger wordt en hoe meer energie voor de compressie van de 
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gassen ter beschikking staat. De positie waar vanuit de zuiger in het ODP start bepaalt 

dus in belangrijke mate de kwaliteit van het verbrandingsproces. Daarnaast is ook de 

druk in de compressie-accumulator bepalend voor de hoogte van de compressie-energie: 

hoe hoger de druk in de compressie-accumulator, hoe hoger de drijvende kracht achter 
de zuiger tijdens de compressietakt, en hoe hoger de compressie-energie. 

Zoals bij krukdrijfstangmotoren de compressieverhouding een grote invloed heeft op het 

rendement en de emissies, zo belnvloedt bij het VZA de compressie-energie de prestaties 

van het VZA ( zie paragrafen 5.4.l en 5.5.1). 

Factoren die de s/aglengte bepalen 

Hoe ver de zuiger tijdens de expansietakt doorschiet hangt af van de energiebalans over 

de zuiger: de energie die tijdens de verbranding in de vorm van gelndiceerde arbeid aan 

de zuiger wordt toegevoerd moet uiteindelijk gelijk zijn aan de arbeid die door de 

compressieplunjer, de arbeidsplunjer, de spoelpomp en de wrijving wordt afgenomen. 

Afgezien van de spoelpomp-arbeid zijn de andere vormen van arbeid afhankelijk van 
de slaglengte: hoe !anger de slag, hoe meer arbeid in de vorm van wrijving en 

hydraulische energie wordt omgezet en afgenomen. 

Slaglengtevariaties kunnen ontstaan door variaties in het verbrandingsproces maar ook 

door veranderingen in de wrijvingskracht of de hydraulische drukken en 

stromingsweerstanden. Voorbeelden van factoren die de slaglengte belnvloeden zijn: 

variatie van de brandstofkwaliteit 

variatie van de injectiehoeveelheid 

variatie van het gelndiceerde rendement 

variatie van de arbeidsdruk, zowel aan de hoge-druk- als aan de lage-druk-zijde 

variatie van de compressiedruk 

variatie van het moment waarop de zuigkleppen van het arbeidsdeel sluiten en de 
perskleppen openen 

'dieselen' hydraulisch systeem 

inwendige olielekken 

Ondanks al deze factoren moet de slaglengte toch ten naaste bij op een constante waarde 

worden gehouden. De slaglengteregeling moet hierin voorzien. In paragraaf 3.8 wordt 

deze regeling besproken. Een complicerende factor hierbij is de terugvering van de zuiger 

na afloop van de expansietakt. Deze terugvering is het gevolg van de compressibiliteit 

van de olie (zie paragraaf 3.7.1). Deze terugvering mag de slaglengteregeling niet 

verstoren. 

3.4.2 
Terugbrengen van de zuiger na een onvolledige verbranding 

Wanneer de expansietakt eindigt voordat de compressieplunjer de hoofdleiding heeft 

afgesloten, vindt er geen nieuwe brandstofinjectie plaats en moet de zuiger naar zijn 

startpositie worden teruggebracht. Deze situatie treedt vooral op bij een slechte 
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verbranding of bij het geheel uitblijven van ~en verbranding, bijvoorbeeld als gevolg 

van een storing in de aansturing van de brandstofinjectie. Dergelijke 'misfires' komen bij 

krukdrijfstangmotoren ook regelmatig voor. Vooral wanneer de motor koud is kan de 

verbranding nogal moeilijk op gang komen en komen misfires veelvuldig voor. 

Bij krukdrijfstangmotoren zorgt het mechanisme van krukas en drijfstang er echter voor 

dat de zuiger weer in zijn uitgangspositie terug komt. De energie die daarvoor nodig is 

wordt geleverd door de startmotor, door de overige zuigers (waarbij dan uiteraard we! 

een voldoende verbranding moet plaatsvinden), door het vliegwiel, of door het 

lastproces zelf (bijvoorbeeld doordat de kinetische energie van een rijdend voertuig 

benut wordt). Vrijezuigermotoren in het algemeen -en het VZA in het bijzonder

beschikken uiteraard niet over een dergelijk, aan de zuiger gekoppeld mechanisme. Er 

moet dus een andere voorziening worden getroffen om de zuiger telkens weer naar de 

startpositie terug te verplaatsen. 

3.4.3 
Eindbuffering 

Behalve dat de zuiger een te korte slag kan maken kan de slaglengte ook zo groot zijn 

dat de zuiger tegen zijn mechanische begrenzing kan aanlopen. Aangezien de 

impulskrachten die dan ontstaan erg hoog kunnen oplopen en een grote schade kunnen 

aanrichten, moet deze situatie zoveel mogelijk worden voorkomen. 

Net als bij de slagen die te kort zijn worden ook de te lange slagen veroorzaakt door een 

verstoring van de energiebalans, die niet door de regeling kan worden gecorrigeerd. Een 

mogelijke oorzaak is bijvoorbeeld een leidingbreuk in de hoge-druk-leiding van het 

arbeidsdeel. 

Voor het opvangen van de zuigerbeweging bij te lange slagen is een bepaalde remweg of 

bufferlengte nodig (aangeduid met x4 in afbeelding 3.4). Deze extra axiale 
bewegingsruimte van de zuiger, de zogenaamde bufferlengte, moet zowel aan de 

onderzijde van de verbrandingszuiger als aan het einde van de compressie- en 

arbeidscilinder worden aangebracht. 

3.4.4 
Opvangen compressibiliteitseffecten 

De zuiger komt in het ODP tot stilstand wanneer de gelndiceerde arbeid volledig is 

omgezet in hydraulische arbeid, arbeid in de spoelpomp, en arbeid die verloren gaat 

als gevolg van wrijvings- en stromingsverliezen. De kinetische energie van de zuiger is 

dan gelijk aan nul. Daarmee is echter niet gegarandeerd dat de zuiger in het ODP blijft 

staan, ook niet wanneer de regelk.lep R (afbeelding 1.4) gesloten is. Twee effecten 
kunnen de zuiger weer doen bewegen: 

terugvering 

kruip 

Beide effecten worden in deze paragraaf besproken. 
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Terugvering 

Nadat de zuiger aan het einde van een expansietakt in het ODP tot stilstand komt, is 

de resultante van alle drukkrachten op de zuiger niet gelijk aan nu!. Zowel in de 

compressie- als in de arbeidscilinder is dan nog een hoeveelheid olie ender hoge druk 

aanwezig. Deze veroorzaakt een kracht op de zuiger die naar de cilinderkop is gericht. 

Als gevolg van deze kracht wordt de zuiger opnieuw richting het BDP versneld. Hoe 

groat deze versnelling is hangt af van de drukniveaus in de beide cilinders. Wanneer 

het om een opgesloten olievolume gaat, en de perskleppen van de arbeids- en 

compressiecilinder dus precies in het ODP sluiten, vindt er een decompressie van de 

opgespannen oliekolom plaats zodra de zuiger naar de cilinderkop uitwijkt. De 

kinetische energie die dan aan de zuiger wordt toegevoerd is afhankelijk van de energie 

die in de olievolumina in de vorm van compressibiliteit is opgeslagen op het moment 

dat de zuiger in het ODP tot stilstand komt. Wanneer de perskleppen echter pas enige 

tijd na het bereiken van het ODP sluiten blijft de druk in de compressie- en 

arbeidscilinder hoog zolang een of meerdere perskleppen geopend zijn. Pas daama 
begint de decompressie van de olievolumina. 

Terugslagkleppen hebben altijd enige tijd nodig om te sluiten. De energie die tijdens de 

terugvering aan de zuiger wordt toegevoerd, is derhalve altijd een combinatie van de 

hydraulische arbeid als gevolg van olie-'lekkage' langs de openstaande perskleppen en 

de compressibiliteitsenergie van de opgespannen oliekolommen. De zuiger wordt tijdens 

de terugvering versneld en krijgt daardoor opnieuw snelheid (de hydraulische arbeid 
wordt immers grotendeels omgezet in kinetische energie van de zuiger). 

Uiteindelijk zal een situatie warden bereikt waarbij de perskleppen alle gesloten zijn 

en de oliekolommen weer een !age druk hebben bereikt. De zuiger heeft dan echter een 

snelheid en zal, voor zover hij alleen door de wrijvingskracht op de zuiger wordt 

afgeremd, gewoon doorgaan met zijn beweging richting het BOP. De zuiger stopt zodra 
de kinetische energie, die tijdens de terugvering is opgebouwd, in andere energievormen, 

zoals wrijvingsarbeid, is omgezet. Uit berekeningen [103) blijkt dat de zuiger dan zover 

beweegt dat de hoofdleiding van de compressiecilinder weer wordt geopend. Er is dan 

geen slagfrequentieregeling meer mogelijk. Daaruit volgt dater een systeem nodig is dat 

de zuigerbeweging na de terugvering in voldoende mate afremt. Dit systeem wordt in 

paragraaf 3.7.1 beschreven. 

Kruip 

Afbeelding 3.5 toont schematisch drie mogelijke zuigerbewegingen als functie van de 

tijd van het VZA. De grafiek laat alleen het einde van de expansieslag zien met 

daaropvolgend de zuigerbeweging in het geval de klep R gesloten is en de zuiger dus in 

zijn positie moet warden tegengehouden. Curve I toont het gewenste zuigerverloop: de 

zuiger maakt zijn expansieslag af, veert terug, wordt afgeremd en komt ten slotte tot 

stilstand. Er is echter geen mechanisme dat de zuiger in deze eindpositie houdt. Kleine 

onbalansen in het krachtenevenwicht kunnen de zuiger doen kruipen. Dit kan zowel 

naar de cilinderkop toe (curve II) als in omgekeerde richting (curve III). 
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Afb. 3.5.: Kruip van de zuiger 
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Beide vormen van kruip verstoren de slaglengteregeling. Kruip in de richting van de 
cilinderkop heeft als resultaat dat, op het moment van het schakelen van de regelklep 

R, de zuiger over een minder lange afstand kan versnellen, en dus minder compressie

energie aan de verbrandingsgassen kan afgeven. Dit leidt in het algemeen tot een lagere 

compressieverhouding. Kruip in de tegenovergestelde richting (curve III) leidt tot een 
hogere compressie-energie. In verband met de gevoeligheid van het rendement en de 

emissies voor de toegevoerde compressie-energie (zowel voor een te hoge als een te !age 

compressie-energie) zijn beide kruip-effecten ongewenst. 

De kruipbeweging van de zuiger conform curve II heeft bovendien nog een tweede 

nadelig effect. Wanneer de zuiger op een !age slagfrequentie loopt, en de zuiger dus Jang 
kan kruipen, bestaat de mogelijkheid dat de hoofdleiding van de compressiecilinder 

wordt geopend nog voordat regelklep R wordt geschakeld. In dat geval werkt het 

concept van PPM bij het VZA niet, en kan de slagfrequentie van de zuiger niet meer 

worden geregeld. Het VZA moet daarom zodanig worden ontworpen dat kruip vermeden 

wordt. 
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Het belangrijkste kenmerk van dieselmotoren is dat de brandstof wordt ontstoken door 

de hoge gasdruk en de gastemperatuur. Dit stelt eisen aan het volume van de 

verbrandingsruimte. In theorie zou met een geheel vlakke zuiger en een eveneens geheel 

vlakke cilinderkop de gasdruk tot zeer hoge waarden kunnen oplopen. Een volledige 

aansluiting van de vorm van de verbrandingszuiger op de inwendige vorm van de 

verbrandingscilinder is echter in de praktijk niet mogelijk. Er is altijd een zeker dood 

volume dat uiteindelijk niet meer kan warden gecomprimeerd. De belangrijkste delen 

van dit dode volume zijn de spleet boven de bovenste zuigerveer (de 'top land crevice') 

en de holte die in de verbrandingszuiger moet warden uitgespaard om de brandstof net 

voor het BOP te kunnen injecteren. 

Daarnaast wordt de maximaal haalbare compressie ook belnvloed door de gaslek langs 

de zuigerveren (blow-by), de gassamenstelling tijdens de compressietakt en de 

warmteverliezen van de gecomprimeerde, hete gassen naar de koude cilinderkop en 

zuigerbodem. De gassamenstelling, de warmteverliezen en de blow-by bepalen in 

belangrijke mate de polytrope exponent en daarmee de gasdruk en -temperatuur die bij 

een bepaalde zuigerverplaatsing kan warden gehaald. 

Al met al zijn de condities bij een koude start het meest bepalend. Dit geldt vooral voor 

krukdrijfstangmotoren. Deze motoren warden immers door een startmotor gestart 

waarbij, tijdens het starten, het toerental niet meer dan 100 a 200 omwentelingen per 

minuut bedraagt. Als gevolg van dit relatief zeer !age toerental zijn de gaslekverliezen 

alsmede de warmteverliezen zeer hoog [104, 105, 106]. Volgens Gonzalez et al [105] kan 

de blow-by van een opstartende motor oplopen tot 16% van de cilindervulling, terwijl bij 

een warme motor het blow-by-percentage minder dan 1 % bedraagt. De extra 

warmteverliezen hebben een nog grotere invloed op de compressie-einddruk dan de 

blow-by. Vooral bij extreem !age temperaturen is de invloed van de warmteverliezen 

groot [105]. 

Andere koude-start-problemen zijn de slechtere verstuivingskwaliteit van koude 

dieselolie [107], de geringere capaciteit van de startaccu bij !age temperaturen, en de 

hogere mechanische verliezen. 

Teneinde de startproblemen bij krukdrijfstang-dieselmotoren op te lossen wordt de 

compressieverhouding verhoogd (106]. De compressieverhouding is daarom bij de meeste 

motoren hoger dan uit het oogpunt van emissies, geluid en rendement wenselijk is [12]. 

Bij het vrijezuigeraggregaat ligt de situatie echter geheel anders. Het VZA wordt niet 

gestart door een elektrische startmotor, maar door middel van de hydropneumatische 

accumulator van het compressiedeel. Eventuele extra hydromechanische of thermische 

verliezen kunnen worden gecompenseerd door de druk in deze accumulator enigszins te 

verhogen. Belangrijk is echter dat de zuiger van het vrijezuigeraggregaat tijdens het 

starten niet langzamer beweegt maar met hetzelfde snelheidspatroon de 
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compressieslag doorloopt als bij een warme motor. De extra blow-by en warmteverliezen 

worden bij het VZA dan ook geheel vermeden. 

Daarnaast beschikt het vrijezuigeraggregaat over de mogelijkheid om de 

compressieverhouding aan te passen. Daartoe hoeft alleen de druk in de compressie
accumulator te worden gevarieerd. Bij het VZA hoeft dan ook niet voor een relatief te 

hoge compressieverhouding te worden gekozen, hetgeen voordelen kan hebben zowel 

voor het starten als voor de eigenschappen en prestaties onder warme condities. 

Voorwaarde voor de variabele compressieverhouding is echter we! dat het totale dode 

volume in de verbrandingsruimte klein genoeg is om de gassen voldoende te kunnen 
comprimeren. Er is dus een maximumgrens verbonden aan het dode volume dat in de 

verbrandingsruimte van vrije-zuigersystemen met compressie-ontsteking toelaatbaar is. 

Aangezien de mogelijkheden om de bovenste ringspleet en de blow-by te verkleinen 

beperkt zijn heeft deze maximumgrens vooral invloed op het volume van de holte die in 

de verbrandingszuiger word! uitgespaard. Voor het VZA-prototype is deze 

maximumgrens berekend op 18 cc (83] ofwel 1,8% van het effectieve slagvolume. 

3.4.6 
Synchronisatie 

Afbeelding 3.6 toont het opengewerkte aanzicht van een willekeurige 

krukdrijfstangmotor. Duidelijk te zien is de overbrenging vanaf de krukas naar de 
kleppen. Op deze wijze kan een relatief zware besturing worden gecombineerd met een 

zeer exacte synchronisatie van de klepbeweging met de zuigerbeweging. Behalve de in

en uitlaatkleppen worden ook andere systemen, zoals bijvoorbeeld de brandstofpomp op 

nauwkeurige wijze op de zuigerbeweging afgestemd. 

Afb. 3.6.: Mechanische synchronisatie van de klepbesturing ten opzichte van de zuigerbeweging 
bij een krukdrijfstangmotor 
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Het belangrijkste kenmerk van vrije-zuigersystemen is dat de zuiger aan geen enkel 

mechanisme is gekoppeld. Desalniettemin kan ook hierbij een mechanische 

synchronisatie in principe wel worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door het plaatsen van 

nokprofielen op de plunjerstang. Wanneer de bediening van de actuatoren echter grote 

krachten vergt, zoals bij de klepbediening en de brandstofinspuiting meestal het geval 

is, geven deze mechanische aansturingen een grote verstoring van de energiebalans van 

de zuiger. De toch al moeilijke regeling van de slaglengte en de compressieverhouding 

wordt dan extra bemoeilijkt. 

Het alternatief is een aparte besturing en bekrachtiging van de diverse actuatoren. 

Voor het VZA betreft dit met name de brandstofinspuiting. Gezien de specifieke eisen 

die het VZA aan het brandstofsysteem stelt is een direkte mechanische bekrachtiging 

van de brandstofpomp vrijwel uitgesloten. Alleen wanneer de pompwerking niet direkt 

aan de brandstofinspuiting zelf is gekoppeld, zou een direkte mechanische 

bekrachtiging van de pomp kunnen worden overwogen. De injector zelf moet dan wel 

flexibel, snel en met een hoge mate van nauwkeurigheid kunnen worden bediend. Een 

uitgebreide verhandeling over de keuze van het brandstofsysteem en de vormgeving van 

de verbrandingsruimte is te vinden in [83). 

Andere systemen die met de zuigerbeweging, of in ieder geval recht evenredig aan de 

slagfrequentie moeten worden gekoppeld, zijn de smering van de verbrandingszuiger, de 

bekrachtiging van een eventuele exteme spoelpomp en de oliepomp om de olie die naar 

het reservoir lekt weer naar de !age druk accumulator te verpompen. 

3.4.7 
Korte verblijftijd van de zuiger in het BDP 

Bij het ontwerp van het VZA al in een vroeg stadium gekozen voor dieselolie in 

combinatie met direkte injectie van deze brandstof (zie paragraaf 3.3.2 en [83]). Direkte 

injectie (DI) werd tot voor kort echter alleen bij relatief grote dieselmotoren toegepast. 

De laatste jaren is, vanwege het hogere rendement van DI-dieselmotoren, een tendens 

waameembaar waarbij indirekte injectiesystemen steeds meer worden verdrongen door 

systemen met direkte brandstofinspuiting [108]. 

Het VZA haakt in op deze ontwikkelingen. Aan de toepassing van direkte 

brandstofinjectie is echter, afgezien van het injectiesysteem zelf, een belangrijk risico 

verbonden: de zuiger verblijft slechts zeer korte tijd in de buurt van het BOP. Afbeelding 

3.7 toont twee maal de zuigerbeweging van het VZA. In de linkerafbeelding wordt de 

zuigerbeweging van het einde van de compressietakt vergeleken met de zuigerbeweging 

van een vergelijkbaar grote krukdrijfstangmotor. Bij een toerental van de 

krukdrijfstangmotor van 3000 omwentelingen per minuut zijn beide zuigerbewegingen 

ongeveer gelijk. De rechter afbeelding geeft een soortgelijke vergelijking, maar nu voor 

het eerste dee! van de expansietakt. Voor dit dee) van de zuigerbeweging blijken beide 

zuigerverplaatsingen ongeveer overeen te komen, indien uit wordt gegaan van een 

toerental van de krukdrijfstangmotor van ongeveer 4000 omwentelingen per minuut. 
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Voor het VZA geldt in deze vergelijk.ing een slagfrequentie van 35 Hz, ofwel 2100 

slagen per rrunuut. 
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Afb. 3.7.: Vergelijking van de zuigerbeweging van het VZA met die van een vergelijkbaar grote 
krukdrijfstangmotor 

a voor het laatste deel van de compressietakt, ofwel het gebied waarin bij het VZA de 
brandstofinspuiting en ontstekingsvertraging verlopen 

b voor het eerste deel van de compressietakt, ofwel het gebied waarin bij het VZA de 
verbranding voor het grootste deel plaatsvindt. 

De korte verblijftijd van de zuiger rondom het BOP stelt zware eisen aan de processen 

die gedurende de ontstek.ingsvertraging en de verbranding moeten aflopen. Het is de 

vraag of, in de korte tijd dat de gassen tot een voldoende hoge druk en temperatuur zijn 

gecomprimeerd, de ontstekingsvertraging wel voldoende kort kan zijn om de brandstof 

tijdig te ontsteken. Eenmaal ontstoken moet er daama nog voldoende tijd over zijn om de 

verbranding af te ronden, zonder dat daarbij de deeltjesuitstoot en de CO- en VOS

uitstoot te hoog oplopen. 

Hoe Jang de zuiger in de buurt van het bovenste dode punt verblijft hangt ender meer af 

van de zuigermassa: een hogere zuigermassa leidt tot een tragere zuigerbeweging en 

verhoogt daarmee de kans op een goede en volledige verbranding. De hogere 

zuigermassa verlaagt echter de frequentie die met het VZA maximaal haalbaar is, en 

beperkt daarmee de vermogensdichtheid. Orn die reden moet worden gestreefd naar een 
zo Jicht mogelijke zuiger. Behalve de beperking ten aanzien van de 
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verbrandingssnelheid is er natuurlijk ook de fysieke beperking die volgt uit de 

afmetingen van de zuiger en de soortelijke massa van de toegepaste materialen. Welke 

factor het meest kritisch is zal onder meer afhangen van de grootte van het aggregaat. 

Zo is het aannemelijk om te veronderstellen dat een klein aggregaat, met een gering 

vermogen, eerder problemen krijgt met de verbrandingssnelheid dan met de beperking 

als gevolg van de materiaalkeuze. Ook zijn er indicaties dat bij het prototype van het 

VZA de verbrandingssnelheid eerder een beperkende factor is dan de mogelijkheden om 

het zuigergewicht verder te verlagen door materiaal uit te sparen of materialen met 

lager soortelijk gewicht toe te passen. 

3.4.8 
Spoeling 

Gezien de synchronisatie-problemen zijn spoelsystemen zonder in- en uitlaatkleppen 

het meest geschikt om bij het VZA te warden toegepast. Volgens een recent vergelijkend 

onderzoek van A VL [90] hebben deze systemen het voordeel dat ze compact zijn en het 

gewicht van de motor verlagen. Ook ontbreken de mechanische verliezen die ontstaan 

ten gevolge van de klepbediening. Nadelen zijn volgens A VL onder meer het lage 

spoelrendement, de cilindersmering en het ontbreken van een swirlbeweging. Het Iage 

spoelrendement leidt tot een geringe vermogensdichtheid van de motor, en daarmee tot 

een relatief hoge kostprijs. 

Afb. 3.8.: Schniirle-spoeling (uit: [109]) 
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Tegenover de analyse van A VL staan de ontwik.kelingen van Ford-Orbital van een 

tweetaktmotor waarbij ook gebruik wordt gemaakt van Schnilrle-spoeling, met de 

onderzijde van de zuiger en de krukkast als spoelpomp. Zonder gebruik te maken van een 

externe spoelpomp is bij deze motor een spoelrendement behaald van 90% [110]. 

Ook het ontbreken van swirl hoeft geen bezwaar te zijn. Zowel uit het oogpunt van 

emissies als ten aanzien van het rendement bieden quiescent combustion systemen met 

weinig swirl voordelen [83, 95, 96, 97, 100, 102]. 

3.4.9 
Ca vita tie 

I 

Afbeelding 3.9 toont vier verschillende (sterk vereenvoudigde) situaties die in het 

vrijezuigeraggregaat kunnen worden onderscheiden met betrek.king tot cavitatie. De 

situaties waarbij de olie door de plunjer moet worden weggeperst zijn in deze afbeelding 

niet opgenomen aangezien de kans op cavitatie dan zeer gering is. 

De kans dat cavitatie ontstaat is groter naarmate de olie onder een lagere druk moet 

worden aangezogen (situaties c end). Er zijn echter nog twee andere factoren die bepalen 

of er we! of geen cavitatie in het systeem zal voorkomen, te weten de drukval als gevolg 

van stromingsweerstand en de zuigerversnelling. 

zuigerbeweging zuigerbeweging 

hogedruk hoge druk 

(a) (b) 

zuigerbeweging zuigerbeweglng 

,j l 
lage druk lage druk 

(c) (d) 

Afb. 3.9.: Vier verschillende situaties van olietoevoer aan een van de hydraulische cilinders van 
hetVZA. 
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Nu is tijdens de expansietakt (afb. 3.9.a en 3.9.c) de zuigersnelheid hoger dan tijdens de 

compressietakt (afb. 3.9.b en 3.9.d). Bij het VZA bedraagt de maximale zuigersnelheid 

tijdens de compressietakt ongeveer 15 ml s. Tijdens de expansietakt kan deze 

(afhankelijk van de belasting) oplopen tot 25 m/ s. In het ontwerp kan echter rekening 
warden gehouden met de hogere volumestroom, bijvoorbeeld door grotere leidingen en 

kleppen toe te passen. Wat dat betreft is er geen samenhang tussen het ontwerp en de 

kans op cavitatie. 

oliekolan met totale lengte L 
en doorsnede A:, 

dichthei.'.J olie 850 kg/m 3 

constante drU< p 0 

versnelling a 

Afb. 3.10.: Vereenvoudigd model van het hydraulische deel van het VZA met daarin aangegeven 
de factoren die de cavitatie bepalen. 

Voor de zuigerversnelling ligt dit echter fundamenteel anders. Wanneer de zuiger 

versnelt moet de oliekolom mee versnellen. Deze kolom heeft een bepaalde massa. 

Wanneer de oliekolom tijdens de zuigerversnelling niet wordt voortgestuwd door de 

plunjer betekent dit dat de oliekolom alleen maar mee kan versnellen wanneer de druk 

achter de kolom voldoende groot is om een voldoende grote versnellingskracht te 
leveren. 

Ook daarbij blijkt de situatie zoals geschetst in afbeelding 3.9.d het meest kritiek te 

zijn. De zuigerversnelling varieert bij het VZA in grote mate (zie paragraaf 5.2). Aan 

het begin van de compressietakt wordt de zuiger versneld met een gematigde 

versnelling van ongeveer 1500 m/s2. Pas aan het einde van de compressietakt wordt de 

zuiger door de oplopende cilinderdruk sterk afgeremd om vervolgens door de 

verbrandingsdruk zeer sterk richting het ODP te worden versneld. De versnelling kan 

daarbij oplopen tot meer dan 25.000 ml s2. In de situatie van afbeelding 3.9.d moet de 

oliekolom bij het afremmen van de zuiger ook warden afgeremd. De plunjer zelf kan dit 

afremmen niet bewerkstelligen en de oliekolom wordt als het ware van het 
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plunjeroppervlak afgeschud. Bij het omkeren van de bewegingsrichting van de zuiger in 

het BDP moel ook de oliekolom de andere kant uit gaan bewegen. Ook daarbij heeft de 

oliekolom de neiging om het contact met de plunjer te verliezen. 

Afbeelding 3.10 toont welke parameters hierbij een rol spelen. Beschouwd wordt de 

situatie aan het begin van de expansietakt waarbij de zuigerversnelling (en ook de 

zuigersnelheid) het grootst zijn, en derhalve ook de kans op cavitatie het grootst is. 

De oliekolom heeft een massa van: 

m = p·A ·L 

Teneinde deze massa in dezelfde mate te kunnen versnellen als de zuiger moet aan de 

achterzijde van de oliekolom een druk heersen van minimaal: 

m · a p·A·L·a 
Po '" ~ A p·L·a 

Lis hierbij de lengte van de oliekolom tussen de plunjer en de constante drukbron 

(bijvoorbeeld een accumulator). Wanneer we deze lengte op 0,2 m stellen, en uitgaan van 

een dichtheid van de olie van 850 kg/m3 en een zuigerversnelling van 25.000 m/ s2, dan 

volgt hieruit dat de voedingsdruk grater moet zijn dan: 

Po '< 850- 0,2 ·25.000 = 42,5 · 105 Pa 

Daarbij is dan nog geen rekening gehouden met de drukval als gevolg van de hoge 

zuigersnelheid c.q. het hoge debiet waarmee de olie moet worden toegevoerd. 

In de praktijk betekent dit dat situaties zoals geschetst in afbeelding 3.9.d in het 

ontwerp moeten warden vermeden. Maar ook de situatie van afbeelding 3.9.b kan tot 

cavitatie leiden indien de druk niet hoog genoeg is en de oliekolom relatief Jang is. Ook 

voor die situaties geldt dat moet worden gestreefd naar een zo kort mogelijke oliekolom 

en een zo hoog mogelijke druk. 

Voor de situaties a enc geldt dat alleen de drukval als gevolg van het oliedebiet 

maatgevend is met betrekking tot het vermijden van cavitatie. Dit geldt met name voor 

situatie c waarbij de olie met lage druk wordt toegevoerd. Cavitatie kan in deze 

situatie worden vermeden door te zorgen voor een lage stromingsweerstand. Dit komt 

dan uiteraard ook ten goede aan het rendement, aangezien daarmee de 

stromingsverliezen worden beperkt. 

3.4.10 
Contro/e drukniveaus 

In het VZA warden drie accumulatoren toegepast: een relatief kleine accumulator voor 

het compressiedeel, en een lage- en hoge-druk-accumulator voor het arbeidsdeel. Het 

drukniveau in deze accumulatoren wordt bepaald door de hoeveelheid olie die over de 

tijd aan de accumulator netto wordt toegevoerd dan wel afgevoerd. 
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Het is van groot belang om deze drukniveaus te beheersen. De druk in de compressie

accumulator bepaalt in belangrijke mate de compressieverhouding, en daarmee de 

emissies, het rendement en vele andere prestaties van het aggregaat (zie paragrafen 

5.2.4, 5.4.1 en 5.5.1). De druk in de arbeidsaccumulatoren belnvloedt het lastproces: een 

ongewenste afwijking van deze drukniveaus kan door de gebruiker warden opgemerkt 

doordat de aandrijving anders reageert dan verwacht. Ten slotte dient de druk in de 

lage-druk-accumulator een bepaalde minimale waarde te behouden om cavitatie te 

vermijden (zie paragraaf 3.4.9). 

De controle van de drukniveaus in de accumulatoren betekent dat de volumestromen die 

naar en van de accumulatoren stromen beheerst moeten warden. In eerste instantie lijkt 

er niets aan de hand. In principe wordt de olie die tijdens de compressietakt aan de 

compressie-accumulator wordt onttrokken ook weer toegevoerd tijdens de expansietakt. 

Ook voor de arbeidsaccumulatoren geldt dat zolang de slagfrequentie maar afgestemd 

wordt op de hoeveelheid olie die de gebruiker vraagt, de volumebalans voor beide 

accumulatoren in principe gesloten is. 

Toch zijn er een aantal factoren die deze volumebalansen verstoren. De eerste factor is 

het lekverlies. Dit kan zowel in het VZA zelf ontstaan als in het hydraulische systeem 

waarop het aggregaat is aangesloten. Hoe groat de verstorende invloed van de 

lekoliestromen is wordt op de eerste plaats natuurlijk bepaald door de grootte van de 

lekoliestromen. Daamaast is ook van belang waar de lekolie naar toe stroomt. Indien 

bijvoorbeeld de lekolie vanaf de hoge-druk- naar de lage-druk-accumulator stroomt 

hoeft dat geen verstoring van de volumebalans te geven, zolang deze lekoliestroom 

maar wordt gecompenseerd door de pompende werking van het aggregaat zelf. Anders 

ligt het met lekoliestromen vanaf de compressie-acccumulator. Deze lekoliestroom 

moet in principe altijd warden gecompenseerd. Dit geldt ook voor de lekoliestromen die 

vanaf het arbeidsdeel of vanuit het hydraulische netwerk naar een reservoir en niet 

naar de lage-druk-accumulator stromen. 

Een andere factor die de volumebalans van de arbeidsaccumulatoren kan verstoren is de 

olie die tijdelijk aan de gebruikerszijde wordt geaccumuleerd. Een voorbeeld van een 

dergelijk accumulerend effect is een hydraulische cilinder. Wanneer deze uitschuift 

kunnen meerdere liters olie aan de hoge-druk-accumulator warden onttrokken, zonder 

dat dit aan de lage-druk-zijde wordt gecompenseerd. Daardoor daalt de druk in de 

lage-druk-accumulator. Er zijn in principe drie mogelijkheden om dit effect te 

compenseren. Bij de eerste mogelijkheid wordt gebruik gemaakt van een accumulator 

aan de lage-druk-zijde van het arbeidsdeel die een aantal maal grater is dan het 

volume dat maximaal aan de gebruikerszijde kan warden opgeslagen. Een tweede 

mogelijkheid is de benutting van een extra pomp die in combinatie met een oliereservoir 

de druk in de lage-druk-accumulator op peil houdt. De derde mogelijkheid is de stikstof 

aan de gaszijde van de accumulator vervangen door een condenserend medium. Deze 

laatste mogelijkheid is door meerdere onderzoekers overwogen, echter nog nooit in de 

praktijk gerealiseerd [111]. 
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Ten slotte kunnen in het VZA een aantal pompende effecten ontstaan die eveneens de 

volumebalans van een of meerdere accumulatoren kunnen verstoren. Een voorbeeld van 

zo'n pompende werking is het systeem waarmee in het VZA de 

compressibiliteitseffecten kunnen worden opgevangen. Voor een beschrijving van dit 
effect wordt verwezen naar paragraaf 3.7.1 waar de constructie van dit systeem nader 

wordt toegelicht. Hier wordt volstaan met de opmerking dat deze pompende effecten 

ook een positieve werking kunnen hebben op de controle van de volumebalansen. Ze 

kunnen immers andere storende invloeden, zoals de lekoliestromen, geheel of 

gedeeltelijk compenseren. 

3.4.11 
Pulsatiedemping 

Het arbeidsdeel van het VZA verpompt alleen olie naar de hoge-druk-zijde tijdens de 

expansietakt. De meeste gebruikers willen echter een betrekkelijk constante oliestroom 
zonder drukpulsaties. Orn aan die eis te kunnen voldoen is het VZA zowel aan de lage

druk- als aan de hoge-druk-zijde voorzien van hydropneurnatische accumulatoren. Deze 

accumulatoren kunnen de pulsaties verregaand dempen. Afbeelding 3.11 toont het sterk 

wisselende verloop van de druk in de arbeidscilinder gedurende een slag. Daarnaast is 

in dezelfde afbeelding ook het drukverloop in de leiding voorbij de accumulator 

weergegeven. 
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Afb. 3.11.: Demping van de drukpulsaties in de hoge-druk-accumulator van het arbeidsdeel 

Pc = druk in de arbeidscilinder 
Pa = druk voorbij de hoge-druk-arbeidsaccumulator 
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Hieruit blijkt duidelijk de dempende werking van de accumulator. Hoe groot deze 

dempende werk.ing is hangt onder meer af van de grootte van de accumulator, de hoogte 

van de vuldruk en de lengte van de leiding tussen de pulsatiebron (de pomp) en de 

accumulator (112, 113, 114]. 

3.4.12 
Vermijden trillingshinder 

Op het eerste gezicht lijkt het VZA als gevolg van het single-piston-principe een 

onvermijdelijk trillingsprobleem te hebben. Hibi en Hu (46] noemen het 

trillingsprobleem zelfs als belangrijkste reden waarom zij gekozen hebben voor het 

opposed-piston-concept en niet voor een single-piston-concept, zoals Hibi dat 

oorspronkelijk in ontwikkeling had [38, 39]. 

In paragraaf 3.3.1 is echter reeds aangetoond dat met een combinatie van twee single

piston-aggregaten een zelfde balancering kan worden bereikt als met een opposed

piston-systeem. Ook Li en Beachley (42] wijzen in hun artikel op deze mogelijkheid. In 

hun artikel gaan ze echter voorbij aan het voordeel dat een dubbele single-piston

configuratie uit twee afzonderlijke systemen bestaat en daarmee niet meer de 

synchronisatieproblemen kent van het opposed-piston-systeem. 

Li en Beachley wijzen er in hun artikel [42, p. 12] echter ook op dat het niet nodig hoeft 

te zijn om te balanceren: "Balance can be achieved by multi-piston units properly 

configured with accurate synchronization, or by allowing the cylinder assembly to move 

itself in a manner to balance out the piston inertia forces." Dit laatste kan echter alleen 

indien aan twee voorwaarden wordt voldaan: 

de componenten die aan en op het aggregaatblok worden gemonteerd moeten bestand 

zijn tegen de versnelling van het trillende aggregaatblok; 

het aggregaat moet zodanig kunnen worden opgehangen dat de trilling van het 

aggregaatblok slechts in beperkte mate wordt overgedragen naar de carrosserie en 

geen ontoelaatbaar grote trillingshinder veroorzaakt. 

De kracht die bijvoorbeeld de gasdruk op de zuiger uitoefent wordt in axiale richting in 

gelijke mate op het aggregaatblok uitgeoefend. Hetzelfde geldt voor de hydraulische 

druk in de diverse cilinders. Als gevolg daarvan is de versnelling van het 

aggregaatblok (globaal gesproken) recht evenredig aan de versnelling van de zuiger: 

mzu/fJ'N 
ab/ok = m- ·azuigsr 

Met: 

mzuigsr = 3 kg 

mbtok = 200 kg 

en een maximale versnelling van de zuiger van 25.000 m/s2 volgt hieruit een maximale 

versnelling van het aggregaatblok van 375 m/s2. Deze trillingsbelasting is niet hoger 

dan bij de huidige verbrandingsmotoren . De versnelling legt uiteraard we! beperkingen 

op aan de componenten die in het aggregaatblok kunnen worden toegepast. 
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Het tweede criterium betreft de trillingsoverdracht naar de carrosserie en de rest van 

de machine of het voertuig waarin het aggregaal is geplaalsl. Daarbij is de ophanging 

de meest bepalende factor. Indien deze zodanig kan warden gekozen dat de trillende 

beweging van het aggregaatblok niet of nauwelijks leidt tot een overdracht van 
trillingskrachten hoeft de trillende beweging van het aggregaatblok niet tot 

trillingshinder te leiden. Bij de toepassing van krukdrijfstangmotoren in voertuigen zijn 

er echter twee belangrijke redenen waarom deze trillingsoverdracht maar beperkt kan 

warden vermeden: 

de motor moet betrekkelijk stijf warden opgehangen aangezien er anders geen koppel 

naar de krukas kan warden overgebracht; 
de motor doorloopt tijdens het opstarten en het normale motorbedrijf het volledige 

toerentalbereik, waardoor een afstemming van de ophanging op een bepaalde 

aanstootkarakteristiek niet mogelijk is. 

De eerste belemmering hoeft niet te gelden voor de combinatie van een 

verbrandingsmotor en een hydropomp. Daarbij hoeft de krachtsluiting immers niet via 
het chassis te !open maar kan deze intern, via het pomphuis en het motorblok warden 

gerealiseerd. Ten aanzien van de tweede belemmering biedt het VZA echter een 

essentieel voordeel. Bij dit aggregaat is immers iedere zuigerbeweging gelijk, 

onafhankelijk van de slagfrequentie. Dit betekent dat ook de beweging van het 

aggregaatblok in grote lijnen voortdurend dezelfde (hoogfrequente) karakteristiek 

heeft. Dit maakt het mogelijk om hierop de ophanging af te stemmen en op deze wijze 
trillingsoverdracht naar de carrosserie te vermijden. 

Er zijn drie kanttekeningen te plaatsen bij deze oplossing van het trillingsprobleem. 

Allereerst dient te warden opgemerkt dat niet alleen via de ophanging 

trillingskrachten naar de omgeving van het aggregaat kunnen warden doorgegeven. Ook 

via de rookgassenafvoer, de hydrauliekslangen en andere verbindingen naar de 
carrosserie kunnen trillingen warden overgedragen. Het is van belang om de stijfheid en 

de dempingscoefficient van deze verbindingen zo laag mogelijk te houden. 

Ten tweede moet het zwaartepunt van het aggregaatblok ongeveer op de rniddellijn van 

de zuiger liggen, ervan uitgaande dat dit de lijn is waarover het zwaartepunt van de 

zuiger zich beweegt. Wanneer dit niet het geval is, gaat het aggregaatblok behalve in 

axiale richting (c.q. de richting waarin de zuiger heen en weer beweegt) ook in andere 

richtingen trillen. Aangezien het aggregaat in de richting van het zwaartekrachtveld 

we! voldoende stijf moet worden opgehangen, zijn deze trillingen veel moeilijker af te 

vangen. 

Ten slotte kunnen ook de schokken en de bewegingen van het voertuig, waarin het 

aggregaat wordt geplaatst, zelf beperkingen opleggen aan de mate waarin trillingen 

kunnen warden gelsoleerd. Voor alle situaties waarbij het niet mogelijk is om via de 

ophanging de trillingsoverdracht in voldoende mate te beperken, moet er warden 

gekozen voor een dubbele uitvoering van het single-piston-aggregaat. 
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3.5 
Beschrijving van het ontwerp van het VZA2 

Afbeelding 3.12 toont een verticale langsdoorsnede van het tweede prototype van het 

Innas-vrijezuigeraggregaat: het VZA2. Afbeelding 3.13 toont de horizontale 

langsdoorsnede. In deze doorsnede zijn de belangrijkste onderdelen aangegeven. 

Afbeelding 4.2 geeft het hydraulische schema van het VZA2. In paragrafen 3.5 en 3.6 

worden de belangrijkste delen nader toegelicht. Paragrafen 3.7 en 3.8 geven voorts een 

beschrijving van twee belangrijke onderdelen van de regeling: de slaglengteregeling en 

de slagfrequentieregeling. In paragraaf 3.9 wordt kort toegelicht hoe de 

vermogensafname in de proefopstelling gerealiseerd is. Bijlage II geeft ten slotte de 

belangrijkste afmetingen van het VZA2. 

3.6 
Verbrandingsmotordeel 

In het vrijezuigeraggregaat kunnen twee delen worden onderscheiden: 

het verbrandingsmotordeel waarin de brandstofenergie word! omgezet in 

achtereenvolgens gei:ndiceerde arbeid en kinetische energie van de zuiger; 

en het hydrauliekdeel waarin de arbeid die tijdens het verbrandingsproces aan de 

zuiger vrijkomt op een gecontroleerde manier wordt omgezet in hydraulische arbeid. 

Een belangrijk deel van de energieconversie vindt plaats in het BOP gedurende de 

verbranding. Dit dee] heeft een grote invloed op het rendement van de totale energie

conversieketen. Bovendien is dit het deel dat de emissie van schadelijke rookgassen 

bepaalt. Ook het geluid, de levensduur en de onderhoudskosten zullen naar 

verwachting hoofdzakelijk worden bepaald door de kwaliteit van het ontwerp van het 

verbrandingsmotordeel. 

Het verbrandingsmotordeel bepaalt voorts hoeveel arbeid per slag wordt omgezet. De 

belangrijkste factoren daarbij zijn het spoelrendement, het gei:ndiceerde rendement en 

de mogelijke benutting van oplading. Daamaast bepaalt het verbrandingsmotordeel 

ook hoe hoog de maximale slagfrequentie is waannee het aggregaat kan worden 

bedreven. Ook daarbij is de gaswisseling een belangrijke beperkende factor. Daamaast 

is ook de verbrandingssnelheid een factor die beperkingen kan opleggen aan de 

zuigerbeweging en daannee aan de maximaal haalbare slagfrequentie. 

De maximale hoeveelheid arbeid die het verbrandingsmotordeel per slag kan leveren 

en de maximale slagfrequentie bepalen te zamen het maximale vennogen dat het 

aggregaat kan leveren. Het verbrandingsmotordeel heeft dus een belangrijke invloed op 

de vennogensdichtheid en daannee op de specifieke kostprijs (gld/kW) van het VZA. 

In de volgende paragrafen wordt het ontwerp van het verbrandingsmotordeel van het 

VZA2 kort beschreven en toegelicht. Daarbij wordt achtereenvolgens ingegaan op het 

brandstofsysteem, de vonngeving van de verbrandingsruimte en de spoelpomp. 
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verbrandingszuiger 

zuigerschort 

verplaatsingssensor 

------------ plunjerstang 
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--------------- spoelkanaal 
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afdichting 

3/2-klep voor bediening 
terugbrengsysteem 
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terugslagkleppen compressiedeel 

compressiecilinder 

arbeidscilinder 

compressie-accumulator 

-,.---1"'1!--~ perskleppen arbeidsdeel 

zulgkleppen arbeldsdeel 

arbeidsplunjer/stopperplunjer 

Afb. 3.12.: Verticale dwarsdoorsnede door het VZA2-prototype 

56 



injector 

cilinderkop 

verbrandingscilinder 

verbrandingszuiger 

zuigerschort 

spoelkanaal 

plunjerstang 

reed valve 

plunjerstang
afdichting 

terugbrengcillnder 

hoofdleiding compressiedeel 

compressiecilinder 

arbeidscilinder 

perskleppen arbeidsdeel 

zuigkleppen arbeidsdeel 

arbeidsplunjer/stopperplunjer 

Afb. 3.13.: Horizontale dwarsdoorsnede door het VZA2-prototype 

Ontwerp 

57 



Het einde van een omwenteling 

3.6.1 
Brandstofsysteem 

De eerste stap van de energie-conversieketen is de gecontroleerde toevoer van brandstof 

i.e. dieselolie. De 'controle' heeft daarbij op een aantal aspecten betrekking: 

de brandstof moet op het goede moment aan de verbrandingscilinder warden 

toegevoerd; 

de brandstof moet voldoende snel warden toegevoerd; 

de brandstof moet voldoende fijn warden verneveld; 

de brandstof moet in de juiste hoeveelheid worden toegevoerd. 

Eventueel kunnen er ook nog eisen worden gesteld aan het verloop van de brandstof

toevoer gedurende de injectie. Zo kan het bijvoorbeeld wenselijk zijn dat, voorafgaande 

aan de feitelijke injectie, eerst een k.leine hoeveelheid brandstof wordt ge"injecteerd 

(pre-injection). Ook wordt bij de ontwikkeling van brandstof-injectiesystemen gestreefd 

naar een optimalisatie van het verloop van de hoofdinjectie, de zogenaamde 'rate

shaping'. 

Het doe! van de controle van het brandstafsysteem is een verbrandingsproces te ver

krijgen dat voldoet aan de eisen ten aanzien van rendement, emissies, geluid, levens

duur, enzovoorts. 

In een eerdere studie, die is uitgevoerd door het CE in samenwerking met het Instituut 

voor Wegtransportmiddelen van TNO (20], is al vastgesteld dat het VZA een zeer korte 
verbranding vereist. Dit betekent dat in ieder geval de brandstof in een korte tijd moet 

warden gelnjecteerd. Voorts is het nodig dat de brandstof voldoende fijn wordt 

verneveld om daarmee een snelle verbranding te kunnen realiseren. Deze eisen kunnen 

alleen warden gerealiseerd wanneer de dieselolie onder hoge druk wordt gelnjecteerd. 

Een andere belangrijke randvoorwaarde is reeds in paragraaf 3.3.2 genoemd: het 

brandstofsysteem kan als gevalg van het ontbreken van een krukas niet door een nok 

warden bekrachtigd. Het brandstofsysteem van het VZA moet dus op een andere wijze 

worden bekrachtigd, de timing van de injectie dient bij voorkeur elektronisch te gebeu

ren en de brandstof moet onder hoge druk in een korte tijd gemjecteerd kunnen warden. 

Dit is een zwaar eisenpakket. Ten tijde van het ontwerp van het VZA2 (1989) waren er 

vrijwel geen brandstafsystemen beschikbaar die aan deze eisen konden voldaen. 
Daarrnee kon niet worden voldaan aan een van de belangrijkste ontwerpeisen van het 

VZA, namelijk dat alleen gebruik zou warden gemaakt van standaard verkrijgbare 

onderdelen, materialen en produktietechnieken. 

De brandstofsystemen die in 1989 beschikbaar waren en wel aan de gestelde eisen 

valdeden, waren afkamstig van het Amerikaanse BKM Inc. [115, 116, 117] en van Ganser 

Hydromag [118, 119, 120] uit Zi.irich. In beide gevallen ging het om experimentele 

systemen die nag niet op de markt werden aangeboden. Beide systemen zijn 

achtereenvolgens in het VZA toegepast en beproefd. Daarbij bleek de toepassing van 

het BKM-systeem grate nadelen met zich mee te brengen (83]. In deze dissertatie wordt 

verder alleen maar op het Ganser-systeem ingegaan. 
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Het Ganser-systeem (zie afbeelding 3.14) is een 'common-rail'-systeem. De basis van dit 

systeem is een volume dieselolie -opgeslagen in de 'common rail'- dat voortdurend onder 

hoge druk word! gehouden. De injector tapt van deze rail af. Daarmee onderscheidt dit 

systeem zich van de injectiesystemen die momenteel in voertuigen algemeen worden 

toegepast, die gebaseerd zijn op het verdringer-principe. 

smoring 

~'f---l----smoring 

dieselolie-toevoer (hoge druk •) 

'"""""<.------ sensor naaldheffing 

Afb. 3.14.: Het brandstof-injectieventiel van het VZA2 (Ganser-Hydromag, Zurich) 

De besturing van de injector gebeurt door middel van een elektromagnetisch bediend 

ventiel. Dit ventiel, dat in minder dan 1 milliseconde kan schakelen, hoeft slechts een 

zeer kleine oliestroom te schakelen. De ventielnaald is daarbij zo geconstrueerd dat in 

de gesloten stand van het elektromagnetische ventiel de resultante van alle 

naaldkrachten naar de ventielzitting is gericht. De naald wordt dan dus in de zitting 

gedrukt. Zodra het ventiel opent keert de resultante van de drukkrachten van teken om. 

De drukonbalans, die dan ontstaat, zorgt er voor dat de naald eerst ontspant en 

vervolgens zeer snel van de zitting wordt gelicht. 
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Ganser heeft alleen de injector en de elektronische voor-schakeling ('Schaltstufe') 

geleverd. De aansturing van het systeem gebeurt vanuit de regeling van het VZA. 

Voorts is door Innas het systeem gebouwd waannee de brandstof op druk kan worden 

gebracht en gehouden. De maximale druk wordt daarbij bepaald door het ontwerp van 
de Ganser-injector, die maximaal tot 100 MPa belast kon worden. 

3.6.2 
Verbrandingsruimte en verbrandingszuiger 

De verbrandingsruimte wordt gevonnd door de cilinderkop, de cilinderwand en de 
verbrandingszuiger. Afbeelding 3.15 toont dit dee! van het VZA. De cilinderkop heeft, 

gelet op het toegepaste Schni.irle-prindpe, geen kleppen. De injector is centraal 

geplaatst, met de hartlijn van de injector op de as van de verbrandingsdlinder. 

Het volume van de verbrandingsruimte wordt bepaald door de stand van de 

zuigerbodem te opzichte van de cilinderkop. Wanneer deze twee elkaar raken kan 

verder geen compressie van de gassen in de verbrandingsruimte plaatsvinden. Het 
resterende volume is het dode volume van de verbrandingsruimte. 

~injector 

Afb. 3.15.: De verbrandingsruimte van het VZA. 

In paragraaf 3.4.5 is al aangegeven dat het dode volume van de verbrandingsruimte niet 

te groot mag worden. Voor het VZA is dit maximale <lode volume bepaald op 18 cc [83]. 

Dit komt overeen met 1,8% van het effectieve slagvolume Het kleine dode volume moet 

het mogelijk maken dat, bij een koude start, de zuiger ver genoeg kan doorschieten naar 
het BDP om uiteindelijk een voldoende hoge compressie-einddruk en -temperatuur te 

bereiken. Dit betekent echter, dat bij een opgewannde motor de zuiger op een afstand 

van zo'n 4 a 5 mm van de kop verwijderd blijft. 

De grote afstand tussen de zuiger en de cilinderkop leidt ertoe dater vrijwel geen 
gasbeweging (squish) ontstaat. Ook de gasbeweging die door het Schni.irle-proces wordt 
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veroorzaakt zal vrijwel geheel zijn verdwenen tegen de tijd dat het verbrandingsproces 

begint. Er kan dus niet worden gerekend op 'swirl' of 'tumble'. Dit verklaart de keuze 

voor het 'quiescent combustion' verbrandingssysteem. 

spiegroef 

spie 

-

zuigerveer 

~ zuigerveerslot 

/ r-- uitsparing 

borgpen 

zuiger 

(a) 

~ verbrandingscilinder 

~--verbrandingszuiger 

zuigerschort 

--- - verplaatsingssensor 

~-- plunjerstang 

spoelkanaal 

reed valve 

(b) 

Afb. 3.16.: Blokkering van de rotatie van de zuigerveer ten opzichte van het cilinderblok: 
a. ter plaatse van de zuigerveer door middel van een borgpen 
b. blokkering van de zuigerrotatie door middel van een spie en een spiegroef in het 

cilinderblok. 

De holte in de zuiger is daarop aangepast. Gekozen is voor een ondiepe, gewelfde, 

concentrische holte ('shallow dish'). De diameter van de verbrandingszuiger (104 mm) 

is zodanig gekozen dat gebruik kan worden gemaakt van standaard zuigerveren, in dit 
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geval van een OAF dieselmotor (DAF615). De zuigerveren worden bij het zuigerveerslot 

aan de binnenzijde enigszins uitgevijld (zie afbeelding 3.16.a). Daarmee kunnen de 

zuigerveren tegen roteren worden geblokkeerd. Dit is nodig om te voorkomen dat het slot 

van een van de zuigerveren voor een van de spoel- of uitlaatpoorten kan draaien, 
waardoor de zuigerveer dan enigszins openspringt en vervolgens bij een nieuwe 

zuigerbeweging schade aanricht. 

Wanneer alleen de zuigerveer ten opzichte van de zuiger zou worden geblokkeerd zou 

het zuigerveerslot nog altijd voor de poorten kunnen komen wanneer de zuiger in zijn 

geheel draait. Orn die reden moet ook de zuiger zelf tegen roteren worden geblokkeerd. 

Een tweede reden om te voorkomen dat de zuiger kan roteren is dat de 

verplaatsingssensor anders niet goed kan functioneren (zie paragraaf 4.3). 

3.6.3 
Spoelpomp 

Aan het einde van de expansietakt worden als eerste de uitlaatpoorten geopend. 
Daarbij daalt de verbrandingsdruk die nog in de cilinder heerst. Even later worden de 
spoelpoorten door de zuiger geopend. Via deze poorten wordt de verse 

verbrandingslucht aan de cilinder toegevoerd. Daarvoor is een bepaalde overdruk nodig 

die de spoelpomp levert. 

Bij het VZA2 is de spoelpomp in het aggregaatblok gei:ntegreerd, overeenkomstig de 
krukkastspoeling bij conventionele tweetaktmotoren. De onderkant van de 
verbrandingszuiger wordt daarbij gebruikt als de zuiger van de spoelpomp. Tijdens de 

compressietakt van de verbrandingszuiger wordt in deze spoelpomp de verse 
verbrandingslucht via twee zogenaamde reed-valves aangezogen. Deze reed-valves 

zijn van type V-blok met 6 tongen per reed-valve. Wanneer de verbrandingszuiger weer 

aan zijn expansietakt begint, sluiten de reed-valves, overeenkomstig de werking van 
terugslagkleppen. Aangezien tijdens het grootste dee! van de expansietakt ook de 

spoelpoorten door het zuigerschort worden afgedekt, kan de lucht die in de spoelpomp 

is aangezogen alleen nog maar worden samengedrukt. 

Hoe hoog de druk in de spoelpomp oploopt wordt onder meer bepaald door het volume 

van de spoelpomp, waarbij het volume is gedefinieerd als de inhoud van de spoelpcmp 

op het moment dat de zuiger in het BOP staat. Voor het VZA2 is deze op een waarde 

van 5,9 liter gekozen. Daarmee wordt een einddrukniveau bereikt van 0,135 MPa, 

hetgeen voor krukkastgespoelde tweetaktmotoren een normale, zij het enigszins !age 

waarde is [11 OJ. Het is echter eenvoudig om de einddruk in de spoelpomp op te voeren 

door de spoelpomp op te vullen en op die wijze het spoelpompvolume te verkleinen. 

3.6.4 
Spoel- en uitlaatpoorten 

De vormgeving en dimensionering van de spoel- en uitlaatpoorten bepalen in belangrijke 

mate het spoelrendement, en daarmee de vermogensdichtheid die met het aggregaat 
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uiteindelijk kan worden behaald. Er zijn in de literatuur echter alleen maar globale 
richtlijnen bekend voor het ontwerp van deze poorten. De meeste literatuur over 

verbrandingsmotoren richt zich uiteraard op de viertaktmotor. Daarnaast is er wel enig 

onderzoek verricht naar tweetaktmotoren, maar daarbij ging het of om _zeer grote 
scheepsdieselmotoren, of om zeer kleine vonkontstekingsmotoren, bijvoorbeeld voor 

toepassing in bromfietsen of race-motoren. Pas de laatste jaren is er weer een toenemende 
belangstelling voor tweetaktmotoren, alhoewel ook daarbij de meeste aandacht 

uitgaat naar benzinemotoren met een relatief kleine cilinderinhoud. De vormgeving van 

de spoel- en uiUaatpOQrten wordt bij deze motoren onder meer bepaald door de wens om 

de diverse cilinders van de motor met hun hartlijnen zo dicht mogelijk bij elkaar te 
plaatsen. 

Bij het ontwerp van het VZA is voor de dimensionering en vormgeving van de spoel- en 
uitlaatpoorten uitgegaan van een reeds bestaand cilinderblok van een tweetaktmotor 

van Alfa Romeo uit 1962. Tabel 3.3 venneldt de belangrijkste eigenschappen. 
Vervolgens is aan de hand van enkele globale richtlijnen voor de berekening van de 
poorthoogten van List [121) het ontwerp van het Alfa-Romeo-blok aangepast aan de 
afmetingen en de karakteristieken van het VZA. 

Tabel 3.3: Gegevens Alfa-Romeo-motor (122) 

verbrandingssysteem...... .. ....................... voorkamer, platte zuiger 

spoelsysteem ...... .. .................. .... .. .... .... . Schnurle met krukkastspoeling 

injector-type ... ...... ....... .... .... .... ........ ... .... een-gats-verstuiver 

toepassing .... ................... ; . .. .. .. .. . ... .. . .... . personenauto's en pick-up trucks 

aantal cilinders.. .... .......... ... ................ ..... 2 (in-line) 

slaglengte ... .. .. .. ... ... ....... .... ............. ....... 102mm 

boringdiameter ...... ...... .. ... ...... ... ............ .. ·as mm 

maximaal vermogen . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . ... .. . .. .... 25,0 kW 

maximum toerental .. ..... . .. .. .. ..... .. ........... .. ... 3.000 tpm 

gemiddelde effectieve druk............... .. ...... . 3,9 bar 

totale slagvolume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 16 li1er 

specifieke vermogen 

per eenheid van slagvolume.......... . ............ 21 ,5 kW/li1er 

Het cilinderblok heeft in totaal 6 spoelkanalen. De uitlaat is opgedeeld in drie 

poorten. Met deze opdeling van de spoel- en uitlaatpoorten wordt bereikt dat de 
zuigerveren altijd goed worden ondersteund door de cilinderwand, ook wanneer deze de 
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poorten voorbij gaan. Doordat zowel de zuiger als de afzonderlijke zuigerveren tegen 

rotatie zijn geblokkeerd, wordt vermeden dat de uiteinden van de zuigerveren -op de 

plaats van het ztiigerveerslot- in een van de poorten kunnen openspringen (zie 

paragraaf 3.6.2). 

3.7 
Hydrauliekdeel 

Na de besprek.ing van het verbrandingsmotordeel word! in deze paragraaf ingegaan op 

het hydrauliekdeel. In het verbrandingsmotordeel wordt de energie die vrijkomt 
tijdens het verbrandingsproces omgezet in hoofdzakelijk kinetische energie van de 

zuiger. In het hydrauliekdeel wordt deze kinetische energie weer omgezet in 

hydraulische energie. De zuigerweging wordt daarbij afgeremd doordat de zuiger tegen 

de drukkrachten van het hydraulische medium in moet bewegen. Daarbij wordt een 

olievolume verpompt. Het produkt van olievolume en druk representeert globaal de 

hoeveelheid hydraulische energie die per slag wordt geproduceerd. 

Het hydrauliekdeel is opgesplitst in twee delen: 

het arbeidsdeel, waarin de arbeid die tijdens de verbranding aan de zuiger 

vrijkomt, wordt gebruikt om een volume olie van een lage-druk- naar een hoge-druk

niveau te pompen; 

het compressiedeel, dat de energie levert die nodig is om de gassen in de 
verbrandingscilinder te comprimeren tot de ontstek.ingsdruk en -temperatuur in de 

verbrandingscilinder is ontstaan. 

Analoog aan het ontwerp van een een-cilinder krukdrijfstangmotor kan het arbeidsdeel 

worden beschouwd als de 'krukas' van het vrijezuigeraggregaat, terwijl de compressie

accum ulator beschouwd kan warden als het 'vliegwiel'. 

Onderstaand warden, naast het arbeidsdeel (paragraaf 3.7.4) en het compressiedeel 
(paragraaf 3.7.2), nog twee deelsystemen van het hydrauliekdeel van het VZA2 

beschouwd: 

het invangsysteem (paragraaf 3.7.1) dat ervoor moet zorgen dat de zuiger na afloop 

van een expansietakt niet te ver terugveert richting het BDP; 

het terugbrengsysteem (paragraaf 3.7.3) waarmee de zuiger weer naar het ODP kan 

worden gebracht. 

3.7.1 
lnvangsysteem 

Na afloop van de expansietakt moet de zuiger in het ODP voor kortere of langere tijd 

worden vastgehouden. De energie, die in de gecomprimeerde olievolumina zit 

opgesloten drukt de zuiger echter weer opnieuw naar het BOP. In paragraaf 3.4.4 is 

reeds beschreven dat in het VZA een voorziening moet warden aangebracht om deze 
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terugvering tegen te gaan. In deze paragraaf wordt kort beschreven welke oplossing 

hiervoor in het VZA2-ontwerp gekozen is. 

Het betreffende systeem wordt het invangsysteem genoemd. Het systeem laat, na 

afloop van de expansietakt, een kleine, terugverende zuigerbeweging toe. Deze 

beweging hoeft een goede werking van het aggregaat niet te belemmeren. De 

belangrijkste voorwaarden zijn: 

de afstand die de zuiger tijdens de terugvering aflegt mag niet zo groot zijn dat de 

zuiger de hoofdleiding van het compressiedeel vrijgeeft (zie afbeeldingen 3.4, 3.12 

en 3.13) 

de afstand die de zuiger tijdens de terugvering aflegt moet in zekere mate 

reproduceerbaar zijn, om daarmee de slaglengteregeling en een controle van de 

compressieverhouding mogelijk te kunnen maken. 

De eerste voorwaarde is nodig om pulspauzemodulatie van de slagfrequentie te kunnen 

realiseren. Zou de zuiger immers, als gevolg van de terugvering, met zijn 

compressieplunjer tot voorbij de hoofdleiding schieten, dan zou de zuiger niet meer 

vastgehouden kunnen warden, en kan de slagfrequentie niet onder controle blijven. 

De tweede voorwaarde heeft direkt te maken met de beheersing van de 

compressieverhouding. De afstand die de zuiger gedurende de terugvering aflegt 

varieert sterk van slag tot slag. Daarmee verandert ook de positie van waaruit de 

zuiger elke slag opnieuw weer begint met de compressietakt. Dit heeft wederom invloed 

op de toegevoerde compressie-energie en de daaruit resulterende compressieverhouding. 

In paragraaf 3.4.10 is reeds uiteengezet dat de compressieverhouding echter binnen 

nauwe grenzen gecontroleerd moet worden. Een en ander zal ook blijken uit de metingen 

die aan het VZA2 zijn verricht (hoofdstuk 5). 

werking 

Er zijn in principe twee wegen om de terugvering van de zuiger in het ODP binnen 

acceptabele grenzen te beperken. Allereerst kan er in het ontwerp zoveel mogelijk naar 

warden gestreefd dat de energie, die na afloop van de expansietakt nog aan de plunjer 

kan warden toegevoerd, zoveel mogelijk wordt beperkt. De tweede manier is het 

afremmen van de zuigerbeweging, die als gevolg van de terugvering ontstaat. 

In het VZA2 zijn beide manieren te zamen toegepast. Zoals in paragraaf 3.4.4 reeds is 

toegelicht zijn er twee bronnen die de zuiger weer naar het BOP terug doen veren: 

Als gevolg van de traagheid van de perskleppen in het compressie- en het 

arbeidsdeel blijft, na afloop van de expansietakt, nog enige tijd de volledige druk 

op de compressie- en arbeidsplunjer staan. Bij het VZA2 is er allereerst naar 

gestreefd dat deze kleppen zo snel mogelijk sluiten. Dit kan door kleine kleppen te 

kiezen met een licht kleplichaam en een korte schakelafstand. Bovendien is bij 

deze kleppen ook een sterkere veer toegepast. Daarmee wordt bereikt dat de 

kleppen al beginnen te sluiten terwijl de zuiger het ODP nadert en de volumestroom 

door de kleppen tot nul afneemt. 
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De hoeveelheid olie die tussen de plunjervlakken en de terugslagkleppen staat, 

heeft na het sluiten van de perskleppen nog dezelfde druk als voorbij de 

perskleppen. Dit olievolume, dat zich zowel achter de compressie- als achter de 

arbeidsplunjer bevindt, heeft een bepaalde hoeveelheid compressibiliteitsenergie. 
Het VZA2 is zodanig ontworpen dat het volume olie dat onder druk staat, zowel in 

het arbeids- als in het compressiedeel, zo klein mogelijk is. 

Maar dan nog kan niet worden vermeden dat, na afloop van de expansietakt, de zuiger 

weer opnieuw naar het BDP wordt versneld. Hoe ver de zuiger richting het BDP 

terugkaatst hangt af van de energie die aan de zuiger wordt toegevoerd en vervolgens in 

kinetische energie van de zuiger wordt omgezet. Orn de zuiger vervolgens weer af te 
kunnen remmen moet deze energie vervolgens worden onttrokken aan de zuiger. 

Afb. 3.17.: Hydraulisch schema van het invangsysteem 

Afbeelding 3.17 toont het hydraulische schema van het invangsysteem. Dit systeem is 

in de arbeidscilinder gei"ntegreerd. De arbeidsplunjer wordt gedurende het grootste dee! 

van de slag niet omsloten door een cilinderwand. Alleen in de buurt van het ODP wordt 

de plunjer in een dee! van de arbeidscilinder geleid dat de arbeidsplunjer we! radiaal 

omsluit. 

Bij het VZA wordt de zuiger tijdens en na de expansie van de olie afgeremd door middel 

van een ringvormig plunjeroppervlak Anng aan de achterzijde van de arbeidsplunjer (zie 

afbeelding 3.17). Het invangsysteem is zodanig ontworpen dat, tijdens het terugveren, 

de hoge druk van het arbeidsdeel op deze ringvormige plunjer blijft staan. 
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Bepalende parameters 

Er zijn veel parameters die de werking van het invangsysteem belnvloeden. Orn de 

invloed van deze parameters te kunnen afschatten word! hier allereerst een 

vereenvoudigd model beschouwd, met slechts een plunjer-oppervlak in een 

hydrauliekcilinder en een persklep. Voorts wordt als uitgangspunt gehanteerd dat deze 

klep, nadat de zuiger in het ODP tot stilstand is gekomen, gedurende een bepaalde tijd 

t0 volledig open staat, en dan ogenblikkelijk sluit. Voor de compressibiliteit wordt een 

lineair model gehanteerd: 

dV = V0 · f3 · dp 

met hierin: 

dV= volumeverandering [m'] 

Va= olievolume dat onder druk staat [m'J 

f3 = compressibiliteitsmodulus van olie = 6 -10-10 [ m' /N] 

dp= drukverandering [N/m'] 

Het produkt van de druk Ph en het oppervlak Aring levert een remkracht F,. Het 

quotient van de energie Et die tijdens de terugvering aan de zuiger wordt toegevoerd, en 

de remkracht bepaalt de remafstand x, die de zuiger terugveert, voordat deze 

uiteindelijk tot stilstand komt: 

F, = Ph ·A,;ng 

E, 
x,=-

F, 

De energieterm Et bestaat enerzijds uit de energie Et1 die word! toegevoerd zolang de 

persklep nog openstaat, en anderzijds uit de energie Et2 die vrijkomt als gevolg van de 

expansie van het olievolume tussen plunjervlak en persklep. 

De eerste energieterm is afhankelijk van de tijd to dat deze klep nog openstaat nadat de 

zuiger in het ODP tot stilstand is gekomen. Gedurende deze periode wordt de zuiger als 

gevolg van de drukkracht op de rechterzijde van de plunjer versneld tot een snelheid Vt: 

v, = Ph ·(Aa-Aring) _to 
mz 

waarin mz de massa van de zuiger is. 

Hieruit kan dan vervolgens de kinetische energie van de zuiger worden berekend die de 

zuiger heeft op het moment dat de persklep sluit. Deze energie is gelijk aan de eerste 

energieterm Et1 van Et: 

2 ( ) 2 2 E = 1. v 2 . m = Ph . Aa -A,;ng -to 
M 2 t z 2 .mz 

Zodra de persklep gesloten is begint de expansie van het olievolume Vo- De energie die 

in dit volume is opgeslagen is afhankelijk van de compressibiliteitsmodulus f3 van het 
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hydraulische medium, de grootte van het olievolume Vo, en de drukniveaus voor (Ph) 

en na de expansie (P1): 
V3 

E12 = f pdV 
v, 

met: 

dV = Va · f3 · dp 

Hieruit volgt voor EtZ: 

E12 = i· f3 ·Va ·(p/-P12 ) 

Daarmee kan de afstand x,, die de zuiger tijdens de terugvering aflegt, worden berekend 

uit: 

P/ ·(Aa -Ar1ng)2 · fo2 +mz · f3 ·Va ·(Ph2 -p,2) 
2·mz·Ph ·Aring 

Het dode volume Vo kan afhankelijk worden beschouwd van het plunjeroppervlak A8 . 

Wanneer dit oppervlak immers toeneemt, neemt ook het volume van de cilindrische 
oliekolom, dat zich achter de plunjer bevindt, recht evenredig toe. Ook moeten de 

terugslagl<leppen groter worden wanneer het plunjervlak groter wordt. Daardoor stijgt 

het (<lode) volume van de kanalen tussen de terugslagl<leppen en de arbeidscilinder. 

Gevoe/igheidsana/yse 

In tabel 3.4 staan een aantal gegevens vermeld die aansluiten op het ontwerp van het 

VZA2. Uitgaande van deze referentie-situatie kan nu de gevoeligheid van de 

terugvering voor elk van deze parameters worden beschouwd. Het resultaat hiervan is 
in afbeelding 3.18 te zien. 
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Tabel 3.4: referentie-situatie berekening terugvering 

hoge druk . . ... .. .. . ... .. .. . .... .. .. . ..... ..... . .. .. ... ... . .. .. .. . .. Ph = 200·105 [Pa] 

lage druk .. . .. . . ... . . .. ... .. . ... .. . .. .. .. ... .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. Pt= 10·105 [Pa] 

oppervlak plunjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aa = 0,000254 [m2J 

oppervlak ringplunjer . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . Aring = 0,000101 [m2J 

slulttijd persklep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . t0 = 0,001 [s] 

dode volume .... ..... ... ................................... ....... Vo= c·Aa·l 

correctiefactor voor olievolume toe- en 

afvoerleidingen terugslagkleppen e.d. ..................... c = 2 [-] 

lengte van de oliekolom achier de plunjer . . . . . . . . . . . . . . . . . I = 0,05 [m] 

zuigermassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . mz = 3 [kg] 

compressibiliteitsmodulus .................. ............. ..... {3 = 6·10·10 [Pa-1] 

Berekende terugvering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . x, = 2,3 mm 

0% 25% 50% 75% , ()()% 125% 150% , 75% 200% 225% 250% 

parameterverandering ---

Ontwerp 

Afb. 3.18.: Gevoeligheidsanalyse van de zuigerverplaatsing Xr als gevolg van de terugvering. Het 

kruispunt van de verschillende lijnen komt overeen met de terugvering die volgt uit de 
parameters zoals vermeld in label 3.4. Al deze waarden zijn op 100% gesteld. Op de 
horizontale as van de grafiek staat de relatieve parameterverandering vermeld. Op de 
vertikale as kan dan worden afgelezen welke invloed deze parameterverandering heeft 
op de terugvering. 
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Voor de referentie-situatie bedraagt de terugvering 2,3 mm. In werkelijkheid is deze 

terugvering nog aanzienlijk grater, doordat, behalve de arbeidscilinder, ook de olie in 

de compressiecilinder aan de terugvering een bijdrage levert. De grafiek maakt echter 

we! duidelijk welke invloed de diverse parameters van het arbeidsdeel hebben op de 

terugvering. De invloed van de beide plunjeroppervlakken is het grootst. De invloed 

van de lage druk op de terugvering is daarentegen vrijwel verwaarloosbaar. Voorts is de 

terugvering afhankelijk van het kwadraat van de openingstijd van de persklep. In de 

referentie-situatie wordt ongeveer 1/3 van de terugvering veroorzaakt door de 

traagheid waannee de persklep sluit. De overige 2/3 wordt veroorzaakt door de 

expansie van de oliekolom. Bij een verdubbeling van de sluittijd van de persklep is deze 
verhouding echter omgekeerd, en wordt het grootste dee! van de terugvering 

veroorzaakt door de openstaande persklep. 

In het totaal wordt tijdens de terugvering 4,6 J aan de zuiger afgegeven. Deze energie 

wordt vervolgens weer in de vonn van hydraulische arbeid aan de hoge-druk

accumulator geleverd. De hoeveelheid energie bedraagt minder dan 0,53 van de 
hydraulische arbeid die per slag door het VZA2 maximaal kan warden geleverd. 

Zuigerbeweging tijdens terugvering 

Voor de terugvering is een separaat sirnulatiemodel geschreven. Afbeelding 3.19 toont 

de zuigerbeweging die -gegeven een bepaalde configuratie van afmetingen, drukniveaus 

en sluittijden van de diverse kleppen- aan de hand van dit simulatiemodel is berekend. 

De grafiek toont de zuigerbeweging gedurende het Jaatste dee! van de expansietakt en 

het punt waarop de zuiger in het ODP tot stilstand komt. Vervolgens wordt de zuiger 
opnieuw versneld doordat de druk in de compressie- en de arbeidscilinder nog enige tijd 

gehandhaafd blijft. Zodra deze druk in beide cilinders is afgevallen, begint de fase 

waarin de kinetische energie van de zuiger opnieuw moet warden afgebouwd, en de 
zuiger wordt afgeremd. Wanneer de zuiger uiteindelijk weer tot stilstand komt, oefent 

de druk op de stopperplunjer een kracht uit die niet, of onvoldoende wordt 

gecompenseerd door de druk op de compressie- en de arbeidsplunjer. De zuiger wordt 
daardoor opnieuw versneld, echter nu in de richting van het ODP. 

Deze beweging moet voldoende snel weer warden afgeremd. Dit kan alleen wanneer de 

zuigkleppen in het arbeids- en het compressiedeel snel genoeg sluiten. Afbeelding 3.20 

toont drie mogelijke bewegingen van de zuiger gedurende de terugvering en het 

invangen. 
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Afb. 3.19.: Zuigerbeweging tijdens de terugvering als functie van de tijd. De tijd I is relatief ten 
opzichte van het tijdstip waarop de zuiger in het BOP tot stilstand komt. De 
zuigerpositie x is relatief ten opzichte van de onderzijde van de cilinderkop. 
compressiedruk ............... ..... ... 135 bar 
arbeidsdruk hoge-druk-zijde ... .. .. 195 bar 
arbeidsdruk lage-druk-zijde .. .. .. .. .... 5 bar 

I 

Afb. 3.20.: Verschillende zuigerbewegingen na afloop van een expansietak1 bij verschillende 
sluittijden terugslagkleppen: 
I pers- en zuigkleppen sluiten le traag 
11 perskleppen sluiten snel, maar zuigkleppen sluiten traag 
111 snelle sluiting van pers- en zuigkleppen 
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Zuigerbeweging I laat het verloop zien wanneer de perskleppen niet voldoende snel 

sluiten. De tweede zuigerbeweging (II) toont de zuigerbeweging wanneer de perskleppen 

we! snel sluiten, maar de zuigerkleppen daarentegen traag sluiten. De derde kromme 

(III) toont de zuigerbeweging die, gelet op de eis van een gecontroleerde 

compressieverhouding i.e. een gecontroleerde slaglengte, gewenst is. Deze beweging kan 

al\een warden gerealiseerd indien zowel de perskleppen, als de zuigerkleppen 

voldoende snel reageren. 

3.7.2 
Compressiedeel 

Het compressiedeel vervult een aantal functies: 

opslag van de energie die nodig is om, ook bij de meest extreme omstandigheden, een 

voldoende compressie van de verbrandingslucht te kunnen bereiken 

toevoer van deze energie aan de zuiger gedurende de compressietakt 

blokkeren van de olietoevoer naar de compressiecilinder tot het moment waarop de 
regeling opdracht geeft om weer een nieuwe slag te maken. 

De uitvoering van het compressiedeel is overeenkomstig het octrooi van Potma uit 1968. 

Het belangrijkste onderdeel van het compressiedeel is het klepje waarmee de 

slagfrequentie van het VZA wordt bepaald. In het VZA2-prototype wordt de functie 

van dit klepje vervuld door twee zogenaamde digivalves van de firma B&R

engineering (zie afbeelding 3.21). Dit zijn 3 / 2-kleppen die door een kleine torque-motor 
warden bekrachtigd (123, 124, 125, 126]. 

eerste trap 

Ps 
tweede trap 

PR PA 

Afb. 3.21. : Digivalve 
PA .... ... toevoerdruk 
PS ....... stuurleiding 
p R .. ..... retourdruk 
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Deze kleppen hebben, wat betreft de toepassing in het VZA, twee belangrijke nadelen: 

ze kunnen slechts een gering debiet doorlaten (17 liter/min bij een ~p van 10 MPa); 

ze hebben een open nulstand, waardoor bij iedere schakeling een bepaalde 

hoeveelheid olie ender druk verloren gaat. 

Het eerste nadeel kan warden beperkt door meerdere kleppen parallel te schakelen. 

Het tweede nadeel leidt er echter toe dat de schakelverliezen toenemen naarmate er 

meer kleppen parallel warden geschakeld. Uiteindelijk is er in het ontwerp als een 

compromis voor gekozen om twee kleppen toe te passen. 

3.7.3 
Terugbrengsysteem 

Het terugbrengsysteem heeft als functie het verplaatsen van de zuiger naar de 

startpositie. Onder normale bedrijfscondities zorgt de slaglengteregeling (paragraaf 

3.8) ervoor dat de zuiger een voldoende lange slag maakt en zorgt het invangsysteem 

(paragraaf 3.7.1) ervoor dat de terugvering van de zuiger tot enkele millimeters beperkt 
blijft. Het terugbrengsysteem hoeft dan niet in werk.ing te komen. 

Wanneer echter de zuiger aan het einde van de expansie niet een voldoende Iange slag 

heeft gemaakt -dat wil zeggen niet voorbij een bepaalde minimale startpositie tot 

stilstand komt- moet de zuiger naar deze minimale startpositie (of eraan voorbij) 

warden teruggebracht. De termen 'voldoende lang' en 'minimale startpositie' zijn 
uiteraard aan elkaar gekoppeld. In ieder geval kan gesteld warden dat wanneer de 

zuiger aan het einde van de expansietakt de spoelpoorten niet opent, er geen toevoer 

van verse verbrandingslucht kan plaatsvinden. Orn in een korte tijd voldoende te kunnen 

spoelen, moeten de poorten zelfs in ruime mate warden geopend: de term 'voldoende 

Jang' impliceert dus in ieder geval dat de bovenkant van de zuiger ruim voorbij het punt 

moet komen waarbij de spoelpoorten warden geopend. 

Daamaast kan als eis warden geformuleerd dat de compressieplunjer na afloop van de 

expansietakt en de daarop volgende terugvering niet de hoofdleiding van het 

compressiedeel mag vrijgeven (zie afbeelding 1.4). Zou dit wel gebeuren, dan zou immers 

de slagfrequentieregeling door middel van PPM niet meer kunnen plaatsvinden. 

Afbeelding 3.22 toont het terugbrengsysteem zoals dat in het VZA2 is ingebouwd. Het 

systeem is gelntegreerd in het ontwerp van het compressiedeel. Tijdens normaal bedrijf 

is de terugbrengcilinder via klep B voortdurend gekoppeld aan de lage-druk-zijde van 

het arbeidsdeel. Wanneer echter een terugbrengprocedure moet warden uitgevoerd, 

wordt deze verbinding afgesloten en wordt de terugbrengcilinder door middel van het 

schakelen van klep A aangesloten op de compressie-accumulator. Daarnaast wordt de 

arbeidscilinder ontlast door deze, via een 2/2-klep (klep C) aan te sluiten op de lage

druk-accumulator. 
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terugbrengplunjer 

klep B 

Afb. 3.22.: Terugbrengsysteem 

compressie
plunjer 

Belangrijk voor de werking van het terugbrengsysteem is dat het ringvormige 
oppervlak van de terugbrengplunjer groter is dan het eveneens ringvormige oppervlak 

van de compressieplunjer. Daardoor wordt vermeden dat, tijdens een 

terugbrengprocedure, de compressie-accumulator van de compressiecilinder moet worden 

afgesloten of zelfs helemaal ontlast moet worden. De kracht waarmee de zuiger tijdens 

de terugbrengprocedure naar het ODP wordt gestuwd is afhankelijk van het 

oppervlakteverschil tussen de terugbrengplunjer en de compressieplunjer. Deze kracht 
moet groter zijn dan de wrijvingskracht, de drukkracht in de arbeidscilinder en de 

kracht op de zuiger die ontstaat als gevolg van de onderdruk in de verbrandingsruimte. 

3.7.4 
Arbeidsdeel 

Het arbeidsdeel is min of meer de 'krukas' van het aggregaat. In dit dee! van het VZA 

wordt het nuttige hydraulische vermogen geproduceerd. Zoals in paragraaf 3.7.1 al is 

uiteengezet is het arbeidsdeel bij het VZA2-prototype gelntegreerd met het 

invangsysteem. 

De kern van het ontwerp van het arbeidsdeel heeft ook betrekking op deze integratie. 

In paragraaf 3.7.1 is aangetoond dat het van groot belang is dat de perskleppen van het 

arbeidsdeel snel moeten kunnen sluiten nadat de zuiger in het ODP tot stilstand is 

gekomen. Dit kan door relatief kleine terugslagkleppen te kiezen met een sterke 

sluitveer. Anderzijds leidt het streven naar een hoog rendement er juist toe dat voor 
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relatief grote kleppen moet worden gekozen met een geringe openingsdruk (en dus een 

lichte sluitveer). 

Orn aan dit dilemma te ontsnappen is in het VZA2 gekozen voor een tweedeling van de 

terugslagkleppen (zie afbeelding 3.17): 

k.leine kleppen met een hoge openingsdruk voor de zuigerbeweging in de buurt van 

het ODP 

grote kleppen met een geringe openingsdruk voor de rest van de zuigerbeweging 

De achterliggende gedachte daarbij is dat de zuigersnelheid in de buurt van het ODP 

gering is. Daardoor is in dat gebied ook de volumestroom door de terugslagkleppen 

betrekkelijk gering en leidt de toepassing van terugslagkleppen met een hogere 

weerstandscoefficient slechts tot een beperkt extra energieverlies. 

3.8 
Slaglengterege/ing 

De slaglengteregeling vervult een belangrijke functie in het VZA. Met deze regeling 
moet een zo constant mogelijke slaglengte worden gerealiseerd om op deze wijze de 

compressieverhouding te kunnen controleren. Voorts heeft deze regeling de functie om te 

controleren of en wanneer een terugbrengprocedure moet worden doorlopen, en of de 

zuiger weer in zijn startpositie terugkeert na afloop van deze terugbrengprocedure. 

De compressieverhouding wordt bepaald door de hoeveelheid energie die de zuiger 

tijdens de compressietakt aan de gassen kan overdragen. Deze energie is afkomstig van 
de compressie-accumulator. Vanaf het begin van een nieuwe compressietakt tot aan het 

moment waarop de zuiger in het BDP tot stilstand komt levert deze accumulator 

energie, waarbij de energiehoeveelheid wordt bepaald door: 

Gelet op het streven naar een hoge levensduur en een hoog rendement van de compressie

accumulator dient te worden gekozen voor een relatief grote accumulator, waarbij de 
druk in de accumulator bij elke slag maar weinig verandert. Wanneer we vooralsnog 

uitgaan van een constante druk kan de compressie-energie worden benaderd met: 

Ec .. Pc·(Voop- Vaop)~ 

=Pc·Ac·Sc 

Hierin is Pc de (constant veronderstelde) druk in de compressie-accumulator, Ac het 

oppervlak van de compressieplunjer en Sc de slaglengte van de zuiger i.e. de 

compressieplunjer tijdens de compressietakt (de slaglengte van de zuiger tijdens de 

compressietakt hoeft niet gelijk te zijn aan de slaglengte die de zuiger maakt tijdens de 

daaropvolgende expansietakt!). In deze vergelijking is geen rekening gehouden met de 

energie die de arbeidscilinder levert of de terugbrengcilinder vraagt. Deze aanname is 

voorlopig gerechtvaardigd aangezien: 
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het oppervlak van de terugbrengplunjer ook ongeveer gelijk is aan het oppervlak 

van de arbeidsplunjer, 

in beide cilinders gedurende de compressietakt ongeveer dezelfde druk heerst, en 

de druk in deze cilinders laag is ten opzichte van de druk in de compressie-cilinder. 

Voorts is in deze vergelijking geen rekening gehouden met de wrijvings- en 

spoelverliezen. Verondersteld wordt dat deze energieverliezen ook aanzienlijk geringer 

zijn dan de energie die tijdens de compressietakt door de compressiecilinder wordt 

toegevoerd. 

De vergelijking laat zien dat de compressie-energie bij benadering recht evenredig is 

aan de slaglengte. Zoals uit de metingen is gebleken is de compressie-energie de 

belangrijkste parameter die de compressieverhouding bepaalt, en is daannee bepalend 

voor het rendement, de emissies en vele andere eigenschappen van het VZA (zie 

paragrafen 5.4.1 en 5.5.1). 

Het is van groot belang om deze slaglengte van de compressietakt goed in de hand te 

houden. Deze wordt op de eerste plaats bepaald door de slag die de zuiger tijdens de 

daaraan voorafgaande expansietakt maakt. Deze expansie-slaglengte wordt op haar 

beurt bepaald door de energie die de zuiger krijgt toegevoerd in de vonn van 

gelndiceerde arbeid Ei, en de resultante van de drukkrachten op de diverse 
hydrauliekplunjers. Wanneer nu de spoelarbeid en de wrijvingsverliezen worden 

verwaarloosd en de drukniveaus in de diverse hydrauliekcilinders constant mogen 

worden verondersteld geldt: 

E;"" Se· }:Pn · An 
n 

Aangezien ook de plunjeroppervlakken An constant zijn wordt iedere verandering van de 
gelndiceerde arbeid vertaald in een verandering van de slaglengte Se. Hierop 

aansluitend kan worden gesteld dat de slaglengteregeling deze energiebalans zodanig 

in stand houdt dat de slaglengte ongeveer constant is. 

De slaglengteregeling is in twee delen opgesplitst, elk met een eigen functie. De eerste 

regeling is nodig voor de aansturing van het terugbrengsysteem en bepaalt in feite of er 
sprake is van een misfiring. Door middel van een sensor (de zogenaamde ii-sensor) 

wordt bepaald wanneer de zuiger tijdens de compressietakt een bepaalde positie 

passeert. Dit tijdstip wordt voor de regeling bij iedere slag als het ware het nulpunt van 

de tijdas (t = 0). Met dezelfde sensor wordt gecontroleerd of de zuiger binnen een 

bepaalde tijd weer deze positie voorbij gaat, dit keer aan het einde van de 

expansietakt. De zuigerpositie waarbij de ii-sensor schakelt, ligt voorbij het punt 

waarop de spoelpoorten voldoende zijn geopend (teneinde een goede spoeling mogelijk te 

maken), alsmede voorbij het punt waarbij de hoofdleiding van het compressiedeel door 

de compressieplunjer voldoende wordt afgesloten. Afbeelding 3.23 toont de diverse 

posities aan de hand van de (gemeten) zuigerbeweging. Wanneer de regeling constateert 
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dat de zuiger niet binnen de gestelde periode de ii-sensor passeert, geeft de besturing 

van het aggregaat vervolgens opdracht om de terugbrengprocedure te starten en wordt 

de zuiger eerst naar de startpositie teruggebracht (situatie 3 in afbeelding 3.23). 

Afb. 3.23.: Regeling van de slaglengte door middel van twee binaire sensoren (i1 en i2) op posities 

x1 en x2 

Het tweede deel betreft de eigenlijke slaglengteregeling. Daartoe wordt een tweede 
sensor (de i2-sensor) gebruikt die, net als de eerste sensor een binaire sensor is, die alleen 

kan vaststellen of de zuiger een bepaalde positie al dan niet is gepasseerd. De positie 

van deze sensor komt overeen met de gewenste norninale slaglengte van de zuiger. 

Wanneer nu de regeling constateert dat de zuiger binnen een bepaalde tijd vanaf t =0 de 

i2-sensor niet afdekt, is dit een signaal dat de slaglengte te kort is (situatie 1 in afb. 
3.23). De regeling corrigeert deze te korte slaglengte door meer brandstof te injecteren bij 

de daarop volgende slag. Wanneer de zuiger de i2-sensor wet passeert (situatie 2 in afb. 

3.23) wordt de volgende slag minder brandstof gei:njecteerd. 

Bij het VZA2-prototype met het Ganser-injectiesysteem gebeurt de regeling van de 

brandstofhoeveelheid door de tijdsduur van de injectie te verlengen of te verkorten. 

Tussen de injectieduur en de hoeveelheid brandstof die per injectie c.q. per slag wordt 

ge'injecteerd bestaat een -bij benadering- lineair verband [119]. De slaglengteregeling is 

een zuivere een-punts-regeling. De mate waannee de massa brandstof, die per slag moet 

worden ge'injecteerd, moet worden verhoogd of verlaagd is bij het VZA2 constant en niet 

afhankelijk van de afwijk.ing tussen de werkelijke slaglengte en de gewenste nominale 

slaglengte. 

Het is uiteraard wel mogelijk om deze slaglengteregeling geavanceerder en 

nauwkeuriger te maken. Zo is het bijvoorbeeld in principe mogelijk om de afwijking 

tussen de gewenste en de werkelijke slaglengte te meten en afhankelijk daarvan de 

brandstofhoeveelheid door middel van een proportioriele regeling, een PID-regeling of 
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een ander geavanceerder regelconcept bij te sturen. Ook kan de tijdstap waarmee de 

injectieduur wordt verhoogd of verlaagd afhankelijk worden gemaakt van de hoge 

druk van het arbeidsdeel. In dat geval wordt het gebruik van een duurdere analoge 

signaalverwerk.ing van de zuigerpositie in de buurt van het ODP vermeden. 

3.9 
Slagfrequentieregeling 

Zoals in paragraaf 1.3.3 reeds is toegelicht wordt de slagfrequentie bij het VZA 

bepaald door de wachttijd tussen de opeenvolgende slagen. Bij de prototype-opstelling 

wordt deze wachttijd bepaald door de analoge waarde van een potmeter, en werd dus 
handmatig ingegeven. Uit deze analoge waarde berekent de elektronische besturing de 

tijd tussen de twee opeenvolgende stijgende flanken van de bekrachtiging van de 

startventielen. 

3.10 
Vermogensafname 

Het vermogen dat het VZA2 produceert in de vorm van een oliestroom onder druk moet 

ergens worden gedissipeerd. Daartoe wordt gebruik gemaakt van een overstortventiel 

en een koeler. Het overstortventiel wordt met de hand op een bepaalde waarde 

afgesteld. De warmte die vervolgens vrijkomt als gevolg van de smoring over het 
overstortventiel, wordt daarna door middel van een koeler weer aan het hydraulische 

medium onttrokken en aan de omgeving afgegeven. 

De afstelling van het overstortventiel en de opgelegde slagfrequentie bepalen te zamen 

het vermogen dat het VZA2 levert. Op deze wijze kunnen in de prototype-opstelling de 

druk en de volumestroom goed reproduceerbaar worden ingesteld en gevarieerd. 
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4 
PRDTDTYPE-DPSTELL/NG EN MEETAPPARATUUR 

4.1 
lnleiding 

Alhoewel voorafgaande aan de bouw en de beproeving van het Innas

vrijezuigeraggregaat veel andere vrijezuigerconcepten bekend waren (zie paragrafen 1.2 

en 2.2.2), zijn er slechts weinige ook daadwerkelijk gebouwd en beproefd. Nog geringer 

is het aantal publikaties over meetresultaten. De meeste gaan terug tot de jaren vijftig 
en het begin van de jaren zestig en hebben betrekking op de vrijezuiger-gasgenerator. 

Afgezien dat het hier gaat om betrekkelijk ruwe meetresultaten (gegeven de huidige 

stand van de verbrandingsmotortechnologie en de meettechnieken), wijkt het ontwerp 

van het Innas-VZA aanzienlijk af van deze gasgeneratoren. 

Ook een vergelijking met het procesverloop in bestaande dieselmotoren en hydro

pompen is slechts beperkt mogelijk door de grote verschillen tussen deze kinematische 
systemen en het VZA. Het VZA kent bijvoorbeeld een andere zuigerbeweging en ook de 

relatie tussen zuigerpositie en cilinderdruk verschilt aanzienlijk met die van de 

bestaande krukdrijfstangmotoren. Ook zijn er vrijwel geen tweetakt-dieselmotoren 

bekend met een cilinderinhoud van ongeveer 1,4 liter. Aan de hydrauliekzijde zijn 

vooral de relatief hoge gemiddelde zuigersnelheid en de compressibiliteitseffecten 
duidelijk verschillend ten opzichte van de bestaande hydropompen. 

Al deze verschillen leiden ertoe dat de kennis over bestaande motoren en pompen 

slechfs in beperkte mate bruikbaar is voor het ontwerp van het vrijezuigeraggregaat. 

Met het vrijezuigeraggregaat wordt een niemandsland betreden dat min of meer nog in 

kaart moet worden gebracht. Een prototype, met de daarbij behorende randapparatuur 

en meetsystemen is daarvoor onontbeerlijk. De metingen aan het vrijezuigeraggregaat 
kunnen belangrijke informatie opleveren voor het simulatiemodel. 

Daamaast is de prototype-opstelling nodig om nieuwe systemen als de slagfrequentie

regeling en het terugbrengsysteem functioneel te beproeven. Ten slotte biedt het 

prototype de rnogelijkheid om de eigenschappen en prestaties van het aggregaat te 

meten en -te zamen met het simulatiemodel- te optimaliseren. 

In de volgende paragraaf wordt een korte beschrijving gegeven van de prototype

opstelling. Paragraaf 4.3 geeft een beschrijving van de sensor waarrnee de 

zuigerverplaatsing kan worden gemeten. Aangezien bij het VZA de krukas ten 

principale ontbreekt kan de zuigerbeweging ook niet via deze weg worden bepaald. Orn 

die reden rnoest bij het VZA de zuigerverplaatsing op een andere rnanier worden 

gemeten. Daartoe is parallel aan de ontwikkeling van het VZA zelf een speciale sensor 

en bijbehorende versterker ontworpen. Behalve een beschrijving van de sensor zelf gaat 

paragraaf 4.3. ook in op de calibratie-proefstand en de calibratieresultaten. 

De overige sensoren die in het VZA worden toegepast zijn algerneen gangbaar. Bijlage 

III geeft hiervan een opsornming. 
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4.2 
Prototype-opstelling 

Afbeelding 4.1 toont een foto van de prototype-opstelling. In het midden is het VZA te 

zien met aan de rechterzijde het verbrandingsmotordeel en links het hydrauliekdeel. 

Het prototype staat bovenop een installatie waarin onder meer de 

arbeidsaccumulatoren en het hydraulische hulpaggregaat zijn geplaatst. Rechts van de 

prototype-opstelling staan de brandstoftank en de installatie die de brandstof op een 

bepaalde druk moet brengen ten behoeve van het common-rail injectiesysteem. De 

rookgassenafvoer is linksboven op de foto te zien. 

Het vermogen dat door het VZA wordt geproduceerd wordt door middel van een 

overstortventiel in warmte omgezet. De verwarmde olie wordt vervolgens naar een 

warmtewisselaar geleid die op het dak van de testcel is geplaatst. De gekoelde olie 

wordt daama weer aan de lage-druk-accumulator, en vervolgens weer aan het VZA 

toegevoerd. De slangen die de verbinding vormen met de accumulator zijn links op de 
foto te zien. 

Het witte vlak op de voorgrond van de prototype-opstelling is de klemmenkast waar de 

meeste relais in zijn aangebracht voor de besturing van kleppen, pompen en 

koelventilator. 

Afb. 4.1.: Foto van de proefopstelling in de testcel van lnnas 
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Afbeelding 4.2 toont in een schema de belangrijkste delen van de VZA proefopstelling. 

- -------, 
I . 

I 
I j_ / 

I 

I 
I~ 
1; ~_,____'-_' ----J------+---------j .. 
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Afb. 4.2.: schema proefopstelling VZA2 
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4.3 
Verp/aatsingssensor 

Een analyse van de werking en de prestaties van het vrijezuigeraggregaat is vrijwel 

onmogelijk wanneer de verplaatsing van de zuiger niet kan worden gemeten. Alleen 

wanneer algemene parameters als het totale rendement en de emissies moeten worden 

vastgesteld, is een meting van de zuigerverplaatsing zelf niet noodzakelijk. Zodra 

echter inzicht verkregen moet worden in het verbrandingsproces, in de inwendige 

verliezen of het functioneren van het terugbrengsysteem is de verplaatsingssensor 

onontbeerlijk. Daarnaast heeft de verplaatsingssensor het mogelijk gemaakt om 

storingen te achterhalen tijdens de ontwikkeling van de besturingsprogrammatuur. 

Wanneer bij de ontwikkeling van het vrijezuigeraggregaat de zuigerbeweging niet 

gemeten had kunnen worden, zou het vrijwel onmogelijk zijn geweest om te achterhalen 

welke causale verbanden aan de storingen of aan de fouten in de besturing ten grondslag 

la gen. 

Doordat bij het VZA de krukas ontbreekt, moet de zuigerbeweging direkt aan de zuiger 

worden gemeten. De eisen die aan deze sensor werden gesteld zijn geformuleerd in [28]. 

Vooral de analyse van het verbrandingsproces stelt hoge eisen aan de nauwkeurigheid 

en het oplossend vermogen van de sensor. Bovendien moet van te voren bekend zijn welke 

vertraging er is tussen de werkelijke zuigerbeweging en het meetsignaal. Dit is met 

name van belang om de zuigerverplaatsing naderhand te kunnen koppelen aan de 

cilinderdruk. 

Na een uitgebreide evaluatie van diverse meetprincipes is uiteindelijk gekozen voor 

een capacitieve sensor. Daarbij is gebruik gemaakt van het werk van Heerens van de TU 

Delft (127, 128]. Afbeelding 4.3 toont de sensor zoals deze in de spoelpomp van het VZA 

is ingebouwd. 

Voor de sensor is tevens een speciale versterker ontwikkeld waarmee het zwakke 

signaal van de sensor met een vaste vertragingstijd kon worden versterkt. De versterker 

is in opdracht van Innas door het Delftse Produkt Partners ontwikkeld en gebouwd. 

Montagne geeft een beschrijving van de sensorversterker in (129] en [130). 

De sensor is uiteindelijk zowel statisch als dynamisch gecalibreerd. Voor de 

dynamische beproeving is gebruik gemaakt van een aparte calibratie-proefstand. 

Daartoe werd de sensor in meer of mindere mate afgedekt door een aluminium schijf met 

daarin twee uitsparingen (zie afbeelding 4.4). Gegeven het toerental waarmee de 

'vlinder' voor de sensor draait kan worden berekend welk dee) van de sensor op elk 

willekeurig moment word! afgedekt. Dit theoretische gegeven wordt bij de calibratie 

vergeleken met het versterkte meetsignaal van de capacitieve sensor. Dit signaal kan, 

met behulp van de theoretische formules die door Heerens zijn afgeleid (127], wederom 

worden omgerekend naar de zuigerafdekking. De vergelijking van beide signalen geeft 

een precieze weergave van de nauwkeurigheid van de sensor. Doordat de sensor 

bovendien aan de achterzijde met warm water kan worden verwarmd, kan ook de 

temperatuurinvloed worden nagegaan. 
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-+-

injector 

druksensor 

cilinderkop 

verbrandingscilinder 

~----- verbrandingszuiger 

zuigerschort 

~--- plunjerstang 

~--- capacitieve sensor 
zuigerverplaatsing 

Afb. 4.3.: Positie van de capacitieve verplaatsingssensor in de spoelpomp 

Afbeelding 4.4 toont de opstelling van de dynamische calibratie. Rechts is de 

elektromotor te zien waarmee, via een V-snaar, de vlinder wordt aangedreven. Het 

toerental kan in stappen warden gevarieerd door de overbrengverhouding van de V

snaar-aandrijving te wijzigen. De sensor zelf is links te zien in de uitsparing van de 
vlindervormige schijf. De sensor waarmee de omwentelingssnelheid van de vlinder 

wordt gemeten is op deze foto verwijderd. Ook is de sensor waarmee een referentiepunt 
voor de hoekverdraailng wordt bepaald niet te zien op deze foto. 
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Afb. 4.4.: Proefstand voor de dynamische calibratie van de capacitieve verplaatsingsopnemer 

84 



Meting dynamisch gedrag en eigenschappen 

5 
METING DYNAMISCH GEDRAG EN EIGENSCHAPPEN 

5.1 
lnleiding 

De constructie van het vrijezuigeraggregaat vertoont veel overeenkomsten met de 

huidige krukdrijfstangmotoren en hydraulische plunjerpompen. Net als bij de huidige 

verbrandingsmotoren wordt ook bij het VZA aan de verbrandingsmotorzijde een 

cilindervormige verbrandingszuiger gebruikt die, door middel van zijn lineaire 

beweging, het cilindervolume verkleint en vergroot. Er wordt gebruik gemaakt van 

dezelfde zuigerveren en ook het brandstof-injectiesysteem wordt in krukdrijfstang

motoren toegepast. Aan de hydraulische zijde heeft het arbeidsdeel van het VZA nog 

de meeste overeenkomsten met een radiate plunjerpomp met zuig- en perskleppen. 

Toch zijn er belangrijke verschillen die uiteindelijk een doorslaggevende invloed 

hebben op de eigenschappen en prestaties van het VZA. Dit hoofdstuk handelt 
hierover. Allereerst wordt ingegaan op het dynamische gedrag van de zuiger van het 

VZA: hoe verlopen de zuigerbeweging, -snelheid en -versnelling als functie van de tijd? 

Daarbij warden de meetgegevens vergeleken met de simulatie. Paragraaf 5.2.3 

vergelijkt de zuigerbeweging van het VZA met een (qua slaglengte en slagfrequentie) 

vergelijkbare krukdrijfstangmotor. 

Daaropvolgend wordt nagegaan welke parameters de zuigerbeweging bij het VZA be

palen en hoe groot hun invloed is. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de zuiger

positie in het BDP. Deze positie bepaalt de compressieverhouding. Net als bij kruk

drijfstangmotoren, heeft ook bij het VZA de compressieverhouding een grote invloed op 

rendement en emissies. In dit hoofdstuk wordt deze invloed nader bepaald. Ook wordt 

bepaald welke factoren nog meer een invloed hebben op rendement en emissies. 

5.2 
Dynamisch gedrag van de zuiger 

5.2.1 
Zuigerslag (x, v en a) tijdens normaal bedrijf 

Onderstaande afbeelding toont de gemeten zuigerverplaatsing en de daaruit afgeleide 

zuigersnelheid en -versnelling. De meting laat een slag zien, met daarvoor en daama 

een bepaalde periode waarin de zuiger wordt vastgehouden in het ODP. De zuiger

positie is in negatieve waarden weergegeven om daarmee aan te sluiten op de gebruike

lijke presentaties in de verbrandingsmotoren-wetenschap (BDP boven en ODP beneden). 

Voor de zuigersnelheid geldt dat een positieve snelheid betekent dat de zuiger naar het 

BDP toe beweegt. 
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Afb. 5.1.: De gemeten verplaatsing x en de daaruit afgeleide snelheid v en versnelling a van de 
zuiger van he! VZA2. als functie van de tijd 
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At1 = wachttijd van de zuiger in het ODP 
At2 = tijdsinterval aan het begin van de compressietakt waarin de SFR-kleppen 

worden doorstroomd 
ti.!3= tijdsinterval gedurende de compressietakt waarin de hoofdleiding van het 

compressiedeel word! doorstroomd 
Al4 = expansietakt 
ti.t5 = periode van terugveren en invangen 
Ats = wachttijd van de zuiger in het ODP 
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De versnelling tenslotte heeft een negatieve waarde zodra de zuiger aan het einde van 

de compressietakt door de oplopende cilinderdruk wordt afgeremd. Daarna volgt weer 

een versnelling richting het ODP. Echter, ook dan is de waarde negatief aangezien de 

negatieve waarde van de snelheid ook dan weer een negatieve afgeleide oplevert. 

Opvallend is de lage zuigersnelheid in het eerste dee! van de compressietakt. De reden 

hiervoor is de smorende werking van de ventielen waarmee de slagfrequentie wordt 

geregeld (de SFR-kleppen). In afbeelding 5.2 is van dit dee) van de zuigerslag de 

zuigerverplaatsing en -snelheid als functie van de tijd apart weergegeven. De 

snelheidsgrafiek laat duidelijk zien dat, na een aanvankelijke versnelling van de 

zuigerbeweging, de zuigersnelheid snel een constante waarde bereikt; er treedt geen 
constante versnelling op, zoals verwacht zou worden op grond van een constante druk op 

de compressieplunjer. Pas op het moment dat de hoofdpoort van de compressiecilinder 

door de compressieplunjer wordt geopend, wordt de zuiger weer opnieuw versneld. 

4 
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Afb. 5.2.: De gemeten zuigerbeweging x en -snelheid v gedurende het eerste deel van de 
compressietakt. 
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De oorzaak van deze plotselinge stabilisatie van de zuigersnelheid is gelegen in de 

relatief hoge stromingsweerstand van de SFR-kleppen. Bij een !age zuigersnelheid is 

ook het debiet door de beide digivalves gering en is de druk voor en achter de kleppen 

vrijwel gelijk. De zuiger begint dan ook met een relatief grote versnelling. Naarmate de 

zuigersnelheid echter toeneemt, stijgt ook de drukval over de kleppen, en daalt 

dientengevolge de versnelling van de zuiger. Uiteindelijk convergeert de snelheid naar 

een waarde waarbij de drukval over de kleppen een druk in de compressiecilinder 

veroorzaakt die in evenwicht is met de andere druk- en wrijvingskrachten op de zuiger. 

De zuiger versnelt dan niet verder. In paragraaf 6.2 wordt dit verder toegelicht aan de 
hand van een rekenmodel. 

Aan het snelheidsverloop van afbeelding 5.1 is duidelijk te zien dat de maximale 

snelheid tijdens de expansietakt hoger is dan de maximale snelheid tijdens de 

compressietakt. De compressietakt duurt dan ook )anger dan de expansietakt, zelfs 

wanneer we de aanloopfase ~t2 niet meetellen. Dit komt overeen met de berekende 
zuigerbeweging (zie paragraaf 5.2.4). De hogere zuigerbeweging tijdens de expansietakt 

is nodig omdat, als gevolg van het verbrandingsproces, de zuiger meer kinetische 

energie kan opbouwen. Dit is ook nodig om tegen de hogere druk van de arbeidscilinder 
in te kunnen bewegen. Deze hogere druk blijkt ook uit de hogere waarde van de 

versnelling tijdens de expansietakt, die een maat is voor de resultante van alle 

krachten die op de zuiger worden uitgeoefend. 

5.2.2 
Vergelijking simulatie en meting zuigerbeweging 

In paragraaf 3.1, en meer uitgebreid in bijlage I, is het simulatiemodel beschreven 

waarmee onder meer het dynamische gedrag van de zuiger kan worden berekend. In 
deze paragraaf wordt bekeken hoe dit simulatiemodel aansluit op de meting. 

In de vorige paragraaf is al aangegeven dat gedurende het eerste dee! van de 

compressietakt de SFR-kleppen een bepalende invloed hebben op het dynamische 

gedrag. Dit deel van de zuigerbeweging komt verderop in deze paragraaf nader aan de 

orde. In deze paragraaf wordt eerst de rest van de zuigerslag beschouwd. In 

tegenstelling tot het eerste dee! is de zuigerbeweging van <lit gedeelte van de 

compressietakt betrekkelijk reproduceerbaar. Daarmee wordt het mogelijk om 

meerdere zuigerslagen achter elkaar te meten en deze te middelen. In deze vergelijking 

wordt voor de gemeten zuigerbeweging uitgegaan van een gemiddelde zuigerbeweging 

van 300 opeenvolgende slagen. Voor de meting gelden de volgende parameters: 
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slagfrequentie .. ................ ............... ... .............. . . 5 Hz 

druk HO-accumulator ................ .......... ................ . 195 bar 

druk LO-accumulator ......... .. ............. .. ................ . 5 bar 

druk compressie-accumulator ......... ... .... ....... ....... . 145 bar 

start brandstofinjectie ...... ................ .. .......... ...... . 1,61 ms v66r het BOP 

zuigermassa ........ ..... ............... ... .... ...... ........ .... . 3,0 kg 

Voor de simulatie zijn dezelfde parameters gehanteerd. Het verbrandingsproces wordt 

in de simulatie berekend aan de hand van de door Vibe [131] ontwikkelde relatie voor 

de warmtevrijgifte met een Vibe-vormfactor van 0,25 (enkelvoudig Vibe-verloop) en 

een verbrandingsduur van 1 milliseconde. 

Afbeelding 5.3 toont de gemeten en de berekende zuigerbeweging, alsmede de daaruit 

afgeleide zuigersnelheid en -versnelling. 

De grafiek laat zien dat er een goede overeenstemming bestaat tussen het berekende en 

het gemeten dynamische gedrag. Op drie punten wijkt de simulatie echter enigszins af 

van de meting: 
bij de simulatie heeft de zuiger in het eerste deel van de compressietakt (het dee! 

waarin de SFR-kleppen worden doorstroomd) al een grotere afstand afgelegd dan bij 

de meting; 
de versnelling die uit de gemeten zuigerverplaatsing is afgeleid toont een hoog

frequente rimpel die niet bij de berekende versnelling is terug te vinden 

de maximale snelheid tijdens de expansietakt is bij de meting hoger dan bij de 

simulatie. 

Het eerste verschil heeft te maken met de moeilijke simulatie van het gedrag tijdens 

het doorstromen van de SFR-kleppen. Relatief kleine verschillen in olieviscositeit, 

stromingsweerstanden, spleethoogten en excentriciteitswaarden van de hydraulische 

plunjers ten opzichte van de hydraulische cilinders blijken hierbij een aanzienlijke 

invloed te kunnen hebben op de zuigerbeweging. Later in deze paragraaf wordt hier op 

terug gekomen. 

Het tweede verschil tussen het gemeten en het berekende dynamische gedrag volgt uit 

de methode die in het simulatiemodel is gehanteerd, waarbij geen rekening is gehouden 

met de drukgolven in de diverse hydraulische cilinders, noch met de drukgolven in de 

verbrandingscilinder. De voorgaande afbeelding laat zien dat de verwaarlozing van 

deze drukgolven toelaatbaar is wanneer het gaat om een accurate voorspelling van de 

zuigerverplaatsing en zuigersnelheid. 
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Afb. 5.3.: Vergelijking van het gemeten en het berekende dynamische gedrag van de 
zuigerbeweging, uitgezonderd het eerste deel van de compressietakt (zie daarvoor 
afbeelding 5.4) 
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Het derde verschil betreft zoals gezegd de maximale zuigersnelheid tijdens de 

expansietakt. Dit verschil wordt veroorzaakt door de aanname in het simulatiemodel 

dat de druk in de arbeidscilinder momentaan van laag naar hoog 'schakelt' zodra de 

zuiger in het BDP is gearriveerd c.q. de zuigersnelheid van teken keert. In 

werkelijkheid duurt het enige tijd voordat de zuigerk.Jeppen van het arbeidsdeel 

allemaal gesloten zijn en er weer voldoende druk in de arbeidscilinder is opgebouwd om 

de perskleppen te kunnen openen. Daardoor vindt het eerste dee! van de expansietakt 

bij een geringere hydraulische tegendruk plaats dan in de simulatie wordt aangenomen 

en haalt de zuiger daarmee ook een hogere snelheid tijdens de expansietakt. 

Het simulatiemodel kan ook worden gebruikt om het effect van de SFR-kleppen op de 

zuigerbeweging te onderzoeken. Afbeelding 5.4 toont de gemeten en de berekende 

zuigerbeweging gedurende het eerste dee! van de compressietakt waarin de SFR

kleppen worden doorstroomd. Ook hierbij zijn voor de meting en de berekening dezelfde 

uitgangspunten gehanteerd. Daarbij moet worden aangetekend dat de gemeten 

zuigerbeweging een andere meting betreft dan in de vorige meting als basis van 

vergelijking is gehanteerd. 
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Afb. 5.4: Vergelijking van het gemeten en hel berekende dynamische gedrag (x(t), v(t) , v(x)) van 
de zuiger gedurende het eerste deel van de compressietakt (het deel waarin de SFR
kleppen worden doorstroomd). De positie x1 (aangegeven in rechtse grafiek) komt 

overeen met hel moment waarop de stopperplunjer uit de invangcilinder schiet (zie 
paragraaf 3.7.1 ). De positie x2 is de plaats waarbij de compressieplunjer de 

hoofdleiding van de compressiecilinder vrijgeett (zie paragraaf 3.7.2). 
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Ook deze vergelijk.ing toont een goede overeenkomst tussen het dynamische gedrag dat 

door de computer is berekend, en het gedrag dat uit de metingen kan warden afgeleid. 

De sprang in de berekende zuigerversnelling in x1 wordt veroorzaakt doordat tijdens het 
eerste deel van de compressietakt aan de voorzijde van de 'stopperplunjer' een hoge 

druk heerst. Zadra de stopperplunjer uit de invangcilinder wordt getrokken schakelt 

deze druk van hoog naar laag. Daardoor neemt de zuigerversnelling toe. Dit gaat 

geleidelijk aangezien ook in het model rekening wordt gehouden met een geleidelijke 

toename van de Iekoliestromen van de voorzijde van de stopperplunjer naar de 

achterzijde van de stopperplunjer. De versnellingssprong in x2 ontstaat zodra de 

hoofdleiding van de compressiecilinder wordt vrijgegeven. 

5.2.3 
Vergelijking met de krukdrijfstangmotor 

De zuigerbeweging van het VZA verschilt aanzienlijk van die van de 
krukdrijfstangmotoren. In paragraaf 1.3.3 is al gewezen op de invloed van de puls

pauze-modulatie op de zuigerbeweging. In deze paragraaf wordt het dynamische 

gedrag van de zuigerbeweging van het VZA echter meer in detail vergeleken met de 

zuigerdynamica van een krukdrijfstangmotor. Daarbij wordt de analyse beperkt tot een 
slag, en wordt even voorbij gegaan aan de tijd die de zuiger bij het VZA in het ODP moet 

wachten. 

Voor de vergelijking wordt, wat betreft het VZA, uitgegaan van de berekende 

zuigerbeweging, zoals die is afgebeeld in de vorige paragraaf. Alleen is nu het effect 

van de SFR-kleppen op nu! gesteld door de weerstandscoefficient van de kleppen naar 

nul terug te brengen. Hiervoor is gekozen omdat het vertragende effect van de SFR

kleppen uiteindelijk kan warden vermeden (zie paragraaf 6.2) en niet wezenlijk van 
belang is voor de werk.ing van het vrijezuigeraggregaat. 

Voor de krukdrijfstangmotor wordt uitgegaan van dezelfde slaglengte (156.8 mm) van 

de zuiger en dezelfde slagperiode (31.1 milliseconden). De drijfstang

kruklengteverhouding is voor de krukdrijfstangmotor op 3,5 gesteld, hetgeen voor de 

huidige verbrandingsmotoren een gebruikelijke waarde is. Afbeelding 5.5 toont het 

resultaat van de beide berekeningen. Het BDP is daarbij voor beide zuigerbewegingen 

als nulpunt van de tijdas gekozen. 
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Afb. 5.5.: Het berekende dynamische gedrag (verplaatsing x, snelheid v en versnelling a) van de 
zuigerbeweging van het vrijezuigeraggregaat 0/ZA) ten opzichte van een vergelijkbare 
krukdrijfstangmotor (KDM). 
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De grafiek laat zien dat het VZA met name word! gekenmerkt door een bijzonder hoge 

zuigerversnelling: de versnelling is in het BOP ongeveer een factor vijf hoger dan die 

van de krukdrijfstangmotor. Bij krukdrijfstangmotoren is de maximale versnelling van 

de zuiger afhankelijk van de lengte van de kruk R, de drijfstang-kruk-verhouding A. en 
het toerental of de omwentelingssnelheid w: 

a =(~) · w2 ·R msx A 

waarin: 

De omwentelingssnelheid kan daarbij echter niet willekeurig hoog warden gekozen. 

Deze beperking kan onder meer warden afgeleid uit de gemiddelde zuigersnelheid 

Vgem· Voor diese!motoren in personenauto's en vrachtwagens bedraagt deze maximaal 

ongeveer 14 m/s [132]. Voor Vgemgeldt: 

R·w 
Vgem=2-

!f 

Daarmee kan voor de maximale zuigerversnelling warden afgeleid: 

a = n2 . (A. -1) . ..!_. ~ 
max 4 A Rgem 

Met een drijfstang-kruk-verhouding van 3,5 en een gemiddelde zuigersnelheid van 14 

m Is volgt hieruit een maxi male zuigerversnelling van: 

345 
amax=R 

Terwijl in de eerste vergelijking het nog leek of de maximale versnelling grater werd 

met een toenemende kruk.lengte, blijkt (na verdiscontering van de maximale gemiddelde 

zuigersnelheid) deze juist af te nemen: de versnelling is het hoogst voor kleine motoren 

met een kleine kruklengte. Dit komt ook overeen met de fysieke begrenzing die ten 
grondslag ligt aan de vrijwel constante waarde van de gemiddelde zuigersnelheid. 

Daarbij is de snelheid waarmee de gassen door de in- en uitlaatpoorten kunnen stromen 

de beperkende factor. Gegeven een vaste slag-boring-verhouding neemt de 

cilinderinhoud met de derde macht van de boringdiameter toe. Het oppervlak dat in de 

kop van de cilinder beschikbaar is voor de in- en uitlaat-openingen neemt echter slechts 
met het kwadraat van de diameter toe. Daaruit volgt dat de maximale slagfrequentie 

moet afnemen naarmate de cilinderdiameter toeneemt, waarmee ook de maximale 

versnelling afneemt. 

Wanneer, voor dieselmotoren, de kruklengte op minimaal 0,035 m wordt gesteld volgt 

hieruit een maximale zuigerversnelling van ongeveer 9.900 ml s2. Zelfs in dit extreme 

geval is de zuigerversnelling in het BOP bij de krukdrijfstangmotoren veel lager dan de 

versnelling die in het VZA optreedt. Dit betekent dat niet alleen in relatieve termen 

maar ook in absolute zin de zuigerversnelling aanzienlijk hoger is dan de 

zuigerversnellingen die bij dieselmotoren algemeen optreden. Het verschil in 

zuigerversnelling duurt weliswaar kart, maar treedt we! op gedurende het 
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verbrandingsproces, en kan daarmee een grote invloed hebben aan de parameters die 

aan het verloop van dit verbrandingsproces zijn gekoppeld. 

De grafiek laat voorts zien dat, in tegenstelling tot de symmetrische zuigerbeweging 

van de krukdrijfstangmotor, het VZA juist gekenmerkt wordt door een asymmetrisch 

bewegingspatroon. Dit zelfde patroon is ook terug te vinden in afbeelding 5.6 waarin de 

kinetische energie als functie van de tijd staat uitgezet. Aan de hand van de grafiek 

kan worden verduidelijkt waarom de compressietakt !anger duurt dan de expansietakt. 

BOP 
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Afb. 5.6.: Kinetische energie van de zuiger als functie van de tijd voor het VZA 

Bij het VZA worden ruwweg de volgende stappen doorlopen: 

1. de hydraulische energie van de compressie-accumulator wordt omgezet in 

kinetische energie van de zuiger 

2. de kinetische energie van de zuiger wordt gebruikt om de gassen in de 

verbrandingsruimte te comprimeren 
3. aan deze compressie-energie wordt de energie toegevoegd die vrijkomt gedurende 

het verbrandingsproces 

4. deze energie wordt opnieuw gebruikt om de zuiger te versnellen en wordt allereerst 

hoofdzakelijk in kinetische energie omgezet 

5. de kinetische energie van de zuiger wordt ten slotte gebruikt om de compressie

accumulator weer tot het oorspronkelijke drukniveau te vullen alsmede om de olie in 

de arbeidscilinder naar de hoge-druk-accumulator te verpompen. 

Nu is de energie die gedurende de compressietakt moet worden toegevoerd lager dan de 

energie die tijdens de expansietakt moet worden afgevoerd. Tijdens de expansietakt 
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wordt de compressie-arbeid immers verhoogd met de arbeid die nodig is om de olie in de 

arbeidscilinder naar de hoge-druk-zijde te verpompen. Dientengevolge moet ook de 

kinetische energie tijdens de expansietakt hoger zijn dan tijdens de compressietakt. 

Anders gezegd: de energie die tijdens het verbrandingsproces aan de compressie-energie 
wordt toegevoerd zorgt voor een hogere kinetische energie. Aangezien de zuigermassa 

constant is kan de kinetische energie alleen warden verhoogd door de zuigersnelheid te 

verhogen. Dit betekent dat de zuiger tijdens de expansietakt een hogere snelheid heeft 

dan tijdens de compressietakt, hetgeen, bij dezelfde slaglengte gedurende de 

compressie- en expansietakt, resulteert in een kortere tijdsduur voor de expansietakt 

dan de tijd die nodig is voor de compressietakt. 

Hoe groat het snelheidsverschil tussen de beide takten is wordt onder meer bepaald 

door de hoogte van de arbeidsdruk. Wanneer de druk in de hoge-druk-accumulator 

gelijk is aan die van de lage-druk-accumulator duren de beide takten even lang. 

Naarmate de druk in de hoge-druk-accumulator van het arbeidsdeel toeneemt, wordt 

de expansietakt steeds sneller doorlopen en neemt de asymetrie toe. Dit betekent echter 

ook dat de totale cyclusperiode afhankelijk is van de druk in het arbeidsdeel (zie 

paragraaf 5.2.6). Daamaast heeft ook de druk in de compressie-accumulator een 

invloed op de cyclusperiode. Ook daarbij geldt dat een hoger drukniveau leidt tot een 

snellere zuigerbeweging en daarmee tot een kortere cyclusperiode. Deze relatie wordt in 

de volgende paragraaf aan de hand van meetresultaten nader toegelicht. 

5.2.4 
lnv/oed van de druk in de compressie-accumulator op de 
zuigerbeweging 

De vermogensdichtheid (en daarmee ook de kostprijs per eenheid van geleverd 

vermogen) van het VZA is onder meer afhankelijk van de slagfrequentie die maximaal 
kan warden gehaald. De hoogste frequentie wordt bepaald door de periodetijd tussen 

het moment waarop de zuiger in het ODP start en het moment waarop de expansietakt 

is afgelopen. 

In deze paragraaf wordt beschreven welke factoren een invloed hebben op de 

slagperiode. Daarbij warden, voor zover mogelijk, de meetresultaten getoetst aan de 

simulatieresultaten. Een probleem bij deze toetsing is de smorende werking van de SFR
kleppen. Zoals in de vorige paragraaf al is getoond, wordt de tijdsduur van de 

compressietakt voor een belangrijk dee! bepaald door het traject waarin deze kleppen 

warden doorstroomd. Daarbij geldt dat, naarmate de positie van waaruit de zuiger moet 

vertrekken verder van de cilinderkop af ligt, de SFR-kleppen !anger moeten warden 

doorstroomd alvorens de hoofdleiding van het compressiedeel wordt vrijgegeven. Dit 

leidt ertoe dat, bij een lange compressieslag, de tijdsduur van de totale compressietakt 

sterk toeneemt aangezien de SFR-kleppen dan !anger doorstroomd moeten warden. Er 
zijn derhalve minstens twee factoren die de tijdsduur van de compressietakt bepalen: de 

slaglengte en de druk in de compressie-accumulator. 
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Deze paragraaf is echter uitsluitend gericht op de experimentele validatie van de 

invloed van de compressiedruk op de slagperiode. Daartoe wordt alleen dat dee! van de 

compressietakt beschouwd waarbij de compressieplunjer al de hoofdpoorten van de 

compressiecilinder heeft vrijgegeven. De invloed van de SFR-kleppen is op dat dee! 

van de compressietakt verwaarloosbaar, aangezien de smorende werking van deze 
kleppen er ook toe leidt dat de zuiger ongeveer dezelfde snelheid heeft op het moment 

dat de hoofdpoorten worden geopend. In de onderstaande tekst wordt deze positie x1 

genoemd en het tijdstip waarop de zuiger deze positie bereikt wordt tx1 genoemd. De 

zuigerpositie in x1 ligt op ongeveer 150 mm van de zuigerkop. Met een gemiddelde 
slaglengte van 165 mm betekent dit dat de eerste 15 mm, ofwel ongeveer 10% van de 

zuigerslag op deze wijze niet wordt meegenomen. De snelheid waarmee de zuiger in x1 
aankomt bedraagt ongeveer 1,5 m Is. 

Afbeelding 5.7 toont op de vertikale as de tijdsduur tussen het moment waarop de zuiger 

gedurende de compressietakt x1 passeert en het moment waarop de zuiger in het BDP tot 
stilstand komt. Op de vertikale as staat de gemiddelde druk in de compressie
accumulator. 

Pc [barJ e> 

Afb. 5.7.: De relatie tussen de gemiddelde druk in de compressie-accumulator Pc en de tijdsduur 
lx1 (zie rechtergrafiek voor toelichting). 

De grafiek laat zien dat de compressie langer duurt naarmate de druk in compressie
accumulator daalt: bij een hoge compressiedruk duurt de compressietakt ongeveer 3,5 
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milliseconde korter dan bij de lage compressiedruk. De spreiding van de meetpunten 

wordt veroorzaakt doordat per drukniveau bij verschillende injectietijdstippen is 

gemeten. Uit de metingen volgt dat de tijdsduur lxt met 6,2 tot 8,6 milliseconden afneemt 

per 100 bar drukstijging in de compressie-accumulator. Delage waarde geldt voor vroege 
injectie, de hoge waarde voor een late injectie. 

Berekeningen aan de hand van het simulatiemodel laten voor vroege injecties een 

gevoeligheid zien van 6 milliseconden periodeverkorting per 100 bar drukstijging. 

Opgemerkt moet worden dat bij de metingen het eerste dee I van de compressietakt 

-waarin de SFR-kleppen worden doorstroomd- alsmede het laatste deel van de 

expansietakt niet in de beschouwing is meegenomen. Over de gehele compressietakt 

beschouwd is de invloed van de compressiedruk op de cyc!usperiode dus nog groter. 

Al met al blijkt de compressiedruk een grote invloed te hebben op de slagperiode en 

daannee op de maximale slagfrequentie die met het aggregaat haalbaar is. Op de 

totale nominale periodetijd van 28,5 milliseconde betekent een tijdverschil van ~ 3 

milliseconden dat, afhankelijk van de compressiedruk de slagperiode 11 % korter of 
langer kan worden, c.q. de vennogensdichtheid met 11 % kan toenemen respectievelijk 

afnemen. 

5.2.5 
/nvloed van het injectietijdstip op de zuigerbeweging 

Naast de compressiedruk kan ook de sturing van de brandstofinspuiting een invloed 

hebben op de tijdsduur van de slagperiode. Zo zou een vrnege injectie kunnen leiden tot 

een vroege ontsteking en daannee tot een eerdere afremming van de zuiger en een 

verkorting van de tijdsduur van de compressietakt. Voorts kan een late injectie leiden 

tot een lange verbrandingsduur, aangezien een deel van de verbranding dan pas 

plaatsvindt wanneer de zuiger reeds aan de expansietakt is begonnen. Een late 
brandstofinspuiting leidt dan tot een geringere versnelling en daarmee een langere 

tijdsduur van de expansietakt. 

Een en ander is aan de hand van metingen bevestigd. Afbeelding 5.8 toont de invloed 

van het injectietijdstip op de tijdsduur van de compressietakt, de expansietakt en de 

som van deze twee tijden. Het injectietijdstip is daarbij gerelateerd aan de zuiger-
positie waarop het injectiecommando aan de injector wordt gegeven. Net als in de 

vorige paragraaf is ook hier niet de totale compressie- en expansietakt beschouwd, 

maar alleen het deel vanaf het openen van de hoofdleiding in het compressiedeel. De 

invloed van de drukniveaus in de hydrauliekcilinders op de slagperiode is constant 

gehouden (druk compressie-accumulator = 150 bar, druk HD-arbeidsaccumulator = 195 

bar, druk LD-arbeidsaccumulator = 6 bar). De slaglengteregeling zorgt er voorts voor dat 
de slaglengte constant is. Te zamen met de constante hydraulische belasting betekent 

dit dat de gemiddelde effectieve druk bij deze metingen constant is gebleven. 

De afbeelding rechtsboven toont duidelijk dat de tijdsduur van de compressietakt 

toeneemt naannate de injectie later plaatsvindt: de zuiger wordt eerder afgeremd 
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wanneer de injectie eerder begint en daarmee ook de verbranding eerder start. Pas 

wanneer de verbranding ongeveer in het BDP of daarna begint heeft het injectietijdstip 

geen invloed meer op de compressietakt. 
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Afb. 5 .8.: De invloed van het injectietijdstip op tijdsduur van een slagperiode. De grafiek 
rechtsonder geeft een toelichting op de beschouwde parameters. De zuigerpositie x1 
is daarbij gedefinieerd als de positie waarbij de compressieplunjer de hoofdleiding in de 
compressiecilinder opent (zie afb. 3.13 en paragraaf 3.7.2) 

De invloed van het injectietijdstip op de tijdsduur van de expansietakt wordt in de 

grafiek linksboven getoond. Hier is de invloed van het injectietijdstip pas merkbaar 

vanaf het moment waarop de verbranding in of rondom het BDP begint. De invloed van 

het injectietijdstip op de totale slagperiode kan worden afgelezen uit de grafiek 

rechtsonder. Tussen de vroegste en de laatste injectie neemt de slagperiode met ongeveer 

1,5 milliseconde toe. Daarmee is de invloed van het injectietijdstip op de slagperiode en 

de vermogensdichtheid weliswaar kleiner dan de invloed van de compressiedruk, maar 
niet verwaarloosbaar. 
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5.2.6 
lnvloed van de druk in de HD-arbeidsaccumulator op de 
zuigerbeweging 

De arbeidscilinder wordt afwisselend op hoge en !age druk belast. Tijdens de 

compressietakt wordt de olie ender !age druk in de arbeidscilinder aangezogen. Deze 

!age druk, die van de lage-druk-arbeidsaccumulator afkomstig is, heeft nauwelijks een 

invloed op de zuigerbeweging. De kracht die de !age druk op de zuiger uitoefent is 

betrek.kelijk laag en wordt bovendien vrijwel geheel gecompenseerd door de druk op de 

terugbrengplunjer. 

Gedurende de expansietakt moet de olie in de arbeidscilinder naar de HD
arbeidsaccumulator warden verpompt. De kracht die daarbij op de arbeidsplunjer wordt 

uitgeoefend is uiteraard sterk afhankelijk van de druk in de HD-arbeidsaccumulator en 

kan hoge waarden aannemen: bij het VZA2 tot 4.620 N. De zuiger kan tegen deze hoge 

kracht alleen de vereiste expansieslag voltooien wanneer deze vanaf de 

verbrandingsmotorzijde voldoende energie krijgt toegevoerd. Daarbij geldt dat de 
verbrandingsenergie eerst grotendeels in k.inetische energie van de zuiger wordt 

omgezet. Hoe hoger nu de druk aan de hoge-druk-zijde van het arbeidsdeel is, hoe meer 

energie tijdens de verbranding moet warden toegevoerd, en hoe hoger de k.inetische 

energie ook wordt die de zuiger tijdelijk mee krijgt. 

Een hogere k.inetische energie betekent echter ook een hogere zuigersnelheid. Op grand 

van deze redenering is het te verwachten dat de expansietakt bij een hoge belasting van 

het VZA korter duurt dan bij een !age belasting. 

Afbeelding 5.9 toont de gemeten invloed van de druk in de HD-arbeidsaccumulator op 

de tijdsduur van de expansietakt. Net als bij de meting van de tijdsduur van de 

compressietakt is ook hier niet de gehele expansietakt genomen maar wordt de 

tijdsduur gerelateerd aan de positie van x1. Daarmee is op de eerste plaats een betere 
vergelijking met de compressietakt mogelijk. Maar bovendien geven de 

slaglengtevariaties ook een spreiding in de tijdsduur van de totale expansietakt. Deze 

spreiding maakt het onmogelijk om de invloed van de druk in de hoge-druk-accumulator 

te bepalen. Bij deze meting, die bij een zuigerfrequentie van 10 Hz is uitgevoerd, is de 

druk in de compressie-accumulator constant gehouden (145 bar). 

Uit deze meting blijkt dat de expansietakt korter duurt naarmate de druk in de hoge

druk-arbeidsaccumulator hoger is. Het verschil tussen de hoogste en de laagste 

belasting is ruim 1 ms. Daarbij moet worden bedacht dat hier niet de hele zuigerslag is 

beschouwd. Bovendien zal bij een grater drukverloop dit verschil nog verder toenemen. 

De gevoeligheid van de cylusperiode voor de druk in de hoge-druk-arbeidsaccumulator 

is ook door middel van het simulatieprogramma bepaald. Daaruit volgt dat per 100 bar 

drukstijging aan de hoge-druk-zijde van het arbeidsdeel de cyclusperiode gemiddeld 

genomen 1,5 milliseconde korter duurt. De berekende gevoeligheid is grater dan uit de 

metingen kan warden afgeleid. Bij de simulatie is echter de gehele expansietakt 
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Meting dynamisch gedrag en eigenschappen 

beschouwd. Bij de meting daarentegen is het laatste dee!, waarbij de zuigersnelheid 

juist het laagst is en de slaglengtegevoeligheid groter is, niet meegenomen. 

8.4 -

B-

7.6-

Afb. 5.9.: De invloed van de druk in de hoge-druk-arbeidsaccumulator PAH op de tijdsduur tussen 

het moment waarop de zuiger vanuit het BOP vertrekt en het moment waarop de zuiger 
het punt x1 passeert. 

lineaire regressiecurve: 

tx1 - t80p = 9,9-0,0082 · PAH (I- = 0, 999) 

Toch is -ook wanneer we alleen het simulatieresultaat beschouwen- de gevoeligheid 

aan de arbeidszijde aanmerkelijk geringer dan aan de compressiezijde van het 

hydrauliekdeel, waarbij de cyclusperiode afneemt met minimaal 6 ms per 100 bar 

drukstijging. De eerste reden voor dit verschil is dat de druk in de compressie

accumulator zowel de compressie- als de expansieperiode bepaalt. Bovendien duurt de 

compressietakt !anger dan de expansietakt, zodat een verandering van de cyclusperiode 

aan de compressiezijde versterkt doorwerkt in de totale cyclusperiode. 

5.2.7 
Terugbrengprocedure 

Afbeelding 5.10 toont een meting van de zuigerverplaatsing als functie van de tijd. 

Allereerst doorloopt de zuiger een volledige slag en wordt, na de terugvering 

ingevangen (periode B). Daarna wordt een slag gemaakt met een onvoldoende 

slaglengte (C). Na deze expansieslag wordt de zuiger dan ook niet door het 
invangsysteem ingevangen. De zuiger schiet daarom weer terug naar het BDP. De 
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regeling geeft bij deze slag echter geen nieuwe brandstof-injectie. Daardoor 'strandt' de 

zuiger, en maakt een gedempte, trillende beweging (D). De regeling heeft inmiddels 

geconstateerd dat de zuiger niet in het ODP is teruggekeerd en schakelt het 

terugbrengsysteem in (einde periode D). 

-100 ms 

A B c D E F 

0 40 80 120 160 200 

t [ms]-------{> 

Afb. 5 .10.: Zuigerverplaatsing x als functie van de tijd t gedurende de terugbrengprocedure: 
A de zuiger wacht in het ODP 
B slag met voldoende slaglengte 

de zuiger wordt ingevangen en wacht op het volgende slag-commando van de 
regeling 

C slag met onvoldoende slaglengte 
de zuiger word! nu niet ingevangen en vertrekt zonder een start-commando van de 
regeling 

D de regeling geeft geen injectie-commando, en er wordt dus ook geen 
verbrandingsarbeid toegevoerd aan de zuiger 
de zuiger maakt slechts een korte expansietakt, en doorloopt vervolgens een 
gedempte trillende beweging 

E de regeling stelt het terugbrengsysteem in werking en de zuiger wordt weer naar het 
ODP gebracht 

F de zuiger wacht op een nieuw startcommando 

Tijdens de terugbrengprocedure wordt de zuiger met vrijwel constante snelheid naar de 

startpositie teruggebracht (E). De snelheid is onder meer afhankelijk van het 
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oppervlakte-verschil tussen de terugbrengplunjer en de compressieplunjer, de druk in de 

compressie-accumulator en de stromingsweerstand van de kleppen die gedurende de 

terugbrengprocedure worden doorstroomd. 

Vanaf het einde van de te korte expansietakt tot aan het einde van de 

terugbrengprocedure (vanaf t1 tot aan t2) levert het vrijezuigeraggregaat geen 

vermogen. Deze hele periode duurt circa 100 ms. 

5.2.8 
lnvangsysteem 

In paragraaf 3.7.1 is de werking van het invangsysteem al uitgebreid toegelicht. 

Afbeelding 5.11 toont het resultaat aan de hand van de gemeten zuigerbeweging. De 

grafiek laat zien hoe de zuiger, na afloop van de expansietakt, terugveert, en 

vervolgens, met een gedempte oscillerende beweging tot stilstand komt. 

0 20 40 60 80 100 

t [ms] 

BOP 

Afb. 5.11.: De gemeten zuigerbeweging en de druk achter in de arbeidscilinder gedurende de 
terugvering en het invangen van de zuiger in het ODP. Grafieken zijn bepaald als 
gemiddelde van 64 slagen. 
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In paragraaf 3.7.1 is reeds aangegeven dat de terugvering onder meer afhankelijk is van 

het olievolume Vo dat, aan het einde van de expansietakt, nog tussen het plunjervlak en 

de terugslagkleppen zit opgesloten. Hoe groter dit resterende volume is, hoe groter de 

energie-inhoud is die in de samengedrukte olie is opgeslagen, en hoe grater de 

terugvering is. Aangezien een kortere expansieslag leidt tot een vergroting van het 

restvolume Vo, betekent dit tevens dat een kortere expansieslag resulteert in een grotere 

terugvering. 

Dit is ook uit metingen gebleken. Afbeelding 5.12 toont de gemeten relatie tussen de 

positie van de zuiger wanneer deze in het ODP tot stilstand komt (gemeten ten opzichte 

van de onderkant van de cilinderkop) en de afstand die de zuiger tijdens de terugvering 

aflegt. De meetpunten zijn bepaald gedurende een uur aggregaatbedrijf, waarbij om de 

negen seconden is gemeten (400 meetpunten). 

1 
E' 
E. 
x 4-

3-

165 166 167 168 169 170 171 

Afb. 5.12.: Relatie tussen de terugveerafstand x1 en de positie van de zuiger na afloop van de 
expansietakt Xe· Voor de definitie van Xt en x0 wordt verwezen naar de grafiek rechts. 
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De grafiek bevestigt het beeld dat op grond van de theorie werd verwacht. In grote 

lijnen is ook een lineair verband te zien in de wolk van punten, hetgeen overeenstemt 

met de verwachting op grond van het theoretische model (zie paragraaf 3.71) 

Deze relatie heeft een nadelige consequentie: de slaglengte-variaties die kunnen 

worden waargenomen aan het einde van de expansietakt, worden vergroot door het 

invangsysteem. Dit blijkt onder meer uit afbeelding 5.13. Hierin zijn de 400 meetpunten 

van het eerder genoemde experiment in een dubbel histogram uitgezet. Op de vertikale 

as staat het aantal keren vermeld dat een eindpositie van de zuiger binnen een bepaald 

interval is gemeten. Het eerste (donkergrijze) histogram toont de spreiding van de 
zuigerpositie na afloop van de expansietakt. Het tweede (lichter getinte) histogram 

toont een soortgelijke spreiding maar dan van de zuigerposities na afloop van de 

terugvering. 

• einde expansieslag • einde terugvering 
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Afb. 5.13: Frequentleverdeling van de zuigerpositie bij het einde van de expansietakt en het einde 
van de terugvering (op een totaal van 400 meetpunten) 
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De vergelijking van de beide histogrammen laat zien dat de oorspronkelijke spreiding 

in zuiger-eindposities door het invangsysteem ongeveer wordt verdubbeld: de spreiding 

neemt toe van ongeveer 4 mm naar 8 mm. Ten opzichte van een gemiddelde slaglengte 

van 165 mm betekent dit uiteindelijk een spreiding van :1:4,2 mm. Alhoewel de spreiding 

van de einde-expansie-posities ongeveer een normale verdeling te zien geeft, is dat voor 

de spreiding van de einde-terugvering-posities niet het geval. Ook hierin zien we het 

versterkende effect van het invangsysteem terug. 

Voor het VZA2 heeft deze spreiding overigens geen invloed gehad op de 

compressieverhouding, ondanks het feit dat het toch gaat om een aanzienlijke 

slaglengtevariatie. De smorende werking van de SFR-kleppen zorgt er immers voor dat 

de zuiger in het eerste dee! van de compressietakt alleen maar een bepaalde maximale 

snelheid kan opbouwen. Dit betekent dat, op het moment dat de compressieplunjer de 

hoofdleiding van het compressiedeel opent, de zuiger altijd dezelfde snelheid en 

daarmee dezelfde hoeveelheid kinetische energie heeft. De slaglengtevariaties 

hebben dus geen invloed op de totale energie-hoeveelheid die gedurende de 

compressietakt aan de zuiger wordt toegevoerd, en hebben daarmee ook geen invloed op 

de compressieverhouding zelf. 

5.3 
Compressieverhouding 

Deze paragraaf handelt over de factoren die de compressieverhouding bepalen. 

Allereerst dient te worden opgemerkt dat het VZA een tweetakt-'motor' is met 

poortspoeling. De compressie begint daardoor pas vanaf het moment dat de 

uitlaatpoorten door de zuigerbodem warden afgesloten (of zelfs net iets daarvoor). In 

aansluiting op de tweetakt-terminologie handelt deze paragraaf dan ook over de 
effectieve compressieverhouding. 

Anders dan bij de krukdrijfstangmotoren kent het VZA geen geometrisch bepaalde 

compressieverhouding. Voor dit type verbrandingssystemen kan beter de compressie

energie warden gekozen als maatgevende grootheid voor de typering van het 

verbrandingsproces. Hoe meer energie tijdens de compressietakt aan de zuiger wordt 

toegevoerd, hoe meer energie uiteindelijk beschikbaar is voor de compressie van de 

verbrandingslucht. Het is dan ook waarschijnlijk dat een verhoging van de compressie

energie leidt tot een verhoging van de compressieverhouding. 

Daarnaast kan ook de keuze van het moment van de start van de brandstofinjectie de 

compressieverhouding bemvloeden. Een vroege injectie kan immers leiden tot een vroege 

ontsteking, bijvoorbeeld wanneer de zuiger nog bezig is met de compressietakt. De 

druktoename, die vervolgens het gevolg is van het verbrandingsproces, kan de zuiger 

harder afremmen, en de zuiger eerder tot stilstand brengen. Dit kan mogelijk leiden tot 

een Jagere compressieverhouding. 
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In deze paragraaf wordt zowel de invloed van de compressie-energie als de invloed van 

de start van de brandstof-injectie op de (effectieve) compressieverhouding bepaald. De 

hoogte van de compressie-energie wordt door veel factoren bepaald: 

de slaglengte gedurende de compressietakt 

de druk in de compressiecilinder en het oppervlak van de compressieplunjer 

de druk in de arbeidscilinder en het oppervlak van de arbeidsplunjer 

de druk in de terugbrengcilinder en het oppervlak van de terugbrengplunjer 

de druk in de spoelpomp en het oppervlak van de verbrandingszuiger (de onderkant 

van de verbrandingszuiger wordt als zuiger van de spoelpomp gebruikt) 

de wrijvingskracht 

De startpositie van de zuiger heeft nauwelijks invloed op de energie die naar de zuiger 

wordt toegevoerd. Dit als gevolg van de smorende werking van de SFR-l<leppen. De 

feitelijke energietoevoer vanuit de compressiecilinder begint pas vanaf het moment dat 

de compressieplunjer de hoofdleiding opent. Deze positie is een vast geometrisch 

gegeven. Daarnaast heeft ook de positie van de zuiger in het BOP een invloed op de 

toegevoerde compressie-energie. Een l<leinere afstand tussen cilinderkop en BDP-positie 

betekent immers een langere compressieslag en daarmee ook een grotere 

energiehoeveelheid. Deze invloed is echter zeer gering. Wanneer bijvoorbeeld bij 

nominaal bedrijf de BDP-positie op 4 mm van de cilinderkop zou liggen, betekent een 

verdubbeling van de compressieverhouding dat deze afstand dan afneemt tot 2 mm. Ten 

opzichte van de totale nominate slaglengte van 165 mm betekent dat een toename van 
slechts 1,2%. Deze invloed wordt daarom vooralsnog verwaarloosd, en de compressie

slaglengte wordt constant beschouwd. 

Van de overige factoren zijn alleen de drukniveaus en de wrijvingskracht als variabele 

parameters te beschouwen; de plunjeroppervlakken zijn immers constant. Daarbij heeft 

de compressiedruk de grootste invloed. Dit blijkt uit de globale berekening van de 

diverse krachten: 

plunjervlak oppervlak gemiddelde druk kracht (richting het 

[mm2] 
gedurende BOP als zijnde 

compressietakt positief 

[x 105 Pa] 
gedeflnieerd) 

[N] 

compressieplunjer 262 150 3.923 

arbeidsplunjer 154 6 92 

terugbrengplunjer 150 6 -90 

spoelzulger 8.495 -0.1 (abs) -85 

wrijvlngskracht n.v.t. n.v.t. -100 
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De kracht op de arbeidsplunjer blijkt tijdens de compressietakt grotendeels te worden 

gecompenseerd door de kracht op de terugbrengplunjer. Beide plunjervlakken zijn 

ongeveer even groot, en op beide vlakken heerst dezelfde (!age) druk. Daarmee vervalt 

de druk in de lage-druk-accumulator als een parameter die de compressie-arbeid kan 

be'invloeden. 

Gelet op het bovenstaande blijven alleen de druk in de compressie-accumulator en de 

timing van de brandstofinjectie over als parameters die de compressieverhouding 

kunnen bepalen. 

Bij de prototype-opstelling van het VZA2 is de besturing van het moment van 

brandstofinjectie gekoppeld aan het signaal van de verplaatsingssensor. Het signaal 
dat van de versterker van deze sensor afkomt varieert tussen 0 en 10 V, waarbij de 

spanning toeneemt naarmate de zuiger dichter in de buurt van het BDP komt (zie 

paragraaf 4.2). Bij het onderzoek naar de invloed van brandstoftiming en de 

compressiedruk op de compressieverhouding is de injectie gestart bij een sensorwaarde 

die varieert tussen 7,5 en 8,6 V. De stuurspanning is daarbij telkens met 0,1 V verhoogd. 

Daarbij betekent een hogere stuurspanning dat de brandstofinspuiting later 

plaatsvindt. 
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Afb. 5.14.: Meetpunten voor de bepaling van de invloed van de druk in de compressie-accumulator 
Pc en de stuurspanning Uinj van het injectie-tijdstip op parameters als de 

compressieverhouding, he! geindiceerde rendement en de emissies 

Afbeelding 5.14 toont het gehele veld van meetpunten. De afbeelding laat zien dat de 

stuurspanning voor de brandstofinjectie bij een hoge compressiedruk in een kJeiner gebied 
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is gevarieerd dan bij de lagere compressie-drukniveaus. De reden hiervoor is dat bij de 

hoge compressiedrukken eerder een misfiring ontstaat dan bij de Iage 

compressiedrukken. Ook bij zeer lage compressiedrukken geeft een late inspuiting een 

verhoogde kans op een onvoldoende verbranding, met als gevolg een verhoogde kans op 

'misfiring' . In de volgende grafieken warden deze 'misfire'-gebieden grijs weergegeven. 

Afbeelding 5.15 laat het resultaat zien van de meting van de effectieve compressie

verhouding. De afbeelding toont een contourplot op basis van de parameters die in het 

experiment zijn gevarieerd (de stuurspanning Uinj en de compressiedruk Pc)· Op de 

horizontale as staat tevens de positie Xinj van de bovenkant van de verbrandingszuiger 

ten opzichte van de cilinderkop op het moment dat de injectie begint. 
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Afb. 5.15: De invloed van de stuurspanning Uinj van het injectiesysteem c.q. de zuigerpositie Xinj 
op het moment dat de brandstofinjectie begin!, en de gemiddelde druk Pc in de 

compressie-accumulator, op de effectieve compressieverhouding E. 

De grafiek toont dat de effectieve compressieverhouding vooral bepaald wordt door de 

druk in de compressie-accumulator. De stuurspanning van het injectiesysteem heeft 

daarentegen slechts een geringe invloed op de compressieverhouding. 

Bij deze meting is ook de tijdsduur linj bepaald tussen het moment waarop de 
brandstofinspuiting begint en het moment waarop de zuiger in het BDP tot stilstand 
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komt. Het begin van de brandstofinjectie is bepaald aan de hand van het gemeten 

signaal van de naaldheffing en betreft het moment waarop de naald van de zitting 

wordt gelicht. De onderstaande afbeelding toont de relatie tussen de stuurspanning van 

de brandstofinjectie en de gemiddelde druk Pc in de compressie-accumulator op dit 

moment (-1,8 ms betekent bijvoorbeeld dat 1,8 milliseconde na de start van de 

brandstofinjectie de zuiger in het BDP tot stilstand komt). 
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Afb. 5.16.: Het moment van de start van de brandstofinjectie finjlen opzichte van het moment 
waarop de zuiger in het BDP tot stilstand komt, in relatie tot de stuurspanning Uinj en 
de druk in de compressie-accumulator Pc· 

Deze gemeten relatie kan nu ook worden gebruikt om de invloed van het moment van 

brandstofinspuiting op de compressieverhouding te bepalen. Afbeelding 5.17 toont deze 

relatie waarbij wederom tevens de invloed van de compressiedruk staat weergegeven. 
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Afb. 5.17.: De invloed van het injectiemoment t;njen de gemiddelde druk in de compressie

accumulator Pc op de effectieve compressieverhouding £. 

Ook uit deze grafiek blijkt dat de compressieverhouding vooral wordt bepaald door de 

druk in de compressie-accumuJator. Dit verband tussen compressiedruk en 
compressieverhouding blijkt ongeveer lineair te zijn (zie afbeelding 5.18). 
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Afb. 5.18.: Relatie tussen de gemiddelde druk in de compressie-accumulator Pc en de effectieve 

compressieverhouding £. 

111 



Het einde van een omwenteling 

Deze relatie geldt alleen voor het VZA2 en heeft geen algemene geldigheid. Zo heeft 

bijvoorbeeld de smorende werking van de SFR-l<leppen een invloed op deze relatie (zie 

ook paragrafen 5.2.2 en 6.2). De stromingsweerstand van deze l<leppen onttrekt immers 

een deel van de energie van de compressie-accumulator die anders aan de 

compressieplunjer zou zijn geleverd. Met andere woorden: zonder deze 

stromingsverliezen zou een bepaalde compressieverhouding met een lagere druk in de 

compressie-accumulator kunnen worden gerealiseerd dan in bovenstaande figuur staat 

weergegeven. 

5.4 
Rendement 

Het brandstofverbruik van een voertuig of werktuig heeft direkt een invloe<l op de 

economische rentabiliteit. Daamaast bepaalt het brandstofverbruik mede de 

hoeveelheid luchtverontreinigende emissies. Dit geldt natuurlijk op de eerste plaats 

voor de C02-uitstoot. Maar ook de overige emissies zijn door de emissie-wetgeving aan 
het brandstofverbuik gerelateerd (emissiegrenzen worden in de wetgeving beschreven in 

termen van een specifieke emissie per eenheid van geproduceerde energie en uitgedrukt 
in gram per kWh). 

De waarde die het VZA heeft ten aanzien van het brandstofverbruik is niet eenvoudig 

te bepalen. Op de eerste plaats kan het (energetische) rendement van het aggregaat 
niet los warden gezien van de rest van de aandrijving. 

Daamaast is het rendement van een aandrijving geen vast gegeven, maar is dit onder 

meer afhankelijk van het bedrijfspunt c.q. de gevraagde druk en volumestroom. 

Paragraaf 5.4.2 handelt over deze deellastinvloed. Ook wordt gekeken naar de invloed 

van de compressiedruk en de injectie-timing op het gelndiceerde rendement (paragraaf 

5.4.1). Paragraaf 5.4 wordt afgesloten met een beschouwing over de hydraulische en 
mechanische conversieverliezen (paragraaf 5.4.3). 

5.4.1 
Geindiceerde rendement bij 5 Hz en 190 bar Ap 

Het gelndiceerde rendement heeft betrekking op de eerste stap in de totale energie

conversieketen van het aggregaat. Het rendement geeft de verhouding van: 

de energie die volgt uit de kring-integraal van het pV-diagram van het 

verbrandingsmotordeel, en 

de brandstof-energie die per slag wordt toegevoerd. 

In deze paragraaf worden de metingen samengevat waarmee de invloed van de timing 

van de brandstof-injectie en de druk in de compressie-accumulator op het gelndiceerde 

rendement is bepaald. Deze twee parameters hebben een grote invloed op de compres

sieverhouding, zoals in paragraaf 5.3 reeds is toegelicht. Vanuit de verbrandingsmotor

wetenschap is bekend dat de compressieverhouding en de start van de brandstof-injectie 
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bovendien beide een grate invloed hebben op het verloop van het verbrandingsproces, en 

de daarmee samenhangende eigenschappen, zoals het rendement en de emissies. 

De metingen zijn uitgevoerd in een bedrijfspunt: 

slagfrequentie = 5 Hz 
druk in de hoge-druk-arbeidsaccumulator = 195 bar 

druk in de lage-druk-arbeidsaccumulator = 6 bar 

Dit bedrijfspunt is gekozen nadat eerdere metingen hadden aangetoond dat bij het VZA 

het spoelrendement sterk daalt naarmate de frequentie toeneemt. Het spoelrendement 

kan een invloed hebben op het ge'indiceerde rendement en de emissies. Zo resulteert 

bijvoorbeeld een laag spoelrendement in combinatie met een hoge belasting in hoge CO-, 
VOS- en deeltjes-emissies. Aangezien de CO en de onverbrande koolwaterstoffen ook 

een energie-inhoud hebben kan ook het rendement dalen. Bij 5 Hz en een hydraulische 

belasting van het arbeidsdeel van 195 bar is deze nadelige invloed niet merkbaar. 

Vandaar deze keuze. 

In 1992 en 1993 is door Somhorst (133] een uitgebreid onderzoek verricht naar de invloed 
van de injectie-timing en de druk in de compressie-accumulator op het ge'indiceerde 

rendement. Hieruit volgde een maximale waarde van het gemeten ge'indiceerde 

rendement van 51,5%1,8%. Bij de berekening van dit betrouwbaarheidsinterval zijn 

mogelijke invloeden van thermoshock op de druksensor niet verrekend. Het rendement 

is gedefinieerd op de onderste verbrandingswaarde. Er is een reguliere diesel-brandstof 

gebruikt. Dit rendement wordt bereikt bij een compressieverhouding van ongeveer 15 en 
een verbranding die start net v66r het bovenste dode punt. Het tijdstip waarop de 

verbranding voor 50 procent is voltooid is 0,09 milliseconden na het BDP. De 

gemiddelde ge'indiceerde druk bij de metingen bedroeg 6 bar. 

Nader onderzoek naar de nauwkeurigheid van de metingen en de berekeningen is 

noodzakelijk. De invloeden van thermoshock op de druksensor, hysterese en variatie in 
de gevoeligheid van de zuigerplaatssensor en het faseverschil tussen het signaal van 

de druksensor en de zuigerplaatssensor verdienen hierbij speciale aandacht. Tevens is 

het belangrijk vaste procedures op te stellen voor de calibraties van de meetapparatuur 

en voor de metingen. 

Afbeelding 5.19 toont hoe, in een bedrijfspunt (5Hz en 195 bar arbeidsdruk) het 

ge'indiceerde rendement afhankelijk is van de druk in de compressie-accumulator en de 

stuurspanning van de brandstof-injectie. De contourplot laat zien dat het rendement in 

een groot gebied grater of gelijk aan 50% is. 

Dit blijkt ook uit de grafiek van afbeelding 5.20 waarin de invloed van het tijdstip van 

de start van de brandstofinspuiting op het rendement valt af te lezen. Wanneer de 

inspuiting 0,6 a 1,0 milliseconden v66r het BDP start word! het hoogste rendement 

gehaald. De druk in de compressie-accumulator blijkt hierop nauwelijks een invloed te 

hebben. Aangezien de compressieverhouding vrijwel lineair afhankelijk is van deze 

druk volgt uit deze meting dat de compressieverhouding vrijwel geen invloed heeft op 

het rendement. Dit komt overeen met het gedrag van krukdrijfstangmotoren (134, 131]. 
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Afb. 5.19.: De invloed van de zuigerpositie Xinj op het moment dat de injectie begin! en de 

gemiddelde druk in de compressie-accumulator Pc op het geTndiceerde rendement lJi. 

De positie Xinj is daarbij gedefinieerd ten opzichte van de onderzijde van de cilinderkop: 

slagfrequentie VZA = 5 Hz 
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Afb. 5.20.: De invloed van de start van de brandstof-injectie tinjen de gemiddelde druk in de 

compressie-accumulator Pc op het ge'indiceerde rendement T/i 
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Afb. 5.19.: De invloed van de zuigerpositie Xinj op het moment dat de injectie begin! en de 
gemiddelde druk in de compressie-accumulator Pc op de maximale druk in de 
verbrandingscilinder. De positie Xinj is daarbij gedefinieerd ten opzich1e van de 

onderzijde van de cilinderkop: 
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Afb. 5.20.: De invloed van de start van de brandstof-injectie t;nj en de gemiddelde druk in de 
compressie-accumulator Pc op op de maximale druk in de verbrandingscilinder: 

slagfrequentie VZA = 5 Hz 
druk HD-accumulator = 195 bar 

- druk LD-accumulator = 6 bar 
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Afbeeldingen 5.21 en 5.22 tonen de invloed van de injectie en de druk in de compressie

accumulator op de maximale druk in de verbrandingscilinder. De grafieken tonen dat 

een vroege inspuiting gecombineerd met een hoge compressieverhouding (als gevolg van 

de hoge druk in de compressiecilinder) een hoge drukpiek in de verbrandingscilinder 

veroorzaakt. Een vergelijking van afbeeldingen 5.21en5.22 met achtereenvolgens 5.19 

en 5.20 laat zien dater geen eenduidig verband bestaat tussen de piekdruk en het 

gemdiceerde rendement. 

Bij het onderzoek naar het gemdiceerde rendement is ook het moment van de ontsteking 

en de verbrandingsduur bepaald. Het onstekingsmoment is bepaald aan de hand van de 

heat-release en is gedefinieerd ten opzichte van het moment waarop de zuiger in het 

BOP tot stilstand komt. De verbrandingsduur is gedefinieerd als de tijdsduur tussen het 

ontstekingsmoment en het moment waarop 90% van de heat-release is voltooid. 

Onderstaande afbeelding laat zien hoe het rendement samenhangt met het 

ontstekingsmoment en de verbrandingsduur. 
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Afb. 5.23.: De invloed van het ontstekingsmoment lontsten de verbrandingsduur fverbrOP het 

geindiceerde rendement 1/i 

Uit de grafiek blijkt dat de verbranding net v66r of net na het moment waarop de zuiger 

het BDP bereikt moet beginnen, teneinde een hoog gelndiceerd rendement te verkrijgen. 

Bovendien dient de verbranding 1a1,5 milliseconde te duren. Vooral te lange 
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verbrandingen geven een sterke verlaging van het rendement. Dit hangt vooral samen 

met de snelle expansie die kenmerkend is voor het VZA. De verbrandingsenergie komt 

daardoor voor een te groot dee! bij een te !age cilinderdruk vrij, hetgeen een verlaging 

van het thermodynamische rendement geeft. 

5.4.2 
lnvloed van het bedrijfspunt op het gelndiceerde rendement 

Bovenstaande metingen hebben alle betrekking op een bedrijfspunt (een slagfrequentie 

van 5 Hz en een arbeidsdruk van 195 tegen 6 bar). Oaamaast zijn ook metingen verricht 

in een aantal andere bedrijfspunten: 

Tabel5.1: Meetpunten bedrijfsveld (11p, f) 

I ~:~ 

iyieetpunt slag- druk HD- druk µ>- arbeldadeel 
\ . .f>'' 

frequentle 
accumulator . a~.ci.imulator , 

arbeldadeel . a:rbe'fdsdeel 

(H.z) [barl [bar) [bar) 

1,05 144,7 4,7 140,0 

2 9,95 151,0 4,7 146,3 

3 9,95 187,9 4,4 183,5 

4 9,95 224,9 4,3 220,6 

5 9,95 263,4 4,4 259,0 

6 9,95 299,8 4,6 295,1 

7 18,80 150,5 3,7 146,8 

B 18,80 163,3 3,5 159,8 

9 18,80 175,1 3,5 171,7 

1 0 18,80 187,8 3,5 184,4 

11 18,80 200,2 3,4 196,7 

De meetpunten zijn gekozen met het oog op de emissie-metingen die gelijk met de 

rendementsmeting zijn verricht (zie paragrafen 5.3 en 5.4.1). De druk in de compressie

accumulator is bij al deze metingen constant gehouden op een waarde van 140,6 ::0,9 bar. 

Afbeelding 5.24 toont in een contourplot het resultaat van de rendementsmeting. Op de 

horizontale as staan de slagfrequentie en het debiet uit. Op de vertikale as staat de 

drukval over het arbeidsdeel (PAH - PAU· Gelet op het geringe aantal bedrijfspunten 
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waarin is gemeten kan niet teveel waarde worden toegekend aan de overige, niet 

gemeten bedrijfspunten. De grafiek beoogt alleen een tendens weer te geven. 
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Afb. 5.24.: Het geindiceerde rendement van het VZA2. als functie van debiet en drukval over het 
arbeidsdeel. 

In deze grafiek bedraagt het gemcliceerde rendement maximaal 49%. De hoge waarde 

van 51 % die gemeten is bij de optimalisatie bij 5 Hz en een belasting van 190 bar (~p 
over het arbeidsdeel) wordt bij deze meting dus niet gehaald, ook niet in de buurt van 

het eerder genoemde bedrijfspunt. De oorzaak van dit verschil is hoogstwaarschijnlijk 

een defect aan de injector. De meting in het 5 Hz-punt is einde oktober 1992 verricht 

terwijl de bovenstaande metingen bijna een half jaar later zijn verricht (14 april 1993). 

In die tijd is al gebleken dat de injector de brandstof niet meer concentrisch inspoot ten 

opzichte van de nozzle-tip. Later, na de meting van 14 april 1993, is deze excentriciteit 

toegenomen en daalde tevens het rendement dat maximaal behaald kon worden. Een 

vervanging van de injector zou deze hypothese moeten hebben kunnen onderbouwen. 
Daarvoor ontbrak het in het beproevingstraject echter aan tijd en middelen, waarbij 

moet worden aangetekend dat het een <lure experimentele injector betrof met een lange 

levertijd. 

De grafiek toont voorts dat het gelndiceerde rendement daalt naarmate de 

slagfrequentie en de belasting van het aggregaat toenemen. Ook hier kan het effect aan 

de injector een rol hebben gespeeld. Daamaast zijn er echter nog twee andere negatieve 

effecten op het gemdiceerde rendement: 
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Uit de emissiemetingen blijkt dat de uitstoot van CO, VOS en roet sterk toenemen 

naarmate de slagfrequentie en de belasting toenemen (zie paragraaf 5.5.2). 

Daarmee gaat ook een dee! van de verbrandingsenergie verloren. 

Naarmate de slagfrequentie en de belasting toenemen is er steeds minder lucht voor 

het verbrandingsproces beschikbaar. Orn dan loch nog een zo volledig mogelijke 

verbranding te verkrijgen moet de brandstof eerder worden gei:njecteerd. Dit heeft 

echter een nadelige invloed op het gei:ndiceerde rendement (zie paragraaf 5.4.1). 

Een volledig inzicht in de samenhang tussen het gelndiceerde rendement en belasting en 

slagfrequentie ontbreekt vooralsnog. Daarvoor zal meer onderzoek verricht moeten 

worden naar de factoren die het verbrandingsproces in het VZA bei:nvloeden. 

5.4.3 
Hydraulische rendement 

Na, of beter tegelijk met de energieconversie in de verbrandingsruimte volgt in het 

hydrauliekdeel van het VZA de omzetting van gemdiceerde arbeid in hydraulische 

arbeid. Ook daarbij gaat energie verloren: 

wrijving 

stromingsweerstand 

lekverliezen 

expansieverliezen. 

Deze verliezen kunnen worden verrekend in het hydraulisch-mechanische rendement, 

of kortweg hydraulische rendement. Dit rendement kan worden gedefinieerd als: 

met hierin: 

Y/h • hydraulisch (-mechanische) rendement 

Q - volumestroom 

Llp = drukverschil tussen hoge en !age- druk- arbeidsaccumulator 

f - slagfrequentie 

E; - per slag gemdiceerde arbeid 

Esp - per slag verrichte spoelarbeid 

De correctie voor de spoelarbeid is nodig aangezien deze arbeid later, in de berekening 

van het vermogen van de randapparatuur, wordt meegenomen. 

De geproduceerde hydraulische arbeid kan worden gemeten door, naast de drukniveaus 

in de hoge- en lage-druk-arbeidsaccumulator, ook de volumestroom te meten die door 

het VZA van de !age- naar de hoge-druk-accumulator word! verpompt. Deze 
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volumestroom kan ook warden afgeleid uit het aantal slagen dat het VZA per 

tijdseenheid maakt (bepaalt door de slagfrequentie f) vermenigvuldigd met het 

effectief verpompte volume Va,eff 

0= f· V..,elf 

Dit laatste volume is enerzijds afhankelijk van het oppervlak van de arbeidsplunjer en 

anderzijds van de effectieve slaglengte van de zuiger i.e. de arbeidsplunjer. Deze 

laatste waarde komt niet overeen met de gehele slaglengte, maar is afhankelijk van 

het moment waarop de zuigkleppen in het BDP sluiten. Pas wanneer deze kleppen 

gesloten zijn kan immers de drukopbouw in deze cilinder beginnen en kan er olie aan de 

hoge-druk-arbeidsaccumulator warden geleverd. Voor het VZA2 bedraagt de effectieve 

slaglengte gemiddeld genomen ongeveer 90% van de totale slaglengte. 

Op deze wijze is het hydraulische rendement van het VZA2 bepaald. Aangezien 

daarbij de gemeten druk in de beide arbeidsaccumulatoren als uitgangspunt is genomen is 

<lit rendement, tezamen met het gei:ndiceerde rendement, een maat voor het totale 

bruto-rendement van het VZA. Het netto effectieve rendement kan dan vervolgens nog 
warden bepaald door dit bruto-rendement te corrigeren voor het energieverbruik van de 

randapparatuur. 

Uit de metingen blijkt dat het hydraulische rendement bij het VZA geen constante 

waarde heeft. Allereerst blijkt dat dit rendement afhankelijk is van de druk in de 

compressie-accumulator. Daarbij geldt dat een lagere druk in deze accumulator tot een 

hoger hydraulisch rendement leidt. Afbeelding 5.25 toont de gemeten relatie. 
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Afb. 5.25.: Het hydraulische rendement 7lhm [-] als functie van de druk in de compressie
accumulator Pc [bar) 

120 

slagfrequentie = 5 Hz 
druk in de HD-arbeidsaccumulator = 195 bar 
druk in de LD-arbeidsaccumulator = 6 bar 



Meting dynamisch gedrag en eigenschappen 

De meting laat zien dat het hydraulische rendement met 6%-punten daalt wanneer de 

druk in de compressie-accumulator toeneemt van 130 naar 180 bar. De verklaring voor 

deze afhankelijkheid is gelegen in de smorende werking van de SFR-kleppen: hoe 

hoger de druk in de compressie-accumulator is, hoe meer energie in deze kleppen wordt 

gedissipeerd. In paragraaf 6.2 wordt deze afhankelijkheid nog nader toegelicht. Hier 

wordt vooralsnog volstaan met de opmerking dat dit verband dus niet voor vrije

zuigersystemen in het algemeen geldt, maar specifiek gekoppeld is aan het ontwerp 

van het VZA2, in het bijzonder van het ontwerp van het compressiedeel. 

Afbeelding 5.23 geldt voor een bedrijfspunt (5 Hz en 190 bar drukverschil over de beide 

arbeidsaccumulatoren). Afbeelding 5.26 geeft daarnaast de invloed van de 

slagfrequentie en de belasting van het aggregaat. 
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Afb. 5.26.: Het hydraulische rendement als functie van de belasting lip voor drie verschillende 
slagfrequenties. De druk in de compressie-accumulator bedroeg bij deze meting 140 
bar. 

Te zien is dat het hydraulische rendement toeneemt naarmate het aggregaat zwaarder 

belast wordt. Dit is ook te verwachten, aangezien een dee! van de verliezen in absolute 

waarde onafhankelijk is van de belasting, maar dus relatief toeneemt naarmate de 

belasting afneemt. Dit geldt onder meer voor de verliezen in de SFR-klep. Maar ook de 

stromingsverliezen in de terugslagkleppen en leidingen zijn (in absolute waarde 

uitgedrukt) vrijwel alleen afhankelijk van de zuigersnelheid en niet van de belasting. 

121 



Het einde van een omwenteling 

snelheidspatroon, ongeacht de slagfrequentie. Daardoor zijn ook de totale 

stromingsverliezen gelijk, ongeacht de slagfrequentie. 

5.5 
Emissies 

De mobiele werktuigen zijn op emissiegebied lange tijd ontzien. Pas aan het einde van 

de jaren tachtig werd duidelijk hoe groot het aandeel van de uitstoot :van deze 

werktuigen was in de totale luchtvervuiling [135, 32, 33]. Aansluitend hierop is ook een 

begin gemaakt met de emissiewetgeving voor de meeste categorieen mobiele 

werktuigen. In Europa wordt daarbij uitgegaan van de ISO-norm 8178 (136, 137, 138]. 

Deze norm sluit aan op de 13-mode-test voor zwaar wegverkeer. 

Ook bij het VZA2 is gemeten hoe hoog de uitstoot is van CO, VOS, NOx en roet. De 

meeste aandacht is uitgegaan naar NOx en roet aangezien deze rookgascomponenten bij 

dieselmotoren relatief de grootste bijdrage aan de luchtvervuiling leveren. 

Allereerst is onderzocht welke invloed de druk in de compressie-accumulator en het 

injectie-tijdstip op de ernissies hebben. De metingen die daartoe zijn verricht sluiten 

aan op de rendementsmetingen en zijn in een bedrijfspunt uitgevoerd. De resultaten van 

deze metingen warden in paragraaf 5.5.1 nader toegelicht en samengevat. 

Vervolgens zijn, min of meer overeenkomstig de ISO-norm, in elf bedrijfspunten emissies 

gemeten. De resultaten van deze metingen warden in paragraaf 5.5.2 toegelicht. 

5.5.1 
5 Hz-metingen 

Overeenkomstig de rendementsmetingen bij 5Hz en een ~p van 190 bar over het 

arbeidsdeel (paragraaf 5.4.1) zijn in dezelfde meetpunten ook de NOx-emissie en het 

Bosch-roetgetal gemeten. Afbeelding 5.27 toont de invloed van de compressiedruk en 

het injectietijdstip op de NOx-emissie (5.27.a) en de roetuitstoot (5.27.b). 

Beide afbeeldingen tonen een voor verbrandingsmotoren vertrouwd beeld. De NOx

emissie neemt toe naarmate de brandstof vroeger wordt ingespoten. De oorzaak hiervan 

is gelegen in de hogere cilinderdrukken en gastemperaturen. De roetemissie is neemt 

daarentegen af wanneer de brandstof vroeger wordt ingespoten. Daamaast is in 

afbeelding 5.27.b duidelijk te zien dat de roetuitstoot toeneemt bij hogere 

compressiedrukken. Mogelijkerwijs komt dit doordat de zuiger zich minder Jang in de 

buurt van het BDP bevindt naarmate de compressiedruk hoger is. Er is dan dus minder 

tijd voor de verbranding. 
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Afb. 5.27.: De invloed van de compressiedruk en het injectietijdstip op de NOx-emissie (a) en de 

roetuitstoot (b). Het injectietijdstip is gedefinieerd als het moment van de start van de 
injectie ten opzichte van het moment waarop de zuiger in het BDP tot stilstand komt. 
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Afb. 5.28.: De gecombineerde invloed van het injectietijdslip en de druk in de compressie
accumulator op het ge"indiceerde rendement, de specifieke NOx·emissie en de 
roetuitstoot. 
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In afbeelding 5.28 warden de resultaten van de emissiemetingen gecombineerd met de 

meetwaarden van het gei"ndiceerde rendement. De gyafiek -die een vergrote uitsnede is 

van afbeeldingen 5.20, 5.27.a en 5.27.b- toont dat een hoog gei"ndiceerd rendement kan 

worden gecombineerd met een relatief !age roetuitstoot en een !age waarde van de 

spedfieke NOx-emissie. Daarbij geldt dat hoe nauwkeuriger Pc en tinj warden 

afgesteld en geregeld, hoe beter de prestaties van het VZA worden (zie de overgang van 

gebied I naar gebied Il). 

Met de bovenstaande optimalisatie zijn de mogelijkheden van het VZA geenszins 

uitgeput. Behalve het injectietijdstip en de druk in de compressie-accumulator zijn er 
nog veel andere parameters die een invloed hebben op rendement en emissies. 

Voorbeelden zijn de vormgeving van de verbrandingsruimte, de nozzle-geometrie, de 

druk van het injectiesysteem en het spoelrendement. De invloed van al deze parameters 

is nog niet onderzocht. Het is dan ook de verwachting dat de prestaties van het VZA 

ten aanzien van emissies en rendement nog aanzienlijk kunnen warden verbeterd. 

5.5.2 
11 bedrijfspunten 

Naast het rendement zijn in de 11 bedrijfspunten (tabel 5.1) ook een aantal emissies 

bepaald. De emissies zijn gemeten door TNO-MT (toen nog TNO-IMET geheten). Een 

volledig verslag van deze metingen is te vinden in (139). In deze dissertatie worden de 
meetresultaten alleen maar samengevat weergegeven en toegelicht. 

Afbeelding 5.29 Jaat de belangrijkste meetresulaten zien. De metingen van TNO-IMET 

hebben betrekking op de emissies, voor zover deze in milligram per kubieke meter droge 

lucht (mg/m3 ind) zijn weergegeven. Behalve de VOS-, CO- en NOx-emissie zijn door 

TNO-IlvfET tevens de zuurstof-concentratie en de C02-uitstoot gemeten. Door Innas zijn 
bovendien de gei"ndiceerde arbeid en de roetuitstoot gemeten. Uit deze metingen kan de 

NOx-emissie in gyam per kWh gelndiceerde arbeid worden bepaald. Deze is eveneens, 

voor de 11 bedrijfspunten in de bovenstaande gyafiek weergegeven. 

De gyafiek laat zien dat een hogere belasting (Ap) tot een verhoging van alle emissies 

leidt. Daarnaast geeft ook een hogere slagfrequentie in het algemeen een hogere 

uitstoot. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat het spoelrendement afneemt naarmate 

de slagfrequentie toeneemt. Daardoor is er minder lucht in de cilinder aanwezig 

waardoor de brandstof minder volledig kan verbranden. Teneinde dit effect enigszins 

tegen te gaan is bij de metingen het injectiemoment vervroegd bij de hogere belastingen. 

Daardoor stijgt de verbrandingsdruk en -temperatuur, en dientengevolge ook de NOx

emissie. 
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Afb. 5.29.: Meting van de geindiceerde arbeid, het ge'indiceerde rendement en de emissies van 

het VZ.A2 in 11 verschillende bedrijfspunten 
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6 
ONTWERPKNELPUNTEN EN OPLOSSINGEN 

6.1 
Evaluatie van de metingen 

De beproeving van het VZA heeft aangetoond dat het mogelijk is om, met de huidige 
stand van de techniek, een diesel-hydraulisch aggregaat van het vrije-zuigertype te 

construeren, te bouwen en te bedrijven. Uit de functionele beproeving is gebleken dat het 

aggregaat eenvoudig gestart kan worden en goed te regelen is. Het aggregaat heeft 
daarbij, wat betreft de volumestroom een groter regelbereik dan de huidige aggregaten. 

Ook is het zeer geschikt om transienten te. volgen: in principe kan de volumestroom 
vrijwel moinentaan van de ene naar de andere waarde worden veranderd. 

De beproeving-heeft voorts aangetoond dat het aggregaat in prindpe geen 

trillingshinder hoeft te veroorzaken. In principe biedt het ook in dit opzicht voordelen 
ten opzichte van de huidige diesel-hydraulische aggregaten. 

Voorts hebben de metingen aangetoond dat het mogelijk is om het aggregaat zodanig te 
bedrijven dat een hoog gelndiceerd rendement kan worden gecombineerd met een geringe 
uitstoot van NOx en roet. 

De bouw en de beproeving van het VZA2-prototype hebben echter ook aangetoond dat 
een aantal ontwerpdoelstellingen met dit prototype niet gerealiseerd konden worden. 
Het IFP-aggregaat integreert twee apparaten -de verbrandingsmotor en de hydropomp
in een machine. Het doel van deze integratie is een eenvoudiger aggregaat te verkrijgen 
m~t hogere vermogensdichtheden en een hoger rendement. Bovendien was het streven 
om alleen standaard verkrijgbare technieken, componenten en materialen te gebruiken, 
om daarmee het ontwikkelingsrisico tot een minimum te beperken. 

Het VZA2-prototype heeft de hoge vermogensdichtheid echter niet gerealiseerd. Ook 
het hogere rendement is, ondanks de hoge waarde van het gelndiceerde rendement, niet 

gehaald. Ook bleken niet alle ontwerpproblemen met standaard technieken opgelost te 
kunnen worden. Dit betrof met name het brandstofsysteem en de constructie van het 

SFR-systeem. Ten slotte bleek het gekozen systeem om de zuiger na een misfiring weer 
naar zijn startpositie terug te brengen niet te voldoen vanwege de relatief hoge 
energieverliezen en de cavitatie die het systeem veroorzaakte. 

Op deze ontwerpknelpunten word! in deze paragraaf nader ingegaan. Ook zullen de 
oplossingsrichtingen in het kort worden aangegeven. Als eerste wordt de constructie van 

het SFR-systeem aan de orde gesteld, aangezien dit systeem voor een belangrijk deel de 

hoge hydraulische energieverliezen veroorzaakt. Daarna komt het terugbrengsysteem 
aan de orde dat ook een belangrijke bron van energieverlies is. Vervolgens komen 

achtereenvolgens de spoeling en de vermogensdoelstelling aan de orde. Het laatste 

ontwerpknelpunt dat in dit hoofdstuk aan de orde wordt gesteld is het 

brandstofsysteem. 
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De oplossing van deze knelpunten heeft tot een aantal octrooi-aanvragen geleid. 

6.2 
SFR-klep 

Een van de belangrijkste delen van het ontwerp van het VZA is het systeem waarmee 

de slagfrequentie wordt geregeld. In het ontwerp van het VZA2-prototype is daarbij 

geheel uitgegaan van het concept zoals dat in het octrooi van Potma is uiteengezet [15, 

17, 64]. Een kleine, snel sluitende en snel openende klep (de slagfrequentieregelklep of 

SFR-klep) bepaalt daarbij of de zuiger in het ODP blijft stil staan of weer aan een 

nieuwe slag kan gaan beginnen. 

In bijlage IV word! dit systeem analytisch nader uitgewerkt. Uit deze analyse volgt 

dat het systeem van Potma, gegeven het huidige aanbod van snelle hydraulische 

kleppen, twee belangrijke nadelen heeft: 

de energieverliezen als gevolg van de stromingsweerstand zijn aanzienlijk 

de smorende werking van de SFR-klep leidt er tevens toe dat het eerste deel van de 
compressietakt Jang duurt waardoor de maximaal haalbare slagfrequentie afneemt. 

Zowel de daling van het energetische rendement als de afname van de maximale 

slagfrequentie resulteren in een aanzienlijke afname van het vermogen dat het 

aggregaat maximaal kan leveren. Daarmee daalt de vermogensdichtheid en nemen de 

specifieke kosten (per eenheid van kW en kWh) toe. 

Afbeelding 6.1 toont de procentuele vermogensafname als functie van het oppervlak van 

de cornpressieplunjer alsmede als functie van de afstand die de zuiger moet afleggen 

alvorens de hoofdleiding van het cornpressiedeel word! geopend. 

In de grafiek staat ook het punt aangegeven waarbij het VZA2 gemiddeld genomen 

bedreven werd. Uit de analyse volgt voor dit punt een vermogensafname van bijna 40%. 

Dit betekent bijna een verdubbeling van de specifieke kostprijs van het aggregaat. 

De grafiek laat zien dat het in principe mogelijk is om dit verlies te beperken, hetzij 

door de schakelafstand x te reduceren, hetzij door het oppervlak van de 

cornpressieplunjer te verkleinen en tegelijkertijd de compressiedruk te verhogen. De 

eerste oplossing is echter niet rnogelijk. Allereerst rnoet rekening worden gehouden met 

variaties van de slaglengte. De waarde van 20 mm die in de grafiek staat aangegeven is 

een gemiddelde waarde. Teneinde het aantal misfirings tot een minimum te beperken 

moet de gerniddelde startpositie van de zuiger in het ODP op een relatief grote afstand 

van de hoofdleiding worden afgesteld. 
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Afb. 6.1.: De relatieve afname van het maximale aggregaatvermogen als gevolg van de 
toepassing van het SFR-systeem. In de grafiek staat ook aangegeven welke waarde 
karak1eristiek is voor het VZA2. 

De tweede reden heeft te maken met de lekverliezen over de compressieplunjer bij 

stilstand van de zuiger in het ODP. De hoofdleiding wordt slechts afgesloten door de 
lekspleet tussen de cilinderwand en dat dee! van de compressieplunjer dat voorbij de 

hoofdleiding steekt: hoe korter de overlap hoe hoger de lekverliezen. Behalve het 

energieverlies dat door de lek ontstaat geeft de olietoevoer naar de compressiecilinder 

ook aanleiding tot een verstoring van de krachtenbalans over de zuiger en vormt het een 

belangrijke oorzaak van kruip. 

Anderzijds kan ook het oppervlak van de compressieplunjer niet eindeloos worden 

verkleind. Een verkleining van deze plunjer moet worden gecompenseerd door een 

verhoging van de compressiedruk, teneinde uiteindelijk voldoende compressie-energie 

aan de verse verbrandingslucht te kunnen toevoeren. In de grafiek is uitgegaan van een 

maximale waarde van de compressiedruk van 300 bar. De SFR-klep die in het VZA2 is 

toegepast mocht echter niet verder worden belast dan ongeveer 180 bar. Daarom is ook 

om die reden geen substantiele verkleining van het oppervlak van de compressieplunjer 

mogelijk. Bovendien leidt een verhoging van de compressiedruk tot een toename van de 

lekverliezen. Deze zijn in de analyse niet verdisconteerd. 

De vermogensafname en de energieverliezen zouden kunnen worden verminderd door 

gebruik te maken van een snelle klep met een lage stromingsweerstand of door meerdere 

kleppen parallel aan elkaar te schakelen. Afbeelding 6.2 toont de invloed van de 

weerstandscoefficient !; op het vermogensverlies. In de grafiek zijn tevens de waarden 

aangegeven van een aantal hydraulische kleppen met een korte openings- en sluittijd 

( <10 milliseconden). De grafiek geldt voor de afmetingen van het VZA2-prototype, met 
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een gemiddelde schakelafstand tot het openen van de hoofdleiding van 20 mm en een 

oppervlak van de compressieplunjer van 2,615·10-4 m2. 
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Afb. 6.2.: De invloed van de weerstandscoefficient !; op het relatieve vermogensverlies 

(xh = 0,02 m, A= 2,615·10·4 m2; zie bijlage IV) 

De grafiek laat zien dat de toegepaste digivalve van B&R de laagste 

stromingsweerstand heeft, en daarmee ook het laagste vermogensverlies te zien geeft. 
Daar moet dan we! bij worden aangetekend dat de schakelverliezen (de olie die naar de 

tank weg stroomt bij het schakelen van de klep) niet in deze analyse zijn meegenomen. 

lndien deze we! worden verdisconteerd stijgt het vermogensverlies van de digivalve 

aanzienlijk. Aan de hand van metingen is bepaald dat deze schakelverliezen per klep 

ongeveer 30 joule per aan-uit-puls bedragen, bij een druk van 140 bar. Bij een maximale 

slagfrequentie van 35 Hz (ofwel de slagfrequentie waarbij tevens het maximale 

vermogen wordt gerealiseerd) betekent dit een vermogensverlies van 1,05 kW. 

Afbeelding 6.3 toont hoe het vermogensverlies afneemt naarmate er meer kleppen 

parallel worden geschakeld. De volumestroom wordt dan over meerdere kleppen 

verdeeld, waardoor de stromingsverliezen afnemen en de zuiger het eerste dee! van de 

compressietakt sneller kan doorlopen. De grafiek is afgeleid uitgaande van de 3/2-klep 

van B&R-engineering. 
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Afb. 6.3.: De invloed van het aantal SFR-kleppen op het vermogensverlies 
(xh = 0,02 m, A= 2,615·10-4 m2 , klep: B&R/Digivalve; zie bijlage IV) 

De onderste, ononderbroken lijn is berekend zonder rekening te houden met 

schakelverliezen. Bij de bovenste, onderbroken lijn zijn de schakelverliezen we! in de 

berekening meegenomen. De grafiek laat zien dat het geen zin heeft om meer dan vier 

kleppen in te zetten. Bij een groter aantal wegen de extra schakelverliezen zwaarder 

dan de vermogenswinst als gevolg van de verrninderde stromingsweerstand. Uit de 

grafiek volgt dat zelfs bij het meest optimale aantal kleppen het vermogensverlies 

meer dan 20% bedraagt. 

De condusie van deze analyse is dat -gegeven het huidige aanbod van snel schakelende 

hydraulische ventielen- het hydraulische systeem waarmee de slagfrequentie van het 

VZA wordt bepaald grote nadelen heeft: 

Een groat dee! van de hydraulische verliezen wordt veroorzaakt door de SFR

kleppen. Enerzijds betreft dit stromingsverliezen, anderzijds lekverliezen die 

ontstaan bij het schakelen van de SFR-kleppen. 

De hydraulische verliezen en de vertraagde zuigerbeweging zorgen beide voor een 

daling van het maximale vermogen dat met het aggregaat kan worden behaald. De 

vermogensdichtheid daalt dus en het aggregaat wordt duurder per eenheid van 

vermogen. Het aggregaat wordt ook zwaarder en duurder waardoor de kosten voor 

ophanging en chassis ook relatief duurder worden. Bovendien beperkt een groter en 

zwaarder aggregaat het aantal toepassingsmogelijkheden. 
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De nadelen kunnen niet warden verrninderd of te niet gedaan door meer kleppen toe te 

passen, door andere kleppen toe te passen (gegeven het huidige aanbod) of door de 

dimensies van compressieplunjer en -cilinder aan te passen. 

Een mogelijke oplossing voor dit knelpunt is beschreven in een van de octrooi-aanvragen 
van Innas (140]. Daarin wordt een klep beschreven waarbij de kJepzitting in de 

compressieplunjer is opgenomen (zie afb. 6.4). Wanneer de zuiger vrijwel het einde van 

de expansietakt heeft bereikt wordt de opening in de compressieplunjer gesloten. Het 

kleplichaam wordt daarbij met de zuiger meegenomen en blijft tegen de plunjer 

aangedrukt. Doordat het belaste oppervlak van dit l<leplichaam aan de rechterzijde 

grater is dan aan de linkerzijde blijft het tegen de plunjer aangedrukt, ook wanneer de 
zuiger in het ODP tot stilstand komt en (onder invloed van de oliecompressibiliteit) 

weer terugveert. 

compressie-accumulator ? 
compressieplunjer 

klepzitting in 
compressieplunjer kleplichaam 

achterzijde 
hydrauliekblok 

~ 

Afb. 6.4.: 'Naaldventiel'-constructie als oplossing voor een snelle start met geringe verliezen. 

Pas wanneer de twee, snel schakelende 2/2-venlielen warden geopend wordt de 

drukbalans verstoord en bewegen zuiger en kleplichaam uit elkaar. Daarbij wordt 

vrijwel onmiddellijk een relatief grate opening vrijgegeven waardoor de olie van de 

compressie-accumulator vrijwel ongeremd kan toestromen. De feitelijk start wordt nog 

steeds weliswaar verricht door 2 kleine kleppen met een relatief hoge 
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stromingsweerstand, maar de energieverliezen worden nu beperkt doordat deze kleppen 

alleen in de allereerste milliseconde van de nieuwe slag worden doorstroomd. 

Teruggrijpend op afbeelding 6.2 betekent dit, dat gekozen is voor een strategie waarbij 

de afstand xh vrijwel tot nu! kon worden gereduceerd. 

Het systeem is inmiddels in een volgend prototype toegepast en blijkt daarin goed te 

voldoen. De slagfrequentie is opgehoogd tot meer dan 35 Hz en de hydraulische 

verliezen zijn een tot een verwaarloosbare omvang teruggebracht. 

6.3 
Terugbrengsysteem 

Het terugbrengsysteem van het VZA2 (zoals dat eerder in paragraaf 3.7.3 is 

beschreven) voldoet functioneel. Met dit systeem, dat in het hydraulische 

systeemontwerp is gei:ntegreerd, is het mogelijk om volledig automatisch en in korte tijd 

de zuiger terug te brengen naar de startpositie in het ODP. 

Het systeem heeft echter twee nadelen: 
het veroorzaakt cavitatie, en 

het veroorzaakt relatief hoge stromingsverliezen 

De cavitatie is goed zichtbaar in onderstaande grafiek waarin, naast de 

zuigerbeweging, ook de gemeten druk in de terugbrengcilinder als functie van de tijd 

staat afgebeeld. 

De drukmeting laat zien dat gedurende het grootste dee) van de expansietakt er 

cavitatie in de terugbrengcilinder ontstaat. De beknopte analyse van paragraaf 3.4.9 

geeft voorts aan dat deze cavitatie bij de constructie van het terugbrengsysteem van het 

VZA2 niet te vermijden is. 

Het terugbrengsysteem heeft als voordeel dat geen van de accumulatoren ontladen hoeft 

te worden, ook niet de compressie-accumulator. Dit voorkomt energieverliezen. 

Bovendien kan het aggregaat direkt na de terugbrengprocedure weer starten; er hoeven 

irnmers geen accumulatoren eerst nog op druk gebracht te worden. Het systeem heeft 

echter als nadeel dat het tijdens normaal bedrijf voortdurend doorstroomd wordt. Dit 

heeft aanzienlijke stromingsverliezen tot gevolg. Volgens de metingen bedragen deze 

verliezen circa 70 J per slag. 

Een en ander geeft al aan dat het energievoordeel als gevolg van het op druk houden 

van de compressie-accumulator al gauw te niet wordt gedaan door de 

stromingsverliezen. Wanneer bijvoorbeeld het vullen van de compressie-accumulator 

3500 J vergt, dan komt een keer ontladen en laden van de accumulator overeen met een 

stromingsverlies over het terugbrengsysteem ten gevolge van 50 arbeidsslagen. Wanneer 

we uitgaan van een misfire-percentage van 0,001 % ( ofwel een misfire per 100.000 

slagen) dan bedragen de stromingsverliezen van het terugbrengsysteem in de loop van 

die 100.000 slagen 7 MJ. Dit is een energieverlies dat 2.000 keer zo groot is als het 

energieverlies dat ontstaat ten gevolge van een ontlaad-en-laad-cyclus van de 
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compressie-accumulator. Het terugbrengsysteem van het VZA2 heeft dus aanzienlijke 

nadelen uit het oogpunt van cavitatie en rendement. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 
t [ms] ----c::=-

Afb. 6.5.: Meting van de druk pin de terugbrengcilinder en de verplaatsing van de zuiger x, beide 
als functie van de tijd. 

De nadelen kunnen worden voorkomen door een systeem te ontwerpen dat aUeen met olie 

wordt doorstroomd wanneer het, ten behoeve van een terugbrengprocedure, in werking 

moet komen. Met een systeem dat onder nonnaal bedrijf niet met olie wordt doorstroomd 

worden niet alleen de strorningsverliezen vermeden maar wordt ook de cavitatie 

vermeden. Een dergelijke oplossing is beschreven in octrooiaanvrage PCT /NL92/00211 

[141] van Innas. 

6.4 
Spoeling 

De kwaliteit van het spoelproces wordt onder andere gemeten aan de hand van het 

(volumetrische) spoelrendement [142, 143]. Een hoge waarde van dit spoelrendement 
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betekent dat na afloop van een verbrandingsslag, een groot gedeelte van de 

verbrandingsgassen in de verbrandingscilinder vervangen wordt door verse lucht. 

Daardoor is er relatief veel lucht voor een volgende verbrandingsslag in de 

verbrandingsruimte beschikbaar. Het aggregaat kan relatief zwaar worden belast en 

een hoog vermogen geven. Dit betekent dat het aggregaat een relatief hoge 
vermogensdichtheid heeft en dus een lage specifieke kostprijs per eenheid van 

vermogen. 

Afbeelding 6.6.a toont, voor een slag, het verloop van de zuigerbeweging en de druk in 

de spoelpomp, beide als functie van de tijd. De grafiek begint uitgaande van de situatie 
dat de zuiger net op het punt staat om vanuit het ODP te vertrekken. 

I I I I I I I I 

5 .2 5.4 5.6 5.8 6 6.2 6.4 6.6 

t{ms] 
v sp [1Q-3 m3] ----

(a) (b) 

Afb. 6.6.: Het volume en de druk van de spoelpomp voor een zuigerslag als functie van de 
tijd (a) en in het pV-dlagram (b) 

1 . start zuigerbeweging in het ODP 
2. moment waarop de spoelpoorten door de verbrandingszuiger worden afgesloten 
3. BDP 
4. moment waarop de spoelpoorten worden geopend 
5. moment waarop de zuiger aan het einde van de expansietakt tot stilstand komt 
6. moment waarop de zuiger aan het einde van de terugvering weer tot stilstand komt. 

Tijdens de expansietakt wordt lucht in de spoelpomp aangezogen. Als gevolg van de 
weerstand over de inlaat-terugslagkleppen (de Reed-valves) daalt de druk in de 

spoelpomp tot beneden de omgevingsdruk. Voorbij het BDP begint de compressie in de 

spoelpomp. Deze compressie gaat door totdat de spoelpoorten worden geopend. De 

compressie-einddruk bedraagt ongeveer 1,3 bar. Daama stijgt de druk in de spoelpomp 
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nog even omdat, op het moment dat de spoelpoorten openen, de druk in de 

verbrandingscilinder hoger is dan in de spoelpomp. Als gevolg van deze terugslag stijgt 

de druk in de spoelpomp tot ongeveer 1,4 bar. Daama begin! de expansie van de 

spoellucht via de spoelpoorten naar de verbrandingscilinder. Afbeelding 6.6.b geeft het 

pV-diagram van de spoelpomp. 

Uit metingen aan het VZA is gebleken dat het VZA minder zwaar kan warden belast 

naarmate de slagfrequentie toeneemt (zie paragraaf 5.5.2). Bij de !age frequenties is er 

veel tijd voor de spoeling. De massa verbrandingsgassen, die aan het einde van de 

expansietakt door de uitlaatpoorten de uitlaat inschiet, heeft, als gevolg van het 

drukverschil tussen verbrandingsruimte en uitlaat, een aanzienlijke impuls 

meegekregen. Deze drukgolf zorgt er voor dater meer verse lucht in de 

verbrandingsruimte wordt aangezogen. Daarvoor is echter tijd nodig en moet de 

slagfrequentie laag zijn. Bij hogere frequenties kunnen de drukgolven in het 

uitlaatsysteem er echter ook voor zorgen dat de cilindervulling afneemt. Dit is het 

geval wanneer de uitlaatpoorten worden gesloten op het moment dat net een drukdal in 

de cilinder is aanbeland. In dat geval leidt de lagere druk tot een lagere dichtheid en 
daarmee tot een geringere massa lucht die in de cilinder zit opgesloten. Er kan dan 

minder brandstof per slag warden verbrand, hetgeen een reductie van de belasting 

veroorzaakt. 

6.5 
Vermogensdoelstelling 

De kostprijs, de afmetingen en het gewicht van het aggregaat zijn belangrijke, zo niet 

bepalende factoren voor de kans van slagen van de marktintroductie van het IFP

aggregaat. Het VZA kan op al deze punten voordelen bieden: 

de integratie van twee apparaten -de verbrandingsmotor en de hydraulische pomp

in een machine verkleint de afmetingen en verlaagt het gewicht; 

de integratie leidt ook tot een vrijwel direkte omzetting van gemdiceerde arbeid in 

hydraulische arbeid, waardoor het energetische rendement toeneemt en daarmee 

ook de vermogensdichtheid stijgt; 

het ge'integreerde ontwerp van het VZA2 leidt ook tot een eenvoudiger produkt met 

minder bewerkingen en minder complexe bewerkingen. 

Uitgaande van: 

een gemdiceerd rendement van 50%; 

een spoelrendement van 75%; 

een minimale luchtovermaatverhouding van 1,6; 

een maximale slagfrequentie van 35 Hz; 
een hydraulisch rendement van 90%; en 

een vermogen van de randapparatuur van 5 kW 

moet het theoretisch mogelijk zijn om met het VZA een nuttig effectief hydraulisch 

vermogen te behalen van ongeveer 30 kW. In dat geval heeft het VZA een kubiek 
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volume (hoogte x breedte x lengte) dat 40% geringer is dan van een dieselhydraulisch 

aggregaat dat is samengesteld uit een moderne dieselmotor en een hydropomp [52]. 

De ontwikkeling van het VZA2 heeft in geen van de ontwikkelingsfasen een formele 

vermogensdoelstelling gekend. De ontwikkeling had vooral tot doe! om kennis te 

vergaren over de werking en het functioneren van het VZA. Deze kennis is noodzakelijk 

om het aggregaat in de toekomst goed te kunnen ontwerpen. Wanneer nu achteraf het 

theoretisch haalbare vermogen van 30 kW alsnog als een vermogensdoelstelling wordt 

beschouwd, dan moet worden geconcludeerd dat deze doelstelling met het VZA2 echter 

niet door metingen is aangetoond. Daarvoor zijn vier redenen aan te voeren. 

Op de eerste plaats is de maximale slagfrequentie beperkt gebleven tot ongeveer 23 Hz. 
De oorzaak hiervan is gelegen in de constructie van het compressiedeel en de beperkte 

keuze van de daarin toegepaste SFR-klep. 

Ten tweede is, bij hoge frequenties, het spoelrendement beperkt gebleken tot ongeveer 

50%. Deze waarde is afgeleid uit de thermodynamische analyse en de meting van het 

CO- en C02-gehalte van de uitlaatgassen. Een exacte bepaling van dit spoelrendement 
is niet uitgevoerd. Zeker is in ieder geval dat het beoogde spoelrendement van 75% niet 

gerealiseerd is. 

De derde reden is gelegen in het !age hydraulische rendement. Vooral als gevolg van de 

stromingsverliezen over de SFR-klep, de schakelverliezen van deze klep en de 

stromingsverliezen van het terugbrengsysteem en het arbeidsdeel is dit rendement 

aanzienlijk lager gebleken dan verwacht: 60% in plaats van de verwachte 90%. 

Ten slotte is ook het verbruik van de randapparatuur bij de maximale frequentie hoger 

gebleken dan nodig is om een hoge vermogensdichtheid te kunnen realiseren. Nog 

afgezien van het vermogen dat nodig is om het brandstof-injectiesysteem van energie te 

voorzien vergt de randapparatuur een vermogen van rond de 5 kW. Rekenen we voor het 

brandstofsysteem zelf nog eens 2 kW dan bedraagt het totale randapparatuurvermogen 

circa 7 kW. 

Afbeelding 6.7 toont de invloed van de verschillende factoren op het nuttige vermogen 

dat met het VZA2 kan worden gehaald. In de grafiek is, naast de lijn van de 

vermogensdoelstelling, ook de lijn van het uiteindelijk gerealiseerde vennogen 

weergegeven. 

De grafiek toont dat met het VZA2 een nuttig effectief vermogen is gerealiseerd van 

ongeveer 3 kW. De vennogensdoelstelling van 30 kW is echter haalbaar. Daartoe zijn 

de volgende maatregelen noodzakelijk; 

De slagfrequentie moet worden opgehoogd door de oude SFR-constructie te 

vervangen door een constructie waarbij de smorende werking van de kleine, snel 

schakelende kleppen geen invloed meer kan hebben op de zuigerbeweging; 

Het hydromechanische rendement kan eveneens worden verhoogd door de SFR

constructie te wijzigen. Voorts zal ook een vervanging van het terugbrengsysteem 

door een andere constructie tot een aanzienlijke reductie van de hydraulische 

stromingsverliezen leiden. 
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Afb. 6.7.: lnvloed van de slagfrequentie, het spoelrendement, het hydraulische rendement en het 
vermogen van de randapparatuur op he! vermogen dat het VZA nuttig effectief kan 
afgeven. Het spoelrendement, het hydraulische rendement en het vermogen van de 
randapparatuur zijn hierin gedefinieerd voor de maximaal haalbare slagfrequentie. 

De vulling van de verbrandingscilinder moet worden verhoogd. Daarvoor zijn tal 

van maatregelen denkbaar, zoals het optimaliseren van de geometrie van de 

spoelpoorten en de uitlaatpoorten, optimalisatie van het uitlaatsysteem en 

verhoging van de cilindervulling door toepassing van een exteme spoelpomp. Ook 

kan eventueel worden gedacht aan een geringe vergroting van het cilindervolume. 

Zeker wanneer deze vergroting wordt gerealiseerd door een vergroting van de 

cilinderdiameter -en dus niet doorwerkt in de slaglengte- kan deze wijziging worden 

doorgevoerd zonder dat dit ingrijpende consequenties heeft voor de kosten, de 

afmetingen of het gewicht van het VZA. 
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Het vermogen van de randapparatuur kan ten slotte worden verlaagd door de 

afzonderlijke componenten meer op het VZA af te stemmen. Bij het ontwerp van de 

VZA2-proefopstelling heeft he! ontwerp van de randapparatuur niet veel 

aandacht gekregen. Ten slotte zal ook de vervanging van het Ganser-injectiesysteem 

met de omvangrijke drukinstallatie voor de dieselolie, he! vermogen van de 

randapparatuur aanzienlijk verlagen. 

6.6 
Brandstofsysteem 

Een van de belangrijkste uitgangspunten bij de ontwikkeling van het VZA is dat het 
moet kunnen worden opgebouwd en samengesteld uit standaard verkrijgbare technieken, 

onderdelen, materialen en produktietechnieken. Het brandstofsysteem is de belangrijke 

uitzondering op deze regel geworden. 

In paragraaf 3.6.1 is al aangegeven dat het VZA enkele bijzondere eisen aan het 

brandstofsysteem stelt. Gelet op deze eisen is het vrijwel onmogelijk om bij het VZA de 
klassieke 'pump-line-nozzle'-systemen toe te passen. Tijdens het ontwerp van het 
VZA2 waren er zelfs geen brandstofsystemen standaard verkrijgbaar die aan de 

gestelde eisen voldeden. Orn die reden is gebruik gemaakt van een betrekkelijk duur 

prototype van een brandstofsysteem dat nog volop in ontwikkeling was en waarvan niet 

duidelijk was of en wanneer het in produktie zou worden genomen. 

Toch is het ontbreken van een standaard-component niet als een breekpunt beschouwd 
voor de verdere ontwikkeling van het VZA. De verwachting leek gerechtvaardigd dat 

nog voor het jaar 2000 dergelijke systemen we! op de markt zouden worden aangeboden. 

De volgende ontwikkelingen op het gebied van injectiesystemen voor dieselrnotoren 

wezen in die richting: 

een toename van de injectiedruk en daarmee een verkorting van de 
verbrandingsperiode; 

elektronische sturing van de inspuiting; 

de ontwikkeling van common-rail-systemen en drukversterker-systemen die niet 

meer door een nok worden bekrachtigd. 

Bosch [144], Nippondenso [145, 146] en Cummins hebben alien common-rail-systemen in 

ontwikkeling. Ook Mercedes Benz [147] heeft aangekondigd een eigen common-rail

systeem te zullen ontwikkelen. 

Caterpillar [148, 149] heeft een drukversterker-systeem ontwikkeld en inmiddels op de 

mark gebracht. Het systeem wordt door middel van een hydraulisch medium 

bekrachtigd dat op een druk staat van 150 tot 200 bar. Daartoe moeten de 

krukdrijfstangsystemen van een hydraulische pomp worden voorzien. Het voordeel van 

het VZA is uiteraard dat deze druk al voorhanden is. 

Het Caterpillar-systeem is het meest geschikt om in het VZA te worden toegepast. 

Afgezien van een brandstof-filter en een toevoerpomp is van dit systeem alleen de 

injector nodig. De bekrachtiging kan meteen in het VZA-ontwerp worden gei:ntegreerd. 
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Dit leidt tot !age kosten, een laag energieverbruik voor de bekrachtiging van de 

injector, alsmede tot de kleinste afmetingen en het laagste gewicht. 
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7 
CONCLUS/ES 

7.1 
Algemeen 

Conclusies 

Het vrijezuigeraggregaat is gebaseerd op een eeuwenoud idee. Voor de realisatie van 

dit idee is echter de rneest modeme techniek nodig op het gebied van elektronische 

besturing, sensoren en actuatoren. Zo beschouwd is de kracht van he! VZA juist gelegen 

in de keuze van het juiste moment: het moment waarop alle noodzakelijke technieken 

voldoende tot rijpheid zijn gekornen en tot een apparaat kunnen worden gelntegreerd. 

De ontwikkeling van het VZA2-prototype had tot doel te testen of -gegeven de huidige 

stand van de techniek- het rnogelijk is een diesel-hydraulisch vrijezuigeraggregaat 

sarnen te stellen en te bedrijven. In algernene zin kan nu worden gesteld dat deze 

doelstelling is gerealiseerd: 

1. Uitgaande van de huidige stand van de techniek en het huidige aanbod van 

cornponenten, rnaterialen en produktietechnieken is het rnogelijk orn een diesel

hydraulisch vrijezuigeraggregaat sarnen te stellen en te bedrijven. 

2. Het is rnogelijk orn de slagfrequentie van een vrijezuigeraggregaat te regelen door 

de zuiger voor kortere of langere tijd in het ODP vast te houden (slagfrequentie
regeling door rniddel van puls-pauze-rnodulatie of PPM). De slagfrequentie kan 

daarbij vanaf 0 Hz tot aan de rnaxirnale slagfrequentie worden gevarieerd. De 

slagfrequentie kan volledig traploos worden veranderd rnaar het is ook mogelijk 

om sprongsgewijs van de ene naar de andere frequentie te gaan. 

3. Orn een slagfrequentieregeling met PPM te kunnen realiseren is het van groot 

belang dat een voorziening in het VZA wordt aangebracht die de terugvering van 

de zuiger in het ODP tot een minimum beperkt. Uit de beproeving van het VZA is 

gebleken dat dit eisen stelt aan de terugslagkleppen die in het arbeids- en 

cornpressiedeel warden toegepast. 

De beproeving van het VZA heeft aangetoond dat het dynarnische gedrag, het 

regelgedrag en het verloop van het verbrandingsproces significant afwijken van het 

gedrag van conventionele dieselmotoren c.q. cornbinaties van dieselrnotoren en 

hydropornpen: 

4. Terwijl bij krukdrijfstangmotoren gedurende het verbrandingsproces de druk in de 

verbrandingsruimte niet of nauwelijks een invloed heeft op de (opgelegde) 

zuigerbeweging, bestaat er bij het VZA een volledige wisselwerking tussen 

zuigerbeweging en drukverloop. 
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5. De zuigerbeweging wordt bij het VZA gekenmerkt door een extreem hoge 

zuigerversnelling in de buurt van het BDP. Ten opzichte van een vergelijkbaar 

grote krukdrijfstangmotor kan de versnelling een factor 5 hoger zijn. De hoge 

versnelling treedt juist op in het dee! van de zuigerbeweging waarin het 

verbrandingsproces plaatsvindt. Daarbij moet worden aangetekend dat het 

verbrandingsproces bepalend is voor het rendement, de emissies, de 

geluidsproduktie en vele andere prestaties van het aggregaat. Welke invloed de 

hoge zuigerversnelling op het verbrandingsproces en de daarmee samenhangende 

prestaties heeft client nog verder te worden onderzocht. 

6. Het is mogelijk om bij het VZA de zuigerbeweging en de druk in de compressie

accumulator zodanig te beheersen dat een effectieve regeling van de 

compressieverhouding mogelijk is. 

7.2 
Presta ties 

Aan de ontwikkeling van het VZA2-prototype was geen prestatie-doelstelling 
gekoppeld. Het VZA2 is ontworpen als een ontwikkelingsinstrument. Aan de hand van 

het VZA2 moest informatie warden ingewonnen en inzicht warden verkregen in het 

gedrag van het aggregaat. In dit onderzoek is een begin gemaakt met het verkennen van 
de factoren die bij het VZA het gelndiceerde rendement, de NOx-emissie en de roet

uitstoot bepalen. 

Als eerste is onderzocht welke parameters een significante invloed hebben op de 

effectieve corn pressieverhouding: 

7. De druk in de compressie-accumulator (alsmede de daarmee samenhangende 

secundaire parameters als de vuldruk en het volume van de accumulator) heeft een 

dominante invloed op de effectieve compressieverhouding. Daamaast heeft ook 

het moment van injectie een significante invloed op de compressieverhouding. 

Deze laatste invloed is sterker naarmate de druk in de compressie-accumulator 

hoger is. De druk in de compressie-accumulator is ook bepalend voor de energie die 
tijdens de compressietakt aan de gassen in de verbrandingscilinder wordt 

toegevoerd (de compressie-energie). 

Voorts is onderzocht welke parameters een significante invloed hebben op het 

gelndiceerde rendement alsmede op de NOx-emissie en de roetuitstoot. Daarbij is eerst 

het gedrag van het VZA in een bedrijfspunt onderzocht (~p = 189 bar, f = 5 Hz): 
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8. Metingen bij 5 Hz hebben aangetoond dat vooral het tijdstip waarop de 

brandstofinjectie begin! en de compressie-energie (c.q. de druk in de compressie

accumulator) een belangrijke invloed hebben op het gelndiceerde rendement, de 

NOx-emissie en de roetuitstoot. 

9. Met het VZA is een relatief hoog gelndiceerd rendement haalbaar. De hoogste 

waarde die bij het VZA2 is gemeten is 51 % . Deze hoogste waarde treedt op bij een 

relatief late injectie: het gelndiceerde rendement is het hoogst indien de 

verbranding begint wanneer de zuiger in het BDP tot stilstand komt. Daarnaast 

mag de verbranding niet !anger duren dan 1 a 1,5 milliseconde. 

10. De druk in de compressie-accumulator (bij aanvang van een nieuwe 

compressietakt) heeft slechts een geringe invloed op het gelndiceerde rendement. 

De invloed van het injectietijdstip is veel bepalender. 

11. Net als bij de huidige dieselmotoren heeft ook het VZA een trade-off tussen NOx
emissie en roet-uitstoot: wanneer het VZA wordt geoptimaliseerd naar een !age 

roetwaarde blijkt de NOx-emissie het hoogst te zijn, en vice versa. Voor een !age 

roetuitstoot is het van belang om relatief vroeg le injecteren terwijl ook de druk in 

de compressie-accumulator niet le hoog mag zijn. De NOx-emissie wordt vrijwel 

alleen door het injectietijdstip bepaald: een vroege injectie leidt tot een hoge 

NOx-uitstoot. 

12. Het is mogelijk om een zodanige combinatie te kiezen van injectietijdstip en 

compressiedruk dat een hoog gelndiceerd rendement (50%) kan worden 

gecombineerd met een relatief !age roetuitstoot (Bosch roetgetal<0,5) en een 

relatief !age NOx-ernissie ( <7 g/ kWhj). 

Daamaast zijn ook in andere bedrijfspunten het rendement en de emissies gemeten. Op 

grond van de PPM-regeling van de slagfrequentie werd verwacht dat het rendement en 

de emissies onafhankelijk zouden zijn van de slagfrequentie. De zuigerbeweging wordt 

immers niet bei:nvloed door de frequentie c.q. door de wachttijd van de zuiger in het 
ODP. De metingen hebben deze verwachting niet bevestigd: 

13. Het gelndiceerde rendement neemt af naarmate de slagfrequentie toeneemt. De 

uitstoot van NO"' CO, VOS en roet neemt daarentegen toe. De oorzaak van deze 

afhankelijkheid is dat de cilinder met minder verse lucht wordt gevuld naarmate 

de slagfrequentie toeneemt. Bij !age frequenties is er meer tijd beschikbaar voor de 
gaswisseling. Daarnaast heeft ook de vormgeving van de uitlaat een invloed op de 

cilindervulling. Ten slotte is het noodzakelijk gebleken om de brandstof vroeger te 

injecteren naarmate de slagfrequentie toenam. Ook dat heeft een negatieve 

invloed gehad op het rendement en de NOx-emissie. 
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Ten aanzien van de hydraulische en de mechanische verliezen is vastgesteld: 

14. De hydromechanische verliezen zijn in het VZA2 nog relatief groot. De 

belangrijkste oorzaken zijn de grote verliezen in het terugbrengsysteem en in de 

constructie van het compressiedeel ten aanzien van de slagfrequentieregeling. 

15. Het hydraulische rendement blijkt vrijwel onafhankelijk te zijn van de 

slagfrequentie. Daarentegen is er wel een tamelijk grote afhankelijkheid van de 

belasting. 

Hierbij moet wederom worden aangetekend dat aan de ontwikkeling van het VZA2-

prototype geen rendements- of emissie-eisen waren gesteld. Dit geldt ook voor het 

vermogen van het VZA. Desalniettemin is het nuttige, effectieve hydraulische 

vermogen van het VZA bepaald: 

16. Het nuttige hydraulische vermogen van het VZA2 bedroeg maximaal 3 kW (na 
aftrek van het vermogen dat de randapparatuur vraagt). Dit is een factor 10 lager 

dan in theorie haalbaar moet zijn gegeven de cilinderinhoud en de afmetingen van 

het prototype. 

De vermogensmeting heeft nuttige informatie opgeleverd voor het ontwerp van een 
volgend prototype: 

17. Het vermogen kan worden verhoogd door een combinatie van een aantal 

constructieve maatregelen. De belangrijkste maatregelen zijn: 

de vervanging van de SFR-constructie door het zogenaamde naaldventiel; 

de vervanging van het terugbrengsysteem door een systeem dat alleen energie 
vraagt wanneer de zuiger naar het ODP moet worden teruggebracht; 

de vervanging van het brandstofsysteem door een systeem dat minder energie 

vraagt; 

een betere afstemming van de overige randapparatuur (koelwaterpomp, 

koelventilator, vulpomp) op het VZA. 

verhoging van het spoelrendement en of vergroting van het volume van de 

verbrandingscilinder. 

Naast het rendement, de emissies en het vermogen is ook onderzoek verricht naar het 

starten van het aggregaat onder koude omstandigheden. Daaruit kan worden afgeleid: 

18. Het VZA kampt niet met de koude-start-problemen die aan de huidige 

dieselmotoren zijn verbonden. De variabele compressieverhouding kan worden 

benut om -ook bij Iage temperaturen- een korte ontstekingsvertraging te realiseren. 
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Daarvoor is we! vereist dat het dode volume in de verbrandingsruimte klein 

genoeg is om ook een voldoende hoge compressieverhouding te kunnen realiseren. 

Vee! ontwerpen van vrije-zuigersystemen zijn van het opposed-piston-type of zijn 

voorzien van een massa die precies in tegenfase met de zuiger beweegt. Daarbij wordt er 

veelal vanuit gegaan dat een vrije-zuigersysteem met slechts een, ongebalanceerde 

zuiger trillingshinder veroorzaakt. De beproeving van het VZA2 heeft echter 

aangetoond dat dit probleem oplosbaar is: 

19. Door de ophanging van het VZA af te stemmen op de karakteristieke hoog
frequente beweging van het aggregaatblok kan trillingshinder vrijwel geheel 

geelimineerd worden. Het aggregaatblok trilt weliswaar nog, maar de overdracht 

van deze trillingen naar het chassis kan vrijwel geheel worden vermeden. 

Daamaast is het mogelijk om twee vrijezuigeraggregaten in een lijn, gespiegeld 

ten opzichte van elkaar te plaatsen en de zuigers synchroon slagen te laten maken. 

7.3 
Markt-introductierisico 

Bij de ontwikkeling van het vrijezuigeraggregaat is al in een vroeg stadium rekening 

gehouden met de marktintroductie. De markt bepaalt immers uiteindelijk of een 

ontwikkeling succesvol is of niet. Over het risico van deze marktintroductie kan het 

volgende worden geconcludeerd: 

20. Het risico dat gepaard gaat met de marktintroductie van het VZA, word! op een 

aantal manieren beperkt: 

- De direkte concurrentie met de krukdrijfstangmotor wordt verrneden; 
- De technieken en componenten die in het VZA worden toegepast zijn 

grotendeels bekend; 

- Het VZA is, met zijn specifieke voordelen, geschikt om eerst in een aantal 

niche-markten te penetreren, om van daaruit beheerst in een grotere markt uit 

te groeien; 

- De markt van de hydraulische aandrijvingen is uitermate veelzijdig, zowel 

wat betreft de aard van de toepassingen als wat betreft de aanbieders en 

producenten. De kans dat daardoor uiteindelijk een of meerdere marktpartijen 

bereid zullen worden gevonden om het VZA toe te passen is daardoor ook groter 

dan wanneer de markt door slechts enkele aanbieders zou worden beheerst; 

- Onderhoud en reparaties vinden vaak gecentraliseerd plaats. De markt van 

hydraulisch aangedreven machines (bouwmachines, landbouwwerktuigen, 

utiliteitsvoertuigen) is minder aangewezen op een fijnmazig service-netwerk 

dan bijvoorbeeld de wegvoertuigen. Ook dit aspekt verlaagt de markt

introductiedrempel en sluit aan op de filosofie om het aggregaat eerst aan een 

beperkt aantal kleine marktniches aan te bieden; 
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- Het VZA is eenvoudig te produceren. Afgezien van het aggregaatblok en de 

zuiger worden de meeste onderdelen al standaard op de markt aangeboden. De 

assemblage van het aggregaat is eenvoudig. Een groot dee! van de produktie 

kan, inclusief de assemblage, aan derden worden uitbesteed. De ontwikkeling 

van de produktie-capaciteit kan daardoor eenvoudig en goed aansluiting 

vinden op de marktontwikkeling. 

Met het vrije-zuigerprincipe van Christiaan Huygens begon de ontwikkeling van de 

verbrandingsmotor. De krukdrijfstangmotor, die het uiteindelijke resultaat van deze 

ontwikkeling was, heeft overal ter wereld in meerderlei opzicht voor een omwenteling 

gezorgd. Met het vrijezuigeraggregaat wordt het vrije-zuigerconcept weer nieuw !even 

in geblazen. Gegeven de regeltechnische problemen, die aan het vrije-zuigerconcept zijn 

verbonden, kan achteraf worden gesteld dat de techniek nu pas de mogelijkheid biedt 

om het vrijezuigeraggregaat te realiseren. De ontwikkeling van het vrijezuiger

aggregaat laat zien dat de kunst van het ontwerpen samenhangt met de kunst om 

gebruik te maken van de mogelijkheden die zich op dat moment aandienen. Maar het 
vereist ook inzicht in de beperkingen die de stand van de techniek op een bepaald 

moment met zich meebrengt. Produktontwikkeling is dan ook -in meer dan een opzicht

de kunst van het kiezen van het juiste moment [150]. 
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Bijlage I: Het VZA simulatieprogramma 

BIJLAGE I 
Het VZA simulatieprogramma 

1.1 
lnleiding 

Over de beschrijving van verbrandingsprocessen in krukdrijfstangmotoren c.q. in 

dieselmotoren bestaat veel literatuur (55, 56, 101, 151]. In de meeste gevallen wordt 

daarbij voor de zuigerbeweging uitgegaan van een constant toerental van de krukas, en 

daarmee van een gegeven relatie van de zuigerpositie x ten opzichte van de cilinderkop 

als functie van de tijd t. Slechts in een enkel geval warden ook secundaire 
zuigerbewegingen, bijvoorbeeld als gevolg van de deformatie van de mechanische 

overbrenging tussen zuiger en last, meegerekend [152, 153]. 

Bij de simulatie van het verbrandingsproces in het VZA kan niet worden uitgegaan van 

een -in hoofdlijnen- vaste relatie van de zuigerpositie als functie van de tijd. 

Zuigerpositie (dlindervolume) en cilinderdruk zijn aan elkaar gekoppeld in een 
relatie, waarbij niet alleen de zuigerbeweging de cilinderdruk bepaalt, maar ook het 

omgekeerde het geval is. Dit in tegenstelling tot krukdrijfstangmotoren waarbij de 

zuigerbeweging niet of nauwelijks door de cilinderdruk wordt belnvloed. Orn die reden 

zijn de modellen, die voor krukdrijfstangmotoren zijn afgeleid, in het algemeen niet 

bruikbaar voor de beschrijving van het VZA. 

In deze bijlage wordt de opbouw van het VZA-simulatieprogramma beschreven. De 

kem van het programma is de krachtenbalans op de zuiger en de daaruit afgeleide 

zuigerversnelling, zuigersnelheid en zuigerverplaatsing. Deze parameters kunnen 

alleen van tijdstap tot tijdstap met behulp van iteratie-berekeningen worden bepaald. 

Het simulatiemodel is op de eerste plaats bedoeld als een hulprniddel voor het 

ontwerpproces. Met het model moeten voorspellingen kunnen worden gedaan over de 

zuigerverplaatsing, de zuigersnelheid en de daarmee samenhangende volumestromen in 

het hydrauliekdeel van het VZA, de drukniveaus in de verbrandingsdlinder, de 

drukniveaus in de hydrauliekdlinders, de zuigerversnelling en de daarmee 

samenhangende massatraagheidskrachten op de zuiger, enzovoorts. Daamaast moet 

het simulatiemodel inzicht kunnen verschaffen in het interpreteren van de resultaten 

die aan de hand van de metingen worden verworven. 

Het model beschrijft het procesverloop in het verbrandingsmotordeel (inclusief de 

spoelpomp) en berekent de drukkrachten in het hydrauliekdeel. Gegeven de 

tekenafspraak dat alle krachten, die in de richting van het BOP wijzen, positief 

worden genoemd, levert de som van alle drukkrachten en de wrijvingskracht als 

resultaat de kracht waarmee de zuiger word! versneld, dan we! vertraagd. Uit de 

versnellingskracht en de zuigermassa kan vervolgens de zuigerversnelling worden 

afgeleid, en daaruit de zuigersnelheid en de zuigerpositie. 
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1.2 
Algemene programma-opbouw · 

Het simulatieprogramma voor het vrije zuigeraggregaat is geschreven in de 

programmeertaal Pascal". Het programma is opgebouwd uit zeven units en een 

hoofdprogramma dat de simulatie coordineert. De zeven units staan grafisch 

weergegeven in afbeelding 1.1. 

VZAsimulation 

userlnteraction gas Behaviour 

results 

VZAmechanism 

graphics 

handleUsage 
VZAhydraulics 

Afb. 1.1 Opbouw van het VZA-hoofdprogramma uit zeven units 

Devier units links in afbeelding I.l zijn de ondersteunende units voor het 

hoofdprogramma. De init 'handle Usage' speelt een belangrijke rol in het bijhouden van 

de grote hoeveelheden data. Met deze unit kunnen zeer grote arrays worden 

aangemaakt. 

Centraal in het VZA-simulatiemodel staat het krachtenevenwicht dat op ieder 

tijdstip voor de vrije zuiger moet gelden. Oit krachtenevenwicht wordt beschreven door 

vergelijking 1.1. De verschillende krachten die bij het modelevenwicht een rol spelen 

staan weergegeven in afbeelding I.2. Het systeem 'zuiger', dat wordt beschreven in de 

unit 'VZAmechanism', staat daarbij in open verbinding met de systemen 

'verbrandingscilinder' en 'spoelpomp', die in de unit 'gasBehaviour' worden beschreven, 

en de hydraulische deelsystemen die in de unit 'VZAhydraulics' worden gemodelleerd. 

In de volgende paragrafen worden de belangrijkste uitgangspunten en algoritmen 

beschreven waarrnee de verschillende zuigerkrachten worden berekend. 

• ThinkPascal 4.0 van Symantec, voor Apple Macintosh computers 
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met: 

mz = zuigermassa 

az • zuigerversnelling 

F; = de kracht op positie i 

drukkracht 
verbrandingscilinder 

massatraagheidskracht 

l 
drukkracht 
spoelpomp 

Afb. 1.2: Het krachtenevenwicht op de zuiger. 

1.3 
Gaskracht 

wrijvingskracht 

~ 

hydraulische 
drukkrachten 

(I.1) 

Evenals voor krukdrijfstangmotoren geldt ook voor het vrijezuigeraggregaat dat het 

geen warmtemachine is in de thermodynamische definitie van het woord [101]. Het is 

geen gesloten systeem. Ook zijn de veranderingen van de gastemperatuur niet primair 
het gevolg van warmte-overdracht. Beter is het te spreken van een open systeem dat 

warmte en arbeid uitwisselt met zijn omgeving. Per slag gaat het daarbij om een 

opeenvolgende reeks van processen aan de hand waarvan de thermodynamische status 

van de gassen in de verbrandingscilinder kan worden gevolgd: 

de compressie van de verse verbrandingslucht 

de brandstofinjectie en de periode van ontstekingsvertraging 

de verbranding 

de expansie 

de spoeling 
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Voor dieselmotoren zijn zeer uitgebreide computennodellen ontwikkeld waannee deze 

sequentie van processen kan worden beschreven (154). In vergelijking met deze modellen 

is voor het VZA gebruik gemaakt van relatief eenvoudige algoritmen. Daarbij gelden 

de volgende uitgangspunten: 
de samenstelling van de gassen is over het hele cilindervolume constant en de druk, 

dichtheid en temperatuur van de verbrandingsgassen zijn overal in de cilinder even 

hoog (een-zone-model); 

de compressie en expansie verlopen volgens de polytroop: 

p. vn = constant (1.2) 

De waarde voor de polytrope exponent n is afhankelijk van de inschatting van de 

blow-by, de wannteverliezen en de (gemiddelde) gassamenstelling. Omdat deze 

factoren tijdens de compressie anders zijn dan tijdens de expansie is ook de waarde 

van n voor de compressie anders dan voor de expansie. In de berekeningen met het 
simulatiemodel is in het algemeen uitgegaan van de volgende waarden voor n: 

n= {1,37 tijdens de compressie 
1, 33 tijdens de expansie 

De brandstofinspuiting wordt niet als zodanig berekend. De start van de 
brandstofinjectie wordt we! als parameter gebruikt om de ontstekingsvertraging te 

kunnen berekenen. Het tijdstip van het begin van de ontstekingsvertraging komt 

daarbij overeen met de start van de brandstofinspuiting. 

Voor de berekening van de ontstekingsvertraging (de tijd tussen de start van de 

inspuiting en de start van de warmteontwikkeling als gevolg van de verbranding 
(heat release)) is in het VZA-simulatiemodel de volgende vergelijk.ing toegepast: 

•;d = 0,025+ 114,84 · p-1·24 · e0•104· v (1.3) 

met hierin: 

•;d = ontstekingsvertraging [ms] 
p = cilinderdruk bij start brandstofinjectie [bar] 
v = zuigersnelheid bij start brandstofinjectie [m/s] 

Belangrijk in deze vergelijking is de tekenafspraak voor de zuigersnelheid: de 

zuigersnelheid is negatief wanneer de zuiger naar het BDP beweegt. Deze 

vergelijking voor de bepaling van de ontstekingsvertraging in het VZA wordt nader 

toegelicht in paragraaf 1.4 van deze bijlage. 
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Bijlage I: Het VZA simulatieprogramma 

Na de ontstekingsvertraging begint de verbranding. Voor de beschrijving van de 

'heat release' is in het VZA-simulatiemodel uitgegaan van een enkelvoudig Vibe

verbrandingsverloop (122]: 

met hierin: 

b = fractie van de warmte die ten gevolge van het verbrandings -
proces vrijkomt ( fractie van de heat release; 0 s b s 1) [-] 

= tijd [ms] (o s ts t0 ) 

t0 = verbrandingsduur [ms] 
a, m = parameters Vibe - vergelijking 

(I.4) 

Algemeen wordt voor a een waarde van -6,908 ingevuld, waarmee b maximaal 0,999 
kan bedragen. Met de Vibe-functie wordt een benadering gegeven van de warmte

ontwikkeling die aan de hand van metingen kan warden bepaald. Daartoe moeten 

de volgende parameters warden gekozen: 

- de totale hoeveelheid energie die tijdens de verbranding vrijkomt 

- de totale verbrandingsduur (to) 

- de Vibe-parameter m 
Voor de bepaling van m wordt experimenteel bepaalde 'rate of heat release' met de 

afgeleide van vergelijking 1.4 vergeleken: 

ab = 6,908·(m+1). (_!_)m ·exp(-6,908. (_!_)m+l)-~ 
at to l to to 

Uit metingen aan het VZA2-prototype blijkt dat bovenstaande vergelijking het 

(I.5) 

beste overeenkomt met het gemeten verloop van de warmteontwikkeling wanneer de 

volgende parameterwaarden warden gekozen: 

to =2ms 
m = 0,25 

Voor al deze procesverlopen wordt in het simulatiemodel per tijdstap de cilinderdruk 

bepaald. Tezamen met het oppetvlak van de verbrandingszuiger resulteert de 

cilinderdruk ten slotte in de gaskracht aan de verbrandingsmotorzijde. 
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1.4 
Ontstekingsvertraging 

Voor de berekening van de ontstekingsvertraging wordt in het algemeen de Arrhenius

vergelijking gebruikt [101]: 

(1.6) 

Diverse onderzoekers hebben aan de hand van experimenten waarden voor de 

parameters A, EA, Ren n bepaald. Aangezien de druk pen de temperatuur Took 

gedurende de periode van ontstekingsvertraging veranderen wordt met name bij 

snellopende motoren [122] de volgende empirische integraal-vergelijking gebruikt: 

ls1+r1a(1) f - dt=1 
t., • 

(1.7) 

met daarin: 

t 51 = tijdstip van het injectiebegin 

•;d = duur van de ontstekingsvertraging 

• = ontstekingsvertraging voor de condities op moment t 

Met zijn snelle zuigerbeweging in de buurt van het BDP mag het vrijezuigeraggregaat 

zeker tot de categorie van de snellopende motoren worden gerekend. Dit betekent dat de 

ontstekingsvertraging door middel van de integraal-vergelijking (l.7) moet worden 
berekend, waarbij voor rdan de Arrhenius-vergelijking (I.6) wordt gesubstitueerd. 

Aan de hand de gemeten cilinderdruk en de (uit de meting van cilinderdruk en 

zuigerpositie afgeleide) gastemperatuur is voor het VZA2 de ontstekingsvertraging 

berekend die volgens bovenvermeld model verwacht zou mogen worden. De daarbij 

gebruikte parameters A, EA, Ren n zijn afkomstig van de vergelijking van Wolfer 

alsmede van de vergelijking van Stringer [101]: 

- 9 (4650) Wolfer: •=0,44·p 1·1 ·exp T (1.8) 

Stringer: • = 0, 0405 · p-0·757 ·exp( 54; 3 ) (1.9) 

De ontstekingsvertraging is daamaast ook gemeten. Het begin van de injectie is gemeten 

door de naaldheffing te meten. Het begin van de verbranding is bepaald aan de hand 
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van de 'heat release' die volgt uit de meting van cilinderdruk en zuigerpositie. Het 

verschil tussen het moment waarop de naald van zijn zitting wordt gelicht en het 

moment waarop de verbranding begint is de gemeten ontstekingsvertraging. Afbeelding 

I.3 toont de verschillen tussen deze gemeten ontstekingsvertraging en de 

ontstekingsvertraging die volgt uit de vergelijkingen van Wolfer en Stringer. 

0 0.2 0.4 0.6 0 .8 1.2 1.4 1 .6 1.8 

gemeten ontstekingsvertraging [ms] ~ 

Afb. 1.3: Vergelijking van de gemeten en de berekende ontstekingsvertraging uitgaande van de 
vergelijkingen Wolfer (1.8) en Stringer (1.9) 

Bovenstaande afbeelding toont dat in het algemeen de berekende onstekingsvertraging 

::t:0,2 ms afwijkt van de gemeten ontstekingsvertraging. Dit geldt zowel voor de 

vergelijking van Wolfer als voor de onstekingsvertraging die berekend is met de 

Stringer-vergelijking. Voor een aantal punten bedraagt het verschil zelfs 0,4 ms. 

Deze onnauwkeurigheid kan een grote invloed hebben op de simulatie van het VZA. 

Net als bij de krukdrijfstangmotoren leidt een vroege ontsteking in het VZA tot een 

verhoging van de cilinderdruk. Afbeelding I.4 toont deze relatie. In de grafiek staat de 

gemeten maximale cilinderdruk weergegeven als functie van het moment van ontsteking 
(x-as) en van de druk in de compressie-accumulator (y-as). De grafiek laat de grote 

invloed zien die het moment van ontsteking (en daarmee ook de ontstekingsvertraging) 

heeft op de piekdruk in de verbrandingscilinder. De druk in de compressie-accumulator 

heeft in vergelijking daarmee een relatief geringe invloed op de piekdruk. 
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180 \j 
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-0.2 0 0.2 0.4 0.6 

tonst t .o.v. EDP [ms] ------. 
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Afb. 1.4: Meting van de maximale druk Pmax,cifin de verbrandingscilinder in afhankelijkheid van 
het moment van ontsteking lontst en van de druk in de compressiecilinder Pc 

Anders dan in krukdrijfstangrnotoren bepaalt de maximale cilinderdruk in het VZA ook 

de maximale waarde van de zuigerversnelling en heeft daarmee een belangrijke 

invloed op de zuigersnelheid en zuigerpositie. De maxi.male zuigerversnelling kan 

worden benaderd door de volgende vergelijking: 

met hierin: 

m ~ zuigermassa ( = 3 kg) 
Pc - druk in de compressie - accumulator [Pa] 

Ac= oppervlak compressieplunjer (= 2,615·104 m2 ] 

Pmax,cil = max.imale druk in de arbeidscilinder [Pa] 

Az = oppervlak verbrandingszuiger (= 8,495·10·3 m2 ) 

(1.10) 

In deze vergelijking is de invloed van de wrijvingskracht en de drukkrachten in 

spoelpomp, arbeidscilinder en terugbrengcilinder niet meegenomen. Wanneer de zuiger 

in de buurt van het BOP beweegt, zijn deze krachten verwaarloosbaar ten opzichte van 

170 



Bijlage I: Het VZA simulatieprogramma 

de kracht die de verbrandingsgassen op de zuiger uitoefenen. Daarbij moet worden 

opgemerkt dat de druk in de arbeidscilinder laag is wanneer de zuiger zich in de buurt 

van het ODP bevindt. Daarmee is ook de kracht die de olie van de arbeidscilinder op 

de zuiger uitoefent laag. Bovendien wordt deze kracht grotendeels gecompenseerd door 

kracht op de zuiger aan de zijde van de terugbrengcilinder die ook op de Jage-druk
accumulator is aangesloten. 

0 a. 

Afb. 1.5: 

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 

lantst t.o.v. BOP [ms] __ _ 

De maximale zuigerversnelling amax als functie van het moment van ontsteking tontst 
en van de druk in de compressiecilinder Pc 

Bovenstaande afbeelding toont de maximale zuigerversnelling zoals die met behulp 

van vergelijking 1.10 kan worden afgeleid uit afbeelding 1.5. Uit afbeelding 1.3 blijkt 

dat de voorspelde ontstekingsvertraging gerniddeld genomen zo'n 0,2 ms afwijkt van de 

berekende vertraging. In afbeelding 1.5 kan warden afgelezen dat een dergelijke 
afwijking tot een grate fout in de bepaling van de zuigerversnelling leidt. Bij een 

compressiedruk van 150 bar en een ontstekingstijdstip van 0,2 ms v66r het BDP hoort 

bijvoorbeeld een maximale zuigerversnelling van ongeveer -30.000 ml s2. lndien de 

simulatie echter een ontstekingsvertraging berekend die 0,2 ms !anger duurt zou dit tot 

een zuigerversnelling van -22.500 m/s2 leiden: een verschil van 7.500 m/s2, ofwel een 

fout van 33%! 

Zoals gezegd vormt deze grate afwijking de belangrijkste reden voor het vinden van een 

andere vergelijking voor de berekening van de ontstekingsvertraging. Als basis-
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vergelijking is gekozen voor een model waarin de cilinderdruk en de zuigersnelheid de 

belangrijkste parameters zijn. Seide parameters zijn daarbij gedefinieerd als de druk en 

de snelheid op het moment dat de brandstofinspuiting begint: 

met hierin: 

•;d = ontstekingsvertraging [ms] 
p = cilinderdruk bij start brandstofinjectie [bar] 
v = zuigersnelheid bij start brandstofinjectie [m Is) 
A, n, c,, c2 = parameters 

(I.11) 

Het belangrijkste verschil met de Arrhenius-vergelijking (I.6) is dat nu in de e-macht 

niet de gastemperatuur maar de zuigersnelheid als parameter staat opge110men. De 

achterliggende hypothese is dat de reactiesnelheid mede bepaald wordt door de 

energie die gedurende de periode van de ontstekingsvertraging nog aan de verbrandings

gassen wordt toegevoerd. Bij het vrijezuigeraggregaat is deze energiehoeveelheid 

bepaald door de kinetische energie die de zuiger heeft op het moment dat de 

brandstofinspuiting begin!. 

De parameters A, n, c1 en c2 zijn bepaald aan de hand van metingen aan het VZA2. 

Daartoe is voor in totaal 81 verschillende meetpunten, bij verschillende injectie

tijdstippen en drukniveaus in de compressie-accumulator (zie afbeelding 5.14 in 

paragraaf 5.3) de cilinderdruk en de zuigersnelheid bij de start van de injectie bepaald. 

Bovendien is ook, voor elk van de meetpunten, de ontstekingsvertraging bepaald. Dit 

levert 81 vergelijkingen. Hieruit moet een zodanige keuze voor de parameters A, n, c1 en 

c2worden afgeleid dat het verschil tussen de berekende en de gemeten ontstekings

vertraging zo klein mogelijk is. 

Daartoe wordt allereerst c1 = 0 verondersteld. Vergelijking (l.11) kan dan worden 

geschreven als het produkt van twee functies: 

r:,d(p, v) = f(v) · g(p) 

Hieruit volgen voor f(0 en g(p): 

f(v) = g(p)/r:id(p, v) 

g(.p) = f(v)/r:1d(p, v) 
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Veronderstel nu eerst dat: 

f(v)= ~{v)=1 (1.15) 

en dat •id gelijk is aan de successievelijke meetwaarden van de ontstekingsvertraging. 

Sa men met de meerwaarden van p kan hieruit een eerste afschatting van g{p) warden 

gemaakt: g1(p). Daarbij kan gebruikt warden gemaakt van de diverse 2-dimensionale 

regressietechnieken. Uitgaande van vergelijking (1.11) zal in dit geval word en gezocht 

naar een 'power-curve'. 

De waarden van g 1(p) kunnen vervolgens in vergelijking (1.13) warden gesubstitueerd. 

Aan de hand van de meetwaarden van ten v kan dan vervolgens met een exponentiele 

regressie een tweede benadering van f(0 warden gemaakt: f.?(v). Deze nieuwe benadering 

wordt vervolgens gebruikt om een tweede benadering van g(p) af te leiden. Dit proces 

wordt herhaald tot het verschil tussen de stappen tot een aanvaardbaar l<lein niveau is 

teruggebracht. Stel dat dit na j stappen het geval is dan levert dit de vergelijkingen '1M 
en 9j{0 op. 

Vervolgens warden de tussenresultaten '1M en 9jM in vergelijking (1.11] gesubstitueerd: 

T;d = C1 +A· ~{v) · Q;{p) (1.16) 

Gegeven de meetwaarden voor •id, pen v wordt door middel van lineaire regressie

technieken een beste benadering warden verkregen van c1 en A In principe kan nu 

opnieuw een iteratie-proces warden gestart voor een nieuwe berekening van f(v) en g(p) 

door nu gebruik te maken van de betere benadering van met name c1, maar in de praktijk 

blijkt dat dit een verwaarloosbare verbetering geeft van de nauwkeurigheid van het 

eindresultaat. 

Voor het VZA2 heeft deze rekenmethode tot de volgende vergelijking geleid: 

'tid = 0,025+114,84 · p-1•24 · e0•104·v {l.17) 

met hierin: 

't;d = ontstekingsvertraging [ms] 
p - cilinderdruk bij start brandstofinjectie [bar] 
v = zuigersnelheid bij start brandstofinjectie [m/s] 

( v < 0 wanneer de zuiger naar het BDP beweegt) 
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Afbeelding 1.6 toont wederom de vergelijl<lng van de berekende en de gemeten waarde 

van de ontstel<lngsvertraging, dit keer uitgaande van 1.17. 

1.8 

1.6 

U)' 1.4 .s 
Cl 

·§, 1.2 
~ 
t:: 
Q) 

iii 
Cl 
c 
:i: 0.8 

* E 
0 0.6 
Q) 

"C 
c 
~ 0.4 
Q) 

Q; 
.0 0.2 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 1.4 1.6 1.8 

gemeten ontstekingsvertraging [ms] ---~ 

Afb. 1.6: Vergelijking van de gemeten ontstekingsvertraging met de berekende waarde van de 
ontstekingsvertraging conform (1.17) 

Ten opzichte van de Wolfer- en Stringer-formules laat deze vergelijl<lng duidelijk een 
verbetering zien in de berekening van de ontstel<lngsvertraging. De vergelijking is ook 

eenvoudiger omdat deze slechts uitgaat van de cilinderdruk en zuigersnelheid op een 
moment (de start van de brandstofinjectie) terwijl de integraal-vergelijking 1.7 een 

doorlopende berekening vergt, van het moment van injectiebegin tot aan het moment 

waarop de integraal gelijk aan 1 wordt. 

1.5 
Spoelkracht 

De spoelkracht werkt tegengesteld aan de gaskracht, op de andere zijde van de zuiger. 

De spoelkracht is het resultaat van het produkt van de spoeldruk die heerst in de 

spoelpompruimte en het oppervlak van de onderzijde van de verbrandingszuiger. 

Tijdens de expansie van het verbrandingsgas beweegt de zuiger in de richting van het 

ODP. Hierdoor wordt de lucht in de spoelpomp ruimte gecomprimeerd, waardoor de 

spoeldruk zal stijgen: 
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p · V1•37 = constant (I.18) 

De constante aan de rechterzijde van de vergelijking wordt bepaald door voor pen V de 

waardes in te vullen die gelden voor de conditie dat de zuiger zich in het BOP bevindt: 

P= 10sra 

V= 5,6·10·3 m3 

Even voor het ODP openen de spoelpoorten, waardoor de lucht in de spoelpompruimte 
kan expanderen naar de verbrandingsruimte. De druk zal hierdoor snel weer dalen tot 

het luchtdrukniveau. 

1.6 
Hydrau/ische drukkrachten 

De hydraulische druk grijpt op een aantal plunjeroppervlakken aan. Afbeelding 1.7 

toont de belangrijkste wat betreft het simulatiemodel van het VZA (van links naar 

rechts): 

de druk in de terugbrengcilinder 

de druk in de compressiecilinder 

de druk in de arbeidscilinder 

~ 

druki"d~ .'".;"j 
terugbreng

cilinder 

Afb. 1.7.: Hydraulische drukkrachten 

compressie-
cilinder 

arbeids
cilinder 

De terugbrengcilinder staat tijdens normaal bedrijf in open verbinding met de Jage-druk

accumulator. De druk in de compressiecilinder wordt onder meer bepaald door de druk in 

de compressie-accumulator. In het model wordt rekening gehouden met de 

drukverandering die ontstaat doordat olie aan de compressie-accumulator wordt 

onttrokken (gedurende de compressietakt) dan wel eraan wordt toegevoerd 

(expansietakt). Daarbij wordt uitgegaan van een adiabatische toestandsverandering 

met stikstof als medium in de gasblaas van de accumulator [113]: 
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p · ( c,, · v) 1·4 =constant 

met hierin: 

p = accumulatordruk [bar] 

V= accumulatorvolume [m3 ] 

C,,"' correctiefactor [-) 

(1.19) 

De correctiefactor Ca vindt zijn oorsprong in het gegeven dat de isentropische exponent 

voor reele gassen niet constant is [113]. In het simulatiemodel is voor de berekening van 

de correctiefactor uitgegaan van adiabatische toestandsveranderingen tot een 

maximale druk van Pmax = 300 bar (113, 155): 

C,, = 0,0020993·a4 -0,044633 ·a 3 +0,32577 ·a2 -1,02 ·a+ 2.326 (I.20) 

met hierin: 

a= Pmax 
p 

Na de bepaling van de druk in de compressie-accumulator wordt de druk in de compres

siecilinder vastgesteld. Afgezien van de accumulatordruk zelf is de druk in de compres

siecilinder afhankelijk van de positie van de zuiger en van de besturingssignalen. Op 

die manier kan er onderscheid worden gemaakt tussen het initiele vertrek (voor het 

passeren van de hoofdpoort), de compressieslag, de expansieslag en het invangen van de 

zuiger in het ODP. De drukval over leidingen en l<leppen is ook in het model 

opgenomen, alsmede eventuele vertragingstijden voor het sluiten en openen van 

terugslagkleppen. Ook is rekening gehouden met de massatraagheid van de oliekolom. 

De arbeidskracht is de resultante van de druk in de arbeidskamer van het VZA en de 

oppervlakte van de arbeidsplunjer. Bij een compressieslag beweegt de zuiger in de 

richting van het BOP en wordt er hydrauliekolie onder !age druk in de arbeidsruimte 

gezogen. Na het omdraaien van de zuigerbeweging in het BOP en na het sluiten van de 

zuigkleppen wordt de olie in de arbeidsdlinder gecomprimeerd tot het hoge-druk

niveau in de arbeidsaccumulator. 

1.7 
Programma-opbouw 

Het initialiseren van de simulatie geschiedt door het aanroepen van de procedures die 

ieder unit op zich intialiseert (initialieer Mechanism, initialiseer Gas Behaviour en 

initialiseer Hydraulics). Oaarna volgt een dialoog met de gebruiker, waarbij een 

aantal parameter/standaardwaarden kunnen worden gewijzigd, zoals de zuigermassa, 

het verbrandingsverloop en de drukniveaus aan de hydrauliekzijde. Als laatste wordt 
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in de initialisatie voor iedere unit een update-procedure aangeroepen, waarin de van de 

invoerparameters afhankelijke variabelen worden berekend. 

Vervolgens kan het simuleren van de zuigerbeweging beginnen. Voor ieder moment moet 

voor het VZA model een stelsel van vergelijkingen worden opgelost. Het stelsel van 

vergelijkingen is niet-lineair. Het oplossen van de vergelijkingen gebeurt numeriek. Als 

iteratie-methode is gekozen voor successieve substitutie. Een en ander wordt in de 

volgende paragraaf nader toegelicht. 

1.8 
Oplossen van het stelsel van vergelijkingen 

Stel een functie f afhankelijk van x waarvan het nulpunt moet worden gevonden: 

f(x) = 0 

Definieer vervolgens een iteratiefunctie 4> als functie van x welke uit bovenstaande 

vergelijking wordt afgeleid: 

iJ>(x) =X 

(1.21) 

(l.22) 

Bij de successieve substitutie-methode wordt eerst uitgegaan van een beginschatting xo 
voor x. Door deze beginschatting in 4> in te vullen wordt de eerste benadering Xt van x 
verkregen. Door deze substitutie successief door te voeren worden de volgende 

benaderingen van x verkregen: 

(1.23) 

Wanneer iJ> een continue functie is dan geldt: 

lim Xn•a 
n--

(l.24) 

waar bij a dan de oplossing is voor de vergelijking. Voor f geldt: 

lim f(xn) = 0 
n--

(1.25) 

Hoe verloopt nu de oplossing van het stelsel voor het krachtenevenwicht op de 

zuigerstang? Als eerste wordt er een versnelling voor de zuigerstang geschat. 

Aangenomen wordt dat het VZA in het ODP start op t = 0 seconde met een zuigerpositie 
en -snelheid gelijk aan nul: 
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Xz(O) =0 
Vz(O) = 0 

[m] 

[m/s] 
(I.26) 

De zuiger zou in deze situatie blijven staan zolang de drukbalans niet veranderd. Deze 

verandering kan in het aggregaat warden bewerkstelligd door de klep waarmee de 

slagfrequentie wordt geregeld te openen. In het VZA-model betekent dit dat de drok in 

de compressiecilinder stijgt tot de druk in de compressieaccumulator. Met behulp van 

krachtenbalans wordt door middel van integratie de nieuwe zuigersnelheid en plaats 

voor t = t 1 berekend. Met de zuigerplaats warden vervolgens de druk in de cilinder, de 

druk in de spaelruimte, de arbeidsdruk en de compressiedruk berekend. 

Uit de drukken warden de krachten op de zuiger afgeleid. Met de evenwichts

vergelijking, zoals in formule 1.1 beschreven, wordt dan een nieuwe zuigerversnelling 

bepaald. Deze nieuwe zuigerversnelling wordt vergeleken met de 'oude'. Wanneer beide 

ongeveer gelijk zijn is er een oplassing van het stelsel voor dat tijdstip gevanden. De 

nauwkeurigheid in het simulatieprogramma is op 10-7 m / s2 gesteld. 

Bestaat er echter nog een relevant verschil tussen de 'oude' en de nieuwe zuiger

versnelling, dan wardt deze nieuwe versnelling als verbeterde schatting voar de 

successieve substitutie methode gebruikt. Deze berekening staat grafisch weergeven in 

afbeelding I.8. 

, ,-~ccessleve substitutie 

' '.~ '\ ,. 
" <::· ·~- ~; 

Pspoei,:iirirte 
~ ~ . ,,• ) .,. P~~.·-prl essie ... 

':' , ,',. 

' ( 

+ F cill* + F spoel 

~ ·• . -• 

Afb. 1.8: Het rekenverloop bij het iteratief zoeken naar evenwicht 
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Wanneer op tijdstip tn een oplossing is gevonden, waarbij de krachtenbalans over de 

zuiger in evenwicht is, dan wordt de tijd verhoogd met tijdstap dt. Voor tn+ 1 = tn + dt 

begint het oplossen van het stelsel vergelijkingen opnieuw waarbij de versnelling op 

tijdstip tn als eerste schatting wordt gebruikt. 
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Bijlage II 
Afmetingen VZA2 

i----------- 135 cm. 

bovenaanzicht 

zijaanzicht 

Afb. 11 .1: Buitenmaten VZA2-prototype 

Tabel 11.1: Hoofdafmetingen VZA2 

lengte . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . 1,35 m 

hoogte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,33 m 

breedte . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . 0,45 m 

slaglengte* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O, 165 m 

diameter verbrandingscilinder ..... .. . ... .. ..... .. .. . 0, 104 m 

effectief slagvolume verbrandingscilinder . . .. . . . 1,02 dm3 

oppervlak compressieplunjer ................. .. .. .. . 2,615 cm2 

oppervlak arbeidsplunjer . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1,54 cm2 

* gemiddelde waarde 

Bijlage II: Afmetingen VZA2 

45 cm. 

I 
33 cm. 

j 
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Bijlage Ill: Sensoren meetopstelling VZA2. 

Bijlage Ill 
Sensoren meetopstelling VZA2 

cilinderdruk: ........................ ............ ......... piezo-elektrische sensor; water gekoeld; thermo shock 

gecompenseerd (AVL OC42D) met Kisler 5011 

versterker 

zuigerverplaatsing: .................................. capacitief (speciaal ontwikkeld voor het VZA door de 

Technische Universiteit Delft en door het 

ingenieursbureau Product Partners) 

Specificaties: 

sensorcapaciteit: 

gevoeligheid: 

abs. nauwkeurigheid: 

lineariteit: 

hysterese: 

vertraging: 

uitgangsspanning: 

0- 0.164 pF 

20mmNolt 

±0,9% FSO 

<0,3% FSO 

<0,2% FSO 

6,6 µS 

0-10V 

naaldhoogte injector: ......... ...................... SOS inductieve sensor met multi NCDT serie 300 

versterker (µ-epsilon 505-M) 

injectiedruk: ............................................. piezo-resistief (Kistler 4065 A 110A1) 

hydraulische druk: ................................... piezo-resistief (Kistler 4065A500A1) met Kisler

versterker (type 4617) 

brandstofverbruik: ................................... Mettler PM4800 weegschaal met verbinding met data

acquisitiesysteem via de seriele poort 

NOx-emissie (lnnas-metingen) ................. NOx-monitor 4000 AEG 

NOx-emissie (fNO-metingen) ........ .......... Chemiluminescentie (Rosemount Beckmann, type 

951A) 

Roel .. . . .. .. .... . . .. ... . . . . . ... .. . . . . . .. ... . . .. . ........... Bosch RTT 100 Roetmeter 

VOS (CxHy) .............................................. Vlamionisatiedetectie FID (Ratfisch, type RS 55) 

CO in meetbereik van 0-1 OOO vppm ......... lnfraroodabsorptie (Rosemount Beckmann, type 880) 

(fNO metingen) 
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CO in meetbereik van 0-3000 vppm .......... lnU:aroodabsorptie (Rosemount Binos, type 1004) 

\rNO metingen) 

CO in meetbereik van 0-1,5 vol% ............. Jnfraroodabsorptie (Rosemount Binos, type 100) 

(TNO metingen) 

CO in meetbereik van 0-4,8 vol% ............ . lnfraroodabsorptie (Rosemount Beckmann, type 870) 

(TNO metingen) 

Data-acquisitie: National Instruments (12 bit, 62.5 kHz) 
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BIJLAGE IV 
Het SFR-model 

/V.1 
Modelbeschrijving 

De experimenten met het VZA2-prototype (hoofdstuk 5 van het rapport) laten zien dat 

de SFR-klep een beperking oplegt aan de fTequentie die met het VZA kan warden 

gehaald. Dit als gevolg van de hoge stromingsweerstand over deze klep. De hoge 

stromingsweerstand leidt daarnaast ook tot energieverliezen, en daarmee tot een 

verhoging van het brandstofverbruik. Bovendien leiden de lagere s!agfTequentie en het 

energieverlies ertoe dat het vermogen, dat het VZA maximaal kan leveren, minder 

hoog wordt en dat daarmee de relatieve kostprijs (gld/kW) toeneemt. 

In deze bijlage wordt onderzocht hoe groot de energie- en vermogensverliezen zijn. 

Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de invloed van twee factoren: 

het oppervlak A van de compressieplunjer, en 
de afstand Xh tussen de zuigerpositie in het ODP en de zuigerpositie op het moment 

dat de compressieplunjer de hoofdpoort opent. 

Daartoe wordt het compressiedeel van het VZA vereenvoudigd tot het onderstaande 

model (afbeelding IV.l). 

hoofdleiding compressie-accumufator met druk p 

klep met weerstandscoefficient ; 

zuiger met massa m 
\ compressieplunjer met oppervlak A 

)( .._J 

F • 

x 

a 

Afb. IV.1.: Vereenvoudigd model voor het compressiedeef 

m = zuigermassa 
; = stromingsweerstand SFR-klep (/J.p = ;·O 2) 
p = druk in de compressie-accumulator 
F = resultante van alle overige krachten op de zuiger 

A = oppervlak van de compressieplunjer 
xh = afstand tussen de positie van de zuiger in het ODP en de positie waarbij de 

compressieplunjer de hoofdleiding van de compressiecilinder opent 
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In aansluiting op het VZA2-prototype worden de volgende parameter-waarden 

gekozen: 

m= 3kg 

; = 1,8 · 1014 Pa·s/m6 

p = 150·105 Pa 

F = 700N 

De waarde van de stromingsweerstand ; is afgeleid de gegevens van B&R-engineering 

over de digivalve die in het VZA2-prototype is toegepast [125, 126]. 

Het oppervlak A en de druk pin de compressie-accumulator kunnen niet willekeurig ten 

opzichte van elkaar worden veranderd. Uiteindelijk moet er immers een bepaalde 

hoeveelheid compressie-energie aan de verbrandingsgassen worden toegevoerd. Orn dit 

te kunnen waarborgen wordt het produkt van druk en oppervlak (p-A) constant gemaakt, 

daarbij uitgaande van de waarden die voor het VZA2 zijn afgeleid: 

p· A= 150 ·105 ·2,615 ·10-4 = 3923 [N] (IV.l) 

Daarbij geldt impliciet als uitgangspunt dat de slaglengte ongeveer een constante 

waarde heeft. 

IV.2 
De differentiaalvergelijking 

Voor het model van afbeelding IV.l kan de volgende differentiaalvergelijking worden 

afgeleid: 

av 3 2 m-+A ·;·v =A·p-F 
at 

(IV.2) 

Voor deze niet-lineaire, Ricatische differentiaalvergelijking bestaat een analytische 

oplossing: 

(IV.3) 

met: 

(IV.4) 
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Uit deze vergelijking kan ook de zuigerverplaatsing als functie van de tijd warden 

berekend (zie vergelijking IV.8). De inverse hiervan (t(x)) kan in de bovenstaande 

vergelijking worden gesubstitueerd, waarmee dan de snelheid van de zuiger als functie 

van de zuigerpositie x wordt bepaald: 

v(x)= (IV .5) 

[ 
-2·A

3 ·i·xi (A-p-F)· 1-e-m-

A3 -~ 

Afbeelding IV.2 toont het verloop van de snelheid v als functie van de 

zuigerverplaatsing x voor verschillende waarden van A Daarbij is uitgegaan van het 

constante produkt van pen A zoals afgeleid in vergelijking (IV.l). 

5 

l 2 -H'=J''l~~..::::;;::::;:;;::::.:;;; 
> 

0 0.005 0.01 0.015 

x [m] 

0.02 0.025 0.03 

Afb. IV.2: Zuigersnelheid v als functie van de zuigerpositie x voor verschillende waarden van he! 

oppervlak A van de compressieplunjer 

Toelichting: de SFR-kleppen zorgen ervoor dat de zuiger slechts met een bepaalde 
snelheid kan bewegen. Is deze maximale snelheid eenmaal bereikt dan is er precies 
een evenwicht tussen de drukkracht op de compressieplunjer enerzijds en de overige 
remmende krachten op de zuiger anderzijds. Een verdere versnelling is dan niet meer 
mogelijk omdat dat zou leiden tot een nog grotere drukval over de SFR-kleppen, en 
dientengevolge een lagere drukkracht op de compressieplunjer. 
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IV.3 
Tijdver/ies 

Wanneer de SFR-kleppen geen drukval zouden veroorzaken zou de volledige druk van 

de compressie-accumulator op de compressieplunjer staan. De zuiger zou in dat geval 

versnellen met de theoretisch maximaal haalbare versnelling amax: 

p·A-F 
amax=-m-- (IV.6) 

Met deze versnelling kan berekend worden hoe Jang de zuiger er minimaal over doet om 

de hoofdleiding van de compressiecilinder te openen i.e. afstand Xh af te leggen: 

(IV.7) 

De smorende werking van de SFR-kleppen zorgt ervoor dat de zuiger een tragere 

beweging maakt dan volgens deze formule theoretisch maximaal haalbaar is. Dit leidt 

ertoe dat de cyclusperiode van een volledige slag !anger wordt, waardoor de maximale 

slagfrequentie van het VZA afneemt. 

Hoeveel de slagperiode toeneemt kan worden berekend uitgaande van het eerder 

berekende snelheidsverloop (vergelijking (IV.5)). Door deze vergelijkirig eenmaal te 

integreren kan de zuigerpositie als functie van de tijd worden uitgerekend (met x = 0 op 

het tijdstip t = 0 als randvoorwaarde): 

x(t)= A'"·~·w 
(IV.8) 

Hieruit kan dan weer de tijd th worden uitgerekend die het duurt om de afstand Xh af te 
leggen: 

(IV.9) 

w 

Het tijdverlies Mvolgt nu uit het verschil tussen fh (IV.9) en fmin (IV.7): 
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~ 
v~ 

(IV.10) 

Hierin kan wederom vergelijking (IV.4) worden gesubstitueerd. Afbeelding IV.3 laat 

zien hoe groot dit tijdverlies wordt voor verschillende waarden van Xh en A De waarde 

van Xh varieert daarbij tussen 1 en 2,5 cm. Een kortere afstand is nauwelijks haalbaar 

omdat de lengte van het dee! van de compressieplunjer dat de hoofdleiding moet 

afsluiten te gering wordt en de lekverliezen te hoog zouden oplopen. Het oppervlak A 

wordt gevarieerd van 1,3 tot 4 cm2. De minimumwaarde volgt uit vergelijking (IV.1) 

rekening houdend met een maximaal toelaatbare druk van 300 bar. De maximale 

waarden van Xh en A zijn arbitrair gekozen. 

A (x10-4 m2J 

Afb. IV.3.: Het tijdverlies "1t als functie van het plunjeroppervlak A en de afstand tot de 
hoofdleiding Xh. 

189 



Het einde van een omwenteling 

De grafiek laat zien dater meer tijd verloren gaat als gevolg van de smorende werking 

van de SFR-klep wanneer het plunjeroppervlak groter wordt (en omgekeerd evenredig 

hiermee de druk in de compressie-accumulator lager wordt gekozen). Daamaast heeft 

ook een grotere afstand Xh een langere slagperiode ten gevolg. Dit laatste was uiteraard 

ook te verwachten: een grotere afstand tot de hoofdleiding betekent immers ook dat de 

SFR-klep !anger doorstroomt moet worden voordat de hoofdleiding wordt vrijgegeven 

waardoor het verschil met de een verliesvrije olietoevoer alleen maar toeneemt. 

IV.4 
Energieverlies 

De stromingsverliezen door de SFR-klep komen uiteindelijk tot uiting in een lager 

hydraulisch rendement van het VZA. Hoe groot dit energieverlies is kan worden 

uitgerekend. Wanneer de zuiger zonder smoring zou kunnen versnellen zou de volledige 

druk gedurende het gehele traject op de zuiger worden uitgeoefend. In dat geval is de 

kinetische energie, die aan de zuiger wordt toegevoerd, gelijk aan de hydraulische 

arbeid: 

Ekin, zonder smoring = Ehydr = P ·A· Xh (IV.11) 

In het geval de olie via de SFR-klep aan de compressiecilinder wordt toegevoerd kan 

de kinetische energie worden berekend uit: 

(IV.12) 

waarbij vh kan word en berekend uit vergelijking (IV .3) door de zuigersnelheid v te 

berekenen voor het tijdstip th (vergelijking IV.9). 

Het verschil tussen de beide energietermen levert het energieverlies Evdoor de SFR

klep: 

(IV.13) 

Afbeelding IV.4 toont het resultaat in de vorm van een contourplot, met wederom deaf 

te leggen afstand Xh op de y-as en de grootte van het plunjeroppervlak A op de x-as. 
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A [x10-4 m2) 

Afb. IV.4.: Stromingsverlies Evover de SFR-klep gedurende het eerste deel van de 

compressietak1 als functie van het oppervlak A van de compressieplunjer en de 
afstand Xh die de zuiger moet afleggen alvorens de hoofdleiding van het 

compressiedeel wordt geopend. 

De grafiek laat zien dat het energieverlies op de eerste plaats wordt bepaald door de 

afstand die de zuiger moet afleggen alvorens in de compressiecilinder de hoofdleiding 

wordt geopend. De invloed van het plunjeroppervlak A is echter niet verwaarloosbaar 

en vooral van belang bij een relatief klein plunjeroppervlak, ofwel een hoge druk in de 

compressie-accumulator. 

IV.5 
Vermogensverlies 

Het vermogen Pmax dat het VZA (afgezien van het verbruik van de randapparatuur) 

maximaal kan leveren is gelijk aan het produkt van de (hydraulische) gelndiceerde 

arbeid Es en de slagfrequentie, ofwel het quotient van Es en de minimale slagperiode 

Tm;n: 

P. =E ·fti = Es 
max s ax Tmin 

(IV.14) 
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Zoals in het voorgaande is aangetoond heeft de constructie van het corripressiedeel met 

een SFR-k.lep het nadeel dat het vermogen dat het VZA maximaal kan leveren 

afneemt: enerzijds doordat er een extra energieverlies Evontstaat, anderzijds doordat 

de slagperiode !anger wordt waardoor er minder slagen per seconde gemaakt kunnen 

worden. Het vermogensverlies dat hierdoor ontstaat kan worden berekend uit: 

(IV.15) 

Hieruit kan dan vervolgens het relatieve vermogensverlies worden berekend: 

6.P ·100%=(1-Es-Ev . Tmin ) ·100% 
Pmax Es Tmin + M 

(IV.16) 

Voor het VZA2 geldt in vollastbedrijf een maximale, nuttig geproduceerde slagarbeid 

E5 van 1000 J. De minimale slagperiode T min van het VZA2 is aan de hand van het 

simulatiemodel bepaald op 28,3 ms bij een nominale slaglengte van 165 mm, een druk in 

de compressie-accumulator van 150 bar en een maximale belasting van 300 bar. 

Het relatieve vermogensverlies kan nu worden berekend door vergelijkingen (IV.10) en 

(IV.13) te substitueren in bovenstaande vergelijking (IV.16). Het resultaat van deze 

berekening is grafisch weergegeven in afbeelding IV.5. 

De grafiek toont dat het vermogensverlies in ongeveer gelijke mate afhankelijk is van 

de afstand Xh als van het plunjeroppervlak A . Het vermogensverlies is uiteraard het 

kleinst wanneer de SFR-klep zo kort mogelijk word! doorstroomt, ofwel de afstand Xh zo 

klein mogelijk is. De invloed van het plunjeroppervlak wordt duidelijk wanneer 

bedacht word! dat een kleiner oppervlak gecompenseerd wordt door een hogere druk in 

de compressie-accumulator. Met andere woorden: een kleiner plunjeroppervlak betekent 

dat dezelfde energie wordt toegevoerd met een kleinere volumestroom, en daarom ook 

met minder stromingsverliezen. 
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22 

18 

16 

14 

12 

~ ... ... 
I 

1.5 2.0 2.5 3.5 4.0 

Afb. IV.5: He! relatieve vermogensverlies als gevolg van de toepassing van de SFR-constructie 
van het VZA2., als functie van het oppervlak A van de compressieplunjer en de afstand 
xh die de zuiger moet afleggen alvorens de compressieplunjer de hoofdleiding opent. 

IV.6 
Consequenties voor het VZA2-ontwerp 

Wat betekent deze berekening nu voor het VZA2? De ringvormige compressieplunjer van 

het VZA2 heeft een oppervlak van ongeveer 2,6 cm2. De waarde voor Xh bedraagt bij 

het VZA2 gemiddeld 20 mm. Uit afbeeldingen IV.4 en IV.5 valt af te lezen dat bij deze 

waarden de SFR-klep een energieverlies van 63 J en een vermogensverlies van ongeveer 

38% veroorzaakt. Daarbij is geen rekening gehouden met het energie- en 

vermogensverlies dat ontstaat ten gevolge van het schakelen van de SFR-klep. (In de 
berekening is uitgegaan van de toepassing van de Digivalve van B&R-engineering. Dit 

3/ 2-ventiel heeft bij iedere schakel-actie een lekverlies van de drukaansluiting naar 

de tank.) 

De analyse geeft ook de mogelijkheden om het energie- en vermogensverlies te 

beperken: 
verkleining van het oppervlak A van de compressieplunjer; 

keuze van een klep met een kleinere weerstandscoefficient ;; 

toepassing van een groter aantal, parallel geschakelde kleppen; 

verkleining van de afstand Xh. 
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De verk.leining van het plunjeroppervlak betekent ook dat de druk in de compressie

accumu!ator moet warden verhoogd. De snel schakelende ventielen die momenteel op de 

markt warden aangeboden laten echter geen drukken toe hoger dan ongeveer 200 bar. 

Gegeven vergelijking IV.1 kan daarmee het plunjeroppervlak warden verk.leind naar 

ongeveer 2 cm2. Bij een afstand Xh van 20 mm betekent dit dat het energieverlies door 

deze verk.leining van het plunjeroppervlak kan warden teruggebracht van 65 naar 62 J. 
Het effect op het vermogensverlies is grater: een verk.leining van het plunjeroppervlak 

van 2,6 naar 2,0 cm2 betekent een reductie van het vermogensverlies van 38 naar 28%. 

Met andere woorden: een kleiner plunjeroppervlak maakt de zuigerbeweging gedurende 

het eerste dee! van de compressietakt wel sneller (waardoor het vermogensverlies 

wordt beperkt) maar de hogere zuigersnelheid leidt ook tot een hoger debiet door de 

SFR-k.lep en daarmee nog steeds tot een relatief hoog stromingsverlies. 

De keuze voor een andere klep wordt beperkt door het huidige aanbod van snel 

schakelende hydraulische ventielen (zie paragraaf 6.2 van het rapport). Daaruit 

blijkt dat -afgezien van het schakelverlies- de Digivalve van B&R de laagste 

weerstandscoefficient heeft. 

Het parallel schakelen van meerdere k.leppen heeft het voordeel dat de volumestroom 

over meerdere kleppen wordt verdeeld waardoor de drukval lager wordt. In paragraaf 

6.2 van het rapport wordt hier nader op ingegaan, waarbij tevens de invloed van de 

schakelverliezen wordt meegenomen. 

De laatste parameter die het energie- en vermogensverlies van het SFR-deel kan 

verminderen is de afstand Xh die de zuiger vanaf het ODP moet afleggen alvorens de 

hoofdleiding wordt geopend. Uitgaande van de constructie van het VZA2 is het echter 

vrijwel niet mogelijk om deze (gemiddeld) lager te kiezen dan 20 mm. Twee problemen 

liggen hier aan ten grondslag: 

het invangen van de zuiger in het ODP; 

lekverlies van de compressie-accumulator naar de compressie-cilinder. 

De zuiger in het VZA heeft geen vast ODP (zie paragraaf 5.2.8). De afstand x;,, 

waarmee in deze analyse wordt gerekend is dan ook niet meer dan een gemiddelde 

afstand waarbij de zuiger na de terugvering tot stilstand komt. Voor een stabiel bedrijf 

van het VZA is het echter van belang dat de zuiger ook wordt ingevangen wanneer de 

slaglengte van de expansietakt relatief kort is. Elke slag die niet wordt ingevangen 
leidt immers tot een misfiring. Wanneer nu bijvoorbeeld wordt uitgegaan van maximaal 

een misfiring per uur bij maximale slagfrequentie (35Hz) betekent dit dat 99,999% van 

de slagen moet warden ingevangen. Gegeven het ontwerp van het VZA2 kan dit alleen 

wanneer de afstand Xh tamelijk ruim wordt genomen. 

Daamaast heeft de afstand Xh zoals gezegd ook een invloed op het lekverlies van de 

compressie-accumulator naar de compressiecilinder. Gedurende de tijd dat de zuiger in 

het ODP wordt vastgehouden wordt dit lekverlies onder meer bepaald door de lengte 

van de spleetafdichting, ofwel de afstand Xh . Een te korte spleet leidt tot een 

verhoging van de lekverliezen en daarmee tot een verlaging van rendement en 

vermogen. 
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Stellingen 

behorende bij het proefschrift 

Het einde van een omwenteling 

1 Uitgaande van de huidige stand van de techniek en het huidige aanbod van componenten, 

materialen en produktietechnieken is het mogelijk om een diesel-hydraulisch 

vrijezuigeraggregaat (VZA) samen te stellen en te bedrijven (dit proefschrift). 

2 Het is mogelijk om de slagfrequentie van een VZA te regelen door de zuiger, na afloop van zijn 
expansietakt, voor kortere of langere tijd in het ODP te houden (slagfrequentie-regeling door 

middel van puls-pauze-modulatie of PPM; dit proefschrift §1.3.3; Achten, P.A.J., The 

development of the Innas Free Piston Engine: The art of choosing the right moment, Uit: 

Hydraulikdagar i Linkoping, 30-31 mei 1995, Universiteit Linkoping ). 

3 Orn een slagfrequentieregeling met PPM te kunnen realiseren is het van groot belang dat een 
voorziening in het VZA wordt aangebracht die de terugvering van de zuiger in het ODP tot een 

minimum beperkt (dit proefschrift §3.7.1). 

4 In het vrijezuigeraggregaat verloopt het verbrandingsproces essentieel anders dan in de 

huidige krukdrijfstangmotoren. De verschillen in het verloop van het verbrandingsproces 

tussen het vrijezuigeraggregaat en de krukdrijfstangmotoren zijn zo groot dat de semi

empirische algoritmen die zijn afgeleid voor krukdrijfstangmotoren niet zonder meer mogen 

worden toegepast in de simulatie van het VZA (dit proefschrift §5.2.3, bijlage I). 

5 Het is mogelijk om bij het VZA de zuigerbeweging en de druk in de compressie-accumulator 

zodanig te beheersen dat een effectieve regeling van de compressieverhouding mogelijk is, met 

het oog op de stabiliteit van het aggregaatbedrijf, de reductie van het brandstofverbruik en 

een verrnindering van de uitstoot van schadelijke rookgassen (dit proefschrift §5.5.1). 

6 Het VZA kampt niet met de koude-start-problemen die aan de huidige dieselmotoren zijn 

verbonden (dit proefschrift §3.4.5). 

7 Het technische ontwikkelingsrisico van het vrijezuigeraggregaat wordt beperkt doordat 

uitsluitend gebruik wordt gemaakt van componenten, materialen en technieken die standaard 

verkrijgbaar, en tegen een !age kostprijs algemeen toegankelijk zijn (dit proefschrift). 

8 Het marktrisico van het vrijezuigeraggregaat wordt beperkt doordat het aggregaat geschikt 

is voor een groot aantal niche-markten waarin de marktintroduktie kan plaatsvinden (dit 

proefschrift §2.3). 

9 De term 'compressieverhouding' kan bij het vrijezuigeraggregaat beter worden afgeschaft en 

vervangen door het begrip 'compressie-energie' (dit proefschrift §3.4.1, §3.8, §5.3). 



10 Het is niet mogelijk om bij het vrijezuigeraggregaat een slagfrequentie gelijk aan nul te meten. 

11 De synchronisatie van de twee zuigerbewegingen bij 'opposed-piston' -systemen is een groter 

probleem dan het ondervangen van de trillingsproblematiek van 'single-piston' -systemen (dit 

proefschrift §3.3.1; Achten, P.A.J., A review of Free Piston Engine concepts (1994), SAE-paper 

941776). 

12 Gegeven de definities en uitgangspunten, zoals die worden gehanteerd in de huidige normen en 

wetgeving op het gebied van emissies en rendementsmetingen, kan het VZA niet aan deze 

normen voldoen en is het zelfs de vraag 6f het VZA we] aan deze normen moet voldoen (zie 

bijvoorbeeld de Richtlijn 70/156/EEG, ISO-norm 8178, SAE-norm J-1003). 

13 Het opslagprobleem dat aan zonne-energie is verbonden maakt dat deze energiebron eerder als 

een eindige dan als een duurzame energiebron wordt ervaren. 

14 Het merendeel van de adviseurs op het gebied van technologische vemieuwing geeft geen 
adviezen over de kans van slagen van een ontwikkeling maar bewaakt slechts de stand van de 

technologie. 

15 De verplaatsing van de produktie naar lage-lonen-landen zal uiteindelijk ook resulteren in de 

verplaatsing van onderzoek en ontwikkeling naar deze landen. 

16 Het gebruiken, bezigen van taal als zodanig op een wijze, die ondubbelzinnig en slechts voor 

een uitleg vatbaar is, leidt tot een geheel van de bewoordingen waarin een geschrift, 
toespraak enz. is vervat dat niet te lezen is wegens de ongenietbare stijl van schrijven. 

Met andere woorden: Eenduidig taalgebruik leidt tot onleesbare teksten. 

17 De nieuwe communicatiemiddelen hebben een oud probleem opgelost en een nieuw probleem 

gecreeerd: de toegankelijkheid tot informatie is aanzienlijk verbeterd maar niemand schijnt te 
weten hoe deze informatie-zee kan worden verwerkt. 

18 De wetenschapper en de ontwerper verdragen elkaar slecht: terwijl de eerste streeft naar een 

aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, en daarmee onzekerheid tracht uit te sluiten, 

neemt de tweede juist de onzekerheid als uitgangspunt. 

Peter Achten 

Eindhoven, 30 november 1995 


