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Mercedes-Benz 1,6 l DI-turbo-ottomotor

Grote prestaties, minimaal verbruik

De nieuwe Mercedes 1.6 benzinemotor 

is de eersteling van een nieuwe motor-

generatie. De motor is uitgerust met on-

der meer een lichtgewicht motorblok en 

krukas, lichtlopend drijfwerk, intelligente 

koeling en smering én derde generatie di-

recte inspuiting. Allemaal stapjes om grote 

prestaties te leveren bij minimaal verbruik.

 In AMT 7/8 van 2009 staat een beschrijving van 
de 1,8 l viercilinder met directe inspuiting. De 
bougie staat centraal in de kop en de verstuiver 
tussen de inlaatkleppen. Wat zien we bij de 
nieuwe 1,6 l vierpitter: een centraal geplaatste 
verstuiver en een bougie die tussen de uitlaat-
kleppen zit. 
   
 Derde generatie inspuiting 
 De luchtgeleiding heeft plaatsgemaakt voor 
straalgeleiding. Anders gezegd: de tweede 
generatie inspuiting is opgevolgd door de derde 
generatie. Wat de eerste generatie was? Dat was 
wandgeleiding, de brandstofstraal werd via een 
kam op de zuiger richting bougie geleid. 
 Aanvankelijk was de 3,5 l V6 DI motor de eerste 
met het nieuwste type inspuiting, zie AMT 

januari 2011. Kort daarna kwam de 4,6 l V8 op de 
markt, zie AMT april 2011 en nu dus de 1,6 l L4. 
 Deze motor is de eerste van een nieuwe serie 
benzinemotoren en heeft twee uitvoeringen: 
met 90 en 115 kW vermogen. De 'downsizing' 
zet zich dus voort, want na een vrijaanzuigende 
2 l en een turbo 1,8 l is de cilinderinhoud nu nog 
kleiner. De viercilinders krijgen een 'modulaire' 
opbouw, zijn geschikt voor langs- en dwars-
inbouw in personen- of bestelauto's. Ook is 
er rekening gehouden met twee- of vierwiel-
aandrijving. Wat opvalt is het 'Front-Exhaust' 
concept, dat wil zeggen dat de rijwindkoeling 
op het hete uitlaatspruitstuk met turbo staat, bij 
dwarsinbouw uiteraard. Ook het koelsysteem 
is voor beide inbouwposities geoptimaliseerd. 
Later volgen er motoren met een grotere cilin-

derinhoud. Deze motoren worden voorzien van 
een Lancester balanceersysteem dat werkt met 
twee balansassen, een systeem dat ondertussen 
zo'n 100 jaar oud is. Mercedes-Benz wil met deze 
motoren het hoogste vermogen in de viercilin-
derklasse halen, dus dat belooft wat. 
   
 Tal van nieuwigheden 
 Alle benzinemotoren – in het Duits ottomoto-
ren genoemd – hebben nu een straalgeleide 
verbranding met directe inspuiting en één of 
meer turbocompressoren. Ook het meervoudige 
inspuit- en vonksysteem is kenmerkend. Een 
start-stopsysteem helpt mee om brandstof te 
besparen in stads- of fi leverkeer. De viercilinder 
heeft een gescheiden gasstroming voor de 
cilinders 1 en 4 en 2 en 3, een turbine die 1050°C 
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De dwarsgeplaatste 
1,6 l turbomotor van 
Mercedes-Benz heeft de hete 
uitlaatkant in de rijwind. 
Enkele details vallen op zoals 
de koeling van de dynamo 
en de hoog geplaatste 
motorsteun. Binnenin de 
motor zitten de grootste 
veranderingen.

AMT010_MercedesBenz.indd   78 10/11/2012   11:22:35 AM

1



AMT | 2012
79 AMT | 2012

Meervoudig 
ontstekingstijdstip

Uitlaatgasturbine tot 1050°C

Koelvloeistofmanagement

Regelbare oliepompDynamomanagement

Compacte 
nokkenasverstelling

Directe inspuiting met centrale verstuiver

Piëzoverstuiver

Start-stopsysteem

aan kan, een warmtemanagement met speciale 
waterpomp en thermostaat, een tweetraps vari-
abele oliepompopbrengst, lagere wrijving in het 
drijfwerk en de distributie. 
   
 Motorconstructie 
 De 1,6 l ottomotor heeft een cilinderinhoud van 
400 cm 3  per cilinder. Dat is fors kleiner dan de 
580 cm 3  van de V6 en V8 motoren. Om in een 
boring van 82 mm 'alles' onder te brengen valt 
niet mee. De cilinderhartafstand is zoals voor-

heen 90 mm, zodat de dam tussen de cilinders 
8 mm bedraagt. Dat is ruim voldoende om de 
toekomstige vierpitters van een grotere boring 
te voorzien zonder kans op problemen met de 
koppakking. 
 Het aluminium motorblok wordt voor zowel 
de dwars- als de langsuitvoering op dezelfde 
productielijn gemaakt. Het is een deep skirt – 
open deck constructie, dat wil zeggen met de 
zijkanten van het blok zover mogelijk omlaag 
en vrijstaande cilindervoeringen. Door een 

juiste vormgeving is 4WD ook mogelijk, er is dus 
rekening gehouden met een voorste diff erentieel 
met aandrijfassen. Door de uitgekiende wand-
dikte is er 3,5 kg gewicht bespaard. De ingego-
ten gietijzeren cilindervoeringen zijn voorzien 
van koelwaterboringen in de dammen tussen 
de cilinders. Dankzij een extra hoonbewerking 
(Feinst-honung) is de ruwheid met 33% afgeno-
men. Eigenlijk is de cilinderwand zo glad alsof de 
motor geheel ingelopen is. Met een aangepast 
zuigerveerpakket met lagere veerspanning en 
uitgekiende vormgeving is het olieverbruik met 
30% en de wrijving met 16% gedaald. 
   
 Herzien drijfwerk 
 Het is al tientallen jaren geleden dat Ford met 
een holgegoten driemaal gelagerde krukas 
van nodulair gietijzer kwam voor de Anglia. Bij 
dit soort gietijzer heeft het grafi et (koolstof ) 
een bolvorm. Daardoor is het materiaal minder 
gevoelig voor scheuren. Nu heeft Mercedes-Benz 
een moderne uitvoering van deze lichtgewicht 
krukas ontwikkeld. Er zijn vijf hoofdlagers en 
slechts vier contragewichten en de kruktappen 
zijn hol. Het resultaat is een 27% lager gewicht 
dan het smeedstalen exemplaar met acht contra-
gewichten van de vorige motor. 
 Dankzij Computer Aided Engineering (CAE) is 
het mogelijk een gegoten zuiger te gebruiken bij 
een turbomotor met een specifi ek vermogen van 
72 kW/l. Hoewel de boring 1 mm groter is dan bij 
de vorige motor is de nieuwe zuiger 9% lichter. 
 De topveer heeft een afgeronde rechthoekige 
vorm, die is geplaatst in een geanodiseerde 
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De nieuwe motor, de M270, heeft minder wrijvingsverlies en een geringer gewicht dan de vorige (M271 evo) motor. Vooral het 
drijfwerk en de distributie zijn lichter geworden. 

Wrijvingsvergelijk nieuwe M270 en vorige motor M271 evo
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Gewichtsvergelijk nieuwe M270 en vorige motor M271 evo

Metingen bij 2000 t/
min en een olietempe-
ratuur van 90°C

Drijfwerk

Drijfwerk

Distributie

Distributie

Door een negental maatregelen is er een 1,6 l motor ontstaan die niet alleen aan de strengste emissie-eisen voldoet, maar ook hoge prestaties levert bij een laag verbruik.
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topgroef. Vanwege de hoge thermische en 
mechanische belasting nemen de slijtage- en 
vreetneigingen in de bovenste zuigerveergroef 
toe. Door middel van het elektrolytisch omzetten 
van het aluminium in aluminiumoxide wordt het 
oppervlaktemateriaal van de groef omgezet in 
een keramisch laagje van 15 micron dik met een 
hoge hardheid. In de tweede groef zit een minu-
tenveer die dus een kleine hoek maakt met de 
cilinderwand. De olieschraapveer bestaat uit drie 
delen en is voorzien van een speciale looplaag. 
 Het hemd van de zuiger is korter dan voorheen 
en voorzien van een grafi et looplaag. De zuiger-
speling is geoptimaliseerd, mede dankzij oliekoe-
ling van de zuigerbodem. 
 De drijfstang is zo ontworpen dat het gewicht er-
van zo laag mogelijk is. Het kleine oog heeft een 
trapeziumvorm om de zuigerpenogen voldoende 
oppervlak te geven de verbrandingsdruk op te 
nemen. Het kleine oog zorgt ook voor de axiaal-
geleiding van de drijfstang. Gebruikelijker is, het 
grote oog die taak te laten verrichten omdat er 
dan minder olieverlies aan de zijkanten plaats-
vindt. Met de axiaalgeleiding aan de bovenkant 
kan de afrondingsstraal (radius) van de krukpen 
naar de krukwang groter gekozen worden. Dat 
vermindert de kans op een vermoeiingsbreuk. In 
het kleine oog zit een dunwandige bronzen bus. 
Het grote oog is gebroken om een nauwkeurige 
en onbeweeglijke passing van de kap met de 
schacht te hebben. Twee M7-bouten zetten de 
kap vast. Omdat de motor een korte slag van 73 
mm heeft, is een langere slag uitvoering geen 
groot probleem. Door de lange drijfstang, 152,2 
mm, de korte slag en de lichte zuiger zijn de 
secundaire heen- en weergaande (oscillerende) 
krachten 31% kleiner dan voorheen. Vandaar dat 
er geen balansassen nodig zijn. 
   
 Stille Distributie 
 Er is een nieuw type tandketting toegepast. Oor-
spronkelijk, meer dan 70 jaar geleden, maakten 
de Amerikaanse V8's gebruik van zo'n tandket-
ting omdat die stil was. Vandaar de naam Silent 
Chain. Met het toenemen van het toerental werd 
de tandvorm gelijk aan die van gewone tandwie-
len. Zo bouwde de Morse-ketting een geweldige 
reputatie op. Door Mercedes-Benz en (zo goed 
als zeker) aandrijvingsspecialist IWIS is er een 
30% slijtagebestendiger en 20% smaller, dus ook 
lichter, type ontwikkeld. De perspassing zit in de 
middelste schakels. Er ontstaat minder vervor-
ming omdat de krachtverdeling gelijkmatiger is 
en de stijfheid met 50% is toegenomen. 
 De slijtage zorgt nu voor een lengtetoename van 
nog slechts 0,2%. De schakels zijn fi jngestanst 
met een zeer glad oppervlak, met een lagere wrij-
ving als gevolg. Ten opzichte van de vorige motor 
is de wrijving van het drijfwerk met 16% en van 
de distributie met 9% afgenomen. Het draaiend 
gedeelte weegt 18% minder dan voorheen en 
de distributie voegt daaraan nog eens 7% toe. 

De plaats van de verstuiver en de bougie zijn doorslaggevend voor het slagen van de directe inspuiting met straalgeleiding. 
De bougie zit tussen de uitlaatkleppen in de brandstofkegel die door de verstuiver ontstaat.

Piëzoverstuiver

Bougie

Uitlaatkanaal
Inlaatkanaal

De dwarskoeling van de cilinderkop is erop gericht om de materiaaltemperatuur zo gelijkmatig mogelijk te houden. 
Er zijn twee watermantels in de cilinderkop die ook nog voor extra stijfheid zorgen.

Onderste watermantel

Toevoer

Cilinderkop

Bougie

Uitlaatklep
Uitlaatklep 1 Boring in dam tussen de cilinders

2  Zaagsnede in de cilinderkop tussen 
de verbrandingskamers

3  Rand van de verbrandingskamer en 
buitenkant van de klepzittingen van 
de uitlaat- en inlaatkleppen

4  Uitlaatkant en dam tussen uitlaat-
kleppen en bougie

5  Bovenste watermantel over de 
uitlaatkanalen en klepgeleiders

Motorblok

Afvoer

Bovenste watermantel

De koeling heeft veel aandacht gekregen, vooral de opwarmfase. De beide watermantels zijn goed te zien evenals de klepbediening. 
Let op de vorm van de verbrandingskamer met kleine klepuitsparingen en een vrijwel symmetrische ondiepe kom.

Draaischuif in de 
thermostaat om 
drukverlies te beperken

Volledige dwarsstroming voor een optimale 
koeling van de cilinderkop

Draaischuif zorgt voor ‘stilstaand water’ 
tijdens het opwarmen

Zeer compacte en lichte ‘halfaxiale’ 
waterpomp
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Bovendien is de geluidsproductie nog lager dan 
voorheen zonder de levensduur te verkorten. 
   
 Geheel nieuwe cilinderkop 
 Uit intensieve computerberekeningen is geble-
ken dat er een nieuw koelsysteem met thermo-
management nodig was. Door de thermische en 
mechanische belastingen parallel te berekenen, 
is het de Mercedes-Benz technici gelukt aan alle 
eisen en wensen te voldoen. Er is een tweedelige 
watermantel ontworpen die door middel van 
dwarsstroming het cilinderkopmateriaal koel en 
dus sterk houdt. Het water, beter: de koelvloei-
stof, komt in het midden van de kop aan de 
uitlaatkant binnen. Daarna verdeelt het zich in 
vijf stromingsrichtingen en wel zodanig dat het 
slechts éénmaal over een hete plek stroomt. Er is 
gezorgd voor een optimale volumestroom met 
een juiste snelheidsverdeling en een minimaal 
drukverlies. Het resultaat is een gelijkmatige 
temperatuur- en spanningsverdeling die een 
stabiele en arme verbranding mogelijk maakt. 
De cilinderkop is stijf en dat zorgt voor geringe 
vervormingen van het materiaal met een lange 
levensduur als gevolg. 
 Een nieuwe halfaxiaalpomp met een hoog 
toerental verpompt veel vloeistof hoewel hij een 
kleine diameter heeft. Een laag gewicht en kleine 
afmetingen zijn eveneens gunstig. Tijdens het 
opwarmen zorgt een draaischuif voor stilstaand 
water, de bediening van de schuif geschiedt 
door middel van onderdruk. Al met al weegt de 
pomp slechts 1200 g en is deze ook geschikt voor 
langsingebouwde motoren. Door de thermo-   
syphonkoeling warmt de motor sneller op en kan 
er sneller met een arm mengsel worden gedraaid. 
Dat scheelt 1% CO 2  over de Europese rijcyclus. De 
thermostaat is ook voorzien van zo'n draaischuif 
als de waterpomp. Het extra voordeel is dat er in 
de open stand vrijwel geen drukverlies optreedt. 
Ondanks een maximum volumestroom van 120 
l/min is het drukverlies slechts 70 mbar tegen 
500 mbar van de 'oude' drieschotel thermostaat. 
Dankzij een verschildrukklep blijft de verwar-
ming en daardoor ook de airco werken tijdens 
het opwarmen van de motor. Het turbolagerhuis 
heeft een eigen koelsysteem om het koken van 
de koelvloeistof en de chemische beschadiging 
ervan te voorkomen. 
   
 Uitgekiende smering 
 Afhankelijk van de motorbelasting en het motor-
toerental zorgt een kenveld ervoor dat de druk in 
het hoofdoliekanaal op 4 bar blijft. Een magneet-
klep zorgt ervoor dat de druk tot 2 bar verlaagd 
wordt. In de lagedrukstand werken de koel-
oliesproeiers niet, dus wordt er aandrijfvermogen 
bespaard. Zodra de druk boven de ingestelde 
grenswaarden komt, wordt de opbrengst van de 
vleugelcellenpomp beperkt door het huis tegen 
de veerdruk in te bewegen. Daardoor neemt de 
excentriciteit en dus de opbrengst af. 

Het eff ect van de meervoudige inspuiting met een piëzoverstuiver in vergelijk met die van een meergatsverstuiver. De turbulentie 
bij de bougie neemt sterk toe terwijl het mengsel veel minder rijk staat. Daardoor warmt de katalysator sneller op, nemen de 
schadelijke emissies en roetvorming af en daalt het brandstofverbruik.

Piëzo: Vijfvoudige inspuiting met 0,5 mg als kleinste hoeveelheid vlak bij de bougie.

Turbulentie bij de bougie tijdens vonkoverslag
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Rijk mengsel bij de bougie tijdens vonkoverslag

Meervoudige verstuiver: Drievoudige inspuiting met 2,5 mg als kleinste hoeveelheid vlak bij de bougie.
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Buitengewoon grote afname van roetdeeltjes door geoptimaliseerde 
inspuitstrategie (ongeveer 0,03% van de dieselgrenswaarde)
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Roetdeeltjes gedurende de Europese rijcyclus door de start-stopfunctie. De afname is buitengewoon groot door de geoptimaliseerde 
inspuitstrategie en bedraagt ongeveer 0,03% van de dieselgrenswaarde.

Vermogens- en koppelkrommen van de beide uitvoeringen van de nieuwe 1,6 l turbomotor. Opvallend is het hoge koppel en het 
vrijwel constante vermogen over een breed toerengebied.

Ko
pp

el
 in

 N
m

Ve
rm

og
en

 in
 kW

115 kW/250 Nm uitvoering
  90 kW/200 Nm uitvoering

Toerental in t/min

280

240

200

160

120

 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

140

120

100

80

60

40

20

0

                  >

AMT010_MercedesBenz.indd   81 10/11/2012   11:22:41 AM

4



AMT | 2012 www.amt.nl
82  www.amt.nl/oktober2012 AMT | 2012

T E C H N I E K    > Aandrijving & Motor   > Benzinemotor

   
 Blue Direct met optimale verbranding 
 Met de V6 en later de V8 heeft Mercedes-Benz 
het Blue Direct-systeem in productie genomen. 
Het gaat daarbij om een straalgeleide directe 
inspuiting met meervoudige vonk, Multiple 
Spark Ignition = MSI. Daar hoort naast een start-
stopsysteem ook een geïntegreerde aandrijving 
van de hulpapparatuur en een warmtemanage-
ment bij. Ook de L4-motoren hebben nu dit Blue 
Direct-systeem. 
 De verstuiver staat centraal, de bougie zit tussen 
de uitlaatkleppen. Zodra de motor loopt, bereikt 
het uitlaatgas al een temperatuur van ongeveer 
300°C. Dat warmt de uitlaatkleppen snel op. De 
naar buiten openende piëzoverstuiver zorgt voor 
een kegelmantelvormige brandstofnevel die 
dankzij de hete uitlaatkleppen snel verdampt. 
Zo komt er bij de bougie-elektroden steeds een 
goed ontsteekbaar mengsel dat voor een snelle 
en stabiele start van de verbranding zorgt. Door 
de rechtstreekse bediening van de verstuiver-
naald kan er minimaal 1 mg tot maximaal 150 
mg per keer worden ingespoten. De kleinste 
hoeveelheid zorgt voor het soepel overgaan op 
het uitschakelen van de brandstoftoevoer tijdens 
afremmen op de motor. De grootste hoeveel-
heid is nodig bij vollast, van 400 cm 3  tot 580 cm 3  

  Vorige B-Klasse  Nieuwe B-klasse
  2,0 l vrijaanzuigende motor 1,6 l turbomotor
Cilinderplaatsing / -aantal   14 14 
Cilinderinhoud (cm3) 2034 1595
Vermogen bij toerental  (kW t/min) 100 115
 5500 5300 
Koppel bij toerental (Nm t/min) 185 250
 3500-4000 1250-4000
Compressieverhouding 11:1 10.5:1
Acceleratie (s) 10.1 8.6
Topsnelheid (km/uur) 196 220
Brandstofverbruik (gecombineerd) (l/100km) 6.7 5.9 
CO

2
-emissie (gecombineerd) (g/km) 158 138 

Emissie-eisen Euro 5 Euro 6
Voertuigmassa (kg) 1360 1360

Vervult nu al de in discussie zijnde Euro 6-grenswaarden

De oliepomp heeft een variabele opbrengst. Het is een schottenpomp met een verstelbare excentriciteit. Als het huis tegen de veerdruk in 
wordt bewogen, neemt de opbrengst af. De regeling van de opbrengst volgt aan de hand van de oliedruk in het hoofdoliekanaal.

Deze tekening geeft goed weer hoe de opstelling van alle on-
derdelen in de cilinderkop van de 3,5 l V6 DI-motor is. Vergelijk 
vooral de vorm van de kom in de zuiger met die van de 1,6 l L4 
DI-motor. De 12 mm bougie heeft een lange schroefdraad.

Om de gasrespons te verbeteren is de uitlaatkleppentijd zover mogelijk verkort. De gescheiden uitlaatkanalen van cilinders 1 en 4 en 2 en 3 
komen zodanig uit in het slakkenhuis van de turbine dat er geen onderlinge beïnvloeding meer is. Het turbinewiel kan 1050°C verdragen.

Optrekken vanuit 1500 t/min in 
de vijfde versnelling

Stromingssnelheid in m/s

Laag Hoog

Voordeel van de 
geoptimaliseerder 
turbo

Invloed van de cilinderinhoud

M 266 2,0 l vrijaanzuigend
M 271 1,8 l turbo (vorige motor)
M 270 1,6 l turbo (nieuwe motor)
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per cilinder. Bovendien kan de motor draaien op 
alle benzine met een octaangetal van RON 95 of 
hoger en op ethanol tot 100%. 
 De straalgeleide verbranding met piëzoverstuiver 
en bougie tussen de uitlaatkleppen zorgt voor 
een hoge verbrandingsstabiliteit bij alle lucht-
brandstofverhoudingen. Bovendien verloopt 
de verbranding snel en volledig, daardoor is er 
een geringe neiging tot detoneren (pingelen of 
kloppen) en is de ruwe uitworp van schadelijke 
emissies laag. 
   
 Koude start en opwarmen 
 Het eerste deel van de testcyclus, de koude start, 
is essentieel vanwege de invloed op het verbruik 
en de emissies. 
 Tot de katalysator in werking is, is het verbran-
dingsrendement laag omdat zowel de uitlaatgas-
stroom als de brandstofmassastroom aanzienlijk 
verhoogd worden door het rijke mengsel. Als alle 
brandstof in één keer wordt ingespoten, ontstaat 
brandstofneerslag op de zuiger en de cilinder-
wand met ongewenste gevolgen als olieverdun-
ning en slijtage. De mengselvorming is slecht, 
dus ontstaat er roet. Een meervoudige inspuiting 
vanuit een centraal geplaatste verstuiver en een 
goed geplaatste bougie voorkomen die proble-
men. Door vlak voor de vonkoverslag een kleine 

hoeveelheid brandstof in te spuiten wordt het 
mengsel plaatselijk rijker en neemt de turbulen-
tie bij de bougie-elektroden sterk toe. Dat zorgt 
ervoor dat er een snelle en reproduceerbare 
verbranding van het brandstof-luchtmengsel op 
gang komt. De piëzoverstuiver kan een vijfmaal 
zo kleine hoeveelheid brandstof inspuiten als een 
meergatsverstuiver, dat zorgt voor een driemaal 
zo hoge turbulentie bij de bougie-elektroden. 
Euro 6 heeft lage grenswaarden voor de (roet)-
deeltjes-emissie. Hoe homogener het mengsel, 
des te minder roet. Aan deze stelling wordt 
voldaan omdat er bij de bougie niet meer zo'n 
rijk mengsel nodig is. Een drievoudige inspuiting 
zorgt voor 60% minder roetdeeltjes dan een 
meergatsverstuiver, een vijfvoudige inspuiting 
zelfs voor 90% minder roetdeeltjes. Dan moeten 
wel de inspuithoeveelheden en –tijdstippen 
worden aangepast, daarbij zijn er die slechts 1 
mg brandstof per keer inspuiten. Het kan zijn dat 
er op den duur nog meer inspuitingen nodig zijn 
en dat is mogelijk. 
   
 Herstarten van warme motor 
 De meervoudige inspuiting is ook van groot 
belang bij het herstarten van een warme motor 
zoals dat bij het start-stopsysteem voorkomt. 
Dankzij de aangepaste, meervoudige inspuiting 

is roetvorming vrijwel afwezig. Ten opzichte van 
de vorige motor, met luchtgeleiding, is er een 
98% geringere uitworp, anders gezegd: er is nog 
maar 2% van over. Het aantal (roet)deeltjes ten 
opzichte van de strenge dieselmotorgrenswaarde 
tijdens Europese rijcyclus is slechts 0,03%. 
   
 Doordachte drukvulling 
 Het restgasaandeel in de cilinder is van groot 
belang in verband met de klopvastheid. Vooral 
omdat de gemiddelde eff ectieve druk van 19,7 
bar al bij 1250 t/min de hoogste waarde bereikt, 
is detoneren een op de loer liggend probleem. 
 Met behulp van één- en driedimensionale simu-
latietechnieken is duidelijk geworden hoe de 
kleppentijden aangepast moeten worden zodat 
de cilinders elkaar onderling veel minder beïn-
vloeden. De uitlaatkleplichtkromme is zodanig 
gewijzigd dat de kleppen zo vroeg sluiten dat de 
cilinders elkaar onderling veel minder beïn-
vloeden. Daardoor blijft er minder restgas in de 
cilinders achter. Dat zorgt weliswaar voor een iets 
hoger brandstofverbruik, maar dat is overgecom-
penseerd door een turbine toe te passen die een 
uitlaatgastemperatuur van 1050°C toelaat. Tot 
200 km/uur kan de motor met lambda=1 draaien. 
Het uitlaatsysteem is zodanig uitgevoerd dat er 
geen uitlaatgas vanuit het turbineslakkenhuis te-
rugstroomt. Daartoe zijn de uitlaten van cilinders 
1 en 4 en 2 en 3 samengevoegd en gescheiden 
ingevoerd in het turbineslakkenhuis. Daardoor 
blijft de puls- of stootdrukvulling gehandhaafd 
en is het volledige slakkenhuis beschikbaar als de 
motor vollast draait. 
 Naast het voorkomen van detonatie is ook een 
snelle opbouw van de inlaatdruk vanuit deel-
last van groot belang om de acceleratie zonder 
turbogat te bevorderen. Het compressor– en 
turbinewiel hebben een kleine diameter, dus een 
laag massatraagheidsmoment, lees: vliegwiel-
werking. Door de aangepaste kleppentijden 
ontstaan er hoge spoelluchthoeveelheden. Het 
resultaat van alle maatregelen mag er zijn: het 
motorkoppel stijgt bij volgas optrekken vanuit 
deellast veel sneller dan bij de vorige motoren. 
Over de Europese rijcyclus ligt het verbruik 13% 
lager dan bij de vorige motor. Ook in de praktijk 
van alledag is het brandstofverbruik gunstiger 
omdat de motor lichter is en veel trekkracht heeft 
bij lage toerentallen. 
   
 Conclusie 
 De Mercedes-Benz Blue Direct-motoren zijn ge-
reed voor de toekomst. Er zullen van de nieuwe 
1,6 l viercilinder nog tal van nieuwe uitvoeringen 
komen. De laatste paar zinnen uit de beschrijving 
van de vorige motor luidden: ‘dat betekent dat er 
aan een nieuwe motor wordt gewerkt. Het is niet 
onaannemelijk dat die gebaseerd is op de V6 CGI, 
dus DI met straalgeleiding. AMT houdt u op de 
hoogte’. Bij deze dus.   

Bij de vorige 1,8 l turbo-ottomotor zat de bougie centraal en de verstuiver tussen de inlaatkleppen. Er is sprake van luchtgeleiding 
want de koprolwervel stuwt de brandstofnevel richting bougie. Bij de nieuwe 1,6 l motor is de opstelling omgedraaid, zie de betref-
fende afbeelding. 
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