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MOTOREN 
Directe benzine-inspuiting van DaimlerChrysler

Het gaat om motoren die zowel in de C en E
klasse, als in de CLK zullen worden ingebouwd.
Dat stelt hoge eisen aan de inbouwmaten en
het koppelverloop van de viercilinders.
Daarnaast moest de CO2-uitworp omlaag ten
opzichte van de vorige serie motoren. Tevens
was het nodig om het comfort te verbeteren,
vandaar dat er nu twee secundaire balansassen
zijn toegepast. De inzet van de direct ingespo-
ten motor blijft beperkt tot die landen waar
zwavelvrije hoogoctaan benzine verkrijgbaar is.
De drie IDI benzinemotoren hebben een lamb-
da=1 katalysatortechniek, de DI motor kan met
een arm mengsel draaien en is voorzien van
een adsorptie- of opslagkatalysator. Deze
DeNOx-katalysator werkt alleen op zwavelvrije
benzine optimaal. Voor Mercedes-Benz stond
vast dat de DI motor op dezelfde productielij-
nen moest worden gefabriceerd als de IDI moto-

ren. Anders worden de meerkosten voor deze
motor te hoog.

Tweede generatie
Van 1954 tot 1963 produceerde Mercedes-Benz
al DI benzinemotoren. Deze eerste generatie
gebruikte een mechanisch-pneumatisch
inspuitsysteem dat met 60 bar inspuitdruk
werkte. Het inspuiteinde lag vast, het inspuit-
begin varieerde. De inlaat(onder)druk werd als
belastingsparameter gebruikt om de inspuit-

hoeveelheid aan te passen.
Nu spreekt Mercedes van de tweede generatie
DI benzinemotoren. De inspuiting wordt
elektronisch geregeld en werkt met een
inspuitdruk van 50 tot 120 bar. Bovendien gaat
het nu niet alleen om een vermogenstoename,
ook het verbruik en de emissies spelen een
grote rol.

Downsizing
In AMT is er al op gewezen dat er een trend is
naar het inbouwen van motoren met een klei-
nere cilinderinhoud en deze te voorzien van
drukvulling om hetzelfde prestatieniveau als
voorheen te halen. In vaktaal heet dat: downsi-
zing. Je kan er bij deze Mercedes-ontwikkeling
niet omheen om aan Saab te denken. Zij pio-

Alle nieuwe viercilinders hebben een compressor
die door dezelfde poly-V-snaar wordt aangedreven
die ook de hulpapparatuur aandrijft. Let op de
geluiddempende maatregelen in het inlaatsysteem
voor en na de compressor. Dit is de DI benzinemo-
tor, op de inlaatnokkenas zit de hogedruk pomp.

Mercedes DI benzinemotor met compressor

Direct geladen
Het is zover, de eerste

direct ingespoten benzine-

motor met mechanische

drukvulling is een feit!

Mercedes-Benz heeft één

van de vier nieuwe 1.8

liter viercilinder motoren

voorzien van directe in-

spuiting. Alle reden om

deze nieuwe motorenfami-

lie, compleet met compres-

sor en balansassen, gron-

dig onder de loep te

nemen.

Foto’s: Mercedes-Benz
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luchtopbrengst geeft. Dat betekent óf bij lage
motortoerentallen te weinig of bij hoge motor-
toerentallen teveel lucht.
Mercedes-Benz meent met de nieuwe motoren
het ‘down-sizen’ optimaal te hebben benut:
betere prestaties, lager verbruik en emissies en
comfortabeler dan de voorheen gebruikte twee-
liter motoren. Omdat de kleinere motoren har-
der moeten werken, daalt het specifiek brand-
stofverbruik, want de gasklep staat verder
open. De compressor zorgt voor een hoog kop-
pel. Bij 1500 t/min is er al een gemiddelde

nierden met een turbobenzinemotor die met
slechts vier cilinders en dubbele balansassen
evenveel presteerde als een grote zescilinder
zelfaanzuigende motor. We zijn nu enkele
decennia verder, zodat de nieuwe Mercedes-
Benz motoren dankbaar gebruik kunnen
maken van de opgedane ervaring.
Een groot verschil met de Saab aanpak is de
toepassing van de mechanisch aangedreven
compressor. De luchtopbrengst van deze com-
pressor loopt mee met het luchtverbruik van
de zuigermotor terwijl de turbocompressor een
kwadratisch met het toerental oplopende

Bij de DI benzinemotor zitten de verstuivers 
tussen de inlaatkleppen onder de inlaatkana-
len. De diepe kom in de zuiger is goed te zien,
deze zorgt ervoor dat het brandstof-luchtmengsel
door een swirl richting bougie wordt gestuwd. Let
op de klep in het rechter inlaatkanaal, die stuurt
het gasmengsel in de cilinder als de motor arm
draait. Aandacht verdient ook de klepbediening.

Dit is het blok van IDI benzinemotor met de ver-
stuivers tussen de kleppen en boven de inlaatka-
nalen. Het ruimtebesparende ronde luchtfilter en
diverse geluiddempende maatregelen in het
inlaatsysteem zijn goed te zien, evenals de lucht-
gekoelde ECU. De compressor draait continu mee.

DI-benzine
wordt 
gemeengoed
In 1995 kwam de massaproductie
van de DI benzinemotor op gang
met de Mitsubishi GDI. De motor
wordt inmiddels gemonteerd in de
Lancer, Carisma, Galant, Space
Wagon en Pajero Pinin Twee jaar
later volgde Toyota met de D4
motor voor de Avensis. Vanaf 1998
werd de Franse industrie actief.
Renault had de primeur met de
Laguna IDE, twee jaar later kwa-
men Citroën en Peugeot met de HPi
motor voor de C5 en de 406. Van
recenter datum zijn de Duitse vari-
anten op de DI benzinemotor. Eerst
presenteerde VW de FSI voor de
Lupo en de Golf. Binnenkort maken
we kennis met de Mercedes CGI,
Audi FSI en de Ford DISI. Ook BMW
en Porsche hebben een DI benzine-
motor op stapel staan. Het vermel-
den waard zijn verder de Alfa JTS
voor de 156 en van GM gaan we
ook horen (motoren voor Saturn,
Opel en Saab). ●
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effectieve druk van 13 bar, dat levert een koppel
op van 190 Nm. Zelfs bij 1000 t/min bedraagt de
gemiddelde effectieve druk al bijna 11 bar bij
een koppel van meer dan 150 Nm!

Trillingsvrij en muisstil
Ook Mercedes-Benz heeft vastgesteld dat vierci-
linders pas echt trillingsvrij draaien als er twee
balansassen worden toegepast die met het dub-
bele krukastoerental draaien. Dat zijn zoge-
naamde Lanchester balansassen. Mercedes
gebruikt een enkelvoudige ketting om de beide
assen aan te drijven vanaf een kettingwiel dat
voor op de krukas zit. Via een tandwielover-
brenging drijft één van de balansassen de olie-
pomp aan. De balansassen draaien in een eigen
huis dat het carter versterkt en voorkomt dat
de krukwangen de olie tot schuim kloppen.
Door de compressor en het verbrandingsverloop
te optimaliseren wil Mercedes ongewenste
geluiden voorkomen. De door Eaton geleverde
M45 compressor is nogmaals onder de loep
genomen en op tal van punten aangepast. Zo
zijn de afdichtkanten, de luchtspleten en de
kunststoflaag op de rotors gewijzigd. Dat geldt
ook voor de overbrengingsverhouding. Al met
al is de geluidsproductie lager en de luchtop-
brengst 15% groter dan voorheen. Aan de aan-
zuigzijde worden de luchttrillingen over een
breed frequentiegebied gedempt. Aan de druk-
zijde van de compressor is een tweede geluid-
demper geplaatst. De luchtpulsaties ontstaan
niet alleen door het openen en sluiten van de
kleppen van de motor, maar ook door de pulse-
rende luchtstroom door de compressor.

Lager specifiek verbruik
Ook bij de IDI benzinemotoren heeft Mercedes-
Benz het specifiek brandstofverbruik omlaag
weten te brengen. Dat is een prestatie, want er
zijn nu extra balansassen plus een mechanisch
aangedreven onderdrukpomp voor de rembe-
krachtiging toegevoegd. Niet alleen de kleinere
boring- en slagmaten helpen mee, ook de klep-
pentrein met rollen gelagerde slepers draagt bij
aan de vermindering van de wrijvingsweer-
stand.
Beide nokkenassen zijn via een gepatenteerde
‘vleugelversteller’ om hun as te verdraaien.
Daarbij kan de inlaatnokkenas 30 krukgraden
richting vroeg verdraaien ten opzichte van de
basisstand en de uitlaatnokkenas 40 krukgra-
den richting laat. Elke nokkenas heeft een Hall-
sensor die de ingestelde waarde doorgeeft aan
de ECU. De ECU vergelijkt deze waarde met de
gewenste en stelt de nokkenas vrijwel zonder
vertraging in de juiste stand. Mercedes kiest
voor een uitwendige uitlaatgasrecirculatie en
zorgt er daarom voor dat er vrijwel geen klep-
overlap is bij stationair draaien.
Een forse bijdrage aan het lage specifiek brand-
stofverbruik levert het Siemens SIM4 motorma-
nagement met bijbehorende sensoren en actua-
toren. De ECU zit in het luchtfilterhuis. De aan-
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gezogen lucht zorgt voor de koeling. De IDI
motoren hebben een ECU met 406 functies, die
van de DI motor zelfs 497 functies.

Constructiedetails
De cilinderhartafstand van 90 mm is gelijk aan
die van de motoren van de A-klasse en de V12.
Het gaat om een hogedruk spuitgietblok dat in
een aluminiumlegering is uitgevoerd. De sluit-
kracht van de gietmal bedraagt maar liefst
28.000 kN. De mal wordt van twee kanten
onder druk gevuld om een zo dicht mogelijke
structuur, dus zonder gietgalletjes, te bereiken.
In het blok zitten de bekende gietijzeren bus-
sen die centrifugaal gegoten zijn.
Het carter is breed aan de onderkant en loopt
door tot onder de hoofdlagers (Deep-Skirt-
Design) om op deze manier samen te worden
gebouwd met het huis waarin de twee balansas-
sen draaien. In het motorblok zijn aan de uit-
laatkant kanalen ingegoten die het toevoeren
van secundaire lucht tijdens het opwarmen
mogelijk maken. Bij de DI motor wordt hetzelf-
de kanaalsysteem gebruikt voor de EGR, het gas
stroomt dan in de andere richting. Er gaat tot
35% uitlaatgas retour.
Al met al is het gelukt om het gewicht van de
complete motor tot 167 kg te beperken. Dat is
10% minder dan het voorgaande exemplaar en
dat ondanks de twee balansassen met huis en
aandrijving.

Optimaal drijfwerk
De gesmede krukas heeft acht contragewichten
omdat daarmee een geringere doorbuiging
optreedt dan bij exemplaren met vier contrage-
wichten. Bovendien worden de gewichten smal-
ler en kleiner van diameter dan vier contrage-
wichten. Dat betekent dat het motorblok lager
is dan bij het toepassen van een lichtere krukas
met vier contragewichten. De lageroppervlak-
ken hoeven niet gehard te worden, alleen de
radii van de overgangen zijn door rollen van
het materiaal versterkt.
De zuigers zijn gegoten en worden met een olie-
straal gekoeld. Een deel van deze olie zorgt ook
voor de smering van het kleine oog. Onder de
krukas draaien de twee balansassen tegen
elkaar in met het dubbele krukastoerental. Bij
deze motoren heeft Mercedes voor een ketting-
aandrijving gekozen. Het lastige instellen van
de tandspeling vervalt. De rechter balansas
drijft de oliepomp aan zodat er geen derde ket-
tingwiel op de krukas hoeft te zitten, het twee-
de kettingwiel is voor de distributieketting die
de twee bovenliggende nokkenassen aandrijft.
Op het vrije eind van de krukas zit een torsie-
trillingsdemper. Bij auto’s met een handgescha-
kelde bak is er een twee-massavliegwiel op de
krukas bevestigd.
Het is Mercedes gelukt om met één poly-V-snaar
zowel de hulpapparatuur als de compressor aan
te drijven. Dankzij een hoge riemkwaliteit met
een hydraulisch gedempte voorspanning moet

De rechterbalansas drijft aan de achterzijde de
oliepomp aan. De balansas zit in een huis met tun-
nellagers, het huis zorgt ook voor een scheiding
tussen de krukwangen en de olie om schuimvor-
ming te voorkomen.

De aandrijfketting van de balansassen gebeurt
vanaf het vrije eind van de krukas. In het iets bol
staande deel zit een hydraulisch gespannen glij-
schoen, rechtsonder een geleiderol. De acht
contragewichten beperken de buigtrillingen. Aan
de zuigerbodem is te zien dat het om een IDI ben-
zinemotor gaat.

de snaar de levensduur van de motor meegaan.
Alle hulpapparatuur is rechtstreeks op het
distributiehuis aangebracht. Dat is mogelijk
omdat de balansassen hoogfrequente trillingen
vrijwel voorkomen.

Bijzondere cilinderkop
Het is gelukt: één cilinderkopgietstuk voor de
IDI en DI benzinemotoren. Bij de IDI motoren
zitten de verstuivers boven tussen de inlaatka-
nalen, bij de DI motoren is er plaats onder de
inlaatkanalen. Dat betekent dat de hydrauli-
sche stelplunjers van de slepers van de inlaat-
kleppen links en rechts van de bougieschacht
zitten. Blijft over een andere zuiger met aange-

paste bodemvorm en compressieverhouding en
klaar is de DI benzinemotor. Uiteraard is ook
het model van de inlaatkanalen na bewerking
aangepast, maar giettechnisch is er dus heel
veel identiek.
Het koelwater stroomt van de hete uitlaatzijde
naar de koelere inlaatzijde om temperatuur-
spanningen te voorkomen. Tegelijkertijd
stroomt het water van achteren naar voren. Op
plaatsen met hittestuwing zijn extra koelborin-
gen aangebracht, tussen de cilinders zit een
zaaggleuf. De waterpomp is geoptimaliseerd
onder meer door een verbeterde aanstroming
en een kleiner lekverlies langs het schoepen-
wiel.
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CGI nog niet naar Nederland
De nieuwste DI ben-
zinemotoren komen
nog niet naar
Nederland omdat de
benzine die hier
wordt verkocht niet
optimaal is voor
deze motoren. Het
gaat daarbij om
twee zaken: de klop-
vastheid en het zwa-
velvrij zijn. Geen van
de in Nederland op
de markt zijnde
brandstoffen vol-
doet aan beide crite-
ria. We hebben wel
Shell Pura dat zwa-
velvrij is. Dat wil
zeggen minder dan
10 ppm S bevat,
maar het heeft een
Research Octane
Number (RON) van
95 terwijl 98 het
gewenst is.
Superplus heeft dat
octaangetal wel,
maar bevat tot 50
ppm zwavel.

Volgens Mercedes-
Benz was er in maart
in Europa alleen in
Duitsland,
Oostenrijk, Zweden
en Noorwegen op de
meeste tankstations
de juiste benzinek-
waliteit verkrijgbaar.
Inmiddels heeft Shell
ook in Engeland
Optimax ingevoerd.
Dat is de speciaal
voor de VW/Audi FSI
motoren ontwikkel-
de benzine.
De hoge klopvast-
heid is gewenst om
het beste verbruiks-
cijfer te halen uit de
hoogcomprimerende
DI motoren. Euro 95
laat de klopsensor
werken met als
gevolg een later ont-
stekingstijdstip dus
vermogensverlies en
een verhoogd ver-
bruik. Volgens
Mercedes-Benz moet

volgas rijden op
Euro 95 worden ver-
meden. Zwavel is
ongewenst omdat
het de opslagkataly-
sator vervuilt. Er
moet dan vaker een
reiniging plaatsvin-
den hetgeen gebeurt
door de uitlaatga-
stemperatuur op te
voeren. Pas boven
de 650ºC wordt het
zwavel omgezet en
is de DeNOx-kataly-
sator weer schoon.
Dit ontzwavelen
kost brandstof en
dat doet de zuinig-
heid geen goed,
bovendien wordt er
een onaangenaam
ruikende (rotte eie-
ren) lucht geprodu-
ceerd.
Nu is er dus een
ultra moderne DI
benzine motor, maar
nog geen geschikte
brandstof. En de

Mitsubishi GDI dan?
Die gebruikt een op
iridium gebaseerde
DeNOx-katalysator
die goed bestand is
tegen zwavel.
Waarom gebruiken
VW/Audi en
Mercedes-Benz dan
ook niet zo’n kataly-
sator? Omdat het
omzettingsrende-
ment te laag is om
de Euro4 emissie-
eisen te halen.
Gezien het feit dat
Mercedes toegang
heeft tot het ontwik-
kelingswerk van
Mitsubishi mogen
we er van uit gaan
dat de opslagkataly-
sator voorlopig de
beste resultaten
geeft. Tot die conclu-
sie is PSA (Peugeot
en Citroën) ook
gekomen, want ook
zij gebruiken deze
opslagtechniek. ●

Het is de brandstof aan de pomp die
de introductie van de Mercedes CGI
motor nog tegenhoudt. Shell Pura is
weliswaar zwavelvrij, maar heeft een
te laag octaangetal.

Foto: Shell

Er worden twee verschillende inlaatnokkenas-
sen en drie verschillende uitlaatnokkenassen
gebruikt. De kleplichtkrommen voor de IDI en
DI motoren zijn anders en de uitlaatnokkenas
van de DI motor heeft een fase verschil in nok-
vorm en afwijkende kleplichtkrommen voor de
beide uitlaatkleppen van elke cilinder. Door
het kort na elkaar openen en het verschil in
kleppentijden vermindert het uitlaatgeluid en
is er een lagere emissie van schadelijke gassen
omdat de kurketrekker beweging (swirl) in de
cilinder tijdens het draaien op een arm meng-
sel wordt ondersteund.

Complex uitlaatsysteem
Met behulp van Eberspächer is het Mercedes
gelukt om een zoveel mogelijk universeel uit-
laatsysteem te ontwikkelen. Dat hield onder-
meer in dat de motor verticaal is ingebouwd
om ruimte te winnen voor de bij het spruitstuk
geplaatste keramische voorkatalysator. Ook het
4 in 2 spruitstuk is voor alle motoren gelijk.
Wat verschilt is het inwendige, er is een andere
verhouding in edelmetaal toegepast bij de DI
en IDI motoren. Het voorkatalysator volume
bedraagt 0,9 liter en er worden 600 cellen per
inch3 (93/cm3) toegepast. Er is een gaas aange-
bracht aan het begin van de ovale katalysator
om het hete gas zo goed mogelijk over het
oppervlak te verdelen. De katalysator is in een
nieuw type mat gewikkeld om het keramiek te
beschermen tegen de gaspulsaties bij vollast. Er
wordt een lineair werkende breedband lambda-
sensor gebruikt die voor een snelle en nauw-
keurige regeling zorgt.
Bij de IDI motoren bestaat de hoofdkatalysator
uit een 1,6 liter bed met 400 cellen/inch3, dat
is 62 per cm3. De DI motoren zijn voorzien van
een adsorptiekatalysator die nodig is om de
NOx-uitworp op te slaan en door af en toe naar
een rijk mengsel te gaan te reduceren tot stik-
stof en zuurstof. De regeling hiervan vindt
plaats met een nieuw ontwikkelde NOx-sensor.
Achter de hoofdkatalysator is de geluidsdem-
per geplaatst die per motortype en automodel
is aangepast aan de gewenste ‘sound’.

Directe inspuiting
Na de FSI motoren van VW/Audi en de Alfa 2.0
JTS (zie AMT 4/2002) komt nu ook Mercedes
met een tussen de inlaatkleppen geplaatste ver-
stuiver. Deze spuit onder een hoek 42º (ten
opzichte van het horizontale vlak) in met een
druk van 50 tot 120 bar. De CGI (stratefied
Charged Gasoline Injection) motor heeft een
verticale klep in één van de twee inlaatkanalen
die de gasbeweging stuurt. De motor werkt
met een arm-mengsel tot een gemiddelde effec-
tieve druk van 4 tot 5 bar, daarboven staat de

swirlklep open en wordt er met lambda=1 gere-
geld. Overigens zitten de speciale kleppen in
een kunststof inlaatspruitstuk dat verschillend
is van dat van de IDI motoren.

Als een turbodiesel
De drie IDI versies van de M271 compressor
motor hebben, afgezien van de verschillen in
nokkenassen, ook nog verschillende compres-
sieverhoudingen namelijk 10,2, 9,5 en 8,7:1. De
vermogens lopen op van 105, 120 naar 141 kW,
de hoogste koppels bedragen 220, 240 en 260
Nm. De DI uitvoering komt op 125 kW en haalt
een koppel van 250 Nm met een compressiever-
houding van 10,5:1. Dat toont aan dat het ver-
dampen van de benzine in de verbrandingska-

mer gunstig is om detoneren te onderdrukken.
Omdat het koppel zo hoog is, kon er een lange-
re eindoverbrenging worden toegepast zonder
verlies aan prestatieniveau.
Het bijzondere aan het Mercedes-Benz concept
is dat er getracht wordt om een koppelkarakte-
ristiek van een moderne turbodieselmotor na te
bootsen. Sterker nog, Mercedes-Benz wil al
vanaf stationair toerental een hoog koppel. De
DI benzinemotor voegt er nog een dimensie
aan toe: zuinig rijden. Bij de Europese rijcyclus
is de DI motor 8% zuiniger dan de vrijwel even
sterke IDI motor en 16% zuiniger dan de vorige
motor. ●

Paul Klaver
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