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MOTOREN 
Nieuwe V6 motorgeneratie Mercedes-Benz

De driekleppenmotor is nodig in verband met
de emissie-eisen, was destijds de argumentatie.
Als alle uitlaatgassen via één klep uit de cilin-
der stromen, wordt er minder warmte naar de
kop en dus meer naar de katalysator afgevoerd.
Die is daarom sneller op temperatuur. Door de
twee bougies kort na elkaar en om en om te
laten vonken, is het verbrandingsverloop gunsti-
ger. Met een grote boring is dat beslist nodig,
werd ons toen verteld. De driekleppenmotor
heeft het prima gedaan in tal van modellen met
een cilinderinhoud van 2597, 3199 en 3724 cm3.
Er verscheen zelfs een AMG-uitvoering met
Lysholm-schroefcompressor die het tot 260 kW
bij 6100 t/min brengt. Nog indrukwekkender is
het hoogste koppel. Dat bedraagt 450 Nm, over-
eenkomend met een gemiddelde effectieve druk
van 17,7 bar. De zelfaanzuigende driekleppen-
motoren halen waarden van 11,6 tot 12,4 bar,
hetgeen er op wijst dat het met de ademhaling
wel goed zit en dat er weinig wrijvingsverlies is.
Waarom dan de stap ‘terug’ naar vier kleppen
per cilinder? De constructeurs geven op dat er
aan de toekomst moet worden gedacht. De toe-
komst is volgens Mercedes-Benz aan de directe
inspuiting met centrale verstuiver. Bij de enkele
bovenliggende nokkenassen van de driekleps-

kop is zo’n centrale plaatsing niet mogelijk.
Vandaar twee nokkenassen en vier kleppen
omdat er met één grote uitlaatklep geen ruimte
in het midden is voor een verstuiver. “Maar we
beginnen eenvoudig, we zetten eerst de bougie
in het midden. Wat we daarna doen zal de toe-
komst leren”, vertellen de constructeurs.
Wij geloven dit verhaal niet helemaal. Er is
namelijk geen ruimte in de cilinderkoppen voor

Vanaf de linkerzijde gezien, valt op hoe licht het
vliegwiel is uitgevoerd. Al het gietwerk is dunwan-
dig met versterkings- en verstijvingsribben. De
nokken zijn op holle buizen geperst, een lichte en
toch stijve constructie.

Eén klep meer, één bougie minder

Technologische
omslag
Na bijna zes jaar stapt Mercedes-Benz af van het onge-

wone driekleppen concept met dubbele bougie en

gebruikt het weer gewoon vier kleppen per cilinder en

één bougie. Het kan verkeren, maar er blijken gegronde

redenen voor dit nieuwe inzicht.
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krukgraden, daarbij zorgt met name de verstel-
ling van de inlaatnokkenas voor meer koppel in
het lage- en middentoerengebied. Een inlaat-
systeem met lange buizen zorgt eveneens voor
een hoger koppel in het genoemde toerenge-
bied. Bovenin wordt er juist een betere cilinder-
vulling bereikt als de inlaatbuizen kort zijn. Het
overschakelen gebeurt bij ongeveer 3500 t/min.
Mercedes-Benz gebruikt bij de nieuwe motor
‘tumble-valves’, dat zijn koprolwervelkleppen.
We kennen deze kleppen al van andere motoren
zoals de FSI-motoren van Audi en VW, maar
Mercedes-Benz heeft de praktische uitvoering
anders gekozen. De kleppen liggen vlak met de
wand als er veel lucht door het inlaatkanaal
stroomt. De koprolwervelkleppen versnellen
niet alleen de luchtsnelheid omdat ze bij deel-
last de doortocht verkleinen, ze richten de
luchtstroom naar de bovenkant van de beide
inlaatkleppen. Daardoor wordt een koprolbewe-
ging in de hand gewerkt die gunstig is voor het
verbrandingsverloop. De zwaardere benzine-
damp wordt langs de centrale bougie gevoerd
en komt niet in aanraking met de cilinderwand.
Meegezogen uitlaatgassen worden intensief ver-

een verstuiver én een schuin geplaatste bougie.
Het wordt zelfs moeilijk om de bougie te laten
zitten waar hij zit en de verstuiver tussen de
inlaatkleppen te plaatsen zoals bij de meeste DI-
benzinemotoren. Maar misschien geven de
beschikbare afbeeldingen onvoldoende informa-
tie, we zullen zien waar het op uitdraait.
In ieder geval blijken de emissie-eisen geen en-
kel probleem meer op te leveren. Je kan stellen
dat een moderne benzinemotor probleemloos
en met tamelijk eenvoudige middelen niet
alleen de in 2005 komende Euro4 emissie-eisen
haalt, maar al klaar is voor die van de Euro5 die
vrijwel zeker nog eens 50% strenger zijn.

Sturing kleptiming
Als de emissie-eisen de reden niet zijn voor de
gekozen constructie, wat dan wel? Twee boven-
liggende nokkenassen laten zich apart van
elkaar verstellen en dat is belangrijk. Op die
manier is niet alleen een late inlaatklepsluiting,
maar ook een interne uitlaatgasrecirculatie te
verkrijgen. De late inlaatklepsluiting zorgt
ervoor dat de gasklep (veel) verder moet worden
geopend om bij deellast een bepaald vermogen
te halen. Dat helpt mee om het brandstofver-
bruik te doen dalen, want de pompverliezen
zijn (veel) lager. Alfa-Romeo paste deze variant
van de Miller-cyclus voor het eerst toe. Als ook
de uitlaatnokkenas kan worden verdraaid, is het
mogelijk  tijdens het begin van de inlaatslag uit-
laatgas aan te zuigen. De daaropvolgende ver-
branding bevat dan (aanzienlijk) minder zuur-
stof en bereikt dus niet zo’n hoge temperatuur.
Dat heeft weer tot gevolg dat er minder NOx

ontstaat en de gasklep nog verder moet worden
opengezet om een bepaald vermogen te halen.

Betere prestaties
Uiteraard is het wel zo dat als je eenmaal een
dubbele nokkenasverstelling hebt, deze uitste-
kend gebruikt kan worden om het prestatieni-
veau te verhogen. Zo verstelt Mercedes-Benz
beide nokkenassen over een hoek van veertig

Het compact gebouwde V6-blok bevat tal van
opmerkelijke details. De motor voldoet aan de
strengste emissie-eisen en levert ook nog eens
pittige prestaties.

1=Elektronische regeleenheid (ECU)
2=Koprolwervelkleppen in inlaatsysteem
3=Continu verstelbare nokkenassen
4=Olie-water warmtewisselaar
5=Gesmede krukas
6=Common rail
7=Luchtfilter met ingebouwde resonators
8=Directe ontsteking
9=Vierkleppentechniek
10=Dubbelwandig uitlaatspruitstuk
11=Lichtgewicht drijfwerk

Als de klep opent, kiest de lucht de kortere weg
naar de cilinders. Het kortere kanaal komt de cilin-
dervulling bij hoge toerentallen ten goede, het
vermogen neemt toe.

Het drijfwerk met gesmede krukas is zo licht
mogelijk gehouden. De vier contragewichten zijn
het zwaarst aan de uiteinden om het kantelmo-
ment zo klein mogelijk te houden. De kettingwie-
len voor de duplex nokkenasketting en de ketting
naar de oliepomp zijn op het vrije eind geplaatst,
samen met de poly-V-snaarpoelie.
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De inlaatkanalen hebben een grote lengte als de
zwarte klep links dichtstaat. In die stand wordt
het koppel bij lage toerentallen verhoogd.
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mengt met het verse mengsel.
Al deze maatregelen hebben tot gevolg dat er bij
1500 t/min al een koppel is van 305 Nm, dat is
87% van het hoogste koppel dat van 2500 tot
5000 t/min beschikbaar is. Bovendien is het ver-
bruik (en dus ook de emissies) over de Europese
rijcyclus met 0,2 liter per 100 km afgenomen.
Het laagste specifiek brandstofverbruik wordt
opgegeven als 240 g/kWh en dat is voor een
ottomotor een goede waarde. Aan dit resultaat
draagt ook een kenveldgestuurde thermostaat
bij die de koelvloeistoftemperatuur over het he-
le belasting-toerentalgebied regelt. Hoe hoger de
temperatuur, des te geringer de verliezen, zowel
de thermische als de mechanische. De warmte-
afvoer van de verbrandingskamer neemt af en
de oliefilm wordt dunner. Bij hoge belastingen
is het gunstiger om met lage temperaturen te
werken, er wordt dan meer zuurstof aangezo-
gen omdat de kanalen in de kop kouder zijn.

Licht en kort
De nieuwe motor bouwt, wat het motorblok en
het drijfwerk betreft, voort op de bestaande
motor. Het gaat dus om een aluminiumlegering
met ingegoten voeringen van een slijtvaste alu-
minium-silicium legering. Ten opzichte van
gietijzeren voeringen bespaart dat 500 g per
voering, dus 3 kg per motor. Zo’n besparing is
tegenwoordig hard nodig omdat de veiligheids-
voorzieningen steeds meer gewicht in de schaal
leggen. Het aantal verkeersslachtoffers moet
omlaag, dus worden er steeds meer autotechni-
sche maatregelen getroffen. Elke 100 kg extra
verhoogt echter het brandstofverbruik over de
Europese rijcyclus met 0,1 liter per 100 km.
Het is de vraag of de 3.5 liter V6 lichter bouwt
dan een 3.5 liter L6, zoals BMW die levert, zeker
is dat de motor korter bouwt. Dat is belangrijk
voor de NCAP-crashtest, want die vraagt om
ruimte voor een kreukelzone bij een frontale
botsing. Bij een botsproef uit het midden is zo’n
smalle zes in lijn weer gunstiger. 
Omdat Mercedes-Benz een V-hoek van 90° aan-
houdt is er een balansas nodig om de motor tril-
lingsvrij te laten draaien.
Het is de bedoeling dat de V6 met cilinderin-
houden tussen 2.4 en 3.7 liter wordt gebouwd,
net als de driekleppen motor. Zelfs meer dan 3.7
liter lijkt mogelijk, want de cilinderhartafstand
is nog steeds 106 mm. Dat betekent dat de
grootste boring 97 mm kan zijn en de slag 86
mm, want dat is nu al het geval. Bij de drieklep-
per is de slag 84 of 68,5 mm. Een cilinderin-
houd van 3812 cm3 moet dus mogelijk zijn.
De lichtgewicht zuigers hebben een looplaag
van een ijzerlegering. De gesmede drijfstangen
zijn 20% lichter, de gesmede krukas valt daar-
door ook lichter uit omdat de contragewichten
minder zwaar hoeven zijn. Uiteindelijk wordt
de hele motor dus lichter.
Een duplexketting drijft de beide inlaatnokke-
nassen aan, de uitlaatnokkenassen worden door
middel van tandwielen aangedreven. De klep-
pentrein is licht en wrijvingsarm uitgevoerd
met de bekende slepers met naaldgelagerde rol-
letjes op hydraulische stelplunjers.
De inlaatkleppen met dunne (6 mm) stelen
maken een hoek van slechts 28,5° met de uit-
laatkleppen. Dat heeft een gunstig gevormde
verbrandingskamer tot gevolg die een compres-
sie(volume)verhouding van 10,7:1 toestaat. Het
Bosch ME 9.7 motormanagement regelt het ont-
stekingssysteem dat met bobines rechtstreeks

op de bougies werkt. Een hittefilm luchtmassa-
meter met een speciaal gevormd sensorelement
bepaalt de aangezogen hoeveelheid lucht.
Opvallend is de plaats van de ECU, bovenop het
inlaatspruitstuk.

Sound engineering
Veel werk is gaan zitten in het analyseren en
bestuderen van het geluidsspectrum dat elk van
de 210 onderdelen van de motor produceert.
Vooral het in- en uitlaatsysteem zijn nauwkeu-
rig afgestemd op dat wat het oor als aangenaam
ervaart. De luchtaanzuigbuizen zijn bijvoor-
beeld niet van glad nylon, maar van ‘ruwe’ mat-
ten van glasvezel versterkt nylon gemaakt.
Bovendien zijn er Helmholtz-resonators aan toe-
gevoegd om ongewenste geluidfrequenties te
dempen. Het gaat daarbij om buizen of kamers
met een bepaald volume die met één opening
met het inlaatsysteem verbonden zijn. Ze wor-
den ook in uitlaatsystemen toegepast. Het pro-
duceren van het juiste aangename geluid is
tegenwoordig een vak apart. ●

Paul Klaver

Links het dubbelwandige uitlaatspruitstuk, rechts
het inlaatspruitstuk met koprolwervelklep. Het
cilinderblok heeft een open dek zodat de koel-
vloeistof rondom tegen de kop staat. Let op het
schot in de koelvloeistofruimte tussen de kleppen.

Het uitlaatsysteem is dubbel uitgevoerd en heeft voor iedere cilin-
derbank een geregelde driewegkatalysator elk met twee lambda-
sensoren. De voorste is een lineaire of breedbandsensor, de achter-
ste een sprongsensor.

Het inlaatspruitstuk is gegoten in een magnesium-
legering en dient tevens als bevestiging voor vele
onderdelen. Links en rechts zijn de ‘common-rails’
te zien, de gemeenschappelijke (brandstoftoe-
voer)leidingen die met elkaar verbonden zijn om
drukwisselingen te beperken.

Beide nokkenassen van elke cilinderbank zijn trap-
loos om hun lengteas verstelbaar. De olieafschei-
der naast de bobine is opmerkelijk, evenals de
door voorgespannen tandwielen gekoppelde nok-
kenassen en de olie-water warmtewisselaar. Het is
woekeren met ruimte.
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