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MOTOREN
Nieuwe 4.0 liter V8 diesel van Mercedes-Benz

Om met de deur in huis te vallen: deze V8 levert
geweldige prestaties! Ga maar na: 231 kW (314
pk) uit 4,0 liter en een maximale gemiddelde
effectieve druk van 23,0 bar zijn topwaarden. De
aluminium motor weegt 253 kg, slechts 3 kg
meer dan zijn voorganger. Die haalde uit dezelf-
de cilinderinhoud 40 kW minder vermogen en
een effectieve druk van 17,6 bar. Er zijn tal van
maatregelen nodig om zo’n grote verbetering tot
stand te brengen. We laten ze één voor één de
revue passeren. Er valt veel te leren, zo blijkt.
De motor heeft gelijke boring/slag maten van
86,0 mm. Dat is voor een V-motor ongewoon.
Meestal is de boring groter dan de slag als het
om een ottomotor gaat of juist kleiner als het
een dieselmotor betreft. De cilinderhartafstand
bedraagt 97 mm, dus is er 11 mm ruimte tussen

de cilinderwanden voor koeling en de koppak-
king. Opvallend is de V-hoek van 75°. Die maakt
een balansas nodig, maar zorgt voor een compact
motorblok met turbo’s aan weerszijden. De com-
pressieverhouding daalde van 18,5 naar 17,0:1,
geheel overeenkomstig de huidige lage NOx-
trend. Nog niet zo laag als andere Euro4-moto-
ren, maar wat niet is, kan nog komen. De Mer-
cedes-Benz technici hebben de topdruk beperkt
weten te houden tot 180 bar, mede daarom is de
boringmaat niet gewijzigd, want dat zou het
lagerwerk en het motorblok overbelasten.

Optimale ademhaling
Het hele traject van buitenlucht tot buitenlucht
is bestudeerd om de lucht met zo min mogelijk
weerstand in en uit de motor te krijgen. Door uit-

Vijf jaar na de introductie van de

4.0 liter V8 diesel komt Mercedes-

Benz met een geheel herziene

versie. Net als de voorganger

is de motor bedoeld voor de

S-, E-, M- en G-Klasse.

Naast een sterk toe-

genomen prestatie-

niveau ligt het ac-

cent op veel lagere

emissiewaarden. AMT keert deze

voorbeeldige V8 binnenstebuiten.

Meer power, minder emissies
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40 kW meer vermogen!

Zowel het koppel als het vermogen zijn enorm toe-
genomen hoewel de cilinderinhoud gelijk gebleven
is. Onderin, dus als de turbo’s nog geen overdruk
leveren, is er geen verschil met de vorige motor.

Het
kost tijd

om alle
details van

de nieuwe
V8 te ontdek-

ken. Let op de
smoorklep in de

inlaat vlak na de
inlaatluchtkoeler, de

brede poly-V-snaar, de
kom in de zuigerbodem,

de lange zuigerhemden en de
positie van de bovenste zuigerveer.
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voerd naar het inlaatsysteem volgens een ken-
veldregeling. Tijdens het opwarmen is er een
omloop ingeschakeld die de EGR-uitlaatgaskoeler
in het systeem passeert. Daardoor verloopt de
verbranding beter en wordt de uitworp van HC
en CO verminderd.

Derde generatie common-rail
De nieuwe V8 heeft net als de eerder geïntrodu-
ceerde V6 een common-rail systeem met maxi-
maal 1600 bar druk en piëzo-verstuivers die aan-
gestuurd worden door een CR5 ECU.

gebreid computertestwerk is het drukverlies voor
de compressor met 30% verminderd, na de com-
pressor zelfs met 62%, terwijl er toch meer lucht
door de motor gaat. De luchttoevoer is per bank
uitgevoerd met een verbindingspijp tussen de
beide inlaatsystemen, na de filters om de akoes-
tiek en het topvermogen gunstig te beïnvloeden.
De aangezogen luchtmassa wordt nauwkeurig
gemeten omdat de uitlaatgasrecirculatie zo’n
grote rol speelt bij het halen van de Euro4-emis-
sie-eisen.
Interessant is de invloed van een extra luchtvolu-
me vlak voor elke turbo. Daardoor neemt het
motorkoppel bij lage toerentallen behoorlijk toe,
kennelijk kan de turbo makkelijker op toeren
komen.
Na de compressor gaat de samengeperste lucht
door een watergekoelde inlaatluchtkoeler die ten
opzichte van het vorige exemplaar minder weer-
stand biedt en beter koelt. Direct daarna en vlak
voor de plaats waar het uitlaatgas wordt toege-
voegd aan de inlaatlucht, zit een smoorklep die
elektrisch bediend wordt. Daarmee worden de
drukverhoudingen bij ingeschakelde EGR en de
vuldruk tijdens het regenereren van het roetfil-
ter geregeld. Vervolgens wordt het inlaatgas
(lucht plus uitlaatgas) over de beide cilinderban-
ken verdeeld via rubber aansluitingen. Deze hef-
fen inbouwmaatverschillen op en voorkomen het
doorgeven van trillingen die op hun beurt voor
ongewenste geluiden zorgen.

Verbeterde turbo’s
De nieuwe turbo’s met verstelbare leidschoepen
zijn bestand tegen hogere temperaturen en
mogen hogere toerentallen draaien. Er zijn extra
steunen toegepast die trillingen voorkomen in
het gehele werkgebied. De leidschoepen en het
stelmechanisme zijn in een thermisch van het

hete huis losgekoppelde drager opgenomen.
Daarmee is de invloed van de uitzetting van het
huis op het goed functioneren van het stelme-
chanisme verminderd. Een elektrische stelmotor
bepaalt de stand van de leidschoepen, daardoor
kan de positie sneller en nauwkeuriger worden
aangepast dan met een onderdrukregeling.
Zo’n snelle regeling bevordert de reactie op het
gaspedaal en beïnvloedt de uitlaatgasemissies in
gunstige zin. De drukverliezen in de uitlaat-
spruitstukken zijn met 65% teruggebracht. Het
uitlaatgas wordt via twee EGR-kleppen terugge-

Het koppel bij lage toerentallen is sterk toegenomen door een extra luchtvo-
lume vlak voor de compressoren.
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Het inlaatsysteem van de V8 met twee turbo’s is gecompliceerd, maar door-
dacht opgebouwd.
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De beide turbo’s zijn aan de nieuwste stand van de techniek aangepast. Let op de ring die de verstelba-
re leidschoepen en de verstelling ervan bevat. Een elektrische stelmotor zorgt voor de juiste stand van
de leidschoepen op aanwijzing van de ECU.
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MOTOREN
Nieuwe 4.0 liter V8 diesel van Mercedes-Benz

Dankzij een verbeterde drukregelaar is het moge-
lijk de brandstof van de hogedrukpomp recht-
streeks in de linker rail toe te voeren. Daarin is
de drukregelklep aangebracht. De brandstof gaat
vervolgens door naar de rechter rail, daar wordt
de druk gemeten. De piëzo-verstuivers spuiten tot
vijfmaal achtereen in via zeven verstuivergaatjes.
Een extra pluspunt van de piëzo-verstuivers is dat
er nagenoeg geen lekolie meer is. Dat maakt een
brandstofkoeler overbodig ook al omdat de hoge-
drukpomp aan de zuigzijde geregeld is. Alle
genoemde wijzigingen, vooral de gekoppelde
drukregeling (CPC=Coupled Pressure Control)
leveren een belangrijke bijdrage aan het lagere
verbruik.

Aandacht voor koeling
Omdat de thermische belasting met ruim 20% is
toegenomen, is er veel aandacht besteed aan de
koeling. Bovendien is er meer water nodig om de
temperatuur van de EGR-koeler te beheersen. Om
te beginnen is de stromingsweerstand van het
koelsysteem met 10% verminderd door de stro-
ming in de cilinderkoppen, het motorblok en het
thermostaathuis te verbeteren. De natte voerin-
gen in het motorblok voeren de warmte beter af
en vervormen daardoor gelijkmatiger. Vanuit de
cilinderbanken stroomt de koelvloeistof naar de
onderkant van de cilinderkoppen. Het hoogbe-
laste gebied tussen de uitlaatkleppen blijft
daardoor 30°C koeler. De waterstroom keert om
en doorstroomt de bovenkant van de koppen om
via het thermostaathuis de cilinderkoppen te ver-
laten op weg naar de EGR-koeler, de gekoelde

EGR-kleppen en de kachelradiateur. De in de V
geplaatste olie- waterwarmtewisselaar wordt via
een leiding tussen de waterpomp en de cilinder-
banken van koelvloeistof voorzien.

Cilinderkoppen en klepbediening
In principe zijn de cilinderkoppen gelijk aan die
van de viercilinder dieselmotoren. De grootste
verschillen zitten in de gewijzigde koeling en
het gebruikte materiaal. Omdat de thermische
en mechanische belastingen zijn toegenomen,
moesten de warmteafvoer en de stijfheid worden
verhoogd. De koppen zijn niet alleen stijver door
de wand die de koelwaterruimte scheidt, maar
ook door een andere alulegering die een speciale
warmtebehandeling ondergaat. Mercedes ge-
bruikt een duplex hulzenketting om de beide

uitlaatnokkenassen aan te drijven. Om de levens-
duur van de ketting te verlengen wordt de hoge-
drukpomp via het tandwiel van de linker inlaat-
nokkenas aangedreven.

Stevig motorblok
Elke V-motor stelt hoge eisen aan de hoofdlagers
omdat de krachten onder een wisselende hoek
op een gering aantal lagers werken. De wisselen-
de hoek ontstaat door de V-hoek en de inspuit- of
ontstekingsvolgorde. Ruimtelijk gezien wordt de
krukas in vele richtingen geduwd, getrokken of
gebogen.
Bij de nieuwe uitvoering is daarom voor een lad-
dervormig frame (bedplate) gekozen omdat daar-
mee de onderste hoofdlagerkappen tot een stijf
geheel worden verenigd. Het motorblok wordt als

De uitlaatgasrecirculatie is voorzien van een koeler en een omloopleiding.
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De cilinderkop heeft een watermantel in twee delen. De vier
kleppen worden door twee bovenliggende nokkenassen via
hydraulische stoters bediend. Opvallend is de (voor een diesel)
forse klephoek van ongeveer 18º.

De distributie is in detail gewijzigd om het geluid te verminderen en de levensduur te
verlengen.
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Uitlaatgasnabehandeling
Ook aan het reinigen van de uitlaatgassen is veel
aandacht besteed. De nieuwe motor is standaard
voorzien van twee oxi-katalysatoren en een roet-
filter. Het halen van de Euro4-emissie-eisen biedt
echter geen garantie voor schone lucht. Hoewel
de rijcyclus voor zo’n ‘beer’ van een motor
slechts een geringe belasting is, valt het niet mee
aan de grenswaarden te voldoen. Zodra de auto
met deze motor de vrije teugel krijgt, vormt de
NOx- uitworp nog steeds een bron van zorg. Hoe
dan ook, dit zijn de eisen en daar wordt aan vol-
daan. Het roetfilter werkt met een katalytisch
regeneratiesysteem, dus zonder aparte vloeistof.
Ondanks de dubbelwandige uitlaatpijpen tussen
de oxi-kats en het roetfilter is de uitlaatgastem-
peratuur zo laag dat er een speciale opwarmstra-
tegie nodig is om bij deellast te kunnen regene-
reren. Alle vijf de inspuitingen zijn dan nodig,
met een aangepaste regelstrategie voor de twee
na-inspuitingen. Daarbij spelen de temperaturen
voor de turbo’s en na de oxi-kats een grote rol.

Indrukwekkende resultaten
Met de bekende zeventrapsautomaat bereikt de
E420CDI indrukwekkende resultaten. Het ver-
bruik over de Europese rijcyclus is van 9,4 l/100
km naar 9,3 l/100 km gedaald. De acceleratietijd
van 0 tot 100 km/uur nam van 6,9 naar 6,1 secon-
den af. De acceleratietijd van 60-120 km/uur
zakte van 6,7 naar slechts 4,8 seconden. Dat zijn
verbeteringen van 12 en 28%.
Wie had gedacht dat er uit een dieselmotor
zulke prestaties te halen zijn? Het einde ervan is
nog niet in zicht. Mercedes werkt uiteraard hard
aan de opvolger die dankzij Ad-Blue-techniek ook
veel minder NOx-uitstoot. ●

Paul Klaver

lagedruk gietstuk vervaardigd om gietgallen te
voorkomen. Bij de hoogbelaste delen, waar de
lagers en de cilinderkoppen worden bevestigd, is
het materiaal versterkt door op die plekken meer
te koelen na het gieten dan elders. Het blok
ondergaat daarna een speciale warmtebehande-
ling.
Verdere stijfheid ontstaat door ribben en een uit-
wendig aangegoten kanaal dat de carterruimtes
met elkaar verbindt. Het verbindingskanaal voor-
komt drukopbouw onder de zuigers en vermin-
dert daardoor de pompverliezen. Het hoofdolie-
kanaal onderin de V huisvest tevens de balansas,
beiden zitten op een hoogbelaste plaats in het
blok. Uitgebreide studies en metingen hebben
ervoor gezorgd dat de materiaalspanningen
binnen de perken blijven. Het ladderframe heeft
ingegoten gietijzeren hoofdlagersteunen. Het
frame zelf is een alu-zandgietstuk waaraan de
oliesproeiers en de oliespatplaat zijn bevestigd.
De krukas is een smeedstuk met 15° verzette
kruktappen. Vanwege de tot 180 bar toegenomen
topdruk is de krukas stijver uitgevoerd door een
grotere hoofdlagerdiameter. Akoestisch is het

‘rommelende’ geluid van de krukas afgenomen,
bovendien is de olietoevoer naar de drijfstangla-
gers verbeterd. De gesmede drijfstangen hebben
een gebroken groot oog. Ze zijn net als de hoofd-
lagers voorzien van zogenaamde sputterlagers op
de hoogstbelaste plaatsen, dus bovenin bij de
drijfstangen en in het ladderframe bij de hoofd-
lagers.
Ook de zuigers zijn aan de toegenomen belastin-
gen aangepast. Er is een hoogwaardige AlSi-lege-
ring gebruikt, de hoogte boven de bovenste zui-
gerveer is met 3 mm toegenomen en de koeling
is geoptimaliseerd door een ander verloop van
het ingegoten kanaal.
Zoals in Duitsland gebruikelijk is, drukt Merce-
des het wrijvingsverlies uit als het verschil tussen
de gemiddelde geïndiceerde en effectieve druk.
Deze (gemiddelde) wrijvingsdruk is met ongeveer
35% afgenomen als gevolg van de geoptimaliseer-
de zuigers met veren en cilindervoeringen, de
gaspulsatiekanalen en de nokkenas- en pompaan-
drijving. Dit fraaie resultaat leidt tot een lager
brandstofverbruik ondanks de verhoogde uitlaat-
gastegendruk door het roetfilter.

We zien hier niet alleen de cilinderkoppen met de gietijzeren spruitstukken, maar ook het onder- en
bovendeel van het motorblok. Let op de vier hoofdlagerkapbouten en het open dek gietwerk van het
motorblok dat voorzien is van natte voeringen.

Het nieuwe motorblok is stijver dan het vorige. Er worden natte voeringen
gebruikt.

Het uitlaatsysteem van de V8 zorgt niet alleen voor de geluiddemping, maar
ook voor de uitlaatgasnabehandeling.
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