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Mercedes luidt met vierkleppers
nieuw dieseltijdperk in

Stap voor stap worden diesel-
motoren schoner en zuiniger.
Sinds 1989 gebruikt Mercedes
een iets schuin geplaatste ver-
stuiver in de tradionele voor-
kamer en sinds 1990 is daar
een elektronisch geregelde
EGRaan toe gevoegd. Toch
zaten de tweekleppen moto-
ren te krap binnen de emissie-
voorschriften, zelfs met een
oxydatiekatalysator. Een ho-
gere turbo-inlaatdruk zorgt
weliswaar voor meer lucht
maar dat verandert niets aan
de tekortkomingen van het
tweekleppen concept.

Bij de nieuwe generatie die-
selmotoren koos Mercedes-
Benz voor het vierkleppen ont-
werp met centraal geplaatste
voorkamer. Daardoor verloopt
de verbranding zo goed dat
het brandstofverbruik 6 tot
8% lager is dan bij de twee-
kleppenmotor. De vierklep-
penmotor met voorkamer
heeft een breder toerenge-
bied, tot 5500 tlmin, dan een
direct ingespoten diesel.
Daardoor worden de rij-eigen-
schappen meer gelijk aan die
van een ottomotor. Door het
grotere luchtverbruik van de
vierkleppenmotor kan er meer
uitlaatgas worden gerecir-
culeerd. Daardoor neemt de
NOx uitworp sterk al.

Roetfilters Zijn niet nodig.
de vierkleppenmotor heelt
een 30% lagere deeltjesemis-
sie dan de tweeklepper . Met
een oxydatie katalysator zijn
de strengste emissie-eisen te
halen en dat met een vrij-
aanzuigende motor' Als op de
vierkleppenmotoren een turbo
wordt geplaatst zullen het ver-
bruiks-. emissie- en prestatie-
niveau alleen nog maar gunsti-
gerworden.

De wet van behoud van el-
lende gaat ook hier op: er is
geen voordeel zonder nadeel.
Mede door de gecompli-
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Mercedes·Benz past bij de nieuwe dieselmotoren vier
kleppen per cilinder toe. De betere ademhaling maakt de

motor schoner en zuiniger. Zeker zo belangrijk zijn de
betere prestaties, waardoor deze zellontbrander nauwe-
lijks onderdoet voor de oUomotor. AMT belicht de tech-

nische details van deze nieuwe dieselmotor.

ceerde efektronisch gere-
gelde Lucas inspuiting is zo'n
vierkleppendiesel niet voor
een lage prijs te fabriceren.
De vijfcilinder van Mercedes
Benz is ongeveer net zo duur
als de direkt ingespoten twee-
kleppen vijfcilinder turbo die-
sel van Audi ol de zescilinder
turbo 101 motor van BMW. Alle
drie de motoren leveren onge-
veer 85 kW uit 2,51, maar de
vermogenskarakteristiek. kop-
pelverloop zo u wilt, is geheel
verschillend. De Audi heeft bij

2250 t/min een koppel van 265
Nm. de BMW bij 1900 tlmin
222 Nm, terwijl de vrijaanzui-
gende Mercedes tot 173 Nm
komt bij 2800 t/min. Het maxi-
mum vermogen wordt bij res-
pectievelijk 4000, 4800 en
5000 t/min geleverd.

Bedenkt hierbij wel dat de
Mercedes de eerste uitvoe-
ring van een nieuwe generatie
dieselmotoren is: diesels met
de rij-eigenschappen van een
otto-motor met een zo goed
mogelijk compromis tussen

De kem van de zaak: de centraal geplaatste voorkamer en de vier klep-
pen. De So schuingeplaatste verstuiver wordt al vanaf 1989 toegepa5t.
De zuigerbodem heeft een vijftal ultsparingen_

emissies, verbruik, geluids-
produktie en rijgedrag.

Over enkele jaren zullende
diesels ook voorzien zijn van
elektromagnetisch bediende
verstuivers. net als nu al het
geval is bij ottomotoren. De
brandstofdrukken zullen ver-
der stijgen om een snellere.
fijnere verstuiving mogelijk te
maken. Een voorkamerdiesel
kan met een lagere inspuit-
druk volstaan dan een direkt
ingespoten diesel. Dat is
gunstiger voor de geluids-
ontwikkeling en maakt een
breder toerengebied mogelijk.

Mercedes weet uiteraard
'alles' van direkte inspuiting.
maar stelt dat naast de ge-
luidsproblemen ook de emis-
sies van kleine DI-diesels zor-
gen baren. In ieder geval iser
een turbo nodig om de resulta-
ten optimaal te krijgen. Voor
bestelauto's is zo'n DI diesel
aanvaardbaar en is vooral het
lage verbruik aantrekkelijk.

Geoptima liseerde
verbranding
Na dit verhaal over de ontwik·
keling van Mercedes diesel-
motoren wordt het tijd om de
vierkleppen diesel te bespre-
ken. Het gaat hier om eengiet-
ijzeren motorblok met een
aluminium cilinderkop. De in
de kop geplaatste voorkamer
kennen we van de tweeklep-
penmotoren. De onder een
hoek van 50 geplaatste ver-
stuiver spuit de brandstof
tegen een zogenaamde kogel-
stift. De straal spat uiteen en
de druppeltjes vermengen
zich intensief met de binnen-
stromende lucht omdat de ko-
gelstilt voor een werveling van
de lucht zorgt precies op die
plaats.

Het brandstof-lucht meng-
sel verdeelt zich dan over de
voorkamer. Het volume van
de voorkamer bedraagt onçe-

Auto + Motortechniek 531993 7/8 (juli/augustus)

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



TECHNIEK' ONDERHOUD
veer 40% van het totale ver-
brandingskamervolume. het is
een compromis tussen de
rook-emissie en NO. uitworp.
Hel sterke punt van de voorka-
mer is dat door het weg persen
van hel brandende mengsel
naar de cilinder opnieuw een
Intensieve menging optreedt
mei de daar aanwezige lucht.
Deze verbranding in twee
ruimten zorgt voor een rustige
drukopbouw en voor een ver-
regaande oxydatie van het
mengsel.

Door de hoge compressie-
verhouding van 21.7:1 ten op-
zichte van een turbo-motor is
er slechts een geringe inhoud
van de verbrandingskamer.
Alle toleranties moeten zorg-
vuldig worden gekozen omdat
ze grote invloed hebben op
hel verbrandingsverloop van
de motor. Zo is niet alleen de
afsland van de zuigerbodem
tot de cilinderkop heel kri-
tisch, maar ook de speling van
het deel van de zuiger, de gas-
dam. boven de veren.

De zuiger heeft ook invloed
op hel olieverbruik en daar-
mee op de deeltjes-emissie.
Ondanks een lagere veervoor-
spanning lukte het om het olie-
verbruik en de doorblaas te
verminderen. De vervorming
van de zuiger is gunstiger en
de cflinderwand wordl anders
bewerkt.

Het optimaliseren van de
voorkamergaatjes naar de ci-
linder kostte veel lijd. Uitein-
delijk bleken 8 radiale gaatjes
plus 1 gaatje in de bodem de
beste resultaten op te leveren
met betrekking tot de rookont-
wikkeling en een gelijkmatige
temperatuurverdeling. De
vorm van de twee inlaalkana-
len, zuigerbodem en cilinder-
kop hebben grote invloed op
de luchtbewegingen In de ei-
linder. Daarom worden al
deze onderdelen nabewerkt.

De gloeibougie is zo ge-
plaatst dat een deel van de
brandstofstraal er tegenaan
spuit. Daardoor start de motor
snel en blijft de rookontwikke-
ling laag. Zowel het voor- als
hel nagloeien wordt elektro-
nisch geregeld.

Beterekoeling
De klephoek (1 0° voor de uit-
taat-, 9,2° voor de inlaatklep-
pen, dus 19,2°) is zo gekozen
dat de voorkamer helemaal in
het water staat. Het koelwater
komt bijna volledig onder de

Op de langsdoorsnede van de vijfcilinder is een aantal details goad ta
zien_ De duplex nokkenasketting met het smalle koppaltandwiel dat da
Inlaatnokkenas aandrijft en de ketting die cIeoliepomp aandrijft worden
door de krukas aangedreven. De 'sllpper'-zulgers zijn ongewoon voor
een diesel_ Let vooral op de twee boringen In de wand tussen de euln-
clers, daar stroomt koelvloeistof doorheen_

De nieuwe vierldeppen dieselmotoren zijn compact gebouwd. Let op de
poly-V snaar die alle aggregaten aandriJft. De EGR aansluiting op het
uitlaatspruitstuk Is goed te zien_
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hete uitlaatklepzittingen bin-
nen en stroomt via geboorde
kanalen dwars door de kop om
er aan de inlaatkant weer uit
te stromen.

Mede dankzij een thermos-
ransene regeling van de tem-
peratuur naar hel motorblok
toe. gaa t er 10% meer vloei-
stof door de motor met de-
zelfde waterpomp. Zoals bij
vrijwel alle nieuwe motoren is
ook bij deze motor een fikse
warmtewisselaar aange-
bracht. Daarmee wordt niet al-
leen de olie snel opgewarmd,
maar OOkgekoeld. De van
Mercedes bekende inge-
freesde groef tussen de cilin-
ders heef! plaats gemaakt
voor twee ingeboorde water-
kanalen zoals die ook bij grote
dieselmotoren worden toege-
past.

De cilinderwanden worden
met een borstelhoon nabe-
werkt. Daardoor ontstaat een
plateauhooneffect, dat is een
door Mahle ontwikkelde eind-
bewerking die de ruwheidstop-
pen afvlakt en het inlopen van
de wand overbodig maakt. Sa-
men met de eerder genoemde
aanpassingen van de zuigers,
met grafiet inlooplaag. is daar-
door het inloopgedrag verbe-
terd en de slijtage verminderd.

Lichte constructie
De door een oliestraal ge-
koelde zuigers zijn 15 % lich-
ter geconstrueerd dan die van
de tweekleppendiesef. De zui-
gers zijn zo licht omdat de
verbranding relatief 'zacht'
verloopt en niet zo'n hoge top-
druk bereikt als bij DI turbo-
diesels. Door de drijfstangen
massief uit te voeren. dus zon-
der oliekanaal naar de zuiger-
pen, werden ze 10% lichter
dan voorheen.

Beide wijzigingen ten
opzichte van de tweekleppen·
motoren maken het mogelijk
dezelfde krukas te gebruiken
voor de vier- en de zescilinder
diesel als voor de evengrote
ottomotoren. Het gaat om een
nodulair gietijzeren krukas
met 'gewoon' vliegwiel bij de
viercilinder en een smeed-
stalen exemplaar met twee-
massa vliegwiel bij de vijf- en
zescilInders. De torsietrillings-
demper is 33% lichter gecon-
strueerd dan voorheen.

Het nokkenaslagerhuis is
op de eigenlijke cilinderkop
bevestigd om het gietstuk van
de kop niet nog ingewikkelder
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te maken. Bovendien leverde
het een bijdrage aan de
geluidsvermindering.

De steUgeplaatste Inlaatka-
nalen zorgen niet alleen voor
een grote luchthoeveelheid,
maar ook voor een intensieve
werveling van de lucht In de
cilinder. Daardoor worden ook
de restgassen verwijderd_

Oe inlaatbulzen van de vier-
en vijfcIlIndermotoren zijn van
kunststof, ze zijn 40 tot 50%
lichter en goedkoper dan wan-
neer ze in aluminium waren
uitgevoerd. De zescilinder
heeft een ingewikkeld twee-
traps Inlaatsysteem, volgens
het register-resonantie
principe. Daarbij openen en
sluiten een aantal kleppen na
elkaar. Het bleek dat zo'n sys-
teem beter in aluminium kan
worden uitgevoerd.

Al met al leveren de vier-
kleppenmotoren maar liefst
25 % meer vermogen en 10%
meer koppel dan de tweeklep-
penmotoren.

Brandstof· en
smeany.team
Er wordt door Mercedes een
thermostatische regeling van
de brandstoitemperatuur toe-
gepast tot 18 à 20°C. De
brandstof wordt bij lagere
temperaturen door een kunst-

Emissie en geluld
Alle reeds In 1989 en 1990
door Mercedes genomen
emlssie-maatregelen zijn
biJdeze vierkleppen
toegepast. Dat
trekking op de ,,,,,,,,,,,ra, ••
kamertechniek, de

Het elektronische geregelde ulttaatgutenJgY0er8ysteem (EGR) zorgt
ervoor dat er onder bepaalde condltr •• een YOIdoende temperatuurverla-
ging van de verbranding optreedt om de uitworp van stlkatofoxyden
(NOJ te vartagen.
1 E1eJrtro.pneullNltlache drukragelur; 2 assklepj 3 Onderdrukdoos; 41n-
laatbuls; 5 EGR leiding; 8ElektfOomagnatlsche regelklep; 7 Onclerdtuk·
doos met EaR klep; 8 UItlaatspruItstuk.

stof labyrinth-huls gevoerd dat
door koelvloeistof wordt opge-
warmd.

Vanwege het dubbele aan-
tal nokkenassen, klepstoters
en de olIesproeiers Is het toe-
rental, dus de opbrengst, van
de oliepomp verhoogd. Voor-
heen draalde de ket1lngaange-
dreven tandwielpomp met
54 % van het krukastoerental,
nu met 79 %. Bovendien zijn
de tandwielen breder. De
warmtewisselaar zorgt ervoor
dat de 5.91 olie niet warmer
wordt dan 145°C. Er zit 0,51
meer olie in de motor omdat

de verversingstermijn van
10.000 km naar 15.000 km is
verlengd. Het verschil tussen
maximum en minimum peil be-
draagt ongeveer 2 I en er is
een olieniveausensor gemon-
teerd die ook werkt als de
motor draalt. Een Interessant
detail: de gebruikelijke olie-
druksensor ontbreekt.

Als de olie bij het stromen
door de warmtewisselaar te-
veel weerstand ondervindt,
opent zich bij O,S bar drukver·
schil een omloopklep en gaat
de meeste olie rechtstreeks
naar het oliefilter.

een
voorzien zijn veel W"",,'\;II;AI"

de kleppentrein
vers maken, niet
ren. Ook de carterpan
veel aandacht gek
voorzien van ve
ben. De viercIli
heeft een trill nn"'·rI •••.nnA."

de krukas die ook
gen dempt.

De cilinderkop vsn de vlerldeppenmotor bestaat uit een Ingewikkeld
gJetatuk. Daarin hebben niet alleen de In- en ulttaatkanalen en de ••••
kamers ean plaats gevonden. maar ook de gloelboug •••• de nok•••••
sen, stoteN en de kopbouten. 1 Galuldwerend deksel; 2 KIeppendsbI1j
3 VeratuiverteldlllG;4 Lekolielaldlng; 5 ().rIng; 8 Ultla.tnokkenu;
7Inla.tnokkenu; 8 Nokkena.huts met lagers; 9 Veratulvergatsfdlcfdi
hula; 10 ().rIng; 11 Veratul¥erhouder; 12 o-rtng; 13 w:;::t~7~mlniClefl~
14 V..atumWafdlchtllllG;15 Voorkamer; 16 Gloelbouglei 17
18 Cilinderkop; 19 Ulllutka •••• I; 20 Inlaatkanaal
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onderhoud
kOmstvan de nieuwe

heeft Mercedes het
i¥iI!lrl'lnUrl~~l'!tlArT1Astevig

met50% toe-
nll~IVA·rvArl':lngster·

nA.lnAmrl maar in
voor al het

·....,;;lArh,,, ••n ook aan de 124,
140modellen. De

vinden
om de 15.000 km of

jaar, de grote beurten om
de30.000km of twee Jaar.

De eerste controlebeurt
moot tussen de 1000 en 5000
km plaatsvlnden, hetgeen
rtJedemogelijk is door de ge-
noemdezuiger- en cilinder-
wandmodlflcatles en het vul-
kin met gewone olie In plaats
van Inloopolie_BIJ deze beu rt
wordt ook de inloopolie uit het
tllfferentieelhuls ververst. De
versnellingsbak heeft levens-
duurvulHng.

Oebrandstoffilters en het
luchtfilter worden om de
90.000 km of vier jaar vervan-
gen. De remvloeistof om de
twee jaar en de koelvloeistof
om de drie jaar.

Mercedes wijst erop dat als
meer dan 50% van alle ritten
korter zijn dan e km en de ma-
tortemperatuur (otletempera-

TECHNIEK I ONDERHOUD

tuur?) lager is dan eo"c en/of
er In meer dan de helft van de
ritten In de lagere versnellIn-
gen wordl gereden mei hoge
motorbelasting 'het aanbeve-
nng verdient de olie om de
7500 km te verversen'.

Dit alles betekent dat de
dieselmotoren weinig onder-
houd nodig hebben, ongeveer
40% minder dan met het voo
rlge onderhoudsschema. De
auto brengt 30% minder tijd
door In de werkplaats en er Is
ook zo'n 30% minder afge-
werkte olie en oliefilters af te

oe ~Iepomp perst de alS. •••.• t naar da wamltewlsselaar en vendaar
naar het oliefilter.
10I1epamp; 2VerblndlngspiJp mat O-rIng; 3Warmtewlaaelaar; 4Bout;
5O••••ngi 8Bevestiging warmtewi1lsalaar; 7Olleaproeler; a un carterpan
naill' 0I1~p; b van de allapomp_.; c naar de warmtewla8etear, d tttNg
naar de ollapomp; a naar het oUamler, IKoelvloelatolvanaf de pomp;
lil Koelvloelatof uH da warmtewlsaelaar.

voeren. Dit Is een goede zaak
voor klant en milieu, maar
zorgt niet bepaald voor een
optimale werkplaatsbezetting.

De ECU houdt alle storin-
gen in het geheugen zodat ook
bij zelden voorkomende pro-
blemen vast te stellen Is wat
er aan de hand ls. Het diag-
nose apparaat kan ook alle
stel moto ren aansturen en
langs die weg nagaan of de
werking van de elektronische
regelingen in orde is. De accu
staat achterin en er ts een ge-
scheiden kabelbaan voor alle

aggregaten (aan de HnkeTkant)
en de elektronika (aan de
rechterkant).

Op den duur denkt Merce-
des aan een diagnose vanaf
Stuttgart vla een PC en een
modem. In principe is de auto
er klaar voor. Alle technische
informatie staat op microfi-
che. WIjzigingen komen vla
een service·lnfomap en micro-
film bIJde dealers. Elke maand
worden de actuele storingen
gemeld aan de dealers en één
maal per jaar wordt een sa-
menvatting gestuurd van de
opgetreden storingen, hel op-
sporen en verhelpen ervan.

Opvallend is dat er in het
Instructieboekje nogal wat
aandacht wordt geschonken
aan het bijmengen van petro-
leum of benzine bij de diesel-
olie. Er wordt ook op gewezen
dat de motorolie vaker moet
worden ververst als de brand-
stof meer dan 0,5 gewlchts-
procenten zwavel bevat. Dat
is niet makkelijk voor de klant
om vast te stellen.

Het koelsyst •• m bevat •• n aantallnteressanta detaIIa. Zo la er, am eer-
rosie van atumfnlum te 'IOO"'omen In het axpaRllevaatje eln h0eveel-
heid alllkaat (Silicium axyda SID,) aangebracht. De ruilen8proelervfoela·
tof wordt verwarmd door de koelvloeistal. 1Expanalevat; 1.Silikaat·
VOOJJ'IIad:2 Radiateur; 3 Thermostaat (In de stand ¥Oar Watme motor); 4
Pomp; 5 WannleWlaselaar, 6 Kacll6lradlataur; 7 OntluchtingslaIdIng; 8
Kachelregelayatll8nl; 9 Duoklep links; 10 DuoIdep racbta; 11 Ruiter-
sproeier resenollj 12motor.
A Koelwaterafvoer; B K08lwatart08'lOllr; C OnUucbtlngalaldlng.
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