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MOTOREN
Techniek Mercedes V6 DI-benzinemotor

Mercedes concentreerde zich bij de ontwikke-
ling op een lager verbruik én betere prestaties.
Voeg daar nog de wensen naar meer rijplezier,
comfort en betrouwbaarheid aan toe en het
beeld is compleet. Volgens langdurig en diep-
gaand onderzoek van Mercedes-Benz (met
assistentie van Bosch) bleek dat alleen met een
staalgeleide mengselvorming het gewenste
resultaat te bereiken was. Het hoofdprobleem
daarbij is de bougie, want de koude brandstof-
straal zorgt voor roetvorming en vormt een
hoge thermische belasting voor het porselein.
Door het toepassen van een verstuiver met een
naar buiten toe openende klep en het verhogen
van de inspuitdruk tot 200 bar, bleek er een
doorbraak mogelijk. Voeg daar nog de piëzobe-

Directe inspuiting met uitgekiende mengselvorming

Optimaal verbranden
velklep ontbreekt. De ECU is in principe gelijk,
maar met andere kenvelden vanwege de gelaag-
de verbranding en de gewijzigde uitlaatgasna-
behandeling. De achterliggende reden voor de-
ze ‘geringe’ wijzigingen is dat deze inspuiting
ook bij andere motoren toegepast kan worden.
Het zijn juist de verschillen tussen de motoren
die van belang zijn. De verstuiver staat nu cen-
traal, de bougie is schuin tussen de uitlaatklep-
pen geplaatst. De compressieverhouding is van
10,7:1 naar 12,2:1 gestegen, hetgeen een forse
bijdrage levert aan het lagere verbruik en de
betere prestaties. Detoneren wordt voorkomen
door het verdampen van de brandstof in de
cilinder en de daarmee gepaard gaande afkoe-
ling van het mengsel. Er is geen sturing van een
koprolwervel nodig omdat de luchtbeweging
vrijwel geen invloed heeft op de mengselvor-
ming. Om de NOx-vorming te verlagen, wordt er
flink wat uitlaatgas gerecirculeerd. De dwars-
stroomkoeling van de cilinderkop zorgt voor
een goede koeling van de bougies en de verstui-

diening van de verstuivers en een nieuw type
Beru bougie M12X26,5 met dubbele zeskant en
platina op de elektroden aan toe en de nieuwe
motor is compleet. Maar voordat de productie
begon, is er veel werk verzet.

Bekende basismotor
De bestaande V6 IDI-ottomotor dient als basis-
motor. Het drijfwerk, motorblok en de warmte-
huishouding is gelijk. Het inlaatsysteem is aan-
gepast aan een hoger toerental, de koprolwer-

Foto’s / Tekeningen: Mercedes-Benz

Hier gaat het om: de centraal geplaatste piëzoverstuiver en schuin geplaatste 12 mm bougie. Bekijk de
vorm van de zuigerbodem goed, er is een duidelijke kom aangebracht. Van groot belang zijn ook de
‘squish’-randen.

Het is Mercedes-Benz gelukt de eerste DI-ottomotor op

de markt te brengen met piëzoverstuivers en een

straalgeleide mengselvorming. De CLS 350 CGI heeft de

primeur. CGI staat voor stratified Charge Gasoline

Injection, een verbrandingsconcept met grote toekomst.

Het is erg vol in de cilinderkop. Er is tussen de uit-
laatkleppen net plaats voor de 12 mm bougie met
opvallend lange draad.
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nodig omdat de piëzoverstuivers niet te heet
mogen worden. Wat de pomp teveel levert, gaat
daarom via de lagedrukzijde naar de brandstof-
waterkoeler. Het hele brandstofsysteem is van
messing of roestvaststaal. De ‘rails’ zijn mecha-
nisch bewerkte RVS-smeedstukken, hetzelfde
geldt voor het huis van de hogedrukpomp.
Daarmee is het systeem ook geschikt voor alco-
holhoudende brandstoffen.
Een behoorlijk probleem vormden de snel ope-
nende en sluitende verstuivers, er traden daar-
bij versnellingen op van 1000 g! Door veel aan-
dacht te besteden aan de inwendige constructie
en de uitwendige bevestiging van de verstuivers
en ze samen met de leidingen en de rails door
middel van O-ringen te verbinden, is het pro-
bleem opgelost.

Doordachte mengselvorming
De Bosch-piëzoverstuivers bestaan uit drie
delen: een klepdeel, een piëzomodule en een
vereffeningselement. De inspuitklep heeft een
kegelhoek van 85° en heeft een maximale licht-
hoogte van slechts 35�m. De inspuitstraalvorm
is zeer constant en zodanig van vorm dat de
bougie niet door de kernstraal (zeg maar de
kegelmantel) wordt geraakt. Door het grote
snelheidsverschil tussen de ingespoten brand-
stofdruppeltjes en de lucht ontstaan er twee
stabiele randwervelgebieden: één aan de buiten-
zijde van de kegel en één aan de binnenzijde
ervan. Daardoor ontstaat er een ontsteekbaar
en brandbaar mengsel, want de bougie-elektro-
den steken precies in het randwervelgebied.
Koprol- of kurketrekkervormige wervels (tumble

punt) van de brandstoftoevoer ligt halverwege
de inspuiting. Er wordt ongeveer de dubbele
hoeveelheid geleverd. Dat heeft tot gevolg dat
de ‘raildruk’ toeneemt terwijl er brandstof
wordt ingespoten. Omdat er gedurende de vol-
gende inspuiting geen brandstof wordt gele-
verd, daalt de raildruk. Zo ontstaat er een
gemiddelde raildruk die tijdens het inspuiten
voor alle cilinders ongeveer gelijk is.
Er is een overdrukregelklep toegepast die ook
als drukregelaar werkt, zodra de hogedruk-
pomp een constante hoeveelheid brandstof
levert. Als de pomp voor de hoeveelheidsrege-
ling gebruikt wordt, werkt de regelklep alleen
nog als overdrukklep. De brandstofkoeler is

De DI V6 met centrale piëzoverstuivers, bougies aan de uitlaatkant,
dubbel EGR-systeem en 200 bar hogedrukpomp.

Indirecte inspuiting (IDI) Directe inspuiting (DI)

Het is duidelijk dat er al bij het ontwerp van de IDI V6 rekening is gehouden met een DI-uitvoering
zodat de cilinderkoppen op dezelfde productielijn bewerkt kunnen worden.

vers. Omdat de verstuivers een naar buiten ope-
nende klep hebben, worden ze, net als de ande-
re vier kleppen, beschermd tegen hoge drukken
en temperaturen. De kans op vervuiling is
daardoor zeer klein.

Uitgekiend inspuitsysteem
De inspuitdruk wordt geleverd door een hoge-
druk radiaalplunjerpomp die tot 200 bar druk
kan leveren. Vanuit de tank wordt de brandstof
gemengd met de terugstromende brandstof die
uit de warmtewisselaar stroomt. Daardoor blijft
de brandstoftemperatuur laag. De cilinderselec-
tieve inspuiting wordt op de volgende wijze van
brandstof voorzien: Het midden (dus het 50%-
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of swirl) hebben nauwelijks invloed op het
geheel. Alleen het wegpersen van de lucht tus-
sen de zuigerbodem en de cilinderkop (positie-
ve squish) heeft invloed op het begin van de ver-
branding. Omdat de zuiger met een grote ver-
snelling uit het Bovenste Dode Punt vertrekt,
ontstaat er een negatieve squish die eveneens
het verbrandingsverloop beïnvloedt.
Van groot belang voor een snelle verbranding is
de verdampingssnelheid van de brandstof die
tijdens de compressie wordt ingespoten.
Dankzij de hoge inspuitdruk van 200 bar en de
piëzoverstuivers met naar buiten openende
klep, gaat het verdampen viermaal zo snel als
met een meergatsverstuiver bij 100 bar. De

piëzoverstuivers geven een veel grotere door-
tocht vrij en maken het meervoudig inspuiten
tijdens één cyclus mogelijk.

Volledig verbranden
Mercedes-Benz toont de resultaten tijdens het
koud starten bij min 7°C en het opwarmen
daarna. Er wordt volgens strategie 3 drie keer
achtereen ingespoten, de laatste keer vlak voor
de vonk overspringt ná het BDP. De andere
inspuitingen vinden zowel in de inlaatslag als
tijdens de compressieslag plaats, hetgeen wordt
aangeduid met ‘homogeen-split’. Het doel is
een homogeen mengsel te vormen en het uit-
laatgas zeer snel op een hoge temperatuur te

brengen. Omdat de inspuitdruk hoog is, lukt
het om zonder de secundaire luchtinjectie de
HC-uitworp laag genoeg te houden.
Als de belasting groter dan 65% is in het gebied
tot 4000 t/min wordt er volgens strategie 1
tweemaal achtereen in de inlaatslag ingespoten
om een homogeen mengsel te vormen. Bij hoge-
re belastingen en toerentallen volstaat een
enkelvoudige inspuiting in de inlaatslag.
Om in een zo groot mogelijk gebied met een zo
arm mogelijk mengsel te kunnen draaien,
wordt er driemaal achtereen ingespoten. De
mengselwolk wordt homogener en de verbran-
dingssnelheid neemt toe, daardoor kunnen
zowel de inspuiting als de vonk later dan

Drie inspuitstrategieën. Bij strategie 1 wordt er in de inlaatslag eenmaal lang en eenmaal kort ingespo-
ten om een homogeen mengsel te vormen. Bij strategie 2 wordt er driemaal achtereen kort voor de
vonk overspringt ingespoten in de compressieslag om een zo stabiel mogelijke gelaagde verbranding te
krijgen. Strategie 3 werkt ook met een drievoudige inspuiting om een zo goed mogelijke start en een
stabiel opwarmen mogelijk te maken.
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ODP

Uitlaat

Tweevoudige inspuiting,
homogene mengselvorming

Drievoudige inspuiting,
gelaagde mengselvorming

Drievoudige inspuiting homogeen,
gescheiden inspuiting

Het effect van een drievoudige inspuiting tijdens
de gelaagde mengselvorming is een grotere ver-
brandingsstabiliteit.

Mengselvorming

Lucht-brandstofverhouding

Rijk     1,0 Arm 0 2000

Moment: ontstekingstijdstip

Temperatuur ºC

Moment: 8º na ontsteking

Enkelvoudig

Tweevoudig

Drievoudig

Verbranding

Het complexe uitlaatsysteem van de CLS 350 CGI. Het betreft een ingenieuze
emissiefabriek.

EGR-leidingen

Sprongsensor

Driewegkatalysator

Breedband lambdasensor

Temperatuursensor

NOx sensor

NOx-opslagkatalysator

Het brandstofinspuitsysteem van de DI V6. De inspuitdruk wordt geleverd
door een hogedruk radiaalplunjerpomp die tot 200 bar druk kan leveren.

Hogedrukpomp

Druksensor

Brandstofverdeler

Brandstofkoeler

Drukregelklep

Brandstofrail

Piëzoverstuiver
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gebruikelijk plaatsvinden.
Er ontstaat bovendien een gering warmteverlies
naar de omgeving. De pompverliezen van zo’n
DI-armmengselmotor zijn laag omdat door het
arme mengsel en de uitlaatgasrecirculatie de
gasklep veel verder tot zelfs helemaal open
staat. De grotere variatie in inspuitstrategieën
en ontstekingstijdstippen zorgt niet alleen voor
een snelle en volledige verbranding, maar ook
voor het weghouden van de brandstof op de
cilinderwanden. Twee nadelen van het DI-con-
cept moeten zo verholpen zijn: roetvorming en
brandstofverdunning.

Emissiebeperking
Er is uitlaatgasrecirculatie (EGR) toegepast om
de NOx-vorming te verlagen. Het uitlaatgas
wordt na de driewegkatalysatoren onttrokken
en via twee schotelkleppen in een watergekoeld
huis naar het gasklephuis gevoerd. De schotel-
kleppen zijn elk voorzien van een stelmotor
met ‘draaimagneet’ die de stand van de klep-
pen voor elke bank van drie cilinders regelt.
Door middel van een hallgever wordt de juiste
stand gecontroleerd. Als de motor laag belast is,
met gelaagde verbranding werkt en de gasklep
vrijwel open staat, komt de uitlaatgastempera-
tuur niet boven de 200°C. Dat is te laag voor de
NOx-opslagkats die hun werkgebied tussen de
250 en 500°C hebben. Te heet mogen ze niet
worden, vandaar dat ze onder de bodemplaat
zitten.
Het NOx wordt opgeslagen en door gedurende
een korte tijd met een rijk mengsel te draaien,
omgezet in N2 en O2. Het mengsel is tijdens het

Centraal in de V is de computer aangebracht, een positie die enkele jaren
geleden nog voor onmogelijk werd gehouden. De trillingen en de hoge tem-
peratuur zorgden toen voor te veel problemen.

De NOx-opslagkatalysator ziet er van binnen net zo uit als het keramisch blok
van een driewegkatalysator.

Er is bijna geen loze ruimte meer over, in elk gaatje zit wel een onderdeel. Ook de poly-V-snaar mag er
zijn, als een serpentine slingert hij zich over een groot aantal poelies met sterk verschillende diameters.
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Hier zien we hoe een straalgeleide mengselvorming werkt. Zowel aan de
binnen- als buitenkant van de kegelstraal treden er sterke wervelingen op die
de brandstof doen verdampen en mengen met de lucht. Daarop heeft de gasbe-
weging zelf nauwelijks invloed. Let vooral op de bougie: er komt geen brand-
stof tegen het porselein aan, maar wel een mengsel tussen de elektroden.

Trotse resultaten
De verbruikscijfers zijn fraai. Een laagste speci-
fiek brandstofverbruik van 235 g/kWh is gelijk
aan dat van de 5.5 liter V8 (zie AMT 2006/11),

regenereren homo-
geen.
Het regenereren kan
op twee manieren
worden gestart. Via de
ECU wordt de NOx-uit-
stoot berekend, tij-
dens het regenereren
worden de kats weer
schoon. Via de NOx -
sensoren achter de
kats wordt vastgesteld
of het regenereren
klaar is omdat er een
rijk mengsel (dus zon-
der zuurstof) wordt
geconstateerd. Het
kan ook zijn dat de
NOx-sensor zelf vaststelt dat er regeneratie
nodig is. Dat is dan iets te laat, zodat er toch
een geringe hoeveelheid NOx ‘doorslipt’ en in
het milieu terecht komt.

maar bij 2000 t/min en 2 bar verbruikt de DI V6
slechts 290 g/kWh tegen de V8 345 g/kWh. Een
verschil van 55 g/kWh ofwel 15,9%. Opmerkelijk
is dat Mercedes-Benz beweert dat ‘zelfs de die-
sels zo’n lage waarde bij deellast niet halen’.
Over de Europese rijcyclus wordt met de nieu-
we DI-motor 10% brandstof bespaard ten opzich-
te van de bestaande IDI-uitvoering. Op de vlak-
ke weg kan de motor tot 150 km/uur met een
gelaagd, arm mengsel draaien. Bij hogere snel-
heden draait de motor homogeen met �=1 en
ligt de brandstofbesparing tussen 0 en 2%.
Het koppel is met 15 Nm, het vermogen met 15
kW en het gewicht met 16 kg tot 181 kg toege-
nomen. Het specifiek gewicht is dus vrijwel
gelijk gebleven.
Al met al een opmerkelijke motor die de start is
van een nieuwe ontwikkeling: DI-ottomotoren
met straalgeleide mengselvorming. ●

Paul Klaver

Bij Mercedes-Benz gaat de ge-
schiedenis van de directe inspui-
ting terug tot de zuigervliegtuig-
motoren die zo’n zeventig jaar
geleden werden gebouwd. Sinds
die tijd werkt de auto-industrie
koortsachtig aan de ontwikkeling
van de DI-ottomotor.

Bij auto’s was het de 2.5 liter
Formule 1-motor die vijftig jaar
geleden als eerste de brandstof
rechtstreeks ingespoten kreeg in
de acht cilinders. Ongeveer in
dezelfde tijd gebruikte ook
Borgward een DI-ottomotor. Die
had vier kleppen per cilinder en
een centrale verstuiver.
Met de 300 SL leverde Mercedes-
Benz een sportwagen met een
DI-motor. Deze motor gebruikte,
net als de tijdgenoten, een aan-
gepaste diesellijnpomp met een
vast inspuiteinde. De inspuitdruk
was met 60 bar niet zo hoog, dus
vernevelde de brandstof niet fijn
genoeg. Rond 1995 kwam
Mitsubishi met de GDI (Gasoline
DI)-motor. De GDI-motor maakt
gebruik van een elektronisch

geregelde inspuiting en ontste-
king en dat maakt veel mogelijk
wat voorheen niet lukte. De GDI-
motor werkt met een wandgelei-
de mengselvorming. In 1998
kwam Renault met een �=1 DI-
motor met vier kleppen, een cen-
traal geplaatste verstuiver en
schuin geplaatste bougie. Renault
streefde een homogeen mengsel
na, maar de tijd voor een straal-
geleide mengselvorming was nog
niet rijp en de motor werd uit
productie genomen.

Tweede generatie DI
Wat daarvoor nodig is, toont
Mercedes-Benz met de nieuwe V6
DI-motor. Van een mechanisch-
pneumatisch inspuitsysteem met
60 bar inspuitdruk ging
Mercedes-Benz naar, wat door
hen genoemd wordt, een tweede
generatie DI-ottomotoren (zie
het artikel in het Archief op
www.AMT.nl, Motoren/Mercedes-
Benz, Mercedes DI benzinemoto-
ren 2002-06). Bij deze CGI-motor
ligt de maximum inspuitdruk al
op 120 bar en er wordt gewerkt

Directe inspuiting 
nadert perfectie

met een arm mengsel bij deellast.
Opvallend is de mechanische
compressor. Het gaat om een
luchtgeleide mengselvorming
met koprol, à la VW, Audi en Alfa
Romeo. Er zijn ook motoren die
met een wervel (swirl) werken,
Toyota is daar een voorbeeld van.

Straalgeleid
Nu gaat Mercedes-
Benz over tot een
straalgeleide meng-
selvorming die er
veelbelovend uitziet
omdat het hoofd-
probleem, het voor-
tijdig uitvallen van
de bougie, is opge-
lost. Welke andere
motortypen
Mercedes-Benz gaat

Het uitlaatgasrecirculatiesysteem voert de gekoelde uitlaatgassen na de gas-
klep toe aan de aanzuiglucht.

Inlaatspruitstuk

Gasklep EGR-klep

Een artikel uit 1955 over de Mercedes 300
SL met directe inspuiting vindt u op
www.AMT.nl in het Historisch Archief
(1950-1959). In het Historisch Archief
vindt u tevens een artikel over het 25-
jarig productiejubileum van Bosch-benzi-
ne-inspuiting (1962) en de eerste GDI-ben-
zinemotor van Mitsubishi (1995).
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voorzien van dit type directe
inspuiting, is nog niet duidelijk.
Evenmin of er drukvulling zal
worden toegepast. Het is BMW
die met de nieuwe 3 liter zes-
cilinder bi-turbo het spits afbijt,
ook deze motor heeft een straal-
geleide mengselvorming en
piëzoverstuivers (zie www.AMT.nl,
Archief/Motoren/BMW, 2006-5). ●
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