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MOTOREN
Techniek Mercedes 2.2 liter viercilinder turbodiesel

Foto’s/Tekeningen: Mercedes-Benz

Kleine motor, grote daden

De nieuwe EVO-viercilinder turbodieselmotor van Mercedes presteert als de beste.

Het koppel nam toe van 340 tot 400 Nm. Toch is hij aanmerkelijk stiller, schoner en

zuiniger dan zijn voorganger. Met recht een dieselevolutie, die de kopers van een

Mercedes C- en E-Klasse zullen waarderen. Een motor die het predikaat ‘instapmotor’

is ontgroeid.

Interessant is het deze nieuwe 2.2 liter viercilin-
der te vergelijken met de eerder in AMT beschre-
ven 4.0 V8 dieselmotor (zie www.AMT.nl,
Archief/Motoren/Mercedes-Benz, Nieuwe 4.0
liter V8 diesel van Mercedes-Benz (2006-7/8)). 
Om te beginnen zijn zowel de boring als de slag
van de viercilinder 2 mm groter dan die van de
V8. Bij dezelfde hartafstand tussen de cilinders
heeft dit tot gevolg dat de koppakking en de
koeling tussen de cilinders het moeilijker heb-
ben. Vandaar de grote aandacht voor de warmte-
afvoer op die plaats en de overige hete delen.
Het zal niet verbazen dat de turbo’s op details

na gelijk zijn, die van de viercilinder heeft nu
ook een voorvolume voor de compressor en een
nieuw type leidschoepenring. Ook de EGR-om-
loopklep kennen we van de V8, maar als we an-
dere zaken bekijken komen we verschillen
tegen. De compressieverhouding is 0,5 punt
hoger, de gemiddelde druk ook en er zijn geen
piëzoverstuivers toegepast!

Zwaar eisenpakket
De eisen die aan de nieuwe motor zijn gesteld,
liggen erg hoog. De vorige viercilinder turbodie-
sel stamt uit 2002 en in vijf jaar is er veel veran-

derd, zeker wat de milieu-eisen betreft. Boven-
dien moeten de prestaties omhoog, want de au-
to’s worden steeds zwaarder. Het comfort moet
beter, dus zijn zowel de geluidsproductie als het
trillingsniveau verlaagd. Drie letters beschrijven
deze problematiek: NVH (Noise, Vibrations en
Harshness), ofwel geluid, trillingen en een ruwe
loop van de motor. Bovendien moet het onder-
houd gereduceerd en de levensduur omhoog.
Al met al een zwaar eisenpakket.
Omdat zowel de thermische als de mechanische
belastingen ook zijn toegenomen, is er flink wat
werk verzet om de EVO-uitvoering te ontwikkelen.

EVOlutie in
 dieseltechniek

De zuiger is 2 mm hoger met een tweedelig koelkanaal om de temperatuur
van de kom en de bovenste zuigerveer binnen de perken te houden. Om voor
een betere koeling te zorgen, verloopt het koelkanaal golfvormig.

De koeling van de verbrandingskamerwand is aanzienlijk verbeterd. Lagere
wandtemperaturen zorgen voor lagere materiaalspanningen. De heetste plek-
ken krijgen extra koeling via V-vormige koelkanalen.
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Secundaire balansassen
De compressieverhouding is van 18,0 naar 17,5
gedaald, niet naar 17,0 als bij de V8. De topdruk
steeg met 10 bar en bedraagt nu waarschijnlijk
180 bar. De complete ‘ademhaling’ is verbeterd
en er is 15% minder ‘swirl’, dat is de kurketrek-
kervormige wervel in de cilinder die tijdens het

aanzuigen ontstaat. De turbocompressor heeft
een hoger rendement zowel aan de compressor-
als aan de turbinekant. Er is een verbeterde in-
laatluchtkoeler toegepast en de hoogste uitlaat-
temperatuur is van 780°C naar 815°C verhoogd.
De meest opvallende toevoeging aan de motor
zelf, is die van twee secundaire balansassen.

Zo leest dat simpel, maar als we alles nauwkeu-
riger bekijken blijken de technische aanpassin-
gen minder eenvoudig.

Temperatuur onder controle
Alles begint in de verbrandingskamer. Vanwege
de hogere temperaturen en drukken moeten de
warmteafvoer en de sterkte van alle wanden
worden verhoogd. Vandaar de 2 mm grotere
compressiehoogte met een verbeterd koelkanaal
om de temperatuur van de kom en de bovenste
zuigerveer binnen de perken te houden. Omdat
de drijfstang 2 mm korter moest worden, werd
deze meteen ook nog aanzienlijk slanker en dus
ook lichter uitgevoerd. Dat compenseert het toe-
genomen zuigergewicht, want de drijfstangen
zijn 52 gram gewicht kwijt. Omdat de zuigerpen
tijdens de verbranding zowel doorbuigt als af-
plat, is de boring van de lagerbus in het kleine
oog niet zuiver cilindrisch maar volgens een be-
paalde vorm bewerkt. De bij diesels vaak toege-
paste ‘sputterlagers’ worden ook door
Mercedes-Benz gebruikt als drijfstanglagers.
Er wordt fijner verdeeld brons toegepast en het
lagermateriaal is aangebracht op een ‘rug’ van
hoogwaardig staal. Al deze maatregelen zijn
nodig om vermoeiingsverschijnselen te voorko-
men. Om dezelfde reden is ook de watermantel
van de cilinderkop verbeterd. De koeling van de
verbrandingskamerwand en de stijfheid zijn
door een tussendek in de waterruimte vergroot,
net zoals bij de V8. Door de ‘watertoestroming’
te vergemakkelijken, zowel in de koppakking als
naar het tussendek, is de koelintensiteit toege-

Enkele opvallende zaken bij de nieuwe uitvoering
van de viercilinder Mercedes-Benz turbodieselmo-
tor zijn: de krukascontragewichten, de inlaatlucht-
toevoer dwars door de motorsteun, de aandrijving
van de uitlaatnokkenas via de hogedrukpomp en
de geluiddemper in de leiding naar de inlaatlucht-
koeler (links).

Bij moderne motoren als deze nieuwe viercilinder turbodiesel worden com-
plexe inlaatsystemen toegepast, die in detail zijn geoptimaliseerd voor maxi-
male vulling en minimale geluidsproductie.

Via een watergekoelde EGR-leiding wordt uitlaatgas naar de inlaatkant ge-
leid. Er zitten een elektrisch bediende EGR-klep en een pneumatisch bediende
EGR-‘bypassklep’ in. De EGR-bypassklep leidt het uitlaatgas óf door de koeler
óf direct via de EGR-buis naar het menghuis. Bij motoren met roetfilter wordt
geen bypassklep toegepast.

Luchtfilter
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nomen. Lagere wandtemperaturen zorgen voor
lagere materiaalspanningen. Bovendien zijn er
nog V-vormige koelkanalen aangebracht om de
heetste plekken extra te koelen.
Nog zo’n belangrijk punt: de kopbouten. Die
zijn van een hogere kwaliteit en worden op een
9% hogere voorspanning gezet. Klaar? Nee, want
de boutgaten in het motorblok moesten worden
versterkt om de hogere voorspanning aan te
kunnen.

Ruimere ademhaling
Het inlaatsysteem is compacter geworden door
de inlaatkanalen te verkorten tot 65 mm. Dat

maakt ruimte voor een verbeterde EGR-koeler, al
dan niet voorzien van een geïntegreerde ‘by-
pass’ of omloop. De kleinere oppervlakken van
het inlaatsysteem zorgen voor een geringere ge-
luidsproductie. Het dynamisch rijgedrag is ver-
beterd doordat de inlaatdruk sneller opbouwt,
deels door het kleinere inlaatvolume en deels
omdat er minder uitlaatgas in het systeem zit.
Dat laatste is vooral van belang als er van uit-
laatgasrecirculatie (EGR) bij deellast wordt over-
gegaan op frisse lucht bij vollast.
Net als bij de V8 zorgt ook bij de viercilinder
een extra volume voor de compressor voor een
verhoogd koppel beneden de 1800 t/min. Ook bij

accelereren in het lagetoerengebied pakt de
motor beter op. De ‘Step3 VNT’-turbo van Honey-
well heeft een verbeterd stelmechaniek van de
leidschoepen dat nu kan uitzetten zonder vorm-
verandering. De elektrische verstelling van de
leidschoepen zorgt voor een gunstig koppelver-
loop door snelle aanpassingen aan belastingwij-
zigingen van de motor. Dankzij de hogere
uitlaatgastemperatuur en een verbeterde vorm
van de leidschoepen kan de turbine meer ver-
mogen leveren. Omdat een roetfilter voor een
hogere uitlaatgastegendruk zorgt, is de afdich-
ting tussen het turbine- en lagerhuis verbeterd.
Een temperatuursensor bewaakt de turbinele-

Delphi levert de speciale verstuivers met een diameter van
slechts 17 mm. De vorige waren nog 19 mm ‘dik’. Ze hebben
zeven gaatjes. Een speciale leermodus garandeert dat de verstui-
vers gedurende hun levensduur een gelijke hoeveelheid brand-
stof inspuiten.

Om het verdampen en ontbranden van de ingespoten brandstof beter te laten verlopen, is
het nodig de luchttemperatuur snel en hoog op te voeren. Dankzij keramische gloeibougies
lukt dat veel beter dan met de voorheen gebruikte metalen exemplaren. Niet alleen slaat
de motor sneller aan, hij warmt ook stiller en zonder witte rook op. De snelgloeibougies
hebben bovendien een lager stroomverbruik en een langere levensduur.

De resultaten liegen er niet om: het koppel nam toe van 340 tot 400 Nm en
het vermogen van 110 naar 125 kW. Ook het toerengebied is vergroot van
4600 naar 5000 t/min. Je denkt met een grotere motor van doen te hebben.

De acceleratie is toegenomen, zowel vanuit stilstand als tijdens het inhalen.
Desondanks valt ook een gunstiger brandstofverbruik te noteren.

Sneller op temperatuur
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vensduur. Uit voorzorg is het huis uit een nik-
kelvrije legering vervaardigd.
Als de compressor meer lucht levert, moet er
extra gekoeld worden om het vermogen van de
motor te verhogen. De inlaatluchtkoeler van de
3.0 liter V6 dieselmotor doet het werk prima, al-
leen ontstond er een ruimtegebrek. Vandaar dat
de inlaatlucht door de motorsteun is gevoerd.
Als er een roetfilter aanwezig is, volgt er na de
motorsteun een gasklephuis dat ook bij andere
otto- en dieselmotoren wordt toegepast. Als er
geen roetfilter is, zit er een kunststof tussenstuk
op de plaats van het gasklephuis. Vervolgens
passeert de lucht een ‘menghuis’ met druksen-
sor. Op weg naar het inlaatspruitstuk is er dan
een bepaalde hoeveelheid uitlaatgas gemengd
bij de schone lucht. Vanaf het spruitstuk gaan
er kanalen naar de ‘wervel- en vulkleppen’ die
de cilinders van lucht voorzien. De vulkanalen
hebben kleppen die elektrisch worden versteld
om de wervelintensiteit in de cilinders te kun-
nen regelen.

Uitlaatgasrecirculatie
Er wordt uitlaatgas door een watergekoeld ka-
naal in de cilinderkop via een watergekoelde
EGR-leiding naar de inlaatkant geleid. Deze lei-
ding is modulair opgebouwd. Er zitten een elek-
trisch bediende EGR-klep en een pneumatisch
bediende EGR-‘bypassklep’ in. Bij motoren met
roetfilter is er geen bypassklep. Het koelwater
wordt van bovenaf, parallel aan het uitlaatgas
in de EGR-leiding gebracht. Daardoor daalt niet
alleen de gastemperatuur, maar ook de tempera-
tuur van alle onderdelen.
De EGR-bypassklep is nieuw en leidt het uitlaat-

gas óf door de koeler óf direct via de EGR-buis
naar het menghuis. Er worden twee typen EGR-
koelers gebruikt. Voor de motoren met roetfilter
gaat het om een aluminium zandgietstuk met
ribbenvormige gaskanalen. Motoren zonder

roetfilter hebben een roestvaststalen (RVS) koe-
ler met 2x26 parallelgeplaatste wervelkanalen.
De benodigde koelvloeistof komt vanuit het mo-
torblok en stroomt door de EGR-koeler op weg
naar de olie-waterwarmtewisselaar.

Magneetverstuivers
Delphi levert de speciale verstuivers met een
diameter van slechts 17 mm in plaats van de vo-
rige verstuivers die 19 mm ‘dik’ waren. Er wordt
een venturisproeier in het lagedrukcircuit ge-
bruikt om een nauwkeurige onderdruk te hand-
haven in de retour vanaf de verstuivers. De hoge
drukpomp heeft een hoeveelheidsregeling aan
de zuigzijde met een compensatie voor het ver-
loop in opbrengst over de levensduur. De ver-
stuivers hebben een drukvereffenende servoklep
bij de verstuivergaatjes. Nieuw is de magneet in
het huis. Er zijn een aantal voordelen: zo is er
het kleinste schadelijke volume in het vloeistof-
circuit en zijn er duidelijk lagere lekhoeveelhe-
den dan bij de vorige verstuivers. Ook is de
strooiing tussen de inspuithoeveelheden
(‘shot/shot’-difference) gering. Verder is de voor-
inspuithoeveelheid bij hoge ‘raildrukken’ goed

Om de trillingen op het niveau van een zescilinder-
motor te brengen, zijn er twee balansassen aange-
bracht. De door tandwielen aangedreven en
gekoppelde balansassen draaien met het dubbele
krukastoerental.

De 2.2 liter viercilinder turbodiesel heeft het lucht-
filter boven de turbo. De afschermkap speelt een
belangrijke rol bij de geluiddemping.
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te regelen. Bovendien verloopt het inspuitver-
loop bij deellast steiler, dat zorgt voor lagere
emissies en een lage raildruk bij stationair
draaien. Dat is weer gunstig voor een geruis -
arme loop.
Er worden twee maatregelen toegepast om de 
7-gatsverstuivers zowel nieuw als gedurende de
levensduur zoveel mogelijk gelijke hoeveelhe-
den te laten inspuiten. Alle verstuivers worden
na de fabricage bij verschillende raildrukken ge-
test en er wordt een verstuiverkenveld opge-
steld. De data-matrixcode die op de verstuivers
is aangebracht, wordt aan de ECU doorgegeven.
Zo is bekend welke verstuiver waar zit en hoe
zijn kenveld er uit ziet.
Tijdens gebruik verandert de inspuithoeveel-
heid, bijvoorbeeld door slijtage van de naaldzit-
ting. Mercedes-Benz heeft een leermodus ont  -
wikkeld die gebaseerd is op de trillingen die
door de verbranding van de voorinspuiting ont-
staan. Die vallen in een bereik tussen 4 en 8
kHz. Op het motorblok is een trillingopnemer
geplaatst die vaststelt of er al dan niet een ‘voor-
verbranding’ plaatsvindt. Door de voorinspuit-
hoeveelheid net zo lang te verhogen tot het
gewenste signaal optreedt, is een gelijke inspui-

ting voor alle cilinders bereikt. De referentie-
aanstuurtijd (dat is de maat voor de inspuithoe-
veelheid) wordt vergeleken met de werkelijk
benodigde tijd. Door extrapolatie kan er ook
voor gezorgd worden dat over het volledige ken-
veldbereik de juiste hoeveelheden worden inge-
spoten, ook bij hogere inspuithoeveelheden.

Anders voorgloeien
Omdat de compressieverhouding gedaald is, is
de luchttemperatuur aan het eind van de com-
pressieslag lager dan voorheen. Om het verdam-
pen en ontbranden van de ingespoten brandstof
beter te laten verlopen, is het nodig de lucht-
temperatuur snel en hoog op te voeren. Dankzij
keramische gloeibougies lukt dat veel beter dan
met de voorheen gebruikte metalen exempla-
ren. Niet alleen slaat de motor sneller aan, hij
warmt ook stiller en zonder witte rook op en de
schadelijke emissies liggen lager. De snelgloei-
bougies hebben bovendien een lager stroomver-
bruik en een langere levensduur.

Minder geluiden en trillingen
Ondanks het sterk toegenomen koppel en ver-
mogen is de EVO-uitvoering stiller, rustiger en
soepeler te rijden dan voorheen het geval was.

Dat is als volgt tot stand gekomen. Eerst is een
eindige elementenmethode losgelaten op alle
belangrijke onderdelen. Daarmee zijn de eigen-
frequenties opgespoord. Door het aanbrengen
van ribben, ook op de onderdelen van het adem-
halingssysteem, en het vinden van de juiste be-
vestigingspunten is veel bereikt. Zo is het

geluidsscherm over de motor op de
juiste wijze bevestigd en de car-

terpan voorzien van de
juiste ribben.
Het verbrandingsgeluid is
een bijzonder probleem
omdat geluid en trillin-

gen in conflict komen
met de eis van lage emis-

sies. Mercedes-Benz heeft een
eigen systeem ontwikkeld om een

optimaal compromis te bereiken. De geluidspro -
ductie wordt, afhankelijk van het toerental en
de belasting, over het hele werkgebied van de
motor vastgesteld. Dit kenveld moet homogeen
zijn, dus nergens uitschieters vertonen. De geïn-
diceerde drukverlopen (dus die welke boven de
zuiger optreden) worden als maatstaf genomen
omdat deze zowel bepalend zijn voor de gelui-
den en de trillingen als voor het ontstaan van
de emissies van schadelijke gassen.
Geluiddempende maatregelen zoals het geluids-
scherm bovenop de motor en de afdekking van
de verstuivermontageopeningen, helpen ook
mee. De Lanchester-balansassen vieren zo’n
beetje hun 100 jarig bestaan, ze zorgen er nog
steeds voor dat viercilinderlijnmotoren ‘zijde-
zacht’ draaien. Vandaar dat Mercedes-Benz ze
heeft toegepast, want een brommende en tril-
lende motor in een C of E klasse model is on-
denkbaar.

Trotse resultaten
Er is een koppeltoename van 340 tot 400 Nm en
een vermogensstijging van 110 naar 125 kW.
Niet alleen dat, ook het toerengebied is vergroot
van 4600 naar 5000 t/min. De EVO-viercilinder
presteert als de (uit productie genomen) vijfci-
linder. De acceleratie is toegenomen, zowel van-
uit stilstand als tijdens het inhalen. Het
brandstofverbruik is niet alleen lager (0,2 l/100
km) over de Europese rijcyclus, maar ook als het
gaat om het specifiek brandstofverbruik in
g/kWh. De laagste waarde is met 3% gedaald on-
danks de balansassen. De geluidsproductie is
zeer gelijkmatig (homogeen) zowel bij vollast als
bij gasloslaten. Een vermindering van 2 dB is
een fraai resultaat. Alle EVO-motoren halen de
Euro 4 emissie-eisen zowel met handgescha-
kelde bak als met automaat en met alle C en E
klasse modellen waarin de motor wordt gele-
verd. Dat betekent dat het roetfilter voor de
Euro 4 emissie-eisen niet nodig is, maar milieu-
technisch gezien wel een aanrader is. �

Paul Klaver

Dit is de uitvoering met roetfilter. Be-
denk dat de motor in lengterichting is
ingebouwd, dus zit het vliegwiel onder
het schutbord.
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