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MOTOREN
Beste van otto en diesel in één motor

Foto’s/Tekeningen: Mercedes-Benz

Een 1.8 liter viercilindertje in een auto van S-Klassefor-

maat? Dat kan met de Mercedes DiesOtto-motor. U weet

wel, zo zuinig als een diesel, zo schoon én goedkoop als

een ottomotor en de prestaties van een grote V6. Wat is

het geheim van de DiesOtto? AMT dook in de techniek.

Ooit, in een mooie maar verre toekomst, rijden
we in brandstofcelauto’s op waterstof. Tot die
tijd moeten we het met de interne verbran-
dingsmotor doen. Op zich geen straf, want dat
oude vertrouwde aandrijfconcept wordt nog
steeds in hoog tempo beter.
Vergelijk de 3.5 V6 turbodiesel uit de S-Klasse
van 1993 maar eens met de 3.0 320 CDI van
2007. De eerste kwam tot 110 kW, en 310 Nm. De
laatste doet daar met 177 kW en 540 Nm een ste-
vige schep bovenop. Bovendien verbruikt de
nieuwe motor in de toch flink zwaarder gewor-
den S-Klasse ook nog eens 20% minder brand-
stof.
Toch is de diesel nog verre van ideaal. Om met
zo’n CDI 320 aan de Amerikaanse emissie-eisen
te voldoen is behalve een oxykat en een roetfil-
ter ook een kostbaar NOx-reductiesysteem
nodig. Voeg dat bij de zware constructie van

zo’n motor en het high tech hogedrukinspuit-
systeem, en de boodschap is duidelijk: de diesel
maakt de auto zwaar en duur.
De benzinemotor dan? Wat kosten betreft, doet
die het een stuk beter. En na de introductie van
de driewegkatalysator in de jaren ‘80 zit het
met zijn uitlaatgassen ook wel goed. Ook op ge-
wicht scoort de benzinemotor prima, zeker
sinds de recente downsizetrend. Blijft over het
verbruik. Bij deellast laat de benzinemotor daar
een flinke steek vallen. Straalgeleide directe in-
jectie helpt wel wat, maar vraagt om extra uit-
laatgasnabehandeling en betekent dus extra
kosten.

De uitdaging
Ziedaar de uitdaging voor de motorenbouwers
van de nabije toekomst: combineer het beste
van diesel en benzine in één motor. Volkswagen
toont zich heel actief op dit gebied. In AMT
2007/01 reden we met de CCS, een diesel die ver-
brandt als een benzinemotor en recent (zie pa-
gina 38 in dit nummer) reden we met de GCI,
een benzinemotor die kan dieselen volgens het
Homogeneous Charge Compression Injection- of
HCCI-proces. De Mercedes DiesOtto-motor lijkt
op de GCI maar gaat een stapje verder. Hij is na-
melijk niet alleen zuinig en schoon, hij levert
ook nog eens superprestaties. Hoe kan dat?
Net als in de Volkswagen GCI doen ook de bou-
gies van de DiesOtto-motor bij deellast niet mee.
Daardoor kan de motor op een arm mengsel
draaien, vrijwel zonder dat er NOx vrijkomt (zie
het volkswagen artikel). Dat maakt een duur
NOx-reductiesysteem in de uitlaat overbodig.
Een driewegkatalysator volstaat om de toekom-
stige EU6-norm te halen.
Net als VW gebruikt ook Mercedes de uitlaatgas-
recirculatie om het zelfontbrandingsproces te
controleren. Maar niet alleen de uitlaatgasrecir-
culatie. Mercedes varieert ook de compressiever-
houding. Tijdens dieselen onder deellast kan
die een stuk hoger zijn dan de 12:1 die we nor-
maal bij direct ingespoten benzinemotoren te-
genkomen.
Hoe die variabele compressie precies werkt, wil
Mercedes niet zeggen. Na enig aandringen wil
men wel kwijt dat een excenter de rol van het
drijfstanglager heeft overgenomen.

1 op 19 met
een S-Klasse

Downsizen met DiesOtto-motor
Conceptcar F700, heeft de S-Klasse
van de toekomst genoeg aan een 1.8
liter viercilinder? 

De DiesOtto-motor. Aan de buitenkant
vallen de twee turbo’s op. Binnenin een
variabele compressieverhouding en die-

selen op benzine bij deellast.
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Net als de Go-Engine
Aha, het mechanisme zou dus kunnen lijken op
dat van de Go-Engine van Gomecsys (zie:
www.Gomecsys.com en www.AMT.nl/Motoren/Al-
gemeen/Wide Expansion Motor (2001/01)) voor de
voorloper van de Go-Engine). “Zou kunnen, maar
Mercedes heeft niet met ons samengewerkt”, ver-
zekert Bert de Gooijer van het Naardense bedrijf. 
En hoewel die Go-Engine door acht patenten be-
schermd is, zou het goed kunnen dat de Dies-
Otto zijn compressieverhouding op vergelijkbare
wijze varieert.
Bij de Go-Engine gaat onder deellast het BDP tus-
sen compressie- en expansieslag omhoog. Boven-
dien wordt de inlaatslag korter en verlengt het
excenter de expansieslag. Dat vermindert de
pompverliezen en maakt later ontsteken moge-
lijk, zodat de negatieve arbeid als gevolg van de
voorontsteking vermindert. Daarnaast gaat het
BDP tijdens de gaswisseling juist omlaag. Dat
werkt als interne EGR. Zo blijft er immers meer
uitlaatgas achter in de verbrandingskamer. Dat
is ook precies wat de DiesOtto nodig heeft voor
zijn bougieloze verbranding onder deellast.
Een tandwielmechanisme met ringwiel stuurt
de beweging van het excenter. Door dat ringwiel
te verdraaien verandert de compressieverhou-
ding. Hoe lager de compressieverhouding hoe
dichter de hoogtes van de twee BDP’s weer naar
elkaar toe komen. Zo verdwijnt de interne EGR
bij grotere motorbelasting. 
Voor de controle van het dieselproces bij deellast
in de DiesOtto zijn verder nog de variabele klep-
bediening en de druksensor in de verbrandings-
kamer van belang.

Op stap met een viercilindertje
Een variabele compressieverhouding gaat na-
tuurlijk prima samen met drukvulling. De Dies -
Otto-motor is dan ook uitgerust met twee

turbo’s. De inlaatlucht stroomt bij hoog toeren-
tal en grote belasting rechtstreeks van de boven-
ste grote turbo naar de inlaatluchtkoeler. Bij
deellast maakt de inlaatlucht na de grote turbo
een ommetje via de onderste kleinere turbo. Zo
ontstaat er onder geen enkele omstandigheid
een turbogat. 
Door die geavanceerde drukvulling  haalt de vier-

Een homogeen mengsel ontsteekt uit zichzelf op vele plekken tegelijk. Daar-
door geen vlamfront, geen temperatuurpieken en vrijwel geen NOx-vorming.

Op een ééncilinder moet je het leren. Mercedes gebruikte dit motortje met
elektrohydraulische klepbediening en variabele compressieverhouding om de
controle over het gecompliceerde Homogeneous Charge Compression Igni-
tion-proces onder de knie te krijgen. 

“De nieuwe technieken uit de DiesOtto introduceren
we stap voor stap in onze productiemodellen”, zegt
Mercedes. Met het ISG start-stopsysteem konden we
alvast rijden in een CLS 500. ISG is een schijfvormige
15 kW elektromotor tussen motor en koppelomvor-
mer. Kleiner en veel goedkoper dan een fullhybrid,
maar spaart brandstof, helpt bij optrekken en wint
remenergie terug. Het werkt onmerkbaar goed.

F 700-technologie wijst de weg

7-G-Tronic-Automaat

120 V Batterij

1.8 viercilinder ottomotor
Verbruik 5,3 l/100 km
CO2-emissie: 127 g/km
Emissies: EU6
Max vermogen: 175 kW
Max Koppel: 400 Nm
0 tot 100 km/h: 7,5 sec
Topsnelheid (gelimiteerd): 200 km/h

Twin Turbo
Variabele compressie
Directe benzine-inspuiting
met zelfontbranding ISG start-stopsysteem

cilinder DiesOtto-motor uit 1.8 liter inhoud maar
liefst 175 kW en 400 Nm. Geweldige prestaties,
vergelijkbaar zelfs met de 200 kW en 350 Nm die
de 3.5 V6 uit de S350 voortbrengt. Die vraagt
daarvoor wel 10,3 liter benzine per 100 km. Over
dezelfde afstand neemt de DiesOtto in de IAA-
conceptcar met 5,3 liter genoegen, al heeft hij
daarbij wel de hulp van een start-stopsysteem.
Bijkomend voordeel van de DiesOtto: hij is een
stuk lichter dan de grote V6, en eenmaal in se-
rieproductie waarschijnlijk ook goedkoper.
Kortom, de combinatie van variabele compres-
sie, deellastdieselen en turbodrukvulling heeft
toekomst. Tenminste, als de S-Klasse-rijder kan
wennen aan het idee dat hij met een viercilin-
dertje op stap is. �

Erwin den Hoed

Zelfontbranding bij deellast

Bougie-ontsteking Zelfontbranding
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