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MOTOREN
Nieuwe Mercedes-Benz V6 en V8

V-motoren met meervoudige injectie en ontsteking

Dit jaar debuteren in de S-Klasse, de CL coupé en de opvolger van de CLS

vierdeurscoupé twee verwante nieuwe motorgeneraties. Ook in de luxe-

klasse is downsizing het motto, toch houdt Mercedes het op zes- en acht-

cilinders. Een verkleinde V8 met turbo’s presteert  opvallend zuinig. De V6 krimpt niet,

maar gaat een flinke stap verder in magermengseltechniek.

Als het aankomt op vooruitstrevende ontwikke-
lingen doet Mercedes doorgaans niet kinder-
achtig. Brandstofcel, elektrisch, hybride, ze zijn
er op zijn minst in studies al heel ver mee.
“Maar dit wil niet zeggen dat we onze traditio-
nele markt van grote luxewagens verwaarlo-
zen”, zegt ontwikkelingschef aandrijftechniek
prof. Mikulic. “Daarom hebben we nieuwe V-
motoren ontwikkeld, die passen nog steeds het

best bij onze topproducten.” Het moet zuiniger,
maar niet minder.
Vooral de grote markten van de VS en China
eisen zes- en achtcilindermotoren. Die moeten
dan wel toekomstgericht zijn. Mikulic wijst
erop dat ze gecombineerd kunnen worden met
hybride-aandrijving, en bevestigde eigenlijk al
dat de als studie getoonde S 500 Hybrid in pro-
ductie komt.

Hij trekt een aardige vergelijking wat de nieu-
we S 500 V8 zonder hybride-ondersteuning al
presteert. “Wie had in mijn studententijd ge-
loofd dat een S 500 ooit stukken zuiniger zou
zijn dan destijds onze Kever 1300. Met 400 pk
minder vermogen verbruikte die drie tot vier
liter per 100 km méér.” Ook voor de S 350 V6
heeft hij een sterke vergelijking: “Als je het la-
gere verbruik en het gestegen vermogen samen

Grote motoren
op dieet

Met stille tandkettingen wordt eerst een tussenas
en van daaruit de nokkenassen aangedreven. Een

gewoon kettinkje drijft de oliepomp aan.

Bij de verstelbare oliepomp kan met oliedruk het binnenste
pomphuis verschoven worden, op de foto naar rechts voor een
lagere druk en opbrengst. Alleen bij volle opbrengst komen de
oliesproeiers voor zuigerkoeling in actie.
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telt, loopt de nieuwe versie liefst 50% 
efficiënter”.

Verschillende blokhoek
Wat de 3.5 V6 betreft is de vergelijking niet he-
lemaal actueel, want de oude M273-motor heeft
in de S-Klasse nog geen directe injectie zoals in
de CLS en E, die meer vermogen en minder ver-
bruik oplevert. Ook bij de M272 5.5 V8 gaat het
niet om de allernieuwste S-Klasse-motor, dat is
de 4.7 V8 die drie jaar geleden in de S 450 ver-
scheen. Op basis van de V6, met gelijke cilin-
dermaten en 90° blokhoek, maar twee cilinders
meer.
Diezelfde boring van 92,9 mm en slag van 86
mm delen de nieuwe M276 V6 en M278 V8. 
Alleen is nu de blokhoek verschil-
lend. Voor de V6 stapt Mercedes
over op 60°, wat bij een zescilinder
een betere massabalans geeft, zo-
dat geen balansas met bijbehoren-
de wrijving en gewicht meer nodig is
voor trillingsdemping.
Beide blokken draaien op straalgeleide directe
injectie, zoals de 350 CGI V6 al had. Maar de

nieuwe V6 is weer een hele stap
verder in magermengselbedrijf. Daarvan is afge-
zien voor de V8. Chef motorontwikkeling Anton
Waltner legt nog eens uit dat mager mengsel
een NOx-opslagkatalysator vereist, die niet tegen
zwavelhoudende benzine kan. Daar V8-model-
len vooral naar de VS en China gaan, waar 
geen zwavelvrije benzine wordt 

verstrekt, krijgen V8-modellen geen mager-
mengselinjectie.

Dik 20% zuiniger
Wat ze wel krijgen is een turbo tegen elke cilin-
derbank. De turbo’s leveren hun maximale druk
van 0,9 bar al bij lage toerentallen. De inwen-
dige koeling die directe injectie oplevert maakt
mogelijk de compressieverhouding op 10,5:1 te
houden, dat is maar een fractie (0,2) lager dan
in de oudere 4.7 en 5.5 V8. Niet zo vreemd dan
dat de nieuwe biturbomotor flink sterker uit-
pakt. Met 320 kW en 700 Nm overtreft hij be-
hoorlijk de huidige 5.5 V8. Toch zal hij in de
gefacelifte CL liefst 22% zuiniger draaien.
Nu ligt dat ook aan een boel flankerende maat-
regelen, om te beginnen een nieuw start-stop-
systeem. Verder zijn er een oliepomp en water-
pomp met regelbare opbrengst, generatorma-
nagement, en een geregelde hogedruk benzine-
pomp zonder retourleiding. Aangevuld met
allerhande optimalisering in details, waarvan
motorenchef Waltner de hydraulische nokke-
nasverstellers als voorbeeld noemt. Bijna de
helft lichter gemaakt, 35% sneller werkend, op
maar 1,0 bar oliedruk in plaats van 1,4 bar.
Bij het start-stopsysteem, dat ook op de V6
wordt gebruikt, spreekt hij van ‘directstart’.

Bij de biturbo M278 DE zien we 
 bovenop elke cilinderrij een luchtfilter,

tussen de cilinderrijen de watergekoelde
tussenkoeler, en bijzonder compact

 leidingwerk aan de turbo’s.

Doorzicht op de bovenbouw van de nieuwe
M276 DE zescilinder. Aan linkerzijde het luchtfil-
ter, aan rechterzijde de motorelektronica. Een
van de nieuwtjes is de grote aanzuigkast, met
achteraan kleppen om de linker en rechter cilin-
derrij te verbinden, en een klep voor lange of
korte aanzuigweg.
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Doelend op een nauwkeurige krukaspositiesen-
sor, zodat bij stoppen van de motor de zuiger-
posities bekend zijn. Voor herstarten hoeft de
startmotor maar erg weinig te doen. Gericht
wordt de eerste cilinder die op compressie
staat ontstoken als sterke starthulp. Bij directe
injectie kan dat, als alleen lucht en geen meng-
sel wordt gecomprimeerd, dus geen risico be-
staat dat benzine uit een mengsel neerslaat als
de motor te lang stopt.

Nieuwe magermengseltechniek
Hoewel de 3.5 V6 niet kleiner wordt haalt 
Mercedes er met derde-generatie directe injec-
tie toch ook 24% brandstofbesparing uit. Dat is
dan vergeleken met de oude, indirect ingespo-
ten variant van 200 kW die de S-Klasse nu
heeft. Het nieuwe aggregaat komt tot 225 kW,
en 20 Nm meer koppel dan die oude voorgan-
ger.
Maar we kijken natuurlijk daarnaast naar de
3.5 CGI in kleinere Mercedessen. Ook die ver-
slaat de nieuwe V6, hij heeft 10 kW meer ver-

mogen en 5 Nm meer koppel. Hij zal zeker ook
zuiniger zijn, een CLS 350 CGI staat te boek
voor 9,1 l 100 km gemiddeld, met de nieuwe
motor komt de flink zwaardere S 350 op maar
7,6 l/100 km!
Da’s toch heel knap, als de 350 CGI al directe
injectie heeft met piëzo-injectoren, straalge-
leide mengselvorming en deels magermengsel-
bedrijf. Een gelaagd mager mengsel, aange-
maakt rond de straal van het inspuitventiel,
verbrandt alleen goed bij niet al te hoge motor-
belasting. Mercedes wist nu met meervoudige
injectie en ontsteking het gebied waar mager
ingespoten kan worden uit te breiden. Vandaar
een nog lager verbruik.

Meervoudige ontsteking
Vanaf gelaagde arme verbranding gaat de
nieuwe motor bij middelmatige belasting over
op HOS, Homogenous Stratified Combustion.
Eerst wordt in de inlaatslag al wat ingespoten,
om een homogeen basismengsel te vormen.
Daar komt dan een enkele of dubbele hoofdin-

Als een van de eersten begon
Mercedes-Benz met Pre Crash
Safety-programma’s, bij de S-
Klasse. Voorbereidende veilig-
heidsmaatregelen die richten op
de laatste momenten als een bot-

Robotrijder 
voor riskante tests
Niet alleen op motorengebied
gaan de ontwikkelingen opvallend
hard. Ook veiligheidssystemen
evolueren in hoog tempo. Daar is
heel veel testwerk voor vereist.
Mercedes maakt hierbij dankbaar
gebruik van de robotrijder.

sing dreigt, maar nog niet heeft
plaatsgevonden. En de nog vroe-
gere periode, als de rijder met al-
lerlei assistentiesystemen gehol-
pen kan worden een botsing nog
te vermijden. Om zulke systemen
te ontwikkelen moet je dus po-
tentieel gevaarlijke situaties na-
bootsen.
Daar zijn ook ervaren testrijders,
die gewend zijn om extreme din-
gen met auto’s te doen, bepaald
niet dol op. Zulke tests kan Mer-
cedes nu doen met onbemande

auto’s. Ook uiterst geschikt voor
monotone tests, waar dezelfde
manoeuvre vaak herhaald moet
worden, en dan wel graag elke
keer exact hetzelfde. Daar is een
robot veel beter in dan een men-
selijke testrijder.

Robot-meester 
en  robot-slaaf
Trouwe AMT-lezers kwamen al
vaker iets tegen over testauto’s

die zonder bestuurder rijden. Met
name Volkswagen/Audi en BMW
lieten zien hoe ijselijk nauwkeurig
zulke auto’s hun opgedragen rou-
te eindeloos kunnen herhalen.
Wat Mercedes nu bouwde lijkt
vooral veel op wat we eerder za-
gen bij Volkswagen, dat mede in-
spiratie putte uit de Amerikaanse
DARPA Challenge voor autonoom
rijdende auto’s.
In dat evenement nam Mercedes
nooit deel, en ze vinden dat hun
stuurrobot net even meer kan.
“Het grote verschil”, zegt prof.
Ralf Guido Herrtwich, chef rij-as-
sistentie en chassis-systemen, “is
dat deze automaat in elke stan-
daardauto gemonteerd kan wor-
den, en dat hiermee meerdere
auto’s gecoördineerd kunnen rij-
den”. Voor dat laatste is in Sindel-
fingen een speciaal testbaantje
aangelegd, met een ‘verkeersto-
ren’ die tot vijf auto’s kan behe-

Mogen we even aan u voorstellen: 
de Mercedes-robotrijder. Hij komt in
plaats van de originele bestuurders-
stoel en het stuurwiel. Hier op de
rechterstoel de besturingcomputer.
Het beeldscherm dient alleen om het
opgeslagen rijprogramma te contro-
leren.

Dit toont het beeldscherm in de con-
troletoren, bij een test met twee au-
to’s. Rechtsonder twee blokjes in
geel en rood die de status weerge-
ven voor elk van de testauto’s.

jectie bij die een gelaagde aanvulling op het
mengsel geeft.
Bij hoge motorlast wordt homogene mengsel-
vorming gebruikt, of HSP Homogenous Split.
Dat laatste betekent 95% van de inspuiting in
een of twee fasen, waarbij een homogeen maar
wat schraal mengsel ontstaat. De laatste 5%
wordt daarna ingespoten, en dient als extra
ontsteker om te zorgen dat het hoofdmengsel
overal goed verbrandt. Ook de V8 kan HSP ge-
bruiken om bij vollast de verbranding stabieler
te maken.
Of dat al niet ingewikkeld genoeg is, werd een
ontsteking ontwikkeld die meermaals kan von-
ken tijdens één verbrandingsproces. Dat geeft
een grotere ‘verzamelvonk’, en meer mogelijk-
heden begin en duur van de verbranding te re-
gelen. Vier maal in een milliseconde kan de
bougie vonken. Bij navraag zegt motorontwik-
kelaar Waltner dat hiervoor geen speciale bou-
gies nodig zijn. “Er is niet altijd meervoudige
ontsteking, en meervoudige vonken worden
met beperkte energie gemaakt. We constateren
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ren. Er zijn op dit moment drie
robot-bestuurders beschikbaar.
Ze kunnen gasgeven, remmen,
schakelen en sturen. Dat werkt
elektronisch-hydraulisch, gevoed
door de normale auto-accu. Het
vergt vier uur ombouwtijd, waar-
in de bestuurdersstoel wordt ver-
vangen door de bedieningsrobot.
In het kofferruim komt een geca-
pitonneerde kist met computers.
Op het dak krijgt de auto een
GPS- en een WLAN-antenne.
Hiernaast is nog een slaafje ont-
wikkeld, een geautomatiseerde
‘botsauto’. Bij tests van actieve
veiligheidssystemen is vaak een
auto nodig die ‘ander verkeer’ 
simuleert. Met het risico dat in de
ontwikkelingsfase dat andere
verkeer toch wel eens geraakt
wordt. Een 200 kg zware con-
structie met luchtkussens rondom
mag met maximaal 40 km/h ge-
raakt worden, zonder dat dure
experimentele apparatuur van
een ontwik- kelingsauto bescha-
digd raakt. Voor realistische
proeven zou deze botsdummy
ook in rijdende tests moeten
meewerken. Daarom is er een
elektromotor in gezet en kan
ook deze dummy programmeer-
baar rondjes rijden.

Een meter speling
Als vrij simpel voorbeeld waarom
de robot een testrijder vervangt

Botsen met de slaaf-auto mag, als het niet te hard gaat. De amateuristisch
aandoende hoes op de robotslaaf werd zorgvuldig ontwikkeld. Systemen met
camera en beeldanalyse moeten de slaaf herkennen als een auto. Gesimuleer-
de lichtunits maken voor- en achterkant herkenbaar.

High speed foto-opname van een proef met kruisende robotgestuurde auto’s.
Het scheelt echt weinig, of de sneller van rechts naar links rijdende auto wordt
getorpedeerd door de wat langzamer naar de camera toe rijdende auto.

Met een maximale afwijking van
40 cm. Als testrijder ga je zo’n
exercitie niet proberen.
Prof. Bharat Balasubramanian, di-
recteur productinnovatie en pro-
cestechniek, noemt de robotauto
een onmisbaar nieuw instrument.

laat Mercedes een test zien van
de airbagbediening. Een S-Klasse
dendert over een springschansje
heen, buigt zichtbaar iets door bij
de landing. Maar geen botsing,
dus mogen de airbags niet afgaan,
daarover gaat deze test. Begrijpe-
lijk, dat een testrijder dit soort ca-
priolen liever niet uithaalt.
Echt interessant wordt het met de
nieuwste actieve veiligheidssyste-
men, die andere auto’s moeten
waarnemen en ontwijken, of tij-
dig stoppen. Hier komen de ro-
bots vol tot hun recht. Met diffe-
rentieel-GPS meten ze tot op en-
kele centimeters nauwkeurig con-
tinu waar ze zich bevinden. Een
bijzondere prestatie is dat Merce-
des bovendien de route van meer-
dere auto’s weet te synchronise-
ren. Tot op 10 cm en 20 millise-
conde nauwkeurig.
Het moet flink wat kromme te-
nen hebben opgeleverd toen dit
voor het eerst in de praktijk is ge-
probeerd. We krijgen twee kloe-
ke Mercedessen te zien die een
kruisingsituatie nadoen. De ene
rijdt met 50 km/h, de andere komt
loodrecht van opzij met 70 km/h
aanzetten. Natuurlijk verwachten
we dat bij deze demonstratie
alles zorgvuldig voorbereid goed
gaat. Maar het blijft een eng ge-
zicht, zo rakelings als deze auto’s
op de kruising langs elkaar gaan.
Een meter zit ertussen, horen we.

nauwelijks hogere bougieslijtage.”
Alleen de meervoudige ontsteking zou twee
procent brandstofbesparing leveren, nog eens
diezelfde winst komt op rekening van de over-
stap naar directe injectie. Daar bovenop komt
dan de magermengseltechniek in de V6. Met
als extraatje een verhoogde brandstofraildruk,
voor betere verstuiving, op 180 bar bij de V6 en
200 bar voor de turbo-V8. In een bijzinnetje le-
zen we dat ook de V6 van turbo’s voorzien zou
kunnen worden, voor een volgende downsizing-
fase. Voorlopig gaan de grote V-motoren bij
Mercedes nog lang niet op stal. ●

Peter Fokker

Met wat kleur geaccentueerd vallen de dicht op-
eengeperste onderdelen van de turbo-installatie
een beetje uit elkaar te houden. Het uitlaatspruit-
stuk en de uitlaatbuis uit de turbo, beide van isole-
rend dubbelwandig plaatwerk, liggen pal tegen
elkaar.

“De grootste ontwikkelingen zit-
ten nu in systemen voor actieve
veiligheid. We moeten zulke sys-
temen 100% betrouwbaar maken
voor ze in productie kunnen.
Daar hebben we dit soort testme-
thodes voor nodig.” ●
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