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In AMT 2007/3 beschreven we de toen splinter-
nieuwe 3.5 liter V6 CGI-motor (zie maanddossier
www.amt.nl/januari2011). Die had voor het eerst
piëzoverstuivers die met maximaal 200 bar in een
dunwandige kegelstraal inspoten, een gelaagde
verbranding, en een externe EGR uitlaatgasrecir-
culatie. Dat noemde Mercedes-Benz de 2e genera-
tie DI-motoren, nu is de 3e generatie voorgesteld.
Daarbij wordt er niet alleen tot vijfmaal toe kort
na elkaar ingespoten, maar ook het vonken vindt
met korte tussenpozen plaats. Voeg daar twee
nieuwe verbrandingsvormen aan toe en de ingre-
diënten voor een veelbelovend motorconcept lig-
gen klaar.

Maar er is nog meer nieuws. Er is ook een bijzon-
dere start-stopfunctie toegepast en de motor kan
nu al op benzine met 25% ethanol draaien. Later
wordt dat zelfs 85%. O ja, de motor is geschikt om
van drukvulling te worden voorzien, zoals de
grote broer de V8 DI-turbo. Uiteraard zijn er
hybride-uitvoeringen met de nieuwe motor 
mogelijk. Eigenlijk is er aan ‘alles’ gedacht, dus is
het hoog tijd de motor in detail te bekijken.

Lichter drijfwerk
De nieuwe motor heeft een V-hoek van 60°, ter-
wijl de vorige motor een V-hoek van 90° had.
Omdat de balansas vervalt, daalt het gewicht en

neemt het verbruik iets af door het ontbreken
van de aandrijving en de lagers. De gesmede 
krukas is nieuw. Er is een tussenwang nodig
omdat het ‘verzet’ van de krukpennen is toegeno-
men. Het motorblok is weer van een aluminium-
silicium legering vervaardigd met extra koper
erin om de hogere mechanische belasting aan te
kunnen. De ingegoten gietijzeren GJL-cilinder-
voeringen hebben het grafiet in de vorm van la-
mellen en zijn onderworpen aan een nieuwe
vorm van fijnhonen.
De nieuwe zuigers hebben een 2 mm lagere com-
pressiehoogte en een 20 mm pen tegen 22 mm
bij de vorige motoren. Ook het zuigerveerpakket
is nieuw en heeft een lagere aanlegdruk. Het olie-
verbruik en de ‘blow-by’ zijn lager dan voorheen
en het kantelen van de zuiger in het Bovenste
Dode Punt (BDP), dus van leizijde naar drukzijde
en terug, verloopt rustiger.
Het zuigergewicht is door deze maatregelen afge-
nomen. Het kleine drijfstangoog heeft ook een
kleinere diameter en is 17 in plaats van 19 mm
breed. Dat betekent dat het heen- en weergaande
gewicht, beter gezegd: de translerende massa, is
afgenomen. Dat werkt door in de krukas, want de
contragewichten kunnen lichter worden. Al met al
wordt de hele motor lichter en dat zorgt weer
voor een lichtere auto.
Het aluminium distributiedeksel is voorzien
van een ‘Friction-Less’ oliekeerring die minder
wrijving veroorzaakt. De torsietrillingsdemper
bestaat nu uit één enkele, in speciaal rubber
 gevulkaniseerde, massa die bij twee krukasfre-
quenties werkt. Deze ‘Single Mass Dual Mode’
demper weegt 1 kg minder en heeft een stabie-
ler trillingsgedrag.
Alle maatregelen samen zorgen ervoor dat er bij
2000 t/min 23% minder wrijving optreedt dan bij
de vorige V6. Bovendien is het motorgewicht 
gedaald met 10,6 kg tot 170,6 kg. Dat komt, zoals
we zullen zien, niet alleen door de verbeteringen
aan het drijfwerk.

Cilinderkoppen, distributie en oliepomp
Het basisontwerp van de cilinderkoppen is gelijk
gebleven. De vierkleppenkop heeft een centraal

Het kon nóg zuiniger!
Nieuwe Mercedes V6 DI-benzinemotor

Het ontwikkelingstempo ligt hoog, na vier jaar komt Mercedes met een geheel herziene versie

van de in 2006 uitgebrachte V6-motor met straalgeleide directe inspuiting. Er zijn dringende

redenen om met de nieuwe V6 te komen. De emissie-eisen worden namelijk steeds strenger en

het verbruik moet omlaag. Mercedes is daarin met glans geslaagd.

Dankzij de tweetraps nokkenasaandrij-
ving en de nieuwe verstellers met kleinere dia-
meter is de motor laag aan de voorkant. Aan de lin-
kerkant van de motor zit de ECU, die voorheen op de motor was
geplaatst. Het motorgewicht is met ruim 10 kg teruggebracht.
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geplaatste verstuiver en een schuin tussen de
uitlaatkleppen geplaatste bougie. Er is wel
een nieuw koelwaterstromingsverloop in de
koppen dankzij een tweedelige, hydraulisch-
ontkoppelde watermantel. Dat betekent dat de
koelvloeistof met een hogere snelheid gericht
wordt op de heetste plaatsen. Daardoor wordt
de warmteafvoer verbeterd en treden er geen
ontoelaatbare hoge materiaalspanningen op
tussen de uitlaatklepzittingen onderling, bij de
verstuiver en de bougie. Bij hoge spanningen
wordt het materiaal gestuikt om vervolgens
bij afkoelen te gaan scheuren. Door deze haar-
scheuren wordt de warmteoverdracht verstoord
en kan het gebeuren dat er diepe scheuren
 ontstaan.
In de warmloopfase stroomt er geen water door
de motor, alleen de kachelradiateur is altijd voor
100% inzetbaar. De bedrijfstemperatuur wordt
tussen de 80 en 105°C gehouden dankzij een elek-
tronisch geregelde thermostaat. Ook hier is ge-
wicht bespaard. Zowel de thermostaat, de water-
pomppoelie, de waaier als de leidingen zijn van
kunststof.
Terug naar de gewichtsbesparing. Die is mede
bereikt door de holle, opgebouwde nokkenas-
sen en de nieuwe nokkenasverstellers, die een
kleinere diameter hebben. Dat is mogelijk ge-

De piëzoverstuiver staat centraal, de 12 mm bougie schuin in de
cilinderkop tussen de uitlaatkleppen. De vorm van de zuigerbo-
dem is aangepast aan de kegelvormige inspuitstraal en zorgt
voor een hoge compressieverhouding met de juiste ‘squish’ (weg-
pers) werking. Let op de positie van de hydraulische stelplunjers,
die ruimte laten voor de kanalen.

Kijkje in de verbrandingskamer, bij respectievelijk gelaagde
mengselvorming en ‘Homogen Schicht’ (HOS) mengselvorming.

Er worden vier speciale tandkettingen gebruikt om de vier bovenliggende nokkenassen en de oliepomp aan te drijven. De hydrauli-
sche spanners zijn zodanig in het ‘slappe part’ geplaatst, dat ze zo min mogelijk ruimte innemen. Lange glijschoenen houden het ‘strakke
part’ rustig.

TEKST: PAUL KLAVER / BEELD: MERCEDES

worden door de tweetraps distributie. De eerste
overbrenging van 1:1,34 wordt gevolgd door
een tweede trap van 1:1,5 zodat er uiteindelijk
een 1:2 overbrenging ontstaat. Er wordt een
speciale tandketting met een steek van 8 mm
gebruikt, die voor een geruisarme loop gedu-
rende de levensduur zorgt. Er is een vierde tand-
ketting die de oliepomp aandrijft. De oliepomp
zelf is ook nieuw, het is een traploos geregelde
schottenpomp met twee drukniveaus. Het lage-
drukniveau gaat tot 2 bar, laag genoeg om de
zuigerkoeling niet te activeren. Boven de 2 bar
loopt de oliedruk op bij hoge belastingen en/of
toerentallen. De drukniveaus worden kenveld-
geregeld, dat zorgt ervoor dat het aandrijfver-
mogen laag blijft.

Inspuit- en inlaatsysteem
De éénplunjer hogedrukpomp zit in een huis dat
op de achterkant van de rechter cilinderkop is 
geplaatst. De drielobbige nok zit op het verlengde
eind van de inlaatnokkenas. De pomp werkt met
een hoeveelheidsregeling die het begin van de
brandstoflevering bepaalt. Daardoor is er slechts
een geringe opwarming van de brandstof, dus is
er geen brandstofkoeler nodig.
Vrijwel overal in het belastingtoerengebied 
bedraagt de inspuitdruk 200 bar. De piëzoverstui-
ver is, om hem compacter te maken, geheel nieuw
ontwikkeld.
Vanaf het rechts tegen de motor geplaatste lucht-
filterhuis gaat de inlaatlucht via de luchthoeveel-
heidsmeter en de elektrisch bediende gasklep
naar het centraal in de V geplaatste inlaatspruit-
stuk. Een holle draaischuif en twee resonantie-
kleppen zorgen ervoor dat er over het hele toe-
rengebied een zo hoog mogelijk koppel wordt
geleverd. In het middentoerengebied en bij ho-
gere belasting is de draaischuif gesloten, onder

andere condities staat de draaischuif open. De 
resonantiekleppen worden bij ongeveer 3500
t/min geopend en blijven in die stand zolang de
belasting en het toerental hoog blijven.

Multi spark ignition
Zowel de ontsteking als de inspuiting ontginnen
een nieuw terrein. Er is een zodanig snelle vonk-
opbouw dat er meerdere vonken kort na elkaar
kunnen ontstaan. De vonk moet voor een 
betrouwbare start van de verbranding zorgen,
liefst bij een zo arm mogelijk mengsel over een zo
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ontstaat er een homogene mengselvorming. Als
er twee of meer keren wordt ingespoten in de
compressieslag is er sprake van een ‘gelaagde’
mengselvorming. Dat wil zeggen dat het mengsel
bij de bougie-elektroden rijk genoeg is om te ont-
steken, maar verder van de bougie af in ‘laagjes’
armer wordt. Dit systeem werkt tot een gemid-
delde effectieve druk van 5 à 6 bar.
Door deze ‘klassieke’ mengselvormingen te com-
bineren, is Mercedes er in geslaagd twee nieuwe
mengselvormingen te ontwikkelen. De ‘Homogen
Schicht’ (HOS) mengselvorming ontstaat als de in-
spuiting begint in de inlaatslag om een homo-
geen arm mengsel te vormen. Vervolgens wordt
er in de compressieslag weer ingespoten, dat kan
één- of tweemaal het geval zijn. De andere
nieuwe vorm van mengselvorming is de ‘Homo-
gen Split’ (HSP). Daarbij wordt meer dan 95% van
de brandstof in de inlaatslag in één tot vier keer
ingespoten om een stoichiometrisch, dus met
lambda=1, mengsel te vormen. Een zeer kleine
‘ontstekingsinspuiting’ zorgt ervoor dat de ver-
branding stabiel begint.
Alleen rond het stationairtoerental wordt het klas-
sieke homogene gebied nog gebruikt.
Interessant is de stop-startwijze. Met ‘direct start’
wordt aangeduid dat door een vonk en inspuiting
in de cilinder met de zuiger in de meest geschikte
stand, de motor direct aanslaat. Een duwtje van
de startmotor assisteert het starten.

Effectieve uitlaatgasreiniging
Elk uitlaatspruitstuk mondt uit in een geregelde
driewegkatalysator met korte opwarmtijd door
een laat ontstekingstijdstip met een ‘homogen
split’ inspuiting. Er is 50% minder extra benzine
nodig om de katalysator op te warmen. Tijdens

Het voorste deel van het uitlaatsysteem. Links de uitvoering voor gelaagde verbranding en rechts voor homogene lambda=1 verbran-
ding.

Let bij deze tekening vooral op het drijfwerk, dus de zuigers,
drijfstangen en krukas. De zuigers zijn lager en lichter dan voor-
heen, de ‘grote ogen’ van de drijfstangen zijn verzet geplaatst aan
weerszijden van een smalle krukwang.

De nieuwe 3.5 liter V6 DI-motor van Mercedes-Benz is zo compact en licht mogelijk gebouwd. Rechts op de motor is het luchtfilter ge-
plaatst, de inlaatlucht wordt centraal in de V toegevoerd. Voor op de krukas is de nieuwe torsietrillingsdemper geplaatst.

groot mogelijk belastingtoerengebied om de
schadelijke emissies en het brandstofverbruik te
beperken.
Van belang is ook dat het rendement van de ver-
branding zo hoog mogelijk is. Dat wil zeggen dat
de thermische energie uit de brandstof zo opti-
maal mogelijk wordt omgezet in mechanische
energie.
De in de bobine opgeslagen energie wordt naar
de vonkbrug tussen de bougie-elektroden geleid.
Na het overslaan van de vonk volgen er met korte
tussenpauzes meer vonken als er telkens op-
nieuw energie uit de bobine wordt ‘losgelaten’.
Mercedes-Benz noemt dit multi-spark-ignition

ofwel MSI. Hoe meer vonken, hoe groter de ener-
gietoevoer omdat er bij elke vonk nieuwe brand-
stof wordt ontstoken. Het snelle meervoudige
vonksysteem werkt met de standaard bobine en
zorgt voor een beduidend groter armmengsel-
werkgebied en een 4% lager brandstofverbruik
bij 1800 t/min met een gemiddelde druk van 5,5
bar. De ‘ruwe’ uitstoot van NOx is met 5% en die
van de onverbrande koolwaterstoffen (HC) met
50% teruggebracht.

Nieuwe mengselvorming
Als de brandstof van een direct ingespoten otto-
motor gedurende de inlaatslag wordt toegevoerd,
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het opwarmen draait de motor rustiger dan bij de
vorige versie.
Bij rustig rijden daalt de katalysatortemperatuur
tot slechts 200°C omdat het mengsel zo arm is.
Er zit niets anders op dan de katalysator op te
warmen door een aangepaste inspuiting en
 ontsteking.
Onder de bodemplaat treffen we twee NOx-op-
slagkatalysatoren aan die nodig zijn omdat de
motor in een groot werkgebied met een arm
mengsel draait.
Om de NOx-vorming te beperken, wordt er uitlaat-
gasrecirculatie toegepast. Het gas wordt centraal
in het inlaatsysteem toegevoerd. Dankzij een
‘botsplaat’ ontstaat er een goede menging en een
gelijkmatige verdeling over alle cilinders.

Uitstekende resultaten
Bij 2000 t/min en een effectieve druk van 2 bar
bedraagt het specifieke brandstofverbruik
slechts 290 g/kWh. Het laagste specifieke ver-
bruik is 220 g/kWh. Vooral de waarden bij lage
belastingen en toerentallen zijn bijzonder laag.
Gemonteerd in de S-Klasse met de ‘updated’ 
7G-Tronic automaat is het brandstofverbruik
over de Europese rijcyclus met maar liefst 24%
gedaald. De prestaties zijn ook verbeterd. Had
de S-Klasse met de vorige motor nog 7,3 secon-
den nodig om de 100 km/uur vanuit stilstand te
bereiken, nu is er slechts 6,9 seconden nodig.
Dat is mede te danken aan het maximale toeren-
tal van 9000 t/min.
De volgende stappen zijn al duidelijk: de motor
gereedmaken voor de WLTP-rijcyclus (zie kader
hierboven) en de turbo-uitvoering ontwikkelen.
Ook de hybrideversies staan op de wensenlijst.

Brandstofverbruik over de Europese rijcyclus en acceleratietijden van de S-Klasse met de nieuwe en de vorige V6-motor. Er is een op-
merkelijke winst geboekt.

De nieuwe oliepomp heeft een continu variabele opbrengst.
Het is een schottenpomp met een verstelbare excentriciteit. Als
het huis tegen de veerdruk in wordt bewogen, neemt de op-
brengst af.

Nieuwe rijcyclus op komst
Als je het verhaal over de nieuwe V6 DI-benzine-
motor van Mercedes-Benz leest, komt de vraag op:
“Waarom doen de technici zoveel moeite brand-
stof te besparen bij hogere belastingen en toeren-
tallen?” Er is een heel goede reden voor. Er komt
namelijk een Worldwide Harmonized Light Duty
Test Procedure, ofwel WLTP-rijcyclus.
Er zijn momenteel drie rijcycli in gebruik om het
verbruik, de emissies en de CO2-uitstoot vast te
stellen. In de VS is dat de FTP75, in Japan de J1015
en in Europa de NEFZ-rijcyclus. De praktische ver-
bruikscijfers kloppen helaas niet met de getallen
die via de rijcycli worden vastgesteld. Bovendien
zijn de kosten voor de autofabrikanten erg hoog,
er is 20 tot 30% besparing mogelijk als de auto

voor slechts één rijcyclus wordt ontwikkeld. In
2014 of 2015 moet het zover zijn.
Dat de verbruikscijfers in de praktijk (veel) hoger
liggen, komt door de te geringe acceleratie en het
slechts gedurende korte tijd rijden van hogere
snelheden tijdens de rijcyclus. De airco en stuurbe-
krachtiging worden in het verbruik nu niet meege-
nomen. Bovendien weet men nog niet hoe bij
hybride- en elektrovoertuigen het verbruik moet
worden bepaald. Hoe wordt het elektrisch verbruik
bepaald? Hoe wordt overigens de emissie van de
stroomtoevoer gemeten? Dat laatste is nog een
fors discussiepunt, want de emissie van de fossiele
brandstoffen wordt immers ook niet meegerekend.
Dus óf allebei wel of allebei niet.

Wat de nieuwe WLTP-rijcyclus betreft, is het uit-
gangspunt de VS-cyclus. Er zijn daar al ‘add-on
cycli’ ontwikkeld, dat wil zeggen: verbruiksmetin-
gen bij 35°C met airco aan of een rijwijze met ste-
vige acceleratie.
Eigenlijk is er een aparte stads-, buitenweg- en snel-
wegdeel nodig en daarover wordt nog onderhan-
deld. Zo goed als zeker zijn er 25% hogere emissie-
en verbruikscijfers te verwachten, dus aanzienlijk
beter in overeenkomst met de werkelijkheid.
Blijft de vraag: “Is de CO2-uitstoot van 95 g/km, die
voor 2020 in Europa wordt nagestreefd, nog wel
haalbaar?” Volgens technici van BMW is dat zo en
kennelijk werkt Mercedes ook aan motoren die bij
hogere vermogens zuinig draaien.

Veel zuiniger en toch sneller
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