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met 2 mm is toegenomen. Dat is gedaan om de
hoge thermische en mechanische belasting aan te
kunnen. De compressieverhouding is met 10,5:1
bijna gelijk aan de 10,7:1 van de zelfaanzuigende
motor.
Door twee watermantels toe te passen kunnen de
wanden van de verbrandingskamer intensiever
gekoeld worden. Daardoor is de warmteafvoer
van de heetste plekken vergroot. De distributie is
nieuw, er worden drie tandkettingen voor het
aandrijven van de vier bovenliggende nokkenas-
sen gebruikt. De oliepomp heeft een eigen ket-
tingaandrijving. Het geheel heeft een lagere wrij-
ving en minder grote nokkenaskettingwielen.

Downsizen met acht cilinders
Mercedes V8 boekt flinke milieuwinst

Mercedes nieuwe 60° V6 is in het januarinummer aan de orde geweest, nu is de nieuwe 90° V8

Biturbo aan de beurt. De Mercedes-technici hebben de ‘kleine’ V8 met 4,6 liter slagvolume

voorzien van twee turbocompressoren. De prestaties van deze motor overtreffen die van de

vorige 5,5 liter V8 in alle opzichten. Bovendien verbruikt de nieuwe motor minder brandstof.

Kortom: ‘downsizen’ loont.

De ombouw tot Biturbo is echter niet het 
enige dat er aan de vorige motor is gewijzigd. Er 
zijn in totaal tien belangrijke wijzigingen aange-
bracht om aan de gestelde eisen en wensen te vol-
doen. De topmotor uit de S- en CL-Klasse moet
topprestaties leveren bij een laag verbruik. Uiter-
aard moet de motor zo stil en trillingsvrij mogelijk
presteren. Wat de emissie-eisen betreft, wil Merce-
des-Benz tien jaar vooruit kunnen zonder dat er
grote aanpassingen nodig zijn. Een hybride-uit-
voering moet mogelijk zijn en/of het eigen vermo-
gen dient te kunnen groeien. Alsof dat nog niet in-
gewikkeld genoeg is, zal de motor op benzine
moeten kunnen draaien die tot 85% ethanol bevat.

Elk gaatje is benut om er 
een onderdeel in te plaatsen, 
er is nog net voldoende ruimte 
om de zuigers te laten bewegen. 
In de V is de watergekoelde inlaat-
luchtkoeler geplaatst met daarbo-
ven de ECU. De turbocompressoren
zitten links en rechts aan de voor-
kant van de motor. Het is goed te
zien dat de geregelde oliepomp
forse afmetingen heeft.

Gewijzigde cilinderkoppen, nieuwe distributie
Het aluminium motorblok met ingegoten Alumi-
nium-Silicium (AlSi) cilindervoeringen en 
de krukas zijn gelijk gebleven. De drijfstangen zijn
echter 2 mm korter omdat de compressiehoogte,
van hart zuigerpen tot bovenkant van de zuigers,
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Daardoor wordt de inbouwhoogte lager. De
nieuwe nokkenasverstellers wegen nog maar de
helft van de vorige.

Effectieve opwarming en koeling
De Mercedes-Benz technici gebruiken een zeer ef-
fectieve en compacte waterpomp met een lage
weerstand in het koelwatercircuit. De elektronisch
geregelde thermostaat onderbreekt de totale
koelvloeistofstroming tijdens opwarmen, dus
zowel die in het motorblok als in de cilinderkop-
pen. Vergelijk dat eens met het Audi V6 koelsys-
teem dat in AMT 2011/2 beschreven is. Er wordt
bij de Mercedes V8 een aparte, elektrisch gescha-
kelde klep toegepast die, indien dat kan, ook de
kachelradiateur buiten de opwarming houdt.

We kijken vanaf de vliegwielkant naar voren. De samengeperste, warme lucht wordt door de 
inlaatluchtkoeler afgekoeld. Bovenop elke cilinderkop zijn de luchtfilters geplaatst die ook een 
geluiddempende taak verrichten.

De distributie vindt in twee stappen plaats: eerst naar een hulpas en vandaar naar elke bank. De
oliepomp wordt ook door een ketting aangedreven, er zijn in totaal vier kettingen. De krukas draait
rechtsom zoals we er nu tegenaan kijken. De lange glij- en spanschoenen dempen elke trilling, de
verschillende spanners zijn in ‘vrije’ ruimtes geplaatst.

De verstuivers staan centraal in de cilinders, de kom in de zuigers
is niet diep. Het koelwater kan tot de bovenkant van de cilinder-
voeringen komen dankzij de ‘open-deck’ constructie.
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Sneller opwarmen gaat niet! Bovendien daalt het
brandstofverbruik, omdat de waterpomp minder
aandrijfvermogen vraagt en het koelwater en de
olie sneller op temperatuur komen. Daardoor
daalt de wrijving in de motor.

Bijzondere schottenoliepomp
De nieuwe oliepomp zit ook op de V6 en is voor
de turbomotor uitgebreid met een aparte pomp
die de olie uit het turbinehuis afvoert. Het is een
continu werkende tandwielpomp, in tegenstelling
tot de schottenpomp die een automatische hoe-
veelheidsregeling heeft. Afhankelijk van de mo-
torbelasting en het motortoerental zorgen twee
kenvelden ervoor dat de druk in het hoofdolieka-
naal 2 of 4 bar bedraagt. In de lage drukstand wer-

ken de koeloliesproeiers van de zuigers niet, dus
wordt er aandrijfvermogen bespaard. Hoeveel?
Tot wel 65% over de Europese rijcyclus en dat
scheelt al gauw enkele tienden van procenten in
de CO2-uitstoot en het verbruik.
De oliepomp is door Mercedes-Benz zelf ontwor-
pen. Het alu huis en de zijdeksels zijn geëloxeerd,
dat zorgt voor een geringe slijtage en maakt
kleine spelingen mogelijk. Tijdens eloxeren wordt
er een dunne laag aluminium afgebeitst, daarna
wordt er elektrolytisch een even dikke, maar veel
hardere laag aluminiumoxide opgebracht.

Complex inlaat- en uitlaatsysteem
Om korte reactietijden, dus een snelle respons op
gaspedaalbevelen, te krijgen moeten de volumina
van het systeem klein zijn. De uitlaatspruitstukken
liggen aan de buitenkant van de motor, de inlaat-
luchtkoeler is in de V geplaatst. De beide luchtfil-
ters doen ook dienst als geluiddempers. De buizen
naar de compressoren en vandaar naar de inlaat-
luchtkoeler zijn gemaakt van dunwandig RVS dat
met behulp van waterdruk in de juiste vorm is ge-
perst. Na de inlaatluchtkoeler zit het gasklephuis,
daarna zorgt een verdeelstuk ervoor dat beide 
cilinderkoppen evenveel lucht toegevoerd krijgen.
De twee turbocompressoren zijn voorzien van
‘waste-gates’, dat zijn openingen die een teveel
aan uitlaatgas afvoeren om het turbinetoerental
niet te hoog te laten oplopen. De waste-gates
worden door een klep geopend of gesloten. De
beide voorste cilinders, dus bij de radiateur, voe-
ren hun uitlaatgas af in een gietstalen uitlaatpijp
die één geheel vormt met het turbinehuis en de
waste-gate. Het dubbelwandige uitlaatspruitstuk
van de overige drie cilinders per bank, is aan de
uitlaat van de voorste cilinder vastgelast. Omdat
er gebrek aan ruimte is, wordt er een stuk dubbel-
wandige uitlaatpijp voorgemonteerd als verbin-
ding tussen de turbine en het uitlaatsysteem. Zo
wordt er voldaan aan twee compromissen. Het

Het is woekeren met de ruimte in de cilinderkoppen, vooral voor
de bougies (met eigen bobine) is er nauwelijks een plekje te vin-
den. Voor en achter de verstuivers zijn de hydraulische stelplun-
jers van de uitlaatkleppen geplaatst.
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V8-motoren van de concurrentie
Het is leerzaam om ook de BMW 4,4 liter Twin Turbo uit AMT 2009/4 en de Porsche 4,8
liter Biturbo uit AMT 4/2008 met deze V8 te vergelijken. Bekijk ze in het maanddossier
www.amt.nl/april2011.
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cilinder die het eerst de zuiger in de juiste stand
heeft staan. Dat vraagt om gevoelige sensoren en
een uitgebreid motormanagement.
Het afslaan wordt onder meer bepaald door de
beschikbare accu-energie, de motortemperatuur
(in verband met de uitlaatgasreiniging) en de in-
terieurtemperatuur. Actieve functies zoals die van
de audio-, telefoon- en videoapparatuur moeten
tijdens stilstand blijven werken.

Indrukwekkende resultaten
Ten opzichte van de zelfaanzuigende 5,5 liter V8 is
het topvermogen met ‘maar’ 12% toegenomen,
het hoogste koppel echter met maar liefst 32%.
En dat met een cilinderinhoud die ‘slechts’ 4,6 liter
bedraagt. De gemiddelde effectieve druk is geste-
gen van 12,2 naar 18,9 bar, een toename van 55%!
Al is de topsnelheid niet veel toegenomen, de ac-
celeratie is dat wel en dat is goed te voelen. Daar-
bij gaat het niet alleen om optrekken vanuit stil-
stand, maar ook om de acceleratie tijdens inhalen.
Voeg daar fors lagere verbruikscijfers en CO2-uit-
stoot aan toe en het zal duidelijk zijn dat het
‘downsizen’ uitstekend gelukt is.

Liefst tien maatregelen zijn getroffen om de V8 in topconditie te brengen.

De turbocompressor is één geheel met de uitlaat van de eerste
cilinder. Het uitlaatspruitstuk van de overige drie cilinders is dub-
belwandig, evenals de uitlaatbuis na de turbine.
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eerste compromis is die tussen de snelle reactie
van de turbo en een gunstig brandstofverbruik bij
volgas. Tweede is het compromis tussen het regel-
gedrag, het dynamisch gedrag en het emissiege-
drag.
De onderdruk bediende waste-gates worden door
een mechanisch aangedreven onderdrukpomp
bediend. Daarmee wordt de snelst mogelijke op-
bouw van de onderdruk verkregen. Zelfs zo snel
dat er geen omloopleiding met klep om de com-
pressor nodig is die er bij gasloslaten voor zorgt
dat de turbine op toeren blijft. Die klep wordt een
‘dumpvalve’ genoemd.
Dankzij de dubbelwandige uitlaatpijpen blijft de
uitlaatgastemperatuur hoog en warmen de kata-
lysatoren snel op, ook al moeten eerst de turbine-
huizen worden opgewarmd.

Nieuwe verstuivers en verbrandingsverloop
De raildruk varieert tussen de 120 en 180 bar. De
nieuw ontwikkelde piëzoverstuivers werken met
vijf nauwkeurige inspuitingen per cyclus als dat
nodig is. Daarmee bleek een nieuw verbrandings-
verloop mogelijk te zijn. Daar zijn diverse doelen
mee bereikt, te weten: een laag brandstofverbruik,
geringe ‘ruwe’ emissies en een stil verlopende ver-
branding. Dat laatste komt vooral door het vermij-
den van een te snelle druktoename per krukgraad.
De verbrandingskamer is compact, de verstuiver
staat centraal en de bougie-elektroden zijn er
dichtbij geplaatst. De koeling is optimaal zodat
voortijdige ontsteking en detoneren (pingelen of
kloppen) worden voorkomen. De luchtbeweging
is gunstig door het verloop van het inlaatkanaal en
de vorm van de zuigerbodem. De hoge compres-
sieverhouding heeft vooral bij deellast een positief
effect op het rendement van de verbranding.
Extra voordelen van het nieuwe verbrandingssys-
teem en de meervoudige ontsteking is dat de
koude starteigenschappen zo goed zijn dat er geen
secundaire luchtinjectie nodig is. De katalysatoren
worden snel opgewarmd door het instellen van
een zo arm mogelijk mengsel, een laat ontstekings-

tijdstip, meerdere vonken en tot vijf inspuitingen
per cyclus.

Uitlaatgasreiniging en geluiddemping
Omdat de motor overal ter wereld wordt ingezet
en er niet overal zwavelvrije benzine verkrijgbaar
is, is gekozen voor een lambda=1 afstelling. Hoe-
wel dat de uitlaatgasreiniging eenvoudiger
maakt, zijn de eisen aan het systeem niettemin
hoog. Er is heel veel uitlaatgas en de tempera-
tuur ervan is hoog. Mercedes-Benz verwacht nog
strengere emissie-eisen en wil dat de motor daar
ook over tien jaar nog aan kan voldoen. Zo dicht-
bij de motor als mogelijk zijn er twee monolieten
(keramiekblokken) geplaatst. Ze zitten in één
huis met een volume van 1,5 liter. De voorste
heeft 600 cells per square inch, de achterste 400
cpsi. Dat betekent respectievelijk 93 en 62 cellen
per cm².

Zuinigheid door start-stopsysteem
Het opnieuw aanslaan van de motor na stilstand
wordt bereikt door de inspuiting en de vonk op
het juiste moment te laten plaatsvinden in die 
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