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Mercedes-Benz 220d motor
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In de nieuwe E-Klasse introduceert Mercedes-Benz een geheel nieuwe viercilinder
dieselgeneratie. Deze 2.0 OM654 is kleiner, zuiniger maar toch sterker dan de 2.1
OM651 die hij vervangt. Hij past door een uiterst compacte bouw nog beter in tal
van modelseries. In langs- en dwarsrichting, vanaf A- en B-Klasse tot en met de Vito
en Sprinter bestellers. Hoe ziet de modernste dieseltechniek eruit?

TECHNIEK
Distributie met tandwielen
Om de motor kort te houden zit de
distributie weer achterop. Die drijft
ook oliepomp en dieselpomp aan.
Daar de nokkenassen erg dicht opeen liggen zijn ze gekoppeld met
tandwielen, op de inlaatnokkenas
aangedreven met een tandwiel/kettingwielcombinatie. Balansassen
hebben een tandwielaandrijving
direct vanaf de krukas.

Turbo met isolatie
Opvallend aan de enkele VNTturbo is de dikke isolatie op de
uitlaatzijde. Er is watergekoelde hoge- en lagedruk EGR. De
geïsoleerde turbo helpt om de
katalysatoren snel op temperatuur te brengen en houden. Als
220d produceert de motor
143 kW, de voorganger had
125 kW. Beide brengen het tot
400 Nm koppel. Een serie andere vermogensvarianten volgt.

Alle katalysatoren
verzameld
Bijna alle uitlaatgasreiniging zit
strak tegen de motor. Direct aan
de turbo een oxikat, eronder
een mengkamer waar een ventiel AdBlue inspuit. Dat ventiel is
watergekoeld. In de grote kast
erachter huist een roetfilter met
SCR-katalysatorlaag. Een soort
‘voorwasprogramma’, met erna
een SCR-kat die de rest doet.
Naast de motor warmen de
katalysatoren snel op, zonder
mengselverrijking bij koude
start of lage motorlast. Deze
motor past makkelijk in veel
modellen, zonder puzzelen hoe
een uitlaat met katalysatoren
onder de vloer kan passen.

Aluminium blok, stalen zuigers
Voor het eerst past Mercedes een aluminium dieselblok toe, met stalen zuigers met wrijvingsverlagende NanoSlide coating. Revisie is dus
lastig, ook door de kleine cilinderafstand (90 mm hart op hart bij 82
mm boring). Stalen zuigers zetten minder uit dan aluminium cilinders,
de warme wrijving daalt zo met 50 procent. Dat de krukas 12 mm
naast de cilinderhartlijn ligt zorgt ook voor minder zuigerwrijving.

9 6 | AMT | 25 maart 2016

Supersmalle cilinderkop
Compactheid was het hoogste gebod, om turbo en katalysatoren pal
naast de motor te plaatsen. Dus liggen de nokkenassen heel dicht bijeen. Dat wordt leuk, verstuivers of
gloeibougies demonteren! Overigens is het vierde generatie inspuiting, met maximaal 2.050 bar. De
kale motor is wel 17% lichter geworden, en weer 12% zuiniger.
Naar 15,5:1 verlaagde compressie
(was 16,2) helpt NOx te bestrijden.

?

meer weten
Meer details

De ruimte is beperkt, maar er is
nog veel meer te vertellen over
deze motor. Je vindt meer info
en foto’s op:
www.amt.nl/3-2016.
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