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Trotse vader. Directeur
productontwikkeling Ron
Borsboom naast DAF’s
nieuwe Euro 6-motor.
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Oef, als motorenontwikkelaar zou de moed je in
de schoenen zinken. Maar eigenlijk is de op-
dracht nog zwaarder dan de percentages hierbo-
ven doen vermoeden. Immers, treedt er bij een
Euro 1-truck onderweg een storing op die voor
meer schadelijk uitlaatgas zorgt, dan is er niets
aan de hand. Bij een Euro 5-truck wel, daar slaat
het On Board Diagnostics systeem alarm. “Voor
Euro 6 is het OBD-systeem veel verder verfijnd”,
zegt  directeur productontwikkeling bij DAF Ron

Borsboom. “Onze nieuwe motor telt 14 actuato-
ren en 44 sensoren. En dat zijn dan alleen nog
maar de fysieke sensoren. De motor bevat ook
een hele reeks virtuele sensoren. Dat zijn reken-
modelletjes die aan de slag gaan met waarden uit
de fysieke sensoren. En het OBD controleert al die
sensoren en actuatoren. Is er een afwijking, dan
gaat de gele MIL-lamp aan.”
En er zijn meer eisen: “De motor moet 700.000 km
of 7 jaar lang aan de emissie-eisen blijven vol-

doen. Om dat te bewijzen moet de motor voor ty-
pegoedkeuring een zogenaamde Deterioration-
test doorstaan. Dat is een belastingcyclus van
1500 uur. Na afloop worden de meetresultaten
geëxtrapoleerd om te bepalen hoe de motor er na
700.000 km voorstaat. Bovendien kunnen ook
klantenauto’s opgevraagd en gecontroleerd wor-
den. Daarvoor worden de autoriteiten uitgerust
met zogenaamde PEM’s, Portable Emission Mea-
suring systems”.

DAF presenteert Euro 6 motor
12,9 liter Euro 6 Paccar MX-13 motor

In 1993 moest het uitlaatgas van truckmotoren voldoen aan de Euro 1-norm. De huidige Euro

5-norm eist 75% minder NOx en zelfs 92% minder roet dan toen. Vanaf 1 januari 2014 is Euro 6

van kracht. De maximale waarden moeten dan nog eens met respectievelijk 66% en 77%

terug. Na Mercedes en Scania presenteert ook DAF een motor die dat haalt. Welke technische

 hoogstandjes zette DAF in om zo’n ecologische motor ook nog economisch te maken?
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Voortbouwen op EPA 10
Zijn we er dan? “Nee, niet alleen Europa stelt
eisen, andere werelddelen doen dat ook. En die
rekenen niet alleen met andere grenswaarden,
ze stellen ook andere randvoorwaarden.” Voor
DAF, als motorenontwikkelaar van het Paccar-
concern, zijn behalve de Euro-normen ook de
Amerikaanse EPA-normen van belang. En daar
ziet Borsboom een lichtpuntje: “De Euro 4- en 5-
normen leken totaal niet op de EPA 07-norm.
Euro 6 en EPA 10 komen veel beter overeen. Dat
maakt synergie mogelijk”. En dus konden Bors-
boom en zijn collega-ontwikkelaars in Eindho-
ven de EPA 10-motor, die DAF in juni 2010 in de
VS introduceerde, als startpunt gebruiken. Tus-
sen haakjes, van die motor zijn er inmiddels
meer dan 10.000 gebouwd. In het begin in Eind-
hoven, maar inmiddels worden ze geproduceerd
in een splinternieuwe Paccar-fabriek in Colum-
bus, Mississippi. Behalve de EPA 10-motor le-
verde ook DAF’s Advanced Transport efficiency-
programma (ATe), dat vorig jaar de Euro 5-motor
8% zuiniger maakte, de nodige bouwsteentjes
voor de Euro 6-variant.

Verkeersagent tussen motor en uitlaat
Tijd om de nieuwe motor nader in detail te bekij-
ken. Net als de Euro 5 MX-motor is ook de Euro 6-
motor leverbaar in drie vermogensklassen: 303,
340 en 370 kW. De grafieken van vermogen en
koppel zijn net als het brandstofverbruik onver-
anderd gebleven. “Dat klinkt niet spectaculair,
maar is het wel”, vindt Borsboom. “Zonder ons
nieuwe motorentestcentrum hadden we dat
nooit voor elkaar gekregen. We hebben einde-
loos moeten testen om alle 27.000 getalletjes in

Common rail zonder hogedruk brandstofpomp? Het geheim: twee van de zes unit pumps uit de
Euro 5-motor zijn blijven zitten en voeden nu de common rail. Betrouwbaarheid: let op de inge-
schuimde kabels.

TEKST: ERWIN DEN HOED / BEELD: DAF

Zonder high tech motorentestcentrum geen Euro 6
Begin 2008. Premier Balkenende opent DAF’s
splinternieuwe motorentestcentrum. Het centrum
kostte DAF 50 miljoen euro en het telt 20 moto-
rentestcellen. Het oude testcentrum, dat er pal
naast ligt, heeft er 14, zodat DAF zijn motorentest-
capaciteit in één keer uitbreidt van 14 naar 34. “En
let op”, zegt directeur productontwikkeling Ron
Borsboom nu in 2012, “die cellen zijn alleen voor
de motorenontwikkeling. De productie heeft zijn
eigen motortestcellen”.
De reden voor de kostbare uitbreiding: “De Euro 6-
regelgeving. Die heeft van ons echt een enorme
extra inspanning gevraagd. We moesten 27.000
getalletjes in de motormanagementkenvelden in-
voeren. Dat vraagt een enorme testcapaciteit”.
Dus kunnen in iedere cel de emissies op twee
plaatsen gemeten worden, voor en na de uitlaat-
gasnabehandeling. En omdat de emissies tijdens
de lastwisselingen ontstaan, kunnen de motoren
in de cellen worden onderworpen aan cycli met
heel snelle lastwisselingen. Maar de motoren kun-
nen er ook complete  routes narijden. Niets is te
gek om vooraf heel nauwkeurig te leren hoe de
motor zich in de praktijk zal gedragen. 
Omdat de Euro 6-motor ook 2 dB stiller moest zijn,
is een van de cellen ingericht om geluid te meten.
In een andere cel kunnen motoren aan hoogte-
tests tot 4000 meter boven zeeniveau worden on-
derworpen. Niet door in de hele celruimte een on-

derdruk te creëren, maar veel slimmer door dat al-
leen daar te doen waar de motor er iets van
merkt: bij aanzuigen en uitblazen.
Overigens wordt er ook in het nieuwe motoren-
testcentrum zo min mogelijk diesel verspild. De
motoren drijven elektrische remmen aan die elek-
trische energie genereren.
Aan de achterkant van het centrum ligt een werk-
plaats waar de te testen prototype motoren wor-
den opgebouwd. “Dit is in grootte de tweede mo-
torenfabriek van Nederland”, zegt Borsboom.
Begin 2013 gaat DAF’s Euro 6-motor in productie,
in wat in grootte de eerste fabriek is.

Blik in een van DAF’s 20 nieuwe testcellen. Euro 6 vergde een
enorme testcapaciteit.

de motorkenvelden in het motormanagement te
kunnen invullen.”
Al die getalletjes zijn ook nog eens verdeeld over
meerdere motormappings. En die zijn er niet om
de testcyclus om de tuin te leiden. Borsboom legt

uit waarom ze wel nodig zijn: “Als je de motor effi-
ciënt wilt laten lopen, produceer je te veel NOx.
Dat is geen probleem als de SCR-katalysator op
temperatuur is. Zolang die dat niet is, kiest de Glo-
bal Emissions Coördinator, dat is de verkeersagent
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tussen motor en uitlaatgasnabehandelingsysteem,
een mapping die voor een verbranding met min-
der NOx-zorgt en de SCR-kat snel opwarmt”.

Van unit pumps naar common rail
Voor een efficiënte motorloop is allereerst een op-
timaal lucht-brandstofmengsel nodig. Om dat te
prepareren, maakt DAF voor het eerst gebruik van
een common rail: “Tot nu toe gebruikten we EUP’s,
Electronic Unit Pumps. Die worden rechtstreeks
door de nokkenas aangedreven en leveren hun
brandstof via een korte hogedrukleiding ieder aan
hun eigen verstuiver. Die EUP’s hadden we netjes
in het blok weggewerkt, terwijl dat met een com-
mon rail hogedrukpomp niet gaat”. Of toch wel?
“We hebben twee EUP’s laten zitten. Zij worden nu
aangedreven door drielobbige nokken op de nok-
kenas, zodat ze mooi en gelijkmatig brandstof le-
veren aan… de common rail.”  Met die rail haalt

DAF een maximale inspuitdruk van 2500 bar. “Let
op”, zegt Borsboom, “dat is geen piekdruk, die
druk kan altijd aanwezig zijn. Dat geeft inspuit-
flexibiliteit en maakt voor- en na-inspuiting moge-
lijk”.
Nog een puntje dat belangrijk is voor de motor-
efficiency: “Pomp niet meer brandstof op dan je
nodig hebt. Brandstof die je eerst op 2500 bar
brengt en daarna retour laat gaan, moet je weer
koelen. Dat wil je niet”. De oplossing die DAF koos:
“De smart Outlet Metering Valve. Die OMV maakt
gebruik van de kenveldinformatie om de toevoer
naar de common rail te bepalen. De OMV kent de
raildruk en de verstuiveropeningstijden, dus weet
hij op ieder moment precies hoeveel brandstof er
naar de rail moet”.

Aandacht voor lucht
Mooi, daarmee is een optimale brandstoftoevoer

gegarandeerd. Maar de luchttoevoer verdient min-
stens zoveel aandacht: “De meeste vervuiling pro-
duceer je tijdens lastwisseling. Dat komt omdat je
niet snel genoeg kan voldoen aan de vraag van de
motor naar extra lucht”.
DAF lost het probleem op met, wat Borsboom
noemt, een luchtmanagementsysteem. Bij dat sys-
teem horen drie actuatoren die helpen om de
luchtstroming te regelen: “De variabele nozzle op
de VTG-turbo, de EGR-klep en de Back Pressure
Valve (BPV)”. Borsboom legt uit hoe die drie samen-
werken: “De EGR-stroom wordt afgetakt voor de
turbo. Normaal gesproken wil je in het resterende
deel van het uitlaattraject zo min mogelijk tegen-
druk. Maar de tegendruk moet wel groot genoeg
zijn om de gewenste hoeveelheid uitlaatgas via de
EGR naar de inlaat te laten stromen. Door de BPV,
die na de turbo zit, meer of minder te sluiten kun-
nen we de tegendruk regelen”.
Die BPV is om nog een reden nuttig: “Het roetfilter
is actief regenererend. Een zevende verstuiver
spuit brandstof in na de turbo. Door verbranding in
de oxykat jaagt dat de uitlaatgastemperatuur om-
hoog, zodat het opgeslagen roet in het roetfilter
verbrandt. Maar die manier van regenereren kost
brandstof. En dus proberen we de actieve regene-
ratie te beperken tot rijomstandigheden waarbij
het echt niet anders kan. Voor het overige moet
passieve regeneratie het roetfilter schoonbranden.
Om die mogelijk te maken, is het soms nodig de
uitlaatgastemperatuur net iets te verhogen. Dat
doen we door de BPV een fractie meer tegendruk
te laten genereren”.
Verder zijn het uitlaatspruitstuk en het uitlaatge-
deelte tot het roetfilter geïsoleerd om zoveel mo-
gelijk uitlaatwarmte vast te houden. Ook het roet-
filter zelf is gefocust op passieve regeneratie: “Het
DPF is opgebouwd uit een cordiriet substraat met

Lag de EGR-koeler bij de EPA 10-motor nog onder het geïsoleerde
uitlaatspruitstuk, bij de Euro 6-motor ligt hij erboven. Dat schiep
ruimte dichter bij het blok voor de turbo.

Luchtmanagement in beeld.
Elektronisch gestuurde, vloei-
stofgekoelde VNT-turbo en na
de turbo de Back Pressure
Valve. Ook na de turbo: de ze-
vende verstuiver die zo min
mogelijk wordt ingeschakeld
voor regeneratie van het
roetfilter. 
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een intelligente coating die passieve regeneratie
stimuleert”. Dat DPF is compact samengebouwd in
twee, ook weer goed geïsoleerde, units met de
SCR-kat en het AdBlue-ventiel om de benodigde
inbouwruimte te beperken. Maar wel zo dat het
uitlaatgas eerst door het DPF stroomt en dan pas
door de SCR-kat. Reden: “De NO2 in het uitlaatgas
stimuleert de passieve regeneratie”.
Voldoet ondanks al die maatregelen de passieve re-
generatie niet, pas dan komt de zevende verstuiver
in actie voor de actieve regeneratie. En voor het
zeer uitzonderlijke geval dat ook dat niet mocht
voldoen heeft DAF nog een noodgreep achter de
hand: “De stationaire actieve regeneratie. De chauf-
feur krijgt een waarschuwing. Hij moet de truck par-
keren en de truck regenereert het DPF bij stilstand”. 

Goed voor 1,6 miljoen km
DAF heeft er alles aan gedaan om de MX-13 motor
een stabiel en laag olieverbruik te geven. Zo zijn
de oliegekoelde aluminium zuigers, de aange-
paste zuigerveren en de E9 W30 olie voor lange
verversingsintervallen uit de Euro 5-ATe motor
overgenomen. Belangrijk, want olie is de bron van
as in het roetfilter. En als bekend verbrandt wel het
opgeslagen roet tijdens regenereren, maar niet de
opgeslagen as. “Na 500.000 km moet het roetfilter
uitgebouwd en gereinigd worden”, zegt Bors-
boom. “Dat doe je door het filter vanaf de andere
kant door te blazen.”            
Dat moet tijdens de levensduur van de motor twee-
maal gebeuren, want DAF garandeert een B10-le-
vensduur van de nieuwe motor van 1,6 miljoen kilo-
meter. B10 wil zeggen dat maximaal 10% van de
motoren voor dat kilometrage toe is aan revisie.

Zichtbare betrouwbaarheid
Wie de MX-13 motor goed bekijkt, ziet dat be-

Hoe ver is de concurrentie?
Mercedes en Scania presenteerden hun Euro 6-
motoren al een jaar geleden. En in AMT 4 van dit
jaar stelde Mercedes nog drie nieuwe Euro 6-mo-
torvarianten voor. Iveco toonde op de Bedrijfsau-
toRAI in april een Euro 6-motor zonder truck. Net
als DAF dus. Verschil is wel dat DAF uitgebreid in-
ging op de techniek, terwijl Iveco vooralsnog niet
meer kwijt wil dan dat de motor het zonder EGR
doet. Bijzonder, want concurrent Mercedes zei al
eens dat Euro 6 zonder EGR onmogelijk is.
Bij MAN, Renault en Volvo was de term Euro 6 niet

Compacte bouw met alles dicht tegen het motorblok. De fan-
koppeling is verhuisd naar de krukaspoelie zodat één multi-V-
riem volstaat.

Roestvast stalen oliekoeler met tweestanden thermo-
staat om de olie zo snel mogelijk op temperatuur te krij-
gen. Het kunststof carter maakt ondanks de zwaardere 
oliebelasting een gelijkblijvend service-interval mogelijk. 

zichtbaar op hun BedrijfsautoRAI-stands. Natuur-
lijk komt Euro 6 er bij alle drie wel aan. Bij Renault
zal dat samenvallen met de introductie van de
Magnum-opvolger. Volvo wijst er op dat Euro 6
geen CO2-winst brengt. Hybride aandrijving en
Dual Fuel, de combinatie van een pilotinjectie met
diesel met daar achteraan een verbranding op
LNG, doen dat wel. Vandaar dat het Zweedse merk
zich daar deze BedrijfsautoRAI op concentreerde.
Nog even geduld dus.

Scania’s Euro 6-aandrijflijn. In de geïsoleerde emissiekast zijn
de oxykat, DPF en twee SCR-katalysatoren samengebracht.
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Uitlaatgasreiniging nader verklaard
SCR, DPF en EGR. Niet alleen DAF, maar ook Scania gebruikt het alle-
maal om aan de strenge Euro 6-norm te voldoen. Bekijk de video in het
AMT Maanddossier op www.amt.nl/mei2012 om de systemen in actie te
zien. Natuurlijk vindt u op dezelfde plaats ook het artikel uit AMT 4 van
2011 waarin beide Euro 6-motoren aan bod kwamen. 
Verder in het AMT Maanddossier: Vier jaar geleden presenteerden AVL en Behr samen een
techniek die goed genoeg zou moeten zijn zonder SCR met AdBlue-injectie. Het lijkt er
niet van te gaan komen, maar voor wie weer even wil ophalen hoe het ook weer zat met
al die technieken is het artikel heel instructief. Wie het naadje van de kous wil weten over
EGR, vindt het in een artikel over MAN’s Euro 5-motor.
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trouwbaarheid en duurzaamheid hoog op het
lijstje stonden van de ontwikkelaars. Waaraan?
Aan de leidingen die zoveel mogelijk in het blok
geïntegreerd zijn, net als de beide common rail-
hogedrukpompen. Ook de oliemodule en de olie-
koeler verraden het. Waren ze in de Euro 5-motor
nog van aluminium, hier zijn ze van roestvaststaal.
Borsboom legt uit waarom: “Mochten er door wat
voor oorzaak dan ook metaalbraampjes vrijko-
men, dan verzamelen die zich in de oliekoeler. Is
die van aluminium dan zorgt dat voor oxidatie. En
je wilt niet weten wat een ellende je hebt als je
onderweg stilvalt met een lekke oliekoeler”.
Ook de automatische waterafscheiding op het
brandstoffilter is ingegeven door betrouwbaar-

heidseisen: “Een 2500 bar common rail-inspuitsys-
teem is als een Zwitsers horloge. Daar wil je geen
water in hebben”. Verder heeft de nieuwe motor,
net als zijn Euro 5-voorganger, ingeschuimde ka-
bels. Ook die laten geen water door, zelfs niet bij
de connectoren. Nog een voorbeeld: de koelfan.
Die is rechtstreeks op de krukaspoelie geplaatst
zodat de nieuwe motor aan één Multi-V-riem ge-
noeg heeft.
Naast de EPA10-motor valt op hoe compact de
Euro 6-motor gebouwd is. Bij de EPA 10-motor ligt
de EGR-koeler onder het geïsoleerde uitlaat-
spruitstuk, bij de Euro 6-motor erboven. Door die
verhuizing staat de turbo veel dichter bij het blok:
“Natuurlijk heb je in een Europese truck minder
inbouwruimte voor de motor. Maar door alle
delen met gewicht zo dicht mogelijk op het blok
te bouwen ontstaat er in de loop van de levens-
duur minder schade door trillingen. Ook daarom

hebben we de motor zo compact gebouwd”.

En nu de truck
Motorblok en kop zijn net als die van de Euro 5-
motor gegoten uit CGI. Dat Compact Graphite
Iron heeft een hogere sterkte. Ook voor het ove-
rige lijken blok en kop onveranderd. Maar dat is
schijn: “De koelkanalen zijn aangepast, omdat er
meer warmte rondgaat in blok en kop, en de ver-
ribbing is geoptimaliseerd voor een stillere motor-
loop”.
Onder het blok valt de kunststof oliepan op: “Ook
die drukt het geluidsniveau”, zegt Borsboom.
Daarnaast biedt kunststof meer vrijheid in vorm-
geving: “Daardoor hebben we de oliehoeveelheid
kunnen vergroten, zodat we, ondanks de hogere
oliebelasting door de EGR, het service-interval op
150.000 km hebben kunnen houden”.
En zo heeft DAF nu een Euro 6-motor die net zo
zuinig is als de huidige Euro 5-ATe motor en ook
nog eens zeker zo betrouwbaar. Is DAF daarmee
klaar voor Euro 6? Nou nee, met alleen een motor
is geen transporteur tevreden. Hij wil er ook een
voertuig omheen. Omdat de EGR extra koelcapa-
citeit vraagt en het uitlaatgasnabehandelingsy-
steem extra ruimte, voldoet de huidige XF niet.
Daarom presenteert DAF op de IAA in Hannover
(20 tot 27 september) een nieuw Euro 6-voertuig.
Begin 2013 start de productie.

Op naar Euro 7?
En daarna? Euro 7 met nog minder milligrammen
aan vervuilende stoffen in de uitlaatgassen? Ron
Borsboom denkt van niet: “Ook de politici raken
ervan overtuigd dat nog schoner niet veel zin
meer heeft. Nog zuiniger wel, dat betekent im-
mers minder CO2”. Hoe de DAF-motorenontwikke-
laars dat gaan bereiken? “Het dieselproces heeft
zijn theoretische maximale rendement. Daar krui-
pen we steeds dichter naartoe. Maar met de ener-
gie die als warmte verloren gaat, doen we nog te
weinig.” En dan is er natuurlijk het stationair lopen:
“Daar gaat veel brandstof mee verloren. Ik denk
dat we in de toekomst ook stop-startsystemen
gaan zien op zware trucks”.
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De uitlaatgasnabehandelingsapparatuur is compact samenge-
bouwd in twee goed geïsoleerde units. Links oxykat en DPF,
rechts de SCR-katalysator.

Eindresultaat, de MX-13 is le-
verbaar in dezelfde drie ver-
mogensvarianten als de Euro
5-voorganger. Ook koppelver-
loop en brandstofverbruik
zijn onveranderd.
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