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MOTOREN
Techniek van de MAN V10

Er was ooit een overeenkomst tus-
sen Mercedes-Benz en MAN. Na
de scheiding bouwde Mercedes-
Benz alleen maar V-motoren en
MAN alleen maar lijnmotoren. Al-
leen voor zwaar transport gold een

uitzondering, daar mocht MAN de
V10 gebruiken. Omstreeks 1980
had deze motor 320 pk, nu zijn we
twintig jaar verder en komt er 700
pk uit vrijwel hetzelfde blok. Wij-
zigingen in de cilinderkoppen (vier

in plaats van twee kleppen) en de
turbocompressor zorgen voor een
hoger luchtverbruik en dus betere
prestaties. De common rail inspui-
ting en een bijzondere uitlaatgasre-
circulatie (EGR) maken het moge-

lijk dat deze gigant toch de Euro3
emissie-eisen haalt.

De V10 in Euro 2-uitvoering
haalde ’maar’ 600 pk omdat er
slechts twee kleppen per cilinder
waren en een ’ouderwetse’ lijnin-

700 pk en toch ’Euro 3 schoon’

Zware jongen met manieren
De krachtigste Euro 3-motor is de MAN V10. Deze reus is groot, zwaar en sterk, zijn arbeidsterrein het zwa-

re transport tot wel 300 ton. Het V10 concept heeft een lange geschiedenis en kennelijk nog een veelbelo-

vende toekomst. Een imponerende kennismaking met de 700 pk sterke MAN V10.

FOTO:MAN

Hier is de 700 pk sterke V10 van
MAN in z’n element.Dankzij vier
kleppen per cilinder,common rail
inspuiting,verbeterde turbotech-
niek en EGR voldoet deze dieselg-
igant aan de nieuwste emissie-ei-
sen.
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spuitpomp gebruikt werd. Aan het
enorme motorkoppel van 2700 Nm
is niets veranderd, wel aan het toe-
rengebied waarover het beschik-
baar is. Bij de 600 pk Euro 2-mo-
tor was dat van 1100 tot 1400
t/min, bij de nieuwe Euro 3-motor
loopt het gebied van 1000 tot 1700
t/min. Stel je voor: deze reus levert
al 380 pk (280 kW) bij slechts
1000 t/min.

Duizend kilo aan de haak
We praten over een V10 met een
blokhoek van 90 graden, met een
boring van 128 mm en een slag
van 142 mm. Dat levert een fors
slagvolume op van 18,273 liter. De
blokhoek van 90 graden heeft een
onregelmatige verbrandingsaf-
stand tot gevolg, want de kruktap-
pen zijn niet verzet. Dat maakt het
uitlaatgeluid nog aparter dan dat
van een V10 toch al is. Een laag-
toerige Formule 1 motor, daar lijkt

het meer op.
Het maximum koppel van 2700

Nm komt overeen met een gemid-
delde druk van 18,6 bar. Dat is
voor een moderne truckmotor geen
hoge waarde. De 12,8 liter zespit-
ter van MAN haalt bijvoorbeeld
2300 Nm en heeft dan een gemid-
delde druk van maar liefst 22,6 bar.
Met dit blok is ook geraced en
werd er met 3,6 bar inlaatdruk
1300 pk en 4800 Nm gehaald. Bij
deze laatste waarde bedraagt de
gemiddelde druk 50,4 bar. Dat is

toren als uitgangsbasis gebruikt.
Daarbij zit de verstuiver centraal
en zullen alle brandstofstralen
goed met lucht in contact komen.
Een forse turbocompressor met
’wastegate’ zorgt voor voldoende
lucht. De wastegate of omloopklep
leidt een deel van het uitlaatgas om
de turbine heen als de inlaatdruk te
hoog oploopt.

MAN monteerde verder een
Bosch common rail inspuitsysteem
met de nieuwe hoge druk pomp-
plunjer CP2/4V. Op elk gemeen-
schappelijk verdeelstuk zit een
druksensor met een doorstroom-
en drukbegrenzer. De verstuivers

De vermogen- en koppelkromme laat de
enorme prestaties van de MAN V10 zien.
Bij 1000 t/min haalt de 18.3 liter motor al
280 kW dankzij een koppel van 2700 Nm.
De 500 kW wordt bij 1800 t/min gehaald,
van daar af daalt pas het koppel.

MAN past een moderne Bosch com-
mon rail inspuiting toe die met maxi-
maal 1400 bar druk werkt.

Hoge druk CR-inspuiting

V10 met 90 graden blokhoek
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Enorme trekkracht

Vermogen
Koppel

In de V heeft MAN de dynamo ge-
plaatst met daarachter de in serie
geplaatste EGR koelers.De voor-
ste cilinder op de linker bank,dat
is dus rechtsvoor op de afbeel-
ding, levert de uitlaatgassen voor
de EGR.De turbocompressor met
’wastegate’is achter de motor ge-
plaatst.

net zo veel als de hoogste druk tij-
dens de verbranding (de topdruk)
van een wat oudere benzinemotor!

Terug naar de V10. Deze is ont-
worpen voor een lange levensduur,
vandaar dat de gemiddelde zuiger-
snelheid bij het toerental voor
maximum vermogen slechts 9,9
m/s bedraagt.

Op een paar kilogram moet je
ook niet kijken, de V10 weegt on-
geveer 1000 kg! Dat geeft een flin-
ke druk op de aangedreven wielen.
Er zijn sowieso twee aangedreven
assen nodig om de enorme trek-
kracht op het wegdek over te bren-
gen. Het valt ook niet mee om een
transmissie te vinden die de 700 pk
en 2700 Nm aan kan. Voor het echt
zware werk moet je zelfs aan vier-
en vijfassers denken. Misschien
denkt u dat er in de verkoop weinig
belangstelling voor zo’n motor be-
staat? Vindt u 65 600 pk V10’s in
Euro 2-uitvoering een gering aan-
tal? MAN is er van overtuigd dat
er voor de Euro 3 minstens even-
veel interesse is. Blijft de vraag:
hoe krijg je er 100 pk bij en voldoe
je toch aan de veel strengere Euro
3 emissie-eisen?

Vier kleppen en common rail
Om te beginnen heeft MAN de
vierklepskoppen van de TG-A-mo-
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worden vanuit een elektronische
regeleenheid (EDC) aangestuurd.
Er zijn twee regeleenheden, een
voor elke cilinderbank, die via een
Controller Area Network (CAN)
gekoppeld zijn aan de regeleenheid
van het motormanagement.
MAN noemt talrijke voordelen van
common rail inspuiting:
- Omdat de inspuiting en de dru-
kopbouw gescheiden zijn, ontstaan
er nieuwe mogelijkheden om de
verbranding te regelen.
- De inspuitdruk is onafhankelijk
van het motortoerental, binnen be-
paalde grenzen, instelbaar.
- Hetzelfde geldt voor het inspuit-
tijdstip.
- De brandstofdruk wordt voortdu-
rend gecontroleerd en kan, indien
nodig, onmiddellijk worden gewij-
zigd.
- Bij lage toerentallen zijn hogere
inspuitdrukken mogelijk. Dat zorgt
voor een hoger koppel en vermin-
dert de rookuitstoot omdat de
brandstof beter verstuift.
- Het is mogelijk meerdere malen
achter elkaar in te spuiten en daar-
mee het verbrandingsverloop te
sturen.
- De voorinspuiting vermindert het
verbrandingsgeluid.
- De na-inspuiting zorgt voor een
geringe deeltjes uitworp door een
betere verbranding.
- Zowel de inspuitdruk als het in-
spuitmoment en de inspuitduur
kunnen elektronisch worden aan-
gepast aan het toerental en de be-
lasting van de motor.

Dat zijn indrukwekkende voor-
delen die met een hogere common
rail druk van 1600 in plaats van
1400 bar en piëzoverstuivers nog
verder te ontwikkelen zijn.

Bijzondere EGR
Heel bijzonder is de manier waar-
op MAN de EGR heeft verzorgd.
Bij de zesde cilinder (links voor)
zit een klep in de uitlaat die de gas-
sen óf naar de turbo óf naar de in-
laatspruitstukken stuurt. Op weg

daar naar toe worden de hete gas-
sen door twee in serie geschakelde
en door koelwater omstroomde
koelers geleid. Het interessante is
nu dat er altijd tien procent uitlaat-
gas wordt gerecirculeerd, onafhan-
kelijk van de belasting en het toe-
rental. Bovendien zijn er geen
terugslagkleppen nodig, want de
uitlaatdruk is altijd hoger dan de
druk in het inlaatspruitstuk. MAN
zegt dat met dit systeem de Euro 3-
eisen worden gehaald met vrijwel
hetzelfde brandstofverbruik als
van de Euro 2-motor.

De eerder genoemde klep in de
uitlaat wordt pneumatisch bediend,
het openen en sluiten wordt elek-
tronisch bepaald.

Effectieve motorrem
De bij de V10 motor toegepaste
motorrem werkt niet met een veer-
belaste klep in de uitlaat, maar
wordt door een stelcilinder be-
diend. De uitlaatgastegendruk
wordt door een sensor vastgesteld.
Dat geeft de mogelijkheid om de
klep kortstondig zover te sluiten
dat de maximaal toelaatbare tegen-
druk wordt bereikt. Dat verhoogt
het afremvermogen met maar liefst
70 procent ten opzichte van de
voorheen gebruikte motorrem. Na
ongeveer 30 seconden wordt de
maximale tegendruk verminderd
tot op de continu toelaatbare waar-
de die na hooguit 60 seconden
wordt bereikt.

Dankzij de elektronische rege-

ling wordt de tegendruk binnen
nauwe grenzen geregeld. Er is dus
geen veiligheidsmarge nodig zoals
bij de veerbelaste klep het geval is.

Dat betekent dat er stuggere uit-
laatklepveren kunnen worden ge-
bruikt dan voorheen. De uitlaat-
kleppen worden, ook bij een hoge
tegendruk, nog stevig op de zittin-
gen gedrukt. Dat verlaagt de scho-
tel- en zittingtemperatuur. Het ge-
volg daarvan is weer dat ook de
continu toelaatbare tegendruk ho-
ger kan zijn. Dat zorgt voor een
hoger afremvermogen tegenover
het systeem met de veerbelaste
klep.

Al met al blijkt deze dieselgi-
gant een goedaardige lobbes, een
bakbeest met goede manieren. Dat
het MAN ernst is met de V10 is op
te maken uit de intensieve ontwik-
keling van de cilinderkoppen, het
inspuitsysteem en de uitlaatgasre-
circulatie. Voor zwaar tot zeer
zwaar vervoer kent de Euro3 V10
zijn gelijke niet.

Paul Klaver

Uitgekiend EGR-systeem

Vele taken voor het koelsysteem

Bij de zesde cilinder wordt het uitlaatgas door middel van een klep of
naar de turbo of naar het inlaatsysteem gestuurd.Het hete gas wordt
door twee in serie geplaatste koelers geleid.Er zijn geen terugslagklep-
pen nodig.

Het koelsysteem is aangepast aan het koelen van de
EGR koelers.Ook de warmte die in de retarder wordt
ontwikkeld,wordt via het koelsysteem afgevoerd.

Door de klep in de uitlaat elek-
trisch te bedienen in plaats van
met een veer te begrenzen, is het
motorremvermogen bij lage toe-
rentallen sterk toegenomen.
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Afremmen op de motor

Motorrem standaard
Motorrem nieuw tot ongeveer 30 s
Motorrem nieuw vanaf ongeveer 60 s

Cilinder 6

EGR koelwatertoevoer EGR koelwaterafvoer

uit motorblok Bypass

naar retarder
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