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BEDRIJFSAUTO'S
Scania introduceert ‘nieuwe’krachtige 12-liter 

Meer dan zes miljoen praktijkkilo-
meters had de nieuwe krachtbron
achter de kiezen alvorens hij de-
finitief in productie ging. In zes
Europese landen werden bij ‘be-
vriende’ vervoerders 25 voertuigen
ingezet om praktijkervaringen te

verzamelen. Waarom noemen we
dit? De manier waarop de ingeni-
eurs de gegevens verzamelden is
op zijn zachtst gezegd indrukwek-
kend. Via GSM en satelliet kon
men in het Zweedse Södertälle alle
testvoertuigen volgen, gegevens

uitlezen en waar mogelijk de para-
meters draadloos veranderen. Bij
de productievoertuigen kan de
werkplaats, als de combinatie is
voorzien van een GSM toestel, het
voertuig al rijdend uitlezen. De
toekomst wordt dus realiteit, de
telemetrie gaat een erg belangrijke
rol spelen in de (truck)techniek!

Back to basic
Aan de basis van de 470’er staat de
in 1995 geïntroduceerde 12-liter

motor. Deze 400 pk krachtbron
was uitgerust met EDC, de in 1998
geïntroduceerde 420 pk versie
kreeg pompverstuivers. Die laatste
werd gespiegeld aan de 470. Ver-
der hebben de 12-liters zes afzon-
derlijke cilinderkoppen, vier klep-
pen per cilinder en enkelvoudige
verbrandingskamers. Vanaf het be-
gin heeft men er bij de constructie
rekening mee gehouden dat er ver-
schillende types inspuitsystemen
en turbocompounding toegepast
kunnen worden.

Om met het laatste te beginnen,
Scania paste turbocompounding
voor het eerst toe in 1991. Dat be-
trof een 400 pk 11-liter motor. De
ervaringen (positieve èn negatieve)
die men opgedaan heeft met de
1.500 geproduceerde eenheden
zijn gebruikt voor de 470. Belang-
rijk uitgangspunt was meer rest-
energie uit de uitlaatgassen halen.
Uiteraard gebruikt men daar in eer-
ste instantie de turbo voor. In deze
installatie gaat de temperatuur met
100°C (van 700 naar 600°C) om-
laag. Verder gebruikt men de kine-
tische energie om de lader aan te

Nieuwe èn oude techniek

Het goede
behouden
Op de Salon in Brussel introduceerde Scania een

nieuwe diesel. De ‘hardware’ komt van de in 1995

geïntroduceerde 12-liter motor, het turbocompound

dateert van 1991. Maar er zijn ook nieuwe ingrediën-

ten zoals  het samen met Cummins ontwikkelde in-

spuitsysteem én eigen Scania-motormanagement.
Scania ontwikkelde voor de nieuwe 470 een eigen motormanagement-
systeem dat een plaatsje kreeg aan de koude zijde van de motor.Deze
regeleenheid is gebaseerd op een nieuwe hoogvermogen RISC-proces-
sor van Motorola.Het is de bedoeling dat binnenkort ook andere Scania-
motoren worden aangestuurd door dit brein.

De in 1995 geïntroduceerde 12-
liter was van meet af aan gecon-
strueerd om turbocompounding
aan toe te voegen.Deze installatie
is na de turbo geplaatst en draagt
de opgenomen energie via een hy-
draulische koppeling en een extra
tandwiel over op het vliegwiel.
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drijven. De turbocompoundeen-
heid is stroomafwaarts van de tur-
bolader geplaatst. Bij een motor-
toerental van 1.800 t/min ‘krijgt’
de turbine een toerental van 50.000
t/min. De uitlaatgastemperatuur

daalt over deze installatie eveneens
met 100°C.

De energie van de turbine wordt
via een hydraulische koppeling
(om de toerentalverschillen op te
vangen) en een extra tandwiel, dat
geïntegreerd is in de distributie-
tandwielen, teruggevoerd naar het
vliegwiel. Hierdoor stijgt het ren-
dement van de (diesel)motor ge-
middeld met 3% en bereikt dus een
maximum van 47%.

Hydraulisch getimed
Scania ontwikkelde voor de 470
samen met Cummins een inspuit-
systeem. Daarbij stond het pomp-
verstuiverprincipe centraal, elke
verstuivereenheid wordt via een
afzonderlijke stoterstang en tuime-
laar aangedreven door de nokken-
as. De verstuivers werken volgens
het open principe. Het grote ver-
schil met de ‘oude’ 12-liter, in ver-
gelijking met de 470, is dat de ti-
ming hydraulisch wordt geregeld.
Hiervoor is de zescilinder uitgerust
met 2 x 2 (voor iedere 3 cilinders
een paar) actuatoren. Deze zijn in
de opvoerleiding (het lagedruk ge-

deelte) geplaatst naar de pompver-
stuivers. Via de timing actuator
stroomt een bepaalde hoeveelheid
brandstof in de bovenkant van de
pompverstuiver. Dit volume is ge-
relateerd aan het moment van in-
spuiten. Wat de werking betreft
moet u denken aan een hydrauli-
sche klepstoter met dit verschil dat
deze altijd 100% gevuld moet zijn.
Die ‘hydraulische aandrijving’
zorgt voor een lager geluidsniveau.

De hoeveelheid ‘voor’ in te spui-
ten brandstof, dus de timing, wordt
bepaald door de regeleenheid. De
tweede brandstofstroom is de uit-
eindelijk in te spuiten dieselolie.
Ook hier bepaalt de regeleenheid
de hoeveelheid. Het uiteindelijke
inspuiten is een puur mechanisch
proces. De inspuitdruk bedraagt
1.500 bar, maar het is voor de toe-
komst absoluut geen probleem
deze te verhogen. Nadat de inspui-
ting heeft plaats gevonden stroomt
de opgewarmde ‘timingbrandstof’
terug naar de tank.

Eigen motormanagement
Per cilinder wordt, naar gelang de
omstandigheden, bepaald wat de
optimale hoeveelheid brandstof is.
De regeleenheid krijgt via de ver-
snellingstoename per arbeidsslag
informatie over de conditie van de
afzonderlijke cilinders. Het brand-
stofsysteem moet elke 60.000 km
worden voorzien van een nieuw
filter. Na de eerste 20.000 km moe-
ten de injectoren worden nage-
steld, vervolgens bij 180.000 km
en daarna om de 480.000 km.

Scania heeft voor de nieuwe 470

een eigen motormanagementsys-
teem ontwikkeld. Het is de bedoe-
ling dat ook de andere Scania mo-
toren dit nieuwe regelsysteem
krijgen. Naast de inspuiting regelt
het tal van andere zaken zoals de
motor- en remhuishouding (be-
drijfsrem en eventueel retarder), de
informatievoorziening voor de
chauffeur, ingestelde toerentallen,
opslaan van foutcodes enzovoort.
Uiteraard vindt  de onderlinge
communicatie plaats via een CAN-
bus systeem.

Tot slot geven we wat cijfers van
de nieuwe krachtpatser. De 470 le-
vert zijn vermogen bij 1.900 t/min,
het maximum vermogen is 2.200
Nm en is beschikbaar tussen de
1.050 en 1.350 t/min. De motor
vult het ‘gat’ tussen de 12- liter
420 en de onlangs geïntroduceerde
V8 16-liter 480. Deze laatste levert
een koppel van 2.300 Nm tussen
de 1.100 en 1.300 t/min.

Volgens Scania neemt de vraag
naar motoren met meer dan 450 pk
de komende tijd toe.

Schematische opbouw 
inspuitsysteem

Hans Doornbos
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Scania HPI is gebaseerd op pomp-
verstuivers die momenteel met
een druk werken van 1500 bar.Het
verschil met de reguliere pomp-
verstuivers (onder andere die van
de 11-  en de  ‘oude’12-liter) is dat
het inspuitmoment ‘hydraulisch’
wordt bepaald.
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