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TECHNIEK 
Zware diesel maakt zich op voor Euro 4 en 5

Wat behelzen de nieuwe euro-eisen precies?
Doelstelling van zowel Euro 4 als Euro 5 is om
de NOx- en partikeluitstoot aan banden te leg-
gen. Voor NOx gaat de uitstoot van 5,0 naar 3,5
g/kWh en voor Euro 5 moet het vermoedelijk
verder omlaag naar 2,0 g/kWh. Het percentage
roet gaat van 0,10 naar 0,02 g/kWh, dezelfde
waarde geldt ook voor Euro 5 zoals de zaken er
nu voor staan.
De truckfabrikanten staan voor een lastig
dilemma. Neem je maatregelen om de roetuit-
stoot te beteugelen, bijvoorbeeld door het ver-
hogen van de verbrandingstemperatuur, dan
leidt dit tot meer NOx in de uitlaatgassen. Richt
je je daarentegen op een lage NOx-uitstoot, dan
stijgen zowel de roetuitstoot als het brandstof-
verbruik. De enige manier om de NOx-emissie
laag te houden is een gecontroleerde verbran-
ding bij een relatief lage temperatuur.

Uitlaatgasbehandeling met ureum
Het overgrote deel van de truckfabrikanten
kiest voor een ‘gemakkelijke’ weg, namelijk
nabehandeling van de uitlaatgassen door toe-
passing van de zogenaamde SCR (Selective
Catalitic Reduction) katalysator. Om de roetuit-
stoot te verlagen probeert men een zo efficiënt
mogelijke verbranding te realiseren, bijvoor-
beeld door verhoging van de compressieverhou-

ding en de inspuitdrukken. Dat dit gepaard
gaat met een veel NOx-vorming nemen ze voor
lief, dat probleem wordt immers aangepakt in
de SCR-katalysator. Hierin wordt NOx geredu-
ceerd tot stikstof en waterdamp door in de hete
uitlaatgassen een ureumoplossing te spuiten.

Het ureum wordt omgezet in water en ammoni-
ak, dat laatste vormt het reductiemiddel om
NOx om te zetten in onschadelijke stoffen.
Voor deze oplossing hebben alle fabrikanten (in
het zware segment) gekozen behalve Scania en
MAN. De SCR-techniek heeft namelijk ook nade-
len. Allereerst moet er een dekkende infrastruc-
tuur komen om de truckchauffeurs in de gele-
genheid te stellen de benodigde ureumoplos-
sing, AdBlue, te tanken. En dat geldt voor
geheel Europa! Bekijken we de ontwikkelingen
op dat gebied dan kunnen we alleen maar con-
stateren dat daar nog een hoop werk verzet
moet worden.
Een tweede bezwaar betreft de meerkosten. De
AdBlue-consumptie voor een Euro 4-voertuig
bedraagt vier procent van het brandstofver-
bruik, voor een Euro 5-truck, met een lagere
NOx-uitstoot, ligt dit eenderde hoger. De ver-

Mercedes Benz is er klaar voor. Euro 4 of Euro 5, u
roept het maar. U krijgt dan respectievelijk een
BlueTec 4 of BlueTec 5 Actros. De meerkosten van
de SCR-techniek moeten worden terugverdiend
met kortingen op (tol)heffingen of eventuele sub-
sidieregelingen afhankelijk van de landen die men
doorkruist.

EGR of SCR: meerdere wegen naar Euro 4

Variaties op één thema
Oktober 2005 wordt de Euro 4-norm van kracht. Het

overgrote deel van de truckfabrikanten kiest voor NOx-

reductie via SCR-technologie in combinatie met een

ureumoplossing. Scania en MAN gaan een andere weg.

Zij verminderen de uitstoot bij de bron, dus in de ver-

brandingsruimte. De stand van zaken.
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wachting is dat een liter AdBlue zestig eurocent
gaat kosten.
Als derde ‘nadeel’ noemen we de extra ruimte
en het gewicht die de AdBlue-tank opeist.
Mercedes gaat uit van een standaard tank van
90 liter voor trekkers en 115 liter voor motorwa-
gens. Maar ook 145 liter is mogelijk en mis-
schien zelfs raadzaam in de aanloopperiode
wanneer de verkrijgbaarheid van AdBlue te
wensen overlaat.

Bij de bron?
Zoals vermeld zijn er twee truckfabrikanten die
voor een andere aanpak hebben gekozen, MAN
en Scania. Zij verlagen de NOx-uitstoot in de
verbrandingsruimte door via een gekoelde EGR
de temperatuur omlaag te brengen. Van beide
fabrikanten zullen we bespreken hoe ze dit in
de praktijk hebben gerealiseerd omdat het twee
totaal verschillende motoren betreft.
Allereerst de onlangs geïntroduceerde DF20
motor van MAN. Deze relatief kleine motor met
een cilinderinhoud van 10,5 liter is in twee ver-
mogensklassen, als Euro 4 motor, leverbaar. Te
weten de LF12 met 390 pk en de LF11 met 430
pk met respectievelijke koppels van 1900 en
2100 Nm tussen 1000 en 1400 t/min. De moder-
ne diesels zijn voorzien van een Bosch tweede
generatie common rail systeem dat een maxi-
male inspuitdruk van 1600 bar genereert. De
brandstof kan maximaal in vier fasen worden
ingespoten om zodoende een gelijkmatige ver-

De chauffeur moet naast dieselolie ook geregeld
AdBlue tanken om zijn SCR-truck aan de Euro 4-eis
te laten voldoen.

Om vergissingen te
voorkomen heeft het
tankpistool van de
AdBlue-slang een spe-
ciale nozzle. Om lakbe-
schadigingen te voor-
komen is enige zorg-
vuldigheid tijdens het
tanken raadzaam.

Het AdBlue wordt
direct na de turbolader

in de hete uitlaatgas-
sen gespoten en valt

daar uiteen in water en
ammoniak.

Foto’s: Mercedes

rest uit demi-water, kortom het is een wateri-
ge en niet giftige oplossing. Helemaal
onschadelijk is het echter niet. De ureumop-
lossing is namelijk behoorlijk corrosief voor
ijzer, brons en sommige aluminiumsoorten en
het is agressief op lak. Het tanken, met een
speciaal gevormd pistool om vergissingen te
voorkomen, zal zeker de nodige zorg en aan-
dacht vergen!
Het alternatief waar sommige vervoerders
aan denken is geen AdBlue te  tanken maar
water. Niet verstandig! Al bestaat de AdBlue-
oplossing voor een groot deel uit water, als
men zuiver water aan de katalysator toe-
voegt is deze geen lang leven beschoren. ●

Eigen AdBlue tank
Euro 4-trucks die zijn voorzien van een SCR-
katalysator moeten regelmatig een ureumop-
lossing, genaamd AdBlue, tanken om de
emissie-eis werkelijk te halen. Dat betekent
dat er een Europees dekkend distributienet-
werk moet komen. Het ligt voor de hand om
de tankstations ermee uit te rusten, maar dat
zal niet op korte termijn een feit zijn.
Mercedes heeft al wel aangekondigd dat zijn
BlueTec-trucks voorzien kunnen worden van
een extra grote AdBlue-tank voor een grote
actieradius. In Nederland zijn de eerste stap-
pen naar een AdBlue netwerk gezet. Dureal,
een dochterbedrijf van de grote chemische
grondstoffen distributeur Univar NV, en
Texaco hebben een joint-venture gesloten
voor de installatie van opslagunits en tankin-
stallaties voor AdBlue. Het gaat voorlopig
nog om zogenaamde bedrijfsservicepunten
en ‘thuistankunits’.
Het ‘thuis tanken’ wordt interessant voor
bedrijven die nu al de beschikking hebben
over een eigen dieselpomp. Volgens een
woordvoerder van Dureal is een eigen
AdBlue-tank interessant vanaf zo’n 20 trucks.
De AdBlue-tankinstallatie kan gewoon naast
de bestaande dieselinstallatie worden
geplaatst, een andere oplossing is de installa-
tie op een droge en enigszins warme plek te
zetten omdat de ureumoplossing bevriest bij
-11°C en ook hoge temperaturen kritisch zijn
aangezien AdBlue boven de 50°C spontaan
gaat hydrolyseren. Uiteraard heeft Dureal
hiertegen passende maatregelen genomen
door de opslag/vulunits te voorzien van een
verwarmingselement en ze dubbel te isole-
ren. Een telemetriesysteem waakt over het
voorraadniveau. Dureal krijgt automatisch
een seintje wanneer bijvullen nodig is.
AdBlue bestaat voor 32,5% uit ureum en de

De AdBlue-installatie zoals Dureal onlangs heeft
geïntroduceerd is een volledig zelfstandige unit
die desgewenst naast het dieselafnamepunt ge-
plaatst kan worden.
Tekening: Dureal
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branding te verkrijgen.
De hoeveelheid teruggevoerde uitlaatgassen
voor de Euro 4-motor werd verhoogd van 13
naar 18 procent, de compressieverhouding ging
van 1:19 naar 1:20, de turbo onderging een
modificatie en men verhoogde het aantal
inspuitgaatjes van zes naar acht. Deze maatre-
gelen zijn voldoende om de NOx-uitstoot op de
Euro 4-norm te krijgen. De roetuitstoot wordt
naar beneden gebracht in de door MAN zelf
ontwikkelde PM-kat. De slogan ‘wij pakken het
bij de bron aan’ wordt voor wat betreft de parti-
kels dus niet helemaal gerealiseerd.
In het filter wordt in de voorfase de NO uit de
uitlaatgassen geoxideerd tot NO2, deze uiterst
reactieve stof helpt om het roet om te zetten in
onschadelijk CO2 met als nevenproduct NO. Met
deze PM-kat moet het mogelijk zijn om 60 tot
80% van de roetdeeltjes om te zetten in CO2.
Bijkomend voordeel is dat de PM-kat geïnte-
greerd is in de bestaande geluiddemper van het
uitlaatsysteem. Ten opzichte van het reeds
bestaande CRT-roetfilter is de versie van MAN
onderhoudsvrij en niet gevoelig voor dichtslib-
ben.
Dat de vervoerder met de door MAN gekozen
techniek niet afhankelijk is van een eventueel
toevoegmiddel is ook maar ten dele waar. Om
goed te kunnen functioneren vereist de PM-kat
zwavelarme diesel, in de meeste Europese lan-
den al standaard maar nog geen norm voor
geheel Europa inclusief het oosten. Ten opzich-
te van een Euro 3 D20 gebruikt de schone versie
zo’n 2 tot 3 procent meer brandstof. Maar, zeg-
gen ze bij MAN, altijd nog zuiniger dan de oude
D28 versie die overigens de Euro 4-status niet
zal beleven.

Zonder roetfilter
Echt bij de bron pakken ze het bij Scania aan.
De nieuwe R-serie is nu al leverbaar met een
‘schone’ Euro 4-motor (DT 12 11 420) die 420 pk
levert. Geen uitlaatgasnabehandeling (SCR) en
geen filtertechnieken om Euro 4 te halen. Wel
gekoelde EGR om de verbrandingstemperatuur
te verlagen en zo de NOx-norm te realiseren.
Om de uitstoot van partikels te beteugelen
heeft het Zweedse concern de inspuitdruk van
het samen met Cummins ontwikkelde HPI-
systeem verhoogd van 1600 naar 2400 bar.
De motor is voorzien van turbocompound, zeg
maar een tweede turbo in het uitlaatsysteem,
die achter de normale turbocompressor is
gemonteerd. Deze draagt enerzijds bij aan de

prestaties van de motor, anderzijds wordt hij bij
de Euro 4-krachtbron ook gebruikt om de EGR
te regelen. Dankzij de turbocompoundtechniek,
die de tegendruk van de uitlaatgassen reali-
seert, is het mogelijk om maximaal 18% van de

De Scania 12 liter 420 pk is leverbaar als Euro 4-krachtbron. De
motor is dan voorzien van het HPI-injectiesysteem, turbocom-
pound en gekoelde EGR. Uitlaatgasnabehandeling ontbreekt!

Een gekoelde EGR voert een deel
van de uitlaatgassen terug naar de
motor en verlaagt de verbrandings-
temperatuur waardoor de uitstoot
van NOx onder de Euro 4-norm blijft.

De werking van de SCR-katalysator wordt gecon-
troleerd door de beide temperatuursensoren en de
NOx-sensor. Ingeval van storing wordt de chauf-
feur eerst gewaarschuwd, reageert hij daar niet
op dan wordt het motorvermogen terugge-
schroefd.

SCR-systeem met controlefunctie van Scania Tekeningen: Scania

Motormanagement

Motor Katalysator

Ureum
doseersysteem

Ureum
tank

Lucht

Uitlaatgas Temperatuursensor NOx
Temperatuur-

sensor

NH3+NOx ➝ N2+H2O
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Nieuwe generatie 
schone DAF-motoren
MX, zo heet de nieuwe generatie
motoren van DAF. Overigens zal
er Paccar op het composiet klep-
pendeksel pronken, de overkoe-
pelende organisatie waartoe ook
Peterbilt, Kenworth en Foden be-
horen. Dit suggereert meteen dat
toepassing van de MX motor niet
beperkt zal blijven tot de Euro-
pese trucks. De productiefaciliteit
in Eindhoven is ingericht op
130.000 stuks, men heeft de afge-
lopen 5 jaar 250 miljoen Euro
geïnvesteerd om de motorenlijn
te moderniseren.
De MX is speciaal voor de komen-
de emissienormen ontwikkeld.
Net zoals het gros van de Euro-
pese truckfabrikanten gebruikt
Paccar de SCR-technologie om de
NOx-uitstoot onder de duim te
krijgen. Het betreft een 12,9 liter
zescilinder in lijn met bescheiden
gewicht en afmetingen.
Cilinderblok en -kop zijn ver-
vaardigd uit Compact Graphite

Iron wat een stijf geheel en een
lage geluidsproductie waarborgt.
Apart aan het MX-blok is dat het
hogedruk brandstofsysteem volle-
dig is geïntegreerd in het cilin-
derblok. Het gaat om een PLD-
systeem dat samen met Delphi is
ontwikkeld. Hiermee is het moge-
lijk om, afhankelijk van de om-
standigheden, voor- dan wel na-
injectie of een combinatie van
beide toe te passen om de ge-
luidsproductie en de emissies zo
laag mogelijk te houden. In dat
kader heeft men ook gekozen
voor de zogenaamde smart injec-
tie waarbij de verstuiverope-
ningsdruk elektronisch is in te
stellen, uiteraard wordt dit gere-
geld vanuit het motormanage-
ment.
De nokkenas ligt in het blok, de-
ze bedient de kleppen en de
pompunits. De distributie is aan
de achterzijde gepositioneerd,
men gebruikt een Poly-V-riem
voor de aandrijving van de dyna-
mo en de airco. Ook apart is dat
Paccar (DAF) voor het eerst natte
cilindervoeringen toepast, dit
geeft een directere en dus betere
koeling van de cilinders. Om de
hoge belastingen in goede banen

te leiden zijn de zuigers voor de
hogere vermogens van staal.
Uiteraard betreft het een turbo-
interkoeler, nieuw voor de uit-
voering met het hoogste vermo-
gen is de two-stage turbo met
gecontroleerde by-pass.
Paccar heeft ernaar gestreefd
zoveel mogelijk onderdelen te
integreren. Zo zien we een geïn-
tegreerde oliemodule met car-
tridge filter, koeler, spinner by-
pass filter en thermostaat. De
luchtcompressor, een samenwer-
king met Wabco, is een twee-
traps uitvoering. Niet alleen
draagt deze integratie van com-
ponenten ertoe bij dat de pro-
ductie van de motor een stuk
eenvoudiger is geworden, ook
het onderhoud zal naar verwach-
ting minder tijd vergen. Paccar
heeft ernaar gestreefd om de
onderhoudsbehoefte van de MX
af te stemmen op één jaarlijkse
beurt. In sommige gevallen
maakt dat kilometrages mogelijk
van 150.000 km.
De MX motor komt volgend jaar
op de markt, in eerste instantie
voor de DAF XF en later ook voor
de CF-serie. De MX verschijnt in

beginsel in drie vermogens, 300,
340 en 375 kW met bijbehorende
koppels van 2000, 2300 en 2500
Nm. Er staat ook nog een 410 kW
uitvoering op stapel.
In tegenstelling tot de overige
truckfabrikanten is DAF nog te-
rughoudend met het vroegtijdig
in de markt zetten van Euro 4- en
zelfs Euro 5-voertuigen. Men ver-
wacht niet dat de vervoerder de
meerprijs terug kan verdienen
met de nu geldende stimulerings-
en subsidieregelingen. ●

Er prijkt Paccar op het kleppendek-
sel, de motor is desondanks ontwik-
keld in Eindhoven. Het betreft een
compacte, stille, stijve 12,9 liter zes-
cilinder die volgend jaar in een Euro
4-versie leverbaar wordt voor de XF.

De nokkenas ligt in het motorblok
en bedient zowel de kleppen als de
pompunits van de brandstofpomp. In
de tuimelaarmodules is de LM1
Jacobs decompressierem geïnte-
greerd.

Om het aantal onderdelen zoveel
mogelijk te beperken heeft men
getracht om veel functies te integre-
ren in één onderdeel, een voorbeeld
is deze oliemodule.
Foto’s / Tekeningen: DAF

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 4



TECHNIEK 
Zware diesel maakt zich op voor Euro 4 en 5 

uitlaatgassen terug te voeren. De Euro 4-zesci-
linders zonder turbocompoundtechniek, die op
termijn geïntroduceerd worden, krijgen een
oxi-kat om eventuele koolwaterstoffen aan te
pakken.
Met deze Euro 4-motor hebben de Zweden wer-
kelijk een keurig stukje werk afgeleverd. Geen
toevoegingen en geen roetfilters. Kijken we
naar het brandstofverbruik dan zien we dat de
Euro 3- en Euro 4-versie gelijkwaardige cijfers
laten zien. Enigszins bedrieglijk is dat wel want
de Euro 4-uitvoering is immers uitgerust met
turbocompound in tegenstelling tot de Euro 3-
uitgave.
Voor de V8 motoren grijpen de Zweden wel
naar de SCR-techniek. Voornamelijk omdat de
EGR nogal wat koelcapaciteit vraagt, het bleek
dat die reserve wel in de zescilinder lijnmoto-
ren aanwezig is, voor de V8 wordt dat hachelijk.
Voor Euro 5 heeft Scania de lijnen ook al uitge-
zet. Een nieuw inspuitsysteem met nog hogere
drukken en flexibeler inspuitmogelijkheden,
XPI staat nu nog in de kinderschoenen maar
zal tegen de tijd dat Euro 5 in beeld komt zijn
uitontwikkeld. Verder denkt men door het toe-
passen van een turbo met variabele geometrie
de benodigde tegendruk te kunnen realiseren
om voldoende uitlaatgassen te hergebruiken,
EGR dus in combinatie met een oxi-kat om de
partikels te beteugelen. Een heikel punt is nog
wel de koelcapaciteit, in deze opzet moet die
worden uitgebreid. En omdat EGR pk’s kost is
de verwachting dat de cilinderinhoud zal toe-
nemen.

Fraudegevoelig
Emissie-eisen zijn bedoeld om ons milieu te
vrijwaren van allerlei schadelijke stoffen.
Trucks met een vette zwarte walm uit de uit-
laat behoren gelukkig tot het verleden en dat

zelfde geldt voor veel andere schadelijke stoffen
die je niet ziet maar er wel zijn.
Het is maar de vraag of Euro 4 ook datgene gaat
brengen wat we ervan verwachten. Vervoerders
zijn inventief en moeten op de centjes letten.
Het is niet ondenkbeeldig dat trucks met SCR-
techniek aan boord in de praktijk niet aan de
Euro 2-norm komen. Hoe, zult u zich afvragen.
Wel, door eenvoudigweg geen AdBlue te tan-
ken, de uitlaatgasnabehandeling blijft dan
achterwege en de NOx-uitstoot schiet omhoog.
Tot op heden zijn er nog geen maatregelen

Schematische voorstelling MAN EGR-systeem

Een deel van de uitlaatgassen (maximaal 18%) wordt gekoeld
en teruggevoerd naar het inlaatsysteem om zodoende de ver-
brandingstemperatuur te drukken.

In het eerste gedeelte van de katalysator wordt NO2 gevormd
dat als reactiestof fungeert om de partikels om te zetten in
kooldioxiden.

Tekeningen: MAN

Opbouw PM-kat van MAN

De PM-kat, zoals MAN die gebruikt voor de Euro 3
en 4-voertuigen, is geïntegreerd in de geluiddem-
per van het uitlaatsysteem en vergt nauwelijks
extra ruimte.

genomen die dit ‘frauduleus’ handelen voorko-
men. De chauffeur merkt er in ieder geval niets
van, afgezien van het rode waarschuwingslam-
pje dat gaat branden, de truck blijft op hetzelf-
de niveau presteren. Dergelijke trucs worden
uiteraard wel opgetekend in het EOBD-systeem
van het voertuig en zijn dus uit te lezen. Maar
wat de consequenties zijn van deze bedenke-
lijke handelswijze is tot op heden nog niet
bekend.
En laat het nu juist Scania zijn, de ‘tegenstan-
der’ van SCR nota bene, die een systeem heeft
bedacht om dit soort situaties zoveel mogelijk
te voorkomen. Met een temperatuursensor vóór
de katalysator en een erna in combinatie met
een NOx-sensor krijgt het motormanagement
een goede indicatie van de werking. Wanneer
deze niet naar behoren functioneert, worden
de prestaties teruggeschroefd. Technisch zijn de
mogelijkheden er dus, maar geen truckfabri-
kant past ze (nog) toe. ●

Hans Doornbos

Voor de Euro3 en 4-D20 motor gebruikt
MAN het tweede generatie common rail
systeem van Bosch. Voor de Euro 4-ver-
sie ging het aantal gaatjes in de verstui-
ver van 6 naar 8.

Luchtfilter
Motor

EGR-cooler

EGR-klep

Intercooler

Vooroxidatie-Platinakat: 2NO+O2 ➝ 2NO2V

V P

Partikelreductie: 2NO2+C ➝ CO2+2NOP

Drukregel-
kleppen

Voorkatalysator

Partikelreductie
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