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MOTOREN
Mercedes maakt dieselmotor ultraschoon

Foto’s/Tekeningen: Mercedes-Benz

Roetuitstoot én NOx-uitworp onder controle

Het is Mercedes-Benz gelukt om als eerste te voldoen aan de strenge emissie-eisen

die in de VS aan personenautodiesels worden gesteld. Om de komende, nóg strengere

eisen in de VS, Japan en Europa het hoofd te bieden, kiest Mercedes-Benz voor Blue-

tec-techniek met AdBlue-inspuiting. Het emissiesysteem wordt er bepaald niet een-

voudiger op, maar het maakt de dieselmotor veel milieuvriendelijker.

Volgens Mercedes-Benz is het roetfilter een ef-
fectief instrument om de diesel schoon te krij-
gen. Nu nog de NOx-uitworp beteugelen. Met
een breed pakket aan technische maatregelen,
wil Mercedes de diesel op alle fronten zo milieu-
vriendelijk mogelijk maken. En daar lijkt de au-
tofabrikant aardig in te slagen.
Sinds eind 2006 is de E320 in Bluetec-uitvoering
in de VS leverbaar. Een knappe prestatie waar-
voor heel wat werk is verzet.
Het Bluetec-idee bestaat uit drie bouwstenen: de
motor zelf, de oxikat met roetfilter en de NOx-
nabehandeling. De NOx-nabehandeling bestaat
weer uit twee mogelijkheden: NSK of SCR. NSK
staat voor NOx Speicher Katalysator ofwel een
NOx-opslagkat. SCR is een afkorting van Selec-
tive Catalyst Reduction, dus een selectieve kata-
lytische reductie. Zo’n SCR-kat kan NOx op twee
manieren omzetten: met en zonder AdBlue. Als
er AdBlue wordt gebruikt, werkt de SCR-kat met
een hogere omzettingsgraad dan zonder Ad-
Blue. Nadeel van AdBlue is dat er een aparte
tank, pomp en verstuiver nodig zijn, die ook
nog elektronisch geregeld moeten worden. Ad-
Blue is een speciale vloeistof die voornamelijk
uit opgelost ureum bestaat. Zonder gebruik van

AdBlue moet de benodigde ammoniak (NH3) 
tijdens rijk draaien uit het verbrandingsproces
komen.

Diepgaand vooronderzoek
Tijdens vooronderzoek stelde Mercedes vast dat
de Bin 8-grenswaarden met een NOx-opslagkat

zijn te halen, maar voor de Bin 5-grenswaarden
is er een SCR-kat met AdBlue nodig.
Eerst is er een nieuwe 3 liter V6 dieselmotor ont-
worpen, de OM642. Deze produceert 40% min-
der NOx en 20% minder roetdeeltjes.
Motorintern is de verbranding verbeterd door
het terugbrengen van de uitlaatgastegendruk,

De groene kracht
van Bluetec

Bijzonder aan de Bluetec-techniek is de brede aan-
pak van het milieuprobleem. Niet alleen de roet-
uitstoot wordt drastisch teruggebracht, maar ook
de andere ongewenste emissies waaronder NOx.
Mercedes past Bluetec toe in diverse technische
varianten.
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andere verstuivers toe te passen, de compressie-
verhouding te verlagen, meer uitlaatgas te recir-
culeren en de turbocompressor te verbeteren.
Aan de uitlaatkant werd de oxikat zo dicht mo-
gelijk bij de motor geplaatst om de opwarmtijd
zo kort mogelijk te houden. Pal daarachter
komt de NOx-opslagkat die net als de oxikat met
edelmetaal in een grenslaag werkt. Zo’n NOx-op-
slagkat wordt ook wel een DeNOx-kat genoemd.
Tijdens het opwarmen van de motor worden CO
en HC in de oxikat omgezet in CO2 en H2O. Als
de uitlaatgassen goed op temperatuur zijn,
werkt ook de NOx-opslagkat mee bij deze omzet-
ting.
Volgende in de rij is het roetfilter. Bedenk wel
dat alles bij de V6-motor dubbel is uitgevoerd.
Ook het deeltjesfilter is voorzien van een kataly-

tische grenslaag. Het is duidelijk dat een ‘geslo-
ten’ roetfilter dé oplossing is voor het conflict
tussen de NOx-  en de deeltjesuitworp. Het rege-
nereren bij 600 tot 650°C is echter niet goed
voor het brandstofverbruik, dus moet het zo
kort mogelijk duren. Ten opzichte van een rege-
neratie met behulp van een additief, zoals bij de
Peugeot- en Citroën-diesels al vele jaren het
geval is, stelt Mercedes-Benz dat er minder as in
het filter komt. Daardoor neemt de tegendruk
langzamer toe en werkt het roetfilter langer
met een hoog rendement.

NSK Advanced
De NOx-opslagkat werkt met twee stappen. Als
het mengsel arm is, zit er zuurstof (O2) in de uit-
laatgassen. Daarmee wordt NO geoxideerd tot

nitraat NO3. Dat wordt opgeslagen in de van
edelmetaal voorziene grenslaag. Via een reken-
programma wordt nagegaan of de opslagkat
‘vol’ is, zo ja dan gaat het mengsel naar rijk. Het
opgeslagen nitraat (NO3) reduceert tot stikstof
(N2) en waterdamp (H2O).
Bij een dieselmotor zorgt een rijk mengsel voor
roetvorming. Er is een intelligente regeling
nodig om dat ongewenste verschijnsel te beper-
ken. Daartoe worden er lambdasensoren ge-
bruikt, de EGR aangepast, en leveren na-inspui-
ting en inlaatluchtsmoring hun bijdrage aan
het proces.
Mercedes-Benz spreekt van een NSK Advanced
hetgeen wijst op een extra functie van de
DeNOx-kat: het opslaan en vervolgens verwijde-
ren van zwavel. Het lastige bij de zwavelopslag

Motoren moeten nog veel schoner

In Europa, de VS en Japan worden verschillende emissienormen gehanteerd.
Duidelijk is dat de grote schoonmaak van de verbrandingsmotor nog lang niet
ten einde is.
PM staat voor ‘Particulate Matter’, oftewel deeltjesemissie. EPA is een afkor-
ting van Environmental Protection Agency (norm voor 50 staten in VS). CARB
is de California Air Resources Board. LEV staat voor Low Emission Vehicle,
ULEV voor Ultra Low Emission Vehicle. Voor de rekenaars onder u: 1 gram/mile
komt overeen met 0,62 g/km.

Bluetec omvat een breed pakket aan emissiemaatregelen. Hier ziet u de
bouwstenen van het Mercedes Bluetec-systeem.

Emissieprobleem breed aangepakt

Bluetec pakt zowel de deeltjesuitworp als de NOx-productie effectief aan. De
emissies worden tot een absoluut minimum teruggebracht. NSK staat voor
‘NOx Speicher Katalysator’, oftewel NOx-opslagkatalysator. SCR is een afkor-
ting van ‘Selective Catalyst Reduction’, dus Selectieve Katalysator Reductie
(NOx-kat met NH3).

Ureum wordt in het
Duits Harnstoff ge-
noemd. Het is een
witgekleurd zout dat
voor 46% uit stikstof
bestaat. Natuurlijk
ureum is een restpro-
duct bij de vertering
van eiwitten en
wordt in de urine af-
gescheiden.
Ureum wordt op
grote schaal synthe-
tisch gefabriceerd:
127 miljoen ton in
2004, de grootste fa-
briek produceert

4000 ton ureum per
dag. Het wordt
vooral gebruikt als
meststof voor plan-
ten.
Bij verhitting valt
ureum uiteen, daar-
bij wordt ammoniak
NH3 gevormd, dat
gebruikt wordt om
NOx om te zetten in
stikstof N2 en water-
damp H2O. Bij diesel-
motoren wordt
32,5% ureum opge-
lost in een vloeistof
(AdBlue) en in de

hete uitlaatgassen na
het roetfilter inge-
spoten. Het verbruik
ervan bedraagt 2 tot
3% van het brand-
stofverbruik. Omdat
AdBlue bij min 11°C
bevriest, is er verwar-
ming nodig. Er wordt
ook getest met een
soortgelijke vloeistof
met de naam De-
noxium, die pas be-
vriest bij min 30°C.
Beide vloeistoffen
voldoen aan de DIN
70070-norm. �

Wat is ureum?

Aansturen van de
emissiebouwstenen

Deeltjesfilter en 
oxidatiekatalysator

Stikstofoxiden-
 nabehandeling

Motorinterne 
maatregelen

Oxidatiekatalysator

Deeltjesfilter

Bluetec met NSK
advanced

Bluetec met
SCR-kat
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is dat zwaveloxiden (SO2 en SO3) zich sterker
hechten aan de grenslaag dan de stikstofoxiden.
Gelukkig bevatten de brandstof en de smeerolie
niet meer zoveel zwavel als voorheen, maar er
hopen zich toch geleidelijk aan steeds meer
zwaveloxiden op die de opname van stikstofoxi-
den belemmeren.

Ingewikkeld regelproces
Het bijzondere van de opslagkat is dat Merce-
des-Benz en Umicore er in geslaagd zijn het de-
sulfateren van de DeNOx-kat en het regenereren
van het roetfilter gelijktijdig te doen plaatsvin-
den. Daartoe moet de uitlaatgastemperatuur
omhoog om het regenereren te starten. Als dat
proces loopt, gaat het vanzelf verder. Nu wordt
het mengsel enkele malen achtereen en gedu-
rende korte tijd rijk afgesteld. Daardoor reduce-

ren de zwaveloxiden en is de DeNOx-kat weer
schoon.
Hoe ingewikkeld deze processen zijn, zal wel
duidelijk zijn. Bedenk daarbij dat de NOx-rege-
neratie ongeveer elke 60 seconden plaatsvindt.
De regeneratie van het roetfilter gebeurt elke
500 tot 1000 km en die van de SOx om de paar
1000 km en wel gelijktijdig met die van het roet-
filter.
Tijdens de NOx-regeneratie vinden de beide
voorinspuitingen en de hoofdinspuiting vroeger
plaats dan gebruikelijk. Bovendien wordt de in-
spuithoeveelheid van één van de voorinspuitin-
gen iets verhoogd, terwijl die van de hoofdin-
spuiting sterk wordt verminderd. Als extra
maatregel vindt er een na-inspuiting plaats.
Daarbij wordt er een flinke hoeveelheid brand-
stof ingespoten om de uitlaatgastemperatuur

snel tot boven de 600°C te laten stijgen. Een te
hoge temperatuur is niet gewenst voor de le-
vensduur van de DeNOx-kat.
Ga er maar aan staan om al deze functies zo te
regelen dat niemand merkt dat er van alles ge-
regenereerd wordt. Er wordt voor gezorgd dat
het motorkoppel tijdens de overgang op ver-
schillende motorcondities constant blijft. Daar-
toe zijn er verschillende modules ontwikkeld
die de motor aansturen en regelen, zowel tij-
dens normale verbranding als tijdens NOx-rege-
neratie, desulfatering en roetfilterregeneratie.

Wikken en wegen
Uit onderzoek van Mercedes-Benz is gebleken
dat er een verband is tussen het brandstofver-
bruik en de NOx-uitworp enerzijds en de HC (in
de VS zonder methaan) en de NOx-uitworp an-

NOx-regeneratie van de DeNOx-kat

Door deze maatregelen vindt er een voor de inzittende(n) niet waarneembare
NOx-regeneratie van de DeNOx-katalysator plaats.

Het regenereren van de diverse katalysatoren en het roetfilter, is een weten-
schap op zich. Lastig is vooral dat de inzittenden er niets van mogen merken

Overzicht regelstrategieën Bluetec

In dit doorzicht zijn alle componenten van de uitlaatgasnabehandeling van de
E320 Bluetec aangegeven. Het uitlaatsysteem wordt er niet eenvoudiger op.

Bij de GL320 Bluetec is de uitlaatgasnabehandeling nóg complexer. Er wordt
namelijk gebruik gemaakt van AdBlue-inspuiting.

Oxikat

DeNOx-kat 
(opslag van NOx, omzetting van NOx in N2

en H2O tijdens rijk mengsel)

SCR-kat (omzetting van
NOx met behulp van NH3

tijdens rijk mengsel)Roetfilter

Oxikat

Roetfilter

AdBlue-verstuiver

SCR-kat (omzetting van
NOx met behulp van NH3
tijdens rijk mengsel)

AdBlue-tank

NOx-regeneratie
Regelmatig (ongeveer elke 60s) λ<1 draaien om NOx

te regenereren in DeNOx-kat

Normaal bedrijf
λ>1 draaien, opslaan van NOx in

DeNOx-kat en roetdeeltjes 
in roetfilter

Roetfilterregeneratie
Ongeveer elke 500 tot 

1000 km

SOx-regeneratie in DeNOx-kat
Nodig na enkele 1000 km (vindt dan gelijk-

tijdig plaats met roetfilterregeneratie)

VE1=Voorinspuiting 1
VE2=Voorinspuiting 2
HE=Hoofdinspuiting
NE=Na-inspuiting

Normale verbranding

NOx-regeneratie

λ<1 draaien

Krukgraden

VE2 VE2 VE1 VE1 HE HE NE
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derzijds. Als er over de VS-rijcyclus minder dan
0,3 g/mile NOx wordt uitgestoten, gaan zowel
het verbruik als de HC-uitworp omhoog. Met
motorinterne maatregelen is er niets meer te
bereiken, dus is er een DeNOx-kat nodig. Als die
goed werkt, is er al spoedig een positief resul-
taat: de NOx-uitworp is veel lager terwijl de HC-
uitworp en het verbruik slechts weinig toene-
men.
Omdat in Europa de HC/CO-grenswaarde veel
lager ligt dan in de VS, is het nodig de NOx-na-
behandeling nog verder te verbeteren.

SCR-kat zonder en met AdBlue
Bij de E320 Bluetec wordt er daarom achter de
oxikat, de DeNOx-kat en het roetfilter een SCR-
kat gebruikt. Daarin vindt een selectieve kataly-
tische reductie van de NOx plaats met behulp
van ammoniak (NH3). De ammoniak ontstaat tij-
dens het draaien op een rijk mengsel. Kennelijk
werkt deze ‘ongeregelde’ SCR effectief genoeg,

ammoniak in de SCR-kat opgeslagen blijft. De
AdBlue vormt een welkome aanvulling op de
ammoniak uit de motor.
Dit systeem verhoogt de kostprijs, maar het
zorgt voor nog betere emissiewaarden. Voor de
komende E300 Bluetec moet €1000,- meer wor-
den betaald dan het standaardmodel met oxikat
en roetfilter.

Zijn we er nu?
Mercedes-Benz is er van overtuigd dat het Blue-
tec-systeem toekomst heeft. De volgende stap is
‘down-sizing’: een nieuwe 2.2 liter viercilinder
moet de prestaties van de 3.0 liter V6 evenaren.
Ongetwijfeld een buitengewoon resultaat, ook
al gaat het allemaal over metingen over de Euro-
pese rijcyclus. Heel leerzaam is een vergelijk
met de DiesOtto-motor, die in de vorige editie
van AMT uitgebreid is toegelicht. �

Paul Klaver

In oktober 2006 ver-
scheen in de VS de
eerste Bluetec-diesel-
motor in de E320 die
aan de Tier II, Bin 8-
emissie-eisen vol-
doet. Deze motor
komt eind dit jaar
wereldwijd beschik-
baar en zal gevolgd
worden door een
uitvoering die de
NOx-uitworp nog
verder verlaagt door
het toepassen van
AdBlue-inspuiting in
de uitlaat.
In Europa verschijnt
als eerste model de
E300 die aan de Euro
5-eisen (van 2009)
voldoet. De motor
levert 155 kW en 540
Nm, het verbruik
over de Europese 
rijcyclus bedraagt 
7,3 l/100 km.
Het is duidelijk dat
Mercedes-Benz de
Bluetec-techniek als
de beste oplossing
ziet om aan de
steeds strenger wor-
dende emissie-eisen
te voldoen. Het aan-
vankelijk gemeen-

schappelijk met VW
en Audi bewerken
van de VS-markt met
het Bluetec-systeem
is echter van de
baan. VW en Audi
gaan zelfstandig ver-
der.
Mercedes-Benz wil in
2008 met een diesel-
motor voor de R, ML
en GL320 komen die
aan de VS Bin 5-
norm voldoet én ver-
moedelijk ook aan
de Euro 6-norm die
zo’n vier jaar na de
Euro 5-norm van
2009 is gepland.
Deze V6-motor ge-
bruikt AdBlue en le-
vert 155 kW en 540
Nm bij een brand-
stofverbruik van 
7,8 l/100 km.
Voor 2009 is een
nieuwe viercilinder
2.2 liter dieselmotor
gepland die 150 kW
en 480 Nm haalt en
slechts 4,9 l/100 km
verbruikt. Deze C250
Bluetec zou niet
meer dan 130 g/km
CO2 uitstoten. �

Voorbereid 
op Euro 6

want de auto voldoet aan alle geldende emissie-
eisen. Als de Bluetec E300 in december op de
markt komt, worden zelfs de Euro 5-emissie-
eisen die pas in 2009 van kracht worden, ge-
haald.
Maar de eisen in Californië en die in Japan lig-
gen op een nog hoger niveau. Om daaraan te
kunnen voldoen is een AdBlue-inspuiting, dus
een grotere toevoer van ammoniak, nodig. Daar-
toe wordt ook de volgorde van de componenten
in de uitlaat gewijzigd. De oxikat wordt gevolgd
door het roetfilter, dan komt de DeNOx-kat, ver-
volgens de AdBlue-verstuiver en tenslotte de
SCR-kat.
Mercedes-Benz wil zoveel AdBlue in een aparte
tank doen dat er pas bij een onderhoudsbeurt
bijgevuld hoeft te worden. Bij de ontwikkeling
bleek dat de positie van de verstuiver, de af-
stand ervan tot de SCR-kat, de inspuitfrequentie
en -hoeveelheid en de aanstroming ervan het re-
sultaat van de omzetting bepalen. De NOx-om-
zetting begint al vanaf 200°C, vandaar dat de
SCR-kat onder de bodem kan worden geplaatst.
Er is een NOx-sensor na de SCR-kat nodig om uit-
stoot van ammoniak te voorkomen. Bovendien
kan er zo voor worden gezorgd dat er voldoende

Maar liefst drie katalysatoren en een
roetfilter helpen de E320 Bluetec aan
een opmerkelijk schone adem.

De diverse componenten van het Bluetec-
systeem van de GL320. AdBlue wordt voor
de SCR-kat in de uitlaat ingespoten.

Oxikat

Advanced DeNOx-kat

Roetfilter SCR-kat

Oxikat

Roetfilter

AdBlue-verstuiver

SCR-kat
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