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BEDRIJFSAUTO’S
Personenauto-dieseltechniek in Scania Euro 5-krachtbron

Complexe  nabehandeling overbodig

Er zijn twee wegen die lei-

den naar Euro 5: SCR-tech-

niek of EGR, eventueel in

combinatie met een roetfil-

ter. Scania koos voor het

laatste en wist het zelfs te

realiseren zonder roetfilter.

Het geheim: volledige con-

trole over het verbran-

dingsproces.

Lang voordat Euro 4 wettelijk verplicht werd
schermden veel truckfabrikanten al dat ze voer-
tuigen konden leveren in een Euro 5-uitvoering.
En het bleek een uitstekend verkoopargument,
want voor klanten die veel internationaal trans-
port doen bood dat de mogelijkheid om in ver-
schillende landen in aanmerking te komen voor
allerlei extra subsidies.
Maar er waren twee merken die niet à la minute
een antwoord hadden op Euro 5. Dat betrof de
merken die hadden gekozen voor EGR, al of niet
in combinatie met een roetfilter. Zij hadden
meer tijd nodig om de motortechniek te laten
voldoen aan de strengere emissienorm. Het zal
onderhand wel bekend zijn dat het hier om de
truckfabrikanten MAN en Scania gaat.
Deze zomer maakte Scania bekend zover te zijn.
Eind van dit jaar rijden de eerste Scania Euro 5
EGR-voertuigen op grote schaal over het Euro-
pese wegennet.

Nieuwe motorenrange
Dat heeft best nog wat voeten in de aarde ge-
had. Scania moest een geheel nieuwe motorlijn
ontwikkelen. Het gaat daarbij om nieuwe 9 en
13 liter lijnmotoren. De 9 liters zijn vijfcilinders,
de 13 liter zescilinder krachtbronnen.
De nieuwe motorenrange is uitgerust met het
nieuwe Scania XPI-inspuitsysteem, uiteraard

EGR, in dit geval tweetraps, en een turbo met
variabele geometrie. Dit alles wordt gedirigeerd
vanuit een nieuw ontwikkeld motormanage-
ment.
Waarom deze veranderingen? Uiteraard om de
Euro 5-emissienorm te halen zonder toevoeging
van AdBlue. Maar dan moet je middelen hebben
om zowel de NOx-vorming als de uitstoot van
roetdeeltjes tijdens de verbranding te minimali-
seren. En we weten allemaal dat dit een soort
ambivalente doelstelling is. Neem je maatrege-
len om de roetuitstoot te minimaliseren, dan
leidt dit tot een hoge NOx-waarde. Omgekeerd:
een lage NOx-waarde laat normaal gesproken
een hoger roetaandeel zien.
Je moet dus twee op het oog tegenstrijdige in-
grepen doen wil je de Euro 5-norm volledig in
de verbrandingsruimte realiseren. Dat de Zwe-
den dat hebben geklaard dwingt respect af!

Samen met Cummins
Het samen met Cummins nieuw ontwikkelde
XPI (eXtra high Pressure Injection) inspuitsys-
teem speelt een cruciale rol om de roetuitstoot
binnen de norm te houden. In essentie is het
een common rail-systeem, maar dan wel een die
een voor vrachtautobegrippen bijzonder hoge
druk van 2400 bar genereert. De gemiddelde
werkdruk zal 1800 bar bedragen.
Groot voordeel van een common rail-inspuitsys-
teem is dat de inspuitdruk onafhankelijk is van
het motortoerental en de hoeveelheid in te spui-
ten brandstof. Immers, de hogedrukpomp, aan-
gedreven door de krukas, zorgt ervoor dat de
accumulator altijd voldoende onder druk staat.
Een ander belangrijk pluspunt in het kader van
het gestelde doel is dat de timing en duur niet
meer afhankelijk zijn van de positie van de nok-
kenas.

Schoon bij de bron
Scania heeft van meet
af aan de EGR-techniek
geadopteerd om te vol-
doen aan de emissie-
eisen. SCR-techniek
gebruiken ze alleen
voor de V8 omdat daar
de koelcapaciteit in
combinatie met EGR 
tekort schiet.
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om per arbeidscyclus meerdere inspuitingen te
doen. Met een voorinspuiting wordt de verbran-
ding ingeleid, waardoor het harde nagelen van
een direct ingespoten diesel wordt gedempt. Tij-
dens de hoofdinspuiting vindt de gecontroleer-

de hoofdverbranding plaats, bij de na-inspuiting
realiseert men een reductie van het geprodu-
ceerde roet.
XPI werkt met zeer hoge druk, de toleranties
van de onderdelen zijn bijzonder kritisch. Het

De cilinderinhoud van zowel de vijf- als de zescilin-
der is iets toegenomen. De boring van beide ging
van 127 mm naar 130 mm. De slag van de zescilin-
ders groeide naar 154 mm, die van de vijfcilinders
bleef ongewijzigd op 140 mm.

Een ladderframe in het carter 
van de zescilinder zorgt voor extra 
stevigheid en dempt het geluid en de trillingen. 
De vijfcilinder (op de foto) heeft twee balansassen
onderin het carter gekregen.

Beide krachtbronnen zijn voorzien van het XPI-in-
spuitsysteem dat Scania samen met Cummins heeft
ontwikkeld. De maximum inspuitdruk bedraagt
maar liefst 2400 bar.

De EGR-klep wordt met een pneumatische regelci-
linder bediend. De aansturing geschiedt vanuit het
motormanagement.

De injectoren worden via een solenoïdeklep
voorzien van dieselolie. Deze kleppen worden
aangestuurd vanuit de motorregeleenheid. De
hoeveelheid in te spuiten brandstof is een pro-
duct van de inspuitduur en de brandstofdruk in
de accumulator.

Meerdere inspuitingen
Net zoals gebruikelijk bij de personenauto com-
mon rail-systemen is het ook bij XPI mogelijk
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systeem is daarom net zoals ieder common rail-
systeem erg gevoelig voor verontreinigingen in
de brandstof. In het systeem is een waterafschei-
der geïntegreerd in het voorfilter, en in het op-
voergedeelte naar de hogedrukpomp is een
drukfilter opgenomen.
De hogedrukpomp is er in een twee- of driecilin-
der uitvoering. De plunjers zijn zwevend ge-
monteerd, ze worden door de aangevoerde
brandstof omlaag gedrukt en leveren dan pas
druk. Wanneer er geen vermogensbehoefte is
zweven ze en leveren dus geen opbrengst.

Tweetraps EGR
Het EGR-systeem heeft als voornaamste doel de
NOx-uitstoot binnen de gestelde norm te hou-
den. Dit door een gedeelte van de uitlaatgassen
terug te voeren naar de inlaat waardoor het
zuurstofgehalte omlaag gaat. Dit leidt tot een la-
gere verbrandingstemperatuur en bijbehorende
lagere NOx-vorming.
Om u een idee te geven omtrent het EGR-percen-
tage: voor de Euro 4-krachtbronnen voert Scania
15-20% van de uitlaatgassen terug naar de in-
laat, voor Euro 5 is dit verhoogd naar 25-30%.
Maar dat is nog niet alles, de temperatuur van
het teruggevoerde gas is met een factor drie ver-
laagd tot 50°C. Het koelend vermogen bedraagt

Maatwerk
De regeleenheid bepaalt het EGR-gehalte. Het
stuurt de EGR-klep die met een pneumatische
cilinder wordt bediend. In het systeem is een
luchtmassameter opgenomen die de hoeveel-
heid inlaatlucht meet. Samen met informatie
van de vuldruk- en temperatuursensoren bere-
kent de regeleenheid het benodigde EGR-ge-
halte. De regeleenheid kalibreert zelf volgens
een vast protocol de luchtmassameter om altijd

met de juiste gasvolumes te rekenen.
Bij een koelvloeistoftemperatuur

De aansturing van de
injectoren gebeurt van-

uit het motormanage-
ment. Dat stuurt de

solenoïdeklep aan
waardoor de brandstof
vanuit de accumulator

de injector binnen-
stroomt. De injectie ge-

beurt in drie fasen.

Scania past een door Holset ontwik-
kelde turbo met variabele geometrie
toe. Uiteraard wordt de verstelbare
ring, die de opening regelt, bediend
vanuit de motorelektronica.

De hete uitlaatgassen worden in twee trappen
 teruggekoeld naar 50ºC; de eerste trap met koel-
vloeistof gekoeld, de tweede met lucht. Tussen
beide bevindt zich een klep waarmee de mate van
terugkoeling kan worden geregeld.

voor de Euro 5-voertuigen maar liefst 70 kW.
Het afkoelen van de uitlaatgassen gebeurt in
twee fasen. In de eerste fase passeren de uitlaat-
gassen een watergekoelde EGR-koeler die op de
motor is bevestigd. In de tweede fase gaan de
uitlaatgassen door een luchtgekoelde warmte-
wisselaar die boven de intercooler zit. Sommige
vijfcilinder uitvoeringen ontberen die laatste
trap, een enkele koeler volstaat voor die vermo-
gens.
Tussen de watergekoelde EGR-koeler en de
luchtgekoelde warmtewisselaar zit een
klep waarmee vanuit de motorrege-
ling de mate van terugkoeling
wordt geregeld. Wordt deze klep
gesloten dan stromen de uit-
laatgassen rechtstreeks
naar de motorinlaat,
voorop gesteld dat de mo-
torregeling de EGR-werking
heeft vrijgegeven.

Turbine

Verstevigingsring

Verstelbare nozzle-ring

Toerentalsensor

Opgeladen
inlaatlucht

Luchtaanvoer

Compressor

Actuator

Bedieningsjuk
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onder de 60°C is de EGR-regeling uitgeschakeld
omdat er dan teveel condens in de uitlaatgassen
zit waardoor het inlaatspruitstuk zou kunnen
dichtvriezen. Ook wanneer de gasklep snel
wordt geopend schakelt de motorregeling de
EGR-werking uit omdat de motor juist dan veel
(verse) lucht nodig heeft. Hetzelfde protocol
geldt als het voertuig op grote hoogte rijdt met
ijle lucht.
De EGR vraagt nogal wat van de koelcapaciteit
van de motor. Dreigt de temperatuur van de mo-
torkoelvloeistof boven de 100°C te komen dan
wordt de volledige koelcapaciteit gebruikt voor
de motorkoeling en wordt de EGR-werking uit-
geschakeld.

Soepele aandrijflijn
Scania heeft voor de nieuwe vijf- en zescilinders
een Holset-turbocompressor met variabele geo-
metrie gebruikt. Bij kleinere dieselmotoren (per-
sonenauto’s) is dit onderdeel al jaren gemeen-
goed en ook Iveco gebruikt een degelijke opla-
der voor de zware truckdiesels.
De voordelen zijn evident: men kan een klei-
nere turbo inzetten die sneller reageert en over
een grotere bandbreedte zijn werk doet. Door
het verstellen van de nozzle-ring, gedirigeerd
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Wilt u met eigen ogen zien hoe het
nieuwe Scania XPI-inspuitsysteem werkt?
Dat kan op www.AMT.nl, kies Video en
vervolgens de subrubriek Motoren.

Het XPI-inspuitsysteem
is samen met Cummins
ontwikkeld en is in es-
sentie een common rail-
systeem dat een
maximum inspuitdruk
van 2400 bar genereert.

Inspuitsystemen
door de jaren heen

Door de invoering van de emissie-eisen zijn de in-
spuitdrukken aanzienlijk verhoogd. Hiermee heeft
de motorconstructeur enigszins zeggenschap over
de NOx-uitstoot en de vorming van roetdeeltjes. De
pompverstuiversystemen maakten die hoge druk-
ken al mogelijk, maar de inspuithoeveelheid is af-
hankelijk van motortoerental en inspuitdruk. Bij een
common rail-systeem is dat niet meer het geval.

De boring van beide motoren is aangepast, de
slag van de zware serie is iets toegenomen waar-
door de cilinderinhoud van beide ten opzichte
van de voorgangers is vergroot. Het carter van
de zescilinders is voorzien van een ladderframe
waardoor de sterkte is toegenomen en trillingen
en geluid worden gedempt. De vijfcilinders
moeten het doen met twee balansassen.
Verder is de olieverversingstermijn toegenomen.
Maximaal bedraagt deze 120.000 km maar dat
geldt alleen bij een maximaal GVW van 36 ton,
voor 45 ton bedraagt de wissel 90.000 km. Overi-
gens zijn dit globale getallen, de uiteindelijke
termijn wordt in nauw overleg met de dealer-
werkplaats bepaald.
De vijfcilinder is leverbaar in drie vermogens-
klassen, te weten 230, 270 en 320 pk. De eerste
twee zijn leverbaar met een roetfilter en vol-
doen dan aan de EEV-norm. De zescilinder is le-
verbaar in vier vermogens: 360, 400, 440 en 480
pk met respectievelijke koppels van 1900, 2100,
2300 en 2500 Nm. �

Hans Doornbos

vanuit de motorregeling, verandert de opening
van de nozzle. Veel uitlaatgas betekent een grote
opening, weinig een kleine.
Hierdoor blijft de turbine op toeren en kan de
motor ook bij lage toerentallen profiteren van de
turbowerking. Het resultaat is goed te merken
aan de driveabilty van de aandrijflijn. Scania
claimt dat de motorreacties en het koppel bij
lage snelheden aanmerkelijk zijn verbeterd. Maar
er is meer, omdat de motor beter reageert ‘op het
gas’ en de turbo op toeren blijft schakelt de geau-
tomatiseerde Opticruise-versnellingsbak sneller.
Het resultaat in klinkende cijfers: Het maximum
koppel wordt al geleverd bij 1000 t/min en blijft
voor de 9 liters beschikbaar tot 1350 t/min en bij
de grote broers tot 1300 t/min.
Dit alles levert wel weer een ‘probleem’ op. Chauf-
feurs zijn over het algemeen niet gewend om zo
laag in toeren te rijden. Wil een vervoerder opti-
maal profiteren van de mogelijkheden dan advi-
seert Scania een rijcursus van een dag onder
begeleiding van een ervaren instructeur. Overi-
gens hamert men daar bij Scania al jaren op!

Herkenbaar als Scania
Ook de nieuwe krachtbronnen zijn duidelijk
Scania’s nakomelingen. Het merk was destijds
een van de eerste die ertoe overging bij de moto-
renseries componenten en systemen uit te wisse-
len. Dat scheelt in productiekosten en voor de
werkplaats en de onderdelenvoorziening is het
een stuk overzichtelijker.
Dat trucje heeft men uiteraard bij de nieuwe se-
ries herhaald. Sterker nog: het hele concept is ge-
baseerd op die bekende ééncilinder die bij Scania
in het motorenlab staat en waar alle nieuwe
technieken op worden uitgeprobeerd.

PDE HPI XPI

Hogedrukaansluiting

Brandstof manifold

Hogedrukleiding

Accumulator 2400 bar

Druksensor

Veiligheidsklep 3000 bar

Aanvoer brandstof

Brandstofdoseerklep

Retourbrandstof

Hogedrukpomp 

Opvoerpomp
9-14 bar

Aansluitingen om ECU te koelen

Fijnfilter

Voorfilter met waterafscheider

Handpompje

Injector

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




