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



TECHNIEK
Efficiënte truckkoeling van Behr

Koeling in trucks helpt naar Euro 6 en CO2-eisen

Een automotor verliest behoorlijk wat energie in zijn koeling, ook bij trucks. Dat ver-

lies kan met tegen de 40% zelfs bijna even groot worden als het nuttig vermogen uit

een truckdiesel. Daarom is het geloofwaardig als koelspecialist Behr zegt belangrijk

bij te kunnen dragen aan schoner en zuiniger trucks. AMT liet zich diepgaand bijpra-

ten over het hoe en waarom.

De in 2013 ingaande Euro 6-uitlaatgaseisen zor-
gen voor een hogere belasting van het koelsys-
teem, zegt directievoorzitter dr. Markus Flik.
“Wij zijn overtuigd dat die eisen alleen haal-
baar zullen zijn met zowel uitlaatgasrecircula-
tie EGR als selectieve katalytische reductie
SCR.” Met name toepassing van gekoelde EGR
om de NOx-uitstoot te verlagen betekent meer

werk voor het koelsysteem. EGR-koeling kan tot
100 kW warmte-energie te verwerken krijgen.

Meerverbruik niet gewenst
Zo komen we aan de eerder genoemde bijna
40% energieverlies in de motor. Dat ontstaat
uit ruim 27% warmte die in de motorkoeling
wordt afgevoerd, plus 11,5% uitlaatgaswarmte

die in de EGR-koeling verdwijnt. Dit geldt wan-
neer gekozen wordt om vooral met EGR de uit-
stoot van NOx te verlagen, met een beetje hulp
van een SCR-katalysator.
Extra energieverlies in de koeling betekent een
hoger brandstofverbruik, als je hetzelfde aan-
drijfvermogen aan de wielen wilt houden. Het
zit er niet in, meent Behr verder, dat motor-
technische verbeteringen dit meerverbruik
kunnen compenseren, zoals tot aan de Euro 5-
eisen nog aardig lukte. Erg onwelkom voor de
truckeigenaar, als de brandstofkosten omhoog
gaan.
Bovendien rekent Behr erop dat vanaf 2015
nieuwe eisen opdoemen. Niet voor nog schoner
uitlaatgas, maar voor beperking van het ver-
bruik en daarmee de CO2-uitstoot. Er zal dus
alles aan gedaan moeten worden om meerver-
bruik ergens weer goed te maken. In het sys-
teem van radiatoren, ventilator en pomp van
het koelsysteem zegt Behr met nieuwe produc-
ten tot 3% verbruik te kunnen sparen. Nog 2%
meer, als een truckmotor overschakelt van
lucht- op vloeistofkoeling voor EGR en inlaat-
luchtkoeler. Procenten die bijzonder waardevol
worden, met Euro 6 en strenge verbruikseisen
in zicht.

Betere koelers
De simpelste manier om meer koeling te krij-
gen is het vergroten van de radiator. Maar dat
gaat vaak niet meer in een truck, waar voorop
al een heel pakket radiatoren staat, dat het vol-

Slim koelen voor
lager verbruik

Toekomstige eisen zoals Euro 6 vergen extra koeling, verwacht Behr. Allerhande verbeteringen kunnen
zorgen dat het extra koelvermogen geen extra brandstofverbruik meebrengt, zoals dit plaatje schetst.
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ledige beschikbaar frontaal oppervlak beslaat.
Bovendien zijn radiatoren slecht voor de lucht-
weerstand, die bij lange-afstandstransport
(snelwegtempo) verantwoordelijk is voor 40%
van het brandstofverbruik.
Geen nog grotere radiatoren dus, Behr wilde
een betere werking door optimalisatie. Met
hulp van de modernste computersimulaties
werden betere lamellen voor radiatoren en
EGR-koelers ontwikkeld. Met betere stroming
van koelmiddel, en betere bevestiging van la-
mellen in het koellichaam. Het resultaat is een
reeks lichtere koelers die toch een groter koel-
effect hebben, langer meegaan en minder
gauw vervuilen. Dat laatste is weer heel be-
langrijk omdat de koelprestatie dus constanter
blijft over de levensduur, waarmee specifiek
bij EGR-koeling de uitlaatgaskwaliteit ook con-
stanter blijft. Dus kan de motor met minder
grote veiligheidsmarge afgesteld worden, als
garantie dat de uitlaatgaskwaliteit over lange
termijn binnen Euro 6-grenzen blijft. En met
kleinere veiligheidsmarges kan het motorma-
nagement zuiniger ingesteld worden.

Visco-ventilator en waterpomp
Sterkere koeling zal een grotere doorstroom
van lucht en koelmiddel vergen, zegt ontwik-
kelingschef systemen, modulen en ventilato-
ren dr. Eberhard Pantow. Dus sterkere ventila-
toren en koelmiddelpompen, die meer van het
motorvermogen opsnoepen. Op zich is het op-
genomen vermogen van de koelmiddelpomp
niet groot, met maximaal zo’n 6 kW valt het
haast weg naast meer dan 40 kW die een koel-
ventilator op volle kracht meedraaiend kan ge-
bruiken. Vandaar dat een geregelde ventilator
al lang gebruikelijk is. Maar een geregelde koel-
middelpomp zou ook iets bijdragen, bovendien
helpt het om de koude motor sneller te laten
opwarmen, wat gunstig is voor de ECE-uitlaat-
gasmeting.
Matthias Banzhaf weet alles van die geregelde
aandrijvingen, en legt uit wat Behr daarmee
wil. Er komen vanaf 2011 geoptimaliseerde en
sterkere ventilatoren in het programma, die
met 200 tot 350 Nm aandrijfkoppel de beno-
digde sterkere koeling kunnen ondersteunen.
“Bij sterkere koelsystemen zal de ventilator
vaker moeten bijspringen. Daarom is een gere-
gelde ventilator nodig, die niet alleen op vol
vermogen kan draaien.”
Daarvoor hebben we al lang het visco-principe.
Een aangedreven binnennaaf, een nauw daar-
omheen passende buitennaaf, met tussen die

twee siliconenolie. Door wrijving in deze olie
wordt de buitenste naaf meegenomen door de
binnenste naaf. Met een klepje wordt gestuurd
hoeveel olie uit een voorraadkamer naar de
nauwe kamer tussen beide naven kan stromen.
Een simpel bimetalen klepje reageert op de
temperatuur van de lucht die door de radiator
over de ventilator komt. Daarvan maakt Behr
vanaf 2011 een elektromagnetisch gestuurd
klepje voor e-visco-bediening. Het motorma-
nagement kan zo aan de hand van de motor-

temperatuur traploos regelen wanneer en hoe
snel de ventilator gaat meedraaien.

Alle beetjes helpen
Vergeleken met een eenvoudige aan/uitschake-
ling spaart dat 1% brandstofverbruik, geeft
Banzhaf aan. Hetzelfde idee kan gebruikt wor-
den om de aandrijving van de waterpomp regel-
baar te maken. Zo valt nog een procent brand-
stofverbruik te winnen. Plus dat een goede re-
geling van pomp en ventilator de motortempe-
ratuur constanter houdt, wat weer gunstig is
voor de uitlaatgaskwaliteit.
Het zijn altijd weer de details die tellen, zien we
aan de koudstartvoorziening in Behrs e-visco-
ventilator. Als fail-safebeveiliging werkt het

In dit systeem ziet Behr de meest economische
 oplossing op weg naar Euro 6-eisen. 

Combinatie van EGR en een SCR-katalysator, 
met nadruk op EGR. Liever dan vooral op SCR 

te bouwen, met een grote tank en hoog verbruik
van het bijbehorend AdBlue.

De E-Visco ventilatornaaf verklaard. In groen de
elektromagneet die niet draait, en de roze olie-
klep bedient. Als de klep opent, gaat de blauwe
buitennaaf meedraaien met de oranje as die op
de motor zit.
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Simpel maar waar, de werkcyclus
van een viertaktmotor biedt ge-
woon te weinig tijd om het ver-
brandingsgas volledig te laten
expanderen. Alle (over)druk en
temperatuur krijg je er niet uit,
voor het de uitlaat in gaat. Zon-
der recirculatie van gekoeld uit-
laatgas gaat bijna 30% van de
energie uit de toegevoerde die-
selbrandstof verloren in het uit-
laatgas.
Het kan niet missen dat ook voor
trucks regelgeving komt om de
CO2-uitstoot, dus het verbruik
terug te dringen. In Japan gaat
die vanaf 2015 gelden, in de VS
worden plannen klaargestoomd
die rond dezelfde tijd van kracht
moeten worden. “Europa zal vol-
gen”, weet dr. Simon Edwards
van de afdeling voorontwikke-
ling truckmotorkoeling wel
zeker. “En dan zal terugwinning
van energie uit het uitlaatgas zo
goed als noodzakelijk worden.”
Dat kan via de werkcyclus die de
Schotse natuurkundige William
Rankine uitwerkte. Hiermee ging
Edwards aan de gang bij Behr.

Prototype draait al
Het gaat om een gesloten cyclus,
waarbij een arbeidsmedium door
verwarming verdampt en over-
verhit wordt. In een arbeidsma-

Uitlaatwarmte terugwinnen met Rankine

geboden kunnen worden, is de
bedoeling.

Speciaal voor trucks
Behr-directievoorzitter dr. Markus
Flik heeft ook een soort antwoord
op de logische vraag wat dat gaat
kosten. “Natuurlijk moet er een
realistische terugverdientijd zijn,
die stellen we op anderhalf jaar.
Dan kunt u aan de hand van ex-
ploitatiekosten van een truck een

bedrag uitrekenen. Dat komt zo
tussen 3.000 en 5.000 Euro.”
We praten nog na met dr. Ed-
wards. Er is toch ook de mogelijk-
heid om (uitlaat)warmte met een
thermo-elektrische generator
(TEG) in stroom om te zetten,
waarover de laatste tijd bij perso-
nenauto’s het een en ander te
doen is? “Zeker, maar ik ben
overtuigd dat voor trucks alleen
de Rankine-cyclus in aanmerking
komt. In uitlaatgas van trucks zit
veel energie, waar zou je met al
die stroom uit een TEG heen
moeten? Daarvoor zou je grote
accu’s moeten installeren, en de
truck voorzien van hybride-aan-
drijving. Te zwaar en te duur.”
Andersom heeft Honda ook al
experimenten gedaan met een
hulpmotor op Rankine-cyclus in
personenauto’s. “Daar is een TEG
veel aantrekkelijker. Het vergt te-
veel ruimte om alle apparatuur
voor een Rankine-cyclus in een
personenauto te kunnen herber-
gen. Gebruik van een TEG die ge-
noeg levert voor de stroomvoor-
ziening is daar de aangewezen
weg, lijkt me.” ●

Schema van een motor
met Rankine-systeem (in
oranje en paars aangege-
ven). Warmte uit EGR naast
de motor, en uit de uitlaat
na de katalysatoren wordt
teruggewonnen om een
extra stoommotortje ‘E’
aan te drijven.

Naast elkaar de Sankey-diagrammen met en zonder terugwinning van uitlaat-
warmte. Bij gelijkblijvend netto krukasvermogen gaat er bij terugwinning 6,9%
minder brandstof bovenaan in het schema. Het is zichtbaar niet simpel, er ver-
andert heel wat: minder stralingswarmte, minder EGR-warmte, meer benodigd
ventilatorvermogen, en meer verlies in de koeling waarop het Rankine-systeem
wordt aangesloten.

Terugwinning uitlaatgasenergie
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Tekeningen: Behr

chine koelt het medium door ex-
pansie weer af. In een condensa-
tor koelt het verder af en wordt
weer vloeibaar. Een pomp brengt
het arbeidsmedium terug naar de
verwarmingsfase. Het arbeidsme-
dium zou water, ethanol of een
organische vloeistof kunnen zijn.
Als arbeidsmachine kan een zui-
germotor of turbine dienen.
Eerst wierp dr. Edwards zich op
de keuze van de warmtebron, om
water als arbeidsmedium te ver-
warmen van 90 naar 400 graden.
Daarvoor gaat het door een voor-
verwarmer, verdamper en over-
verhitter. Die kunnen aangeslo-
ten worden op de uitlaat, de mo-
torkoeling, EGR-koeling of inlaat-
tussenkoeler als warmtebron.
Maar meegerekend moet worden
wat het effect van een ingevoeg-
de verwarmer is op motorkoelsys-
teem, inlaatluchttemperatuur en
tegendruk in de uitlaat.
Een systeem met de beste keuze
levert nu 6,9% brandstofbespa-
ring, wanneer bij de toegevoeg-
de arbeid uit de Rankine-cyclus
het totale van de 10,5 liter truck-
diesel afgenomen vermogen con-
stant gehouden wordt. Twee jaar
loopt het onderzoek al, binnen
nog twee jaar belooft Behr een
proefmodel op straat. Rond 2015
zou een productieklaar systeem
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elektronisch gestuurde klepje zo, dat het open
staat als er geen aansturing is. Wat betekent
dat de ventilator maximaal aangekoppeld
wordt. Dus staat het klepje ook open als de mo-
tor uit is. Dan loopt ook bij een gewone visco-

ventilator onderaan de olie geleidelijk naar de
kamer tussen beide naven. Bij de koude start
zal de visco-ventilator beginnen volledig gekop-
peld mee te draaien.
Na korte tijd zorgt het draaien dat de visco-olie

teruggepompt wordt naar de voorraadkamer,
en koppelt de ventilator af. In de e-visco van
Behr wordt onmiddellijk het klepje gesloten,
binnen twee seconden wordt de olie uit de
kamer tussen de twee naven geslingerd, en
draait de ventilator niet meer mee. We zagen
dat zo’n ventilator flink wat aandrijfvermogen
en -koppel vreet, dat valt bij de e-visco snel
weg, zodat de koude motor eerder zonder ver-
hoogd stationair toerental kan draaien. Op het
brandstofverbruik zal dat weinig invloed heb-
ben, maar op de uitlaatgasmeting wel.
Forse vermogens die omgaan in koelsysteem-
aandrijvingen zijn tevens de reden waarom
niet, zoals bij personenauto’s, op ideaal regel-
bare elektrische aandrijving wordt overgescha-
keld. “Bij trucks is veel te veel vermogen nodig
voor pomp en ventilator. Er zijn geen elektro-
motoren die dat op de 24 V boordspanning
kunnen leveren.” Op zich heeft Behr niks te-
gen elektrische aandrijving. Ze zijn ook specia-
list in de noodzakelijke klimaatregeling voor
lithium-ion-accupakketten. Maar voor trucks
zijn mechanische systemen nu eenmaal meer
geschikt, zie ook het kader ‘Uitlaatwarmte te-
rugwinnen’ op de pagina hiernaast. ●

Peter Fokker

Een visco-koppeling op de aandrijving van de
waterpomp spaart tot 2 kW verliesvermogen,
laat Behr hier zien. En dat scheelt weer 1%
brandstofverbruik.
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