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I.  INLEIDING 

A.  Braem NV 

Braem NV is een familiebedrijf dat al meer dan 60 

jaar gespecialiseerd is in vrachtwagens. Het 

totaalconcept wordt aangeboden. Dit gaat zowel over 

de verkoop van vrachtwagens en onderdelen als 

constructie om opbouw te voorzien, onderhoud, 

herstellingen en revisie.  

B.  Euronormen en Euro6 

Dieselmotoren worden heel vaak gebruikt in de 

transportsector. Mastodonten van vrachtwagens 

sleuren zware opleggers met zich mee. In 2013 

legden vrachtwagens op het Belgisch wegennet 

alleen al 8690 miljoen kilometer af. 

Elk jaar worden er meer vrachtwagens geproduceerd. 

In de jaren zeventig werden de eerste richtlijnen 

goedgekeurd om de luchtverontreiniging 

veroorzaakt door mobiele bronnen tegen te gaan.  

In 1977 werden deze richtlijnen aangevuld met NOx 

grenswaarden.  

De limieten voor CO, koolwaterstoffen en NOx 

werden verder verlaagd in verschillende richtlijnen.  

De eerste euronorm trad in werking in het jaar 1992. 

In 2013 werd Euronorm 6 verplicht van kracht. De 

dieselpartikels werden gereduceerd tot 0,01g/kWh 

en de NOX tot slechts 0,46g/kWh wat zeer weinig is 

ten opzichte van Euro 1 waar ze respectievelijk 

0,36g/kWh en 8,0g/kWh waren. 

                                                             
 

 

Figuur 1: Euronormen 

Om aan deze strenge eisen te voldoen moeten de 

motorfabrikanten speciale technieken gaan 

gebruiken. Exhaust Gas Regulation is hier één van. 

De uitlaatgassen worden deels terug afgekoeld en in 

de inlaat geblazen om zoveel mogelijk zuurstof uit 

de rookgassen te halen. Op deze manier kunnen 

minder NOX –gassen gevormd worden.  

 

Figuur 2: EGR 
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Dit is slechts één techniek. Om aan de norm te 

voldoen is een combinatie van meerdere technieken 

nodig.  

Na de verbranding zit een vlinderklep die het 

percentage teruggestuurde lucht regelt. Deze waste-

gate klep wordt gestuurd afhankelijk van de gemeten 

NOx-waarde na de uitlaat. Ook is er een 

dieselpartikelfilter (DPF) met bijbehorende 

dieseloxidatiekatalysator (DOC) aanwezig.  

Omdat deze technieken nog niet genoeg zijn moet er 

nog AdBlue worden ingespoten in de uitlaatgassen. 

Hiervoor zijn ook bijbehorende SCR en ASC nodig, 

wat staat voor selectieve katalytische reductie en 

ammoniakslipkatalysator. Aan de hand van 

verschillende temperatuur, druk en NOx-sensoren 

wordt de motor aangestuurd om deze norm te 

behalen. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Motoren die gereviseerd zijn moeten grondig worden 

getest vooraleer ze terug ingebouwd worden in een 

vrachtwagen en terug de weg op mogen. Het zou 

mogelijk zijn om de motor na de revisie direct terug 

in te bouwen. Maar de motor kan dan nooit op vol 

vermogen getest worden en stel dat de motor terug 

open moet omdat er nog iets niet op punt staat moet 

hij helemaal terug uitgebouwd worden. Daarom 

werd er des tijds geopteerd om een testbank te 

bouwen.  

Het doel van dit eindwerk is ervoor zorgen dat op de 

bestaande testbank de nieuwe Mercedes-motoren uit 

de reeks OM470 kunnen getest worden. Dit omvat de 

motoren OM470, OM471 en OM 473. Ze vullen de 

range van 240kW tot 460kW. Ten eerste dient een 

studie gemaakt te worden van wat allemaal nodig is 

om een Euro6 motor aan te sturen. Hiervoor zal een 

elektrische kast moeten worden gebouwd. Ten 

tweede wordt een volledige vrachtwagen van dit type 

structureel gedemonteerd om dan een selectie te 

maken uit de onderdelen. 

Er is een mechanisch en elektrisch luik. De motor die 

op de testbank moet komen, staat op een zeker 

statief. Het ontwerp van de motorsteunen moet zo 

gekozen worden dat het stevig genoeg is, rekening 

houdend met de geringe plaats op de bank. Want niet 

enkel de motor wordt aangesloten op een belasting. 

Er moet ook een voorziening zijn om diesel aan en af 

te voeren, de motor te koelen met een radiator en de 

in en uitlaat bevestiging moet zijn plaats krijgen. Op 

basis van deze voorwaarden worden specifieke 

motorsteunen gemaakt voor dit type motor met zijn 

bijbehorende bevestigingspunten. Aan de hand van 

het tekenpakket Siemens NX worden de steunen 

getekend en berekend. 

De hedendaagse dieselmotor is zo complex 

geworden dat deze met een computer wordt 

aangestuurd. De gebruikte veldbus hierbij is CAN.  

Deze stuurdozen zijn volledig modulair opgebouwd, 

ze hebben elk hun functie. Dit netwerk zal in een 

elektrische kast moeten gebouwd worden om de 

motor bij de testbank aan te sturen. 

III.  AANPAK 

A.  Het mechanische gedeelte 

Omdat er geen steunpunten zijn achteraan aan de 

motor moest een ring ontworpen worden om de 

motor aan de achterkant op te houden. 

 

 
Figuur 3: Motorsteunen 

Aan de hand van de eindige elementenmethode kon 

een sterkteberekening worden uitgevoerd. 

 

 
Figuur 4: Vervorming bij belasting 



 3 

B.  Het elektrische gedeelte 

De veldbus hier geïmplementerd is CANbus. 

Hiervoor wordt het J1939 protocol gebruikt dat 

speciaal ontworpen is voor Heavy duty vehicles. 
 

 
Figuur 5: Canschema vrachtwagen 

Om de motor op vol vermogen te doen werken zijn 

minimum 5 van de 13 voorziene CANbussen nodig. 

CAN1 Exterior-CAN Exterieur niet 

fundamenteel 

CAN2 Interior-CAN Connectie met 
sleutelcontact om 

stuurdozen te activeren 

CAN3 Frame CAN Staat in voor de 

verbinding tussen het 
instrumentenbord en 

rijregeling 

CAN4 Drive train CAN Deze zorgt voor de 

connectie tussen de 
rijregeling naar het 

motormanagement en 

de nagasbehandeling 

CAN5 Climate control  

 

Niet van toepassing 

CAN6 Brakes CAN 

 

Niet van toepassing 

CAN7 Trailer CAN 

 

Niet van toepassing 

CAN8  

Body manufacturer CAN 

Parametreerbare 
module is n.v.t. 

CAN9 Telematics  

 

HMI transport, n.v.t. 

CAN10 Diagnostic CAN Om OBD-bus uit te 

lezen a.d.h.v. 
diagnosecomputer 

CAN11 Trailer CAN 

(EBS)  

Niet van toepassing 

CAN12 Radar CAN 

 

Wegassistent n.v.t. 

CAN13 NOx-CAN CANbus tussen de 

nagasbehandeling en de 
verschillende NOx-

sensoren 

 

De stuurdozen die niet op de motor of uitlaat zitten 

worden allemaal in een kast geplaatst. 

 
Figuur 6: Deksel kast 

 

IV.  RESULTAAT 

De motor kan aangestuurd worden met de kast. Hij 

functioneert volledig in noodloop en de kabels zitten 

klaar om alle randapparatuur aan te sluiten die ervoor 

zorgt dat de uitstoot beperkt wordt tot de Euro6-

norm. De uitlaat en het AdBlue-circuit moeten nog 

voorzien worden in het testlokaal. 

In noodloop betekent dat hij op elk toerental kan 

draaien maar dat het koppel beperkt is doordat de 

eisen van de uitstoot niet kunnen bekomen worden. 

In Figuur 7: De essentie: Hier is te zien hoe 

eenvoudig de opstelling is geworden om de motor te 

laten functioneren. 

 

 
Figuur 7: De essentie 
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V.  BESLUIT 

Aangezien de kans op revisie substantieel is, loont 

het zeker de moeite om verder te investeren in de 

testbank. Het telkens in en uitbouwen in een 

vrachtwagen zorgt namelijk voor aanzienlijk veel 

werkuren. De bijkomende voordelen zijn dat hij op 

vollast kan getest worden en alles kan worden 

gecontroleerd, zowel visueel op lekkages als de 

regeleenheden die uitgelezen worden aan de hand 

van de diagnosecomputer.  

Het document dat geschreven is rond deze nieuwe 

modellen van Mercedes-motoren zal in de toekomst 

vast en zeker gebruikt worden en zal kunnen gebruikt 

worden bij mensen in opleiding om in de toekomst 

dergelijke projecten uit te voeren. Grondiger 

onderzoek naar de nagasbehandeling met 

bijbehorende communicatie kan in de toekomst een 

nieuw eindwerkthema zijn. 
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