WERKPLAATS

WENSINK BIEDT
ALS EERSTE
VERPLICHTE
CNG-TANKKEURING AAN
In Nederland rijden inmiddels
duizenden auto’s op CNG. Hun
tanks moeten aan strenge
eisen voldoen. De Europese
richtlijn legt die vast in UN
ECE R110. Daarin staat dat
een CNG-tank elke 48 maanden geïnspecteerd moet worden. Ook voor de wetgeving
mag de goedkeuring van de
tank niet verstreken zijn. Wat
doe je als de vervaldatum van
de CNG-tank verstreken is?
Wensink biedt een oplossing.

Hoe keur je een
CNG-tank?
Sinds 2000 moeten aardgastanks minimaal elke vier jaar
geïnspecteerd worden. De uitvoering van die regeling was
tot nu toe niet geregeld. De overheid heeft daar de RDW
voor aangewezen. Samen met keuringsbedrijf Kiwa zorgt
de RDW nu voor die uitvoering. Kiwa kwaliﬁceert bedrijven
en personen en de RDW is eindverantwoordelijk. Tot nu toe
keurden RDW en Kiwa de aardgastanks zelf. Nu leidt Kiwa
autotechnici op om de keuring uit te voeren. Het is een vergelijkbaar systeem als de APK, waarbij een keurmeester een
auto keurt. Een aantal autotechnici van dealergroep Wensink
volgt de training. In totaal geeft Kiwa drie trainingen aan de
groep, waarbij in totaal 25 medewerkers in één dag tot CNGcilinderinspecteur worden opgeleid.

wel minimaal tien inspecties per jaar doen. Dat lijkt veel,
maar als je bedenkt dat er in Nederland ruim zesduizend
voertuigen op CNG rondrijden valt dat wel mee. Bovendien gaat de RDW CNG-voertuigeigenaren aanschrijven.
Daardoor ontstaat er meer vraag naar de keuring. Kiwa
houdt toezicht op de keuringen door twee keer per jaar
een inspectie te beoordelen. Indien er stelselmatig fouten
gemaakt worden of er veel klachten zijn, kan de kwaliﬁcatie
ingetrokken worden. Behalve de autotechnicus moet ook de
werkplaats gekwaliﬁceerd zijn. Een CNG-cilinderinspecteur
mag dan alleen op die locatie tanks keuren. Het is mogelijk
om meerdere overeenkomsten te hebben, zodat autotechnici van een andere vestiging in alle vestigingen een keuring
uit kunnen voeren. Wel zo handig als iemand afwezig is. De
kwaliﬁcatie moet dan wel op papier staan.

Eisen vooraf

Goedgekeurde onderdelen?

De training focust zich voornamelijk op de achtergrond van
de keuring en de wetgeving. Al is het wel belangrijk dat de
deelnemers ook weten hoe een CNG-systeem werkt. De
autotechnici bij Wensink hebben allemaal al een CNGtraining gevolgd bij Mercedes-Benz. Dat is ook noodzakelijk,
want deelnemers moeten minimaal CNG-Technicus zijn of
aantoonbare kennis en ervaring hebben. Na de training van
een dag volgt een examen. Slaag je voor het examen, dan
ben je voor drie jaar gekwaliﬁceerd. Daarvoor moet je dan

Gert-Jan Rap verzorgt de trainingen bij Wensink voor Kiwa.
Hij vertelt de technici over de keuring: “In artikel R110, annex 3, artikel 4.1.4 staat dat een cilinder minimaal elke 48
maanden geïnspecteerd moet worden. Sommige fabrikanten schrijven een termijn van 36 maanden voor. Dan geldt
dat interval. Ook in het geval van een ongeval of brand moet
een cilinder opnieuw gekeurd worden. Daarbij dienen de
voorschriften van de cilinderfabrikant in acht te worden
genomen. Elk component dat in contact komt met aardgas
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‘CONTROLEER OF
ALLE ONDERDELEN
VAN E-NUMMER
VOORZIEN ZIJN’

CNG-tanks moeten uiterlijk elke 48
maanden gekeurd worden. Kiwa
leidt 25 technici van Wensink op om
de keuringen uit te mogen voeren.
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moet goedgekeurd zijn. Er staat dan een E-nummer op. Dat
kan bijvoorbeeld zijn E13 110R 010211. E13 betekent dat
het land van afgifte van de goedkeuring Luxemburg is. E1
staat voor Duitsland en E4 voor Nederland. 110R verwijst
naar het nummer van de regelgeving. De twee daaropvolgende cijfers, in dit geval 01, verwijzen naar de revisie van
de regelgeving en de laatste vier cijfers geven het volgnummer van de goedkeuring aan. Zowel de kranen, de vuller
als ook de slangen moeten van zo’n nummer voorzien zijn.
Alleen koppelingen en vaste leidingen hoeven niet over zo’n
goedkeuringsnummer te beschikken. Maar let op: ﬂexibele
leidingen moeten wel een E-nummer hebben. Tijdens de
herkeuring is het belangrijk om te controleren of er een
nummer op staat. Het gebeurt soms dat voertuigen achteraf
van een CNG-systeem voorzien worden. Daar is niets mis
mee, als de juiste onderdelen gebruikt worden. Maar ik ben
al eens duikﬂessen als tanks tegengekomen”.

Waar zijn de CNG-tanks?
Als CNG-cilinderinspecteur mag je alle CNG-tanks van
wegvoertuigen controleren. De locatie van de tanks ligt niet
vast. Bij personenauto’s liggen ze meestal onder de vloer
of verzonken in de koﬀerbak. Bij bestelauto’s worden de

tanks soms ook in of op de laadruimte geplaatst of achter de
cabine. Bij stadsbussen bevinden ze zich meestal op het dak
onder een kunststof afdekking.
Alle cilinders moeten van een identiﬁcatie voorzien zijn.
Bij CNG-1 en CNG-2 tanks is de tekst ingeslagen. CNG-3 en
CNG-4 tanks zijn van een label voorzien. Op de identiﬁcatie
moet staan ‘CNG only’ en een uiterste houdbaarheidsdatum.
Na die datum mag een tank niet meer gebruikt worden. “Een
tank kan van binnenuit gaan roesten. Dat heeft te maken
met vocht in het CNG. Bij 200 bar condenseert dat, waardoor
er water in de tank blijft staan. Tanksystemen moeten van
een droger voorzien zijn, maar als ze slecht onderhouden
worden, krijg je alsnog last van vocht in de tank. De enige
oplossing is de tank drukloos maken en op z’n kop houden”,
legt Rap uit.

Gebruik een elektrische gastester

Waar let je op bij een keuring?
Gert-Jan Rap geeft trainingen voor
Kiwa en helpt de autotechnici bij de
ééndaagse training.

EEN CNG-TANK
MOET WETTELIJK
MAXIMAAL ELKE
48 MAANDEN
GEKEURD WORDEN

Tijdens de keuring moet een inspecteur de afsluiter controleren. De afsluiter heeft meerdere functies. Hij beschikt
over een manuele en een automatische afsluiter. Verder zit
er een doorstroombegrenzer en een smeltveiligheid in. De
smeltveiligheid komt er soms uit door de gasdruk. Vooral in
de zomer komt dat voor. Fabrikanten passen daarom soms
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De beschermkap is beschadigd. “Dat leidt tot een extra aandachtspunt
tijdens de controle van de tanks”, zegt Rap.

Vier soorten
tanks
CNG-tanks zijn er in verschillende soorten en maten. De
tanks zijn altijd cilindrisch. De
verschillen zitten in de materialen. CNG-1 is een volledig
stalen tank. CNG-2 is een stalen
tank met een composiet op het
cilindrisch deel van de cilinder.
CNG-3 bestaat uit een metalen
(RVS of aluminium) binnentank
met een composiet buitenkant. CNG-4 is de lichtste tank
en bestaat uit een kunststof
binnentank die met composiet
omwikkeld is. Op CNG-3 en
CNG-4 tanks worden soms beschermkappen toegepast. Die
zorgen voor extra bescherming
tijdens de zogenaamde valtest,
welke alle tanks ondergaan in
het goedkeurproces. De kappen zijn normaal gesproken
niet te verwijderen.

Lekken de aansluitingen of de leidingen? Met een elektrische gasdetector
controleer je dat snel. “Houd de sensor altijd boven de aansluiting of leiding,
want het gas stijgt”, geeft Rap als advies.

een glaszekering toe. “De meeste lekkages komen voor bij
leidingen en koppelingen. Die kun je het makkelijkst met
een elektrische gastester opsporen”, legt Rap uit. “Dat kun je
het beste aan de bovenkant doen, want het gas stijgt. Houd
de gastester een paar seconden boven een koppeling. En als
je er niet goed bij kunt, demonteer dan onderdelen zodat
je er wel bij kunt. Het kost extra tijd, maar daarvoor ben je
inspecteur”.
Wanneer een tank in een voertuig gemonteerd is, dan is een
interne ventilatie verplicht. Als CNG ontsnapt, dan wordt het
via een afvoerbuis naar buiten geleid. De buis moet dan wel
goed op de afsluiter zitten. “De gasdetector simpelweg aan
de buitenkant stoppen is niet voldoende, omdat je dan niet
zeker weet of de buis wel goed bevestigd zit”, zegt Rap.

Bevestiging tank
Behalve de controle van de tanks en de aansluiting speelt
ook de bevestiging van de tanks een rol bij de inspectie.
Tanks kunnen op twee manieren gemonteerd zijn: met een
zogenoemde belly mounting of middels een neck mounting.
Bij een belly mounting worden spanbanden gebruikt. Een
neck mounting houdt de tank aan de uiteinden vast. Bij de
spanbanden is het belangrijk dat er bescherming zit tussen
het frame en de cilinder. Ook moet er bescherming zitten
tussen de cilinder en de spanband. Wanneer een tank aan de
uiteinden bevestigd is, moet de tank daarvoor ontworpen
zijn. Belangrijk is dat de tank aan één kant vast zit en aan de
andere kant kan bewegen in een lager. Dat moet in verband
met het uitzetten van de tank.

Het identificatielabel moet volledig zichtbaar zijn. In dit geval moet je als CNG-cilinderinspecteur dus de spanband
verwijderen om te kijken of de informatie op het label compleet is.
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Een CNG-4 tank heeft een kunststof
binnentank met een composiet
buitenkant. ls er een grote breuk
zichtbaar of er zijn vezels los, dan
dient de CNG-cilinderinspecteur de
voorschriften van de tankfabrikant
te volgen. Meestal leidt dat tot
afkeur.

Gert-Jan Rap: “Geen afkeur, wel een
aandachtspunt voor de inbouwer.
Deze afsluiter is eigenlijk bedoeld
voor montage binnenin een
voertuig. Vocht en vuil kunnen via
het gat voor interne ventilatie voor
problemen van de afsluiter zorgen”.

Wanneer een composiettank op of aan het voertuig gemonteerd wordt, moet deze beschermd worden tegen zonlicht.
Als een tank onder een voertuig zit, moet die beschermd
zijn tegen steenslag. Dat kan met een beschermkap. “Let
daarbij op dat zich geen zand, vuil of vocht verzamelt. Dat
tast de tanks aan”, zegt Rap.
“Verder moet er minimaal 100 mm afstand zitten tussen de
uitlaat en de tank. Lukt dat niet, dan moet er een hitteschild
tussen zitten.”

Inspectie in de praktijk
Voor uitvoering van de inspectie is een aantal gereedschappen noodzakelijk. Natuurlijk is het standaard gereedschap nodig. Verder is het belangrijk om een hefbrug met
explosieveilige verlichting te gebruiken. Dat geldt ook voor
een looplamp. “Maar een ledlamp voldoet ook prima, zolang
deze niet heet wordt en op lage spanning werkt”, zegt Rap.
Verder zijn een schuifmaat, een spiegel met beweegbare
kop en een lekzoektester nodig. Dat kan een schuimvormende spray zijn of een elektronische tester. En poetsdoeken zijn
handig om onderdelen schoon te vegen.
De deelnemers bij Wensink gaan naar de werkplaats waar
een lichte bedrijfsauto van een jaar oud klaar staat voor
de training. “Controleer de aansluitingen met de lektester. Daarna zorg je dat de CNG-leidingen leeg zijn. Draai
afsluiters op de CNG-tanks dicht en laat de motor op CNG
draaien. Op een gegeven moment schakelt de auto dan over
op benzine. In dit geval moet je eerst de beschermkap onder
het voertuig demonteren”, zegt Rap. Bij het beoordelen
van de afdekkap blijkt direct al dat deze ooit iets geraakt
heeft. “Een extra aandachtspunt dus tijdens de controle
van de tanks.” Controleer de identiﬁcatie van de tanks. “Nu
heb je een poetsdoek nodig om de tekst te kunnen lezen.
De ingeslagen tekst zit aan de bovenkant en is dus moeilijk
zichtbaar.” Toch lukt het de autotechnici van Wensink om de
tank te controleren.
Dan de volgende stap. Hoe zien de tanks er uit? “Er is roest
zichtbaar. Nu is het nog oppervlakkig, maar over een paar
jaar tast de roest de tanks aan en leidt dit tot afkeur. Door op
de tank te kloppen voel je of het alleen de lak is die loslaat of
dat de tank ook roest.” Rap laat de deelnemers de afsluiters

controleren. Wat valt er op? “De afsluiters onder het voertuig
zijn eigenlijk bedoeld voor montage binnenin het voertuig.
Er zit namelijk een ventilatieopening in voor de afvoerbuis.
Onder de auto is dat mogelijk een probleem omdat er vocht
en viezigheid in de afsluiter kan komen, waardoor een afsluiter defect kan raken. Het leidt niet direct tot afkeur, maar is
wel een aandachtspunt voor de inspecteur. Gelukkig zit deze
auto nog in de garantie, dus hij gaat terug naar de CNGinbouwer om de roestproblemen te laten verhelpen. Alleen
dan doorstaan de tanks de keuring over drie jaar”, zegt Rap.

Site voor consumenten en professionals
Als tanks goedgekeurd worden, moeten ze van een
keuringssticker voorzien worden waarop een nieuwe
inspectiedatum genoteerd staat. Het inspectierapport,
dat de autotechnicus invult, moet hij aan Kiwa verzenden.
CNG-cilinderinspecteurs kunnen inloggen op www.tankinspecties.nl. Daar kunnen ze terecht voor gebruikershandleidingen van verschillende tankfabrikanten. Daarin staan de
exacte speciﬁcaties waaraan de tanks moeten voldoen. Die
zijn noodzakelijk bij een keuring.
Ook anderen kunnen op de website terecht. Consumenten
en autobedrijven die CNG-tanks willen laten keuren, vinden
op de website de adressen van de inspectielocaties. Tot nu
toe is Wensink de enige gecertiﬁceerde dealer. Het bedrijf
kan het groeiend aantal CNG-voertuigen volledig onderhouden en keuren, en is zo klaar voor de toekomst.
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Megadealer
Wensink
Wensink is één van de grotere
spelers in de mobiliteitssector.
De belangrijkste merken zijn
Ford, Mercedes-Benz en smart.
750 medewerkers houden
zich vanuit dertig vestigingen
bezig met verkoop, onderhoud,
reparatie en schadeherstel van
nieuwe en gebruikte personen-, bestel- en vrachtauto’s.
Kiwa leidt 25 medewerkers van
Wensink op tot CNG-cilinderinspecteur zodat CNG-tanks
op verschillende vestigingen
gekeurd kunnen worden.
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