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BRANDSTOFFEN 
Puur Plantaardige Olie (PPO): alternatief voor diesel

Kranten staan dagelijks vol van de gevolgen die
ondernemend Nederland ondervindt van de
almaar stijgende dieselolieprijzen. Bedrijven
met hoge transportkosten komen in de proble-
men, en de brandstofprijzen zijn nog altijd niet
gestabiliseerd.
Alle reden om te kijken naar alternatieven die
ons minder afhankelijk maken van de oliepro-
ducerende landen. Dergelijke pogingen zijn al
vaker ondernomen, maar strandden altijd om-
dat bleek dat de alternatieven een hogere kost-
prijs hadden dan het vertrouwde sap. Nu de
prijs van diesel zo sterk is gestegen lijkt dat
argument enigszins te verdampen.
Maar ook de zorg voor het milieu maakt het
gebruik van alternatieve brandstoffen interes-
sant. Ook moderne diesels zijn vervuilend en de
uitstoot van met name de kleine deeltjes baart
zorgen. De fijnstofproblematiek heeft er zelfs al
toe geleid dat grote bouwprojecten in dicht-
bevolkte gebieden moesten worden afgeblazen.
Ook de Europese overheden zijn zich bewust
van de ernst van de zaak. Zij hebben in een
richtlijn geformuleerd dat dit jaar 2% van de
fossiele brandstof vervangen moet worden door
biobrandstof, ieder jaar zou daar 0,75% bij moe-
ten komen. Voor 2010 betekent dit een percen-
tage van 5,75%. Het betreft dan een plas van
200 miljoen liter! Kijken we naar de feiten in
ons land dan kunnen we alleen maar conclude-
ren dat er nog veel werk verzet moet worden!

Twee varianten
Het alternatief dat zich tot dusver heeft aange-
diend voor dieselmotoren is plantaardige olie.
De bruikbare brandstof is hierbij afkomstig van
oliehoudende planten zoals koolzaad of soja.
Het eindproduct, is afhankelijk van de verwer-
king, biodiesel of puur plantaardige olie.
Even de feiten: de koudgeperste plantaardige
olie is rijk aan glycerine, voor de verwerking tot
biodiesel wordt dit door toevoeging van metha-

nol omgeësterd tot een methylester waarbij de
glycerine vrijkomt. Het eindproduct noemen we
in de volksmond biodiesel.
Puur plantaardige olie (PPO) wordt enkel koud
geperst, het eindproduct bevat dus nog de gly-
cerine. Dat heeft voor- en nadelen. De glycerine
heeft een smerende werking hetgeen uiteraard
binnen bepaalde grenzen goed is voor het
mechanische deel van het brandstofsysteem.
Naast PPO levert het ook nog de zogenaamde
koolzaadkoek, dat bij biobrandstof verloren
gaat. Dit bijproduct zit boordevol bruikbare
producten zoals vitamines en cholesterolrem-
mers die via veevoer in de voedselketen komen.
Biodiesel wordt centraal geproduceerd, PPO
decentraal dichtbij de koolzaadproducenten.
Dat maakt het moeilijk om een uniforme kwa-
liteit te garanderen wat voor een moderne die-
sel absoluut noodzakelijk is. Ook wordt de kwa-
liteit bepaald door lokale omstandigheden

Rijden op plantaardige brandstoffen in plaats van
het gebruikelijke fossiele sap levert een behoor-
lijke milieuwinst op, zeker wanneer de ombouw
goed is uitgevoerd en de kwaliteit van de PPO
goed is. Maar wil rijden op plantaardige olie kans
van slagen hebben, dan moet het accijnsvrij
beschikbaar zijn. Zou dat soms een reden zijn
waarom de overheid zo laks is met het stimuleren
van dergelijke initiatieven?
Foto: ANP

PPO in het juiste perspectief

Schone schijn?
De hoge brandstofprijzen

doen voertuiggebruikers

naarstig zoeken naar

goedkopere alternatieven.

Puur Plantaardige Olie lijkt

een interessante kandi-

daat. Maar is het dat ook

werkelijk? Wij maakten de

balans op.
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lijker verstoven waardoor het niet volledig ver-
brandt en er zich koolvlokken en deeltjes op de
verbrandingskamer, kleppen en injectoren kun-
nen afzetten. Dit proces is overigens ook sterk
afhankelijk van de kwaliteit van de PPO.
De onverbrande PPO-deeltjes zetten zich ook af
op de zuigerwand en de zuigerveren en komen
zo in de motorolie terecht. Bij dieselolie gebeurt
dit ook enigszins, maar dit verdampt groten-
deels uit de motorolie zodra deze zijn
bedrijfstemperatuur heeft bereikt. PPO heeft
een hoger kookpunt en blijft in de olie achter.
Men adviseert dan ook om de verversingster-
mijn van de motorolie te halveren.
Wil men een moderne dieselmotor zonder veel
problemen laten draaien op PPO dan zijn er
aanpassingen nodig. Ideaal zou zijn om aanpas-
singen in het motormanagement door te voe-
ren, bijvoorbeeld door tijdens de koude start
extra in te spuiten en verder de inspuitmomen-
ten zodanig af te stemmen op PPO dat er een
minimale vervuiling optreedt. Echter, de voer-
tuigfabrikanten zien weinig heil in deze brand-
stof en willen de broncodes om het motormana-
gement aan te passen niet vrijgeven.
Uitzondering hierop zijn de krachtbronnen uit
de Volkswagen stal die dus met minimale aan-

zoals ras en groeiomstandigheden.
Biodiesel lijkt qua eigenschappen het meest op
de reguliere dieselolie. In veel landen wordt het
in percentages tot 5% bijgemengd, dit levert
voor de prestaties en belasting van de motorde-
len geen problemen op. Indien men volledig op
biodiesel overstapt zijn er wel motoraanpassin-
gen nodig, veel gebruikte rubbersoorten kun-
nen namelijk niet tegen deze biobrandstof en
moeten vervangen worden.

Ombouwen voor PPO
De eigenschappen van de niet veresterde kool-
zaadolie (PPO) zijn zodanig dat het niet zonder
aanpassingen in een gewone dieselmotor
gebruikt kan worden. Een groot probleem is het
lagere cetaangetal waardoor de motor slecht
start. Dit zou ook een harde dieselklop moeten
veroorzaken maar dat wordt in de praktijk geëli-
mineerd door de goede smerende eigenschap-
pen van de aanwezige glycerine.
Het slechte starten wordt nog versterkt door de
hogere viscositeit van de brandstof. Kijken we
naar de optelsom van beide eigenschappen dan
zien we, indien de motor niet is aangepast aan
PPO, alle omstandigheden voor een extreme
inwendige vervuiling. De brandstof wordt moei-

De monteur moet de nieuwe installatie elektrisch
aansluiten, hij moet op zoek naar de plus 30, plus
15, de D+ en een goed massacontact.

Het professioneel
ombouwen van een
dieseltruck naar PPO
vergt ongeveer vier
mandagen. Het is abso-
luut geen routineklus
omdat iedere truck
vanwege opbouw,
inzet, merk en type
maatwerk verlangt.

Voorbeeld van de diversiteit is deze steun waarop
later de elektrisch bediende magneetkleppen wor-
den gemonteerd. Deze DAF-motor biedt de moge-
lijkheid om ze dichtbij het brandstofinspuit-
systeem te monteren, bij andere voertuigen moe-
ten ze bijvoorbeeld bij de warmtewisselaar komen
omdat er bij de motor geen plaats is.

De warmtewisselaar wordt aangesloten op het
koelvloeistofcircuit van de motor en wordt bij de
kachel afgetakt.

Hier de warmtewisselaar met bijbehorende klep-
pen. Deze wordt bij dit voertuig als een unit ach-
ter de cabine gebouwd. Op de foto ziet u de aan-
sluiting voor het temperatuursignaal.

Bij dit voertuig heeft de monteur een aparte PPO-
tank met pomp gemonteerd. Kennelijk bood het
voertuig hiervoor voldoende ruimte.

Foto’s: Solaroilsystems
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passingen op PPO kunnen draaien. Naast de
aanpassingen in het motormanagement moet
men vanwege de hogere viscositeit dikkere
brandstofleidingen en een gemodificeerde
brandstofopvoerpomp monteren.

Dubbel brandstofsysteem
Voor de overige voertuigen moet men een
omweg bewandelen. We praten dan over het
zogenaamde tweetanksysteem. Hierbij wordt de
motor tijdens de koude start met gewone diesel-
olie aan de praat gebracht. De PPO wordt in een
warmtewisselaar op temperatuur gebracht, en
zodra de temperatuur is opgelopen tot 60°C
wordt overgeschakeld op PPO. Dit maakt een
automatische switch, gedicteerd vanuit een
regelunit, van diesel naar PPO mogelijk. De
chauffeur ziet op een display in de cabine op
welke brandstof de motor draait.
Problematischer is het wegzetten van het voer-
tuig. De chauffeur moet enige tijd voor het uit-
schakelen van de motor overschakelen op diesel-
olie. U moet hierbij denken aan enige minuten

om er zeker van te zijn dat er zich geen PPO
meer in de filters en brandstofleidingen
bevindt. Vergeet de chauffeur het overschakelen
dan wordt hij gewaarschuwd door middel van
een pieptoontje. Negeert hij dit dan ervaart hij
de volgende ochtend een zeer moeizame koude
start.
Resumerend omvat een tweetanksysteem een
extra tank, extra (dikkere) brandstofleidingen,
twee elektrische regelkleppen, een regelunit en
een display voor in de cabine. Daarnaast vergt
het ongeveer vier mandagen werk om het
systeem op te bouwen. In de toekomst kan dit

sneller, omdat de ombouwkits nu nog niet vol-
ledig zijn afgestemd op een bepaald merk en
type voertuig. Inclusief montage kost een twee-
tanksysteem circa €6.000,- en een ééntank-
systeem ongeveer €3.000,-.

En wat levert het op?
Kijken we naar de kosten, dan kan iedereen voor
zichzelf uitrekenen of én wanneer de ombouw

Magneetventielen met
bijbehorend leiding-
werk op een Euro 3
DAF motor. De leidin-
gen mogen geen koper
bevatten, dit wordt
namelijk aangetast
door de PPO.

Alle functies worden gecontroleerd en bewaakt
door een centrale regeleenheid. Deze verzorgt ook
de pieptoon op het moment dat de chauffeur ver-
geet om te schakelen naar diesel wanneer hij de
motor uitzet.

De tweetanksets werden in eerste instantie gele-
verd in een 24V uitvoering waardoor er bijvoor-
beeld voor deze Land Rover een omvormer nodig
was die de prijs van de installatie aardig opjoeg.

overschakelt op PPO.
Er zijn namelijk te
weinig betrouwbare
resultaten bekend

over de gevolgen van
PPO voor de emissies
én over wat het op
lange termijn bete-
kent voor de levens-
duur van de motor.
De heer J. Kruithof,
Supervisor Advanced
Engineering Engines
van DAF Trucks NV
vertaalt het als volgt:
“De huidige motoren
met hun uitgekiende
brandstofinspuitsy-
stemen zijn zo door-
dacht ontwikkeld dat
de brandstof een
wezenlijk onderdeel
uitmaakt van de
motorconstructie.
Toleranties en derge-
lijke zijn nauwkeurig
afgestemd op de
eigenschappen van
de dieselolie, zoals
soortelijk gewicht en
verbrandingseigen-
schappen. Indien we
PPO zouden onder-

Truckfabrikanten 
ondersteunen PPO niet

steunen dan moeten
we het inspuit-
systeem, het motor-
management en
mogelijk ook de ver-
brandingsruimte aan-
passen en daarvoor
zijn de aantallen te
klein. We geven dan
ook geen garantie op
een dergelijke inzet.”
Ondersteunt DAF
dan geen enkele
alternatieve brand-
stof? “Dieselolie aan-
gelengd met bio-
brandstof tot 5% kan
zonder bezwaar.
Biobrandstof lijkt
dermate veel op die-
selolie dat dit geen
problemen moet
opleveren”. Maar
ook daar vraagt hij
zich af of het werke-
lijk toekomstperspec-
tief heeft. Misschien
dat een echt andere
brandstof zoals
aardgas, waarbij een
compleet ander
motorprincipe hoort,
meer kans van slagen
heeft. ●

Alle truckfabrikanten
trekken hun garantie
in op het moment
dat de gebruiker

Moderne truckmotoren zijn tot achter de komma
ontworpen om de gewenste prestaties te leveren.
Overstappen op een andere brandstof geeft vol-
gens de fabrikanten te veel onvoorspelbare effec-
ten vandaar dat ze dergelijke initiatieven niet
ondersteunen.

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



moet worden afgenomen bij één van de door de
overheid aangewezen bedrijven, de literprijs
bedraagt momenteel 65,5 eurocent (excl. BTW).
Voldoet een gebruiker hier niet aan en rijdt hij
gewoon op slaolie of zonnebloemolie uit de
supermarkt, dan is hij in overtreding.
Gezien de huidige brandstofprijzen is de om-
bouw vooral interessant voor vrachtauto’s.
Solaroilsystems uit het Friese Boijl, de ‘PPO-

gangmaker’ in Nederland, is momenteel in
Noord Nederland druk doende met het ombou-
wen van trucks voor gebruik op PPO.
Belangrijk zijn natuurlijk de emissies. Met ze-
kerheid kunnen we stellen dat PPO de CO2-emis-
sie vermindert. Immers, de uitgestoten hoeveel-
heid is in een eerder stadium door de plant
opgenomen voor de groei.
Voor de overige emissiewaarden is het allemaal

rendabel wordt. De overheid heeft een aantal
bedrijven in Nederland tot 2010 vrijstelling ver-
leend om een vooraf bepaalde hoeveelheid PPO
zonder accijnsheffing op de markt te brengen.
Een gebruiker van PPO krijgt van een gecertifi-
ceerd ombouwbedrijf een zogenaamde Waiver,
een accijnsvrijstelling. Dit is tevens het bewijs
dat het voertuig is aangepast voor PPO, dit ver-
meldt de RDW op het kenteken. De brandstof

Sita: meer dan tevreden
Sinds augustus 2003 gebruikt Sita
een Mercedes-Benz Actros 1831
die bij McDonalds wordt ingezet
voor het inzamelen van afval.
Deze truck werd na circa 100.000
km omgebouwd voor PPO. De
truck ‘draait’ een shift van 18
uur.
Om de invloed van PPO op het
motorvermogen, motorkoppel,
brandstofverbruik, slijtage en de
roetuitstoot te monitoren werd
een vermogenstest en een roet-
meting uitgevoerd na 7.500 km.
Uitkomst van de meting (in ver-
gelijking met een dieselgestook-
te vergelijkbare Actros) was dat
het vermogen iets afnam terwijl
het maximum koppel bij een
lager motortoerental werd be-
reikt. De roetproductie vermin-
derde van 0,17 m-1 tot 0,09 m-1,
het verbruik bij vollast steeg met
6%.
Tevens werd de motorolie geana-
lyseerd om te controleren welk
effect het gebruik van PPO heeft
op het draaiwerk van de motor.
Er werd toen geen verhoogd
roetpercentage in de olie aange-
troffen.

Reden om door te gaan
De test werd begeleid door Eddy
de Jong, Fleetmanager Sita
NL/VL. “Deze resultaten stemden
ons gelukkig, het was een opste-
ker om door te gaan. Wel heb-
ben we deze gegevens gebruikt
om de truck te optimaliseren
voor PPO. Zo hebben we vanuit
veiligheidsoverwegingen de ver-
vangingstermijn van olie en fil-
ters (olie en brandstof) gehal-
veerd. Dit in overleg met
Solaroilsystems die de motorga-
rantie heeft overgenomen van
Mercedes. Verder hebben we de
schakelmomenten van de auto-
maat aangepast aan de PPO-kop-
pel- en vermogenskromme.
Doordat er nu eerder opgescha-
keld wordt merk je in de praktijk
niets van dat extra verbruik dat
we bij vollast constateerden.”
Volgens Eddy de Jong is het eer-
der bereiken van het maximum
koppel verklaarbaar door de
zuurstof componenten in kool-
zaad.
Sita zag het als haar maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid om
met deze proef te starten. De

Jong moet erkennen dat op het
gebied van de overige milieube-
lastende bestanddelen in de PPO
emissies hij geen klinkklare ant-
woorden kan geven. “Een meer-
gastest hebben we nooit uitge-
voerd en voor zover ik het nu
begrepen heb zijn de waarden
erg afhankelijk van het inspuit-
en verbrandingssysteem van de
truck”.
Het aantal PPO (Euro 3) trucks is
inmiddels uitgebreid en momen-
teel worden twee Scania’s omge-
bouwd voor deze brandstof. De
chauffeurs ervaren absoluut

geen hinder, sterker nog, ze roe-
men de lage geluidsproductie en
de verminderde dieselklop. En
omdat de truck 18 uur per dag
op bedrijfstemperatuur draait
kennen ze tot dusver geen start-
problemen, iedereen schakelt
aan het einde van de laatste shift
braaf over op diesel. Verder krij-
gen ze bijzonder veel positieve
respons van de bevolking; niet
vanwege de patatgeur (de ver-
branding is dermate volledig dat
hiervan geen sprake is) maar
omdat het duidelijk op de truck
vermeld staat. ●

Sita verzamelt voor McDonalds het afval met trucks die rijden op PPO. De re-
sultaten zijn ronduit bevredigend en de exploitatie is concurrerend met diesel.

Een bijzonder praktische oplossing deze gecombi-
neerde tank. Om vermenging van PPO met diesel-
olie te voorkomen mondt de retour altijd uit in de
PPO-tank, zo voorkom je startproblemen.

Tank en elektrisch aangedreven PPO pomp op een
DAF.

Via een display in de cabine wordt de chauffeur
geïnformeerd over de werking van het brandstof-
systeem.
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ben ze twee Land
Rovers omgebouwd
voor deze brandstof.
Verder hebben ze as-
piraties om ook an-
dere merken om te
bouwen. A&G wil
zich daarbij niet
beperken tot de
Bosch-systemen,
maar onderzoekt de
mogelijkheden om
roterende pompen
geschikt te maken
voor PPO. Dit door
inwendig aanpassin-
gen te doen
waardoor alle belaste
(draaiende) delen
adequaat worden
gesmeerd.

Een gebruiker van
een PPO TD5-diesel is
Wenstaxi van
Terschelling. Hun
maatschappelijk ver-
antwoordelijkheids-
besef was de grote
drijfveer om over te
schakelen op PPO. De
heer Walsweer van
Wenstaxi: “We heb-
ben eerst de moge-
lijkheden onderzocht
om op aardgas te
gaan rijden maar
stuitten op veel on-
begrip bij zowel de
plaatselijke bevolking
als bij de lokale over-
heid. Men was bang
voor explosiegevaar
en dergelijke. Op een
gegeven moment
liep de klandizie zelfs
terug en dat was
voor ons de reden
om van aardgas af te
zien.”
Wenstaxi heeft zijn
Land Rover om laten
bouwen in Genderen
en de TD5 is daar
momenteel ook in
onderhoud. Over de
inbouw is Walsweer
dik tevreden, de ori-

Ook personenauto’s rijden erop
ginele dieseltank her-
bergt nu PPO, men
heeft een klein tank-
je bijgebouwd voor
de dieselolie. Wel
vindt hij dat de in-
bouw behoorlijk
duur is uitgevallen,
het dubbele van het
bedrag dat in eerste
instantie was be-
groot. En de diesel-
tank is voor de inzet
te klein bemeten.
Problemen met star-
ten ervaart hij niet:
“In het zomerseizoen
krijgt de auto niet de
tijd om af te koelen,
hij start dus eigenlijk
altijd op PPO. Aan
het einde van de
laatste rit schakelt de
chauffeur over op
dieselolie. Wel ver-
wacht ik problemen
voor de winter, we
gaan dus een stand-
kachel monteren om
dat probleem voor te
zijn”. Vreemd vindt
hij het wel dat de sla-
olie bij de Aldi goed-
koper is dan wanneer
hij het betrekt van
Solaroilsystems. ●

Niet alleen vrachtau-
to’s worden geschikt
gemaakt voor het rij-
den op PPO. Ook
personenauto’s en
dan met name met
Bosch-inspuitsysteem
zijn om te bouwen.
Een bedrijf dat zich
daarin heeft gespeci-
aliseerd is A&G Land
Rover Unlimited uit
Genderen. Zij hebben
de training, georga-
niseerd door
Solaroilsystems, met
goed gevolg door-
lopen en mogen zich
een gecertificeerd
ombouwstation noe-
men. Inmiddels heb-

Deze Land Rover TD5 is omgebouwd voor PPO, net
zoals de vrachtauto’s is die voorzien van een twee-
tank-systeem, starten op diesel, rijden op PPO.

erg ondoorzichtig. Sommige bronnen wijzen op
verhoogde emissies, andere laten juist weer een
lager emissieniveau zien. Het lijkt erop dat de
specifieke motortechnologie en brandstofkwa-
liteit een zeer belangrijke rol spelen. Dit geldt
zeker voor de moderne direct ingespoten die-
sels die tot ‘achter de komma’ zijn geoptimali-
seerd om de gestelde emissies te halen.
Kijken we naar de emissiebestanddelen die de
motorconstructeurs de laatste decennia de
nodige hoofdbrekens hebben gekost, NOx en
roetdeeltjes, dan kunnen we met enige voor-
zichtigheid stellen dat de eerstgenoemde door
gebruik van PPO omhoog gaat en de deeltjesuit-
stoot naar beneden.
De uitstoot van CO en HC blijkt een punt van
discussie. Sommige voertuigen laten een duide-
lijke verhoging zien (Peugeot 106 IDI en VW

Passat DI uit het rapport: op (de) weg met plan-
tenolie van SenterNovem). Solaroilsystems heeft
op basis van eigen praktijkproeven vastgesteld
dat de CO-emissie met 50% en de HC-emissie
met 40% afneemt. Volgens die laatste partij is
de proef bij SenterNovem uitgevoerd met niet
aangepaste diesels, een voor dit doel aangepaste

motor zoals hierboven beschreven zou een dui-
delijke milieuwinst laten zien!
Vragen genoeg. Bijvoorbeeld, wat is de invloed
van PPO op de werking van de SCR-katalysator,
hoeveel ureum moet er worden toegediend om
de uitstoot van NOx binnen de norm te hou-
den? En wat heeft PPO voor invloed op de wer-
king van het EGR-systeem? En halen de omge-
bouwde trucks de Euro 4- of 5-emissienormen
en wie gaat dat controleren? Die laatste vraag
met betrekking tot allerlei subsidieregelingen
voor ondernemers die vervroegd overstappen
op schone trucks. Lijkt ons voor alle partijen
waardevolle informatie. ●

Hans Doornbos

Voor deze Land Rover heeft men een speciale tank
laten maken. Gezien de complexiteit en de vorm
van het onderdeel loopt zoiets behoorlijk in de
papieren.

PPO is in Nederland niet aan de pomp verkrijg-
baar, ‘thuis’ tanken blijft over. De brandstof moet
betrokken worden van een gecertificeerd bedrijf
dat de PPO accijnsvrij op de markt mag brengen.
De literprijs is afhankelijk van de afname, ga maar
uit van 65,5 Eurocent per liter.
Foto: ANP

Meer informatie over dit onderwerp vindt
u op www.AMT.nl in het autotechnisch
archief en de technische vraagbaak, in de
rubriek brandstoffen.
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